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Gal Amerika sitis savo karines jėgas j Turkiją
Prancūzų vyriausybe nustatė 

franko kursą

Mūsų korespondentas Prancūzijoje
PARYŽIUS, Prancūzija, rugp. 22, — Prancūzijos politinia

me gyvenime pastaraisiais laikais įsigyveno tam tikras aprimi- 
mas, nes abieji parlamen o rūmai atostogauja. Bet užtat vyriau
sybė turėjo kani*-- dienų, nes ant jos pečių užgriuvo valstybės 
finansinių reikalų našta.

Porą savaičių vyriausybė po
sėdžiavo beveik be pertraukos, 
respublikos prezidentas Coty bu 
vo priverstas atidėti porai die
nų savo atostogas. O po savai
tės net dar sugrįžti vienai die
nai į Paryžių pirmininkauti 
sprendžiamam vyriausybės po
sėdžiui. Svarbiausis reikalas su
kosi apie ateinančių metų biu
džetą.

Atėjo laikas suveržti diržus
Finansų ministeris Felix Gail 

lard nustatė, kad būtina ir ne
išvengiama tame biudžete su
taupyti 600 bilionų frankų, kad 
išvengti infliacijos. Prancūzijos 
Nacionalinio banko pirmininkas 
Baumartner ta proga pareiškė, 
kad ligi šiol Prancūzija gyvenu
si virš savo pajėgumo, atseit ne 
apdairiai, ir kad dabar atėjęs 
laikas suveržti diržus. Pačioje 
vyriausybėje ėjo ilgi ginčai dėl 
tų nubraukimų, bet laimėjo fi
nansų ministeris.

Tuojau po to, vyriausybė ėmėsi

mis priemonėmis” ir randa, kad 
jų “turėtų užtekti, kad įvyktų 
atoslūgis, kuris leistų vyriau
sybei paruošti bendrą planą ... 
nes padaryta tiktai, kaa buvo 
skubiausiai, o esminius dalykus 
dar reikia atlikti. Infliacija vi
duje iššaukė prekybos su užsie
niu balanso deficitą. Todėl rei
kalinga įveikti vidaus infiaciją, 
kad atgavus pusiausvyrą finan
siniuose santykiuose su užsie
niu, kaip lygiai viso ūkio pusiau 
svyrą”, — baigia Raymond 
Aron.

Pragyvenimas pakilo 
Chicagoje

CHICAGO, III., rugp. 22.— 
Pragyvenimo kainos pakilo 0.9 
proc. Chicagoje nuo birželio iki 
liepos mėn., šiandien pranešė 
The National Industrial Confe- 
rence Board.

Daugiausia pakilo maisto ir 
kitų priemonių, būtent, nustatėsusisiekimo kainos, 
franko kursą artimesnį tikro
vei. Ligi šiol buvo tokia padė
tis, kad tarp oficialaus tvirtų 
valiutų, kaip doleris, svaras, 
šveicarų frankas, vokiečių DM, 
nustatyto kurso ir vadinamo 
paralelinio buvo gana didelis 
skirtumas. Pvz., už dolerį ban
kai teturėjo teisės mdkėti " po 
350 frankų, o paraleliniu kursu 
buvo mokama apie 400, gi pas
taromis savaitėmis net ligi 436 
frankų. Žinoma, tokioms sąly
gomis gana stambus valiutos 
nuošimtis išvengdavo bankų ir 
viešų įstaigų. Dabartiniu savo 
nutarimu vyriausybė nustatė 
pvz. dolerio kursą 420 frankų 
įr kitų valiutų atitinkamai. To
dėl oficialus kursas priartėjo 
paraleliniam ir, reikia manyti, 
tuomi pasinaudos valstybiniai fi 
nansai, nes daugiau valiutos su
plauks į įždą.

Iš .kitos pusės vyriausybė su
teikė eksportininkams 20% pre
miją ir apkrovė ne būtinų pre
kių importininkus 20% mokes
čių padidinimu.

Esminis dalykas dar reikia 
atlikti

Žymus ekonominių reikalų 
specialistas Raymond Aron dien 
raštyje “Le Figaro” vadina vy
riausybės nutarimus “ekubio-
r ....... ............. -■■■"

JAV prekyba
WASHINGTONAS, rugp. 22. 

— JAV prekybos sekretorius 
Weeks pranešė, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės leido pre
kiauti su Sovietų Sąjunga už 19 
milionų dolerių naujam metų 
ketvirčiui. Tai reiškia 3 mil. dol. 
daugiau nei pirmą ketvirtį.

Jungtinių Amerikos Valsty
bių visas eksportas į užsienius 
antrą šių metų ketvirtį siėkė 10 
bilionų dolerių.

Graži sukaktis
VIENA, Austrija, rugp. 20.— 

Johann Rohrer, 97 metų am
žiaus ir jo žmona Anna, 94 me
tų amžiaus, švenčia 70 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį.

Žeme drebėjo
AUCKLAND, Naujoji Zelan

dija, rugp. 22. — Naujosios Ze
landijos pietuose vakar drebėjo 
žemė. Nežinia, ar buvo nuosto
lių.

• JAV agrikultūros departa
mentas paskyrė dr. Harry R. 
Vamey agrikultūros attache į 
J ak arą, Indonezijoje.

Rytų Vokietijos gyventojai iš 

desperacijos bėga j Vakarus
BERLYNAS, rugp. 22. — Rytų Vokietija yra ūkinio bank

eto padėtyje, kad Maskvos pažadėti 340 milionų rublių Iigšiol 
leįplaukė, kad sovietinių pristatymų padidinimas 30%, palygi
mą su 1956 m., eina labai sunkiai.
Rytų Vokietijos gyventojai 

ra nepermaldaujamai priešingi 
:omunistiniam režimui, bet tam 
lepasitenkinimui pareikšti ne- 
eidžia 22 sovietinės divizijos,
.17,000 rytinės Vokietijos ka- 
tuomenės, 46,000 pasienio sar- 
rybinių, 100,000 Volkspolizei,
$,000 specialios policijos ir 215 
K)0 milicininkų.

Rytų Vokietijos žmonės iš dės 
gracijos bėga į Vakarus. Nuo 
. m. sausio 1 d. perbėgo 145,- 
(00, o per savaitę — nuo rug
učio 3 iki 9 d. — 5,950, gi sa
kaitę anksčiau — 5,498

kur tenka jieškoti Chruščevo 
agresyvinių ir įžeidžiančių kal
bų Vakarinės Vokietijos atžvil
giu paslapties.

KALENDORIUS
Rugpjūčio 23 d.: Šv. Pilypas 

Benicijus; lietuviški: Baumu- 
las ir Ringelė.

Saulė teka 6:06, leidžiasi 7:41 
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 

Štai i giedra.
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Britų karinės pajėgos, bendradarbiaudamos su Muscato ir Omano sultonu, užima Nizvą. (INS)

V V SV SV | • • IIChruščevo issisokimai gelbsti 
kancleriui dr. K. Adenaueriui

PARYŽIUS, Prancūzija, rugp. 22. — Prancūzų spauda pla
čiai atsiliepė į Chruščevo su Mikpjanu lankymąsi Berlyne. Dien
raštis “Le Monde’''paskyrė tam atsilankymui vedamąjį, antraš
te “Chruščevo pagalba Adenaueriui”, kuriame rašo: “Savo 
grubiais kanclerio Adenauerio puolimais, savo fantastiška poli
tinės padėties Vakarų Vokietijos analize, savo parama Grote- 
wohlio planui dėl ^vadinamos konfederacijos, sovietinis lyderis 
atkrito į 1950 metų stalininės propagandos toną”.

Dienraštis “Le Monde” Chruš ‘ ‘ '
čevo kalbą Rytų Berlyno liau- Grotewohlis su didėliu nerimu 
dies seime vadina “negudria”, j ^au^ė savo ponų atvykstant, nes 
O to paties dienraščio Berlyno paskutiniai valymai Kremliuje 
korespondentas rašo, kad tos buvo juose sukėlę nerimo, ka- 
kalbos “pirmasis rcžultatas bu-^31^ ligi šiol Molotovas buvo 
vo naujai suglausti visų Fede- patronas Kremliuje. Už tą 
ralinės Vokietijos demokratinių savo neramų laukimą jiedu su- 
partijų gilų vieningumą”. Dary-1 atpildo, nes tiek Chruš-
damas išvadas iš tos kelionės, ^evo> tiek Mikojano visur viešai 
“Le Monde” randa, kad visi ank buvo išgarbinti ir patvirtinti.
ščiau sugalvoti ir paskelbti su-i-____ _ . \ztct TO
manymai apie Vokietijos apjun- i KUMPAI 1S V ĮSU K 

Viešbutis atidarytas Belg-

Sirija neigia 
cenzūrą

DAMASKAS, Sirija, rugp. 22.
— Sirijos vyriausybės pareigū
nas paneigė, kad Sirijoje yra 
spaudos cenzūra ir pareiškė, 
kad, girdi, prezidentas Eisenho- 
weris esąs “suklaidintas” apie 
Sirijos padėtį.

Sirijos vyriausybės pareigū
nas praėjusio trečiadienio pre
zidento Eisenhowerio spaudos 
konferenciją pavadino “priešsi- 
riška žinių konferencija”.

Jis pasakė, kad Sirijoje cen
zūra panaikinta prieš mėnesį ir 
Vakarų korespondentai laisvai 
į Siriją atvyksta ir išvyksta ir 
galį laisvai pranešti apie Sirijos 
padėtį.

Iš Beiruto, Lebano, šios sa
vaitės pradžioje gauta žinių, 
kad Sirijoje kariniai pareigūnai girną, kaip Edeno planas ir ki-
cenzūruoja kiekvieną straipsnį 
apie Sirijos krizę, nors prieš ke
lias savaites ir atšaukta cenzū
ra.

Prezidentas Eisenhoweris pra 
ėjusį trečiadienį pareiškė spau
dos konferencijoje Washingto- 
ne, kad Sirijai gresia didelis pa
vojus pasidaryti Sovietų Sąjun
gos satelitu. Sirijos užgrobimą 
sovietai vykdo senu metodu, bet 
tuo tarpu dar esą negalima pa
sakyti, kiek toli sovietai nueis, 
nes ten yra “labai griežta cen
zūra”, pareiškė Eisenhoweris.

Iš Rytprūsių dalies 
lietuvių šeima

atvyko į Argentiną
BUENOS AIRES, Argentina, 

rugp. 22. — Iš lenkų okupuo
tosios Rytprūsių dalies į Argen
tiną atvyko lietuvių šeima — 
Kostas ir Elena Ciuikai ir sūnus 
Povilas 6 m. amžiaus. Išvažiavi
mas iš Lenkijos ir dokumentų 
gavimas buvo gana sunkus. Ciui 
kai iš Lietuvos pasitraukė 1944 
m. ir Rytprūsiuose buvo atkir
sti. Atvykusieji praneša, kad 
Pomeranijoje ir kitose Rytprū
sių vietose lietuviai labai išsi
ilgę tėvynės. Kartais, kokių 
švenčių metu, lietuviai suvažiuo 
ja į didesnį susibūrimą.

ti, Chruščevo yra atmesti ir kad 
vienintelis kelias, pagal Chruš- 
čevą, belieka Bonnai: “eiti į Ka- 
nossą, tai reiškia į Panlkową”. 
“Tokio gi žygio net pačią mintį 
yra lygiai atmetusi socialdemo
kratų opozicija, kaip krikščio
nių demokratų dauguma”, — 
pabrėžia dienraštis.

Priminęs sovietinės propagan 
dos puolimus prieš Vakarų Vo
kietiją 1953 m. po birželio riau
šių rytiniame Berlyne ir Ade
nauerio masyvinį laimėjimą per 
tų pačių metų rugsėjo mėn. rin
kimus, dienraštis “Le Monde” 
mano, kad Chruščevo išsišoki- 

imai stipriai parėmė federalinės 
Vokietijos rinkimų masėse kanc 
lerio Adenauerio vedamą politi
ką.

“Liūdna kelionė, tamsus 
balansas”

Kairiųjų savaitraštis “De- 
main” savo straipsnį apie Chruš 
čevo apsilankymą pavadino 
“Liūdna kelionė, tamsus balan
sas”. Jame pabrėžiama, kaip 
Maskvos vasalai Ulbrechtas ir

41 amerikietis atvyko
į raudonąją Kiniją

PEIPINGAS, rugp. 23. — 41 
amerikietis, kurie nepaklausė 
valstybės departamento drau
dimo, vykti į raudonąją Kiniją, 
šiandien atvyksta į Peipingą. 
Amerikiečiai, dalyvavę Maskvos 
tarptautiniame jaunimo festi
valyje, atvyksta specialiu trau
kiniu į raudonąją Kiniją.

Turkija gyvai susirūpino 

įvykiais Sirijoje
PARYŽIUS, Prancūzija, rugp. 22. — “The Chicago Ameri

can” užsienio korespondentas Bemard Kaplan šiandien iš Pary
žiaus pranešė: Kariniai žinovai galvoja, kad Jungtinės Ameri
kos Valstybės gali pasiųsti savo karines pajėgas į Turkiją.

Šiomis dienomis Sirija pateko — - — ■ - ==
į raudonųjų karininkų rankas, gai buvo įsitikinę, kad sovietai 
Kariniai žinovai teigia, jog rei- pulti Turkiją iš šiaurės,
kia skubiai ir drastiškai pakeis- Turkai tikėdamiesi, kad jie pa
ti Vakarų sąjungininkų stategi- ^ys gab atmušti bent kokį už- 
ją pietrytinėje Europoje, kad Pu°bmą šiaurėje, iki šiol vis ne- 
tuo būtų atsakyta sovitų veiks- nor®j° įsileisti Nato pajėgų į 
mams Sirijoje. Vienas šaltinis Turkiją. Dabar jie bus privere- 
net teigia, jog galimas dalykas, persvarstyti savo poziciją rū- 
kad Turkijon bus pasiųsta Jung šiumi su įvykiais Sirijoje.
tinių Amerikos Valstybių oro, Specialistų nuomonė 
pajėgos. Buvo panašiai svarsto-1 .
ma ir Artimųjų Rytų krizės me- ’ Kariniai specialistai mano, 
tu, o padėtis Sirijoje atrodo kur Jungtinių Amerikos Vala
kas blogesnė. tyblų oro PaJė§V pasiuntinimas

į Turkiją būtų griežtas įspėji
mas sovietams, kad neliestų Tur 
kijos.

• Panslavizmas laiko savo 
tikslu sunaikinti tai, kas šimt
mečiais buvo sukurta. Šį tikslą

Nato mintis
Tokios galimybės būtų sude

rinamos su Šiaurės Atlanto Gy
nybos organizacijos (Nato) min

Sirijoje yra bent tiek pat pavo
jingas sąjungininkams pietinės 
Europos dalyje, kaip Artimuose 
Rytuose apskritai. Nepaisant 
kaip sovietai vertintų Siriją, 
kaip prietiltį į Artimuosius Ry
tus, kariniai sluogsniai yra įsi
tikinę, kad raudoniesiems karo 
strategams Sirija yra patrauk
lesnė dėl savo pozicijos prie Tur 
kijos, seno Rusijos priešo, ne
gu kitos Artimųjų Rytų val
stybės.

Bendras pasienis
Sirija ir Turkija turi 650 my

lių bendrą pasienį. Todėl tur
kams labai rūpi ne vien sovie
tų agresija, bet ir visokie komu- 

rade, Jugoslavijoje. Naujas nistų kurstomi nesusipratimai 
$6.5 milionų viešbutis, statytas
su Jungtinių Amerikos Valsty
bių pagalba Jugoslavijos sosti
nėje, jau atidarytas.

• Kas minutę iškasama 5,000 
tonų minkštojo anglies (bitumi- 
nous) Jungtinėse Amerikos Vai 
stybėse.

• Alžire baiminamasi, kad su- 
1 kilimas iš Alžiro gali persime- 
1 sti į šiaurinę Saharą, kur yra
prancūzų kariuomenės sargy
bos.

o.mA’ Maskvos įsigalėjimas jis gali pasiekti tik ištrin-
damas iš Europos žemėlapio 
Turkiją, Vengriją ir dalį Vokie
tijos. Mums belieka tik alterna
tyva: arba mes pasiduodame 
slavų vergijai, arba mes priva
lome visiems laikams susprog
dinti šitos ofenzyvos centrą, bū
tent Rusiją, taip pasakė Kari 
Marx (Oder-Zeitung, 1855 m. 
balandžio 21 d.).

ir susikirtimai pasienyje. Tur 
kai nėra pasiruošę užslopinti 
rimtesnių užpuolimų pietiniame 
pasienyje, nes jų jėgos yra su
trauktos šiaurėje. Turkų strate-

Britų planas
LONDONAS, rugp. 22. — 

Britanija šiandien atskleidė pla
nus .pagal kuriuos sprausminis 
lėktuvas galės per valandą skri 
sti 1,800 mylių.

Daugiau kuklumo
ROMA, rugp. 22. — Turistai 

nekukliais rūbais nebebus tole
ruojami Romos gatvėse, vakar 
pranešė Romos policijos parei
gūnai.

Jieško šnipų
WASHINGTONAS, rugp. 22. 

—Atstovų rūmų komitetas prieš 
amerikieiškai veiklai tirti šian
dien pradėjo jieškoti amerikie
čių, kurie galbūt dirba sovietų 
slaptoje žvalgyboje.

• Skausmas! Mrs. Charles 
Pain (Skausmas) yra artaičio 
ir reumatizmo draugijos vice
prezidentė Milwaukėje, Wis.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - 
SANTRAUKA

— Ghanoje, Afrikoje, kilo priešvyriausybinės riaušės. Prem
jeras Nkrumah kreipėsi į parlamentą, kad būtų išleistas įstaty
mas suvaldyti riaušininkus.

— Senato Taisyklių komitetas nubalsavo dar paskirti 150 
tūkstančių dolerių senato senato komitetui, kuris tardo visokius 
raketerius — išnaudotojus. Komitetui, veikiančiam nuo š. m. 
sausio mėn., dabar su šia suma jau bus paskirta 500,000 dolerių.

— Tailando sostinėje Bangkoke paskelbta karo stovis dėl 
to, kad ten kilo politinis nesusipratimas Tailando ministerių ka
binete, kurio premjeru yra Pibulsonggramas.

— JAV kongresas priėmė ir pasiuntė į Baltuosius Rūmus 
įstatymą, kuriuo dar pridedama %00 milionų dolerių karo vete
ranų namų statybų ir pirkimo paskoloms provincijose. Karo ve
teranai dabar galės pasiskolinti iki 13 tūkstančių dolerių ir pra
tęsia iki 1959 metų liepos mėn.

— Prezidento Eisenhotverio administracija esanti pasiruo
šusi pranešti, kad greitai apie 20 amerkiečių laikraštininkų bus 
leidžiama vykti į raudonąją Kiniją šešiems mėnesiams.

— Egipto laikraštis Al Shaab, išeinantis Kairo mieste, va
kar įspėjo, kad Jungtinių Amerikos Valstybių įsikišimas į Siri
jos reikalus gali nuvesti į pasaulinį karą.

— Prosovietinės Sirijos informacijų ministeris Salih Akil 
pasakė, jog mažiausias užsinio įsikišimas į Siriją didins tarp
tautinį įsitempimą ir grasins trečuioju pasauliniu karu.

— Čekoslovakijos šaltiniai rytiniame Berlyne vakar prane
šė, kad Sirijos komunistų vadas Khalid Bikdash yra Sovietų Ru- 
'sijoje ir pasiūlęs Maskvai apsaugos sutartį, kuria būtų apgin
ta Sirija, jei užisenio valstybės įsikištų į Sirijos reikalus. Bik- 
;dash yra Maskvos žmogus Nr. 1

— Jordano karalius Husseinas vakar išskrido į /.Stambulą, 
Turkiją, kur Irako karalius irgi atvyksiąs apsvarstyti Sirijos 
įvykių su Turkijos vyriausybe.

Gyviau kovos
su nusikaltimais

NEW YORKAS, N. Y. rugp. 
22. —New Yorke nerimas ry- 
šiumi su nepilnamečių nusikal
timais persimetė iš minios į mie 
sto administraciją. Sveikatos 
departamento direktorius pas
kelbė pranešimą apie jauname- 
čių nusikaltimus. Iš pranešimo 
aiškėja, kad kituose kraštuose 
nusikaltimų pavojus mažta, tik 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se, ypač Nek Yorke, jis tebe
auga.

Nek Yorko mayoras Wagner 
ėmėsi iniciatyvos sukviesti so
cialinės globos, religinių orga
nizacijų atstovus pasitarti, kaip 
reikia kovoti su jaunamečių nu
sikaltimais.

New Yorke veikia apie 500 
jaunimo gaujų. Nuo sausio pra 
džios šiemet jaunųjų nusikaltė 
lių buvo įvykdytos 22 žmogžu
dystės. Miestas pasiuntė 500 pa 
pildomų policininkų apsaugai.

Prancūzų sostines
veidas pasikeitė

PARYŽIUS, Prancūzija, rugp. 
22. — Paryžius šiuo metu yra 
nepaprastai ištuštėjęs. Milionai 
žmonių yra išvykę atostogų. 
Daug krautuvių uždaryta, nes 
ir savininkai ir tarnautojai ilsi
si. Vaizdas gana savotiškas: su
tinki negalėjusius dėl kurių 
nors priežasčių atostogauti pa
blyškusius paryžiečius, iš atos
togų grįžusius, saulės įdegintais 
veidais, gana margą mišinį įvai
rių užsieniečių, kurie atosto
goms pasirinko Paryžių.

Gatvėse girdėti įvairiausio
mis kalbomis kalbant. Sutinki 
įvairaus amžiaus ir tipo turis
tų. Nors turizmo įstaigos skun
džiasi, kad šiais metais iš viso 
Prancūziją aplankys tarp 20 li
gi 30% užsienio turistų mažiau, 
kaip praėjusiais metais.

• Kiek yra gyventojų Kana- 
ir arabų pasaulio drumstėjas., dojef Kanados statistikos biu

ras skelbia, kad šiuo metu Ka
nadoje yra 16,589,000 gyven
tojų.
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Susiburkim į didelę šeimą
EDV ARDAS ŠULAITIS

Susiburkim į didelę šeimą 
Dėl tėvynės laimingo rytojaus 
Nugalėti jaunystė išeina 
Patvari ir drąsiau užsimojus, 

šiais Pirmosios Lietuvos Tau
tinės Olimpiados giesmės žo
džiais norisi pradėti šį rašinėlį, 
skiriamą VII Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Žaidynių II rato varžy
bų pasitikimui.

Jau beveik 20 metų praėjo 
nuo čia minimos Pirmosios Lie
tuvos Tautinės Olimpiados, įvy
kusios 1938 m. Kaune, tačiau 
jos metu pasėta lietuviškojo 
bendradarbiavimo sėkla yra gy
va jos dalyvių sąmonėse. Ir 
šiandien, kalbantis su olimpia
doje dalyvavusiais mūsų broliais 
Amerikos lietuviais, jų žodžiuo
se atsispindi melsvas Lietuvos 
dangus ir jos vaišingi gyvento
jai.

Jie iš savo tėvų žemės išsive
žė ne tik gražius prisiminimus, 
bet ir rašytus lakštus, kuriuose 
yra nubrėžiama mūsų išeivijos 
sportininkų užduotis. Šie žo
džiai buvo laba iprasmingi anais 
nepriklausomybės metais, ta
čiau šiandien, tėviškei kenčiant 
priespaudą, jie įgauna ypatingą 
reikšmę. Štai jie:

“Lietuvos jaunimas be bai
mės ir priekaišto liejo kraują 
nepriklausomybės kovų metu, 
kad gimtoji tėvų žemė būtų lais 
va ir galėtų greta kitų tautų 
veržtis į žmonijos kultūros augš 
tumas.

Lietuvos jaunimas ėjo galvos 
guldyti drąsiai, nes žinojo, kad 
ne vienas, kad už jo pečių esate 
Jūs, pasaulio lietuvių jaunime.

Sugrįžę iš Tautinės olimpia
dos nepriklausomoje Lietuvoje, 
paskelbkite broliams ir sese
rims lietuviams visuose kontinen 
tuose, kad Lietuvos šalis, iš griu 
Vėsių ir pelkių prisikėlusi, alsuo
ja praeities didingumu, auga ir 
stiprėja, stato naujas sodybas, 
miestus ir uostus.

Paskelbkite, kad gimtoji tėvų ir senelių žemė neužmiršta 
nė vieno. Pasakykite, kad šioje 
žemėje prigyja sausa šaka, jei 
tiktai ji tikro lietuvio iš svetur 
atvežta, jei tiktai lietuvis to no
ri”. •

— o —
Mažesniu skaičiumi ir skirtin

gose aplinkybėse lietuviai spor
tininkai renkasi 1957 m. rugpjū
čio 31 — rugsėjo 1 dienomis į 
Rochesterį, N. Y. Čia renkasi 
tik šiaurės Amerikos kontinente 
gyveną jaunuoliai, tos pačios 
Lietuvos, nors ir laikinai pa
vergtos, vaikai.

Jau septinti metai iš eilės šios 
varžybos — Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Sportinės Žaidynės — 
sutraukia šimtus lietuvių sporti
ninkų, kurie noriai jungiasi į lie 
tuviškąjį sportinį judėjimą.

Svetima aplinka ir skirtingos 
sąlygos šiuometiniams šio kraš
to lietuviams sportininkams sta
to nelengvus reikalavimus. Ne
turint savo žemės po kojomis, 
lietuvių sportininkų judėjimas, 
kaip ir kitos mūsų išeivijos kū
rybinės apraiškos, negali sodriai 
bujoti. Čia ir iškyla tas grasi
nantis klausimas, ar ilgai mūsų 
organizuotasis sportininkų ju
dėjimas galės efektingiau pasi
reikšti.

Birželio mėnesio paskutinė
mis dienomis įvykusio Jaunimo 
kongreso sporto sekcijoje kal
bėjusio paskaitininko A. Tamu- 
lyno nuomone, mūsų sportui 
reikėtų duoti masiškumo pobū
dį, jį įjungti į kasdieninį mūsų 
gyvenimą. Tai iš tiesų graži 
mintis ir vienas iš nedaugelio 
lietuviškojo sporto išsilaikymo 
kelių.

Šiandien jau atrodo visiems 
aišku, jog be plačios mūsų vi
suomenės paramos lietuviškasis 
sportas bujoti negalės. Jeigu 
mūsų bendrinės organizacijos' 
( Lietuvių Bendruomenė ir kt.). 
yra susirūpinusios lietuviškosios

dainos, tautinių šokių, teatro rė
mimu jr propagavimu, yra pats 
laikas, jog ir mūsų sportinis ju
dėjimas susilauktų nemažesnio 
dėmesio. Ateina laikas, kada į 
mūsų sporto klubus turėtų rasti 
kelią ne tik saujelė “sporto li
gonių”, bet čia turėtų įsijungti 
ir mūsų visuomenininkai, inte
lektualai, buvę sporto darbuo
tojai ir kt.

Kaikurie gražiai gyvavusieji 
sporto klubai (Chicagoje ir ki
tur) jau vos tik laikosi ant ko
jų, nes jie neturi penketo žmo
nių, kurie jiems galėtų vadovau
ti. Tuo pačiu metu čia yra šim
tai save labai lietuviškaisiais 
reikalais besisielojančiais asme
nimis belaikančių žmonių, kurie 
visą sportininkų darbą palydi iro 
niška šypsena.

— o —

Už savaitės mes rinksimės į 
Rochesterį, N. Y., — vietovę, ku 
rioje tik pirmą kartą vyks šios 
didžidsios žaidynės. Neturime 
duomenų, kiek dalyvių ši vieto
vė su nedidele lietuvių kolonija 
sutrauks, tačiau reikia tikėtis, 
kad jų bus apie 300.

Mes manome, jog šios žaidy
nės sutrauks ir nemažą publi
kos skaičių, gal net didesnį, ne
gu jos būdavo žaidynėms vyks
tant didžiosiose lietuvių koloni
jose. Mes taip pat tikime, kad 
šios žaidynės paskatins mūsų 
sportu besidominčią visuomenę 
labiau susidomėti lietuviškojo 
sporto reikalais.

Tad visi gausiai važiuokime ar 
dalyvaukime VII Šiaurės Ame
rikos Lietuvių Sportinėse Žai
dynėse ir darykime viską, kas 
tik galima, dėl lietuviškojo spor
tinio judėjimo palaikymo bei pa
gyvinimo !

Mūs darbais Lietuva pasi
džiaugs —

Tad greičiau ir tvirčiau, ir 
gražiau!

FUTBOLO RUNGTYNES
Chicagos LFK Lituanicos fut

bolininkai, netrukus vykstantie
ji į VII Š. Amerikos Lietuvių 
Sportines Žaidynes Rochesterin, 
N. Y., šį sekmadienį, rugpjūčio

25 d., Marquette parko aikštėje 
žais draugiškas rungtynes su 
vokiečių Hansos futbolininkais.

Rezervinių komandų susitiki
mas įvyks 1 vai., pirmųjų — 3 
vai. p. p.

Sportinė kronika
— Petras Petrutis, Vid. Va

karų sporto apygardos ir Det
roito LSK Kovo pirmininkas, pa 
keitė gyvenamąją vietą. Jo da
bartinis, adreęas yra 915 Moy, 
Windsor, Ont., Canada.

— Chicagos LFK Lituanica 
rugpjūčio 30 d. išvyksta į Ro- 
chester, N. Y., kur dalyvaus VII 
Š. Amerikos Lietuvių Sportinėse 
Žaidynėse. Šiai kelionei yra pa
samdytas autobusas, kuriame 
be futbolininkų galės važiuoti ir 
sporto mėgėjai. Norintieji drau
ge važiuoti su sportininkais turi 
kreiptis į V. Numgaudą,' 7314 
So. Artesian Avė., telef. WA 5- 
0973 arba J. Kauną, 4225 So. 
Maplewood Avė., telef. CL 4- 
6473. Autobusas išvažiuos rug
pjūčio 30 d. 7 vai. v. nuo 69th 
Str. ir Talman Avė. kampo.

— Jonas Vaičiūnas, po ilges
nės pertraukos įsijungęs į spor
tinę veiklą, praleido atostogas 
Beverly Shores, Ind.

— Kęstutis Čerkelifinas, pla-

čiai žinomas sporto žurnalistas, 
rengia lietuvių krepšinio veiklos 
Lietuvoje aprašymą, kuris tilps 
šį rudenį išleidžiamame leidiny
je apie lietuviškąjį krepšinį.

— 20 metų nuo Europos krep 
šinio pirmenybių laimėjimo su
kakties minėjimui Chicagoje y- 
ra sparčiai ruošiamasi. Netru
kus spaudoje bus paskelbta šio 
minėjimo data ir kitos smulk
menos.

— Valdas Adamkavičius buvo 
išvykęs kelioms savaitėms į 
Fort Sheridan, III., kur skaitė 
paskaitas amerikiečių kariams. 
Jis yra krepšinio sukakties pa- 
miftėjimui ruošti komiteto na
rys.

Sporto įvairumai
Temperamentingi pietiečiai
Pietų Amerikos sporto mėgė

jų temperamentas jau seniai yra 
visiems gerai žinomas, nes jie 
dažnai padaro įvairiausių išsi
šokimų. Tačiau per šių metų 
Pietų Amerikos futbolo pirme
nybių susitikimus Limoje buvo

(Nukelta į 7 psl.)

Ofiso Ir buto tel. OLympIfl 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court. Cicero
Kasdien 10—12 Ir 4—7 vai. Trečlad. 

ir šeštai!, tik 10—12 vai.

Tel RElianoc 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUM

’VDYTOJAS ir chirurgą p
lETCVIB flTDVTOJASj 

3925 W.*4 5»th Street
Vai. Plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir 

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

Tet ofiso Ir buto Oliymplc 8-4169
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th St., Cicero 

Rei. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-8 vai. ir 6-8 vai. vak.. 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 1-8210, Įel 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-1868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

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

Trečlad. tik susitarua

V F. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protesletas

Araratal-Protesat. Med. ban 
datai. Spec. pagalba kojom 

(Arėta Kupports) Ir L U 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1 
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB
2860 W. 68rd St., Chlcago 29, lU 

Tel. PRospect 6-6084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

N—J— adresas: 4250 W. 63rd St 
Ofiso teL KEIlanee 6-4410 

Resld. telef. ORovebUl .6-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m. 

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

IŠVAŽIAVIMAS!

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
<6 tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTU!

7166 South Western Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. Ir nt|p 
6 v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad. lt 
vai. ryto iki S vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res'. tel. WAlbrook 6-8765

Ofiso tel. CLdffsldr 4-2896 
ReddencUos: LAfayeUe 8-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North VV'ai'ker Drlve 
(Clvlo Opera House, kamb. 858)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. C Filtrai 6-2294

5002 West 16th Str., Cicero
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvmhall 3-0959 
Kitu laiku Ir trečlad. susitarus 

Resld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DRAUGO
Didysis Metinis

Pirmadienį (Labor Day), rūgs. 2 d., 1957 m.
OAKS (S LOVA K) G ROVĖ

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.
DRAUGO išvažiavimo programoje bus išpildyta “DRAUGO 

RADIJO VALANDA", kurioje dalyvaus žurn. Vladas Butėnas, 
Alb. Valentinas ir dr. S. Aliūnas.

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

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

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

Įžangos biletams bus piniginės ir prekinės dovano*.
Autobusų tvarkraštis:

11; 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.; 
ll;00 vai. ryte ir 2;00 vaL 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

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima llgonlB pagal susitarlma. 

i.’Sl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
p p. kasdlan išskyrus trečlad Ir 
šeštad.

Res. tel. GRovebill 6-6608

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1601 W. Garfield Blvd.

Vai. — Plrmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 Ir 6—8; šeštad. 1—4; trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-8700. Namų — PR 6-4782

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
Valandos: plrmad., ketvlrtad., 
nuo 1 iki 4 vai. 

penktad. nuo 5 
Atostogose iki

šešt.
p.p., antrad. Ir 

iki 8 vai. vak.
1 d. rugsėjo.

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

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. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

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

Ofiso 'elefonas: PR 8-8229 
Res telef. WAlbrook 6-6076

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

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

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

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

DR. JULIJA M0NSTAV16IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Vai.: kasdien Inuo 6 v. v. Iki 9 r. vU
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 ▼. v., 

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

Tel,: Ofiso — P1711 man 6-6789 
Buto - - BEverly 8-8946

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ [R VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarlma

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

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

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai I iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiatč)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedzie Avenue

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

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

"H. ofiso HE.4-6849. res. HE.4-2124
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71«t Street

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

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

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 Iki 12; 2—8; 7-9. 

šeštad. 10—12. Trečlad. ušdaryta
IiAfayette 8-4949.

Namų — CEdarsrest 8-7789

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

*317 South Western Avenue
Chlcago 29. OI 

telefonas REpublle 7-4900 
Realdenda; GRovehill 6-8191 

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4167 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 1-4 Ir nuo 6-8:90 v. 
▼ak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti ' 
Ofiso tel. VTrghila 7-0036

Resklend Jos tel. BEverly 8-8944

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

1—6 vai. vak. *
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resld. 2487 
W. 62nd St., tel. ReDubUo 7-8818.

Tel. ofiso PR. 3-8446, res. HE.4-8156

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vl.

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
TeL ofiso CA 6-0267, res. PR. 6-9659 

Rezid. 6600 8. Artesian Avė.
VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

Ofiso telefonas — BIshop 7-9595

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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PUIKIOS GALIMYBES
Amerikos lietuviai katalikai turi visas galimybes mokyti ir 

auklėti savo vaikus taip, kaip reikalauja jų religiniai įsitikini
mai ir tautybė. Veik visur, kur tik gyvena didesnis lietuvių 
skaičius, kur veikia lietuviškosios parapijos, turime lietuvių pra
džios mokyklas. Toms mokykloms vadovauja lietuvių vienuolijų 
mokytojos ar mokytojai.

Kad tose mokyklose būtų daugiau ir sėkmingiau dėstomi 
lituąnistikos dalykai, kad visas mokyklinio amžiaus jaunuolių 
ne tik religinis, bet ir tautinis auklėjimas būtų vaisingesnis, jau 
kelintą vasarą seserys mokytojos (vienuolės) ruošia specialius 
lituąnistikos kursus.

Neabejojame, kad mūsų skaitytojai pastebėjo kasdien skel
biamas žinias “Drauge” iš tų kursų veiklos gražiose Šv. Kazi
miero Seserų vienuolyno patalpose, Chicagoje. Šimtai seselių 
mokytojų ne tik klauso sistemingai paruoštų paskaitų iš litu
anistikos dalykų, bet atlieka ir praktiškų darbų, kad tik geriau 
pritaikytų savo mokyklai dėstomuosius dalykus.

Šiuos kursus suorganizavo Lietuvaičių Seserų Institutas, 
kurį įkūrė keturių lietuvaičių vienuolynų (Šv. Kazimiero, Šv. 
Pranciškaus, Nukryžiuotojo Jėzaus ir Nekalto Prasidėjimo) va
dovybės. Institutas rūpinasi ne vien kursų organizavimu va
saros metu, bet ir tinkamų vadovėlių lietuvių mokykloms rei
kalu. O tai irgi yra labai svarbus dalykas, nes be vaikų am
žiui pritaikytų vadovėlių mokyklos negali apsieiti. Reikia lie
tuviško elementoriaus, gramatikos, Lietuvos geografijos, Lietu
vos istorijos, lietuvių literatūros, skaitymo knygelių, reikia ir 
lietuvių dainų, muzikos ir net tautinių šokių vadovėlių. Lietu
vaičių Seserų Instituto vienu svarbiausių rūpesčių ir yra tuos 
būtinuosius reikmenis mokykloms parūpinti.

Ir kursus rengiant, ir vadovėlius ruošiant bei spausdinant, 
ir kitais lituanistikos dalykais mokyklose besirūpinant, yra rei
kalinga turėti ir lėšų. Todėl LSI, dirbančiam didįjį lietuvybės 
išlaikymo darbą, yra reikalinga visuomenės ne vien moralinė, 
bet ir medžiaginė parama. Juo daugiau tokios paramos bus 
susilaukta, juo didesnis ir platesnis darbo baras bus išvarytas.

Bet dar svarbiau yra tai, kad lietuviai tėvai privalo duoti 
lietuviškai mokyklai didžiausią savo turtą — savo vaikus. Jei 
tėvai nesiųs savo vaikų į lietuviškas mokyklas, tuščias bus Lie
tuvaičių Seserų Instituto didysis rūpestis duoti mokykloms lie- 
tuviškesnį veidą. U •«

Mes čia nenorime nė bartis, nė priekaištauti, tačiau niekas 
negali užginčyti fakto, kad yra labai garsiai kalbančių ir besi
skundžiančių dėl vaikų nutautėjimo, dėl jų dorinio išgverimo. 
Bet ar daroma kas nors konkretesnio, kad ta būklė būtų patai
syta. Daugelio vaikai bastosi gatvėse be priežiūros ir globos, 
nesiunčiami jie nė į lietuviškąją katalikišką mokyklą. Pralei
džiamos tos visos didžiosios galimybės duoti vaikams religinį ir 
tautinį išauklėjimą lietuviškoje katalikiškoje mokykloje.

Neužmirština, kad šimtai lietuvaičių yra visą savo gyveni
mą paaukojusios mūsų vaikų mokymui ir auklėjimui, kad yra 
puikiai paruoštos pedagoginiam darbui, kad lietuvių visuomenė 
yra sudėjusi daug daug aukų jų paruošimui, padėdama pasta
tyti jų vienuolijoms reikalingus rūmus. Ne be pastangų ir aukų 
pastatytos bei išlaikomos ir augštesniosios bei parapijų mo
kyklos.

Prasidedant mokslo metams, turėkime savo mintyse tuos 
visus dalykus ir jaunosios kartos mokymui bei auklėjimui pa
naudokime visas tas puikias galimybes, kokias yra sudariusios 
lietuvių katalikų mokyklos.

ŽUKOVAS IR ATOMINES BOMBOS
' GEDIMINAS GALVA
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Iš Enola Gay bombonešio, 
1945 m. rugpjūčio 6 d. buvo 
numesta atominė bomba virš 
Hirosimos. Arti pusės miesto 
— 4 k v. mylios buvo nušluotos. 
Ji dingo ugnyje ir dūmuose, 
80,000 asmenų buvo užmušta. 
Rugpjūčio 9 d. dar galingesnė 
sprogmena mesta ant Nagasa
ki uosto. 40,000 vyrų, moterų 
ir vaikų sulaukė mirties spren
dimo. Prieš 12 m. vienu mostu 
buvo sunaikinta 120,000 asme
nų. Daugelis sužeistųjų palik
ti kentėti. Šie įvykiai pasaulį 
vertė jaudintis dėl ateities įvy
kių. Maskvos pakurstyti moks
lininkai pradėjo šaukti, kad 
atominis ginklas turi būti už
draustas. Prasidėjo neužbai
giamos konferencijos su sovie
tais. Bet jos yra ir šiandien į- 
strigusios nežiūrint J. F. Dulles 
optimizmo.

Po pirmojo bandymo Bikini 
salose 1946 m. Hepos mėn. Sta
linas atsiliepė: “Aš nemanau, 
kad atominės sprogmenos būtų 
rimtu ginklu, kaip kaikurie po
litikuojantieji nori įžiūrėti. Jos 
tėra tik priemone silpnų nervų 
žmonėms įbaiminti, tačiau ne
gali lemti karinio laimėjimo”. 
Jis kalbėjo, lyg nežinotų, kad 
Japonija tuojau po Nagasaki 
užpuolimo paprašė paliaubų.

Kai sovietai įsigijo atominius 
ginklus, prasidėjo jau kita kal
ba. Naujoji klika staiga pasi
dalino vaidmenimis. Chrusče- 
vas ir maršalas Žukovas pra
dėjo grasinti atominiais 
£j£tjcla.is, o maršalas Bulga- 
nlnas ir Zorinas tapo tai
kos apaštalais, nes pirmasis 
įspėjančiais raštais, antrasis 
nusiginklavimo konferencijose

tekalba apie atominės energijos 
panaudojimą taikos reikalams.

Marš. Žukovas
Tas pats marš. Žukovas, ku

ris dažnai amerikiečių spaudo
je pagerbiamas už karo metu 
glaudų bendradarbiavimą su 
gen. D. Eisenhoweriu, kurio at- 
sikvietimas į JAV taip neseniai 
buvo linksniuojamas—yra grą- 
sintoju atominiais ginklais. Jis 
dabartiniu metu ištiesų yra so
vietuose tuo, kuris žino savo 
svorį apie ginklus kalbėti. Nuo 
1955 m. vasario mėn. jis yra 
krašto apsaugos ministeris, pra
ėjusį mėnesį tapęs kompartijos 
ciko prezidiumo narys, kuris 
jau ne viename politiniame su
sidūrime tarė sprendžiamąjį žo
dį.

Tačiau jo žodis anksčiau 
prieštaravo. 1955. 2. 7 pasikal
bėjime jis pareiškė Hearsto at
stovui Smithui, kad kare yra 
neišvengiamas atominių ginklų 
panaudojimas. 1955 m. žino
moje “viršūnių” konferencijoje 
jau jis panaudojo Molotovo 
samprotavimą, kad esą 1925 m. 
Ženevoje sudarytu protokolu 
dėl uždraudimo cheminių gink
lų buvo užkirstas kelias juos 
panaudoti. Nei metams nepra
ėjus jis skelbia (1956. 2. 20) 
Pravdoje: “Ateities karas pasi
žymės visų ginklų rūšių nepa
prastai gausiu panaudojimu. 
Gausybė lėktuvų, ivainos rake
tos, atominiai, šilumiai, chemi
niai ir bakteriologiniai ginklai 
turės atlikti savo uždavinį”. 

Žukovo grasinimai
Marš. 'Žukovas paseka Miko- 

janą ir vis aštriau pradeda kal
bėti apie amerikiečių, jų santar
vininkų sunaikinimą. Jis tik 
sumaniau žodžius parenka toms

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

TRUJILLO NAUJAM TERMINUI
r#' ■;

Gen. Heetor B. Trujillo prisiekia antram terminui kaip Domininkonų respublikos preziden- 
tas. Cęntre — generahssimus Raphael Trujillo, buvęs prezidentas. P P (INS)

pat mintims išreikšti. Kompar
tijos 20-me suvažiavime, 1956. 
2. 18 d., ŽVkovas nurodė: 
“Amerikiečiai kariai ir politikai 
kalba apie atominių ginklų 
“taktinį panaudojima”. Matyti, 
jog amerikiečiai monopolistai 
jau supranta veiksmingumą at
sikertamojo smūgio, kuris su
naikins kariuomenes, milionus 
žmonių ir gausius turtus vaka
rinėje Vokietijoje. Italijoje, 
Prancūzijbje 1 ir Anglijoje” 
(Pravda 2. 20).

Žukovas lankydamasis Indi
joje, Dehli mieste 1957. 1. 28 
grasino: “Mes galime uranijaus 
ir vandenio bombas numesti ato 
klausiame pasaulio kampe”. Vi
suotiniame karių suvažiavime 
š. m. vasario 16 d. jis, pakar
tojęs ankstesnį grasinimą; nu
rodo: “Amerikiečia.’ sukurdami 
karines bazes Europoje ir ki
tuose žemynuose tikisi dar kar
tą išvengti naikinančio smūgio 
savo krašte. Tačiau šios prie
laidos nepaprastai naivios”.

Žukovo kariniai samprotavi
mai dabar sutampa su vakarie
čių: pagrindinį, ti'iuškinantį
smūgį turi sudaryti moderniš
kieji ginklai. Tačiau jie turi 
tarnauti aiškiam t’kslui: sunai
kinti kapitalistiniems kraštams 
ir paruošti kelią visuotiniam 
komunizmui ant žemės rutulio. 
Šiam uždaviniui sovietai visu 
atsidėjimu ruošiasi ne tik ka
rinėje, bet ūkinėje, administra
cinėje ir politinėje srityse. Šian 
dieną kalba apie atsikirtimą, o 
ryt jie gali pradėti žygį, jei ki
tos priemonės iau nebetarnaus 
jų tikslui.

Tuo pat metu vedama pro
paganda už “taiką”. Ji vyksta 
plačiu mostu ir dažnai ne taip 
naiviai, kaip Rangoon Guar
dian 1957. 1. 12 puslapiuose:
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tėvio arklį ir vežimą ir veik visą lapkritį, padėdamas 
tėvo ar jaunesniojo brolio Pauliaus, buvo uždarbiavęs, 
veždamas žvyrą ant Salanų ar Beraakalnės vieškelio. 
Daugiau, negu keturi šimtai latų buvo uždirbta.

Net apylinkės liežuvautojai buvo pradėję pavydė
ti:

f

— Tas su pora arklių ryja pinigus kaip bulves. 
Kaip ten bebūtų, bet jis truputį apsitrynęs mokykloje, 
ir tie žvyro priėmėjai tokie pat, — jam daugiau mo
ka!

— Taip, taip! Jam už vieną vežimą tięk, kiek 
mums už du! Apie tai reikia pasiųsti skundą Rygos 
ponams...

— Vot, vot! Kaip jis kitaip tokius pinigus sugrieb
tų?

Andrius juokėsi, švilpavo ir juokėsi:
— Greit aš gulėsiu ant didžiojo pečiaus ir man 

taip pat mokės. Tai vis per pažintis... Taip, taip!
— Ar girdėjai, ką jis sako — per pažintis!
— Andrius tyčiomis mėgo juos įsiutinti.
Juk nei vienam iš jų turbūt ne į galvą neatėjo, 

kad jis buvo dirbęs dvidešimt valandų per parą.
Pradėjęs ir nebuvo sustojęs. Rengė rąstų talkas. 

Vieną, antrą. Dabar aplink namus buvo rusvų, drūtų 
pušų kroviniai kaip kalnai.

Ir vėl kalbėjo:
— Ar nesakėme? Jig su girininku kartu gėręs. 

Vežk nors visą mišką į namus! Aš sakau — vežk! 
Mums leidžia nuplauti tik tokį piršto storumo. Ar ma
tėte kokie jo? Rąstai kaip statinės! Du vyrai negali 
apkabinti... Matyt, tik žiūlikais būti išmoko tose mo
kyklose...

— Taip yra...
— Jiems buvo gaila savęs, kad negalėjo Rugajui

nieko pakenkti, ir pyko ant Dievo, kad jis jo visai ne
baudė.

Keli jau pradėjo gerintis prie Rugajaus, tačiau 
jam neturėjo reikšmės nei jų mandagumas, nei jų ap
kalbos. Jis paprastai tik pasižiūrėjo, ir nekalbėjo.

— Tas su nieku nekalba. Vaikščioja kriuksėda
mas kaip kiaulė...

Taip, jis nekalbėjo, nes kokios išminties jis galė
jo išmokti — be to, jie mėnesiais ilgai apie jį buvo vi
saip išsikalbėję, kiek tik jų vaizduotė pajėgė.

Gruodžio viduryje, po visų darbų, jis galėjo tu
rėti laiko ir sau. Nors jį ir apėmė savęs kankinimas. 
Reikėjo kaip nors gelbėtis. Ilgomis žvaigždėtomis ar 
pūgą siaučiančiomis naktimis jis perskaitė ištisus kal
nus knygų. Raidžių gretos iškėlė prieš jo akis veidus ir 
žmones, darbus ir kovas, gyvenimo ir mirties akimirks 
nius ir amžinybę, ir viršum jų kunkuliavo jėga ir mir
gėjo grožis. Anomis naktimis toli jis vaikščiojo Lat- 
galijos, Vedžemės ir Žemgalės vieškeliais, miškų rais
tais, dvarų klojimais, toli ir pirm daugelio šimtmečių. 
Aplink jį, čia kambaryje, buvo suėję karaliai ir karo 
vadai, revoliucionieriai ir laisvės kovotojai, budeliai ir 
kankintojai, genijai ir chuliganai, žėruojantys dvasios 
milžinai ir menininkai, išbadėję ir nudriskę elgetos, gy
venimo posūniai, purvo braidžiotojai ir laimingieji, iš
lepintieji, iš kuriųg yvenimas nieko tereikalavo, o tik 
davė.

Monotoniškai mirgėjo šviesa. Suspaudęs galvą a- 
biem rankom, jis žiūrėjo į šių savo svečių veidus. Krū
tinėje susitvenkė tarsi kokie kartūs dūmai, galbūt ten 
buvo sudegusios kokios šimtmečiais pralietos ašaros.

Ir taip jis sėdėjo. Išmušė du... tris... keturis!
Lauke siautė pasiutusi pūga. Metė sniego kupe

tas į stiklus. Jie aštriai suskambėjo. Viršum lubų girg 
ždėjo stogo sparai. (Bus daugiau)

• (TĘSINYS)

16.
Gilus sniegas buvo uždengęs vasaros ir rudens 

pėdsakus, žvaigždžių vainikai šaltom šviesom mirgė
jo vakaruose.

Po keleivių žingsniais liūdnai girgždėjo sniegas, 
tarsi klausdamas: kur, kur, kur?

Apsnigusių eglių šakose atsimušė aidas: kur, kaip, 
kur?

Andrius tai girdėjo ir, pats sau įsakydamas ir sa
vo svajones keikdamas, suriko:

— Kur?!
Mintys nurimo vaalndėlę. Po to dar jos skaudžiai1 

pradėjo siurbtis į jo kraują. Dar jo siela įkrito į savęs 
kankinimo keturkampį, kuris buvo toks siąuras, kad 
nebuvo galima pajudėti. Valandėlę savimi buvo paten
kintas, bet greit po to šniokšdama atėjo kita valandė- 

I lė, ir jis save niekino ir pats sau pasakė, kad visa jo 
vertė tik pusantro santimo, visą jo kūną ir sielą įskai
tant.

Užkasti, užkasti šias mintis į sniegą tam tikrą 
laiką!

Ir tai jis sugebėjo padaryti savaitėmis ir mėne
siais. Tuo metu buvo ir daug nudirbęs. Buvo pataisęs 
rudenį sulaužytą vežimą, paskolinęs iš savo krikšta

AMERIKOS JAUNIMO FIZINIS 
PAJĖGUMAS

EDV. ŠULAITIS, Cicero, III.

“U. S. News & World Report” 
ir “Sports Illustrated” žurnalai 
savo paskutiniuose numeriuose 
kelia pagrįstą susirūpinimą dėl 
JA Valstybių jaunimo fizinio 
nepajėgumo. Pirmajame žurna
le parodyti faktai sako, jog iš 
patikrintų 4,264 JA Valstybių 
mokyklinio amžiaus vaikų apie 
60% neatitiko standartinius rau 
menų išsivystymo reikalavimus. 
Ten pat pažymėta, kad Europo
je iš 2,879 vietinių vaikų tik 
8.7% buvo rasti žemiau standar 
tinių reikalavimų.

Šios srities žinovai teigia, jog 
Amerikos jaunimo fiziniam ne
pajėgumui daug įtakos turi per 
lengvas jų gyvenimas. Dabar
tiniai jaunuoliai maža vaikščio
ja, daugiau važiuoja, perdaug 
žiūri televizijos, bet nežaidžia 
kietesnių žaidimų, yra daugiau 
lepinami, turi daugiau patogu
mų ir pan.

Ne tik mokyklinio amžiaus 
vaikai fieiniu atžvilgiu yra at
silikę, bet taip pat ir vyresnie
ji. Štai, “U. S. News & World 
Report” surinkusi žinias iš šio 
krašto kariuomenės įstaigų ra
šo, jog nuo 1950 m. iki šių die
nų iš 4.7 milionų kariuomenėn 
pašauktų vyrų 1.6 milionas (a- 
pie vienas trečdalis) buvo rasti 
netinkamais karinei tarnybai.

Iš atmestųjų dalies — 640, 
000 arba 13.6% rasti protiniai 
atsilikusiais, o 15.7% — fizi-

“Britų atominės bombos telau
kia tik karo pradžios, o sovieti
nės — amžinosios taikos. Jos 
neša taiką, nes rusiškosios 
sprogmenos yra muzika mūsų 
ausyse”.

niai nepajėgiais. Kita 3.1% buvo 
rasti psichiniai nesveikais.

Prezidentas Eisenhoweris, iš
girdęs apie šiuos skandalingus 
duomenis, imsis žygių situaci
jai pagerinti. Rugsėjo mėnesį 
bus pradėta kampanija jauni
mo fizinių galių padidinimui. 
Jau yra sudaryta 120 asmenų 
komisija, kuri, susirinkus West 
Point’e, bandys nubrėžti geres
nių pasekmių atnešančius pla
nus.

Prezidento Eisenhovverio su
kviestos fizinio pajėgumo komi
sijos generalinis direktorius 
MacCarthy galvoja, jog ameri
kiečių vaikai turėtų daugiau va
žinėti dviračiais, vaikščioti ar
ba užsiimti betkurios rūšies 
sportu. Amerikiečių gydytojų 
draugijos narys dr. Bauer yra 
davęs sugestiją, kad kiekvienas 
dabar tiesiamas plentas turėtų 
ir specialų taką dyiratininkams, 
kaip kad dabar yra Europoje. 
Jis apie dviračių sportą yra taip 
išsireiškęs: “Aš tikiu, jog dvi
ratis yra vienas iš neįvertintų 
priemonių, naudingas geriems 
pilnutiniams pratimams”.

Šiuo metu fizinio lavinimo ko 
misija taip pat yra pradėta vi
soje eilėje viduriniųjų mokyklų 
bei kolegijų. Čia yra plečiamos 
tarpklasinių studentų varžybų 
programos ir, pavyzdžiui, toks 
Michigan State University da
bar turi 141 studentų futbolo 
komandas, 171 — krepšinio, 139 
— “softball” ir 25 kėgliavimo 
komandas. Šioje mokslo įstaigo
je į tarpklasinio sporto varžy
bas yra įsijungę arti 10,000 ber 
niūkų ir 2,500 mergaičių.

Kaikurios kolegijos jau yra

nustačiusios griežtesnius fizinio 
lavinimo standartus, tik kuriuos 
pasiekus studentai tegali baigti 
mokyklą (tas neliečia fizinius 
defektus turinčių studentų). 
Yale universiteto fizinio lavini
mo egzaminai yra vieni iš sun
kesniųjų ir, norint juos išlaiky
ti, reikia padaryti 50 “sit-ups”, 
25 “push-ups” ir 8 kartus no
simi pasiekti augštai esančią 
kartį.

Pradedant šią fizinio lavinimo 
kampaniją, šios rūšies darbuo
tojai daug reikšmės skiria tė
vams, kurie turėtų rodyti dau
giau dėmesio savo vaikų fiziniu 
pajėgumu. Šie turėtų vaikų per 
daug nelepinti ir nelaikyti juos 
prie televizijų, bet išleisti į gam 
tą, duodant progos kuo dau
giau vaikščioti ar sportuoti.

Lietuviai tėvai turėtų skatin
ti vaikus įsijungti į esamus 
sporto klubus arba praktiškas 
organizacijas, kur yra galimy
bė kultivuoti fizinį lavinimą. Rei 
kia pasakyti, jog šis klausimas 
ir lietuvių tarpe buvo gerokai 
užmirštas ir, reikia tikėtis, jog 
ateityje mūsų plačioji visuome
nė jaunio fizinio lavinimui skirs 
daugiau reikšmės.

Pasišventusi kompozitorė
Negrė kompozitorė, pianistė 

ir solistė Evelvn Budwell, į ka
talikybę atsivertusi 1941 me
tais, kasdien eina prie Šv. Ko
munijos. Kai ji žinojo, kad 
Maryknoll misijų vienuolijos 
himnas neturi savu melodijos, 
pasiryžo sukomponuoti. Ji yra 
sukomponavusi v’są eilę gies
mių, jų tarpe ir labai popularią 
“Lovely Lady Dres^ed in Blue”.

Pasninkas — sveika
Garsus gydytojas dr. Paul 

White, kuris gydė ir JAV pre
zidentą/ Eisenhowerj, kalbėda
mas New Yorke apie priemones 
kovoti su širdies ligomis, pažy
mėjo, kad pasninkas yra nau
dingas ne tik sielai, bet ir kūno 
sveikatai.

Visų ligų tėvas yra pomėgių 
jieškojimas.

— Šv. Jonas Auksaburnis

PADEKIME ARTIMIESIEMS LIETUVOJE 
IR SIBIRE

Siunčiame pigiausiomis kainomis maistą, angliškas medžia
gas, vaistus ir vartotus daiktus j visus kraštus.

DfiMESIO! Vienos rūšies maisto siuntiniai nebesiunčiami: 
Jie gali būti tik sudėtiniai.

Darbo vai., išskiriant šventadienius, 9—6 vai.

PATRIA GIPT PARCEL C0.
3741 West 26th St, Chicago 23, Hl. USA Tel. CRawford 7-2126 
3305 S. Halsted St (Alfonsas Kavaliauskas). Tel.: LA 3-2021. 

6908 Superior Ava, deveiand 3, Ohio (Bronius Gražulis).
J?

Pasinaudokite “Draugo” Classiiied skyriumi.

1 KXXXXXXXXXHHXXX>00000<>00000

RADIJUKAS = 
LIETUVON

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

Jautrūs, selektyvūs ir labai galingi 
pagal savo dydi.

Užeikite Įsitikinti j šią modernišką 
elektronikos krautuvę, f'ia rasite taip 
pat didel) pasirinkimą ir kitokių ra
dijo aparatų: vietinių ir importuotų.

Viskas garantuojama.

lįlSS®
Csales- Service)

Sav. Ink. A. SUte.NAh 
S821 & Halsted — CLiffslile 1-5685 
Atdara: kasdien 9-—6. pirmadieniais

ir ketvirtadieniais 9—9 
OOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOO

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

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE, INC.

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

Uždara sekmadieniais
Del Televizijos sutaisymo — 
telefonudkit CAlumet 5-7237

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

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

I
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Didžiajame New Yorke _
Gabi lietuvaite

Kristina Paprockaitė, kuri ne 
seniai sugrįžo iš Montrealio, ten 
McGill universitete gilinusi pran 
cūzų kalbos ir kultūros studijas 
vasaros semestre, tame univer
sitete buvo sutikusi prancūzą

Vėliau iš pasikalbėjimų su or
ganizacijos viceprezidentu pa
aiškėjo, kad organizacija daug 
padeda baleto mokytojams spe
cialiai parengtomis muzikos 
plokštelėmis. Vicepreizd. many
mu, Amerikos baleto studijoms 
šitaip vidutiniškai per metus suprofesorių, labai nuoširdžiai at . . . .. ,

^liepiantį apie Lietuvą. Tai dešimt mil. dol
prof. T. Romer, dėstąs diploma
tinį kursą. Pats prof. Romer ne 
priklausomos Lietuvos laikais 
yra buvęs Kaune Prancūzijos 
diplomatinėje tarnyboje ir to
dėl turėjęs progų pažinti Lietu
vą ir lietuvius. Tarp kitų daly
kų, prof. Romer, pats žavėda
masis, ir kitiems studentams pa 
šakojo apie lietuvių kalbos se
numą ir grožį.

Kristiną suradęs studentų są
raše ir pažinęs, kad ji lietuvai
tė, profesorius ją užkalbino, tai
syklingai ištardamas jos pavar- 
dą. Visą vasaros semestrą nuo 
to pirmo susipažinimo prof. do
mėjęsis, kaip tai lietuvaitei se
kasi moksle, ir, kur tik susitik
davęs, vis pakalbindavęs. Net 
ir kiti Kristinos draugai pran
cūzai, girdėdami tokius gražius 
atsiliepimus apie Lietuvą, pra
dėjo domėtis Kristinos tėvyne
ir jos kalba. Trumpai

Kristina, kuri šiais metais pir' — Prof. K. Pakštas iš Wash- 
mąja baigė Putname prancūzių ingtono buvo atvykęs į New

Be to organizacija parūpina rfei- 
kalingos literatūros, kostiumų 
ir kt. žymiai pigesnėmis kaino
mis.

Pabaigai organizacijos vice
pirmininkas, kuris ir pats Bos
tone turi ir vadovauja baleto 
studijai, pasidžiaugė Babuški
naitės įnašu į organizacijos dar
bą, augštai vertindamas jos kla
sikinio baleto mokyklą.

Sis Babuškinaitės pasisekimas 
New Yorke jau buvo antras iš 
eilės. Ji čia dalyvavo ir praėju
siais metais. Su New Yorku ji 
atsisveikino, kviesdama baleto 
mėgėjus atvykti į jos studijos 
koncertą, kai spalio 26 d. Bos
tone bus pastatytas pilnas “Co- 
pella” spektaklis. Pirmosios da 
lys studijos buvo parengtos ir 
atliktos šiemet pavasarį, sulau
kus didelio pasisekimo.

PIENAS KIAULĖMS

Ponia Edward Livingston Naujojoje Škotijoje, N.Y., pie
nu šeria kiaules; jos vyras su kitais ūkininkais yra išėjęs į 
pieno streiką. (INS)

SO. BOSTONO ŽINIOS

seselių vedamą akademiją ir 
laimėjo septynias aukso sagas 
už įvairius dalykus, jų tarpe ir 
prancūzų kalbą, iš Prancūzijos 
ambasados gavo 8 savaičių ne
mokamą kelionę po Prancūziją, 
šį rudenį ruošiasi chemijos stu
dijoms New Yorko universitete. 
Su tėvais — dr. Vaclovu ir Bi
rute Paprockais ir broliu Vytau
tu — Kristina į Ameriką yra 
atvykusi 1947 m.

Babuškinaitės pasisekimas

Lietuvos baleto artistė Tatja
na Babuškinaitė, Bostone turin
ti savo baleto studiją, nuo rug
pjūčio 10 iki 18 d. dalyvavo New 
Yorke vykusioje visamerikinėje 
baleto mokytojų studijų savaitė 
je. Tai oficialiai vadinama NA- 
DAA, kurios pilnas vardas yra 
National Association of Dance 
and Affiliated Artist, Ine. Ba
buškinaitė pati dideliu pasise
kimu pravedė keturias klasiki
nio baleto pamokas, o penktąją 
pravedė jos studijos mokinė.

Užbaigus savo darbą, Ba'buš- 
kinaitė konvencijos vadovybės 
buvo puikiai įvertinta. Prieš su- 
grįždama į Bostoną su savo vy- 
su Vasiliausku, kuris tuo metu 
turėjo savo atostogas ir kartu 
su žmona viešėjo New Yorke, 
Babuškinaitė pasirašė sutartį su 
NADAA vadovybe ateinantiems 
metams.

Yorką dalyvauti Vidurio Euro
pos Krikščionių Demokratų Są
jungos posėdyje. Pradedant at
einančiais mokslo metais, prof. 
Pakštas nutraukia darbą ir per
eina dirbti į kolegiją Ohio vals
tybėje.

— Lietuviai krikšč. demokra
tai šiuo metu New Yorke ren
giasi dalyvauti rugsėjo mėn. 
Sao Paulo, Brazilijoje, įvyksian
čiame antrajame Pietų Ameri
kos krikščionių demokratų koųg 
rese. Delegatais tame kongrese 
iš lietuvių pusės minimi: dr. 
Ant. Trimakas iš New Yorko, 
kun. P. Ragažinskas iš Brazili
jos, Verax - Čibiras iš Urugva
jaus ir Julius Kakarieka iš Či
lės.

— Danutė Aleksandravičiūtė
ir Arnas Bobelis rugpjūčio 17 
d. sukūrė šeimą. Jungtuvės į- 
vyko Angelų Karalienės para
pijos bažnyčioje, o vaišės — L. 
Piliečių Klube.

— Dail. Č. Janusas su žmona 
ir dail. Vitkus išvyko į Maine 
valstybėje esančią salą praleis
ti atostogų. Dailininkai ketina 
padaryti įdomių eskizų iš okea
no ir uolėtų salos krantų.

— Dail. Povilas Pu žinąs, su 
žmona Aušra padaręs daugiau 
4,000 mylių atostoginės kelionės, 
šiuo metu daugelį kelionėje pa-

ARTftJA PABALTIEČIŲ 
.KONCERTAI

N. Anglijos Pabaltiečių Ame
rikiečių Draugija ir šiemet tęsia 
praėjusiais metais sėkmingai 
pradėtus koncertus. Pirmasis 
koncertas bus š. m. spalio 4 d., 
penktadienį, 8:30 vai. Jordan 
Hali. Koncertą atliks mūsų gar 
•įsi pianistas Andrius Kuprevi
čius, todėl mums reikia pasirū
pinti, kad koncertas tikrai sėk
mingai praeitų, kad būtų daug 
publikos.

Estės smuikininkės Eivi Livak 
koncertas bus š. m. lapkričio 
29 d., o latvių baritono Teodora 
Brilts koncertas bus 1958 m. va
sario 7 d.

darytų eskizų ruošiasi pervesti 
į drobę. Vykdami Kanadon ir 
Chicagon, jiedu Toronte aplankė 
dail. Valių, su kuriuo aptarė lie- 

' tuvius dailininkus liečiančius 
klausimus. Chicagoje kartu su 
ALDS pirm. dail. Kolba aplan
kė prof. Adomą Varną, Maine 
valstybėje susitiko su ten gyve
nančiu žymiu amerikiečiu daili
ninku dr. James Willie; buvo pa 
kviestas pas Rhode Island se
natorių DeStepano ir pas kitus 
žymius amerikiečius. Bostone 
Puzinas aplankė savo kolegas 
dailininkus V. Vizgirdą, V. And- 
riušį, Lietuvių Enciklopedijos 
leidėją J. Kapočių, meno kolek
cionierių St. Grebliauską ir kt.

DARBO DIENĄ VISI I 
BROCKTONĄ!

IŠSIKĖLĖ CIBŲ ŠEIMA
Daumantas ir Adelė Cibai su 

sūnumi Kentručiu ir Čibienės se 
serimi gyveno So. Bostone nuo 
pat atvykimo į šį kraštą ir ak
tyviai dalyvavo lietuviškame gy 
venime. D. Cibas daug laiko 
skyrė fotografo darbui, aprūpin 
damas reikalingomis fotografi
jomis Liet. Enciklopediją ir laik 
raščius bei žurnalus. A. Čibienė 
keletą metų dirbo mokytojos 
darbą lituanistinėje mokykloje. 
Į Bostoną buvo atvykę pade
dant jų giminaičiui dr. J. Paša- 
karniui.

Š. m.* rugpjūčio 19 d. jie išvy
ko apsigyventi į Los Angeles, 
Calif. Gero pasisekimo naujoje 
vietoje’

GRĮŽO INŽ. BR. GALINIS
Inž. Br. Galinis su šeima grį

žo pastoviai gyventi ir dirbti 
Bostone. Čia jie dar tebeturėjo 
nepardavę savo namą, taigi ja
me jau ir vėl gyvena. Pittsbur- 
ge Galiniai išbuvo apie pusant
rų metų. Netenka abejoti, kad 
Irena ir Bronius Galiniai vėl ak
tyviai reikšis mūsų lietuviškame 
gyvenime. Malonu, kad yra ne 
tik išvykstančių iš Bostono, bet 
yra ir grįžtančių ar naujai at
sikeliančių.

— Nauji mokslo metai pra
dedami š. m. rugsėjo 5 d. visame 
Bostono mieste. Tą pačią dieną 
pradės darbą ir mūsų parapijos

mokykla. Naujus mokinius jau 
laikas registruoti pas seseles.

— So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugija savo susirinkime 
rugpjūčio 15 d. paskyrė 500 dol. 
lietuvių parapijos orkestro kelio 
nei į Atlantic City, New Jersey, 
dalyvauti visų šios šalies pana
šių orkestrų konkurse.

— Dr. K. V. Čepas, lietuvių 
skautų veikėjas, dirbąs ir ame
rikiečių skautų organizacijoje, 
šiuo metu vadovauja visoms eg- 
zilinėms skautų organizacijoms.

— P. Jurgėla, aktyvus lietu
vių skautų veikėjas iš senų lai
kų, buvo atvykęs į Bostoną ir 
buvo dr. K. Čepo svečiu.

— J. Venis ir R. Stakutytė 
sujungiami moterystės ryšiais 
š. m. rugpjūčio 25 d.________

Greitas palengvinimas nuo
ASTMOS

NEMAJjONUMU IK NUO BRONCHU

ŠIENLIGES
su

AUDRUO STORES
tart »< i* Stamps or CoU 
tor TRIAL SIZE tOtferia
IMU) HAYSMiCO. 
tt3 N. Michigu Avė. Chicago 1 Illinois

DAŽYMAS
DEKORAVIMAS

VL. VAITEKŪNAS
l)ažoni« ir dekoruojame 

JvairlomiH dttžytno-dekor&vl- 
■no technikomis bei paveiks
lais — BAŽNYČIAS, HALES. 
GYVENAMUOSIUS NAMUS 
iš vidaus ir iš oro.

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

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

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

IS WGEP stoties — Banga 1890 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTaD.

8:46 Iki 9:80 vai. ryte 
8ESTAD. 8:80 iki 9:80 ryte 

SEKMAI). 8:30—9:30 v. r. Ii stoties 
WOPA — 1400 kll.

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

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
2047 W. «7th PI., Chicago,

IU. WAlbrook 5-8063

Kaip kasmet, taip ir šiais me
tais, Darbo dieną visi vyksime į 
lietuvaičių seselių sodybą, Brock 
ton, Mass., nes ten bus tradici
nė rudens šventė, į kurią su
plaukia daugybė žmonių iš vi
sos N. Anglijos. 11 vai. šv. mi
šias atlaikys prel. Pr. Juras, po 
to pamokslą pasakys prel. M. 
Krupavičius. 12 vai. visi galės 
pasivaišinti lietuviškais pietu
mis, o po to bus įvairi šventės 
programa. Koncertuos Brock- 
tono miesto ir So. Bostono lietu
vių parapijos,orkestrai. Bus pa
silinksminimas jaunimui ir at
skiri įdomūs; stalai. Sutiksime 
pažįstamų iš arti ir toli. Pelnas 
skiriamas seselių koplyčios fon
dui. Šventė bus rugsėjo 2 d.

Remkite dien. Brauką’
STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai.

Raštinė atidara kasdien nuo
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Šeštadienais iki 3 vai. vakaro

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.

JOJLAS GRADINSKAS
J. G. TELEVISION CO. PARDAVIMAS IR TAISYMAS

ŠIENLIGĖ. PUOLA!
Vėsintuvas su geru filtru — išganymas

NUOLAIDA LIG 1/3
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 5-1998

Atdara kasdien Iki 6 vai., pirmad. ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

Z”
DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 

SAUGIAI PERKRAUSTYS 
JŪSŲ BALDUS!

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

MOVJNC

%

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOANI
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti Ud $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

Pradedant liepos mėnesiu, ji 
šešias savaites pakviesta dėsty
ti Amerikos baleto mokytojams. 
Dvi savaites ji dirbs New Yor
ke, dvi Los Angeles ir vieną sa
vaitę Chicagoje. Be to šiemet 
rudenį ji pakviesta į Philadel- 
phiją kaip “guest teacher” ten 
pravesti tris baleto pamokas.

NADAA organizacija, kuriai 
Babuškinaitė priklauso per Bos
tono skyrių, yra pats gausiau
sias Amerikos baleto mokytojų 
susibūrimas. Jo narių skaičius, 
kaip tos organizacijos vicepirm. 
■William Murphy pareiškė, sie
kia 10 milionų narių. Orgamiza- 
cija turi 46 skyrius, o jos cent
ras yra Los Angeles, Calif. Ji 
įsteigta 1949 m. didelio šokių 
meno mecenato ir entuziasto C. 
L. Smith, kuris yra ir tos or
ganizacijos direktorių tarybos 
pirmininkas. Nors jau nejauno 
amžiaus, tas mecenatas nė šie
met nepatingėjo iš Kalifornijos 
atvykti į New Yorką pasižiū
rėti, kaip baleto mokytojai la
vinasi.

Su tuo NADA^ steigėju ir 
dabartine jos vadovybe Jūsų ko
respondentei būvo maloni proga 
susipažinti ir pasinaudoti jų 
maloniu leidimu sekti pamoką, 
kurią šokių mokytojams prave
dė Babuškinaitė rugpjūčio 13 d. 
Iš lietuvių dar buvo Vasiliaus
kas ir Lietuvos baletų artistas 
Alfa Liepinas.

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA
Septintąjį

ROMANO KONKURSĄ
KONKURSO MECENATAS

JONAS ANDRULIS ,

skiria tūkstančio (1,000.00) dolerių premijų.

1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra
darbių klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1957 m. gruodžio 1 diena.

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

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

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

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

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

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

V

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
- AND LOAN ASSOCIATION

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

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

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

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

I

f
- PERKRAUSTYMAI — MOVING

Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 
ir tolimų distancijų. Saukite sek

ANTANAS VILIMAS

Telefonas — FRontier 6 1882

lAe® 1 
tnokan*

l
tamY

MIDLAND
1

Sdvings dnd Loart^, 
Assccidtion

M I N S U R t D

MR 40 MITU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

1 PELNINGIAUSIA 
taupymo 

tlt^DROVC

4038 Archer Avmm Tol. la3-attv 
AUOUST SALOUKAS RvooMom

z7

Atliekame dideliui Ir ir-Jus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas. Elektrinla auliedinimas Pardundame Automobiliu dalis 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGAIJiA” - A. Stanevičius, 8av 

2641 West 7lst Str. (Kampa-. Talman Avė.)
Telei. PRospect 8-9842, Namų tel. WAJbrook 5-5934

■“Sostas kukmuj^™
r* IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI OtROJ TROKA/-NAUJAUSI KRAUSTYMO IRANK/AI
Nitų MSTU PATYRIMAS-PIGUS IRSĄilNIN&AS patarnaamai

JUOZAS NAUJOKAITIS
8029 w. 69 St. CHICAGO 3G, IU.. Tel WAIU,.k S-9209

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, Ill.r YArds 7-0145

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

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

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSn7
1447 S. 49th Ct.. Cicero 50. III., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S Halsted St., Chicago 8, Ui

i

♦i
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LIETI VIU DIENA ,
Lietuvių diena įvyksta rugsė

jo 2 d. Diamond Lake. Ši gra
žioji vieta pasiekiama važiuo
jant Mayfield Rd., maždaug 18 
mylių nuo miesto centro.

Pradžia — 11 valandą. Prog
ramoje dalyvaus Ąžuolų okte
tas, Juliaus Kazėno vadovauja
mi akordeonistai, bus jaunimo 
sportas, vaišės ir laimėjimai. Už 
mažą auką bus galima laimėti 
siuvamąją mašiną ir daug kitų 
vertingų dalykų.

Keletą valandų trukęs susi
rinkimas praėjo nepaprastai jau 
kioj nuotaikoj, besivaišinant mie 
los šeimininkės Vilkutaitienės 
paruoštais užkandžiais ir kavu
te. Visos 'narės išsiskirstė su 
ūpu ir entuziazmu dirbti mūsų 
pavergtos tėvynės labui.

GRĮŽO DŽAUGSMO KUPINI

Clevelando jaunieji ateitinin
kai, stovyklavę ALRKF stovyk
loje, jau grįžo į namus. Džiau
giasi išmokę naujų dainų, tauti
nių šokių ir turėję progą seselių 
bei ateitininkiškos vadovybės 
globoje pajusti tikrą stovykla
vimo džiaugsmą ir poilsį.

JAUNIMO FESTIVALIS MASKVOJE

Atstovai iš JAV sovietų suorganizuotame pasaulinia
me jaunimo festivalyje Maskvoje. Čia jie matomi Maskvos 
geležinkelių stotyje. Daugiau kaip pusė atstovų iš 30,000 
asmenų buvo atvykę iš Rusijos ir satelitų kraštų. (INS)

h Norintieji važiuoti autobusi 
prašomi skambinti Feliksui Ei- 
dimtui telefonu SW 1-4908. Šios 
dienos rengėja — LB apylinkės 
valdyba — kviečia neveluoti re-1 DARBŠČfOS LITUANISTINES
gistruotis. Iki pasimatymo Lie
tuvių dienoje — visų lietuvių 
šventėje!

DRAMOS KONKURSAS
Rašytojai uoliai atsiliepia 

LB Clevelando apylinkės pa
skelbtąjį dramos konkursą. Pas
kutinę savaitę gauti dar šeši vei
kalai:

1. Laima — “Penki stulpai 
turgaus aikštėje”, 2. Užsimirš- 
tuolė — “Sukirčiuotas gyveni
mas”, 3. Klemensas Varnako- 
jis — “Ant liūnų krašto”, 4. No 
ra Vitkus — “Ikaro sonetą”,
5. Čiurlionietis — “Amerika”,
6. Medauninkas — “Vėjas”.

Atsiųstųjų tarpe yra ir gero
dėmesio vertų veikalų. Reikia 
manyti, kad iki konkurso ter
mino — rugsėjo 15 d. — dar 
daugiau veikalų bus sulaukta.

Vaidilos teatro statomam su 
i P. Maželio režisūra Vydūno vei
kalui “Ne sau žmonės” ruošia
mos turtingos dekoracijos. Vei
kalas bus suvaidintas spalio 13 
d. dramos premijos įteikimo iš
kilmėse.

' Jury komisijos pirmininke iš
rinkta Aldona Augustinavičienė,
8ekr. — Petras Maželis. S. G. ft

į SĖKMINGA IŠKYLA
f Vytauto Didžiojo skautų drau 
govės 15 skautų iškylavo tris 
dienas už Hambden miestelio 
gražiame skautų parke. Šioje 
iškyloje skautai atliko įvairius 
pionerijos darbus — statė til
tus, bokštus ir mokėsi kitų prak 
tiškų įrengimų. Be to kiekvie
nas skautas sukrovė po gražų 
laužą. Atvykę iškylon skautų tė 
vai A. Rukšėnas ir St. Lazdinis 
įvertino laužų meniškumą ir 
praktiškumą. Čia pirmoji vieta 
teko skautui B. Grigaliūnui, ant 
roji — R. Skrinskai ir trečioji — 
P. Morkūnui. Nakties metu, su
kūrus 14 laužų ir skambant lie
tuviškoms dainoms, susidarė 
puikus pasakos vaizdas.

Mūsų iškylaujančius skau
tus aplankė toje apylinkėje sto
vyklaują Brookparko amerikie
čiai skautai su savo vadovais ir,

,apžiūrėję mūsų įsirengimus, pa
kvietė į savo laužą, šeštadie
nio vakarą vytautėnai padaina
vo amerikiečiams skautams tris 
lietuvių liaudies dainas, o skau
tas P. Žygas visus laužo daly
vius išmokė vieną lietuvišką šū- 

< ’kį.
Šioje iškyloje mūsų skau- 

• tams gražiai talkininkavo H. Ma 
t cijauskas ir skautų tėvai A. Ruk 
šėnas, Skrinskienė ir K. Morkū

nas. Iškylai vadovavo v. stk. V.
,‘Kizlaitis.

7BIRUTIECIŲ SUSIRINKIMAS
Š. m. rugpjūčio 4 d. Vilkutai- 

kienės bute įvyko birutiečių su
trinkimas, kurio metu buvo ap
tarti artimiausi veiklos darbai 
ir visų narių vienbalsiai nutar- j 

■ta: 1) suruošti Clevelande vie
tinių menininkų darbų ir rank
darbių parodą; 2) surengti kon- 

tecertą, kviečiant pajėgiausius 
Tnūsų šiame krašte esančius me

nininkus. solistus; 3) rinkti au
kas ir šelpti Vokietijoje esan
čius lietuvius ligonius.

MOKYKLOS MOKINESk
Moksleivių ateitininkų stovyk 

• loję savo darbštumu ir nepa
prastai aktyvia veikla pasižy
mėjo dvi Clevelando lituanisti- 

į; nės mokyklos mokinės — Jūra 
Gailiušytė ir Ingrida Stasaitė.

Rahway, N. J.
Metinis išvažiavimas

“Lietuvos Atsiminimų Radijo 
Valandos” metinis išvažiavimas 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 8 d., 
Royal Gardens darže ir salėje, 
Rahway, N. J.

Tos radijo valandos vedėjas 
Jokūbas Stukas per praėjusius 
18 metų kiekvienais ruošia šį 
išvažiavimą, ir tai būna gana 
įdomus įvykis lietuvių visuome-

vo vikaras kun. Jonas Jendzu- 
ra, taip pat Marion Heights kle
bonas kun. Kar. Dombrowski, 
Julius Korts ir šeiminnikė Stella

šo kun. Skibinskį, J. Korts ir 
šeimininkę. Surado per Žolinę 
suskaitytą ir surištą parapijos 
rinkliavą $725 Ir pabėgo.

I
Toronto, Ont.

Sėkmingai veikianti bendrovė

Liepos 31 d. Lietuvių Namuo
se, Toronte, įvyko pirmasis At- 
lantis Export — Import Ltd. šė- 
rininkų susirinkimas, kuriam va 
dovavo K. Motušis.

Firma turi raštu sudariusi iš
imtines sutartis su stambiomis 
vokiečių firmomis, gaminančio
mis geriausios rūšies Hi-Fi ra
dijo aparatus, muzikos kabine
tus, televizijas, magnetofonus 
bei patefonus. Ši firma (Atlan- 
tis) pirmoji pradėjo savo veiklą 
1952 metais, o Lietuvoje — 
nuo 1935 metų.

Firma, turėdama išimtines mi 
nėtų gaminių pardavimo bei at
stovavimo teises Kanadoje ir 
net JAV, savo veiklą sėkmingai 
plečia, jos apyvarta ir pelnas 
kiekvienais metais dvigubėja. 
Tai yra matoma iš pateiktų ba-Golinski, kai į raštinės duris pa

sibeldė apie 40 metų, 6 pėdų lansU-
Ši firma, kaip generalinis at

stovas, parduoda importuotus
augščio plėšikas. Pagrasinęs 
mirtimi, privertė kleboną kun. 
Skibinskį, kad surištų ten esan
čių kunigų rankas, pats suri-

gaminius įvairioms firmoms ir 
savo krautuvėse, esančiose To
ronte ir Montrealyje, bei savo

Ypač daug kruopštaus darbo ir nin‘“le gyvenime New Yorko 
sumanumo jos parodė redaguo- lr New Jersey apylinkėje, 
damos kasdieninį stovyklos laik Isyaziavnno programoje bus 
raštelį "Spyglio Ežero Aidai”. Linksmieji broliai karališkos
Atsisveikinant su stovykla jos 
išleido atskirą leidinėlį “Dienos 
Spyglio pakrantėje”.

Jei stengsiesi būti naudingas 
kitiems, būsi naudingas ir sau; 
ir jeigu kitų nemylėsi, tuolabiau 
niekas nemylės tavęs.

—M. A. Mureto

MES VAIjOME IR TAISOME 
VISŲ FIRMŲ

ŠILDYMO ĮRENGIMUS |
Taip pat turime jvairlų naujų 

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

Dėl nemokamų apskaičiavimų te- 
lefonuokite:

RAGINE HEATTNG CO.
H040 So. ILu-ine Avė.

ABe. 4-2005 ar SOu. 8-7440

šeimos rinkimas ir vėliau šokių 
konkursas. Visai programai va
dovaus visų mylimas Jokūbas 
’Stukas, kuris be radijo progra-; 
mų kiekvieną šeštadienį prave
da dar televizijos programą sy
kį per mėnesį. Ar tai nebus pir
mas asmuo, kuris pajėgia suor
ganizuoti lietuyįškas televizijos 
programas Amerikoje. Tokia jė
ga, kaip Jokūbas Stukas ir jo 
išvažiavimai kaip tik turėtų bū
ti visuomenės remiami. Žvalgas

Mt. Carmei, Pa
Surištas prelatas Dobinis. Plė
šikas pagrobė $725. Nukentėjo 

4 kunigai ir 2 pasauliečiai
Rugpjūčio 16 d. prel. St. A. 

Dobinis buvo nuvykęs pas kai
myną kun. Juozapą Skibinskį su 
reikalais. Buvo beveik 12 vai. 
dienos. Parapijos raštinėje bu-

SKIP’S 
l_iquor Store

agentūrose, kurios yra kiekvie
name didesniame Kanados mieste.

Antrajam šių metų pusmečiui1 
firmos direkcija yra pateikusi i 
sąmatą vieno ketvirčio miliono, 
sumoje su $72,500 pajamų, $39,-, 
450 išlaidų ir $33,050 numatytu j 
grynu pelnu.

'Sėkmingesnei firmos veiklai, 
plėsti yra sudaryta nauja val
dybą — direkciją iš visuomenei 
plačiai žinomų ir patyrusių pre
kybininkų, ekonomistų ir inži
nierių : Kazimieras Motušis, 
dipl. teisininkas ir prekybinin
kas, buvęs A. B. D. Jurjonas ir 
Co. direktorius (Toronto, Ont.); 
Jonas Matulionis, dipl. teisinin
kas — ekonomistas, buv. Liet. 
Banko direktorius (Toronto, 
Ont); Kęstutis Grigaitis, dipl. 
teisininkas, buv. Panevėžio apy
gardos teismo prokuroro padė
jėjas (Toronto, Ont.); Vladas 
Stankevičius, dipl. inž. — pre
kybininkas (Montreal, P. Q.); 
Jonas Kšivickas, dipl. inž. — 
prekybininkas (Hamilton, Onta- 
rio); Petras Mažeika, dipl. inži
nierius — prekybininkas (Mont 
real, P. Q.); Jurgis Preikšaitis, 
prekybininkas, inž. (Toronto, 
Ont.).

Šiuo metu bendrovės pirm. K. 
Motušis yra išvykęs į Vokietiją 
porai savaičių svarbiais preky
biniais reikalais, o jį pavaduoja 
I vicepirm. Jonas Matulionis.

G

S E L F 
SERVICE

5515 SOUTH DAMEN AVENUF
ALL PHONES — WALBROOK 5-8202

AUGUST-RUGP. 22, 23, 24 d. d.

MARTELL TMREE STAR COGNAC Fifth $4-98
BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4-69
IMPORTED FRENCH NAPOLEON

BRANDI Fifth $3-39
GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.8.P. Fifth $4.89

CINZANO VERMOUTH 
Dry or Sweet Fifth $.|S9

METINIS VASAROS 
PIRKIMAMS 

KRAUTUVIŲ SĄRAŠAS
Geresnės vertybės ir . 

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

IR KIEKVIENĄ DIENĄ

KIJAFA WINE Fifth $|.69

SCHENLEY GIN, FULL QUART
90 Proof Quart $3-33

ASSORTED GERMAN WINES Fifth $1.39

KRON-BRANNVIN OR ANDERSON,
IMPORTED AQUAVIT Fifth $3-98

HEINEKEN8 IMPORTED BEER. Case 
of 24 bottles $725

R O P H I
Geriausias prancūziškas konjakas

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

Ali work Done on Premises 
Ali Garments Retumed in 

Plastio Bags.
Pick up and delivery

COAL & FUEL 0IL
Ouality and Service 

Call

A. L. STRACHAN & SON
6301 So. Bell Avė.

_______REPUBLIC 7-3860_______

SEWING MACHINE
RAILROAD SALVAGE

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

Sligthly marred cabinets 
ABC SEWING MACHINE 

SAI^KS CO
3034 W. 63rd St., eor. Uhipple 

WA 5-7812

VASLOW 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.
CRONINČLEVER CLEANERS

(Main Plant)
3423 W. 63rd Street

Ypatingiems žmonėms—geriausiai 
atliekamas rūbų valymo darbas 
Chicagos rajone. Veikia 30 metų.

GOLDBERG CHILDREN’S 
ARPAREL

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

p-.-

ODA — Jau miitakuota, pirkite ir siųskite savo giminėms į Europą
Pirkite tiestai urmo kaina. Jūs gausite geriausią viršutinę odą ir pa- 

dus, kuri© įmanomi grauti mūsų krašte. Užsakykite specialius pakietus, 
kuriuose randasi virftutinS oria, padai, pamušalas ir padams pamuftalaa. 
Spalva juoda. f*ia yra mūsų kainos auliniams batams:

Jei stųsim Jums Jei siųsim tiesiog Liet.
2 Poros ................................. $25.00 2 poros .................................... $50.00
3 poros ................................. $35.00
4 poros ................................. $45.00

3 poros ................................. $67.00
4 poros .................................... $8 2.00

Mes galime siųsti specialius odos paklotus Į Europą su visais mokes
čiais kaipo muitas, paštas, Inspekcijos mokesčiai ir supakavimo mokes
čiai. Siuntiniai yra garantuoti, o Jūsų giminės gaus šiuos paklėtus be 
jokių mokesčių. Rašykite mums šiandieną arba atvykite pas mus.

CONNECTICUT LEATHER CO. Dept D D 
75 Wind»or St, Hartford, Oonn. Tel. JAckson 2-2251

</2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

ORAS DABAR 

ATŠILĘS, GALITE 

ĮRENGTI nauja

RHEEM

LOWBOY
ŽIEMINĮ
AIR^CONDITIONER

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

GAZU AR ALYVA

4-s- •■

C

LEE’S AUTOMATIC 
HEATTNG

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, UI,

TOmihall 3-6670 
BIshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

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

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

Kaina $1.50

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONOGRAPHAI — 1958 modeliai 

NUOLAIDOS IKI 50% !
Instaliavimas ir garantija nemokamai

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 South Halsted Street 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. Roosevett Road Tel,i. SEeley 3-4111

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

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

Unlveraal Savtngs and Loan Assoclatlon nžtlkrlna magams 
Ir gražų pelną.

Saagnmą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentflra Iki 
$10.000.00 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite tenpytl atvykdami asmeniškai ar per laiškas. Bas grei
tas Ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų Ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

grane SAVINGS
7553 WEST I7th STREET LAfayette 3-1088

B. R Pietklevvlca, prea: E. R. P1etk»ew»e*, aekr. Ir advokate* 
perHanv

Specialus Vasaros Pasiūlymas

ĮMOKITE B BOKIUS Vt S29.

TASOO * «4IJR • FOM TUO* • CMA—-OtA
•W»*« ♦ MAMMO • • MUMtA •...... .. ....

? STUIMO
,1,5 Wr*- f 43rd '44rrr4 , Mm - ■>, k M »J«..

Mokam* aukAtiu* divlrtentlus. Keičiame Aefcloa. PaedoortAme Ir 
valHtyhėM bonna Tanpytnlams patarnavimai

Iki SI0.000• Vatlėkite taupyti atklarydarni sąskaitą Mandiesi

Darbo v&landoa: ptrmad. lr ketvlrtad nuo 9 Iki 8 vai. vakaro 
nti it penk U Iki 5. treė u Ada ryt*, o arši nuo 0 Iki vidurdienio

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
J
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PAGERBTAS MAŽ. LIET. VEIKĖJAS
S. m. rugpjūčio 6 d. Mažosios kui varyti lietuvybės vagą. To-1 

Lietuvos didžiam lietuvybės pa- dėl lietuvių tauta yra ir bus vi- 
laikytojui ir skelbėjui A. Pete- sada dėkinga garbingam sukak- 
raičiui suėjo 90 m. amžiaus. Su- tuvininkui už jo pasišventimą 
kaktuvininkas paskutinio karo lietuvių reikalams.

Peteraitis padėkojo visiems, 
kurie jį ir šiose sąlygose vie-

metu turėjo apleisti savo myli
mą gimtinę ir šiuo metu gyvena
Vakarų Vokietijoje. Dėl senat- naip ar kitaip prisiminė. Pa
ves sukaktuvininkas kiek ne- 
sveikuoja, bet dar turi tvirtą 
sąmonę ir toliau tebesisieloja 
lietuvybės reikalais.

reiškė, jog nebuvo paprasta su 
lietuvybe jo laikais. Betgi lie
tuviais buvo gimę, jais turėję ir 
likti. Tai buvo didelis variklis, 
kuris skatindavo dirbti ir šitamSavo devyniasdešimtojo gim- , , . ,

tadienio proga sukaktuvininkas I aI Ui su^ei &'ęs jėgų. 
gavo sveikinimų raštu ir daug
kas sveikino jį žodžiu. Tarp 
pirmųjų yra senjoras evangeli
kų kun. Keleris ir Balfo pirmi
ninkas kan. J. B. Končius. Pa
starasis būtų aplankęs jį asme
niškai, bet tuo kartu turėjo būti 
Šveicarijoje, kur dalyvavo įvai
riose konferencijose pabėgėlių 
reikalais.

J. Bast.

Hazleton, Pa.
— Metinė parapijos gegužinė 

su dovanomis bus rugpjūčio 30 
ir 31 d. parapijos kieme.

— Parapijai labai reikalinga 
salė. Nėra kur susirinkti drau
gijoms. Statybos fondas pama
žu auga. Norima statyti turi- 

Žodžiu jį pasveikino Mažosios i moję parapijos žemėje.
Lietuvos Tarybos ir Prezidiumo ! — Kun. K. A. Matulaitis, MIC,
pirm. E. Simonaitis ir Vliko tris savaites pagelbėjęs kun. V. 
Vykd. Tarybos narys J. Kairys. J. Kupstui, išvyko Chicagon rug

Pirmasis pasveikino jį MLT!^Ū^*° ______
ir Prezidiumo ir PLB Vokietijos j 
Krašto Valdybos vardu, o pa-1 
starasis — Vliko Vykd. Tary 
bos vardu.

CHICAGOS ŽINIOS
Prašo pinigu

Praeitą šeštadienį išėjo iš na
mų ir negrįžo 15 m. mergaitė 
Judith Mae Andersen, 1520 N. 
Lotus. Dabar tėvas gavo laiš
ką, kuriame buvo parašyta. 
“Jei nori, kad grįžtų duktė nu
nešk 10,000 dol. prie 3419 W. 
Jansen st.” Policija tiria šį raš
tą, tačiau manoma kad tai yra 
tik nešvarus juokas. Manoma, 
kad mergaitė bus pabėgusi, nes 
prieš tai jos su drauge kalbėjo 
apie jūrininkystę.

Simonaitis savo sveikinimo 
kalboje pasidžiaugė sukaktuvi
ninko didele meile lietuvių tau
tai ir jo nuo pat jaunystės dirb
tais bei atliktais lietuvybės dar
bais. Gi sąlygos tokiems daly
kams sukaktuvininko laikais ne
buvusios lengvos. Bismarcko 
šūkis “Ein Volk, ein Reich und 
eine Sprache!” buvo per mo
kyklas, bažnyčias ir kitokias 
įstaigas vis labiau ir labiau vyk
domas.

Mokyklose mokiniai lietuviai 
už paklaustų vokiškų žodžių ne
mokėjimą buvo net mušami.
“Kas nemoka der, die das, mes 
išskalbsim subinas”, buvo sa
koma mokiniams. Šitam “skal
bimui“ mokytojai naudodavo me 
dines lazdas. Už neatsakytą žo
dį “apmokėdavo” vienu kirčiu.'

Kad galėtų varyti nutautini- , darhus . ApUainav1rna) nPmo 
mą ir per bažnyčias, valdžia 1 Ramai 
subsidijuodavo kunigų parengi
mą ir protegavo juos eitose pa
reigose. Kadangi toki kunigai 
tinkamai neišmokdavo lietuviš
kai, tai tikinčiuose jie neturėjo 
pasisekimo. Jų darkyta kalba 
atstumdavo liaudį. Šitai spra
gai užkišti pasikišo sakytojai, 
skelbę Dievo žodį gimtąja kal
ba. Tarp tokių sakytojų žmo
nėse nepaprastai didelį pasise
kimą turėjęs Peteraitis. Spras- 
damas Reicho valdžios kėslus 
lietuvių atžvilgiu, jis dar savo 
jaunystės dienose ėmėsi šito dar 
bo. Turėdamas didelį sumanu
mą, gerą iškalbą, sutraukdavo 
prie savęs mases klausytojų.
Ir taip jis visą savo geriausią 
amžiaus dalį ir energiją paau
kojo šitam darbui. Tai darė ne 
vien Mažojoje Lietuvoje bei Klai 
pėdos krašte, bet dažnai jo kal
bų klausydavosi ir Didžiosios 
Lietuvos evangelikai. Jei Rei
chui nepasisekė tada nutautin
ti visų lietuvių, tai didelis nuo
pelnas yra sukaktuvininko.

Pirmojo Pasaulinio karo me
tu carinei armijai okupavus Ma
žąją Lietuvą, daugelis lietuvių 
veikėjų buvo ištremti Sibiran. ,
Tarp jų pateko ir sukaktuvinin
kas. Pastarasis ir čia nenuleido 1 
rankų lietuviškuose reikaluose. ,
Nors ir sunkiose sąlygose, bet

r
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KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROV ST. 

Telef. 'VAlbrcok 5-7670 ir 
Olbson 8-4938

• Ger-ralis kontraktorius nau
jų namų statybai, jvalriems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento Ir medžio

tiiiiiiiiiiiimimiiimiimiiiiiiiiiiniiiiiiiiii i KQLONIJOSE

Niagara Falls, N. Y.MAŽASIS

TOBULYBĖS

KELIAS

8
ParuM 

P MARTIN

I —
( I USIFirn A N lt HE l F W ANT Eli 4 ILS

KKAL ESTATE
1{)57 m. rugpjūčio 25 d. įvyks 

atsisveikinimas su kun. Juozu 
Augūnu, MIC. Niagara Falls,
N. Y. 5 vai vakare liet. Šv. Jur
gio bažnyčioje bus iškilmingos unr'"2 "1","'« k. 2 aut. į
pamaldos prie Švč. Sakramento. 

Ala kelias. kuria neabejotinai ui- , P° Šių pamaldų visi kviečiam!
parapijos aalėn bendriems pie- 
tums. Po to bus skolos doku
mentų sudeginimas. Vėliau salė-

bes, j kūriau Dievas ved6 šv. Tere- 
*81ę, yra ne tik galimas, bot Ir vi
siems prieinamas. Visas pasauli, kaip 
pastebi šv Augistinas, „negali pada 
ryti ką norą didelio“ Tačiau kas ne 
&>'il melstis, nusižeminti ir mylėti 7 

e P Plūs xj

Siame amžiuje sv. Teres«16s Ma 
žąsis Kelias yra geriausias. Tikrumo
je tėra vienintelis kelias, vedąs Į am 
». iriąją laimę. Juk Kristus pats yra 
pasakęs: „Iš tikrųjų sakau Jums, Jei 
neatsiversite ir nepasidarysite kaip 
kūdyklal nejelslte Į dangaus karalys
te“. Dangus Ir žem6 praeis, bet ma 
no žodžiai nepraeis...

Knygute turi 150 puslapių ir kai 
uuoja tik $1.00 Su kietais viršeliais 
$1.60

KAll IŠVENGTI
SKAISTYKLOS

Naajai išleista veikalėlis kuris duot 
naudingų patarimų mums tiems ir ki
tiems. Skaitykite ir kitiems platinkite šį 
veikalėlį, nes kiekvienas krikščionis tu
rėtų perskaityti.

Kaina 40 centų
Užsakymus su pinigais siuskite.

DRAUGAS
2884 80. Oakiey Avė. 

OMeago 8, DL
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REAL ESTATE HELP WANTED — MEN
Meti. I a. 5 k., II 0. 2 aut. gar.*l5.50(» 
Mtir. 5 k. 1 k. virš. I k. rūs.822.000. 
Mūr. 2 |mi 5 k. 2 aut. gar. $24.00(1. 
lieti. I a. 5 k. II 4 k. Alyva. $11,000 
Mūrinis namas 2 po 5 kamb. ir 2

hasciiicnte. . ................ $24,500
gar. $20,000

•Mūr. naujas 3 erti. mieg. $22,000
S.A. AGLINSKAS Real Estate
2430 W. «0 St.___________ HE. 4-8292

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

ražas. 30 p. sklypas, dujų pečiais 
je įvyks šokiai ir pasilinksmini- Sl,<u. visi butai. 135 paj. ir sav. bu

tas, 30 ir Francisco apyl. Kaina 
$ 1 9,900.

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

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

daug rūbinių, vieta knygynui, 
deko-

mas.

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomi — 1) ONA JAKŠTAI 

TE - BATAITIENE, kilusi i, ga nios,
veranda, visas namas nauis.i

kių apskr., Griškabūdžio valse., Kai ruotas. 60 p. sklypas aptvertas ap- 
tilių kaimo, iš Lietuvos išvažiavu-i link tvora, puikiai įrengtas sklypas.
si 1929 m. ir Amerikoj ištekėjusi 
už Bataičio. 2) Jos brolis ANTA
NAS J AKSTYS, iš Lietuvos išvy
kęs 1944 m. Jieško jų pusbrolis Bo
leslovas Simonavičius iš Kauno. At
siliepti šiuo adresu: Juozas Stri- 
mas, 5700 13th Avė., Rosemount, 
Montreal, Canada.

Izidorius Dinapas, s. Antano, iš 
Sibiro, jieško savo sesers MARI
JONOS DINAPAITES - ZIMLIE- 
NES. Atsiliepti arba apie ją pra
nešti šiuo adresu: Johanna Ma- 
chernis, 1942 West Whitlow Avė., 
Phoenix, Arizona.

Namas kaip naujas. $37,000.

MARQUETTE PARKE:
Puikiai atrodantis, patog'ai su

tvarkytas 2 po 6 ant 50 p. sklypo, 
centr. alyva šild. atsk. pompos kiek
vienam butui. 1C0 paj. už vieną bu
tą, rinktinė vieta

KITUR:
Med. 2 po 6 69 ir 1-aflin apylinkė

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

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

MARŲUETTE PARKE, mūrinis. 4 
kamb., kambariai pastogėje (attic) 
ir įrengtas rūsys. Žieminiai alumlni- 
jaus langai ir sieteliai. 1 % autom, 
garažas. Dabai gražiai ir Svariai už
laikytas. Našlys priverstas parduoti. 
Dabui reta proga įsigyti tokį puikų 
namą. Vt namo patvarumą garan
tuojame, nes buvo mūsų statytus. 
Keikia būtinai pamatyti, kad galėtu
mėte įvertinti. Arti 72nd ir So. Whip- 
ple Street.

Marųuette Parke, kampinis mūri
nis naujas, gelsvų plytų. 2 butai po 
•i kamb.: 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 kamb. Uždaryta 
veranda. Mūrinis J automob. gara
žas. Pirmas aukštas visai naujai ir 
moderniškai pertaisytas. Pašaukite 
telefonu dar šiandien ir būtinai pama
tykite šį namą.

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

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

SHUKIS REALTY
6433 Ss. Putoki SI.

Telef. LUdlovr 5-5900

REIKALINGAS BERNU KAS 1'
ar 19 metų ainž., mokyklų baigęs 
nuolatiniam darbui. Išmokysime pi- 
kiauti moteriškų rūbų vilnonių me
džiagų krautuvėje. Reikia kalbėti 
angliškai ir lietuviškai. EDVVAKP 
SHAPIRD, Ine., 327 W. Juokausi BU. 
šešt. uždaryta.

MNUOMUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKA11
Tarpininkaujame butų išnuomavt 

tnui. Patarnavimas veltui Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
(taia So We«tern PRospect S-2234

BUILDINO & REMODELING

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

VACYS PETRAUSKAS
building contractor 

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

Jieškomas JUOZAS MARTIN
KEVIČIUS, Marcelės sūnus, kilęs 
iš Šakių apskr. ir jo duktė ANTO- 
SE MARTINKEVIČIŪTE - VAI
NAUSKIENE, pirmiau gyvenę 
Grad Rapids, Mich., Hamilton St. 
Bet. numeris pamirštas. Jų jieško 

1 Martinkevičiaus sesers duktė. Taip 
pat jieškomas STASYS BARKUS, 

į s. Tamošiaus, kilęs iš Gudiškės kai

T
a \7 AC D T ITT C mo’ Tirkšlių vals., Mažeikių apskr.

O r 1 J U u Gyvenęs Broektone, o vėliau Win-
nipege. Visi kurie ką nors žinotu 

istorijoje yra pirmasis kunigai apie minimus asmenis vra maloniai 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė- prašomi atsiliepti šiuo adresu:— 

Mrs. K. Dervaitienė, 178 Walnut 
St., South, Hamilton, Ont., Cana-vaa Pijus yra 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&iai.
-52.00

REAL ESTATE

KfilP TIKTAI 
Kaina GIMINIKPnM

Galima gauti 'C°ADG(i 
Administracijų je

4545 West «3 Street, Chicago 29. III.

Pajamų bungalovv. 
$21.500. 4 ir 7 kamb. 
apšild. Arti ’55th ir 
POrtsmouth 7-0455.
M r. Gerlich.

Š?.IM«WI
Kaina tik 

Karštu vand 
Savv.ver Avė.

Klauskite

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL EŠTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semsd.)
TIK $19,000

6 kamb. mūr. 10 metų rezidencija.

karnai

llllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllll
KNYGA KUKI VISADA IDOMi 

114 NESENSTA
Tai Juoko gvalst*

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

musu specialybė

PRECIN PHOTO STLDIO
(Incorporated)

EDVARDAS LILIS, sav
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

NUO UZSISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ 
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAT’DŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagall ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti nes Jų užatucnėjuslOB žattdoa 
niežėjimą Ir skaudėjimą senų atvt

visdėlto įsteigrė ištremtų lietu- r” >r skaudžių žaiždų uždekite 
.. ° i i i • a EEGUTjO Ointment Jon grydymoV1U Vaikams mokyklą, IT pats vpatbyea palengvino Juou slc&udBJf

mą Ir galėsite ramiai miegoti nak- 
t| Vartokite Ją tapgl nuo skau- 

Aplamai, kaip pažymėjo svei-' džių nudegimų, ji taipgi pašalins
kintoiag sukaktuvininko tiražu vadinamos PSORIA-Kintojas, SUKaKtUVininKO gražų Sla Ta,ppl pašalina peršėjimą ligos
amžių lydi vien dideli ir gar- vadinamos athlete.s foot, eu- 
■ . . , , . ... . , • stabdo džiovinimą odos Ir perplysimąbingl darbai lietuvių tautai. tarpplrščlu. Tra tinkama vartoti nuo

Baigdamas savo pasveikinimą džiūstančios suskiisios odos dedtr- 
t*.i. . vinių, odos Išbėrimų irt t taipgiSimonaitis palinkėjo jam svei- tinkama vartoti vaikučiams, kada 

pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduolę nuo Iš
viršinių odos ligų. I.e
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et.. $1.26, Ir $3 60.
Pirkite valatinBseChl- 
cagoj Ir apylinkėse-- 
Mllwaukee. Wlsc., Oa-

joje mokytojavo.

katos ir ilgai gyventi.
Kairys irgi pasidžiaugė šio di

delio lietuvio pastangomis ir j- 
dėtu triūsu išsaugoti mūsų tau
tiečius nuo nutautėjimo ir palin
kėjo sveikatos bei sulaukti šim- 
tojo gimtadienio, kuris drauge 
su iš tremties ir iš kitur grį- j ln<’- ,r netrotu mi- 
žuaiais lietuviais būtų jau šven
čiamas nepriklausomoje Lietu
voje. Sveikintojas dar pareiškė, 
kad jam, kaip vilniečiui, gerai 
suprantamos tos visos aplinky
bės, kuriose teko sukaktuvinin-

cblgan arba 1 rašyki
te I r aUriųsktta Mo- 
n«y order į

ERGUI/), Department D., 
5618 W. Kddy SU Chicago 84, m,

i

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

ŠITAS BUS PARDUOTAS
2 butai po 3 mieg. kamb. Kaina 
$21.750. Puikiausioj miesto daly. 
arti 60th ir Keeler. Aliu butai tuė- 
ti ir galima tuojau u ž i m t i. 
POrtsrnnuth 7-0445. Klauskite - - 
M r. Gerlich.

PALOS T0WNSH2P
Sav. turi persikelti dėl tarnybos 

parduoda mūrini **ranch" narna, i

Vienas blokas nuo Marųuette Parko, 
šildymas alyva. Ištaisytas rūsys. Ap- i 
sauga nuo potvynio. A. Katilius. 

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

įrengtas rūsys gyventi su virtuve. 
Gazo šildymas. Kilimai. Daug priedų. 
Geležinė tvora. Garažas. 2 blokai i 
vakarus nuo Marųuette Parko 
$25,900. Volodkevičius.

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

žemės ir 4 metų 5 kamb. med. na
mas. Alyvos šildymas. Graži ir rami 

| apylinkė. $1 1,000. A. Sirutis.
$358 PAJAM V | MĖNESI

Alfu-. 4 butų namas West Side. Dvi
gubas mūro garažas. $15,500. A. Rėk
laitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 71st Street 
V ttelefonai' VVAIbmok 5:6015

MARQUETTE PARKE PAR
DUODAMAS 6 kamb. bungalow. 

6633 S. Mozart St.

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

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

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

ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood -Ave.
Tel. CDiffside 4-7450; Res. 

YArds 7-204$

oooooooooooooooooooooooooo 
KADA NORITE PIRKTI AR 

PARDUOTI NAMUS
Kreipkitės į

SOPRYCH REAL ESTATE 
$407 S. Kedzle Avė. WAlbrook 5-8216
AGENTAS ALEX KANAVERSKIS 

oooooo<xxxxxxxxxxxiooooooo<x

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama gerai išdirbta mais
to krautuvė su namu, Marųuette 
Parko apylinkėje. Netoli bažn., mo- 

m. senumo. 3 mieg. knmi,. Didelis kyik. ir parko. Palankioje judėjimo
salionaš. "tile" vonia, modcin. virtu 
vė-valgomasis. Pilnas rūsys, sausas. 
Kaina $19,900.
šaukite Jtilit-n tol. (’Eilarei'osi 3-7<>7G
WiLLIAM G, (WEB£ & C0.,

REAI/rORS 1221 I H- Hailom Avė.
I’ADOS HE1GHTS. ll-D.

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI
Sekmadienį 2 iki 6 vai. vak.

3507 W«st 57th Street Pilnas blo
kas naujų KAMINSKI statytų de 
luxe 3-jų butų namų, 2 po 5% 
kamb. ir 1—4 kamb., “built-in” 
orkaitės ir krosnys, ąžuolinės spin
tos ir papuošimai, “vanity”, koklių' 
vonia, “baseboard” karštų vand. 
apšildymas. Geriausi 3-jų butų na
mai ką esate matę. Atvykite pažiū
rėti* šj sekmad.

K & K
REALTY CORP.

Kamin&ki 8C Krejci

4302 W. 55th St.
LUdlow 2-1700

Pardavimui 4 butų medinis paja
mų namas. Arti 51st ir Morgan St. 

($16,800. Kreiptis į Jean Cook, telef.

:3rt! S KOSTHER AVĖ.
SI. Mary Star of the Sea para- 

jljoje. 6 kamb. angliško stiliaus re
zidencija. Karštu vand. gazu apšild. Tuojau nori

vietoje. Biznis ir 4 kamb. butas.
Kreiptis te). GRovehil 6-2026.

NEBRANGIAD Taverna ir valgyk- I PHoapect 8-4548.____________________
la, su namais. Ant kampinio 3»xl25| __
pėdų sklypo. Taverna ir 8 k. butas j ppip —a
su rūsiu, karštu vand. apšild., air PIRKITE ir parduokite Bavone- 
condition ir mūro namas su 5 auto. kilnojamą turtą per mano įstaigą, 
garažu 1-me augšte ir 8 modem. Naudokitės mano teisingu patama- 
mieg. k. 2-rne augšte, “f.-air” apšild. vimn
ir vėsinimo sistema. Metinių pajamų 
iš tavernos virš $60,009, iš garažų |
$1,008, iš "rooming houze” $4,176.

parduoti, $46,000, arba

Šioje knygoje gražio, musų twou., 
pasakos, su paveikslais. Jas miela 
•kaito ir suaugę ir jaunieji. Daba 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. 1 
• įso 73 pasakos. Kaina $2.60 Pla 
t ntojams didele nuolaida

Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS"
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimii'

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii
RADIO PROGRAMA

..L, Radlo Programa lž stotit 
v. HMb to90 kll .ckrnadlenlata 13- 
12:80 vai. per pietus: liet. muilka 
dainos, ir Magdute. Pasaka Bizni 
reikalais kreiptis į Steponą Minkų 
Baltlc Florlst., Geltų ir Dovanų Kra>> 
tuvę, 502 E. Broadvray So Boston 
17, Mase Tel. So S-04SS. Ten pat 
raunama laik -Draugas**- 
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

MALDAKNYGE 
Jaunuolių Maldos

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

DRAUGAS 
4545 West 6Srd Street 

CMcaro 29, m.

Radijatoriai uždengti. keramikos 
koklių virtuvė ii' vonia. Visi miega 
mieji dideli. Veneciškos užuolaidos, 
kainyzai. naujas 20x22 pėdų gara
žus. Daug priedų. Tuojau užimti. 
Kaina mažiau negu $21.900. 
POrtsmouth 7-0455. K 1 a u sk it e 

VI r. Gerlieli.

(ifiiiiimiiHiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiini)
I “Ir kas būtina ir kas naudinga 
ir kas malonu reikia neštis paskui 
Kristų.”

Taigi.
ne visi žmogaus kryžiai yra sunkūs. 

Apie tai rašo
VYSK. VINCENTAS BRIZGYS 

savo knygoje

Trisdešimt Meiles 
Žodžiu

gyvenimo temomis Kristaus 
dvasioj.

Lietuviškos Knvgos Klubo leidinys, 
167 psl.,

kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite-

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimmimiiimiiit

už geriausią pasiūlymą. Itay Ijangen, 
ItKlinont 5-1311

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7.9400

MŪRINIS 3-jų butų. 7-6-2 kmb. 
Centrinis apšild. atskirai kiekvie-Pardavimui LIQUOR STORE ir 

BARAS. Apylinkėje 69th ir Racine nam butui. Nuomininkai patys ap- 
A*ve. Įsteigta 1939 m. Parduoda dėl, Sįšįido. Pajamų $135 į mėn. Vieta 
blogos sveikatos. Susitarimui skam; iabai tinkama dėl “ROOMING 
binti HUdson 3-2266, po 3 vai. po
piet,, klauskite Niohoias._______

MAISTO PRODUKTŲ IR 
MĖSOS KRAUTUVE

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

HOUSE”. $17,900. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LAwndale 1-7038.

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

NORVILĄ
RKAIj ESTATE SALES 

2SOO W. 59th St. Tel. PRospect 8-5454

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

Parduodamas gražus naujas de 
luxe 17 butų apartment namas piet
vakarių miesto daly. 16 po 4 kamb. 
ir 1—3 kamb. Brutto pajamų apie 
$28,000. Kreiptis j Jean Cook, telef. 
PROspect 8-4548.

P ERK RAUSTAU
K A I- I) U S 

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

2313 H 91tt St., Chicago, OI. 
tu l*i;csintt 9-27KI

&OOOOOOOOOOOOOOŪOOOOOOOOOO

Skelbtis ‘‘DRAUGE" apsimoka 
nes Jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų' 
kaina yra prieinama visiems. I 
.xkx>ooo<x>oooooooooo<xxxxx>o

RETAI PASITAIKANTI PRO
GA. Parduodama taverna su mū
riniu namu, daranti gerą biznį tar
pe dviejų lietuvių laidotuvių kop
lyčių. Kas norėtumėt įsigyti tokią 
vietą nepraleiskite šios progos: 
4346 S. Califomia Avė.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

WE URGENTLY NEED
GIRLS—WOMEN

LIGHT ASSEMBLY WORK
Expcrience not necessary. — Will train 

5 (lity vveek. — Good Pay. — VVorking conditions ar excellent. 
Permaneni positions.— Many eompany benefits. Good transportation. 

APPLY TODAY

THE M U T E R C O-
1255 S0 MICHICAN

SEE MRS. HILDEGARDE TRAVER

GAGE PARKE
2- Jų augfttų mūr. 5 Ir 6 k. su 3 k. 

modern. įrengtu butu rūsy. 2 autom, 
mūr. garažas. Atsineškite rankpini
gius. Pilna kaina $26,600.

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

apačioje, 4 k. butas viršuj. 60 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina
$23.900.

3- jų augštų mūr. 12 po 6 k., duo
dantis pajamų J metus $12,240. Par
duodamas už netikėtiną kainą $66,000

KITUR. 2-Jų augštų mūr. Diųuor 
store ir baras 1-me augšte. 8 k. bu
tas antrame augšte. Apyl. 68-ta ir 
Ashland. Biznis veikianti* nuo 1S19. 
Savininkas verčiasi kita profesija 
Kaina už namą $24,000.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše Ir Įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS RmI įstate
Insurance, Notery Public 

MIS So. Weawrn Avė.
PRoep. 8-8884 arba HEm. 4-70M

Atdara kasdien nuo 9 iki » vai., 
šeštad. ir sekmad nuo 9 iki 6 v.

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

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 9-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10-—4 vai. Adresas: 515 
N oi ton, VVillovv Springs, iii.

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel. BIshop 7-3340 
8787 West 43rd 8treet

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 
1442 8. 48th Ct., Cicero 50, m.

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

ryto iki 7 vai. vakaro
Tel. OLymplc 2-5121 nuo « vai. 

vakaro iki II vai. vakaro

LIETUVIU STATYBOS 
BENDROVE 

MŪRAS
Bullders la-n. t'ontract4»r«

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 8-2013
8800 80 CAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29. I1L

MISCELLANEOU8____

ŠILDYMAS
A. Stan&auskas instoliuoja vi

gų 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 OLymplc 6-0775 nuo g vaL 

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

OLymplc 245752
LIET. APDRAITDOS AGENTŪRA 

Visų rūšių apdraudos. Automobl 
llų finansavimas. Notarlat&s. Valsty
bės patvlrtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS
WAlbrook S-6S71

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
$108 S. Ashland Ave_ Chicago 88, III.

ISNUOMUOJAMA

IŠNUOM. MIEG. KAMBARYS. 
Arti 65th ir Francisco Avė. Tel. 
GRovehill 6-0137> tarp 4 ir 6 v. v.

REAL ESTATE

MARQUETTE PARKE. MŪRINIAI:
2 po 4 k., rūsys. $26,000. Geras 
mūro bungalovv, 5 k., gazu šild. 
$18,000.

BRIGHTON PARKE M TRINIAI:
Puikus 6 k. ir 2 po 3 k. Centr. šild.
3 karų gar. $27,500; 2 po 5 ir 3 k.
$27,000; 2 po 5 ir 6 k. $16,500 
MEDINIAI; Šviesus 4 ir 5 k. Rūsys, 
centr. šild. $17,000: 2 po 5 k
$12,600; 2 po 4 k. įmokėti tik $2,000 
$10,500; grosernė -- geras biznis, su 
prekėmis ir visais įrengimais, sku
biai už $1,500.

54th ST.
5 Ir 3 k. 
$23.000.

Ut, KEDZIE. 9 m. mūr. 
Platus sklypas. Garažas.

KITUR - Mūr. 3-jų Imtų (6-4-3 k.) 
Rūsys, centr. šild. naujos mod. vo
nios. $18,500: mūras 3-jų butų po 
4 k. ir taverna, rūsys, vonios, $12,590 
mūr. 4 butų, rūsys, pastogė, $16,50o.

VENTA
4077 So. Archer Avė, 

l LAfayette 3-886 L
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ANGLIJOJE — ATOSTOGOS
senas malūnas. Galės ištisą die- iIštisus metus dirbę pajuodu

siuose fabrikuose, anglies ka
syklose ir kitokiose įmonėse, lie
tuviai pagaliau susilaukė dviejų 
savaičių atostogų. K

Deja, jie neįsirikiuoja į maši
nų eilę, skubančių kur į pajū
rį. Anglijos lietuviai pirmoje 
eilėje apsirūpino namais, o su
sisiekimui dažniausiai naudoja 
kursuojančius autobusus arba 
traukinius. “Motorizuotų” lie
tuvių čia nepaprastai maža.

Viena šeima su dviemis vai
kučiais pasigauna traukinį ir 
važiuoja į Manchesterio zoolo
gijos sodą. Ten pamatys ne tik 
daugybę beždžionių jūros ark
lių, rusiškų lokių, bet ir lietuviš
ką stumbrą. Jis ramiai vaikšti
nėja savo pastogėje ir kramto 
numestą pašarą, šalia paka
bintas žemėlapis, kuris rodo, 
kad tai Lietuvos girių palikuo
nis.

Kita šeima pasisamdo ma
šiną ir su pažįstamais skuba į 
Blackpool. Tai garsi ir dauge
lio lankoma vasarvietė. Mieste 
— žmonių skruzdėlynas; pajū
ryje — nė pėdos tuščios žemės. 
Tačiau reikia kaip nors pervai- 
ruoti per mašinų perkimštą 
miestą ir nors pabraidžioti jū
ros vandenyje.

Kiti skuba į Lietuvių Sodybą. 
Ten lengviau atsikvėps, nes vis
kas sava ir pažįstama. Ir Rū
pintojėlis prie kelio, ir tokios 
lietuviškos pušys, ir ežeras, ir

Okupuotoje Lietuvoje
, . , ... . ... — Kokių daugiausiai buvo IS-ną laisva krutinę traukti gaivų' „ T, .... .. .

• . .. .. 6 vežta? Iš gautų patikimų žiniųir miesto durnų nesūterstą orą. *

D£L STRAIPSNIO “TAISYTINI 
REKALAI” PASTABŲ

sidaryti netikras vaizdas apie mū
sų buvusias mokyklas tiems, kurie 
apie jas mažiau žino.

O sodyboje nemaža ir kitatau 
čių. Ypačiai ją mėgsta rtiūsų 
kaimynai lenkai. Tik nežinia, ar 
jiems geriau patinka rami ir to
kia artima aplinka, ar ... lietu
viškas, skaniai pagamintas 
maistas.

— O kodėl jūs niekur neva
žiuojate? — paklausiu vieną jau 
pagyvenusį tautietį, kuris su 
teptuku ir dažais vaikštinėja a- 
pie savo namus.

— O ko važiuosiu! Bene pi
nigus išleisti? Jų ir taip daug 
neturiu, — atsako. — Turiu dar 
bo namuose, nes reikia kamba
rius atnaujinti ir šį tą išorėje 
palopyti...

Ir nueina į virtuvę tepti sie
nos.

Jaunimui geriau. Jis turi sto
vyklas. Ištisas dienas gali sty
pinėti atviroje gamtoje. » Pir
miau tarptautinėje jamborėje, 
dabar savo stovykloje. Kad tik 
mažiau lytų, kad tik palapinių, 
kaip toje tarptautinėje stovyk
loje, neapsemtų.

Vasara netruks praeiti. Ateis 
lietingas, įkyrus ruduo. Vėl vi
si dirbs, anksti kels ir galvos, 
kada ateis kokios kitos atosto
gos.

Tačiau tuo tarpu visi ilsisi. 
Ir džiaugiasi poilsiu, kuris tik
rai užtarnautas. J. Kuzmionis

paaiškėjo, kad po karo iš Lie
tuvos buvo surinkti ir išvežti į 
Sibirą asmenys, kurie buvo 
įtarti prisidėję prie lietuvių su
kilimo 1941 m. Jie visi buvo iš
tremti prievartos darbams nuo 
10—20 metų. Jau dabar nema-

Bertulis pareiškė "Drauge” ke
letą pastabų dėl mano straipsnio 
“Taisytini Reikalai”. Tačiau be
veik visos pastabos neatitinka 
straipsnyje iškeltom mintim. (Ma
no straipsnis “Drauge” Nr. 141, p. 
Bertulio — Nr. 174).

Dėl tų pastabų nors trumpai pa
reiškiu sekantį:

. , ... . . . . , . 1. Nė vienu sakiniu nesmerkiau
zas skaičius tų tariamųjų suki- tradicijų bei dainų.
lėlių grįžta. į tėvynę. Vieni grįž 
ta kaip išbuvę ištrėmime nusta-

2. Purvinai — nešvariai laiky
ti savo gyvenamus namus nėra jo- 

. . ... ... , . .. kia tradicija. Nėra tradicija tiktytą laiką, kiti grįžta paleisti vįeną kartą per metus (tik prieš 
amnestijos įstatymu. Y’ra daug Velykas) juos išvalyti, o tik apsi- 
atsitikimų, kad, parvykę iš Aidimas. Koks reikalas tokie da-kad, parvykę 
tremties, vėl grįžta atgal į iš
trėmimo vietas, nes savo tėvy
nėje negali gauti darbo ir pra
gyvenimo. Daugelis iš tų jau 
yra žuvę kaip nepergyvenę

lykai primesti tautai kaip lietu
viški papročiai ir juos vadinti per
liukais. Lietuviai ne vieną kartą 
valydavo savo gyvenamus namus, 
o kiekvieną dieną; pagrindinius va 
lymus taip pat daug kartų per me
tus darydavo. Lietuviai gyveno šva 
riai, o ne purvinai, jie mėgo savo

tremties gyvenimo sąlygų. j namus puošti, tai matosi iš panro
. .. . i livrai kad Pri« kiekvieno namo buvo

— Liūdna žinia iš Lie . ggjjų darželiai labai gražiai sutvar- 
Naujos kartos agronomas Juo- Į kyti, kurie išsilaikė ligi paskuti- 
zas Kartenis Lietuvos nepriki. . “Su" "SrSrS
laikais buvo Veprių žemes ūkio vįen yję nuotaikos pagautas, tai ka

da gi ateis laikas tokiais klausi
mais pasisakyti?

3. Lietuvos praeitis suprantama 
su visomis tradicijomis, kuria pa
žymėjau didele ir garbinga.

8. Nereikia laikyti tradicijomis 
5. Tame straipsnyje niekur ne-' to» *'as nėra tradicija, o tik apsi- 

pasakiau, kad nereikia rašyti apie leidimas ar net nusižengimas, nors 
tamsias tautos dienas, o tik pašte- ■ tas jr daugelį * kartų kartotųsi, 
bėjau, kad daugiau reikėtų rašyti I Reikia nepamiršti, kad ne visi pa- 
apie šviesias tautos dienas. pročiai yra gerbtini, prieš kaiku-

1 riuos papročius reikia kovoti, o ne 
5. Tame straipsnyje neskirsčiau vadinti perliukais, nesvarbu kada 

žmonių klasėmis bei kategorijomis ; jie buvo.
ir jokio darbo bei amato nežemi-

Taigi senovę reikėtų studijuoti 
su atidumu ir ją rimtai įvertinti, 
nenustumiant į šalį ir dabartinio 
gyvenimo, nes jis taip pat bus ati
tinkamai įvertintas; bus žiūrima 
kiek mes sugebejoyie visose gyve
nimo srityse pažengti pirmyn, ką 
nauią sukūrėme ir ar nebuvome 
sustingę ir užsidarę vien tik se
novės tradicijose bei papročiuose.

Petras Bloznelis

SPORTAS
(Atkelta iš 2 pušl.j 

sumuštas šios rūšies rekordas; 
per vieną dieną buvo nutrauktos 
dvejos rungtynės ir jų teisėjai 
vos spėjo išsigelbėti, pabėgdami 
iš futbolo aikštės, o policija tik 
nepaprastų pastangų dėka su
gebėjo apraminti įsiaudrinusius 
žiūrovus.

Pirmasis nesusipratimas įvy

davo medalių, gaudami juos už 
kiekvieną gimnastikos rungtį.

mokyklos lektorium. Buvo ga
bus savo srityje. Parašė porą 
mokslinių knygų iš gyvulinkys- 
tės srities ir pieno ūkio pritai
kymo Lietuvos ūkiui. Karo aud
ros buvo nublokštas į Rytprū
sius. Po karo, grįžus į Lietuvą, 
buvo Žemės Ūkio akademijos 
lektorius. Kelis kartus buvo su
imtas ir tardomas. Vėliau pa
šalintas iš akademijos lekto
riaus pareigų ir paskirtas pa
prastu darbininku į kažkokį mo
kamąjį kqlchozą. Nepergyvenęs 
tų visų persekiojimų ir sukrėti

IŠ ARTI IR TOLI
VOKIETIJOJ

— Martynui Labučiui suėjo 
85 metai. Tai žinomas Mažosios 
Lietuvos veikėjas, gilutėje tu
rėjo stambią prekybos įmonę. 
Dabar gyvena Bad Schvvartau 
(Šiaurės Vokietijoje). (E.)

ko Peru ir Brazilijos sustikimo, — Mirė dipl. inž. architektas

metu, kada anglas teisėjas pa 
skyrė brazilų naudai baudinį, 
kurį pastarieji sėkmingai išnau
dojo. Tuo metu Peru futbolinin
kai užpuolė teisėją, kuris turė
jo nutraukti rungtynes 19 min. 
prieš jų pabaigą ir, įsikarščia
vusiu žiūrovų vejamas, dingo 
persirengimo kambario duryse.

Vog aprimus žiūrovams po šio 
incidento, į aikštę išbėgo Čilės 
ir Urugvajaus futbolininkai.

A. Funkas. Gimęs 1898 m. va
sario 25 d. Smolenske, bet tėvai 
buvo kauniečiai. 1924 m. baigė 
Augšt. Technikos mokyklą 
Charlottenburge, o 1934 ,m.
VDU statybos fakultetą diplo
muoto inžinieriaus architekto 
laipsniu. Dirbo kaip architektas 
prie Lietuvos Banko rūmų Kau
ne ir Fizikos-chemijos instituto 
statybos Aleksote. Buvo vienas

Trisdešimt antroje minutėje, e- & laimėtojų Vyt. D. muzėjaus
sant pasekmei 2:0 Urugvajaus 
naudai, čiliečių šalininkai įsiver
žė į aikštę. To priežastimi bu
vo Urugvajaus rinktinės puolėjo

rūmų konkurse. Be to, yra pa
ruošęs projektus ir dalyvavęs 
statybų vykdyme visoje eilėje 
kitų statybų Kaune ir provinci-

Ambrosio elgesys, kuris demons joje. 1941 m. vadovavo “Staty-
tratyviai rodė savo nepasitenki 
nimą teisėjo sprendimais ir 
kumščiais grasino žiūrovams. 
Po kiek laiko žiūrovų kantrybė 
išseko ir jie pasipylė į aikštę. 
Rungtyinų teisėjas austras Hie- 
ger jas turėjo nutraukti ir sku
bėti apsaugai į policijos mašiną.

Tik p« vieną medalį
Po įvykusiųjų olimpinių žaidi

mų viso pasaulio sportinėje spau 
doje buvo diskutuojamas klau
simas, ar yra tikslu, kad vienas 
ir tas pats gimnastas, dalyvau
jąs olimpiadoje, būtų apdovano
jamas keliais medaliais.

Šias diskusijas išsprendė Tarp 
tautinis Olimpinis Komitetas, 
kurio biuletenyje yra taip rašo
ma: “Yra nelogiška, jog spor
tininkas galėtų gauti daugiau 
negu vieną medalį už tą pačią 
rungtį. Ligšiol gimnastikos dau 
giakovės nugalėtojams būdavo 
įteikiami absoliutaus nugalėtojo 
medaliai; be to dar tiek meda
lių, kiek kartų jis tapdavo nu
galėtoju atskirose rungtyse, ku
rių taškų suma kaip tik ir pa
dėdavo jiems iškovoti absoliu
taus meisterio titulą”.

Toliau tame biuletenyje yra 
rašoma, kad Tarptautinis Olim
pinis Komitetas dar kartą šį 
klausimą išstudijuos ir Romoje 
1960 m. varžybos jau vyks pa
gal naujus nuostatus. “Visa 
tai", rašoma biuletenyje, “ tik 
pakels gimnastikos lygį ir me
dalio vertę”.

Tenka primini i, jog čia bus 
didelis smūgis rusų gimnastams, 
kurie anksčiau gerokai prisirink

bos” bendrovės projektavimo 
skyriui. Ir tremtyje liko veik
lus. Aktyviai prisidėjo prie Lie
tuvos atstatomojo darbo pro
jektavimo. 1945 m., gyvenda
mas Husume, susirgo plaučių 
liga ir nuo to laiko sirgo, daug 
laiko praleisdamas sanatorijo
se. Vokietijoje gyvendamas įsi
jungė į Lietuvių Bendruomenės 
veiklą ir apskritai lietuvių gy
venimą. Remontuojant Vasario 
16 d. gimnaziją taip pat prisi
dėjo savo darbu. Kai jau nebu
vo galimumo dalyvauti stam
besniuose užsimojimuose, ga
mindavo, kiek sveikatos stovis 
leisdavo, dėžutes lietuviškais 
motyvais. Mirė š. m. nigpjūčio 
5 d. Liūdi jo žmona Valerija 
Grinkevičiūtė-Funkienė ir kiti 
giminės bei didelis skaičius tau
tiečių, kurie jį pažino. (E.)

nau, nežiūrint kokio kultūros laip
snio bebūtų.

6. J. Būgos straipsnis manęs as
meniškai nelietė (aš net nesu iš 
Zarasų krašto) ir dėl to straips
nio nesu įsižeidęs. Tas straipsnis 
mane lietė tiek, kiek ir kiekvieną 
kitą lietuvį.

7. Ratelio mokyklą, — gal tinka
mesnis vardas būtų — namų mo
kykla, paminėjau todėl, kad per 
dažnai minima ir kiekvienu kar
tu nepaaiškinama kokiose aplinky
bėse ir kada ji veikė, pasakoma ra
telio mokykla ir viskas. Ir argi ga
lima prie tokio dažno minėjimo 
kiekvienu atveju ir kiekvienam vi
sa istorija išaiškinti. O tai gali su-

mų, išėjo iš proto. Dabar prisi
laiko kaip elgeta savo gimtojo j 
kaimo apylinkėje. — A. J.

t

A. A.
KAZIMIERAS

VERTALKA

Gyveno 10026 S. May St. 
Mirė rugpjūčio 21 d., 1957.

1 vai. popiet, sulaukęs pusės 
amžiaus. Kilo iš Panevėžio ap 
skričio, Velykio parap., Kairių 
kaimo.

Amerikoje išgyveno 41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime

daug draugų ir pažįstamų. 
Laidotuvėmis rūpinasi Ka-

therine Zičkus.
Velionis buvo a. a. Motiejaus

Vertalkos brolis.
Lietuvoje liko brolis ir sesuo.
Kūnas pašarvotas Bukausko 

koplyčioje, 10821 S. Michigau 
Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
rugp. 24 d., iš koplyčios 9:15 
vai. ryto bus atlydėtas i St. 
Margaret ot Scotland parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos 10 vai. už ve- 
lionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę DRAUGAI.
Laidotuvių direktorius L. 

Bukauskas. Tel. COmmodore 4- 
2228.

A. A.
ANTANAS PŪKAS

Gyveno 8719 S. Loomis Blvd. 
Tel. HI 5-0892

Mirė rugp. 20 d., 1957, 2:10 
vai. popiet, sulaukęs pusės am
žiaus. Gimė Lietuvoje: kilo iš 
Ukmergės apskr., Taujėnų par., 
Vagarių km.

Amerikoje išgyveno 40 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Julia (Plungy), sūnus 
Antanas, švogerka Nellie Lo- 
vick, jos vyras Stanley su šei
ma, Klsie Krauklis su šeima, 
švogeris Jonas Plungy, jo žino 
na Mary ir jų šeima, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Raudonos Rožės 
Klubui.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
rugpjūčio 24 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę: žmona ir sūnus.
Laidotuvių direktorius Auta- 

pas M. Phillips. Tel. YArds 7- 
J401.

VIKTORO KOSIOOS 
Lletuvišks gazolino stotie Ir ud

Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
67M 8. WESTBRH AVB. PR S-96M

IIIIIIHininilHIIHIIIIHIHItIMIIIHIII illlll
PER PASAULI KELIAUJA 

ŽMOGUS
Bernardo BraadHonlo poesajo 

rinkinys. Nedidelis skaičius šios 

knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ILL Rnygna kaina 

kietais viršeliam S3
uinmniminnnnHHmm»iniiuHmun.

Pasakojimai kas buvo senovėje 
reikėtų logiškai su visu rimtumu 
įvertinti, žiūrint ar nėra iškreipti 
faktai ir ar galėjo būti tradicija 
ar paprotys, o ne kiekvienas pasa
kojimas tuojau priskirti prie tra
dicijos ar papročio, nes kas vyko 
prieš daugelį metų ar šimtus me
tų, tai ir pasakotojas yra tik gir
dėjęs, bet tomis tradicijomis negy
venęs. _______

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

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

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.

KADA IK KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
Šiame leidinyje ir 8 pual. priede at
spausdinta JAV-bių Socialinio Drau
dimo (Sočiai Sccurlty) įstatymas su 
naujausiais l»5« metų papildymais, 
būtent: 1) Oficialės' penaiįų ir pašal
pų lentelės, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 6 2 metų amžiaus, 3) 

i Nedarbingiems asmenims pensijos 
į mokėjimas nuo 60 metų amžiaus.

Be to, šiame leidinyje atspausdin- 
Į tas Nelaimingų atsitikimų įstatymas 
į (AVorkmen’s Compensatlon), su len- 
j teiėmis, nurodant už kokius kūno su- 

sižeidimus kiek mokama pašalpos.
! Leidinių kaina tik 80 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti:

•‘DRAUGAS”

4545 West 63rd Street 

Chicago 29. Illinois

TROOST - PACHANK1S MONUMENTS
JOHN W. PAOHANKIS (PATOH). Vlce-Prealdent

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

j
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| paminklų patalpos ir atgal mee visuomet parūpinamo 

transportaclją automobiliu.

Atdara kasdien Ir sekmadieniais nuo » vai. ryto Iki S vai. popiet
ISSIRINKITF DABAR — BUS PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE! 

JOKIO (MOKIJIM*. HUMOKftSTTR KAPINIO DIENOJE.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.I
Remiantis Cbieagos Ssvings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra Bangesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupiniue pas mus gausite ne tiktai saugumų — jų 
apdraudimų iki $10,009.00, augštų dividendų, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, ui kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Cbicugos Ravings Bendrovės įstaiga vrn viena iš gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

lietuviai gyvenantieji nž Cbieagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Vai 
stybiij dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu

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

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

> Atdaras pirmadienį nuo 12 Ik) 8, antradienį Ir penktadienį nuo 9 Ik) 4, ketvirtadieni nuo 9 Iki H
Trečiadieni uždaryta visų dieną, o šeštadienį nuo 9 Ud Z valandos po pietų.

c :
GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

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

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO! 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIA 
MONUMENT CO
3614 West lllth 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. 5Ūth AVĖ 

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

T0wnhall 3-2108, 3-2109

LIŪDESIO VALANDOJ 
šsskitr

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. We»tent Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpublic 7-8600 —- 7-8001 Automobiliams vieta

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

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 LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

1 Amhulansų patarna- dfiP Mes ^ur’me koplyčias!
vimas dieną ir nak- BĮ jH v s o s e Chieagoa iri 

1 tį. Reikale šaukti g Roselando dalyse ir,
muS' tuojau patarnaujame.,

PETRAS MELIONAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3367 S. LITUANICA AVĖ. Te, YArds 7-3401

PETRAS P.
659 West 18th STREET

GURSKIS
Te,. SEeiey 3-571,

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1189

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

ZIGMUND (ŽUDYK)
1646 W. 46th STREET

ZUDYCKI
YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpuMh 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Vlrginla 7-6672home
1424 S. 5(lth Avė. OLympic 2-5245 ir TOunhall 3-9687 .
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X Lietuvių Seserų instituto
atidarymo išvakarėse, rugpjū
čio 17 d., 7-tą vai. Šv. Kazimie

X hun. Jono Vyšniauakn 
pagerbimo banketas pyks sek
madienį, rugpjūčio 25 d.. Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
naujoje svetainėje. Tuo pačiu į 
metu parapiečiai rengia ir nau
jo vikaro kunigo Juozo Gilbert, 
priimtuves. Vakaras įvyks ly
giai 6 vai. Programoje dalyvaus 
visi trys parapijos chorai — 
Vyrų choras, kuriam vadovau
ja Justas Kudirka, Sodaliečių 
choras, vadovaujamas Onos

WESTERN UNION Dt-n.» i.,,..

ro Seserų vienuolyno auditori
joje suskambėjo Alice Stephens j pįeiienės. ir Šv. Teresės Mote-

rų choras, kurio vadovė — 
Agota Gurrister.

Kun. J. Vyšniauskas šiuo 
metu jau eina vikaro pareigas

BY Aansamblio daina.
“Prieš 35 metus”, kalbėjo 

Alice Stephens prieš pradėda
ma programą, “vienas asmuo
man, patardama*) mokytis dai-1 Šv. Priscilės parapijoje. Nek 
nuoti, sakė: Dainuok, bet ne lie- Prasidėjimo parapijoje jis dirbo 
tuviškai, nes po trisdešimt pen- • 8 metus, parodydamas daug at
keriu metų lietuvių kalba iš-, sidavimo ir nuoširdumo savo 
nyks arba bent niekas daugiau I pareigoms. Jis vadovavo Šv. 
ta kalba nekalbės čia, Amen- {Vardo draugijai, buvo šv. Te- 
koje. Bet aš buvau užsispyru- resės Moterų draugijos ir mer
ai. ” gaičių sodalicijos dvasios va-

I das. Prieš keletą metų jis su-
Jos mergaičių grupė, diriguo-, organiMVO naują ,r vpating>i 

jant pačiai Alice Stephens, gra- veik,ų Para ijos v k,ubą 
šiai atliko programą. Dainoms
akomponavo ponia Genovaitė 
Aleksunas Mitchell.

Ansamblį paįvairino solistė 
Genovaitė Peškienė su savo 
“Našlaitėle”, Josephine Miller 
su arija iš operetės “Marytė”, 
duetai, trio, kvartetai, sekste
tas ir solo — ansamblis.

Šis jos mergaičių ansamblio 
pasirodymas L. S. Instituto iš
vakarėse parodo, jog Alice Ste
phens savo užsispyrime dainuo
ti lietuviškai ištesėjo: ne tik 
pati dainavo, bet prirengė cho
rus ir ansamblius tai lietuviškai 
dainai, su kuria matomai suža
vi savo klausytojus.

X Dr. Kazys Alminas, gyve
nąs Loup City, Nebraskoje, 
buvo atvykęs į Chicagą, kur da
lyvavo savo sūnaus chemijos 
inžinieriaus Kazio-Kęstučio ves
tuvėse su Aldona Vasaityte. 
Čia svečiuodamasis jis aplankė

Taip pat jis buvo "Parapijos 
Žinių” biuletenio išleidėjas ir 
redaktorius. Jo meilė muzikai 
ir bažnytinei liturgijai daug pa
gražino pamaldas bažnyčioje, 
gi savo pamokslais jis buvo ži
nomas ne tik Brighton Parke, 
bet visoje Chicagoje.

Linkime kunigui J. Vyšniaus
kui naujoje vietoje Dievo pa
laimos ir didžiausios sėkmės!

X Kazimieras Laurinavičius,
stambus gerų darbų rėmėjas, 
nusipirko dvi plytas, kurios bus 
įmūrytos į Labdarių sąjungos 
naują priestatą; jis taipgi da
lyvaus bankete. Labdarių ban
ketas įvyks spalio 20 d. Conrad 
Hilton viešbutyje. Ir kiti gali 
pasekti K. Laurinavičiaus pa
vyzdžiu: rezervuoti tą dieną 
labdarybei ir įsigyti biletus iš 
anksto.

X Liet. Seserų Instituto šeš
tadienio (rugpjūčio 24) paskai-

savo buvusius studentus ir bi- tų tvarka: 7 vai. — šv. mišios; 
čiulius, lankėsi “Draugo” re- 9 vai. — paskaita iš liet. liau- 
dakcijoje (čia nusipirko nema-idies kūrybos (prof. J. Brazai- 
ža knygų), apžiūrėjo tėvų jė- tis); 11 vai. — parodomoji pa- 
zuitų statybos darbus. moka lietuviškai; 11:30 vai. —

Dr. K. Alminas savo gyvena- diskusinės grupės; 1:30 vai. — 
mojoje vietoje verčiasi laisva seminaras: lietuvių liaudies me-
veterinarijos praktika ir savo nas (Vladas Vijeikis); 2:45 v.
pomėgiui augina plačiosios Ne- — studijos ir darbo grupės;
braskos prerijose mėsinius gy
vulius. Daktaras yra toliausiai 
gyvenąs lietuvis viduriniuose 
Amerikos vakaruose — 700 my
lių į vakarus nuo Chicagos. 
Loup City yra 180 mylių tie
siai į vakarus nuo Omahos. 
Tautiečiai, vykstą į Amerikos 
vakarus, visuomet mielai laukia
mi dr. K. Almino svečiais; no
rint jį pasiekti, reikėtų vykti 
ant 92 kelio.

Dr. K. Alminas yra “Drau
go” bendradarbis.

X Jadvyga Grigaliūnienė ir 
Domą Šleževičienė šiuo metu 
atostogauja Kneipp Springs 
sanatorijoje, Rome City, Ind. 
Jos džiaugiasi gražia gamta,

4 vai. — palaiminimas; 7 vai. 
— kultūrinė valandėlė.

X Helen Širvinskienė, žino
ma veikėja, grįžo iš atostogų, 
kurias praleido Los Angeles, 
Kalifornijoje, ir Golorado val
stybėje. Ji taipgi dalyvavo Liet. 
Vyčių seime. Šią savaitę H. 
Širvinskienė yra atstove Mote
rų sąjungos suvažiavime. Ji 
yra veikli pirmininkė šios są
jungos 20 kuopoje.

X Dr. Aleksas Rozienas-Ro- 
senberg su žmona Elena ir 
dviem dukrelėmis išvyko ato
stogų į Yellowstone National 
Park. Dr. A. Rozienas yra 
Franklin BĮ. ligoninės vyriau-

malonia aplinka, religine nuo- ®ias štabo gydytojas, o Elena 
taika bei gera medicinos prie- ^ozieniene dirba Evangelikų
žiūra. Atostogos joms labai 
greit bėga ir su baime žvelgia 
į kalendorių, nes žino, kad griūt 
ateis ir paskutinė atostogų die
na ir vėl turės grįžti į Chicagą. 
Kiekvienais metais šią sanato
riją aplanko keli ar keliolika 
lietuvių iš Chicagos ir kitų 
miestų. Visi patenkinti geru po
ilsiu.

X Bronės Jameikienės vado
vaujama Cicero tautinių šokių 
grupė “Žilvitis” gražiai pasiro
dė airių tautinių šokių šventė
je praėjusį šeštadienį Pilsen 
parke, Chicagoje. Į airių tauti
nių šokių šventę buvo suvažia
vę keli šimtai airių jaunimo iš 
įvairių Amerikos vietų. Kultū
rininkė Br. Jameikienė visada 
gražiai lietuvius reprezentuoja 
svetimųjų akyse.

X Kun. Antanas Čeponis su 
savo tėveliais čepcniais atosto
gauja Hollywood, Floridoje. IŠ 
čia jis siunčia linkėjimus vi
siems savo draugams.

IS ARTI IR TOLI Kazimieras l»e\ eikis l*ipi 
ras, didelio metalo išdirbinių 
fabriko savininkas ir “Laiko” 
garbes leidėjas, liepos 17 d. 
šventė savo gimtadienį. Ta pro
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X Užmiršti žmonės Ciceroje. 
Jurgis Gurskis jau kuris laikas 
neteko kojų, bet, dukrų slaugo
mas, turi gerą priežiūrą. P. 
Bružienė, buvusi veikli draugi
jose, nepajėgia atsikelti iš lo
vos; ją prižiūri namiškiai. K. 
Kraujelio, visuomet buvusio 
linksmo būdo žmogaus, taipjau 
niekur nematyti; jis negali atei
ti net nė į bažnyčią. Leo Švegž-

L. S. INSTITUTO KETVIRTOJI DIENA
Dr. A. Vasys paskaitoje rug- Po paskaitos Dr. Ch. Parnell 

pjūčio 21 d. aiškino, kad šalia pravedė prancūzų kalbos dėsty-
sapnų ir literatūrinės teorijos, 
Suomių teorija pasakų kilmės 
nagrinėjime yra pati pagrindi
nė, nes įrodo, kad pasakos yra 
kilusios įvairiais būdais.

Buvo trumpai paaiškinta pa-

mo pavyzdinę pamoką su'gru
pe trečio skyriaus mokinių iš

Kanados Studentų stovykla Ta- £a sulaukė daug sveikinimų iš
mošaičių ūkyje, prie Šv. Lau
ryno upės. Į stovyklą buvo pa
kviestas Montrealio Akademinis 
Sambūris. Paskaitą skaitė dr. 
H. Nagys. Birutė Pūkelevičiūtė 
skaitė savo kūrybos. J stovyk
lą buvo atvykę p. p. Valiai iš 

■ Toronto.
1 — DaiL V. Vizgirda su žmo
na ir rašytoja B. Pūkelevičiūtė 
atostogauja pas
prie Kingstono.

, ARGENTINOJE
— ARL Bendruomenės veik

la. Liepos m. 14 d. įvyko Cent
ro Valdybos ir Tarybos posėdis, 
kuriame buvo priimta Bolševiki
nio Teroro Parodos apyskaita. 
Tame pačiame posėdyje buvo 
svarstytas ir Tautos Fondo at
gaivinimo klausimas. Aptartos

savo giminių, 
klientų.

pažįstamų ir

KAS KĄ IR KUR
— Amerikos lietuviu gydytoju

suvažiavimas įvyks š.m. rugpjūčio 
31 d. ir rugsėjo 1 d. Morrison vieš
butyje, 79 W. Madison St. Suva
žiavimo registracija pradedama 
rugpjūčio 31 d. 12 vai. 2-me augš- 

. te — Foyer. Per abi suvažiavimo
Tamošaičius i dienas bus daug mokslinio bei vi

suomeninio pobūdžio paskaitų. Su
važiavimo pabaigoje, sekmadienį, 
6 v.v įvyks banketas - koncertas. 
Meninę programą atliks S. Pautie- 
nienė ir S. Valiukienė. Akomponuos 
prof. VI. Jakubėnas.

Šio suvažiavimo metu yra nu
matyta programa ir gydytojų žmo
noms: rugpjūčio 31 d. po bendrų 
užkandžių, kurie įvyks 2 vai. p.p., 
bus susirinkimas dėl tolimesnio 
gydytojų žmonų susiorganizavimo. 
Po pranešimo — trumpa meninė

XT . .. _ ..... ---------------- —r--------- programa ir gyvų gėlių dekoravi-
Nekalto Prasidėjimo Mokyklosmintys bUfJ pirmiau8iai iškeltos ’ m%demonstrr,vimns- Je» bus pa-
(Brighton Park). Pamoka iš-lALOST _ i;-~ ?eidau-iancių, bus vykstama į Pru-
šaukė diskusijas

Bronė Jameikienė instituto
sakų formos, turinys ir jų es- dalyves pakvietė mintimis bu ja 

nukeliauti į Lietuvą susipažintida irgi jau retai kur pasirodo; minės dalys. Profesorius pažy- 
anot jo paties, “nėra sveikatos, mėjo, kad pasakos užima labai 
nėra ir draugų”; tai karti tie- žymią vietą vaikų auklėjime, 
sa: kai susensti ar susergi, tai kadangi jos atitinka vaiko psi- 
pasidarai niekam nereikalingas; chologiją. Per pasakas galime

ligoninės laboratorijoj.

X Helena Gedvilienė (4639 
So. Hermitage Avė ), žinoma 
veikėja, rugpjūčio 17 d. buvo 
pagerbta savo artimųjų drau
gų gimimo ir vardinių dienos 
proga. Ji buvo pasveikinta ir 
palinkėta ilgiausių bei sveikiau
sių metų. Marti Eleonora pa
ruošė gardžius užkandžius.

X šv. Pranciškaus Vienuoly
no Chicagos apskritis rengia 
Bingo party rugsėjo (Sept.) 8 
d. 3 vai. po pietų apskrities pir
mininkės A. Snarskienės na
muose (610 E. 88th St.). Visas 
pelnas bus skirtas pasveikinti 
seimą, kuris įvyks Chicagoje 
spalio (Oct.) 6 d. Šv. Jurgio 
parapijos svetainėje Bridge- 
porte.

X Anastazija Snarskienė,
Chicagos veikėja, išvyksta į 
Pittsburghą dalyvauti Šv. Pran
ciškaus Vienuolyno Rėmėjų sei
me, kuris įvyks rugpjūčio 25 
d. vienuolyno auditorijoje.

gerai, jei ką namiškiai prižiūri.
Ciceroje gerai pažįstamas 

Petras Taurazas nors ir senyvo 
amžiaus, bet dar judrus ir sa
vais reikalais pasirūpina. “Ačiū 
Dievui, man visko užtenka”, sa
ko jis. Pensininkai V. Kasky 
Kažukauskas ir J. Bukevičius 
gerai save užlaiko, užsimoka 
mokesčius draugijose, bet yra 
nemaža ir tokių, kurie save už
miršta. Be to, Ciceroje niekur 
nematyti ir J. Jononio, linksmo 
žmogaus. (D.)a

X T. Marijonų 8 skyrius ren
gia arbatėlę rugsėjo (Sept.) 22 
d. Helen Gedvilienės namuose, 
4639 So. Hermitage Avė., 3 vai. 
po pietų. Kviečiame gausiai at
silankyti; visi būsite maloniai 
priimti ir pavaišinti rengėjų 
E. Gedvilienės ir P. Turskienės.

X Kankinsiesi visus metus, 
jeigu praleisi progą atvykti į 
“Draugo” didžiulį pikniką Dar
bo dieną, rugsėjo 2 d., Oaks 
(Slovak) darže, 11900 Archer 
Avė., Lemont, BĮ.

X Bronius Jonušas su savo 
šokių orkestru linksmins susi
rinkusius šokėjus dienraščio 
“Draugo” metiniame išvažiavi
me rugsėjo 2 d. Oaks (Slovak) 
darže, prie 11900 Archer avė., 
Lemont, BĮ.

X Kun. Mykolas Kemežis, lie
tuvių parapijos klebonas New 
Jersey su savo parapiečiu poli
cininku ir kun. Juozas Petraus
kas iš Cambridge, Mass., ap
lankė Saleziečių sodybą prie 
Cedar Lake, Ind.

X Pranas Juška po sėkmin
gos operacijos Šv. Bernardo li
goninėje jau grižo Į namus 
(3347 So. Lituanica Avė.) ir 
eina stipryn. Linkime sveika- 

1 tos.
X P-lė Lorrainė Paohankis, 

gyvenanti 5919 South Troy, bu
vo išvykusi dvi savaites į ryti
nes valstybes.

Pakels mokslo lygį
Chicagos mokslo reikalu įstai

ga tarėsi pradinių mokyklų 
mokslo lygio pakėlimo reikalu. 
Įstaigos vadovybė gavo iš 15 
oficialių asmenų studijuojančių 
mokyklas šiuo laiku pranešimą, 
apie mokslo lygį pradžios mo
kyklose ir ta proga padarė pa
siūlymų. šie pasiūlymai bus 
svarstomi šiandien. Bus atkrei
piamas dėmesys į anglų kal
bos bei matematikos sustiprini
mą, taip pat norima sustiprinti 
ir svetimų kalbų dėstymą, nes 
šiandien daug amerikiečių iš
vyksta į kitas šalis, gi kalbų 
svetimu visai nemoka ir negali 
svetima kalba net vandens stik
lo pasiprašyti.

išmokti daug apie įvairių tautų 
kultūros paslaptis ir jų išsivys
tymą. Tikrų tautinių žinių ga
lima lengviau surasti sakmėse, 
o ne pasakose.

Antanas Rudis, Amerikos 
Lietuvių Romos Katalikų Fede
racijos Chicagoj pirmininkas, 
sveikindamas ALRK Federaci
jos vardu 4-ją ILSI sesiją iš
reiškė lietuviškojo pasaulio pa
sigerėjimą instituto veikla.

Jis teigė, kad Amerikos Lie
tuvių R. Katalikų Federacija 
pripažįsta lietuvaitėms seserims 
daug nuopelnų už išlaikymą lie
tuvių kalbos ir papročių čia 
Amerikoje. Seserų nuopelnai iš
ugdyti gyvai religinei sąmo
nei, išlaikyti tautinėms-religi- 
nėms tradicijoms, kultūrai yra 
žymūs ir reikšmingi. Už seserų 
parodytąją meilę, su tokiu at
sidėjimu beugdant jaunąją kar
tą, beauklėjant tautos žiedą ir 
ateitį, priklauso joms didelė 
garbė ir padėka. Tatai Ameri
kos Rymo Katalikų Federacija 
sąmoningai pažymi.”

Taip pat linkėjo, kad dar 
gražiau augtų ir stiprėtų nė tik 
saugodama lietuvybę, bet ir 
skleistų lietuvių kultūrą sve
timtaučiuose.

Savo kalboje svečias priminė 
ir Federacijos užsibrėžtą tikslą 
sustiprinti ir pagarsinti Šiluvos 
Marijos garbinimą.

Po A. Rudžio kalbos L. S. 
Institutas išklausė autoritetin
go svetimų kalbų dėstytojo dr. 
Charles Parnell iš Notre Dame 
universiteto.

Be anglų, dr. Charles Par
nell kalba prancūzų, ispanų ir 
vokiečių kalbomis. Jis buvo ver 
tėju F. B. I. ir karinėj valdžioj 
Europoj ir moderniųjų kalbų 
profesorius Notre Dame uni
versitete, Nebraska ir Yale uni
versitete.

Dr. Charles Parnell yra kon
vertitas į katalikų tikėjimą nuo 
1946 m. ir yra Krikščioniškos 
Šeimos sąjūdžio vadas.

Profesorius pripažino, kad 
šiose dienose protėvių kalba 
yra ir pamirštama ir nevarto
jama. Jis ragino praturtinti 
Amerikos kultūrą palaikant ir 
platinant protėvių kalbą.

Šiam tikslui mokyklinio am
žiaus jaunimas yra palankiau
sias, nes čia vaikas savo pa
prastume lengvai pasisavins vi
sa kas nauja.

Baigiant savo paskaitą, gar
susis padegogas tvirtino, kad 
“Yra didelė laimė seselėms mo
kėti savo tėvų kalbą, nes ją ga
li panaudoti savo mokyklose 
svetimų kalbų mokymui. Viešo
sios mokyklos labai brangintų 
tokį personalą, jeigu jį turėtų. ’

su tautiniais rūbais.
Ji trumpai ir vaizdžiai atpa

sakojo lietuviškų audinių isto
riją pabrėždama, jog jau gi
lioje senovėje audimo menas 
buvo laikomas didelėje pagar
boje.

Gyvenimo aplinkybės ir są
lygos kiekvienos tautos charak
teriui turi didelės įtakos. Taip 
ir lietuvių tauta savo charakte
riu meno srityje yra skirtinga 
nuo kitų tautų. Lietuviai linkę 
į meną, todėl darbščios lietuvai
tės ilgais žiemos vakarais aus
davo paprastus ir raštuotus au
dinius. Net kada Europoje 'bu
jojo drobinių pramonė, lietu
vaitės nepasidavė, bet palaikė 
ir tobulino savo gražius namų 
darbo audinius. B. Jameikienė 
tvirtino, kad lietuvių tautiniai 
rūbai žymiai skiriasi nuo kitų 
tautinių rūbų savo geometriniu 
raštų sudarymu. Lietuvės mo
terys nelankė jokios meno mo
kyklos, tačiau jos lenktyniauda- 
mos sukurdavo nuostabiai gra
žius raštus.

Iš šešių skirtingų Lietuvos 
apylinkių, Vilniaus krašto tau
tiniai drabužiai buvo skaitomi 
puošniausi ir gražiausi, o Euro
pos tautų meno parodoje Lie
tuva laimėjo premiją.

J. Kreivėnas per dainavimo 
valandėlę supažindino seseles 
su Budriūno “Graži tėvynė ma
no” ir “Pirmyn jaunieji”, kun. 
A. Strazdo “Oi tu Strazde” ir 
keletą liaudies dainelių iš J. 
Zdanevičiaus ir J. Kreivėno rin
kinėlio.

Auditorija stipriai įsisiūbavo 
dainelėmis ir dar ilgai skambė
jo lietuviškos melodijos pavyz
dinei klasei pasibaigus.

Ketvirtos dienos L. S. Insti
tuto programą seselės baigė 
Kamerinės Muzikos Koncertu 
iš parinktų lietuvių kompozito
rių. K. V. Banaičio tris veika
lus grojo klarnetu, smuiku ir 
arfa; V. Jakubėno — violence- 
lio, kuriam akompanavo pats 
V. Jakubėnas; V. Jakubėnas — 
savo “Pasaka” fortepijonu; J. 
Žilevičiaus — oktetas iš stygi
nių, klarneto, fagoto ir miško 
rago; 1-mu smuiku — Mrs. Ber- 
nice Braming, 2-tru smuiku — 
Alfonas Paukštys, vijola — Ha- 
rold Newton, cello — Leonore 
Glazer, kontrabasas — Petras 
Zaluba, klarinetas — Emilija 
Poškaitė-Wulf (baigusi šv. Kaz. 
Akademiją), valtorne — Roger 
Brovvn, fagotas — Adelė Paže- 
mytė-Brown (baigusi Šv. Kaz. 
Akademiją).

Programa buvo išpildyta ben
dradarbiaujant Chicagos muzi
kų sąjungai Local No. 10, su 
leidimu “Musical Performance 
Trust Fund -of the American 
Phonograph Industry”. The 
Trust Fund yra Public Service 
šaka, kilusi iš Amerikos muzi
kų sąjungos, kurios pirminin
kas yra James C. Petrillo.

posėdyje. To paties 
mėn. 21 d. įvyko Centro Valdy
bos posėdis. Jame pirmoje vie
toje buvo svarstomas Tautos

dential Building observavimo bokš 
tą — 40-me augšte.

Suvažiavimo rengėjams yra la
bai svarbu žinoti iš anksto šuva-

dienos (rūgėjo 8 d.) minėjimo
sakyti, ar dalyvaus suvažiavime. 
Gydytojai, dantų gydytojai ir jų

klausimas. Ši diena pramatyta 
švęsti rugsėjo 7 d., šeštadienį.
Tuo reikalu dar bus tariamasi 
su Liet. Išlaisv. Centru. Į Tau
tos dienos minėjimą bus kvie- p3,® arba 
čiama visi lietuviškieji vienetai.
Posėdis taip pat svarstė ir nau
jojo Lomas de Zamora vysk. 
priėmimo klausimą ryšium su 
Jo apsilankymu Aušros Vartų 
bet. parapijoje.

Inž. L. Stašaitis posėdį pain
formavo apie Pabalt’jo Centra- 
linio Komiteto veiklą, šis trijų 
Pabaltijo tautų komitetas gra
žiai užsirekomendavo surengta 
Bolševikinio Teroro paroda bir
želio tragiškųjų dienų minėjimo 
proga. Komitetas turi projektą 
sekančiais metais surengti pa
našią parodą Corrientes ir Nu- 
eve de Julio esančiame požemy
je, kur kartu numatoma suor
ganizuoti ir pabaltiečių pramo
nininkų bei verslininkų, esančių 
Argentinoje, gaminių skyrius.
Tuo reikalu, bus tariamasi su 
pramonininkais. Posėdis šiam 
projektui pritarė. Taip pat ko
mitetas yra pramat.ęs gauti pa
stovias radijo transliacijas per 
vietinius radiofonus.

svečiai prašomi dalyvauti. Praneš
ti iki rugpjūčio 28 d. dr. A. Ga- 
ruckui telefonu OL 2-7066 (adre- 

1934 S. 48 Ct., Cicero 50, 
dr. M. Budrienei tele

fonu (!R 6-3404; CL 4-7234 ar
ba dr. V. Taurui 5100 S. Western 
Avc.. Chicago.

OPERAI REIKIA 
MOTERŲ BALSŲ

Sekančių metų kovo mėnesio vi
duryje Chicagoje bus statoma Gou- 
nod “Fausto” opera, šiai operai v- 
ra reikalingos moterys sudaryti 
mišriam chorui. Todėl šiuo yra 
kviečiamos visos moterys ir mer
gaitės, galinčios dainuoti tokiame 
chore, atvykti registracijai ir pir
majam pasitarimui į Don Varno 
posto patalpas, 68T6 So. Western 
Avė., š.m. rugpjūčio 28 d. tarp 7 
Ir 10 vai. vakare. Norinčios gauti 
daugiau informacijų, gali paskam
binti telefonu bet kada FR 6-0787 
arba vakarais RE 7-0235.

Prašome kuo didesnis skaičius 
moterų ir mergaičių įsijungti i me
nini operos sąstatą ir tuo padėti 
pastatyti “Fausto” operą. Onerą 
stato Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choras. Adm.

Apsvarstęs kitus einamuosius 
reikalus, posėdis nutarė susi
rinkti rugpjūčio mėn. 18 d.

Nauja maldaknygė

“Viešpatie, Išklausyk 
Manęs”
Suredacavo

Kun. K. Matulaitia, M.L0. 
Išleido

Lietuvių - Katalikų Spaudos Draugija
<40 puslapių; 3/, colio storumo 

Kaina . • • .33.00
Paaukauota................................ 93.60

Tai viena Iš pilniausių maldakny
gių, spausdintų Amerikoje; visos li
tanijos; 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; pealmfis; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams ir 
abollucljai; maldos apaštalystšs mal
dos; šv. Valandos maldos; 83 glesm., 
Velykų Ir Všllnlų apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
Ir t.t

MaldaknygS "Viešpatie, Išklausyk 
Manęs’’ yra labai grašiai Išleista; at
spausdinta ant balčiausio ir geriau
sio popierlo; tvirtai (rišta su paauk
savimu ar be; nemažos raides; daug 
ryškių. Iliustracijų.

ŠI maldaknyge yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Uialaakyklte tuo
jau.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29. ILL.

BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami į Liet. Knygų Klubą ir 
įmokėdami 5 do! metinio mokesčio 
mes įgaliname per vienerius metus 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačia 
uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa
sirenkame už 7.50 dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali būti 
visi, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Club)

4545 W. 63 St., Chicago 29, D1

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

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

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

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

“DRAUGAS”

4545 W. 63rd Street, Chicago 29, III.

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 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 80 Halsted 8t. VIctory 2-4226

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

Pi


