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Lenkų ansamblis Lietuvoje 

da inavo lietuviškai
SALOMĖJA NARKĖL10NAITE 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
Visa Lenkijos spauda informavo savo skaitytojus apie lenkų 

kultūrinės delegacijos ir meno ansamblio “Siųsk” pasisekimus 
Lietuvoje, kurioje tie lankėsi nuo birželio 21 d. ligi liepos 2 d. 

Tačiau daugiausia rašė parti
jos dienraštis Trybuna Ludu, 
turėjęs Lietuvoje ir savo spe-
cialų korespondentą Leszek Go- 'negali mūsų skirti, o viskas tik 
lin8ki. jungia... Ši dekada tik pradžia

Pirmieji žingsniai mūsų gilesnio bendradarbiavi-
"Per desimti dienų Vilniaus1 m°' TegUl lenkų ’ UetUvių drau’ 

ir Kaimo (Wilna i Kowna) gat-
vėse plevėsavo lenkiškos vėlia
vos, koncertų salės skambėjo 
lenkiškomis melodijomis, apau

tos ir dėmesio skyrė lenkų kul 
turai. Galima drąsiai tarti, kad 
nuo daugelio metų nebuvo buvę 
tokio susiartinimo tarp lietuvių 
ir lenkų” — rašė tas korespon
dentas lenkų dekados užbaigimo 
proga, pridurdamas dar, kad 
“kiekviena proga čia buvo pa
brėžiama (iš jo telefoninio pra
nešimo iš Vilniaus. — S. N.), 
kad ši dekada tai tik pradžia, 
tik pirmieji žingsniai, siekiant 
lietuvių - lenkų kultūrinių ryšių 
sustiprinimo”.

Atvyko birželio 21 d.
Po ranka turint apie dešimtį 

to korespondento pranešimų, 
galima apytikriai pasekti visą 
lenkų kultūros dekados eigą Lie 
tuvoje.

Vadinamoji kultūrinė delega
cija, kuriai vadovavo Lenkijos 
kultūros min. Karol Kuryluk, at 
vyko į Vilnių birželio 21 d. prieš 
pietinėmis valandomis. Delega
cijoje buvo rašytojai Andrzej 
Braun ir Maciej Slomczynski, 
kompozitoriai ir dirigentai Hen 
ryk Czyž, Witold Krzeminski, 
Amold Rezler, dail. St. Tuepfer 
ir kiti, pavardėmis neišminėti 
“visuomeninių ir mokslo organi 
zacijų atstovai”.

Meno atstovais buvo dainų ir 
šokio ansamblio “Sląsk” ir pa
vieniai menininkai, jų tarpe Poz 
nanės operos solistas S. Budny, 
op. sol. P. Bulkietynska, smuiki
ninkas G. Paliulis, pianistė R. 
Smendzianka ir baleto šokėjai 
T. Kujawa ir K. Dhzevvicki. Jie 
visi į Vilnių atvyko penktadie
nio vakare, kada LTSR Augš- 
čiausios Tarybos pirmininkas 
Niunka lenkų garbei surengė 
priėmimą.

Inauguracijos ženkle
t

Birželio 22 d. — šeštadienis 
lenkams Vilniuje prabėgęs jų 
dekados inauguracijos ženkle. 
14 vai. (t. y. 2 vai. p.p.) Meno 
muzėjaus salėse buvo atidaryta 
lenkų liaudies meno ir grafikos 
paroda, kalbas pasakius LTSR 
kultūros viceminstrui T. Čer
niauskui ir lenkų min. Kuryluk. 
Lenkas rašo, kad tą parodą dar 
tą pačią dieną aplankę keli tūk
stančiai vilniečių.

18 v. neseniai pastatutame ki- 
noteatre “Pergalė” atidarytas 
lenkų filmų festivalis, kuris Vii 
niuje, Kaune ir kt. miestuose | 
vyko lygiagečiai su menininkų' 
pasirodymais. Tačiau svarbiau
siu punktu tą dieną buvęs pa
čios dekados atidarymas Filhar 
monijos salėje.

Po himnų, rengėjų komiteto 
vardu kalbėjęs Niunka ir kul
tūros viceminstras J. Banaitis. 
Lenkų ministras Kuryluk taręs 
paskutinis, ir, tarp kitko, pasa
kęs:

“Vilnius, amžina lietuvių tau 
tos sostinė, yra taipgi brangi ir 
kiekvieno lenko širdžiai. Esame 
jums dėkingi, kad globojate kul

tūros paminklus. Mūsų tautos 
jau sulaukė dienų, kada niekas

gystė pasitarnauja socialistinių 
kraštų solidarumui sustiprinti”.

Meninėje programoje buvo 
ansamblio “Sląsk” dainos ir šo- 

, . kiai, o pranešėja buvusi to an-
samblio narė lietuvaitė Audro
nė Linartas. Lietuviai, kaip len-.
kas rašo, ypatingai ploję an
sambliui, kai anas sudainavęs 
lietuviškai “Paleisk, tėveli”.

Antradienį — birželio 25 d. 
tas ansamblis Filharmonijos sa
lėje susitiko su Vilniaus univer
siteto (V. Kapsuko) studentų 
dainų *ir šokių ansambliu, kątik 
grįžusiu iš Trakuose vykstan
čios priešfestivalinės jaunimo 
stovyklos. Lietuviai studentai 
užpylę lenkus gėlėmis, o vaka
re po koncerto lenkų ansamblio 
vadovybę jie apdovanoję ne tik 
gėlėmis, bet ir universiteto ke
puraitėmis. Tame koncerte bu
vusi ir tuo metu Lietuvoje vie
šėjusi Burmos parlamento na
rių delegacija.

Japonų automobiliai
‘ ROCHESTER, N. Y. rugpj. 
15. — Japonija planuoja į Ame
riką įgabenti nedidelius automo 
bilius, kurių kaina bus žemiau 
1,50 dol. Apie tai prarfešė Ta- 
naka, Japonijos prekybininkas, 
kuris drauge su kitais dešimt 
prekybininkų lanko Amerikos 
prekybos miestus.

Tebėra poste
LONDONAS, rugpj. 15. — 

Tikinama ,kad Bulganinas tebė
ra pirmininkas ir narys komu
nistų partijos prezidiumo. Mas
kvos radijas šiandien pranešė, 
kad Bulganinas, Chruščevas ir 
Vorošilovas pasiuntė Šiaurės 
Korėjai sveikinimus, jos išsilais 
vinimo iš Japonijos sukakties 
proga. •

• Jungtinių Tautų statistika 
praneša, kad iš visų žemėj esan 
čių žmonių dirba 41%.

— ‘9
Floridos valstybės policija surado ginklų, kurie turė

jo būti siunčiami Kubos sukilėliams uriei Drez. Batistą. (INS)

Lietuviai JAV
mokslininkų sąraše

Amerikos mokslilinkų vardy
ne (Directory of American 
Scholars), kurio 3 leidimas iš
leistas R. R. Bowker bendrovės 
1957 m., randame eilę ir lietu
vių pavardžių, pavyzdžiui: K. 
Alminas, M. Gimbutas, O J. 
Didzun, P. Jonikas, T. C. Kube- 
lus, M. Paplauskas-Ramunas, 
A. Salys. Nuosaikiai peržiūrėjus 
šią didžiulę knygą, lietuviškų 
pavardžių galima būtų priskai
čiuoti žymiai daugiau.

Ginklai sukilėliams'
MIAMI, rugpj. 15. — Polici

ja vakar suėmė porą asmenų ir 
daug ginklų ,kurie buvo siunčia 
mi Kubos sukilėliams prieš 
prez. Batistą. Daugiau kaip šim 
tas dėžių karabinų, antitanki- 
nių ginklų, automatų, ir muni- 
cijos rasta pas du kubiečius, ku 
rie yra Amerikos piliečiai. Vie
nas iš jų Gil Gibaja, 46 m. am
žiaus, ir jo pusbrolis Gonzales 
Garcia, 47 b., buvęs ankstyves
nio prezidento Carlos Prio Soca 
rras vyriausybės žmogus.

Užgriuvo žemėje
DRESDENAS, Kanada, rugp. 

15. — šeši darbininkai žuvo va
kar, kai 150 tonų žemių užgriu 
vo juos 35 pėdų gilumo skylėj. 
Jie patys desperatiškai bandė 
išsikasti .tačiau nespėjus išgel
bėti mirė.

Teiks paramą Sirijai
DAMASKAS, Sirija, rugpj. 

15. — Sirijos gynybos ministe
ris Sead Khaled EI Azem grįžo 
iš Rusijos, kur jam bolševikai 
pažadėjo ekonominę ir techniki 
nę pagalbą. Ministeris taip pat 
lankėsi Čekoslovakijoj.

Nukrito lėktuvas
KAPENHAGA, Danija, rugp. 

15. — Dvimotoris sovietų lėktu
vas nusileisdamas Kopenhagos 
eorodrome užkliudė augštą ka
miną, esant žemiems debesims, 
ir nukrito. Žuvo 23 asmenys, 
tarp jų vienas amerikietis.

• Šveicarijoj vienas asmuo 
paskendo ir du dingo, kai po sti 
praus lietaus paitvino St. Gott- 
hard apylinkė.

• Škotijoj į psichiatrines li
gonines pasigydyti ateina sava
noriškai apie 73% žmonių. Pra
eitais metais tokių savanorių 
ligonių buvo 20,925.

Du kubiečiai, Gonzales ir Gibaja, suimti Miami už tai, kad 
siuntė ginklus Kubos sukilėliams. (INS)

Sovietinis maršalas giriasi

laimes kiekvieną karą
LONDONAS, rugpj. 15. — Sovietų maršalas Aleksandras 

Vasilevsky vakar pranešė, kad šiandien Sovietų Sąjunga yra 
militariškai ir ekonomiškai stipri laimėti kiekvieną karą.

Jis teigia, kad Rusijos resur
sai yra daug didesni už Ameri
kos resursus.

Amerikos naivi iliuzija
Taip pat sovietinis maršalas 

pareiškė, kad jie žino, jog tiek 
laimėtojas, tiek pralaimėtojas 
labai nukentės. Jis sako, kad 
sovietai siekia tarp tautų vieny
bės, bet tai dar nereiškia, kad 
sovietai būtų silpni. Komentuo
dami maršalo kalbą Maskvos 
radijas ir laikraštis Raudonoji 
žvaigždė priminė Amerikos ad
mirolo Burke pasisakymą dėl 
Amerikos stiprumo. Sovietai sa 
ko, kad nereikia turėti iliuzijų, 
kad Amerika lengvai laimės ka
rą prieš Sovietų Sąjungą.

• Antroji vieta
Admirolas Burke esą nežino, 

kad Sovietų Sąjunga yra eko
nominiu atžvilgiu pasaulyje an
troj vietoj, jos ekonominis stip
rumas yra daug didesnis už 
Amerikos, o be to sovietų poli
tinė sistema esanti geresnė. So 
vietų Sąjungos atominiai gink
lai esą gali pasiekti kiekvieną 
kapitalisto agresoriaus krašto 
vietą.

Pagalba Lenkijai
WASHINGTONAS, rugpj. 15.

—JAV ekonomijos sekretorius 
Thotsten Kalijavari ir Lenkijos 
ambasadorius Romuald Spasow 
Ski pasirašė sutartį, pagal kurią 
lenkai pirks už 46,000,000 Ame
rikoje medvilnės ir kviečių. Pa
sirašytas paktas, kad Lenkija 
gaus iš Amerikos 96 mil. dol. 
įvairių prekių, kaip paramą lais 
vai komunistinei valstybei. Ta 
parama Lenkiją sustiprins eko
nomiškai ir ji galės būti nepri- 
klausomesnė nuo Maskvos.

15.
pa-
jis

Naujas karalius
REBAT, Marokas, rugpj.

— Maroko sultonas nutarė 
keisti savo titulą ir dabar
vadinsis karalium. Dabar laškai 
privalės būti adresuojami: Jo 
majestotui Mohamedui V, Ma
roko karaliui. Gi pats Marokas 
vadinsis imperija.

• Prancūzų oficialūs asme
nys praneša, kad nuo sekmadie
nio buvo nukauti 125 Alžiro su
kilėliai. Prancūzų žuvo 11 ir su
žeista 15 karių.

KALENDORIUS
Rugpjūčio 16 d. Šv. Joaki- 

mas, senovės: Rugelis ir Vaise- 
lė. Saulė teka: 5:58 vai., lei
džiasi: 7:52 vai.

Oras
Chieagoje ir apylinkėse ma

lonus oras. Temperatūra apie 
80 1.

Siuntiniai Lietuvoje
VOKIETIJA. — Iš Lietuvos 

į Vokietiją grįžo du buvę repat
riantai ir jie pasakoja, kad na-

žinta kariuomenė, geresnio ap- tarp Chicagos ir Izraelio laivais 
ginklavimo sąskaiton ir taip pat Į Pra^ėtas vakar, kai Norvegijos 
atmetė Britanijos pasiūlymą su, laiva-s iš Haifos išplaukė į Chi- 
mažinti savo karo pajėgas, be caS^-

muose išsiausti rūbų nebeiv ne-'visų aliantų pritarimo. Jis rei-j • Lietuvos lengvosios atleti- 
įmanoma, kadangi nėra nei vii- kalauja ,kad Nato privalo rasti feos pirmenybių laimėtojai. Pir- 
nų, nei linų. Rudenį ,kai linai t daugiau trupių ir jos turi būti menybės pasibaigė Vilniuje ne
minami, galima kai kas pasivog tinkamai paruoštos.
ti. Miestuose visi amatininkai 
yra artelėse ir jie negali nieko 
muose išsiausti rūbų beveik ne
baudžiami. Po Stalino mirties 
jaučiamas palengvėjimas. Žmo
nės nebebijo eiti į bažnyčią. Sek 
madieniais vyksta turgai, ka
dangi šiokiadieniais uždraus
ta. Paketai iš užsienio ateina 
tik į apskrities miestų paštus.
Paketai yra visų kalbų centras.
Per praeitas Kalėdas vien ša
kių apskrityje buvo gauta virš 
šimto siuntinių ir vien tik iš 
Amerikos.

• Prancūzas jūrininkas įmetė 
butelį su lašku į jūrą, laišką 
išplovė Italijoj ir vienas italas 
jį persiuntė jūrininko žmonai 
Jeann Perron. Laiškas nuo iš
metimo pasiekė adresatą per 
4-ias dienas.

Didele laime sugrįžti į 

laisvą kraštą
NEW Y0RKAS, rupgj. 15. — Chicagos viešbučių savinin

kas Albert Pick, grįžo iš už Geležinės uždangos ir pareiškė: 
“Kas per palaima yra sugrįžti vėl į laisvę”.

Pick apvažiavo Sovietų Są
jungą ir dalį satelitinių valsty
bių. Drauge vyko ir kiti 27 as
menys, daugiausia iš Chicagos 
apylinkių.

Sunku kalbėti
Pick pasisakė, kad jis nežinąs apai;da' neaiškios. Pas

ką kalbėti apie Sovietų Sąjun
gą, Čekoslovakiją ir Rytų Ber
lyną, bet jis žinąs ką jis jautęs 
kai išvydęs Laisvės statulą New 
Yorke. Viena ką jis galįs pa
sakyti tai, kad žmonės už Ge
ležinės uždangos nori kuo dau
giau žinių apie laisvąjį pasaulį. 
Lenkijoje gi atrodė jau visai ki 
taip. Lenkija stengiasi ištrūk
ti nuo komunistinio dominavi
mo. Rytų Berlynas nuo Vakarų 
Berlyno labai skiriasi. Vakarų 
Berlynas atstatytas, gi Rytų 
Berlyne tebematyti visos karo 
pasekmės.

• Buvusio prez. Trumano 
automobilis susidūrė su panelės 
Dunn vairuojamu automobiliu 
Kansas City. Niekas nesužeis
tas. Kaltinama mergina.

• Kanados istorijoje didžiau 
sios neparduotų kviečių atsar
gos tebėra sandėliuose. Preky
bos ministeris Churchill pareiš
kė, kad jie negali sugesti ir bus 
parduoti.

Gen. Norstad prašo daugiau 

negu Nato planuoja
PARYŽIUS, rugpj. 15. — Pranešama, kad perbėgo šešėlis tarp 

gen. Lauris Norstad, vyriausio Nato viršininko Europoj ir Paul 
Henri Spaak, Nato (North Atlantic Treaty Organization) genera
linio sekretoriaus.

Gen. Norstad pareiškė Nato 
pareigūnams, kad laisva Euro
pa negali būti apginta ligi kol 
Nato Augščiausia būstinė tetu
rės savo dispozicijoj mažą ka
riuomenės, apginkluotos senais 
ginklais.

Trisdešimt divizijų

Gen. Norstad reikalauja mi- 
nimum trisdešimt divizijų cent
rinės Europos apgynimui, tai 
yra nuo Italijos ligi Danijos. 
Dabar tėra tik mažiau negu pu
sė tų jėgų.

Generolas atmetė Washingto- 
no pasiūlymą, kad būtų suma-

Politikų veikimas 

Nuo tada, kai Spaakas tapo

Amerika atsilygina
WASHINGTONAS, rugpj. 12. 

JAV vyriausybė atsilygindama 
už iš Sirijos išvaromus tris Ame 
rikos amabados pareigūnus, pa 
darė tą patį ir Sirijos ambasa
dorius ir antrasis sekretorius 
šiandien turi palikti Ameriką. 
Valstybės departamentas taip 
pat pranešė, kad JAV ambasa
dorius Sirijai James S. Moose, 
Jr., kuris šiuo metu yra Wa- 
shingtone, nebegrįš į Siriją. 
Tuo pačiu laiku JAV departa
mentas pasiuntė Sirijai aštrų 
protestą dėl prieš JAV pareigū
nus Sirijoj pradėtos kampani
jos.

• Londono prisiekusiųjų teis
mas latvį Vilių Ozolinį nuteisė 
s. d. kalėjimu iki gyvos galvos, 
rasdamas jį kaltu nužudžius ki
tą latvį, J. Abolinį. Tačiau by
los aplinkybės, kaip praneša

merktasis teisme kaltu neprisi 
pažino.

• Argentina užsakė Prancū
zijoj 26 lokomotyvus savo gele
žinkeliams.
• • Columbia, Mass., gyvento
jas J. O. Dyees, 42 m., nušoko 
nuo 25 pėdų augščio tilto ir už
simušė.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Prez. Eisenhower nominavo een. Ellwood R. Quesada 
aviacijos sumoderninimo Įstaigos pirmininku.

•— Indija vakar atšventė savo 10 metų nepriklausomybes 
jubilėjų. Ta proga paleido apie 15,000 kalinių.

— Septynis asmenis iš svetimšalių legiono nukovė Alžiro 
sukilėliai. Šeši sužeisti.

— Prez. Eisenhowe.r kongrese reikalauja, kad numatytos 
sumos užsieniui remti būtų nesumažintos, nes tai yra būtina lais
vojo pasaulio apsaugojimui.

— Stiprus taifūnas praėjo per Okinavą. Manilos oro biuras 
praneša, kad vėjas siekė 100 mylių per valandą.

— Izraelis kaltina Jordaniją, kad ji pačiupusi prie sienos 
10 m. berniuką, kuris žaidė prie sienos futbolą ir kurj pačiupę 
sargybiniai.

Nato generaliniu sekretorium, 
buvo pradėta veikti daugiau po
litiškai. Jis manė, kad veikimas 
politiškai ir sumažinimas Nato 
gali daugiau būti reikšmingas, 
nes Nato karinės jėgos yra pa
vojingas taškas. Rimti stebė
tojai, kurie žinojo Spaaką, kaip 
dinamiško charakterio žmogų, 
pradėjo juo stebėtis, ir pagei
dautų, kad jis neužimtų tokios 
vietos.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Regularus susisiekimas

pos 25 d. 30 km ėjime pirmasis 
baigė „Žalgirio“ sportininkas Ki 
seliovas, nuėjęs tą distanciją per 
2 vai. 39 min. 37,4 sek. 30 km bė
gime laimėjo Tumėnas, įveikęs 
nuotolį per 1 vai. 43 min. 56,8 
sek. Karaliūnaitė 800 metrų įvei
kė per 2 min. 15,8 sek. Rutulio 
stūmime moterims .Veikalaitė 
nustūmė 12,72 m. Šuolyje į augš- 
tį čempionu liko Petrušauskaitė, 
peršokusi 1,45 m. 80 metrų bar
jeriniame bėgime nugalėjo I. Sin 
kevičiūtė, nubėgusi distanciją 
per 11,5 sek. Respublikos čem
pionu kūjo mėtyme tapo Jaščia- 
ninas, nusviedęs 52,12 m. 200 
metrų distanciją įveikė R. Petri
kaitė per 25,8 sek. 200 metrų 
kliūtiniame bėgime laimėjo S. 
Balsys rezultatu 25,7 sek. Pirmą 
vietą trišuolyje laimėjo Janic- 
kas, nušokęs 14,70 m.

• V. Auryla „Pergalėje“ re
cenzuoja J. Cenienės ir V. Eidu- 
kaičio sudarytą mokykloms va
dovėlį „Skaitiniai“. Atsklei
džiant kūrinių „socialinę — de
maskuojamąją pusę“, vadovėlių 
autorių „dažnai visiškai apeina
mos kūriniuose slypinčios mora
linės problemos“. Straipsnis apie 
„tarybinę lietuvių literatūrą“ 
esąs parašytas nuobodžiai, štam
puotais sakiniais, tarytum be 
meilės literatūrai“. Ir toliau: 
„Čia silpni kūriniai sustatyti į 
vieną gretą su meniškais kūri
niais ir visi vienodai vertinami“. 
Penkiuose puslapiuose esą išvar
dinta 70 rašytojų ir prie visų pa
žymėta, kas jų „išaukštinta ir 
apdainuota“, arba „pasmerkta ir 
demaskuota“. Įdomu, kad recen
zentas siūlo leidinyje dėti dau
giau pavyzdžių iš — Vaižganto, 
Krėvės. Trūkumas esąs ir tas, 
kad chrestomatijos per dažnai 
keičiamos. Vienais metais išleis
tos, kitais metais jau nebetinka.
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Svečiuose pas H. Petraitį
H. Petraičio pavardė Ameri- tik Europoje, bet ir Chicagoje, 

kos lietuviams nėra svetima, ji l šiame milioniniame mieste, 
dabar gal tik yra kiek primirš- Mums yra smagu pranešti, 
ta. Laiko ratą atsukę maždaug. jog šį rudenį Chicagoje ruošia- 
dvidešimt metų, pamatysime bū-j mame krepšinio sukakties mi-
rį Chicagos lietuvių, kurie, susi
rinkę geležinkelio stoty, išlydė
jo Harry - Haroldą Petraitį į

nėjime mūsų publika galės pama 
tyti ne tik Tautinės Olimpiados 
krepšinio laimėtojo — Amerikos

žygį Tautinėn Olimpiadon Kau- lietuvių komandos — kapitoną
nan kartu su kitais 9 Chicagos 
lietuvių atstovais.

Ir 1938 metų vasarą H. Pet
raitis, kaip Amerikos lietuvių 
krepšinio komandos kapitonas, 
pajudėjo Lietuvos link ir iš ten 
parsivežė aukso medalį, pluoštą 
gražiausių prisiminimų ir lietu
vaitės prisegtą gėlę, kurią ir da
bar, nors ir sudžiūvusią, savo 
albume dar tebelaiko.

Prieš keletą savaičių, bejieš- 
kant medžiagos leidiniui apie lie
tuviškąjį krepšinį, teko lankytis 
pas šį nuoširdų mūsų sporto bi
čiulį. Tai augšto ūgio, su vienu 
kitu žilstelėjančiu plauku žmo
gus, bet linksmo būdo, visada 
juokaujantis.

Jis su malonumu prisimena 
Lietuvoje praleistas dienas ir sa 
vo draugus, su kuriais ten teko 
susitikti. Taip pat jo atmintyje 
yra gyvi jo komandos — olim
piados laimėtojų — vardai: Pe- 
chulis, Avelis, Venslovas, Ruz- 
gis, Jankaitis, Pechakaitis ir Ten 
zis. Dabartiniu metu jie yra iš
blaškyti po visą platųjį Ameri
kos kraštą, o vieno — Pechakai- 
čio — jau nebėra gyvųjų tarpe 
(jis žuvo II Pasaulinio karo me
tu).

Pakviestas patalkininkauti 20 
metų sukakties nuo Lietuvos lai
mėjimo Europos krepšinio pir
menybėse minėjimo reikaluose, 
H. Petraitis mielai sutiko padė
ti. Jis tuoj prisiminė, jog, tik 
parvažiavus iš Tautinės Olimpia 
dos, tuoj buvo kviečiamas grįžti 
Lietuvon ruoštis 1939 metų Eu
ropos krepšinio pirmenybėms, 
bet dėl susidėjusių aplinkybių ne 
galėjo to pasiūlymo priimti. Da
bar, sako, būtų gera proga vėl 
susitikti seniesiems draugams ir 
pasidalinti įspūdžiais, kada lietu 
viai buvo patys stipriausieji ne
kAiik'ajkikA*******^**.*********:
S 0 P H I E B B R C lis

RflDIO PROGRAMA
Jfl W(5ES> stoties — Banga 1890

PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v.
NUO PIRMAI). IKI PENKTAD. 

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

SEKMAI). >1:30—0:30 v. r. ii stoties 
WOPA — 1400 UI.

7169 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29, III. HEmlock 4-241B 
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Harry Petraitį, bet ir jo drau
gus — Lietuvos rinktinės kapito 
ną Feliksą Kriaučiūną, geriau
sią metiką 1937 m. Europos krep 
šinio pirmenybėse, Praną Tal- 
zūną bei kitus žymiuosius Ame
rikos lietuvių krepšinio atsto
vus. E. Š.

16 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
draudė. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
0047 W. 07th PI., Chicago,

UI. WAlbrook 5-8063

Sporto pasaulyje
Pradėtos pirmenybės

Rugpjūčio 10 d. Vakarų Vo
kietijoje pradėtas naujas futbo
lo sezonas. Pietinėje “Oberlygo- 
je” žaidimai davė šias pasek
mes: Eintracht Frankfurt — 
Victoria Aschaffenburg 1:0, 
VfR Mannheim — Jahn Regens- 
burg 3:2, SpVg Fuerth — Bay- 
ern Muenchen 4:2, Schweinfurt 
05 — VfB Stuttgart 3:2, Kickers 
Offenbach — BC Augsburg 6:3, 
1. FC Nuernberg, SSV Reutlin- 
gen 5:2, Muenchen 60 — Karls- 
ruher SC 2:1, Kickers Stuttgart 
— FSV Frankfurt 6:2.

Kaiserslautern balansas
Garsioji vokiečių futbolo ko

manda 1. FC Kaiserslautern, ku 
ri praėjusį sekmadienį pirmose 
pietvakarių “Oberlygos” rung
tynėse sukovojo 4:4 (prieš Ein
tracht Kreuznach), šią vasarą 
JAV turėjo 6 susitikimus, iš 
kurių 5 laimėjo ir 1 pralaimėjo.

Svečiai pralaimėjimą patyrė 
pačią pirmąją gastrolių dieną 
New Yorke — 0:1; vėliau jie 
įveikė St. Louis 5:2, Chicagą 
6:2, Detroitą 10:3, Philadelphi- 
ją 10:1 ir New Yorko vengrus 
4:1. Didžiausia žiūrovų minia 
juos stebėjo pirmose rungtynėse 
prieš New Yorką — 24,000, ma
žiausia — St. Louis (4,000).

Lietuvis įveikė du pasaulio 
rekordininkus

Pasaulio jaunimo festivalio 
metu rugpjūčio 4 d. įvykusiose 
sporto varžybose, 1,500 m bėgi
me, lietuvis Jonas Pi pynė laimė
jo I vietą. Jo laikas — 3:41.1 
min. buvo paženklintas nauju 
Sovietų Sąjungos rekordu ir jis 
yra vos 0.6 sek. atsilikęs nuo pa
saulio rekordo (3:40.5 min.), ku 
rį turi vengras Istvan Rozsa- 
volgi.

Šį kartą vengras Rozsavolgi 
liko tik penktuoju, o čekas Sta- 
nislav Jungwirth, liepos mėn. 
šį atstumą prabėgęs Prahoje re
kordiniu laiku — 3:38.1 min. (pa 
sėkmė dar nepripažinta), su ru
su Sokolov dalinosi antrą ir tre
čią vietą.

Tenka pripažinti, jog tai yra 
nepaprastai didelis lietuvio Pi-

pynės laimėjimas. Jis pasauli
nėje olimpiadoje 1,500 m bėgime 
negalėjo patekti į baigmę, o šį 
kartą sudorojo pačius geruosius 
pasaulio bėgikus.
Iškelia lietuvius krepšininkus

Bolševikų anglų kalba leidžia
mas propagandinis žurnalas a- 
merikięčiams “USSR” savo nau
jausiame numeryje (11) rašo 
apie sovietinį krepšinį. Čia Sov. 
Sąjungos olimpinės krepšinio ko 
mandos treneris Stepan Span- 
darjan gražiais žodžiais įvertina 
lietuvis krepšininkus, žaidžian
čius savo pavergėjų rinktinėje.

Apie krepšinio popularumą 
Lietuvoje straipsnyje yra taip 
rašoma:

“In Lithuania basketball has 
become the national game — al- 
most likę it is in Indiana. They 
say that Lithuanian babies, likę 
Hoosiers, are given basketballs 
instead of rattlers when they 
are štili in their cribs. You’ll 
find basketball courts in prac- 
tically every backyard and the 
Lithuanians have contributed 
quite a few top-notch players 
to the All-USSR team”.

— Jonas Žukas ir Jonas Vėly- sudėtyje turėjo Chicagos rinkti- 
vis, abu iš Toronto LSK Vytis, nes žaidėją Joe Gryzik, Lituani- 
žaidė Continental futbolo lygos ca susitikimą laimėjo 2:0. Įvar- 
rinktinėje prieš New Yorko Ger- čius pelnė Pekaitas ir Darnusis 
man - American lygos komandą po vieną.
Guiliana. Praėjusį šeštadienį mūsiškiai

— Herbertas Rožaitis, Toron- buvo pakviesti parodomosioms 
to sportininkas, ir Sofija Jakavi- futbolo rungtynėms į Carbon
čiūtė sukūrė lietuvišką šeimą.

— Kazys Merkis, gyv. Bosto
ne, mūsų dienraščio bendradar
bis šachmatų srityje, atsiuntė

Hill miestelį, kur jie kovojo 
prieš vieną geriausiųjų “Nation
al Soccer” lygos I divizijos vie
nuolikę Atlas. Laimėjo Atlas.

įdomią žinią apie bėgiko J. Pi- Įvarčiai — Jeningo II ir Stulgos.
pynės laimėjimą. Mes laukiame 
ir iš kitų mūsų bičiulių žinių a- 
pie lietuvių sportininkų laimėji
mus.

— Edmundas Vengianskas, į-
einąs į krepšinio sukakties mi
nėjimo komitetą, išvyko į lietu
vių jūrų skautų stovyklą, kurio
je jis turi komendanto pareigas.

— Sofija Kasperavičiūtė, ku
ri yra Toronto LSK Vytis val
dybos narė ir parengimų komisi
jos vadovė, taip pat yra ir viena 
aktyviausiųjų šio klubo sporti
ninkių.

— V Kanados Lietuvių dienos 
proga rugpjūčio 31 ir rugsėjo 1 
d. Niagara Falls, Ont., yra ren
giamos yyrų ir moterų krepšinio 
žaidynės.

Taip pat žurnale telpa nema
ža krepšininkus vaizduojančių PAS FUTBOLININKUS
nuotraukų. Viena jų (viso pus
lapio dydžio) vaizduoja augš- 
čiausiąjį rusų krepšininką Vasi- 
lij Aktajev iš Kazachstano vals 
tybės, bededantį sviedinį į krep
šį, tuo tarpu tarybinės Lietuvos 
žaidėjai A. Lauritėnas ir A. Ma- 
tačiūnas yra bejėgiai jį uždengti.

Įdomu paminėti, jog ši nuo
trauka nėra eilinė — ji Amster
dame įvykusioje foto parodoje, 
sporto klasėje, yra laimėjusi I 
vietą. Š. m. balandžio mėn. mi
nima nuotrauka tilpo ir tarybi
nio sporto laikraščio puslapiuo
se, kur buvo pažymėta, jog čia 
kalbamoje parodoje buvo ekspo
natai iš Sov. Sąjungos, Kinijos, 
JAV, Anglijos, Prancūzijos, V. 
Vokietijos, Vengrijos, Italijos, 
Graikijos, Danijos, Belgijos, O- 
landijos, Austrijos, Lenkijos, Ru 
munijos, Čekoslovakijos, Jugo
slavijos, Švedijos ir Šveicarijos.

SPORTO KRONIKA
— Alg. Banelis, gyv. Toronte, 

LSK Vytis sporto biuletenio “Vy 
tiečių Dienos” redaktorius, šio 
skyriaus skaitytojus informuos 
apie Kanados lietuvių sportinį 
gyvenimą.

— Antanas Laukaitis, “Mūsų 
Pastogės” sporto skyriaus re
daktorius, bendradarbiauja ruo
šiamame leidinyje apie lietuviš
kąjį krepšinį. Jis šio leidinio re
daktoriui prisiuntė išsamų str., 
liečiantį Australijos lietuvių 
krepšininkų veiklą.

— Dr. Stp. Biežis, St. Daunys, 
J. Vaičiūnas, A. Lingytė, Ed. 
Šulaitis, V. Adamkavičius, Z. 
Žiupsnys ir Ed. Vengianskas su
daro komitetą, kurs šį rudenį 
Chicagoje surengs 20 metų su
kakties nuo Lietuvos krepšinin
kų laimėjimo Europos pirme
nybėse paminėjimą.

— Vida Balsytė, Toronto LSK 
Vytis narė, buvo išrinkta “Miss 
Progress Club”, kurioje dalyva
vo 12 Continental futbolo lygoje 
žaidžiančių klubų atstovių.

Chicagos LFK Lituanica fut
bolininkai, užbaigę pirmenybių 
susitikimus “National Soccer” 
lygoje, dabar kiekvieną savait
galį žaidžia draugiškas rungty
nes.

Po išvykos į Omahą, Nebr., 
kur prieš vietos lietuvius futbo
lininkus laimėjo 6:3 pasekme, 
rugpjūčio 4 d. d. mūsiškiai Win- 
nemac stadione susitiko su nau
jai suformuota Chicagos vengrų 
vienuolike. Nors vengrai savo

ORAS DABAR 

ATŠILUS, GALITE 

ĮRENGTI NAUJA

RHEEM

LOWBOY
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Jo vasarinis vėdintu- 
vas taippat teiks ma
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LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cleero, III.

TOtvnhall 3-6670 
Blshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.
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MOVINC
neirtų*“

J IR ARTI
M***

amu// ontu t*okh-naujausi kraus™™ amarm/ 
Merų patyrimas-rusus irsąLininsas amarauuonas

JUOZAS NAUJOKAITIS
8083 W. 69 CHICAGO 36, HX. Tol. WAIU>ok 5*9209

Ofiao Ir buto tel. OLympio 0-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir šeštud. tik 10—12 vai.

V P. ŠILEIKIS, 0. P.

Rugpjūčio 30 d. klubo futbo
lininkai vyksta į Š. Amerikos 
Lietuvių Sporto Žaidynes Ro- 
chesterin. Šiai kelionei yra nu
samdytas autobusas ir čia, žai
dėjams neužpildant visų vietų, 
klubas kviečia Chicagos lietu
vius pasinaudoti šia proga ir 
kartu pakeliauti su sportinin
kais. Registruotis reikia pas V. 
Numgaudą — 7314 So. Artesian 
Avė., telef. WA 5-0973 arba J. 
Kauną, 4225 So. Maplevvood Av., 
telef. CL 4-6473.

MES VAIX)ME IK TAISOME 
VISŲ FIRMŲ 

ŠILDYMO ĮRENGIMUS
Taip pat turime įvairių naujų 

PEČIŲ IR BOILERIŲ. Pas mus 
gausite I.ENNOX, RHEEM IR HESS 
GAZO ŠILDYMO JRENGIMLS. Ift- 
keisklte pas mus jūsų seną. stokerj, 
alyvos pečių ar gazo pečių j naujus 
moderniškus šildymo įrengimus. Ne
reikia nieko įmokėti. Iki 5 metų iš
mokėjimui.

1)61 nemokami, apskaičiavimų te- 
lefon nokite:

RAGINE HEATING CO.
M,40 So. ltaelne Avė.

ABe. 4-2005 ar SOu. 8-741(1

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarlma. 

uei valandos skambinti telefonu
HEmlock 4-1662 nuo 2 iki 9 vai.
p. p. kasdlan išskyrus trečiad. ir 
šeštad

Rea. tel. GRovehilI 0-5008

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

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1001 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr., ketv., penkt.
—4 i** 6—8; šeštad. 1—4; trečiad. 

uždaryta.

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6322 South Western Avenue 
vai., kasdien 10-12 vai. L 7-9 vai 
vak Šeštadieniais 10 , vai Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso 'elefonas: PK 8-8220
Res telef. VVAlbrook 6-5070

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

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

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

Telef. ofiso LAfayette 3-0048 
Res.: VVAlbrook 6-3048

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

Vai. Pirm., ketvlr., penxt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, trečdr šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Western Avenue 
Ghleago 20. 111 

telefonas REpubllo 7-4000 
Retidenda: GRovehilI 0-8101
pasimatymai pagal sutarties

DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PERKRAUSTYS 

JŪSŲ BALDUS!

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

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantio Chicagos Savinga BendrovSo praeitimi, nuo pat joo įaikArimo 
1924 metais, joo pavyedinga biznio tvarka, ypatingai indėlių Baugumo ir divi
dendų naftumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnė* įstaigos pasidėti tau- 
(tomna pinigns. Pasidėję tanpinina paa mm gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, angėtą dividendą, bet ir dangelį kitų patarnavimų 
veltai, už kariuos k i tose įstaigose turėtumėte mokėti.

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

Lietuviai gyvenantieji nž Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigns paitn.

Raly kitę dėl informaoijų. Mūsų tartas $21,000,000.00.

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

ptnnadfcm) nuo 12 Iki 8, antradienį Ir penktadienį nuo 9 Iki 4, ketvirtadienį nuo 9 lld 8.
TreMadienj uždaryta vftną diena, o Mtadlenį nuo 9 lld 2 valandoe po pieta.

Tol. REiianoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

VDVTOJAS TR CHIRURGĄ* 
'F'e'-VIH OTIlVTtUAP

8925 W<*st 59th Street
Vai. Pirinad., antrad., ketvlrtad. Ir 

penktad. nuo 1—4 p .p. 6:80—8:80 
vai. vak. Trečiad. tr šeštad. 1—4 v.
P P

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 1-4 Ir nuo 6-8:10 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrginia 7-0030. 

Rezklend Jos tel. BEverly 8-8044

Orthopedas - ProL-zlstas 
Ar aratal-Protezai. Med. ban 
dsiai Speo. pagalba kojom 

(Areli Supports) Ir t- t. 
Vai. > 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1 
OKTHOPEDIJOS TKCHNlkOH UAB
2850 W. 63rd St, Chicago 29, Ui 

Tel. Pltoepeet 0-5084

Tel. ofisu Ir buto (lLyniplc 2-4160
DR. P. KISIELIUS

JYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15tb St., Cicero 

Res. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 13 vai. Ir (,-t vai vak 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette I-IZ10, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzte 3-2868

DR. EMILY V. K RŪKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiad. tik susitarus.

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spoc. akušerija ir moterų ligų 

2454 West 71«t Street 
(71-os ir Oampbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 
Sešadlenlais 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Oftao telef. Y Arda 7—1100 
Rnddendjoa — 8Tewart 8-4811

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampan Halsted lf 86-ta gatvS)

VAL. 1—4 Ir 6:10—8:80 p. p. 
dlen Išskyrus trečiadienius Atidarą

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 6-3888, rėz. RE 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVI8 GTDTTOJA8)
2500 West 6Srd Street

VAL. kasdien nuo t—4 p p. ir 7:8* 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4253 W. 63rd St 
Ofiso tel. KEllan<« 5-44IO 

Rezld. telef. GRovehilI. 0-0U17
▼aiandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m.

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

Ofiso tel. CLiffelde 4-2800 
Rezidencijos: IJkfnyette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.; nuo 2 Ik) 4 Ir 6 Iki 9 v. vak 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7160 South Weetern Avenue
(MEDICAL BU1LDING) 

Pirmad., antrad., ketv. ir renktad. 
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. Ų1 
vai. ryto iki 3 vai. popiet

Office tel. RE 7-1108 
Res. tel. WAlbrook 6-3705

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-0700. Namų — Plt (1-4732

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. I 
Atostogose iki 1 d. rugsėjo.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-0700 
Rez. PR 0-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialybė — vidaus Ilgos
2454 West 71st Street 

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Vai1.: kasdien nuo 6 v. v. Jki 9 v. vi.^ 
Vai,; kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 

lšsklrus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUllman 6-0700 
Buto - - BEverly 8-3946

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HEmlock. 4-3761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2746 West 69th Street
(priešais šv. Kryžiaus llgonlną) 

Priima pagal susitarlma

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

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

šeštad 10—12. Trečiad. uždaryta
IJLfayette 3-4040.

Namų — CFklarerest 3-7780

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

1—6 vai. vak.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 2487 
W. 02nd St., tel. Renublle 7-8818.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2686

DR. AL. RA6KUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEO. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINI'S LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais Šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpubllo 7-2200 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00. 
šešt nuo 2:00—4:00. Trečiad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu. 
ATOSTOGOSE IKI RUGP. 19 D.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 
Tikrina akla Ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir rėmus 

4456 S. Oaliforniz Avė. .YA 7-7381 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta). Šeštad. 10 ryto Iki I v. p. p. 

uždarytas

Telefonas GRovehilI 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKTŲ LIGŲ SPECIALISTE 
— PRrTATKO AKTNID8 —

Valandos: 9—12 ir 7—9 v v paj?al 
susitarimą išskyrų, trečiadienius.

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drive 
(Clvlc Opera House, kamb. 868) 

Vai. kasd. 12—4 
Tel. Cliitral 0-2204 

6002 Weet lOth Str.. Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai

Tel. TOvvnball 3-0050 
Kitu laiku ir trečiad. susitarus

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 0-6577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v.. Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

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

DR. V. P. TUMASOHIS
CHIRURGAS

2454 West 7Ist Street 
(7lst Ir Campbell Avė.)

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

Tel ofiso- DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LAROKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 0-0400
Rezld. PRoepect 0-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlūtė)

GYDYTOJA ER CHIRURGE
6248 South Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso Vii-tory 2-1581
Rez. Vlctory 0-0705

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp Halsted Ir 81-mos gatvių 

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

Tel. ofiso PR. .1-0440, rez. HE.4-S150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 Weot Marųuette Bd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 0 Iki 8 va

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezld. 0600 8. Artesian Avė.
VAL. 11 v. r. iki 8 p. p.; 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. VArds 7-1800 

Pritaiko aklnlur 
Kreivas akla 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 Weet S5th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tre
čia d. nuo 10-12, penktad. 10-2 Ir 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p

Išėjo iš spaudos nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 pusi.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, 

Chicago 29, Hl.

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
4545 W. 6Srd St, Chicago 29, Hllnols, Tel. LUdk>w 5-9509

Entered aa Second-Claaa Matter March 81, 1916, at Chlca*o, 
tlnder the Act of March 8, 1879.

Illinois

Men»ber of the Catholto Preaa Aas'n 
Publiahed daily, ezept Hundaya

by the
Lithuanian Catholto Pr«a. Roelety 
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KOMUNIZMAS IR STREIKAI
Komunistinis režimas svarbią darbininkų problemą Lodzėje,

Lenkijoje išsprendė labai paprastu būdu — numalšinimu strei
kų policinėmis ir karinėmis priemonėmis. Nors Lenkija šiandien 
yra ‘‘tautinio komunizmo” valdoma, bet su streikuojančiais dar
bininkais Lodzėje pasielgė lygiai taip, kaip elgiasi Kremliaus ar 
jo kontrolėje esančių kraštų komunistiniai diktatoriai. Ne laisvu 
susitarimu, kaip daroma Jungtinėse Amerikos Valstybėse ar ki
tuose demokratiniuose kraštuose, bet karine jėga Gomulka “iš
sprendė” darbininkiškąjį klausimą.

Streikuojančių Lodzės darbininkų reikalavimas buvo labai 
paprastas. Jie prašė daugiau atlyginimo už savo darbą, nes už 
dabar gaunamąjį nebegali pragyventi, ir šiek tiek geresnių darbo 
sąlygų. J tuos visai teisingus ir socialiniu teisingumu pagrįstus 
reikalavimus ‘‘tautinio komunizmo” diktatorius atsakė daužymu 
streikuojančiųjų galvų šautuvų buožėmis.

Pasielgimas su Lodzės darbininkais dar kartą labai įtikinan
čiai įrodė, kad komunistinių kraštų darbininkai yra beteisiai ver
gai. Jie turi dirbti nesiskųsdami, nors už menkiausią atlyginimą, 
nors ir pačiose blogiausiose sąlygose. Jiems nevalia skųstis, ne
valia streikuoti, nevalia nė prašyti. Nepaisant to, komunistų 
viršūnėse vis dar meluojama, veidmainiaujama, bandant įtikinti 
komunizmo tikslų nežinančius žmones, kad komunistai yra dar
bininkų globėjai ir užtarėjai, kad savo santvarkomis jie kuria dar- tybės Departamento sekretorius, 
bininkų “rojų” žemėje. Bet Lenkijos ir kitų komunistų .kontro- kuris ir prezidentinės galios nu- 
liuojamų kraštų darbininkai yra gerai patyrę, kad ne rojų, bet sveriančioje santvarkoje yra at- 
pragarą žemėje kuria darbininkams ir visiems žmonėms. sakingas už užsienio politikos

Grįžtant prie Lodzės streikų, pravartu priminti, kad dirban- raidą, kalba trečiojo asmens 
tieji darbininkai prie miesto susisiekimo, kurie buvo sustreikavę, 
uždirba “tiek daug”, kad už viso mėnesio atlyginimą gali nusi
pirkti vieną porą batų. Gomulka buvo žadėjęs pakelti atlyginimą 
iki 50% spalio 1 d., bet tik ta sąlyga, jei lenkai išgers pakanka
mai degtinės, kurios kaina pakelta 15%. Bet darbininkai nepa
tikėjo, kad Lenkija padidintu girtuokliavimu galėtų pakelti eko
nominį lygį.

Gomulkos režimas, kuris skelbiasi tvarkąs kraštą “naujais” 
tautinio komunizmo pagrindais, susidurs su dar didesniais ekono
miniais sunkumais ir painiomis darbininkiškomis problemomis.
Raktas joms išspręsti glūdi ne komunistinėje ideologijoje (ar ji 
būtų tautinė, ar tarptautinė), bet duonoje. Vergų darbu jos nie
kuomet neišspręsi. Alkstą belaisviai, beteisiai ir visais atžvilgiais 
suvargę darbininkai negali pakelti gamybos pakankamon augš- 
tumon.

KOVA PRIEŠ SOVIETINĮ 
KOLONIALIZMĄ

GEDIMINAS GALVA

John Foster Dulles š. m. lie
pos 2 d. spaudos atstovams pa
reiškė ryšium su Prancūzijos 
kolonijomis: “Aš esu įsitikinęs, 
kad besirūpinantiems iškelti ko
lonijų klausimą esama žymiai 
geresnių .progų, kaip Prancūzi
jos Alžyro atvejuje. Pasaulyje 
esama apstybės kolonijų: Latvi
ja, Estija, Lietuva, Lenkija, Ry
tų Vokietija, Čekoslovakija, Ven 
grija; jų sąrašą galėčiau žy
miai pratęsti. Ir, jei kas iš tik
rųjų nori pažinti blogiausio ko
lonializmo žymes — draudimą 
turėti laisvai sudarytą vyriau
sybę — tas turėtų surasti geres
nę vietą, kaip Alžyras”.

Didžiausiam nustebimui, Vals

vardu. Jis netaria: jei mes no
rime, bet laisvinimo uždavinį 
lyg norėtų kam kitam primesti, 
jei kas kitas nori.

J. F. Dulles galima užtikrin
ti, kad milionai nori išsilaisvin
ti. Jau tuo metu, kai JAV už
mezgė santykius su Rusija, šim
tams tūkstančių buvo supilti ka
pai Ukrainoje. Jie mirė dėl to, 
kad nenorėjo apleisti savo sody
bų ir piktžolėmis užželdinti ta
kelio, vedančio į laisvę. Ne dėl 
duonos, bet dėl laisvės kovojo
lietuviai partizanai, kurių lavo- 

“The Chicago Tribūne” vakar gana teisingai pasakė, kad Len-, naj buvo vįeša.i išniekinti. Visa 
kijos komunistai šiuo metu turi vieną gerą kortą. JAV vyriausy-' lietuvių tauta šiandien kovoja 
bė skolina jiems pinigų, už kuriuos jie gali pirkti Amerikos žemės j ne prįeg kolonializmą, bet ver-
ūkio produktų perteklių žemomis kainomis. Amerikos maistu giją, kuri reikalauja vis naujų
bent laikinai galės prigaudinėti Lenkijos žmones. Bet tai tik laiki-, aukų 
nai. Netrukus ir kitur gali pasikartoti Poznanės ir Lodzės įvy-| Prieš rusiškąjį pavergimą iš- 
kiai; o kas tada ? Ar Gomulka pačių lenkų policijos ir kariuomenės j drįso kovoti rytiniai vokiečiai,

mokratines partijas dideliam 
darbui ir, nišų šarvuočiams pa
judėjus, šaukėsi vakariečių pa
ramos — buvo klaiki tyla. Ši 
tyla sakė, kad, jei kas bando 
kovoti prieš vergiją ar kolonia
lizmą, liudyti didžiojoje laisvės 
byloje, — būna paliktas savo li
kimui. Paskiras kovojimas prieš 
organizuotą vergiją yra tik 
bergždžias kraujo praliejimas, 
pavergtųjų kančios padidinimas 
už tariamus laimėjimus, kuriais 
džiaugtis tegali tik kalbantieji 
apie “taiką ir ūkišką tarpimą”, 
“didžiuosius idealus”, kurie kas
dienybės skaldomi į mažutėlius 
atomiukus.

SavižudžiŲ klubas

Ne kas kitas, o J. F. Dulles 
savo knygoje “War or Peace” 
prisimena Robert Louis Steven- 
son novelę “Savižudžių klubas” 
(The Suicide Club). Klubo na
riai susirinkdavo kiekvieną šeš
tadienį, dalindavo kortas ir per 
24 valandas užmušdavo tą, ku
riam tekdavo pikų tūzas. J. F. 
Dulles, prisiminęs tą novelę, ta
ria: “Aš pakartotinai skaičiau 
novelę iki kvapo pritrukdavau. 
Šiandien mes visi esame savižu
džių klubo nariais, gal tik tuo 
skirtumu, kad mes nesinaudoja- 
me laime, o turime progą išgel
bėti visą žmoniją nuo savižudy
bės”.

Niekas neginčija, kad visas 
pasaulis priklausė savižudžių 
klubui, kai jis darė sprendimą 
nužudyti Lietuvą, Latviją ir Es
tiją vien dėl jų apgailėtinos ge 
opolitinės padėties. Savižudžių 
klubas, susirinkęs Jaltoje, už a- 
kių apsprendė Pabaltijo valsty-

kreiptos į jį, nes iš žodžių buvo i Karinėje srityje gana ameri- 
spręsta, kad jis yra didžiojo tau-1 kiečių savikritikos. Tačiau du 
tų laisvinimo atstovas. Anuo- klausimai veda į netikrumą — 
met pavergtos tautos tikėjo modernus rusų apsiginklavimas 
1952 m. birželio 21 d. Buffalo ir sunki moderniškos kariuome- 
pasakytos kalbos žodžiams: nės kova prieš partizanus. Nu- 
“Nūdien trečdalis pasaulio turi siginklavimo konferencijos patar

Propagandos srityje — sąmy
šis. Ji negali sakyti tiesos, kad 
pavergtų tautų laisvinimas yra 
atidėtas iki savo kailio gelbė
jimo meto. Ji nc.siigvL-a išnaudo
ti milžiniško kapitalo, kurį paltį 
kia sovietinė tikrovė. Ji tesiten- 
kina pasigyrimu, kaip gera būtipakelti despotų terorą šiame , nauJa rusU propagandai ir išryš- 

tamsiame amžiuje. Mes negali- i kinimui kaikurių techniškų klau- laisvam ir turtingam, tartum pa 
vergtieji to nežinotų. Ji negalime morališkai pritarti, kad šis simM- už kuriuos šnipams moka- 

laikotarpis liks pastoviu, ar pirk ■ mos didelės sumos.
ti savo saugumą, pripažįstant 
vergiją”A Ir pavergtos tautos 
manė, kad šiame amžiuje nega-

Ūkinėje srityje įsitikinta, kad 
dolerio politika labai saikinga. 
Jo politika susieta su biudžeto

Įima būti pavergtu. Tačiau tik- technika ir psichologinėmis nuo- 
rovė įrodė ką kitą. Savo knygo- talkomis.
je p. Dulles priminė, kad anuo-___  _ _______ ,
metinė JAV užsienio politika bu 
vo nepatenkinanti, žiūrint visuo
tinių reikalų. O kaip šiandien, 
kai daugelis dar tebegyvena 
1955 m. Genevoje matytomis 
šypsenomis? Ar nūdien geriau, 
kai Rusijai djiodama laiko su-i 
stiprinti vergijos tvirtovės šie-l 
na, kai leidžiama' Chruščevui pri i 
minti amerikiečiams, kad jie tu
ri taip pat ištraukti pikų tūzą, 
nes reikalingi išlaisvinimo iš ka
pitalistų vergijos? Ar dvasinė 
tuštuma, apie kurią p. Dulles ra 
šė savo knygoje, pašalinta?

Kai JAV užsienio politikos ker 
tlnis akmuo — pavergtų tautų 
išlaisvinimas — yra nugarmė
jęs, kai veiksmas dingsta ir te
lieka siaubingas aidas, ar gali 
juo kas betikėti? Vietoje veiks
mo matome svyravimą. Gyve
nama politinio .pastovumo ta
riamybe, kurią aptarė Haring- 
ton, Montesąieu ir Madison.
Prieštaravimai 'gimdo prieštara
vimus. Jų išdavoje seka maiša
tis ir neapsisprendimas. Visi ži
no, kad JAV yra ūkiškas milži
nas. Niekas neginčija gerų no
rų ir tautų išlaivinimo byloje.

sakyti — pasiekite vergijoje, 
bet nė pusės žodžio negali tar
ti: pasipriešinkite, kai kovotojai 
laisvai paliekami žūti kovos lau
ke. Telieka brangus ir klaikus 

(Nukelta į 4 psl.)

pagalba pajėgs naujus streikus ir sukilimus numalšinti, ar reikės, 
kaip ir Vengrijon pernai, siųsti pulkus iš Rusijos vidaus tvarkai 
atstatyti ir komunistiniam viešpatavimui Lenkijoje pailginti?

MAO GĖLĖS VIRTO 
DILGĖLĖMIS*

Bostono “Monitor” bendra 
darbis, japonas Takaši Oka 
rašo:

“Kodėl raudonos Kinijos dik 
tatoriui Mao parūpo leisti “šim 
tui gėlių žydėti” ir “šimtui min 
čių rungtis”?

Kaikurie mano. jam parūpo 
įkopti Į komdnizmo teoretikų 
viršūnes ir patobulinti teoriją. 
Pagal įsigyvenusią teoriją, ko
munizmo valstybėje nėra luomų, 
todėl negali būti klasių kovos ir 

'prieštaravimų visuomenėje. Mao 
teigia, jog prieštaravimų esa
ma. Jie „priešingi” kada kalba 
eina apie kovą ne .komunistų su 
komunistais, bet nepriešingi, 
kada liečia raudonos valstybės 
vadus ir liaudį, demokratiją ir 
centralizmą, valstybės kolekty 
vą ir pavienius piliečius. Šituos 
nepriešingus prieštaravimus, sa 
ko, reikią šalinti ne žiauriais 
smūgiais, bet švelniu lietučiu— 
diskusijomis bei pasikalbėji
mais.

Šitaip komunizmo teoriją iš
taisęs, Mao likusia dalį savo gar 
sios kalbos pašventė grynai eko 
nominiems klausimams: koope 
ravimas žemės ūkyje, buvusios 
buržuazijos įtraukimas bendra
darbiauti, įgijimas pritarimo in 
teligentijoj, pramonės tikslesnis 
suplanavimas ir planų vykdy
mas. Vienu žodžiu, davė su
prasti, kad vidaus fronte ne vis
kas tvarkoje.

Visiems žinoma, kad iš 600 
mil. Kinijos gyventojų 500 mil. 
kaimiečiai žemdirbiai. Reiškia, 
tai jų pečiai privalo pagaminti, 
ir .maisto, ir kapitalų pramonei. 
Tačiau, pernai, vietoje lauktų 
194 mil. tonų javų ir ryžių išau 
go tik 180 mil. Pirmas penkme 
šio planas šiaip taip pavyko su 
sunkiąja pramone, bet ne su len 
gvąja. Tokiu būdu krašte, kur 
geležinkelių maža, pasirodė viso

Poznanės lenkai ir Budapešto 
vengrai. Laisvieji radijo siųs
tuvai morališkai rėmė Budapeš
to sukilėlius; tačiau, kai Nagy 
sudarė tautinį frontą, sutelkė de

limą Rygą, kur Herderis, carie 
nių Elžbietos ir Katarinos lai
kais, iškėlė idėją vokiečiams neš 
ti šviesos tamsiems Maskvos 
slavams. Rygai netolimame 
Karaliaučiuje gi filosofas Kan
tas apipavidalino teoriją, kurią 
Napoleonas patiesė savo garsių 
jų įstatymų pagrindan. Prūsijoj 
savo idėjas skeloė militaristas 
Clausewitz ir istorikas Fichte.

Kaip žinoma, serbas studen
tas nušovė Austrijos kunigaikš 
tį ir užkūrė pirmąjį pasaulinį 
karą, o dvi rusės studentės da
lyvavo sąmoksle nužudyti carą 
Aleksandrą Antrąjį. Studen
tai pasižymėjo ir Mussolinio fa
šizmo sąjūdžio pradžioje.

Vienu žodžiu, studentų daly 
vavimas visuomenės politiniuo 

se
na pasaka.” V.

kių trūkumų kasdienėje apyvar 
toje. Maskva, kaip kinų spauda 
pabrėžk, nuo lapkričio paverg 
tiems kraštams nuteikusi 2,650 
mil. rublių paramos, ,□ didžiulei 
Kinijai tik 2,500 mil.

Diktatūra atsistojo kryžkely: 
panaujinti terorą ir visus visur 
paspausti išlyginti nelinksmą 
ekonominę būklę, ar leisti žmo 
nėms kiek “papurkšti”, nepaju 
dinant diktatūros pagrindų. De
ja, kritika ir purkštimas pasie 
kė tokį laipsnį, kad viešai parei 
kalauta demokratijos ir laisvų 
partijų. Todėl per taip vadina
mą liaudies kongresą (20d. birž.
— 15 d. liepos) diktatūra priver > se sąjūdžiuose Europoje 
tė visus kritikus prisipažinti pa 
klydėliais”, nes nebuvo “kūry
bingi”.

Svetur Mao — teoretiko žo
džiai buvo visaip sutikti. Be a- 
bejojimo, jie veiks komunistų 
pasaulyje. Raudoni jugoslavai ir 
lenkai jais apsidžiaugė, čekai 
pareiškė, jų kraštui jie netinką 
Tą patį pasakė Maskva ir jo3 
gizeliai Rytų Vokietijoj”. V.

STUDENTAI

Anglijos katalikų žurnalas 
“The Tablet” skelbia savo ben
dradarbio vengro Belą Menczer 
straipsnį, kur sakoma:

“JTO raportas Vengrijos įvy 
kiais nustatė vieną faktą: suki 
limas prasidėjo studentų subruz 
dimu. Reiškia, komunistų pro 
paganda ir auklėjimas susilau
kė atbulų vaisių. Jaunimas, pa 
sirodo, yra stipriausias komuniz 
mo priešas. Studentų dalyvavi
mas visuomenės politiniuose są 
jūdžiuose yra mūsų gadynės įdo 
mus reiškinys.

Prancūzų revoliucijoj studen 
tų (kaip garsaus Sorbonne uni 
versiteto) vaidmuo buvo nežy
mus. Studentų revoliucingas

METINIS VASAROS 
PIRKIMAMS 

KRAUTUVIŲ SĄRAŠAS
Geresnės vertybės ir 

patarnavimas West 68rd 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 
neaugėtam 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 Garmentg Retumed in 

Plastio Bags.
Pick up and delivery

FOR BETTER ŪSED CflRS
See

JAN MOTORS
Clean New Car Trade Ins

Kiekvienas pripažįsta amerikie- w , - nu e C1U
čių pastangas išlaikyti demokra 1 ”• OdKI rn 0-01 Ji
tinę santvarką, ginti savo lais
vę ir vadovauti pasauliui, kai ki

bių likimą ir pripažino Stalino tos galybėg pašlijo> viskas 
ir Hitlerio valią jas pasmerkti.
O ar kas geresnio nutiko su cent
rinės Europos valstybėmis, ku
rios tapo Maskvos kolonijomis? 
Ar savižudžių klubas kartais to
liau neveikia Azijoje, Artimuo
siuose Rytuose ir Afrikoje? Ir, 
jei kas šiandien tvirtintų, kad 
klubas yra uždarytas, vargu bū
tų galima patikėti. Naujoji ko
lonializmo banga nėra sutrukdy
ta. Ji siekia idealo, kurį ameri
kiečiai kultūrbolševikai paskel
bė dar praėjusio karo pabaigoje 
išleistame žemėlapyje Philadel- 
phijoje, iš kurio aišku, kad pas
kutiniaisiais savižudžių klubo 
nariais teliks Amerikos žemynai, 
kurie lauks progos patys nusi
žudyti ar kapituoliuoti Maskvai. 
Nūdien dar kiek peranksti apie 
tai kalbėti, tačiau įvykiai rieda 
ta linkme, kai bijoma atversti 
pavergtųjų tautų bylos pirmąjį 
lapą.

Tautų laisvinimas

Kai p: Dulles ruošėsi sėsti į 
dabartinę kėdę, visų politiškai 
nužudytų tautų akys buvo nu

rieda tinkama linkme?
Užsienio politika 

D. H. Lawrence romane “La- 
dy Chatterley’s Lover” rašo: 
“Mūsų ypatingai tragiškame lai
kotarpyje mes stengiamės vis
ką tragiškai vertinti. Po visuo
tinės suirutės, atsidūrę tarp griu 
vėsių, mes vėl statėme mažus 
namelius ir turime mažytę viltį”.

Kur toji viltis užsienio politi
kos srityje, pone Dulles?

Užsienio politikoje, kuriais 
vardais bevadinti JAV pastan
gas, nematyti, kad būtų bet 
kurio ryškaus laimėjimo. Gali
ma džiaugtis, kad Maskva kai 
kur spaudimą sumažino, kaikur 
žingsnį pasitraukė, tačiau nė vie 
no neramina dabarties priespau
da ir rytojaus galimybės. Jai 
buvo duota laiko, daug laiko vis
ką pertvarkyti, išspręsti eilę 
klausimų ir ugdyti galybę. Ir 
JAV politikus pradeda jaudinti 
ne sąžinės graužimas dėl pamir
šimo pavergtųjų, bet naujos, au
gančios galybės, kuri ryt gali 
sudaryti rimtą pavojų.

COAL & FUEL 0IL
Quality and Service 

Call

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

SEWING MACHINE
RAJLROAD SALVAGE

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

Sligtblv marred cabinets 
ABC SĖWING MACHINE 

SALES CO.
3034 W. 63rd St., eor. Whipple 

WA 5-7812
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(TĘSINYS)

— Ką?
— Ką?
— Trečioji!
— Eik tu prie šeškų su savo trečiąja, bet aš va

žiuosiu pas žydą!
Suplakė arklį ir zovada nulėkė kaip nelabasis.
Priešais atėjo Celminių Jonas, Rugajaus draugas.
— Ei Viktorai, Viktorai! Tai pasiutęs — negirdi. 

Viktorai, velne!
Tas pasuko galvą, sulaikė.
— Kur leki kaip dangaus Elijo vežikas?
— Su linais. Buvau tenai. Tas Klavinis, avies gal

va, tik į trečią rūšį skyrė — jis piktai rodė nykščiu 
atgal. — Važiuosiu pas Moską dabar, tas bus gudres
nis.

— Taip. Matai, aš dar esu pėsčiom šiądien. Mane 
galėtum parvežti, — sakė Celminių Jonas, barzdą ka
sydamas.

VASLOVV STUDIO
Įsteigta prieš 30 metų

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

GRONIN GLEVER CLEANERS
(Main Plant)

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

GOLDBERG CHILDREN’S 
APPAREL

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

CONMELY’S FJLORAL SHOP 
3532 W. 63rd St.

GRovehill 6-8411
Gėlės visokiom progom. Specialistai 
gėlių paruošime, vestuvėm ir lai- 

i dotuvėm. Gėles pa.siunčiame visur 
I telegrafu.

Perskaitę dienr. “Draugu”, duokite jį kitiems

Pasinaudokite “Draugo” Gassified skyriumi.
— Nežinau... Na, gerai! Tik greitai!
Pasuko arklius ir abu nulėkė pro kitą kampą. 
Šilo greitai. Išgėrė vieną butelį. Užkando silke. Iš

gėrė antrą. Tada rankomis skėrėčiuodami, tarsi pasau
lį matuodami, važiavo pas Mošką.

— Ketvirtoji rūšis, — žydas su panieka tarė.
— Nevesk į pyktį, Moška, rėkė Viktoras, parau

dęs.
Žydas visaip sukinėjosi ir vartė linus.
'— Na, kaip dalinu pusiau: trečioji ir ketvirtoji... 
— Ar tu garstyčių pririjęs žydo galva, ar ką? —

Viktoras metė linus į vežimą ir rengėsi važiuoti.
— Ei, sėbrai, nejuokauk!.. Žydas vadino atgal:

Trečioji!
— Išvalyk savo burną, tada kalbėk! — Rugajus 

Viktoras suriko ir važiavo toliau.
— Palauk! rėkė Moška ir kažką pagalvojo, nes 

matė, kad Viktoras stipriai įgėręs.
— Pusė antroji ir pusė trečioji — jis lėkė dar. 

Viktoras sulaikė. Pagalvojo ir jis, suko atgal.
— Pradėjo sverti.
— Keturiasdešimt du kilogramai, — sakė Moška. 
— Kaip keturiasdešimt du? Keturiasdešimt aš-

tuoni!
Viktoras pagriebė linus nuo svarstyklių ir perpy

kęs metė atgal.
Žyde, nemanyk šmugeliuoti!
— Na, matai pats! Svarstyklės teisingos...
Taip, svarstyklės buvo teisingos. Viktoras pažiū

rėjo į Celminių Joną:
— Patys su Juozu braukėm, patys sVėrėme. Ste-— Kodėl ne? |

— Gerai. Aš tau išpirksiu vieną skaidriąją. Sukis, buklas... Keletą kartų svėrėme. Stebuklas... Jei tie Ii 
tautinis bruzdėjimas, galima sa1 atgal! Esu sušalęs. Bus šilčiau. Reikia aplaistyti linus nai nors būtų mano... Juozo. Jo sūnaus mokesčiams 
kyti, sudygo pas vokiečius Na-|pirmą pardavimo. (užmoksią...
poleono laikais ir pasiekė net to1 Viktoras pasukinėjo kepurę ant galvos. Ūsus kramtydamas stovėjo Viktoras. Staiga kaž

ką pamatė prie svarstyklių, jo akys sužaibavo, ir jis 
baisiu balsu suriko:

— Velnias!
Žydas sujudėjo.
— Vagis! — ir Viktoras ištraukė pagalį, įkištą 

tarp svarstyklių.
Moška nespėjo nė susivokti, kai gavo per galvą 

ir nugriuvo ant žemės.
— Policija! Policija!
Atbėgo dar pora žydelių ir ėjo prie Viktoro. Ir jie 

nugriuvo.
— Aš vienas visus Salanų vagis sutvarkysiu. Ei

kite čia, žydų galvos!
Šaukė ir skėrečiavosi Viktoras ir nieko nesileido

arti.
Atėjo policininkas.
— Kas čia atsitiko ?
— Čia vagys už kiekvieno kampo. Reikia juos pa

mokyti. Čia jiems teismas, čia ir bausmė!
— Prašau su manimi — tarė policininkas.

— Bet tvarkos sarge, pasakyk — kurgi ir kas
vagies nemuša! Pasakykite! k 

— Muštynės neleistinos...
Nuvedė abu į nuovadą. — Mošką už vagystę, Vik 

torą Rugajų už muštynes.
Iš nuovados paskambino į gimnaziją:
— Pasakykit mokiniui Rugajui, kad nuovadoje

yra kažkoks iš jo artimųjų. Jis girtas. Atvežęs viso
kių dalykų moksleiviams. Tegul ateina pasiimti. Ki
taip tas girtasis gali juos pamesti.

Rugajų pavadino į mokytojų kambarį. Kai iš ten 
išėjo, linko jo kojos ir veidas išbalo:

— Ar tai gali būti, kad mano tėvas...

(Bus daugiau)
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KANADOS LIETUVIŲ SUSIBŪRIMAS
Kanadoje gyvenantieji lietu

viai tikrai nesnaudžia: jie turi 
visą eilę organizacijų, draugijų; 
jie dainuoja, šoka, sportuoja, 
rengia įvairius minėjimus, susi
būrimus ir pan. Turint galvoje, 
jog jū gretos nėra didelės, ten
ka tik džiaugtis ir nusistebėti 
jų parodyta veikla, darnumu ir 
susiklausymu.

Viena didesniųjų Kanados lie
tuvių veiklos apraiškų reikia lai 
kyti kartą metuose ruošiamas 
Kanados lietuvių dienas, įvyks
tančias kasmet vis naujoje lietu
vių gyvenamoje vietovėje. Pra
ėjusiais metais apsilankius vie
noje tokių dienų — Windsore, 
Ont., teko pajusti, kokią didelę 
naudą duoda toki susibūrimai ir 
kiek daug gražių vaizdų bei įspū 
džių galima iš jų parsivežti.

Šiemet jau penktąjį kartą iš 
eilės Kanados lietuviai renkasi 
tradicinėn Kanados Lietuvių die 
non. Ši diena šiemet vyksta ypa 
tingai gražioje vietoje — Niaga
ra Falls, Ont., kuri yra viena pui 
kiaušių vietovių visame Šiaurės 
Amerikos kontinente.

Kaip praėjusiais metais Wind 
soras, taip šiemet Niagara Falls 
yra visiškai prie Jungtinių Ame
rikos Valstybių sienos, tad ren
gėjai laukia gausaus JAV lietu
vių dalyvavimo. Specialiai šiai 
dienai išleistame informaciniame 
leidinėlyje V Kanados Lietuvių 
dienos rengimo komitetas apie 
šį reikalą štai kaip atsiliepia:

“Jei praėjusiais, t. y. 1956 m. 
Windsore vykusi Lietuvių diena 
praėjo Kanados ir JAV lietuvių 
susiartinimo ženkle ir sutraukė 
net pačių rengėjų netikėtą daly
vių skaičių, reikėtų tikėtis, jog 
ir šiemetinės šventės vieta, bū
dama tikrai netoli nuo JAV pa
sienio, ir vėl atkreips Amerikos 
lietuvių dėmesį, kurių dalyvavi
mas taipgi mielai laukiamas. 
Šiais metais yra itin svarbu, jog

kio pobūdžio šventes. Turime 
parodyti visai Kanadai savo svo
rį, savąjį gausumą ir savąjį tau
tinį susipratimą. Yra būtina ga
lima šauniau visai plačiajai Ka
nadai pademonstruoti tikrąjį šio 
krašto lietuvių patriotinį nusista 
tymą: už lojalumą Kanadai ir 
Lietuvos išlaisvinimą iš raudo
nosios priespaudos!”

Paskaičius nuoširdžius ren
gėjų kreipimosi žodžius, nekyla 
jokių abejonių dėl šio susibūri
mo svarbos. Bet visdėlto dar rei 
kia mesti vieną kitą žvilgsnį į 
šios dienos programą, kuri su
teikia šiam susibūrimui dar dau
giau svarumo ir įdomumo.

Pati dienos programa tęsis 3 
dienas. Bus pradėta rugpjūčio 
31 d. (šeštadienį) ir baigta rug
sėjo 2 d. (pirmadienį), šeštadie 
nio progrąma yra numatyta se
kanti: lietuvių dailės parodos a- 
tidarymas (jai vadovauja dail. 
Telesforas Valius), sporto varžy 
bos (krepšinis), šokių vakaras 
ir susipažinimo balius; sekma
dienį — iškilmingos pamaldos, iš 
kilmingas šventės aktas, koncer
tas (dalyvauja Alice Stephens 
ansamblis iš Chicagos, solistas 
,'St. Baranauskas, aktorius H. 
Kačinskas, Hamiltono lietuvių 
tautinių šokių grupė), taip pat 
dailės parodos ir sportinių var
žybų tąsa; pirmadienį — žymių
jų Niaigaros vietovių lankymas.

Tenka pastebėti, jog rengėjai 
yra pasirinkę gerą datą, nes rug 
sėjo d. (pirmadienis) JAV yra 
nedarbo diena (Labor Day šven 
tė), taigi svečiams iš JAV yra 
ypatinga proga ilgiau pabuvoti 
kanadiečių žemėje.

Šių eiliučių autorius yra ga
vęs iš šventės rengėjų prašy
mą paraginti JAV, o ypatingai 
Chicagos lietuvius, dalyvauti jų 
ruošiamame neeilinio masto įvy
kyje. Tad šie žodžiai tegul būna 
Kanados Lietuvių dienos darbš-

penktoji, lyg ir sukaktuvinė, Lie I čiųjų darbininkų minčių bei vil- 
tuvių diena būtų gausi svečiais, čių užakcentavimas ir tegul jie 
kurių skaičius tikrai turėtų pra- nepraeina pro mūsų tautiečių au 
lenkti visas iki šiol buvusias to- sis negirdomis. Edv. šulaJtis

KOVA PRIEŠ 
KOLONIALIZMĄ

(Atkelta iš 3 psl.) 
pasignaibymas. Tik paslgnaiby- 
mas be aiškaus tikslo bei pa
vergtųjų dvasinio sustiprinimo.

Kuriuo keliu?

2EMELAPINES ŽINIOS

cę«*

Skautų pasaulinė jamboree Anglijoje, Hirošimos tragedijos 12 sukaktis ir kt.

ta bažnyčia vėl komunistų atim 
ta ir paversta maisto sandėliu? 
Galbūt, norint plataus ir palan
kaus atgarsio vakaruose, buvo 
leista bažnyčia atremontuoti, o 
atremontavus vėl rekvizuota. Iš 
komunistų visko galima tikėtis.

Sąžinė yra sielos balsas, aist
ros — kūno balsas. —Rousseau

PERKRAUČIAU
B A L D U S 

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

2318 W. Olst St., Chicago, 111. 
Tel. PReacott 9-2781

Duoną Ir įvairias skoningas 
bulkutes kepa

ko, kad pavergtieji turi prarasti apie gerovę ir taiką ? 
viltį išeiti iš Rusijos tautų ka- j kieno sąskaiton ’ 
Įėjimo. Ir, jei ši viltis yra už
mušama, jei kraujo liudytojai 
už laisvę yra išduodami ir mora
linė parama pasireiškia tik tuo, 
kad šiandien amerikiečiams 
draudžiama vykti į Vengriją, ar 
p. Dulles mano, kad nebus nei
giamų pasekmių, kai kartą bus 
pavergtieji šaukiami į tikrąjį

Jei JAV nūdien sunkiai gali
ma surasti taikos ir karo santy
kio tašką, tad kuriuo pagrindu 
galima pranašauti apie vergijos

žygį?
Jei JAV tvirtovės politikos 

apybraižos reikalauja esminio 
pakeitimo, jei kryžiaus karui už 
laisvę reikalingas laisvų tautų 
pagrindas, jei betkuriam žygiui 
yra būtinas atitinkamas įsitiki
nimas ir nusiteikimas, ar mano
te, kad dabar viskas padaryta, 
ko reikalauja dabartinio meto 
atsakomybė ? Ar tikrai pasi
ruošta, jog tautų išlaisvinimo žo 
dis taptų kūnu ?

Mes norėtume klysti, jog pil
nutinėje apimtyje esame atsidū
rę kryžkelėje. Nors apsiginkla
vimui skiriami gausus bilionai 
dolerių, bet ar tie ginklai ne
taps laužu, kai žmonės tesvajoja

mai visuotiniu karu, kaip ir pre
zidento Eisenhowerio kalbos a- 
pie kryžiaus karą dėl laisvės bai
gėsi nusišypsojimais rusams ir 
dovanėlėmis maršalui Žukovui, 
kuris š. m. liepos 14 d. Lenin
grade pareiškė, kad imperialistų 
grasinimai verčia rusus apsigink 
lavimą paspartinti.

JAV išbandė daugelį užsienio 
politikos linkmių. Jos ir nūdien 
yra palikusios pėdsakus net da
bartiniuose bandymuose. Izolia- 
cionizmas, buvęs ypač stiprus 
prieš šimtmetį, ir dabar kaiku- 
riais akimirksniais iškyla. Įvai
rios neutralumo apraiškos nėra 
išnykusios. Viena jų plačiausiai 
žinomų yra “containment” — 
Rusijos imperializmo sulaiky
mas. Jos atstovas George Kee- 
nan rėmėsi Hobbes jėgos teori
ja. Deja, Rusijos imperializmo 
sulaikymas greitai buvo tikro
vės supliukšdintas, nes buvo 
remtasi klaidingomis prielaido
mis. JAV prielaida, kad tik vie
ni amerikiečiai turi atominių 
ginklų monopolį, pasirodė esan
ti visai klaidinga. Amerikiečių 
noras visose srityse vadovauti 
vakariečių pasauliui po šio karo 
neatnešė tinkamų vaisių. Eilė 
Rusijos pastangų, o ypač švieti
mo, mokslo ir karinių tyrimų pa 
žanga nebuvo tinkamai įvertin
ta. Šaltasis karas daugiau pa
tarnavo rusams, kaip vakarie
čiams. Apstybė konferencijų te 
buvo tik laiko vilkinimo ženkle. 
Pvz. Eisenhoweris ir sekretorius 
Dulles užsimojo daug pažadėti.,

Praleistų progų politika

Mes žinome, kad ne tik Wash- 
ingtone esama apstybės priešta
raujančių sambūrių, kurie turi 
dažnai apgailėtinos įtakos į JAV 
užsienio politiką. Jie neretai žy
mūs ir p. Dulles pareiškimuose, 
kurie logiškai nesuderinami ir 
yra atšliję nuo gyvenimiškos tik 
rovės. Savo knygoje p. Dulles 
kalba apie būtinybę priešą pa
žinti. Tačiau tikrovės įvykiai sa-

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 Įrenfrimui — interior 
decorator. — Spalvų parin
kimas ir pritaikymas prie 
kilimų, baldų, užuolaidų ir 
kt. Turime visus draudimus.

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

STATYBAI 
IR NAMŲ

BRUNO’S KEPYKLA
8339-41 8. Lituanlca Avė.

TeL CIJffBlde 4-0376
Pristatome Į visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat iš
siunčiame Į visus art Im uo
lius miestus.

čia”. Tame laiške minėtas gimi 
naitis rašo, kad dabar avinyčio 

i je dalinamas žmonėms mais- 
Prieš kurį laiką mūsų spaudo tas. Laiškas rašytas prieš ke-

Taiką - KAIP SU DŪKŠTO 
BAŽNYČIA?

je buvo gausiai rašyta apie nau 
jai atidarytą Dūkšto bažnyčią,

žlugimą Rusijoje?. Manau,° kad ku™i P° helerių metų pertrau- 
ir p. Dulles sutiks, kad pranašai i kos komunistinis rėžimas leidęs;

lias savaites. |
Nejau iš naujo pakonsekruo

apie galimą evoliucinį ar revoliu
cinį Rusijos santvarkos pakiti
mą tikrai yra užsipelnę tūlo ita
lo diplomato patarimo, tarto sū
nui: “Niekada nebūk paikas pra 
našauti apie politikos raidą, nes 
tai yra pats nedėkingiausias ir 
neišmintingiausias verslas”.

Remkite dien. Draugą!

vėl atidaryti. Buvo atspausdin 
ta ir nuotraukų, kurios rodė 
žmonių pasiaukojimą ir gerą va 
lią, per trumpą laiką atremon
tavus gerokai apnaikintą bažny 
čią.

Neseniai vienas Dūkšto lietu 
vis gavo iš savo giminaičio, dir 
bančio kolchoze, laišką, kuria
me jis bažnyčią vadina “aviny

OliA — jau smuikuota, pirkite ir siųskite savo k* ulinėms Į Europą
Pirkite tiesiai urmo kaina. Jūs gausite geriausių, viršutinę odų ir pa

dus, kurie Įmanomi gauti mūsų krašte. Užsakykite specialius pakietus, 
kuriuose randasi viršutine oda, padai, pamušalas ir padams pamušalas. 
Spalva juoda.

Čia yra mūsų kainos: Jeigu siusime Jums 
Auliniams batams —-

2 poros ..................................... $25.60
3 poros ................................... ! $35.00
4 poros ............ ........................ $45.00

Paprastiems batams 
2 poros $15.00

poros ..................................... .....- 3 poros ......................:........... $25.00
Čia randasi kainos, jeigu siųsite tiesiai į Europų su visomis išlaidomis!: 

Auliniams batams — Paprastiems batams —
2 poros .................................... $35.00

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

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

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

Dėl paskolų Ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAn'aSSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS UUS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

2 poros ..........a......................... $50.00
3 poros .......... ................... . $67.00
4 poros ..........jį?. . .  ............ $82.00 3 poros

Mes galime sAbti specialius odos pakietus j Europų su visais mokes
čiais kaipo muitBfc, paštas, Inspekcijės mokesčiai Ir supakavimo mokes
čiai. Siuntiniai yra garantuoti, o Jūsų giminės gaus šiuos pakietus be 
jokių mokesčių, ,

Rašykite murrfs šiandienų arba atvykite pas mus.

CONNECTICUT LEATHER CO. Dept. D D
75 Windsor St., Hartford, Conn. Tel. JAckson 2-2251

$50.00 SS

R O PH I
Tvariausias nrancūziškas konjakas

Atliekame dideliui ir ir-.žus automobilių remontus. 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 Tai man Avė.) 
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

V

Nedelskite nei minutės... Pasiimkite

NEMOKAMAI 
DOVANĄ ŠIANDIEN !

TILT "N" TOTE ,

SERVING SĖT 
už $500.00 santaupas

I ",
g /

20 Dalių Pikniko Servyzas 
už $100.00 Santaupas

Tad daiktas, kuris jums 
reikalingas vasaros ir ru
dens išvažiavimams — NE
MOKAMAI, kai jūs atida
rote niaują taupymo sąs
kaitą $100.00, ar įdedate

tokią pat sumą į jau turi
mą sąskaitą.

Mes 
mokame 
Augšt^ 

Dividendą

FER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BENDROVĖ

4033 Archer Aveeee Tai. LA3-&7V 

AUGUST SALDUKAS Pr«il<feiM

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

%

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 61882

■s r

Nepalie janti 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 
sųakatą $500.00 nrha įde
date tokią pat sumą j seną 
sąskaitą.

DABAR
MOKAME DAR DIDES
NIUS DIVIDENDUS UŽ 
TAUPYMO SĄSKAITAS

SANTAUPOS, |DftTOS IKI 
10 RUGPJŪČIO, NESĄ 

PELNĄ NUO 1 RUGPJ.

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

Assets Over $16,000,000.00
FINANCIAL STATEMCNT

CartMUd Jum 30. 1457 
Assm

Rot Mnegogu ••oi htota loam. ... .
Hom loou 4oi»k Stori

U. S. OūumuM Bondi_____________
Coih _______ _______________

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

ŠIENLIGĖ PUOLA!
Vėsintuvas su geru filtru — išganymas

NUOLAIDA LIG 1/3
2612 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

Atdara kandlcn Iki 6 vai., plrmud. Ir ketv. Iki 9 vai. Sekm. uždaryta$15.001,030.34 
350.000.00 
750,000 00 
aaa.i43.io

46,440.73

Chicagoje Dwight Eisenhovveris 
iškilmingai pažadėjo vadovauti 
pasaulio išlaisvinimo žygiui. Dul 
les, matydamas “containmento” 
politikos žlugimą, metėsi į kraš
tutinumus. Jis teoretiškai pasi
rinko moralinį pradą, kuris es
mėje kertasi su Keenan jėgos te
orija ir Leviatano — didelių vals 
tybių vyravimo pradu. Tačiau 
Dulles dorovinis pradas lieka ne 
aiškus. Jame slypi apstybė prieš 
taringumų, kaip ir užsienio po-1 Apkainavimą ir Prekių Printaty 
litikoje. Monistinis ar pluralis- 
tinis yra jo dorovinis pagrindas?
Jei monistinis, — ar jis apima 
veiksmą ginklais? Jo grasLni-

MOODY

PATAISYMU1 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR
LUMBER CO

STASYS LITWINA8, Preo.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidara kasdien nno
8 vai. ryto 11d 6 vai. vakaro 
Seštadienais Iki 3 vai. vakaro

Mfhere the 

S4FETY of Your l

o*cu. loed <MMi
Attor D»pr»eio«o» ------ —

OOcu f.uipmu-* eed H>rtu»u. 
Ah.r DupcucloHoe------------

Oltwr Am.lt--------------------------
TOTAI AS&FTS-----------------------

UAaamn
Advonm frum Feduroi Motu. Laoa Bank 
AccaurH Foyokla..__________________
leam i. Frocatt____ _
ftrrn* FayinanH *•< Ta.at aad Inturanra.
Spadšc RaMUtM.......................... ....................
G.n.rot Katarva. and Undividad PrušH .. 
TOTAI UAIUITieS ANO CAPITAL-----------

Sovings COMES FIRST

O/fir* Hmm for YOVR Comvrnimn
Maadoy. 4 A M. TO I 7 M. lufurduy, 4 A M. TO 1 7 JA*

Twa*dny - Thurtday - Frido y, 9 AM TO 5 F M,
CIOHD AU DAY ttUdaaneday

44.044.43
I.StO.75

$16JM1,744.67

$13.343.444.43
1,460,000.00

4,007.33
1,334,760.41

7S.OO6.13
3.045.47

464,034.47
$16,041,744.67

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

ST. ANTHONY SAVINGS 
and Loan Association

1447 So. 491h Ct.
TO 3-3131 • Cicero 50

CRANE SAVINGS
2655 WEHT 47th STREET LAfayette 3-1088

B. R. Pietkiewicz, prez.; E R. P1etkiew1ca, nekr. Ir advokatas
Mokame aukM.ua dividendu*. Keičiame čekiue. Parduodame ir perkame 

▼alatyhAa bonua Taupytajame patarnavimai Bemokamai.

1‘radAklte taupyti atidarydami pakalta šiandien. Apdrauata iki BIO.OOO.

Darbo valandos ptrmad. ir ketvirto*!, nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr ir penk 9 iki 5: treč uždaryto, n aešt nuo 9 iki vidurdienio.

aukM.ua
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LIETUVIŲ DIENA

Jau penkti metai iš eilės JAV 
LB Clevelando apylinkė rengia 
Lietuvių dieną Clevelande ir jo 
apylinkėse gyvenantiems lietu
viams. Šiemetinė lietuviškoji ge
gužinė su įvairia ir įdomia prog
rama įvyks rugsėjo 2 d. Dia
mond Lake vietovėje. Lietuvių 
dienos vieta pasiekiama, važiuo
jant Mayfield Rd. (Route 322), 
maždaug aštuonioliktoje mylio
je nuo miesto centro.

Šventės dalyviams keletą žo-

da jautėsi visai gerai ir dalyva
vo lituanistikos kursuose Ford- 
hamo universitete. Negailestin
ga mirtis peranksti ir perjauną 
išrovė iš auklėjimo ir švietimo 
dirvos, kurioje ji taip sėkmingai 
dirbo. Palaidota Pittsburghe, 
Šv. Kazimiero kapinėse. Klebo
nas kun. V. Vilkutaitis jos švie 
šiam ir garbingam atminimui 
paaukojo tūkstantį dolerių Sese
rų Pranciškiečių vienuolynui 
prie Pittsburgho. Jos mokiniai 
ilgai ir su dėkingumu prisimins

... x , J *.• -X- ją savo maldose į Augščiausiąjį.dzių tars kun. dr. K. Širvaitis, ramvbėie'
visų mėgstamas “Ąžuolų” okte- S y J
tas padainuos lietuviškųjų dainų NAlJJA LIETUVIŠKA ŠEIMA
pynę. J. Kazėno vadovaujami 
jaunieji akordeonistai duos įvai- Praėjusį šeštadienį naujosios
rios muzikos. Jaunieji sportinin Į parapijos bažnyčioje kun. dr. K. 
kai atliks keletą sportinių daly- ■ Širvaitis moterystės ryšiais šu
kelių; bus ir daugiau nenumaty- jur,£ė Janiną Novickaitę su Jo
tos programos. Veiks bufetas nu Pūškoriumi. Abu jaunieji y- 
su gėrimais ir skaniais užkan
džiais.

Apylinkės valdyba nuoširdžiai 
kviečia visus atsilankyti. Jos 
prašymas turėtų būti visų mūsų 
išgirstas. Bendruomenė, apjun
gianti visus lietuvius, sudaro ma 
lonią progą mums visiems pa
bendrauti, pasišnekučiuoti, po 
įtemptų valandų gera yra pabū
ti savųjų tarpe. Bendruomenė 
yra organizacija, kurioje suran
dama bendra kalba, svarstomi ir 
sprendžiami klausimai, rūpį vi
siems geros valios lietuviams.

Nepagailėkime kelių valandų 
pabūti Lietuvių dienoje, nepa- 
šykštėkime išleisti keletą dole
rių, nes jie, likę apylinkės kaso
je, bus tiksliausiai, sunaudojami.
Visi, seką apylinkės veiklą, tik
rai gali pasakyti, kad kiekvienas 
centas, gautas iš lietuviškos ben 
druomenės, sugrįžta tiems pa-

Clevelando dalyvavo dr. K. Amb 
rozaitis ir VI. Palubinskas. S. G.

IŠ SKAUTŲ GYVENIMO

— Vyt. Didž. skautų dr-vėje
pasibaigus konkursui, pirmajam 
draugovės skautui Benediktui 
Grigaliūnui ir skautiška veikla 
energnigai pasireiškusiems skau 
tams Šarūnui Lazdiniui ir Kęs
tučiui Gaižučiui paskirtos pini
ginės premijos po $25. čekiai 
su atitinkamais raštais skau
tams įteikti tunto stovyklos bai 
gimo metu. Šioms premijoms pi
nigus suaukojo dr-vės skautų tė
vai ir v. sk. V. Kizlaitis.

— Pilėnų skautų tunto tėvų 
komiteto pirm. Ed. Steponavi
čiaus iniciatyva buvo suorgani
zuota skautų tėvų gegužinė, ku
rion suvažiavo daugiau 150 skau 
tų tėvų ir bičiulių. Gegužinė vy 
ko greta tunto stovyklos, Round 
Up Lake parke. Skautų tėvai 
ir jų bičiuliai maloniai praleido 
dieną grynoje gamtoje, aplankė 
stovyklą, pasitarė skautiškos 
veiklos plėtimo klausimais ir da 
lyvavo stovyklos lauže. Šiais me 
tais skautų tėvai ir tėvų komi
tetas puikiai bendradarbiavo su 
tunto ir stovyklos vadovybe ir 
visokeriopai rėmė stovyklaujan
čius skautus.

ra baigę augštuosius mokslus — Clevelando amerik. skautų 
magistro laipsniais. Jonas yra 5 rajono vadovas Mr. Christofer 
baigęs elektros inžineriją Pary- Collins iš IV JAV jambore at-
žiuje ir garsiame Case Institute 
įsigijęs magistro laipsnį, o Ja
nina Western Reserve universi
tete gavo magistro laipsnį bib
liotekininkystės srityje. Abu jau 
nieji, ypač Jonas, visą laiką bu-

siuntė sveikinimą stovyklaujan
tiems Pilėnų tunto skautams. 
Savo sveikinime jis rašo: “Ma
no mieliems draugams lietu
viams skautams Clevelande. Aš 
siunčiu jums širdingiausius lin-

vo nuoširdus ir šakotas veikė- kėjimus iš šio didžiojo tautinio
jas ateitininkuose, sportininkuo
se, krikšč. demokratuose, Bend
ruomenėje, Alte ir kt. Šviesių 
ateities dienų jauniesiems linki 
jų bičiuliai ir pažįstami.

TRUMPAI 
— Stp. ir Juzė Nasvyčiai rug

pjūčio 24 d. švenčia savo ve
dybinio gyvenimo 50 metų su
kaktį. Sukaktuvininkai yra išau
ginę didelę šeimą ir lietuviškame 
gyvenime išvarę plačią vagą. 
Apie juos teks užsiminti šiuose

ir pasaulinio skautų susibūrimo. 
Šis įvairių tautų jaunimo susi
būrimas yra pats didžiausias tai 
kos vykdytojas. Chirst Col
lins D. C.”

— Pilėnų skautų tunto stovyk 
lą parėmė pinigais: didelis skau-

r?

tiems lietuviams, jų vaikams ar J puslapiuose vėliau.
būtiniausiems pavergtos Lietu
vos reikalams tenkinti. Bend
ruomenė per savo veikimo metus 
yra sušelpusi lituanistinę mo
kyklą, skautus, ateitininkus, ati
davusi savo duoklę Amerikos

— Spaudos kioske jau gauna
mas St. Raštikio atsiminimų II 
tomas. Jo paklausa yra net di
desnė, negu pirmosios dalies.

— LFB studijų dienose, įvy
kusiose Kennebunk Port, Me., iš

Lietuvių Tarybai, padėjusi var- kxx>o<xxxxxxkxxxxxxxkx><kxkx> 

gan patekusiems lietuviams ir RADIJUKAS =
Tad jau dabar atsižymėkime = LIETUVON 

rugsėjo antrąją dieną ir ją pa- Naujausi, maži, lengvi Transistori- 
niai (be lempų) radijo aparatukai, 

skirkime lietuvių pabendravimui labiausiai tinka siųsti į IJetuvų. La
bai ekonomiški: ilgai veikia iš pigiųir pasilinksminimui.

DRAMOS KONKURSAS
LB Clevelando apylinkės skelb 

tajam dramos konkursui atsiųs
ti šie veikalai: 1) Miškų Dva
sia — “Didžioji auka”; 2) Do
bilas — “Broliai”; 3) Gyvoji 
Epigrama — “Šv. Jurgis”; 4) 
Pakeleivis — “Keturi keliaunin
kai”; 5) Nežinomasis — “Suk
čiaus gailestis” ir 6) Legutis — 
“Kilpa”.

Dramos premijai paskutiniu 
laiku aukojo: P. Maželis, dr. V. 
Gruzdys, J. Vaičaitis, Z. Jan
kus, V. Bacevičius, O. ir K. Kar
piai ir B. Steponis.

Visi clevelandiečiai prašomi 
savo aukomis paremti jų vardu 
skelbiamą dramos konkursą.

Premijų įteikimo iškilmės — 
spalio 13 d. lietuvių salėje. Ta 
proga rež. P. Maželis su Vaidilos 
teatru suvaidins Vydūno “Pra
bočių šešėlių” trilogijos dalį “Ne 
sau žmonės”. Clevelandiečiai 
prašomi rezervuoti laiką šiam 
nepaprastam įvykiui.

AUGŠCIAUSIASIS PAŠAUKĖ

Seselė M. Raimunda, Šv. Jur
gio parapijos pradžios mokyklos 
vedėja, staiga mirė praėjusią 
savaitę. Seselė Raimunda buvo 
mylima ir gerbiama mokytoja 
ir auklėtoja. Jos asmeny ir litu
anistinė mokykla "turėjo didelę 
paramą ir augštą respektą. Cle
velandiečiai, ypatingai Šv. Jur
gio parapijos parapiečiai, dideliu 
skausmu ir liūdesiu išklausė 
kun. B. Ivanausko pranešimą 
praėjusį sekmadienį. Jis prašė 
visus ją prisiminti nuoširdžiose 
maldose. A. a. seselė Raimun-

baterijų, kas itin tinka kaimo sąly
gose.

Jautrūs, selektyvūs ir labai galingi 
pagal savo dydį.

Užeikite įsitikinti į šių moderniškų 
elektronikos krautuvę. Čia rasite taip 
pat didelį pasirinkimų ir kitokių ra
dijo aparatų: vietinių ir importuotų.

Viskas garantuojama.

T£L£VISIOn
Csates - Service)

Kav. Ini. A. SPMftNAS 
3321 S. Halsted — CUffslde 4-5M5 

Atdara: kasdien 9—8, pirmadieniais
Ir ketvirtadieniai* 9—9

»<>0000000000<>00<)-<>0-C><X><>CKXX>

NUO U2SISENEJUSIŲ
SKAUDANČIU ZAIZDU 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRU IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali ramiai sBdBtl Ir naktimis 
miegoti nes jų užsteenSjustos žalždoa 
nletBjlmų Ir skau^Jimų senų atvl 
ru Ir skaudžių žalždų uždekite 
LEOŪIZ) Olntment Jos gydymo 
ypatbyea palengvins jusu skaudSJl 
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Jų tapgl nuo skau 
dilų nudegimų. JI taipgi pašalins 
nležCJimų ligos vadinamos PHOR1A- 
RTH Taipgi pašalina peršGjlmų ligos 
vadinamos ATHLETE.S POOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšlmų 
tarpplričiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlūstančtos susktlsios odos dedlr 
vinių, odos Išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kads 
pasirodo skaudus tibBrtmaa nuo vy
styklų JI yra gera gyduolB nuo Ii 
vlršlntų odos Ilgų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et., JI.26. Ir $8 60.
Pirkite valstlnBseChl- 
eagoj Ir apylInkBse—
Mllwaiikee. Wlsc.. Oa- 
ry, Ind. Ir Detroit, Ml- 
chlgan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo- 
ney order |

O. Žygienei, Augienei, V. Šen- raščiuose ir radijo bangomis mū 
bergui ir V. Mulioliui už dova- sų stovyklą;
Z mai8tU’ Va,S‘a‘S ir 8kanČB’l ^ dr-vėa draugininkui pa 

J J iais> ! sktn. R. Minkunui, sk. vyčių bu-
“Dirvos” redaktoriui B. Gai- relio vadui ps. R. Vizgirdai, tun- 

džiūnui, negailėjusiam nuošir- tininkui sk. V. Kamantui, talki

SKAUTIŠKA PADĖKAtų bičiulis Zigmas Jankus $25,;
dr. Skrinskas su žmona $20, Lie'
tuvių Atgimimo Sąjūdis $15,
Lietuvių Tautinė Sąjunga $10,1T"““”*“ f’” „ ... 7 . . a.c • a , T. remusiems įvairiomis dovano-O. Vincloviene $5 ir Šarkauskie
nė $5. Visiems auktojomas tun
to ir stovyklos vadovybė širdin
gai dėkoja.

— Pilėnų skautų tunto tėvų 
komitetas pasižymėiusius tunto 
stovykloje savo darbštumu ir pa 
reigingumu skautus apdovanojo 
dovanomis. Pirmajam stovyk
loje skautui Gintautui Neima- 
nui ir antrajam Kęstučiui Stepo
navičiui įteikė po lietuvišką kny
gą, o skautas Algis Daukantas 
apdovanotas tautine juosta. Ko
miteto pirm. Ed. Steponavičius 
įteikęs dovanas palinkėjo ir atei
tyje būti pareigingais ir rūpes
tingais skautais ir gerais lietu
viais ir nenuilstančiai garsinti 
lietuvių vardą šio krašto jauni
mo tarpe. Tėvų komiteto pirm. 
taip pat,padėkojo stovyklos va
dovui vyr. sktn. V. Kizlaičiui už 
rūpestingą vadovavimą skautų 
stovyklai ir įteikė jam skautų 
tėvų dovaną — odinį lietuvišką 
albumą ir $50 čekį.

— IV JAV janibore Valey For 
ge lankėsi Clevelando lietuvių 
skautų vadovai v. sktn. V. Kiz
laitis, ps. R. Vizgirdas su žmona 
ir Vytauto Didžiojo skautų dr- 
vės skautai B. Grigaliūnas, Š. 
Lazdinis ir K. Gaižutis. Jie ap
žiūrėjo 53,000 skautų didžiulį pa 
lapinių miestą ir jo įrengimus. 
Aplankė LSB atstovaujančius 
Bostono lietuvius skautus, dide
lę Clevelando amerikiečių skautų 
stovyklą ir jos vadovus — lie
tuvių bičiulius ir kanadiečius 
skautus. Vakare dalyvavo Te- 
xas valstybės skautų lauže, ku
rio metu Bostono lietuviai skau
tai šoko kelių tūkstančių ameri
kiečių skautų miniai lietuviškus 
tautinius šokius Mikitą ir Oželį.

nus ir padėjusiems stovykloje
gausiam jaunimo būriui praleisti *• ‘u.u-mui, idiiu-
mainnizJ ir liet,,- daus deme81° mus4 stovyklai; , nmkavusiems programos prave-malonioje skautiškoje ir lietu 
viškoje aplinkoje daugiau dvi 
savaites, širdingai dėkojame; daktoriams ir lietuvių radijo va

landėlės vedėjui J. Stempužiui, 
kun. P. Dziegoraičiui, atlaikiu maloniai garsinusiems savo laik 

šiam stovykloje pamaldas ir pa- g. i • -

sakiusiam puikų lietuvišką skau 
tišką pamokslą;

Lazdinienei, Gaižutienei, Dau
kantienei, Januškienei ir Vinc- 
lovienei už puikius pietus; Petrui 
Januškevičiui už 5 dėžes vaisvan 
denių; Kazlauskienei, Steponavi 
čiams , O. ir J. Rinkevičiams,
Skrinskienei, dr. Ramanauskui 
su žmona, Lazdinienei, K. Mor
kūnui su žmona, J. Budrienei,

“Draugo” ir “Darbininko” re- dime;
skaut. vyčiams Alg. Mulio

liui, Alf. Baliūnui, R. Zorskai, 
(Nukelta į 6 psl.)

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONOGRAPHAI — 1958 modeliai 

NUOLAIDOS IKI 50% I
Instaliavimas ir garantija nemokamai *"

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

PARDUODAME IR TAISOME

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

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

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

F. A RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. RooMvettRoad Tolei. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

LRGULO, Department D., 
5818 W. Eddy 8t- Chicago 34, Iii,

Greitas palengvinimas nuo

ASTMOS
NEMAIjONUMU IR NUO BRONCHU

ŠIENLIGES
SU

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 Sk_______________Chicago 32, III.

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

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

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

UUGO
Didysis Metinis

IŠVAŽIAVIMAS!

Jau laikas užeiti į . ..
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

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

Mes visados esame pasiruošė Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

2202 WEST CERMRK ROflD VIrginia 7-7747
CHICAGO 8. rLIJNOIS

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

OAKS (SLOVAK) GROVE
11900 Archer Avė., Lemont, III.

DRAUGAS paprastai suruošia tik vieną metinį pikniką ir 
tas būna pats didžiausias iš visų Chicagos apylinkė piknikų.

DRAUGO metiniame išvažiavime Chicagos ir apylinkės 
lietuviai pasimato su seniai matytais bičiuliais bei giminėmis.

Gražusis ir didysis Oaks daržas turi daugiau patogumų ir 
erdvės negu bet kuris išvažiavimų daržas Chicagos apylinkėje.

Don Varnas Amerikos Legijonierių Postas patarnaus prie 
bufeto ir prižiūrės automobilių pastatymą.

Gros skambus orkestras šokiams ir bus nuolatinė progra
ma, kuri paįvairins dienos įvykius.

Įžangos biletams bus piniginės ir prekinės dovanos. 

Autobusų tvarkraštis:
ll;00 vai. ryte ir 2;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo Dievo Apvaiz

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

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

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

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

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

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

Kviečiame lietuvišką visuomenę į šį metinį išvažiavimą.

DRAUGO IŠVAŽIAVIMO RENGĖJAI
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Al kos JAUNIMO STOVVKL. Santarvė, Pr. Stanionis, E. Kar-

* t n j •• i i velienė, E. Baublienė, E. Vizgir-A. L. R. K. Federacijos Jau-i . ....... . , T, ..
o. ... , • d n diene, S. A. Bliudziai, J. Kučins-n,™ Stovykla, aukojo, P. Pa-, Petrau8kas, £ Y . $3

įaujis ir seimą $100, Brone ir ’ . , ’ . „. J ~ . . U.J-K . .. ' aukojo L. Buharauskas, A. Ba-Juozas Grūzdai $55 (pasižadėjo . . J ’ ... ’ __m i o* «i cen nemene, S. Iljasevicius; po $2.50100), Vladas Staskevičius $50 , . ’ „ „ ... ... ... aukojo M. Bauziene ir V. Misiu-pasiz. 100 , kun. Br. Dag.lis J . *1 lis; po $2 — P. Molis, M. Kase-
vičienė, Gužauskienė, J. Baub
lys, A. Pesys, Rugienius, V. Lau

$60, Jonas Leonavičius $50 (ua- 
siž. 100), Mr. & Mrs. J. Miškinis 
(kino savininkai) $50 (pasiž. 
100), Joe Ūsoris $50, dr. P. Že
maitis $25 (pasiž. 100), Ona ir 
Rapolas Valatkai $10 (pasižadė
jo 100), Alf, Leparskas $25, K. 
Petrokas $20, V. Norvilas $20, 
Janukaičiai $50, Detroito stud.

rinavičius, E. Kutkuvienė, V. 
Kriaučiūnienė, E. Bulotienė, K. 
Vaikutis, A. Ancevičius, Nakas, 
Vaitėnas. Kiti aukojo po 1 dol. 
ir mažiau.

Skaučių Seserijos Vadi jos var
ateitininkų draugovė $25, iš Am i du nuoširdžiai dėkoju pasišven-
sterdam, N. Y., per kun. M. Gy
vą $50, iš ALRKF Waterburio 
skyriaus per A. Aleksį $25, Br. 
Jasas $20, O. Klepeckien'ė $10, 
O. Balzerytė $10, Vazgirdavičius 
$10, A* Mickevičius $10, Bujaus- 
kas $10, A. Vidugirienė $10, Po
vilas ir Eugenija Moliai $10.

Moterų Sąjungos 54 kuopa pa 
aukojo $329 virtuvės indų įsi
gijimui. A. Paškevičius aukojo 
100 dolerių.

Be to jaunimo stovyklai auko 
jo prel. Pranciškus Juras $100, 
Ona Jankevičiūtė iš Brooklyn, 
N. Y., $2,500, Magdalena Janke
vičiūtė iš Brooklyn, N. Y., 2,000

tusiems aukų rinkėjams ir vi
siems dosniesiems aukotojams. 
Aukos persiųstos ir gautos nuo- | 
širdžiausios padėkos iš užjūrio 
skautiško jaunimo visiems auko
tojams. •

K. Kodatienė,
Skaučių Sės. Vad. Soc. Sk. Ved.

ALYTAUS BARAS VĖL 
LAIMĖJO

Alytaus baro beisbolo koman
da, žaidžianti dėl Detroito B kla 
sės čempionato, dabar yra laimė 
si tris rungtynes, nepralaimėju
si nė vienų. Praėjusį sekmadienį 
komanda puikiai pasirodė prieš

dolerių, Neris International Ben Blue Bird Bakery komandąj lai. 
drovė, Brooklyn, N. Y., $1,200, mėdama 6:2. Petras Podolskis
Vincas Žemantauskas iš Brook 
lyn, N. Y., $500, dr. Adomavičie

numato laimėti čempionatą be 
pralaimėjimų. Ateinančio sek-

nė iš Akron, Ohio, $100 ir Ma- j madienjo žaidimo vietą ir laiką 
rija Rudienė, ALRKF pirm. A. raske Detroito laikraščiuose ir
Rudžio žmona, $100.

aukos Užjūrio skautėms
Detroito dosnioji visuomenė ir 

šiemet, kaip kasmet, suaukojo 
gražią pinigų sumą 222 dole
rius — užjūrio skaučių stovyk
loms paremti iš kurių 50 dol. bu
vo pasiųsta D. Britanijon pasau
linėje skaučių stovykloje lie
tuvaitėms skautėms paremti ir 
172 dol., prijungus kitų vietovių 
aukas, pasiųsta Vokietijos skau
čių stovykloms paremti.

Pagal aukų lapus surinko: M. 
Lekniūtė $45, S. Iljasevicius $35, 
Ir. Laurinavičienė $28, E. Anu
žienė $26, S. Bliūdžiuvienė $22, 
D. Bulgrauaskaitė $22, E. Bulo
tienė $19, Ž. Buknytė $10, K. 
Veikutis $5 ir socialiniame sky
riuje gauta auka $10; viso — 
222 doleriai.

Po $10 aukojo Kunigaikšt. Bi
rutės Karių Seimų Moterų Drau 
gija, Gabijos skaučių tuntas ir

taip pat bus pranešta per Lithu 
nian Melodies radijo valandėlę 
sekmadienį 1 vai. p. p.

TRUMPAI 
— Gimtadienius mini Matilda

Bartnikienė, Kazimieras Nausė
das, Bertha Slazas, Julia Juške
vičienė, John Juskevich, Petras 
Samavičius ir Teresė Bemadi- 
shienė.

— Amelia Woods - Beleckiūtė
iš Clevelando svečiuojasi pas 
Oną Judickienę. Jos abi išvyks
ta Clevelandan šią savaitę kartu 
atostogauti.

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, TLLTNOTS 1957 rugpjūčio 16

jos ir nuolat talkininkavusiems 
stovyklos metu;

skaučių stovyklos vadovei ps. 
J. Laikūnaitei, skaučių tuntinin- 
kei sk. Petukauskienei, skauti- 
ninkėms ir skautininkams, mus 
atlankiusiems ir padėjusiems;

tunto skautų tėvų komitetui 
ir jo pirm. E. Steponavičiui už 
nuolatinį rūpinimąsi stovykla ir 
skautų tėvams bei bičiuliams, 
taip gausiai atsilankiusiems sto
vykloje ir jos laužuose ir tuo pa 
rodžiusiems daug dėmesio ir gra 
žiu pavyzdžių mūsų lietuviškam 
jaunimui — skautams.

Vyr. sktn. V. Kizlaitis,
Stovyklos Vadovas ir Pilėnų 

Skautų Tunto Vadi ja

Nashua, N. H.
Didžiulė gegužinė

Šv. Kazimiero parapija šie
met rudenį švęs 100 metų baž
nyčios pastatymo sukaktį. Toms 
iškilmėms ruošiamasi jau dabar. 
Parapijos jaunųjų vyrų ir mergi 
nų klubai rugpjūčio 18 d. 2 vai. 
p. p. lenkų sklype, Nashua, Pu- 
laski Park, ruošia didžiulę gegu
žinę su įvairiais laimėjimais, šo
kiais ir kitomis maloniomis pra
mogomis. Bus ir skanių užkan
džių bei gaivinančių gėrimų.

P. S.

KKAL ESTATE

SAVININKAS parduoda modern. 4
didelių kaluli, namų, galimybė padi
dinti. Alyvų apšild. 5a pėdų sklypas. 
Parduodamas dėl ligos šeimoje. Nu
mažintu kuiną.

fIASSIFIFI) AND HRIP W ANTFD AUS
KKAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED MEN

Misi. I n. 5 k., II 0. 2 aut. gar.it5,500 
Mūr. 5 k. 1 k. virš. I k. rūx.S22.(XXt.

I Miir. 2 imi 5 k. 2 aut. gar. *24.(XK). 
1,1 <il<>\\ 5-2*51 l a. 5 k. II 4 k. Alyva. *11.01X1

---------------------------- Taverna Ir 2 kam. iiūpak. Ui 0,51X1.
SAVININKAS Maruli, tie Pui ke. ' Mūr. 2 pu U k. 2 aut. gar. *20,tXX>

parduoda f. kurni., mūrinį bungalmv. „ i5 *22,000
mieg. kurni,. Namas pilnai apstu- $,Ą, AGLINSKAS ROSI ESfatS 

tytas moderniškais I,aidais. Guzu ap

375X W. liHIli pi.

šildomus. l'žduras purčius. Poilsio 
kam b. rūsy. Pltospeet W-42XO.

M1SCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stančiauskax instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atliek* 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th Court, Cicero
TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLympic 2-6752

LIET. AP D RAUDON AGENTŪRA 
Visų rūšių apd raudos. Automobi

lių finaDsavlnias. Notariataa. Valsty
bes patvlrtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
VVAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENUY 
6108 S. Ashland Avė. Chicago 36. 111.

2430 W. 00 St. HE. 4-8292

00(>000<X>00000000(XXX}000000
KADA NOtUTK PIRKTI AK 

PARDUOTI NAMUS
Kreipkitės )

SOPRYCH RtAli ESTATE 
6467 S. kcdzle Avė. W Al brook 5-3*16
AGENTAS ALEX KANAVKRSK1S 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOI

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

ražas, 30 p. sklypas, dujų pečiais 
šild., visi butai, 135 paj. ir sav. bu
tas, 3!) ir Erancisco apyl. Kaina 
$ 19,900.

Mūr. 2 po 4, 27 p. sklypas, pečiai’ 
šild., gera vieta Kaina $18,5011.

GAGE PARKE:
Žavinga rezidencija: 7 knib. dvi vo- 

nios, daug rūbinių, vieta knygynui, 
veranda, visas namas nauiat deko
ruotas, 60 p. sklypas aptvei^as ap
link tvora, puikiai įrengtas sklypas. 
Namas kaip naujas. $37,000.

MARQUETTE PARKE:
Puikiai atrodantis, patog'ai su

tvarkytas 2 po G ant 60 p. sklypo, 
centr. alyva šild. atsk. pompos kiek
vienam butui. IG0 paj. už vienų bu
tų, rinktine vieta

KITUR:
Med. 2 po 6 69 ir Laflin apylinkė- 

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

ŠIMAITIS REALTY,
2737 W. 43rd SI., CL 4-2390

PAJIESKOJIMĄI
Jieškomi JONAS PASTORASTIS 

ir Y) N A PASTORASTYTfi - RAI
NIENE, s. ir d. Dominiko, kilę iš 
Tytuvėnų vals., Baldainių km. Iš 
Lietuvos išvyko prieš I-jį Pasau
linį Karą, gyv. Waterburyje. At
siliepti arba apie juos pranešti ad
resu: Elzbieta Grišaitė - Viliūnie- 
nė, 7747 S Normai Avė., Chicago 
20, III.

Jieškomas JUOZAPAS KAIRYS, 
s. Juozo. gim. 1918 m. Daugų vals., 
Alytaus apskr. Užu'kalnių km. Jieš 
ko sesuo Brone Kairytė iš Lietu
vos. Atsiliepti šiuo adresu: A. Vai
čiulis, 2552 W. Marųuette Rd„ Chi
cago 29, m.

Jieškomas JONAS PERMINĄS, 
s. Jono, kilęs iš Mažeikių apskr,, 
Naikių km. Jieško jo sesuo Apu- 
sė Baltutienė iš Sibiro. Atsiliepti 
šiuo adresu: Leonas Baltutis, 508 
Granite St., Sudbury, Ont., Cana- 
da.

Cleveland, Ohio
(Atkelta iš 5 pusi.)

Vyt. Mulioliui, inž. St. Matuse
vičiui, skautų tėvams A. Ruk
šėnui, E. Steponavičiui, jūrų sk. 
C. Melsbakui, skautams J. ir A.

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ! EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 

1. A. V. PILIETYBE

Šenbergams ir kt., padėjusiems 
Juozas Murinas. Po $5 aukojo stovyklos inventorių ir skautus 
Detroito Lietuvių Rezistentų atvežti į stovyklą ir parvežti iš

SKIP’S 
Liųuor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALI PNONES _ WALBROOK 5-8202

August-RugpjūSio 15,16, 17 d. d.

SE L F 
SERVICE

BISUUIT THKEE STAR COGNAC Fifth $4..98

IMPORTED FRENCH BRANDY Fifth $3.29

HENNESSY THREE STAR COGNAC, Fifth $5.09

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

CINZANO VERMOUTH
Dry or Sweet Fifth $. |S9

KIJAFA WINE Fifth $|.69

IMPORTED CANADIAN VVHISKEY Fifth $4>i9

IMPORTED PINE APPLE OR CREAM OF
BANANA LIQUEUR ™th $4.98

OLD STYI.E LAGER BEER
Caro of 24 — 8 oz. hottles Caxe $2.59

Bl!DWKISKR, SCHLITZ, MII.I.ER, HAMMS
or PAILST, Caro of 24 12 oz. bottlcs $3.49

VIKTORO K O 2 I C O S 
Lletuvlšks gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9533

PROGOS — OPPORTtJNITIES

GROCERY & MĖSOS krautuvė. 
Gerai einąs biznis, geroj vietoj 
Marųuette Parke. Del ligos nori 
skubiai parduoti, teisingai įkainuo
ta. 2558 W, 69th St.____________

3652 W. Lawrence Avė.
Krautuvė ir 2-jų outų namas. Pa

jamų $425 j mėnesį. Prašo $37,0011.

J. R. KUHNLE
6X37 H. Grecn St., Chicago 

Vlncenncs 6-0024

MAISTO PRODUKTŲ IR 
MĖSOS KRAUTUVE

Šaldytas maistas, vaisiai ir dar- 
I žovės. Brutto pajamų $7,000 j mė- 
; nesį. Idealus biznis porai. Modern. 
i mur. namas, 2 autom, garažas, 5 
i dideli kamb., 3 mieg. kamb. Pilnas 
I rūsys, alyva apšilti. Biznį galima 
i pirkti su namu ar be. REpublic 
i 7-7265.

j PARDUODAMAS N'AMAS IR MAIS
TO KRAIJTUVR. Geras biznis. Geroj

! vietoje, Brighton Parke. Apžiūrėti 
Įgalima kasdien: sekinad. iki 12 vai.

414(1 S. Mai»lew<HHl Avė.

NEBRANGIAI. Taverna ir valgyk
la, su namais. Ant kampinio 30x136 
pėdų sklypo. Taverna ir 8 k. Imtas 
su rūsiu, karštu vaiol. apšild., air 
condition ir mūro namas su 5 auto. 

i garažu I-ine augšte ir 8 modern. 
į mieg. k. 2-nie augšte, "f.-air” apšild.
ir vėsinimo sistema. Metinių pajamų 

j iš tavernos virš $60,000, iš garažų
s. .4.ni,,rmS{ nn<rli> *1.068, iš "rooming houze” $4,17fi. Klausimai ir alsakjnmai _ anglų Tuojau nori pai tiuoti, $40,0.00, arba 

ir II61UVII} KDOOliS. Hcržiurejo tei- gerlausii#. pasiniymą. Itny IšttiiĮęcMi,
sėjas Alfonse F. Weils. Kaina uElmont 5-1311.
tik 60 centų.

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

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS.

4545 West 68rd Street 
Chicago 29, Illinois

ĮSIGYKITE DABAR »

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

NOTARY PUBLIC 
8405 Weet 51 St. 
WAIbrook 6-6030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

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

4 m. senumo mūr. bung. 6 Kamb., 
platus sklypus — puikiai įrengtas. 
Mūr. 2 a. po 6 k. 3 mieg., šild. guzu,

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

M. ŠIMKUS
K E A L ESTATE

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

Y Arda 7-2046

Marųuette Parke, kampinis mūri
nis naujas, gelsvų plytų. 2 butai po 
6 kam b.; 1—4 karnų., 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
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 itamb. Uždaryta 
veranda. Mūrinis Z automob. gara
žas. Pirmas aukštas visai naujai ir 
moderniškai pertaisytas. Pašaukite 
telefonu dar šiandien ir būtinai pama
tykite šį namų.

Taip pat turime daugiau nuosavy
bių duodančią 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 namu*

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

AUTOMOTIVE MACHINISTS
AGJ2 25 40

Experienced in boring cylinders.
Fitting pins, aligning rodą, valve 
works, etc. UNION SCALE.

Triangle Engine Rebullders
4416 W, Roosevelt Kd. ♦ NE 8-3212

FULL OR PART TIME 
SHOE SALESMEN 

Experienced or will train 
Excellent benefits 

R. & S. SHOE STORE 
RELIANCE 5-5888 

Scottsdale Shoping Center

VYRAI IR MOTERYS

REIKALINGI
PADĖJĖJAI VIRTUVĖJE

Patyrimas nebūtinas. Dirbti 5 nak
tis savaitėj nuo 5 v.v. iki 2 v.r. 
Priejuostės duodamos ir nemoka
mai Išskalbiamos. Reikia nors kiek 
kalbėti angliškai.
SANTUCCrS RESTAURANT

6211 S. CICERO AVĖ.
Tel. POrtsmiuth 7-9736

ISNUGMUOJAMA — POR KENT

NAMŲ SAVININKAI!
Ta-pininkaujame butų išnuomavi

mui, Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašų.

VARPAS ReaJ Estate
5916 Mo. Western. PRospect 9-2234

IŠNUOMOJAMAS MIEG. kaimb. 
vyrui. Galima naudotis virtuve. 
4503 S. Hermitage Av. 2-ras augšt.

BUILDING & REMODEUNG

atMKM
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Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar pardMdant, jū- 
hu laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAIi ESTATE SALES 

2600 W. 5Dth St. Tel. PRospect 8-5454
iHiiii'niiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmmMiwiiuiiiiuiuiiiiuiniiiwiiiu«iiiiiiiiiiiwwiiimiiKiii,i'

Illinois r«-sort liųuidation sale 
PAEŽER1O SKLYPAI

50 pėdų ‘‘frontage ’, 39 mylios nuo 
miesto. Pilna kaina $395. Galima 
tuojau statyti. Parduodama tik po 2 
sklypus pirkėjui. įmokėti $50; mo- 
kesties $10 į mėn. Skambinti

SGutli Shore 8-2023

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti (ausiai ir spalvotai 
iUnstmotą VANDOS PANKIEN158 
pasaką knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, HoJ knygoj atapanadinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vlr- 
ielį ir iliustracijas pioU Bes. Merce
des. 48 pust Kaina fl.25. Pinigu ir 
niaakymu siųsti:

“DRAUGAS’1
4546 W. 6Srd Street, Chicago 29, BĮ.

KADA IR KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
Siame leidinyje ir 8 pual. priede at
spausdinta JAV-bių Soeluiinlo Drau
dimo (Sodai Security) įstatymas su 
naujausiais 1956 metų papildymais, 
būtent: 1) Oftcialės pensijų ir pašal
pų lentelės, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 62 metų amžiaus, 3) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 60 metų amžiaus.

Be to, šiame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų atsitikimų įstatymas 
(Worttmen’s Conipensatidn), su len
telėmis, nurodant už koktus kūno su- 
slželdimus klek mokama pašalpos. 
I,eldinių kaina tik 80 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti:

•‘DRAUGAS”

4545 Wext 6»rd Street 

Chicago 29, Illinois

15 AKRŲ
Orland Parko rajone, arti U. S. 45, 

ru modernišku 5 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 šių vertingų nuosavybę ar
ti Čikagos! A. Rėklaitis.

SAVIKAINA $16,500
5 kamb. patogus mūr. bungalow. 

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

.MEDINIS 2 AUKŠTV
4- 3—6 kamb. Gazo krosnys. Pla

tus mklypas, garažas. Brighton Parke. 
$20,000. A. Sirutis.

M f K. 6 KAMB. REZIDENCIJA
Vienas blokas nuo Marųuette Par

ko. šildymas alyva, ištaisytas rūsys. 
Apsauga nuo potvynio. Tik $19,000. 
A. Katilius.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 7lst Street 
Via telefonai- WAIbrook 5:6015

SAVININKAS parduoda 2 namus. I 
1750 S. Union Avė. Kampinis 2-jų 
augaitų, 2 krautuvės ir 2 butai. 
1746 S. Union Avė. 3 butai — 2 po ' 
4 kamb. ir 1—5; rūsys. j

Kreiptis galima kiekvieną die-1 
n3 »— tavernoje.

GAGE PARKE
5 k. su uždaru porčium. Gražiai 

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

Pajamų nuosavybė 7 kamb. rezid. 
ir 2-jų k. butas rūsyje. Radijatoriais 
gazu apšild. Galimybė padalyti 3-čias 
butas. 2 autom, garažas. Paskola su 
4*/2%. Pilna kaina $19,900.

MARQUETTE PARKE
5 kamb. mūr. Plytelių virtuvė ir 

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

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

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

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
surašė ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary Public 

5916 So. Western Avė.
PRosp. 8-2234 arba HEm, 4-7085

Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy
mo, pertvarkymo (remodeling) darbai {

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

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

;AsS3fc383S3KSS3S3S3KSK3CWS3C3S3S3S3S3S3CS383SSL^

Namų statylia, įvairūs pataisymai 
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, 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, Wlllow Springs, UI.

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL CX)NTRACTOR

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

Namų tel. Blsbop 7-3340 
2737 West 43rd Street

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

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal-

MARUUETTE PARKE puikus 
mūr. bungalovv 5 kmb. $18,000.

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po 6 ir G kmb. Šild. gazu 

$16,500.
Stiprus ir gerai užlaikytas med. su 

rūsiu ir šildymu visam namui. 4 ir 
5 kmb. (3 mieg.) — $17,000.

2 namai. 4 bt. po 4 kmb. Rūsys ir į pų įvairius remonto darbus, skubiai 
pastogė. Geros pajamos. Mažas įmo- 
kėjimas. Skubiam pardavimui nu-
piginta kaina.

Modern. mūriniai po 2 butu: 2 po 
5, 2 po 4, 2 po 6 ir 4 kmb. rūsy.

KITUR
į rytus nuo Marųuette Parko —

geras mūr. 6 kmb. bungallow. Centr. 
šildymas — $15,000.

Atnaujintas medinis—2 po 6 kmb. 
$10,600. Mažas jmokėjimas. 20 vie
netų mūr. "rooming house”. Metinių 
pajamų $12,600. Prašoma $32,500. 
įmokėti — $6,000.

Be to dar turime ir kitokių gerų 
namų įvairiose vietose.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette S-S881

gerai ir pigiai.
išaukite DAnube 6-2793 nuo 9 vai. 

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

vakaro iki I 1 vai. vakaro

SKAITYKITE ‘‘DRAUGĄ”

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MŪRAS
Builders G«n. Contractors

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

Namų įkainavimas Ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas 

PRospect 8-2018
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29. HL

KkHhkitA Hraugf M 1

NUOLATINIS DARBAS 
MERGAITĖMS IR

MOTERIMS
TUOJAU REIKALINGOS

★ ASSEMBLERS
★ WIRERS

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiinniiiiuiuu
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti. pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrginla 7-6640.
'IINHHIIIIIIUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIID

IIIHIimmiHINIlINIlIlHIIIIINIIIIIIIIIIIIIHIIIIIHIIHIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlllII 
tiiritnTių tao«o« tMrlaanMM snusiy patarimų, paraginimų ir paaiškint

mų formoje.

Matulevičiam 

Trtjoae dalyaa:

UŽRAŠAI

bės ArklvyMk. Jurgio

L Utrašai: Mintys, pastabos, paal- 
rytlmal. Ola kaip tik atslskleldils 

; Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos 
glmss bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Balnyčlal Ir sielų 
Mganymul.

III Vilniuje, žvilgsnis 1 Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis 
būti visiems visakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjas.

n. IaUkaL Tai Įvairiems 
nlms rašytų laiškų Ištraukos, gyva 
nlmtškoa išminties perlai, Išreikšt

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir įrišta į kietus viršelius. Kaina 
12.50.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS’*

4545 W. 63 St., Chicago 29. III

GERIAUSIAS ATLYGINIMAS
DIRBTI NUO 7:80 IKI 4:00 V. V.

5 dienas savaitėje. Puikios darbo sąlygoa

DRAUDIMAS NEMOKAMAI • DAUG PRIEDV 
KREIPTIS TUOJAU:

HALLICRAFTERS CO.
4500 WEST 45th STREET

Pirkit Apsaugos Bonus
Perskaitę “Draugą’ 

kitiems!
duokite

V J
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ŽUVO 79 ŽMONES

Tyrinėtojai atvyko j tą vietą, kur įvyko lėktuvo nelaimė; jos metu žuvo visi — 79 žmonės. 
Tai buvo Kanados istorijoje didžiausia lėktuvo katastrofa. Keturmotoris lėktuvas įkrito į pel
kes, esančias 15 mylių nuo Quebeeo. (INS

Karšti garai greiti ištirpino ledus. 
Po to “daktaras” koją šutino karš 
tu garu ir ją lankstydavo ir trau
kydavo nuo ko jis net apalpo. Po 
kelių dienų turėjo eiti darban. Vė
liau kojoj atsivėrė žaizdos, kurias 
jau gydė geresnis daktaras. Kai 
šiek tiek sustiprėjo, buvo vėl pa
siųstas į sunkiai dirbančių stovyk
lą, iš kurios jis nesitikėjo išeiti. 
Vienok jam čia nusišypsojo laimė. 
Vargais negalais jiems pavyko iš 
stovyklos išsilaisvinti ir tuomet 
pėsti išvyko jieškoti minimo len
kų štabo. Keliaudami Sibiro tai
gomis pavargo ir keli iš bado mi
rė. Jis gi su kitu lenku nuo bado 
gindavosi šuniena bei katiena. Su
tikę kely šunį ar katę tuojau už
dribdavo ir jų mėsa maitindavo
si. Galop po golgotinės kelionės 
susirado lenkų štabą ir buvo par
vežtas į Europą. Daug teko jam 
vargti, kentėti, badauti kol paga
liau atsidūrė Anglijoje. Pagyvenęs 
nekuri laiką Anglijoje, susirado 
Amerikoj gyvenančius gimines, ku
rie padėjo jam atvykti j Nashua 
N.H. Dabar jis labai patenkintas 
Amerikos laisvu gyvenimu, turi 
pastovų darbą ir jau bebaigiu už
miršti pergyventas golgotinės kan

čias. Daug sielojasi dėl savo šei
mos likusios Lietuvoje.

Zoologijos sodas
Nashua miesto ribose yra dide

lis ir fauna gan turtingas zoologi
jos sodas. Čia yra viso pasaulio 
gyvūnija. Todėl vasaros metu įvai
rių etkskursantų gausiai lankomas. 
O lankyti ir pasižiūrėti yra ko. 
Kupranugariai ir drambliai nė tik 
vaikus ant savo pečių panešto ja, 
bet ir suaugusius. Be to, jaunimui 
yra įrengta įvairiausių žaidimui 
aikščių, o suaugusiems piknikavi- 
mui patogių vietovių. Todėl kiek
vieną dieną tūkstančiai lankosi 
žmonių ne tik iš Amerikos valsty
bių bet ir iš Kanados.

Prie Atlanto vandenyno
Pasigerėjęs Nashua gražiomis a- 

pylinkėmis, užsigeidžiau pamatyti 
Atlanto vandenyną, kur yra didelis 
Salisbury kurortas (Beach). Nors 
ir toloka iš Nashua, bet mano mie
las dėde sudarė man tą malonu
mą. Po dviejų valandų buvo
me prie šėlstančios jūros. Vos tik 
sustojome prie paplūdimio, tuojau

pasigirdo lietuviškas šauksmas:. 
“Stok, Jonai, čia gera vieta”. Pa- į 

i maniau, kad ir čia lietuvių yra. Į 
Mums tik susitvarkius, tuoj atsi-’ 
rado keliolika malonių lietuvių, ku
rių rately teko nuotaikingai pra-! 
leisti visą dieną. Šiame kurorte 
tūkstančiai maudosi žmonių. Van
duo šaltas, labai sūrus, o smėlis 
žymiai karštesnis negu Palangoje.

Vingiuoti keliai- I
Grįžtant namo važiavome per 

Vermont valstybę. Čionai keliai 
siauri, vingiuoti ir greičiau nega
lima važiuoti kaip 35 mylės į va
landą. Vermonto valstybė labai] 
'kalnuota ir miškinga. Važiuojant 

' per augštus kalnus ir didelius miš- 
I kų plotus jautiesi kitaip, jauti kaž I 
kokį artimą gaivalą, žmogus už- Į 
čiuopi gamtos gyvybės dvelkimą. 
Tas daug teikia jautrumo, atro-1

do jautiesi ne vienas esąs. Medžiai 
savo šlamėjimu daug įtą primena. 
Tarsi, medžio vyvybe yra švelni ir 
lyg kiekvienu atveju pasiryžusi 
žmogui tarnauti.

Gamta Vermonto valstybės žavi, 
bet žmonių gyvenamos vietovės 
skurdžiai atroido. Šioj valstybėj 
daug pagaminama klevų sirupo, 
kuris yra plačiai žinomas. Be to, 
apsčiai yra lentpjūvių ir kitokių 
esmulkių įmonėlių. Miestai švarūs, 
paskendę medžiuose.

r
G U ŽAUS K Ų
BEVERLY HILLS GĖLIHYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd Street 
Telef PR 8-0833 ir PR 8-0834

ATOSTOGOS KELIAUJANT
Patirti įspūdžiai ir matyti vaizdai

JONAS MIŠKINIS, Amsterdam, N.Y.

, tuviški. Vargonai moderniški. Jų 
remontas ir papildymas dalių ikaš- 

| tavo per 13,000 dolerių. Jie įreng
ti pagal vargonininko J. Tamulto- 

1 nio nurodymus. Tokius vargonus 
i vargiai kuri nors lietuviška para- 
' pija turi.Ištisus įmetus dirbdamas fabri-1 taip pat pasižymėjo savo veikliu T T ri

ke su dideliu nekantrumu laukiau j intelektualiniu gyvenimu. Bostono i . -1 a T.u 10 ,yia, ener 
atostogų. Nuolatinis įtemptas dar- 18 o dzūkas. Jis veda du chorus:
bas, mašinų užimąs, dulkės, karš
ta temperatūra, fabrikinė nuotai
ka žmogų taip išvargina, kad da
raisi ne tik fiziškai, bet ir protiš
kai nepajėgus. Tad atitrūkęs nuo 
to “malonaus gyvenimo” kartais

yra energingas 
suau-jau 18 a. buvo plačiai žinomas uos- „ . ■ m. . ..tas. nes jo laivai pasiekdavo visa. K"8.1’ .r jaunųjų Chorą, gerai iš-

pasaulio šalis. Gi i? dabar yra k^SrtSfFe to°vS
tono uostas vienas iš svarbiausių i koncertus. to’ vargo
JAV finansinis centras. Svarbiau- į "ini?kas geras solistas,
sios prekybos šakos — žuvis, vU. kmmymnes parapijos daznm

w __ na. Pramonė labai įvairi, tačiau ba- t r 7&1P J*
nežinai nei kaip tas atostogas pro- tai, tekstilės išdirbiniai, mašinos a. t\viai reiškiasi lietuvių kultu- 
duktingiau sunaudoti. Tačiau šį' ir maisto produktai yra svarbiau-' nIį®1e yeiKloJe. . . v
kartą ryžiausi šiek tiek keliauti. įsi gaminiai. Bostone gan gausu is- - Šieme* Kazim’e™ bažnyčia

torinių pastatų ir mokslo įstaigų, i įvęs sukaktj’ U pro£a- bu-s išle^a 
arčiau susipažinti su Dėdes Šamo' A. , v • knyga su trumpa bažnyčios isto
krašto gamta, miestais, amerikie- s Čionai labai daug yra susitel- ir katalikiškų organizacijų
čių kūrybinių pastangų technika, kusių lietuvių — senų ir naujų veiklos apibudinimu.

ateivių. Jie turi savo parapijas, baž _ . .... .
nyčias ir įvairias kultūrines ir e-' Pripuolamas susitikimas su 
konomines organizacijas. Prie lie- j oibiro kankiniu.
tuvių gyvenamų namų daug kur. Netikėtai susitikau su Sibiro 

Atsisveikinęs namiškius, nei ne- ■ matosi darželiuose žaliuojančios rū-1 kankiniu N. Sibire jo pergyventos 
pasijutau kai atsidūriau Sehenec- tos, žydintieji pinavijai ir daug ki- kančios gana šiurpulingos. Čia pa
lady, N.Y. tokių gėlių. ' žymėsiu tik kelis būdingesnius bruo

General .Electric būstinė Į iš Bostono nuvykau į Nashua, N. i ^u3' ^41 m. NKVD areštavo jį ir
Sfheneetadv randasi rvtinėi Čia sustojau pas giminę kele-1 V1enmarskin{ įsveze iš namų. Pa- bchenectady — randasi rytinėj , . ,. naUaėti Toriai tursinu sodinę kalejiman muse, kojomisNew Yorko daly prie Mohawk ir1 e"ų pailsėti. Todėl turėjau l reįkalaudami prisipažinti

Berge kanalo. Miestas įkurtas Va,n Pro&os daugiau pasidairyti. Į visai n’ežinomų dalykų. Taip
Curlerio, kuris išaugo didoku mies- | Nashua nedidelis miestas, turįs
tu. Šiuo metu turi apie 100,000 gy-1 33,000 gyventojų — randasi pieti- 
ventojų. Miesto augimui daug pa- nėj New Hampshire valstybėje, į- 
dėjo 1830 m. įsteigti garvežių fab- sikūrė 1655 m., miesto teises gavo 
rikai, kur dar ir dabar yra svar- 1853 m.
bus darbas. Be to, nuo 1894 m. „ ,
Schenectady tapo General Elect- Pradžioje 19 a. Nashua išvystė 
ric kompanijos (bendrovės) pagrin- tekstiles pramonę, kurioj dirbo ke- 
dinė būstinė. Šiuose fabrikuose dir- tūkstančių darbininkų. 1930
ba keliolika tūkstančių darbinin- metais didelė dalis miesto buvo šu
kų. Juose dirba daug lietuvių, y- naikinta gaisro.
pač iš Amsterdamo, N.Y. Pramonės produkcija: tekstilės,

Schenectady nemažas būrys gy- ^atai, ’r P°Ptorio gamyba,
vena lietuvių. Čia jie prieš 20 me- gresiant pavojui, kad ga-
tų įkūrė lietuvišką parapiją ir įsi- * užsidaryti didžiausias tekstiles 
gijo nedidelę bažnytėlę. Ilgą laiką fabrikas buvo nupirktas grupes as- 
klebonavo kum. A. Orvidas, kuris |menV’ ,kl!n^ greit ėmėsi įniciaty- 
lietuvybes bare išvarė gilią va-iY?8 ir fabrikas_ dabar pritaikintas 
gą. Kun. Orvidui sunkiai susirgus J^onis pramones sakoms. Šiuo me- 
į jo vietą paskirtas kun. Petraitis, j Įu daugiau darbininkų dir-
tremtinys ne£u anais laikais. Miestas sva

rus, gatvės plačios.
New Yorko sostinėje ,T - -■ ,« u ,' Nasvej (Nashua) lietuvių gyve-

New Yorko sostinė — Albany su ! na gan daug ir beveik visi dzū- pan Daktaro stovykloje nebuvo. 
130,000 gyventojų. Stovi prie pat kai: marcinkoniškiai, varėniškiai, Vieno sąžiningesnio pareigūno dė- 
Hudson upės kranto. Iš pastatų at- perlojiškiai, daugiškiai ir kiti. Jie'^a pavyko jam nuvykti į paliegė- 
rodo, kad šis miestas yra žymiai į kalba dzūkiškai, taip kaip kalbėjo jjų seneliu stovyklą I
senesnis už kitus. 1686 m. Albany prieš 40-50 metų Lietuvoje. Pavyz- " Gydė karštu akmeniu 1
gavo miesto teises ir jau 1797 m. džiui, einu namie arba namopi, bu- Vienas senelis tuojau pradėjo jį'
buvo padaryta valstybės sostine, vau namo ir t.t. Jų čia yra įvai- gydyti. Pasodino ant kulbės le-l
Miestas ypatingai išaugo po Champ rių pažiūrų ir įsitikinimų. Anot jų du apšalusią koją pakėlė augštvn 
lain ir Eve kanalų atidarymo 1820 i pasakymo, “kad ir esame geri ka- jr nrjrjg0 nrje karties šalia kojos 
metais. Miesto pramonės yra įvai- talikai, bet vis tiek savo tarpe tu- padėjo didelį ugnyj įkaitintą ak- 
rių mašinų gamyba: chemikalai,, rime paraiidonėjusių . Tačiau vi- ynpni jr ėmė Dilti ant io vandeni popieris ir medžio produkcija. ! si nuoširdūs, malonūs, vaišingi. ’ P 1 '•

Albany yra New Yorko valsty
bės universiteto mokytojų kolegi
ja, Dudley observatorija, farmaci
jos, teisės, medicinos augštosios

O mano kelionės tikslas buvo

darbu ir gyvenimu. Galiausiai troš
kau pasidairyti lietuviškose kolo
nijose.

kankinamas ir varinėjamas iš ka 
Įėjimo į kalėjimą atsidūrė Rusijos 
gilumoj. Čekistai nieko neišgavę iŠ 
jo, marindavę jį badu, kaitindavę 
stipriomis elektrinėmis lempomis 

k. iki visiško sąmonės netekimo. Po 
to apipildavo šaltu vandeniu ir vėl 
tardydavo. Kad ir nieko iš jo ne- 
išgavo, bet vis vien jį nubaudė 
už akių 5 metus kalėti ir su ki
tais išvežė Sibiro taigosna prie 
Lonos upės. Čionai jie turėjo pa
sidaryti primityviškas palapines 
(zemlenkas) ir kiekvieną dieną ei
davo medžių kirsti. Visą laiką brai
džiojo sniego iki kelių. Sugrįžę į 
palapines neturėjo kur sušilti. To
dėl taip ir guldavo ledu apšalę. Iš 
darbo negrįždavo po 20-30 asme
nų. Jie išvargę sniege krisdavo ir 
čia mirdavo. O kuris šaukdavosi 
pagalbos, enkavedistai tuojau nu
šaudavo. Jis irgi susirgo. Apšalu
si koja sutino ir negalėjo eiti dar-

A. A,

JAMES GAPSHIS

Gyveno 2501 W. 46th PJace

Mirė rugpjūčio 15 d., 1957,
4 vai. ryto, sulaukęs pusės am
žiaus. Gimė Waukegan, 111.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Julia (Sirvaitytė), duk
tė Gloria, pusseserė Charl-otte 
Baeh, jos vyras Michael ir jų 
šeima, 2 pusbroliai: Paul Gap- 
shis ir Dr. John Gapshis ir jų 
šeimos, dėdė George Yocius 
(Waukegan, 111.), kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4330 So. 
California Avė,

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
rugp. 17 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šven. 
P. M. Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Žmona ir dūkto
T^aidotuvių direktorius John 

F. Eudeikis. Tel. LAfayette 3- 
0440.

TĖVAS PIJUS
istorijoje vra pirmasis kunigas 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė
vas Pijus yrą garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė 
mis Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t. t. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
vra įdėti 32 paveik&xai. Kaina 
<9 no

Galima gauti "DRAUGO“ 
a dministracijcje 

1545 W«»t «» Street, Chicago 2». III.

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.

Lithuanian dictionary

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

Didelio liūdesio valandoje p. KOSTUI PLEPIUI dėl 
mylimos žmonos

A. f A.

VANDOS A. PLEPIENES mirties,
reiškiame savo giliausią užuojautą ir kartu liūdime

Margaret ir Jonas Sakalai ir 

Šulcų šeima

j# w
g.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO] 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CARIMIRj 
MONUMENTCO
3914 West llltli Street
Tel — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

ANTHONY B, PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL

Telefonai GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2108, 3-2109

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽE1KA& EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Westera Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpubUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau jūsų namų.

Domisi gimtuoju kraštu ir daugelis Į
norėtų nors prieš mirtį pamatyti j........................................... .
gimtojo krašto laukus, čiurlenan
čius upelius, žavingus ežerus, tam- 

mokyklos ir istorijos meno insti- siuosius miškus su čiulbančiais A. BENIULIS atlieka įvairius 
tutaa’ paukšteliais ir kukuojančiomis gė-, ^rkraugtymus bei pervežimus

gutemis. O Mikalauskas prisimm- Į r
damas gimtąją tėvynę sako: “19301'9 tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

M O V I N G

Yra keletas didžiulių namų - dan 
gorėžių, iš jų ryškiai išsiskiria mie 
sto rotušės milžiniškas pastatas su 
architektūriniais pagražinimais ir 
būdingomis kolonomis. Šis pasta

metais buvau nuvažiavęs į Lietu
vą. Lankiausi Vilniuje. Kaune ir 
kituose miestuose. Kaunas geriau- 

.... ...... si'a patiko man. Niekad neužmiršiu
ta® labai imponuojantis ir turi pa- įgaliojo kalno, nuo kurio matosi 
našumo , Europos vidurinių am- vaizdai, ypač vakare kai
zių puošniuosius karalių rumus. Kaunas būna apšviestas. O gi, bro- 
Šiuose rūmuose talpinasi visos, jeu kokia Lietuvos kariuomenė 
miesto valstybines įstaigos. šauni buvo. Girdi, gyvendamas

Čionai yra nedidele lietuvių ko- Kaune kiekvieną rytą ėjau pasi
jom ja. Jie turi nuosavą bažnyčią, j žiūrėti gražiai marširuojančių ir 
kur kiekvieną sekmadien, gausiai I dainuojančių kareivėlių, 
susirenka pasimelsti. Klebonu yra

Mielam kolegai Kostui Plepiui,
mirus mylimai žmonai

A. f A.

VANDAI PLEPIENEI, 
reiškia gilią užuojautą

Bronius Skorupskis

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

4330-34 South California Avenue

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mes turime koplyčias!

kun. šupšinskas, kuris lietuvybės 
reikalais daug rūpinasi ir energin
gai dirba.

Važiuojant Bostono link labai

Našvės lietuviai turi savo para
piją ir erdvę šv. Kazimiero var
du bažnyčią. Prieš du metu klebo
no B. ir jo vikaro V. rūpesčiu, o 
parapijiečių dosniomis aukomis

gamta jvairi ir kalnuota. Uolietie-: gražiai attemontuota bažnyčia iš o-
ji kalnai apaugę tankiai ir gan 
dideliais lapuočiais medžiais. At
rodo, kad per šiuos kalnus pra
važiavimas nepatogus ir vietomis 
sunkus. Tačiau šių dienų moder
ni technika ctoroja ir tuos grani
tinius kalnus. Pakelėse stovi išri
kiuotos milžiniškos mašinos, ku
rios rauna didžiulius medžius ir 
be pasigailėjimo ardo granatinius 
kalnus tiesiems keliams pravesti.

Artėjant prie Springfield, Mass., 
augštų kalnų nebesimato, bet tuo
jau krinta į akis didoki smėlynų 
plotai, tarsi Lietuvoj prie Nemu
no ties Merkine arba Varėnos bei 
Marcinkonių apylinkėse.

ro ir vidaus. Vidaus remontas 
atliktas meniškai. Visur užrašai lie-

K • Generalle kontraktorlus nau
ji Jų namų statybai, įvairiems re- 

montams ir namų pertvarky- 
» mams • Turime dideli patyrl- 
1(1)4 namų statyboje.. • Patys 

atliekame cemento Ir medžio

L darbus. • Apkalnavlmal nemo
kamai.

Bostonas — Naujos Anglijos 
sostinė

Bostonas yra Massachussetts vai i ( 
atybes su 770,000 gyventojų. Jis 
įsikūrė iš John Wintrupo koloni
jos, kuri ten apsigyveno 1630 m. 
Bostonas nuo pat pradžių buvo A- 
merikos Puritanizmo centras, o

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!

Kiekvieno taupytojo indėliai apdranstt lld $10,000.00

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

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 Ir 
GIbson 8-4938

Ambulansų patama- 
' vimas dieną ir nak-
* tį. Reikale šaukti
* mus.

v s o s e Chicagos ir 
Roselando dalyse 

tuojau patarnaujame

iri

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

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

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

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HAIJSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

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

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

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpiihlk 7-1213
2314 W. 28rd PLACE Vlrginla 7-6672

VANCEFUNERArHOME

1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir T()wnhall 3-9687
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X Kun Stasys Adominas, S v. 
Šeimos vilos kapelionas, sušau
kė naujojo komiteto susirinki
mą organizuoti metinį banke
tą Labdarių prieglaudos naudai 
spalio 20 d. Hilton viešbutyje, 
Chicagos mieste. Kaip papras
tai, biletų kaina yra $25 asme
niui arba $200 stalui, prie kurio 
sėdės tik 8 asmenys. J. E. kar
dinolas Samuel Stritch, Chica
gos arkivyskupas, dalyvaus 
bankete. Svarbieji banketo ko
miteto nariai yra: sekretorė p. 
Phyllis Fandel, iždininkas An
tanas Valonis (Metropolitan 
State banko iždininkas), Blase 
Kazlauskas (Blase foto studi
jos vedėjas Melrose Park, III.), 
Stasys Pieža, “Chicago Ameri
can” redaktorius, programos ir 
publikacijos vedėjas. Ypatingas 
dalykas, kuris buvo pareikštas 
susirinkindo metu, yra tas, kad 
pavardė kiekvieno asmens, ku-
ris pirks biletą į banketą, bus,jos sūnus, energingas studenti 
įrašyta ant plytos, kuri bus I jos ir ateitininkų veikėjas Jur-
jmūryta į prieglaudos mūrą. 
Šiomis dienomis orasideda nau
jo priestato statyba prie Lab
darių įstaigos Orland Parke, 
III.

X Kun. Vincas Parulis, MIC, 
rugpjūčio 24 d. išvyksta į Nia
gara Falls, kur jis paskirtas 
klebonu lietuvių šv. Jurgio pa
rapijoje. Kun. V. Parulis buvo 
Statybos fondo direktorius ir 
jis daug padėjo sunkaus darbo 
statant naujus Tėvų Marijonų 
vienuolyno ir “Draugo” rūmus. 
Tikimasi, kad energingas jau
nas kunigas ir tenai turės pro
gos parodyti savo organizacinį 
patyrimą. Naujasis adresas bus 
šis: 1910 East Falls st., Nia
gara Falls, N. Y.

X Į kunigo Ant. Sabaliausko,
saleziečio, 25 m. kunigystės ju- 
bilėjų, švenčiamą rugpjūčio 18 
d., iš vakaro atvykstą svečiai 
gali gauti nakvynę Šiluvoje prie 
Cedar Lake, Ind., pas salezie
čius. Minimosios šventės metu 
per 12 vai. mišias giedos solo 
Stasys Baranauskas, neseniai 
grįžęs iš Romos. Be to pažymė
tina, jog tą pačią dieną ten pat 
įvyksta ir didžioji Cicero Jau
nimo šventė, kuri turės įdomią 
programą (meninę dalį, laužą, 
sportą ir kt.). Žaidimų ir sporto 
vadovas bus Eduardas Šulaitis. 
Tikimasi, jog šios dvi progos 
čia sutrauks tūkstantinę daly
vių minią.

X Inž. Vytautas Bičkus su 
žmona soliste Prudencija šių 
metų vasaros atostogas pralei
do tolimoje New Hampshire — 
Bedforde, pas Daugėlus. Lais
valaikiu ekskursuota į Baltuo
sius kalnus, žvejota Atlante 
ir atnaujinta abieju solisčių — 
Bičkienės ir Daugėlienės — 
koncertinė dainų programa at
einančiam sezonui.

X Aldonos Marijos Valaity
tės ir Kazio Kęstučio Almino 
jungtuvės įvyks šeštadienį, rug
pjūčio mėn. 17 dieną, 10 vai. 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje. Vestuvių 
pobūvis įvyks tą pačią dieną 
Sabre Room, Palos Parke. Abie
jų jaunųjų tėvai yra plačiai ži
nomi mūsų kultūrininkai ir vi
suomenininkai.

X Alg. Bu d rėčka s su žmona 
šiuo metu atostogauja Florido
je. Apsistojęs yra Miami Beach, 
kur žada pabūti tris savaites 
laiko. Jau suspėjo puikiai įdeg
ti — atrodo tartum juodžiau
sias negras. A. Budreckas ap
keliavo visą Floridos pusiasalį 
— nuo vakarų i rytus.

X Tėvų Marijonų Bendradar
bių seimas įvyks spalio 13 d. 
naujuose Tėvų Marijonų na
muose. Kviečiami visi dalyvau
ti.

X Mykolas Čėsas, naujasis 
ateivis, prieš trejus metus įsigi
jęs automobilių taisymo dirb
tuvę ir benzino stoti 1934 W. 
59 St., Chicago, savo sąžiningu 
ir nebrangiu patarnavimu — 
gerai ir kruopščiai žmonėms tai
sydamas automobilius, pelnė 
klientų visišką pasitikėjimą. 
Dirbtuvė tiesiog užversta auto
mobiliais ir prie jų darbuojasi 
bent keli prityrę lietuviai me
chanikai. Pažymėtina, kad lie
tuviams kultūrininkams M. Čė- 
sas pasistengia patarnauti be 
eilės, kad tik jiems liktų dau
giau brangaus laiko neapmoka
mam lietuviškam kultūriniam 
darbui dirbti.

X Dr. Zenonas Ašoklis, Lie
tuvių Bendruomenės pirminin
kas Ciceroje, užvedė Cicero Li
tuanistinės mokyklos gyvenimo 
knygą. Knyga pasigėrėtinai ve
dama: iš mokyklos gyvenimo 
nuotraukų ir aprašymų ateities 
kartos puikiai išskaitys išeivių 
tautinės dvasios stiprumą, jų 
vargus bei rūpesčius.

X Dr. K. štuopienė, ilgame
tė Tauragės gyventoja, pasku-

Gyvena lauke ant matraso
Dienraštis Sun-Times įdėjo 

nuotrauką ir aprašymą 77 me
tiniu laiku įsijungė į Lorettositų amžiaus senuko, Sam Weiss,
ligoninės gydytojų personalą.

gis Stuopis, šį pavasarį baigė 
augštuosius mokslus.

X Kun. Feliksas Gureckas, 
nenuilstantis pavergtos Lietu
vos bažnyčių rėmėjas, Čiurlio
nio ansamblio garnės narys, 
atostogas praleido Chicagoje 
pas savo seserį dantų gydytoją 
Oną Bakaitienę ir švogerį inž. 
Zigmą Baką.

X Stasys ir Pranas Piežos 
su šeimomis, o taio pat Bene
diktas Pieža išvyksta į Pitts- 
burgh, Pa., kur dalyvaus sesers 
Sofijos vestuvėse rugpjūčio 17 
d. Sofija Piežaiti išteka už 
Charles Gorney, Natrona, Pa.,’ 
statybos kontraktonaus.

kuris dabar, išmestas iš rūsio, 
kur nakvodavo. Dabar jis gy- 
vena tuščiame sklype ties Bel- 
mon ir Opai gatvėmis, Chicago
je, pasitiesęs tik matracą. Jis 
sakosi kilęs iš Lietuvos. Prieš 
52 metus palikęs žmoną ir duk
relę išvykęs į JAV. Iš pradžių 
dirbo anglių kasyklose Penn- 
sylvanijoje, paskiau — Illinois 
kasyklose. Tačiau 1917 m. ne
laimingame atsitikime buvo jo 
nugara sulaužyta dviejose vie
tose ir jis nebegalėjo dirbti. Ap
sigyvenęs Chicagoje jis ėmėsi J 
duoną pelnytis griebdamas dar
belių, koksai pakliuvo. Paskuti
niu laiku buvo prisiglaudęs vie
nos tavernos rūsyje, tačiau ta
vernos savininkas mirė ir jis tu
rėjo keltis laukan i tą tuščią
sklypą. Nežino, kur reikės pri- 

X Ilonos Pakštaitės su Petru siglausti lietuje, nei kur dėtis 
Dapkum jungtuvės, su mišio- žiemą. Reikia tikėtis, kad lab- padaręs 
mis, įvyksta Švč. Pan. Gimimo | daros įstaigos jį priglaus. Jei- 
parapijos naujoje bažnyčioje, Į ST11 ji® būtų daręs pastangų, jau 
Lithuanian Plaza, s. m. rugpjū- anksčiau būtų patekęs į kokią

globos įstaigą.čio 24 d. 11 vai. ryto.
Vaišės didžiojoje Lietuvių au-

ditorijojos salėje 7 v. v. tą pa
čią dieną.

X A. Snarskienė su dukrele 
Adele, Pranas ir Beneta Cicė
nai, o taip pat Victor Kalvaitis 
atostogavo Gavėnų “Jūratės” 
vasarnamyje Beverly Shores, 
Ind. Tai graži bei rami vieta 
pailsėti ir praleisti atostogas.

X Antanas ir Justina Kine
liai su sūnumi Antanu (2503 
W. 46 Place) išvyko atosto
gauti į Wisconsiną. Justina Ki- 
selienė yra dukra žinomos vei
kėjos Paulinos Gudinskienės, 
buvo sunkiai susirgusi (šiuo 
metu jau yra pasveikusi).

X Ona Namunienė atosto
gauja Krikščiūnų vasarnamyje 
Beverly Shores, Ind.

IRGI RŪPESČIAI!

Eduardas Zender su savo dukterimi Gladys, kuri neper
seniai laimėjo pasaulinės gražuolės vardą Long Beach, Cal., 
svarsto įvairius pasiūlymus dėl jos triumfo. Svarbiausia dabar 
surasti jai globėją, kuris kartu keliautų ir atliktų reikalus. 
Gražuolė yra iš Limos, Peru valstybes. (INS)

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGOS ŽINIOS

Amerikos Lietuvių R. K. Moterų Sąjungos 2 kuopos val
dyba ir narės, kurių viduryje sėdi prel. Ig. Albavičius, kuo
pos dvasios vadas. Ši veikli kuopa rūpinasi artėjančio Mo
terų Sąjungos 27-tojo Seimo surengimu. Seimas bus š. m. 
rugpjūčio 19-22 dienomis Šv. Antano parap. salėj, Cicero, III.

Sąžiningas radėjas
Charles H. Roche, 74 m. am

žiaus, su darbininkais tikrinda
mas vandentiekio vamzdžius 
Halsted gatvėje, Chicagoje, ra
do piniginę. Darb° neturėjo 
progos patikrinti, kas joje yra, 
tačiau sugrįžęs i' namus ant 
stalo ištiesęs suskaitė $810 ir 
žmonai juokavo, kad dabar va
žiuosią į Floridą.

Piniginėje buvo ir David F. 
Zuckermano vardas. Telefonais 
iššaukė visus numerius, tuo 
vardu įregistruotus Chicagos 
telefonų knygoje. Nei vienas 
nebuvo pametęs. Tada, pagal 
rastą adresą, parašė į New 
Yorką. Atsiliepė nametėjas, la
bai apsidžiaugęs. Jis yra dra
bužiu pardavėjas ir tie pinigai 
buvo surinkti už parduotus dra
bužius. Radybų siūlė žmonai 
naują suknelę, bet ta atsisakė, 
sakydama, kad jai nereikią; 
tardama, kad jos vyras padarė 
tai, ką ir kiekvienas kitas būtų

Šūviai į banditus

Rado nušautą
Chicagoje, prie savo mergai

tės buto, rastas nušautas vy
ras — Castaneto. Mergaitė pa
liudijo, kad jis ją lydėjo grįž
tant į namus, tačiau ji šūvių ne
girdėjusi.

X Sofija Litvinienė su dukra 
Zita visą vasarą atostogauja 
Beverly Shores, Ind., Al. Bra
zio vasarnamyje. S. Litvinienė 
yra veikli Moterų Sąjungos 21 
kuopos narė.

X Inž. J. B. Vilšiauskas-Vil- 
cha gavo dviejų savaičių ato
stogas ir jas žada praleisti Be-

da aplankyti Kanada.

Policija suėmė du banditu: 
Ray Stevenson, 59 m., ir Ray 
Parsons, 57 m. amžiaus, abudu 
iš Detroito. Juos suėmė tik pra
slinkus kelioms minutėms po 
to, kai jie apiplėšė Elgino ban
ką. Jie įėjo į Elgin National 
Watch Co. Employes Credit 
Union tuoj po pietų ir, grasin
dami revolveriu, pareikalavo 
atiduoti pinigus. Jiems buvo į 
portfelį sudėta $4 177. Tarnau
tojai pamatė, kad banditai va
žiuoja į pietų pusę ir pranešė 
policijai. Pohcija juos susekė. 
Banditai pasileido važiuoti 90 
mylių per valandą greičiu. Po
licija į juos paleido 10 šūvių, 
kurių 7 pataikė j mašiną ir su
žeidė vieną iš banditų. Visi pi- 

i nigai buvo pas banditus atrasti. 
Iš pirštų nuospaudų atpažinta,

verly Shores, Ind. Pailsėjęs ža- Į kad vienas iš banditų ir anks-
čiau yra buvęs baustas už api
plėšimą.

Nauja kolegijos prezidentė
Nauja Rosarv kolegijos, 

esančios River Forest priemies
tyje, prezidente yra paskirta 
sesuo M. Aurelija, istorijos pro
fesorė Englewood kolegijoje,
Madison, Wisc. Ankstybesnė 
prezidentė tampa administraci
nio štabo nare Pijaus XII insti
tute Florencijoje, Italijoje; ta tn** 2kinadi«n?aia*?^
kolegija yra tų Dačbj dominiko- į2;*" ’**• per p*etu“; rausia* 
nių seserų ir skirta gilinti meno Blsnlo

studijas.

AFL-CIO suvažiavime
Chicagoje, Drake viešbutyje, 

vyksta AFL-CIO unijos vykdo
mosios tarybos suvažiavimas. 
Suvažiavimo vardu kreiptasi į 
vyriausybę, kad būtų sustabdy
ta, kaip rašte sakoma, “para
doksiška ūkinė situacija — ky
lančių kainų ir mažėjančios ga
mybos”.

Taipgi nutarta išmesti iš uni
jos Paul Dorfman, Chicagos 
unijos pareigūną, kuris neteisė
tai pasipelnė.

Ką matė Rusijoje
Net -27 asmenys, daugiausiai 

iš Chicagos apylinkių, lankėsi 
Rusijoje ir satelitiniuose kraš
tuose. Čikagietis viešbučių mag
natas Albert Pick apie tą kelio
nę sako, jog jisai Įsitikino, kad 
rusams mažai teleidžiama pa
tirti, kas darosi laisvajame pa
saulyje. Lenkijoje jaučiamas 
noras išsivaduoti iš. rusų komu
nistų dominavimo Didelis kon
trastas rytų ir vakarų Berlyne: 
rytuose neturtas ir skurdas, 
vakarų Berlyne — atsistatęs ir 
susitvarkęs. Amerikiečiai buvę 
gana laisvi vaikščioti po įvai
rias vietas.

Atvyko 200 užsienio 
moksleivių

Autobusais i Chicagą atvyko 
apie 200 užsienio valstybių 
moksleivių. Jie išsiskirstė po 
šeimas ir paskiau lankys ameri
kiečių mokyklas, šeimų globo
jami. Daugelis iš jų atplaukė 
Aross Sky laivu, kur daug ke
leivių susirgo Azijos sloga. Ja 
sirgo ir kaikurie moksleiviai. 
Moksleiviai yra iš Norvegijos, 
Prancūzijos, Suomijos, Vokieti
jos, Šveicarijos ir kitų Euro
pos kraštų.

Kūdikis automobily
Shirley Niebauer, apsirūpinu

si prekėmis Edens Plaza krau
tuvėse, sugrįžo prie savo auto
mobilio ir rado prie vairo pa
dėtą 3 savaičių kūdikį. Kūdikis 
miegojo, padėtas Į skalbyklose 
naudojamą krepšį. Kūdikis bu
vo nugabentas į policiją, kuri jį 
atidavė auginti Šv. Vincento 
Kūdikių ir Motinų ligoninei.

Milioninė stotis
Forest Park priemiesty Chi

cagos Susisiekimo vadovybė 
pradėjo statyti naują stotį iš
keltiesiems traukiniams. Stotis 
kainuos daugiau kaip du milio- 
nu dolerių.

Skautės pardavinės 
sausainius

Chicagos skautės pradės par
davinėti sausainius, kad gautų 
lėšų savo veiklai finansuoti.

—^—|———Į
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dainos, ir MagdutAn 
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MALDAKNYGE

Jaunuolių Maldos
Kurią paruošė

Kun. P. Kirvelaitis
Kaina $1, $1.75 ir $2.50
Užsakymus adresuokite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

Chicago 29. III.

IŠ ARTI
J. A. VALSTYBĖSE

— Prof. M. Biržiškai pagerb
ti pietūs. Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės Los Angeles apy
linkės valdyba savo š. m. rug
pjūčio mėn. 11 d. posėdyje ga
lutinai aptarė prof. Mykolui 
Biržiškai, jo 75 motų amžiaus 
sukakties proga, pagerbti pietų 
programą.

Apylinkės valdyba yra nuta
rusi Los Angeles mieste gyve
nančiam Lietuvos Nepriklauso
mybės akto signatarui prof. 
Mykolui Biržiškai pagerbti — 
jo 75 metų amžiaus sukakties 
proga — surengti iškilmingus 
pietus mykolinių išvakarėse, 
rugsėjo mėn. 28 d. (šeštadienį) 
vakare.

Apie pietų tikslų laiką, vietą, 
kainą ir kur jų dalyviams užsi
sakyti biletus — visuomenė bus 
painformuota per spaudą ir vie
tos liet. radiją — rugsėjo mėn. 
pradžioje.

Pavieniai asmenys ir organi
zacijos (ne iš Los Angeles ar 
artimų apylinkių), norintieji ta 
proga pasveikinti prof. M. Bir
žišką, sveikinimus prašomi siųs
ti (iš anksto) tokiu adresu: Mr. 
VI. Bakūnas, 4019 W. 59 PI., 
Los Angeles 43, Calif.

Los Angeles ir artimesnių 
apylinkių organizacijos atitin
kamu laiku bus prašomos, dėl 
sveikinimų žodžiu, susižinoti su 
apylinkės valdyba. — LB Inf.

DIDŽ. BRITANIJOJE
— Lietuvių diena Carfine, 

Škotijos lietuviai jau keleri me
tai Carfine rengia lietuvių die
ną, kuri paprastai praeina su 
didelėmis iškilmėmis, šiais me
tais ta šventė bu*'o surengta 
pirmąjį rugpjūčio sekmadienį. 
Diena pasitaikė saulėta ir karš
ta, tad į šventę atviliojo dau
gybę lietuvių iš visos Škotijos. 
Procesijai vadovavo du lietu
viai kunigai, atvykę atostogų 
iš Romos. Jos priekyje buvo ne
šama Lietuvos trispalvė, kurią 
prieš tai pašventino kun. Gėry- 
ba. šv. Cecilijos choro dalyviai 
procesijoje dalyvavo apsirengę 
tautiniais rūbais ir atkreipė 
daugelio dėmesį į gražų lietu
vių susiorganizavimą ir susi- 
klausymą. Ypač visiems patiko 

(gražiai sugiedotos lietuviškos 
I giesmės. Šventę ilgai minės lie
tuviai, kurie po iškilmių grįžo 
pilni gražiausių įspūdžių į na
mus.

j — Atostogavo Romoje. Rug
pjūčio mėn. pradžioje Škotijos 
lietuvių šv. Cecilijos choro di
rigentė p. Ap. Varaaitytė-Mul- 
len su savo vyru, vidurinės mo
kyklos direktoriumi, atostogavo 
Romoje. Abu ne tik turėjo pro
gos gerai pasikaitinti prieš sau
lę, bet ir aplankyti eilę gražių 
bažnyčių ir istorinių pastatų. 
Taipgi abu buvo apsilankę Šv. 
Kazimiero kolegijoje.

— Parapinė apyskaita. “Iš
eivių Draugo” 32 nr. Škotijos 
lietuvių katalikų parapinė Šv. 
Kazimiero draugija paskelbė 
šių metų antrojo ketvirčio ba
lansą. Per tą laiką pajamų au
komis turėta 53 svarus 6 šil.; 
išlaidų — kun. Gutausko alga 
ir butas — 75 sv.

— Pašventino skaučių vėlia
vą. Rugpjūčio 4 d. Londono lie
tuvių bažnyčioje buvo pašven
tinta Anglijos rajono Lietuvos 
skaučių vėliava. Iškilmėse daly
vavo skaučių vadeivč Dan. Fid-

-------- • - %
KAS TIK TURI GERA SKONĮ, 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 
LIETUVIU PREKYBOS NAMAI —

FURNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 80 Halsted St VIetory 2-4226

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

\ ------------------ ------------
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IR TOL!
lerienė ir gražus būrelis skau
čių. Vėliava pagaminta iš ža
lios vilnoninės medžiagos ir jo
je pačių skaučių meniškai iš
siuvinėtas skaučių ženklas ir 
šūkis: Dievui, tėvynei, artimui.

— PLB posėdis. Liepos 27 
d. Londono Lietuvių Namuose 
įvyko D. Britanijos Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos metinis 
posėdis, kuriame į Bendruome
nės Tarybos prezidiumą išrink
ti: kun. J. Gutauskas — pirm., 
F. Neveravičius — vicepirm., 
ir J. Vilčinskas — sekr. Į Kraš
to valdybą išrinkti: M. Bajori- 
nas — pirm., A. J. Kaulėnas ir 
R. Baublys — vicepirm., S. 
Kasparas — sekr., ir P. Bulai
tis — ižd. Į Pasaulio Lietuvių 
seimą — kun. 4. Kazlauskas, 
F. Neveravičius, R. Baublys, A. 
J. Kaulėnas, T. Grikinas, S. 
Kasparas, M. Baįonnas. Nu
tarta dalyvauti Europos Bendr. 
pirmininkų suvažiarime Romo
je-

— įlinkėsi Romoje. Manches- 
terio lietuvių kapelionas ir St. 
Chad’s bažnyčios vikaras kun. 
Vai. Kamaitis savo vasaros 
atostogas praleido Italijoje. Va
žiuodamas atostogų, palydėjo į 
Castelnuovo T. Saleziečių gim
naziją naują mokinuką Zavecką 
iš Nottinghamo. Aplankė T. Sa
leziečių įstaigą, paskui Romoje 
— Šv. Kazimiero kolegiją ir 
įžymesnes vietas. Savo atosto
gomis labai patenkintas.

KAS KĄ IR KUR
— Tėvų Marijonų 5-jo skyriaus

(Marąuette Parke) susirinkimas į- 
vyks šį penktadienį, rugpjūčio 16 
d., vakare po pamaldų. Bus svar
bių pranešimų. Valdyba

— Lietuvos Vyčių senjorų susi
rinkimas įvyks rugpjūčio 20 d. 
Liet. Vyčių svetainėje, 2451 W. 
47 St., 8 vai. vakare.

Prašome visus narius susirinkti 
punktualiai, nes šis susįirinkimas 
bus svarbus. Artinasi piknikas, 
kuris įvyks rugsėjo mėnesį turime 
pasirūpinti išvažiavimo sėkmingu
mu, o taip pat yra ir kitų svarbių 
reikalų. Neapsileiskime mes, sen
jorų kuopa. Valdyba

Nauja maldaknygė

“Viešpatie, Išklausyk 
Manęs”
Suredagavo

Kun. K. Matulaitis, M.I.O. 
Išleido

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija 
640 puslapių; 3/į colio storumo

Kaina .......................................$3.00
Paauksuota.............................. $3.60

Tai viena iš pilniausių maldakny
gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams Ir 
aboliucijai; maldos apaštalystSs mal
dos; Šv. Valandos maldos: 33 giesm.;
Velykų ir VSltnių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
ir t.t.

Maldaknyge "Viešpatie, Išklausyk 
Manęs” yra labai gražiai Išleista; at
spausdinta ant balčiausio ir geriau
sio popierio;, tvirtai įrišta su paauk
savimu ar be; nemažos rald6s; daug 
ryškių iliustracijų.

Si maldaknyge yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
4545 Wesl 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje, 
Atsakymą rasite J. Budzeikos 

knygutėje,,

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų 
Ją galite gauti
“D R A U O E”

4545 W. 63 St., Chicago 29, III.


