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meną ir menininkus
SALOMĖJA NARKĖLIŪN AITE,

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
Vadinamuose Kultūros ir Mokslo Rūmuose, kurie savo augš- 

tumu labai išsikiša iš Varšuvos panoramos, ir į kurių pusę, sako, 
lenkai atsisukę spjauna, dėl to, kad jie “sovietinė dovana” lenkų 
liaudžiai, ir kuriuose, sako, daug erdvės koncertams ir kt. pa
rengimams, dekados metu vyko dvi lietuviškos parodos.

Viena jų buvo liaudies meno -----  - . -----

.19

Tamulis - bokso 
čempionas

MASKVA. — Kaip praneša 
, JPravda’j nr. 216, Maskvos Spor
to rūmų stadione įvykusiose bok 
so rungtynėse vidutinio svorio 
klasėje čempionatą laimėjo P. 
Tamulis. -

dirbinių, o kita dabartinės lietu- ir bendrai audiniai, juostos, rank 
vlų grafikos paroda.

Dėmesys liaudies menui

Apie abidvi tos dekados metu 
gana plačiai rašė lenkų spauda, 
tačiau daugiau dėmesio kažko
dėl buvo skirta liaudies dirbi
niams. Abiejų parodų proga bu
vo išleisti lietuvių parengti ir 
lenkiškai bei Lenkijoje atspaus
dinti katalogai su įžanginiais pa 
ladŠkinimais ir iliustracijomis.

Literatūros istorikė A. Mikė
naitė, kuri parengė liaudies me
no parodos katalogą, aprūpino 
jį ir trumpa studija, supažindin
dama parodos lankytojus su lie
tuvių liaudies menu nuo Seniau
sių ligi, dabartinių laikų.

Kaip iš sąrašo matyti, buvo 
išstatyta 38 įvairūs rankšluos
čiai — daugiausiai lininiai ir li
no su medvilne, daugiau kaip40 
lininių, medvilninių, vilnonių lo
vos užtiesalų, visa eilė rankšluos 
$ų, tautinių juostų — trumpų 
ir ilgų, prijuosčių. Atskirai pa
vaizduoti kiekvienos Lietuvos 
vietų moterų tautiniai drabužiai 
pagal geografinį pasiskirstymą, 
gintariniai karoliai, pirštinės, 
verpstai, mogliai, kanklės, pyp
kės, šaukštai, kraičio skrynios, 
šakutės ir kt. “meniškai atlik
ti”, kaip lenkai rašė, “liaudies 
'pritaikomojo meno pavyzdžiai”.

Kaip iš katalogo atrodo, ir
kaip paskui lenkai savo aprašy
muose mini, parodoje buvę la
bai daug Rūpintojėlių, įvairių 
šventųjų statulėlių, medinių kry 
žiu ir koplytėlių ir geležinių kry
žių papuošimų. Tai vis muzėji- 
niai eksponatai, prie kurių buvo 
nurodyta, kad tai Kauno, Vil
niaus ar Šiaulių muzėjų nuosa
vybė. Nemaža buvę ir pastarai
siais laikais išdrožinėtų skulptū
rėlių, keramikos darbų, puodų 
Ir figūrėlių.

Žavisi Rūpintojėliais

.Įdomiai apie šios parodos Rū
pintojėlius ir senų laikų meno 
pavyzdžius atsiliepia Tribūna 
laidu recenzentas, kuris birželio 
24 d. numeryje savo straipsny
je, pavadintame “Medžio ir lino 
karalystėje”, tarp kitų dalykų, 
sako: “Man visdėlto patinka tas 
senas, rimtas lietuvių menas — 
jis paprastas ir puikus kaip liau 
dies dainelė”.

Tuos “senuosius” — muzėji- 
hlus eksponatus recenzentas ly

bio su naujaisiais jau ne liau- 
bet profesinių dailininkų 

padirbintaisiais. Jis ir tų nepei
kia, kaikuriuos jų net išgiria, 
feet... lenkui patinka anie su Rū
pintojėliais (“Chrystusiki Fra- 
sobliwe”) ir gana. O Rūpintojė
liai jam primena ir lenkiškas 
"dieviškąsias motinas”, skaus
mingąsias Karpatų kalniečių 
skulptūrėles, vaizduojančias 
Pietą.

Jis, žavėdamasis tais senovės 
eksponatais, rašo: “Atrodo, kad 
bevardžio skulptoriaus — lietu
vio kaimiečio ranka kiekvienam 
medžio gabalėliui, prie kurio jis 
tik prisilietė, suteikė savotiško 
grožio”. Po to smulkiai aprašo
mi lietuvės tautiniai drabužiai

šluosčiai ir kt.
Grafikos paroda

Tas pats korespondentas rašo 
kitos dienos to paties laikraščio 
skiltyse ir apie grafikos paro
dą. Pabrėždamas, kad lenkams 
lietuvių grafika yra beveik ne
pažįstama, jis parodoje randa 
visą eilę temų, pagal kurias ir 
peržvelgia tą parodą.

Pirmiausia jis išskiria Vil
niaus peisažus, iš kurių grupės 
giria M. Bulako ir J. Kuzmins- 
kib darbus, džiaugiasi tamsiais 
lino darbais pačio jauniausio iš 
visų parodos dalyvių — Samu
elio Rozino, kuris Lietuvoje yra 
žinomas už iliustracijas A. Gu
daičio knygai “Kalvio Ignoto tei 
sybė”. Toliau recenzentui patin
ka nemažai ir knygų iliustra
cijų; ir čia jis išskiria Bulako 
medžio raižinį — iliustraciją Bi
liūno “Liūdnai pasakai” ir Al
binos Makūnaitės spalvotų iliust 
racijų ciklą. Vytautui Jurkūnui 
autorius skira atskirą vietą už 
jo lino ir medžio raižinius, kurie, 
autoriaus manymu, “linijos cha
rakteriu ir išraiškos stiprumu 
primena kaikuriuos Meksikos 
grafikus”.

T. Kulakausko darbus taip 
pat recenzentas išskiria, kaip ir 
portretus, iš kurių, ne tiek jau 
gausių, jis mini PaškauskaitėS 
adatos darbą, vaizduojantį kom
pozitorių Juzeliūną.

Pervertus parodos katalogą, 
pasirodo, jog parodoje buvo ar 
bent turėjo būti išstatyta dvide
šimt septynių dailininkų dau
giau kaip penki šimtai įvairių 
darbų.

Šalia jaunosios, jau bolševik- 
mečiu priaugusios dailininkų kar 
tos, iš vyresniųjų dailininkų pa
rodoje dalyvavo šie: M. Bulaka, 
Pr. Jučys, Vyt Jurkūnas, V. 
Kosciuška, Ant. Kučas, T. Ku
lakauskas, J. Kuzminskis, V. 
Pazukaitė, K. Petrikaitė-Tulie- 
nė, P. Rauduvė, Petras ir Do
micėlė Tarabildai ir Stp. Žukas 
(miręs Kaune 1946 m.). 

Socialistinis realizmas
Būdinga, kad grafikos paro

dos kataloge, nors prabėgomis 
piktuoju užsimenami “buržuazi
niai laikai”, bet apie laisvąjį pa
saulį patraukusius dailininkus 
nieko nekalbama, nelyginant jų 
ir nebūtų buvę. Pabaigos pasta
bose tik nurodoma, kad dabar
tinė — tai yra “Lietuvių tary
binė grafika savo laimėjimais 
pražengė tai, ką buvo paveldė
jusi iš buržuazinio laikotarpio”. 
Girdi, socialistinis realizmas iš
gelbėjęs lietuvių grafiką nuo pa
viršutiniško efektiškumo. Esą, 
grafika suėjo į kontaktą su gy
venimu ir pradėjo atitikti kultū
riniams masių reikalavimams.

Baigdamas tą nepasirašytą į- 
žangą, jos Autorius sako, kad to 
socialistinio realizmo ,dėka lietu
vių grafika išvengusi nelaimės 
pasukti į kosmopolitizmą. Esą, 
ji pilnai išlaikiusi savo “tauti
nį pobūdį ne tik savo tautinių 
tradicijų atkūrimu, bet ir priar
tėjimu prie sveiko surpatimo es
tetinių reiškinių, kuriuos liaudis 
reiškė savo šimtmečių mene.

Sėkmingas Vyčių 
seimas

LOS ANGELES. — Mūsų 
dienraščiui telegrama pranešė iš 
Los Angeles miesto, apie ten 
sėkmingai prasidėjusį 44-tą lie
tuviškojo jaunimo organizacijos 
— Lietuvos vyčių — seimą. 
Nors seimas vyksta ir pakrašty 
JAV-bių, tačiau tas Pacifiko pa- 
kraštis patrauklus ir suvažiavo 
net 100 delegatų iš visų JAV; ne 
maža delegacija yra ir iš Chica- 
gos. Be to į posėdžius atvyko a- 
pie 75 svečiai. Seimo pirmininku 
išrinktas. Juozas Boley, iš New 
Yorko. Vicepirmininkai — Jonas 
Juozaitis (iš Chicagoshir Jokū
bas Stukas (iš Newark, N. J.). 
Sekretorė Mary Lukas, jos padė
jėja Marcelė Andrikis. Paskuti
niai seimo posėdžiai buvo vakar. 
Vėliau apie seimą painformuosi
me daugiau.

Slapieji metai
CHICAGO, III., rugpj. 11. — 

Trečią kartą iš eilės Chicaga bu
vo paliesta stipraus lietaus. Vėl 
užsemta dalis rūsių ir per 17 pa
tilčių nebuvo galima pravažiuoti. 
Naktį iš penktadienio į šeštadie
nį iškrito apie 2 coliai lietaus. 
Per šiuos metus Chicagoj iškrito 
33.21 col. lietaus ir, kaip oro biu

Išlaikyti gyventojus gyvus susisiekime yra didžiausia pro
blema. Pujk. John JB. Stapp, direktorius Aero Medioal Field 
laboratorijos New Mexico, kalba apie saugumo problemas sau
gumo pakomitečio nariams Woshingtone. Kairėje yra pako
mitečio pirm. Kenneth Robertą (D), Alabama ir dešinėj res- 
publ. Paul F. Schenk, Ohio. - (INS)

Socialistinis judėjimas Lenkijoj ir 

pasibiaurėjimas komunizmu

Atominiai ginklai bus galima 

pritaikinti mažiems susirėmimams
WASHINGTONAS, rugpj. 11. — Prez. Eisenhower ir Vals

tybės Saugumo Taryba susitarė persvarstyti valstybės militarinę 
dr politinę strategiją.

Svarbiausia numatoma, kad 
'būtų vystoma naujų mažų ato- Bara lietuvius
I minių ginklų gamyba, kurių nau 
dojimas mažuose susirėmimuo
se ateinančiais metais labai ga
limas. >

Maži konfliktai
Manymas, jog atominių gink

lų panaudojimas Rytų ir Vaka
rų susirėmime gali privesti prie 
visiško sunaikinimo, pasikeitė 
ta prasme, kad mažų atominių 
ginklų panaudojimas galimas ir 
ribotuose susirėmimuose. Tai 
yra bazė pagal kurią turi' būti 
pertvarkyti kariuomenės apgink 
lavimas. Visos komplikacijos 
gali išaiškėti tik tada, kai bus 
įvestas pilnas atominių ginklų 

BERNAS, Šveicarija. — „Sovietų režimas pergyvena aštrią išvystymas ir įvedimas į kariuo 
krizę“, rašo šveicarų laikraštis „Die Weltwoche“ vedamajame, menę. Tokio apsiginklavimo 
įvertindamas įvykius Maskvoje. Jei Chruščevas neseniai pareiš
kęs, kad marksizmui - leninizmui reikią prikergti mėsos ir sviesto 
gabalus, kad padaryti tą mokslą masėms skanesnį, tai tuo esą 
įrodyta,' kad komunizmas per 40 metų viešpatavimo laiką Sovietų 
Sąjungoje nesugeb:jęs piliečiams suteikti nei minimalinių gyveni
mo reikmenų.

Komunizmas darbo žmonėms 
rojaus neatnešęs, nes darbinin
kas kapitalistiniuose kraštuose 
žymiai geriau gyvenąs, negu So
vietų Sąjungoje, esąs laisvesnis 
ir mažiau išnaudojamas.

Reikia atsisakyti komunizmo

svarbiausi punktai yra šie: 

Didelis ar mažas karas

MASKVA. — Maskvos „Prav- 
da“ labai nepatenkinta kai ku
riais respublikiniais laikraščiais, 
kad tie per mažai medžiagos pa
teikę kompartijos centro komi
teto pareiškime iškeltais klausi
mais (Molotovo — Malenkovo 
grupės nušalinimo reikale). 
„Pravda“ i,vardija eilę laikraš
čių, kurie tuo atžvilgiu itin ap
sileidę. Tarp kitų, minimas Vil
niaus dienraštis rusų kalba „So- 
vietskaja Litva“. Tasai laikraš
tis pasitenkinęs centro komiteto 
pareiškimo paskelbimu, bet nuo 
savęs neparašęs nė vieno propa
gandinio straipsnio, o taip pat 
nedavęs vietos ir skaitytojų laiš
kams tuo klausimu. Vilniaus 
„Tiesai“ nei „Pravda“ nieko pri
kišti negalėjo. Tasai Lkp oficio
zas tąja medžiaga dažnai užver
čia ištisus puslapius. „Pravda“

„ , .... bara dar ir gudų „SovietskajaPrez. Eisenhowerio adminis-,„. , •, .. , , j *•, i Bielorusija ‘ ir ukrainiečių „Pravtracija galvojo, .kad galimas tik 
su Rusija susinaikinimo karas ir 
totalinis visų jėgų panaudoji
mas, tačiau paskutiniais keliais

dą“ (Kieve).
Kaip iš Lietuvos spaudos ir

Vilniaus radijo pranešimų maty
ti, pastarosiomis savaitėmis per 
visą Lietuvą nusiaubė mitingų

Chruščevo pareiškimai sugriovę 
komunizmo, kaip savotiškos ti-i 
kybos mitą. Komunistai nebeten
ką savo „tikėjimo“. Bet kur to 
„tikėjimo“ nebelieka, ten jau tik 
šarvuočiai begali padėtį gelbėti, 
kaip tai įvyko Vengrijoje, rašo 
laikraštis, ir tęsia: „Jei kartą 
padėtis bus tiek pribrendusi, kad 
jau ir pačioje Rusijoje šarvuo
čius reikės išstatyti priėš liaudį, 
tada režimo likusį amžių teks 
skaičiuoti nebe metais, bet mėne
siais arba savaitėmis“. Laikraš
čio nuomone, komunizmas pa
greitintai subyrėjęs ir artinasi 
bankrotui. Bet ir Vakarai esą 
pastatomi prieš naują problemą. 
Iki šiol buvę reikalo kovoti tik 
su vienalyčiu komunizmu, o da- 
Gomulkos ir kitų rūšių komu- 
bar susiduriama dar ir su. Tito, 
nizmu.- • ■ >

metais mažų atominių ginklų ga 
mybą tą nuomonę pakeitė ir ma
noma, kad atominiai ginklai bus banga ryšium su „antipartinės

grupės" pasmerkimu. Tie patys 
sovietiniai pareigūnai, kurie dar 
vakar „pagal užsakymą“' gyrė 
Molotovą, Malenkovą ir kitus pa 
našius vadaus, šiandien, vėl „pa
gal užsakymą“ juos dergia viso
kiais žodžiais ir garbina Chruš- 
čevą. (E.) /

Linksmesnės žinios
• Hartford, Conn., buvo su

laikytas gatvėj judėjimas, kol 
šeško patelė pervedė per gatvę 
savo šešis vaikus.

• Earl Rhodes, Columbia Ci
ty, Ind., krautuvės vedėjas ati-' 
daręs voką rado 5 dol. ir įrašą: 
“Prieš tris metus aš paėmiau 
bušelį obuolių. Čia už tai pini
gai”.

• Provo, Utah, 12 m. berniu
kas vogtą dviratį pasiūlė pirkti 
už 5 dol. Teismo teisėjo Monroe 
Paxman sūnui.

t . • Bloomfield Hllls miesto po-
• Aliumini jaus kainą pakelia licija areštavo už girtumą pilie-

galima naudoti ir mažuose susi
rėmimuose. Antra, tarp armijos 
vadų buvo nuolat ginčyjimasi ko 
kiam karui reikia ruoštis ar tik 
dideliam, kuriame bus panaudo
ti didžiausi ginklai, ar ir mažes- 
niem. šiandien nuspręsta ruoš
tis didesniem ir mažesniem susi
rėmimam, kuriuose galės būti 
panaudoti didesni ar, mažesni a- 
tominiai ginklai.

Laikraštis abejoja, kad Sovie
tų Sąjungai pavyktų artimoje 
ateityje pasivyti Ameriką „pie
no ir medaus lenktynėse“. Per 
trumpas liko Kremliui laikas, 
nes režimo krizė yra tokia, kad 
tik labai radikalios priemonės 
galėtų padėtį pakeisti. Tuo tar
pu, kai Amerika savo nfaisto 

nuostolių. Sakoma,' gaminių perteklių nežino kur dė
ti ir yra priversta gamybą siau
rinti, o Sovietų Sąjunga turi tuo 
atžvilgiu kovoti su įvairiomis 
kliūtimis, kurias galėtų įveikti 
nebent tik radikaliai atsisakyda
ma komunizmo tiek vidaus, tiek 
užsienio politikoje.

ša, 12.75 colio daugiau
‘aliai tokiam lietaus pe 
'šiuos mėnesius iškri- 

colių daugiau lietaus ne 
1956 metus. Pada

ras p; 
nei
b

ryte j
kad būti slapiausi metai 

rekordą laikė 1954 m 
coliais lietaus.

ir margarinas
VVASHINGTONAS. — Agri

kultūros departamentas pranešė, 
kad žmonės labiau perka marga
riną, kaip sviestą. Balandžio ir 
gegužės mėnesiais buvo viduti
niškai nupirkta 99 mil. svaru 
margarino ir 67 miiionai svarų 
sviesto.

Maldos už mirusius
TAIPEI, Formoza, rugpj. 11. 

— Vakar Foormozoje įvyko pa
maldos už komunistų valdžios 
nužudytus kiniečius Kinijoj. Sa
koma, kad tokių žuvusių nuo 
1949 m. yra 10,278,000 asmenų.

Komunistai netiki komunizmu
Maskva turėtų atsisakyti kai 

kurių kraštų Rytų Europoje ir 
Rytų Azijoje, turėtų pertvarkyti 
savo išpūstą biurokratinį apara
tą, kuris yra visiškai neproduk
tyvus ir turėtų atsižvelgti į tai, 
kad dabartinėse sąlygose dirban 
tiesiems nėra jokio intereso ga
mybą didinti. Daugeliui žmonių 
komunizmas iki šiol buvęs lyg 
kokia religija, kurios siekius įgy
vendinant reikią pakelti visokių 
medžiaginių nedateklių. Bet po- 
stalinirils laikotarpis ir ypač

Kaltina šnipinėjimu
MASKVA, rugpj. 11. — Mas

kvos laikraštis Literary Gazette 
kaltina amerikietį studentą Stan 
ley Mumford iš Walnut Creek, 
atvykusį į festivalį, šnipinėji - 
mu. Laikraštis paleidžia špilką, 
kad studentas privalo grįžti į 
mokyklą Ir ten studijuoti špio-i 
nažą. Mumford du kartu buvo 
pagautas prie to pačio seno ka
liošų fabriko, kur jis antrą kar
tą buvo nuvykęs pasižiūrėti to 
jam tiek garso suteikusio fab
riko adreso.

Vengrijos imigrantai
WASHINGTON, rugpj. 11.— 

Iš viso į Ameriką jau atvyko 
33,542 vengrai. Įvažiavimas pra 
aidėjo po įvykusios Vengrijoj 
spalio revoliucijos. Pusė iŠ jų y- 
ra suaugę vyrai. Apie juos sa
koma, kad jie yra jauni, stiprūs 
žmonės. Beveik 75% atvykusių 
yra profesionalai arba šiaip spe 
ciolistai

Kanados pramonininkai ligi 26 
et. svarui nuo rugpjūčio 5 d. 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se.

Keturi čikagiečiai sveikina Chicagą atlikę 8,000 mylių ke
lionę laiveliu ii Bremeno. Ii kairės į deiinę: Robert Wolfart, 
Jo tėvas dr. Wolfart, žmona Carolina ir Robert Jorbin. (INS)

Žilumas ir vaistai
LONDONAS, rugp. 9. — Dak

tarai ir mokslininkai savo kon
ferencijoj apie plaukiu pranešė, 
kad nėra žinoma jokia substan
cija, kurios pagalba galima būtų 
žiliems plaukams grąžinti jų na
tūralią spalvą. Dr. G. Boume, 
Londono specialistas pranešė, 
kad naudojimas vitamino B kom 
plekso sidabrinėm lapėm, pada
rė jas dar labiau sidabrines. •

- • Baltijos laivyno vadas da
bar yra admirolas N. Charlamo- 
vas. Prie laivyno vadovybės vei
kia speciali „Baltijos laivyno ka
ro taryba“ ir „Baltijos laivyno 
politinė valdyba“. Pastarosios 
viršininkas yra 1-jo rango kapi- 

' tonas M. Nemovas.
• Santa Vitorio, Portugalijoj, 

apylinkėj gyvenąs farmeris sa
kosi užmušęs 4,260 pelių, 53 gy
vates, 4 laukines kates, kad ap- likdama jį ir 1 
gintų savo farmos egzistenciją, moj.

tį, kuris buvo paleistas kaip 
blaivus, kadangi jis po policijos 
raštinę pavaikščiojo rankomis.

• Santo Domingo Pueblo, N. 
M., 7 tūkstančiai gyventojų be
žiūrint lauke indėnų “Lietaus 
šokio” užėjo stiprus lietus.

• Robert Crouse, 23 m., ir 
McKeon .24 m. Jackson, Mich., 
norėjo pabėgti iš kalėjimo per 
vamzdį, bet McKeonui per išbė
gus, Crouse buvo perstoras, įstri 
go ir buvo išgelbėtas sargų.

• Mount Clemens, Mich., viena 
motina pamatė savo sūnų po 34 
m. Ji išsiskyrė su savo vyru pa

iri. sūnų Pana-

KALENDORIUS
Rugpjūčio 12 d.: šv. Klara. 

Senovės: Danguolis ir Laimė.
Saulė teka 5:54, leidžiasi 
Saulė teka: 5:54 vai., leidžiasi

7:57 vai. >
ORAS

Chicagoj ir apylinkėj šiandien 
dalinai debesuota ir šalčiau.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

—Šen. McCarthy atminimui JAV senato sesija įvyks poryt.
—Gen. Taylor, JAV armijos šefas, atvyko į Paryžių iš Londo

no, vizituodamas JAV armiją Europoje.
—^PrCi. Eisenhotoer žmona jau gali atsisėti. Po golfo žaidynįų

pas ją 8 vai. iš buvo prez. Eisenhotoer.
, —Prancūzijos vyriausybė nuvertino savo franką 20% svetimų 
valstybių pinigais vertinant. Už svetimą valiutą turistai gaus 
20% premijos.

—Korėjoje paskutiniais duomenimis nuo potvynio žuvo 198 as
menys, J/9 dingo ir 298 sužeisti.

—Buvusio prez. Hooverio 88-čio gimtadienio minėjimas įvyko 
San Francisco mieste. , '

—Bostone dėl streiko neišeina laikraščiai.
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LFB DIENOS KENNEBUNKPORTE tina sąlyga stovykloje is-

Bcržo šakelės susiūbavo — 
šaunių f rūtini nk ų suvažiavo ...

Turbūt pirmą kartą nuo tėvų 
pranciškonų įsikūrimo Kenne- 
bunkporte praėjusią savaitę 
(VII.29 — VIII.4) tiek buvo 
pritvinę tolimų svečių, kad tė
vas Petras nuolat turėjo kla
benti aplinkinius vasarnamius 
savo svečiam apnakvinti. Mat, 
šalia įprastinių vasarotojų šie
met prisidėjo LFB studijų ir po
ilsio dienų dalyviai. Vien iš Chi- 
cagos į LFB dienas atvyko 13 
bičiulių. 0 viso jų susirinko 50 
ir 10 jų' atžalyno, be to, 5 bi
čiulių bičiuliai.

Dr. A. Baltinis, K. Skrupske- 
lis, dr. J. Girnius, A. Krikščiū
naitė, V. Kulbokas savo paskai
tose kėlė skirtingų generacijų 
bei kultūrų susidūrimo proble
mas ir jų praktinį sprendimą 
lietuvybei palankia prasme šei
moje, mokykloje, stovykloje, 
bažnyčioje. J. Brazaitis ryškino

ba darosi lengvesnis. Tai esąs 
jautrus dalykas, reikalaująs šią 
generaciją save kontroliuoti, o 
vyresniuosius neskubėti su griež 
tomis ištarmėmis, kurios daž
nai tik neigiamai paveikiančios 
jaunimą.

Kultūros srityje ši generaci
ja susidurianti su įvairių tautų 
kultūros laimėjimais, bet tarp 
jų neaptinkanti lietuvių indėlio 
nei moksle, nei literatūroje, nei 
filosofijoje, nei muzikoje. Pati 
Lietuvos praeitis studijose jai 
daugeliu atvejų pateikiama vi
sai kitokia, nei lietuviškų vado
vėlių ir toms kontraversoms iš
siaiškinti ji neturinti autentiš
kos medžiagos.

Politiniu atžvilgiu ši genera-

vengti svetimos kalbos vartoji-
mo. To galima pasiekti, stovyk- metodas
lautojų nepaliekant vienų, o vi
są laiką juos turint akyse ir lai
kant užimtus. Labai svarbus 
esąs ir organizacijos veiksnys, 
tik patys tėvai šį veiksnį nevi- 
sada įvertina ir panaudoja savo 
vaikų lietuvybei. Bažnyčia galin

nimo lėšų ir nuo kitų visuome- viškos. Ne lietuvių kalba, indė- 
ninių pareigų. Kliudo ir dėstymo i niški papročiai ir pan. reiškiniai

Išvadoje kėlė tėvų ir visuome 
nės prievoles mokyklai, moky
tojo asmenybės ugdymą ir bran 
ginimą, dėstymo metodų — eu
ropinio ir amerikinio — derini
mo reikalą.

Labai pozityvią paramą mo
ti būti labai stipria atrama lie- kyklai teikiančios ateitininkų, 
tuvybei, bet lygiai ir nulietuvį- skautų ir kt. organizacijos. Ypa 
nimo priemonė. Tai pareiną nuo tingas dėmesys kreiptinas mo- 
kunigų. Mažoka esą lietuvių ku- kyklos tautinių šokių grupės su- 
nigų tikrų patriotų. Nevisi ir darymui, mokyklos vaidini- 
tremtiniai kunigai tautiniu idea- ’ mams, taip pat bibliotekėlėms 
lizmu žėruoją. Išvadoje siūlė mi' bei skaitykloms. Mokyklai daug 
nėtų lietuvybės veiksnių negala- talkinančios vasaros stovyklos.

absoliučiai netoleruotini. Dėl vie
no ar kelių nulietuvėjusių vaikų 
stovykla neturinti tapti inter-’ 
nacionalu, bet atvirkščiai — su Į 
lietuvinimo židiniu. Vaikų tauti
nei dvasiai daug galįs padėti ir 
lietuvių šeimų bičiuliavimasis, 
ir lietuviškos dovanos atitinka
momis progomis, ir Kūčių, Ve
lykų, vardinių lietuviškų pap
ročių praktika.

(Bus daugiau)

Oftso Ir būta tel. Ol.yntpic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ir fteštad. tik 10—12 vai.

TeL REU&noe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

V UITOJ Aš IR CHIRURGĄ*' 
i IBTUVIB OTD»«OJA8j

3925 W«t 59th Street
Vai. Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 

penktad. nuo 1—4 p .p. 6:30—8:80
vai. vak. Trečiad. ir fteštad. 1—4 v. 
P- P-

f
P. ŠILEIKIS, 0. P.

< trtiiopedss ITotaziaUui
Aparatai-Protezai, Med. ban 
dažui. Kpec. pagaliu, kojom 

(Areli Supports) Ir t. t. 
Vai.: 9-4 ir -6-8. Šeštadieniais 9-1 
OKTHOPEIHJOS TECHNIKOS IAII

2850 W. 68rd St., Chlcago 29, III 
TeL l’ltoHi>eet 6-6084

vimus gydyti, lenkiant atitinka
ma kryptimi viešąją opiniją, or
ganizuojant mokytojams kur
sus, steigiant mokyklų bibliote-

Tik jos turi būt perdėm lietu-

cija mačiusi tik Lietuvos vals- kėlės, leidžiant vaikams lietuvių 
tybės žlugimą. Realių išlaisvi- kalba skaitinių, 
nimo perspektyvų ji neįžvelgiau- A. Krikščiūnaite ryškino šei. 
ti. Lietuvos mažumas didžiųjų mOg vaidmenį bei
galybių akivaizdoje šią genera- atsakomybę vaikų tautinę są-
ciją taip pat dezorientuoja. 

Išvadoje Skrupskelis kėlė min
visuomeninės veiklos realias ga- gį generaciją daugiau supa-
limybes.

Tautybės praradimas — 
dvasinis skurdas

•Svarstydamas lietuvių jauni
mo kultūrinį brendimą svetimos 
kultūros aplinkoje, dr. Baltinis 
pabrėžė, kad neįmanoma iš vie
nos kultūros pereiti į kitą, nepa
žeidžiant savos asmenybės. Kul 
tūros pamatas esąs tautinis. To
dėl tautybės praradimas visada 
reiškiąs ir dvasinių turtų šalti
nio praradimą, taigi dvasinį skur 
dą. Esą dalykų, kuriuos žmogus 
galįs ar net turįs keisti. Bet esą 
ir tokių, kurių keitimas reiškiąs 
asmenybės žlugdymą. Technikos 
pažangumas nereiškiąs kultūros. 
Tautinė kultūra brangintina ne 
todėl, kad tautinė, bet kad ver
tinga. Tačiau sustingti tėvų kul
tūriniame palikime nepateisina
ma. Svetimos kultūros aplinko
je bręstančios lietuvių generaci
jos kultūrine misija —- prisiimti 
lietuviškosios kultūros vertybes, 
jas papildyti gyvenamojo-kraš
to kultūros teigiamais pradais, 
perleistais per lietuviškosios kul 
tūros prizmę, ir nušviestas nau
ja kūrybos šviesa išnešti į pa
saulį.

Savyje suskilusi generacija
K. Skrupskelis pasisakė už 

generaciją, kuri jau nėra paži
nusi nepriklausomosios Lietu
vos ir kitaip nei senesnioji rea
guoja į dabartinę padėtį. Skrups 
kelio generacija turinti stiprią 
tendenciją jungtis į naująją ap
linką. Kadangi ją, tą generaci
ją, veikianti dar europinė tėvų 
kultūra, tai naujoje aplinkoje ši 
generacija jaučianti suskilimą. 
Ji jau nesi jaučianti tremtyje, ne 
sijaučianti tik laikinai svetima
me krašte gyvenanti, bet daugu 
ma jos dar nenorinti tapti ir 
paprastais emigrantais ir jieš- 
kanti tam tikro vidurio tarp 
tremtinio ir emigranto. Šis jieš- 
kojimas keliąs įvairių sunku
mų: kalbinių, kultūrinių, poli
tinių.

Lietuvių kalbos mokslinis žo
dynas palyginti esąs neturtin-

monę ugdant ir stiprinant. Griež 
tai pasisakė prieš kompromisi
nes nuotaikas, kurios atveria du

žindinti su nepriklausomos Lie- ris j vaikų nulietuvėjimą. 
tuvos technikine pažanga, ūki
nės gerovės pakilimu ir kultūri
niais laimėjimais; akcentavo rei
kalą jai pačiai daugiau tarpu
savyje bendrauti, telkiantis bent 
po kelis universitetuose, taip 
pat glaudžiau bendrauti su vyr. 
generacija; be to, kreipė dėme
sį, kad būtų kontraversiniai Lie
tuvos istorijos faktai autentiš
kai pagrįsti ir tie pagrindai jau
nimui pateikti. k
Lietuvybės kertiniai stulpai
Dr. Girnius svarstė mokyklos, 

stovyklos, organizacijos ir baž
nyčios poveikį išeivijos ir trem
tinių tautinės dvasios ir tauti
nės kultūros gyvastingumui. 
Tautinių dalykų įsisąmoninimui 
lituanistinė mokykla sėkmingai 
galinti tarnauti tik tada, kai ta 
linkme solidariai veiksią moky
tojai, mokiniai ir mokinių tėvai. 
Stovyklos prasmė — sukurti sto 
vyklautojams tautinę kolektyvi
nę nuotaiką, bičiuliškumą ir lie
tuvišką santykiavimą. Tam bū-

Lituanistinė mokykla ir jos 
talkininkai

V. Kulbokas apžvelgė litua
nistinės mokyklos praktinį vei
kimą ir įtaką jaunimui. Mokyk
lą lankantieji esą labiau suaugę 
su lietuvybe ir Lietuvos reika
lais, pareigingesni, kultūringes
ni, veiklesni ir padoresni. Mokyk 
lai kliudo prastas vedėjas: ne pe 
dagogas, be takto, silpnavalis, 
neįdedąs širdies, defetistinės 
nuotaikos. Kliudo mokytojų ne
pasirengimas, nepatyrimas, nuo 
vargis nuo darbo dėl pragyve-

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 80. TROY ST.

' Tslef. 'VAlbrook 5-7670 ir 
GIbson 8-4938

• Generalls kontraktortus nau
jų namų statybai, (vairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime didel) patyri
mą namų statyboje. * Patys 
atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkalnavimai nemo
kamai.

ORAS DABAR 

ATŠILĘS, GALITE 

ĮRENGTI nauja

RH E EM

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AIR-OONDFHONER
1

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

GAZU AR ALYVA

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

įsteigta prieš 20 m

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, III.

TOvvnhall 3-6670 
Blshop 2-3429

PERK RAUSTAU
BAIGUS 

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

2313 W. !)lst St., Chicago, IU. 
Tel. l’Kescott 9-2781

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS. sav.
4058 Archer Avenue 

Telefonas Vlrginia 7-2481

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarimą, 

i’fll valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdlan išskyrus trečiad ir
fteštad.

Rea. tel. GRovehUl 6-5603

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

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
— Pirmad., antr.. ketv., penkt. 
ir 6—8; fteštad. 1—4; trečiad.

Vai.
1—4 
uždaryta.

Tel. ofiso ir būta Ol.ymplc 2-415*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
•4938 W. 15th St., Cicero 
Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero

Kasdien 1-3 vai: ir 6-8 vai. vak.. 
išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 8-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

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 

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South Western Avenue
NmEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad. 11 
vai. ryto iki 8 vai. popiet

Office tel. RF, 7-1168 
Res. tel. WAlbrook 5-376A

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 425.1 VV. 63rd St 
Ofiso tel. REIlani'e 5-4410 

Rezld. telef. Gltovehill 6-06 17 
Valandos: 1-8 p. n?-, 6-8 p. m. 

Penktad. tik po pietų.
Trečiad. ir fteštad. pagal sutarti

Ofiso tel. CLiffslde 4-28*6 
Rezidencijos: lAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 IVest 47th Street 
(Kam|tas 47th ir Heruiltage)

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak 
fteštad. nuo 2 iki 6 vai., lftskyr. sek

DR. FL. TALLATKELPŠA
Ofisai 20 North \Vacker llrive 
(Clvlc Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. OKntr&l 6-22*4

5002 West I6tli Str., Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhall 3-0*5#
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Avė. 
Tel. PRospeet 8-1223 arba \V E 6-5571 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., Šeštad 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu.

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENU, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nogall ramiai eSdStt ir naktimis 
miegoti nes Jų užsisenGJuslos žaiždos 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvl 
ru ir skaudžių žalždų uždekite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pabalins 
niežėjimą ligos vadinamos P8ORIA- 
S18 Taipgi pasalina perššjlmą ligos 
vadinamos ATHLETE.8 FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplySlmą 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džlflstančios suskllsios odos dedir- 
vtnlų,. odos iftbšrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus iSbOrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduole nuo 1*- 
vlršinių odos ilgų1. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 75 
et., $1.26. ir $8.50.
Pirkite valstinBseChi- 
cagoj ir apylinkėse—
Mllwaukee. Wtso., Ga- 
ry, Tnd. ir Detroit, Mi- 
chigan arba rąžyki
te 1 r atsiųskite Mo- 
ney order J

LJEGULO, Department D.,
gas. Be to, studijuojant sveti-, Mlg W. Fxldy St- Chlcago 84, Oi, 
ma kalba, pats mąstymas ta kai-'

DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PERKRAUSTYS 

J 0 S V BALDUS!

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

MOVJNG

ANTANAS LIGUTIS, sav.

S0 PU I E BARČUS
RADIO PROGRAMA

iŠ WGEP stoties — Banga 189t 
PIRMADIENIO vak.. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTaD.

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:80 iki 9:30 ryte 

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

7169 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chlcago 29. IU. HEmlock 4-2411

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
JS047 W. 67th Pi., Chlcago,

III. WAlbrook 5-8063

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

įstaigoje — BRI6HT0N SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti Iki 810,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

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

4S,w«sws tūiūūaZBĘ
0 TOLI IR ARTI

AM«Z/ OHMU TBO/OU- NAUJAUSI KMUSTTMO AMAM3UZ 
ueų Merų Pfirr/HMAs-pi&us msąž/mpsąs AMeMttaMet

JUOZAS NAUJOKAITIS
j 8022 W. 69 S+- CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIUwk 5-9209

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remia8ti» Chicagog Ravings Bendrovė* praeitimi, nuo pat jne įsikūrimo 
1924 metaia, jos pavysdinga bisnio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų nąftnmo atžvilgiu, nėr* saugesnės Ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, angfitą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltni, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Cbieagos Savinga Bendrovės įstaiga yra viena iŠ gra
žiausiai ir modemiSkiansiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Cbieagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paStu.

Rąžykite dėl informacijų. Mūsų turtas $21,000,000.00.

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

Atdara: pirmadieni nuo 12 Iki R, antradlenj Ir -penktadlenj nuo 9 Iki 4, ketvlrtadlen) nuo 9 11d R. 
fte&tadlen} i

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSBBS IR 

GERKLES LIGOS 
-- Pritaiko akinius —

6822 South Western Avenue 
vai. kasdien 10-12 vai. I, 7-9 vai 
vak. šeštadieniais 10 . vai .Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso 'elefnnas: P lt 8-322*
Res telef. WAlbrook 5-5U76

DR. VL BLAŽY?
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
4701 South Damen Avenue 

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

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

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rei.: VVAlbrook 5-3048

""U. oft»o HE.4-6849. ree. HE.4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6. treč.ir šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.

dr. z. danilevišiuš"
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Western Avenue 
Chlcago 2», III

telefonas KEpuhllc 7-4*00
Reatdencla: Gltovehill 0-8161
pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 3-4 Ir nuo 6-8:10 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrginia 7-0086. 

Rratdend don tel. REverly 8-8344

Trečiadienį uždaryta viaą dieną, o nuo 9 Ud 2 valandos po pietų.

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

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

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rez. PR 6-»801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

SjHi'ial.vhč — vidaus ligos

2454 West 71st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 v.v. 
Šeštadieniais 9—11 ryto ir 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

drTrjlija MDNSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGUS 

Office: 10718 nouth Micliigan Avė.
Buto 1853 W. 103 St., Beverly Hllls

Vai'.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v<4 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

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

Tel,: Ofiso — Pl'llmnn 5-6766
Buto -- BEverly 8-8946

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-61*5

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

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

Tel. ofiso: DAnube 6-1126
DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 South Halsteid Street
Vai f iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

šeštadieniais 1—4 v. p. p

Tel. ofiso PRospci't 6-»400
R«'/i(i. UltosiMi-t, 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vlčlūtč)

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.

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

DR. A. NARBUTAS
PI A UČIŲ IR VTDAUS IiIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais Šv. Kryžiaus'ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

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

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 iki 12: 3—6; 7-9.

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta 
LAfayette 8-4*4*.

Namų — Clžlarereat 3-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

1—6 vai. vak.
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2437 
W 62nd St., tel. Resublle 7-8818.

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rev.. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Prlšmtmo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo 6-8 v.v. fteštad. 1-4 vai. popiets—--- --  - ------- ----- - - 4
Tel. ofiso PR. J-6446, rez. HK.4-S15P

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p ; 6 lkt 8 v-

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORis"
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 6-0257. res. PR. 6-6651 

Rezld. 6600 8. Arteslan Avė.
VAL. II v. r. iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Res. RE 7-6867

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

2454 West 71st Street 
(71-oa ir Campbell Avė. kampas)

Atostogose iki rugpjūčio 15 d.

Oftao telef. YArtls 7—1166 
Re*i<1encijoa — 8Tewart 3-4611.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 W«ut 35th Street 
(kampas Halšted ir 36-ta r&tv*) 

VAL. 1 6 Ir 6:36—8:80 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 6-8888, res. RE 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 We*t 8Srd Street

VAL kasdien nuo 3—4 p. p. Ir 7:8#
Iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

Telefonas GRoVehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTUS 
— PRITAIKO AKINIUS >—

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą išskyrus trečiadienius.

*490 W Igarsinetta Ro«A

Skelbkifc “Drauge"!

Ofiso telefonas — Rlnhop 7-2535

DR. AL. RAŠKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Trečiad. 1r sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHlRITRGINitS IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais Šv. Kryžiaus ligonius 
Telef. REpubUe 7-22*0 

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

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

keičia stiklus Ir rėmus 
4455 8. Oaliforais Avė. .YA 7-7381 
Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto iki S v. p. P- 

uždarytas

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-I82P 

Pritaiko akiniur 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtu.ė 
756 Weat 35th Street

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

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų (tempimą, kurt. 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir tollregys 
tę. Prtrenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniai, 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
| mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. YArds 7-1373 

Vai, 10:80 iki 7 v. vak. Aofttad. 10:80 
Iki 6 vai. Sekmad ir treč uždara

DRAUGAS 
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4545 W. 63rd SL, Chlcago 29, Illinois, Tel. LUdlow 5-9560
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PERSEKIOJAMOJI BAŽNYČIA
Dubline, Airijoj, šiemet išleista “Raudonoji knyga” (Red 

Book). JH parašė Albert Galter, išleido M. H. Gili and Son. Ve
damąjį žodį knygai parašė Jean Bernard, Persekiojamos Bažny
čios Komiteto pirmininkas iš Luksemburgo. Tarp kitko jis sako: 
"Tikintieji, kurie skaitysite šią knygą, Persekiojamos Bažnyčios 
Komitetas prašo melstis — susijungti su komitetu, prašant Dievo 
duoti jėgų persekiojamiems, malonės persekiotojams, šviesos ir 
meilės giliai padalintam pasauliui, kad ilgainiui jis surastų taiką”. 
Kreipiamasi ir j netikinčiuosius šiais žodžiais: “Iš šios knygos te- 
įsitikina, kad Katalikų Bažnyčia gina pačias svarbiausias visuo
tines žmogaus teises, pagerbiamas kiekvienos jėgos, vertos to 
vardo ir pašvęstos iškilmingiausiąja Jungtinių Tautų deklaracija. 
Kovodama, kad apsaugotų augščiausias dvasines žmoniškumo 
vertybes, Katalikų Bažnyčia pelno simpatiją, pagarbą, padėką ir 
visų aktyvią paramą”.

Knygos autorius Albert Galter sako, kad “Raudonosios kny
gos” tikslas yra duoti dokumentuotoje santraukoje žinias apie 
komunistinių režimų vykdomą Katalikų Bažnyčios persekiojimą. 
Anot jo, šia knyga siekiama ginti tas brangenybes, kurias yra 
užsimojęs sunaikinti komunizmas, ir taip pat priminti tiems žmo
nėms, kurie gali būti linkę užmiršti, ką daro komunizmas, kad su 
naikintų tas brangenybes; taip pat tai yrą kreipimasis į tuos, 
kurie domisi žmogaus laisvės tikslais ir pagrindinėmis teisėmis; 
kad būtų atkreiptas dėmesys į baisiausias šių laikų tragedijas; 
tai yra prašymas neignoruoti komunizmo ir nesmulkinti jo pa
vojų. "Toks smulkinimas (daromas net ir augštai kvalifikuo
tuose tarptautiniuose rateliuose) yra ne tik klaida, bet taip pat 
nedėkingumo jausmas tiems, kurie kenčia dėl ištikimybės Dievui 
ir už gynimą tos civilizacijos, kuri savo vardą yra paveldėjusi 
iš Kristaus”, rašo p, Galter.

Ir iš tikro, ši knyga yra verta didelio dėmesio. Ji turėtų ko 
plačiausiai pasklisti tarp visų tautų, ypač tarp amerikiečių, ku
rie dažnai pergreit linksta taikiam sugyvenimui su komunizmu.

Knyga yra verta savo vardo. Ji puikiai pavaizduoja Ka
talikų Bažnyčios persekiojimą Sovietų Rusijoj, bolševikų pa- 
vergutose kraštuose, satelituose ir visur, kur komunistai yra 
daugiau ar mažiau savo koją įkėlę. Knygoje duodama nemažai 
vietos Pabaltijo valstybėms, daugiausia Lietuvai. Jai paskirti iš
tisi 20 puslapių. Duodama trumputė, bet labai tiksli Lietuvos 
istorija. Labai šviesiai atpasakojamas gyvenimas nepriklausomy
bės laikais. Katalikų Bažnyčios persekiojimas nušviečiamas ne 
šiaip jau atsitiktiniai, bet labai vaizdžiai, įtikinančiai ir dokumen
tuotai. Daug medžiagos imta iš “Lietuvių Archyvo” ir iš kitų 
tikrų šaltinių. Todėl yra duodamas gana pilnas vaizdas, kaip 
buvo ir tebėra persekiojama Katalikų Bažnyčia bolševikų oku
puotoje Lietuvoje.

Knyga baigiama šiais žodžiais:
“Baisus kriminalas prieš krikščionybę, civilizaciją ir žmogaus 

garbę, papildytas Vengrijoje, laisvam pasauliui primena komu
nizmo atstovaujamą neišvengiamą pavojų, kuris gresia viso pa
saulio tautų dvasiniu, moraliniu ir ekonominiu pavergimu. Ty
liosios Bažnyčios drama tęsiama. Kova Vengrijoje nėra kova tarp 
proletariato revoliucijos ir buržuazinės reakcijos. Tai yra kova 
tarp tironijos ir laisvės dvasios, kova už apsaugojimą viso to, 
kas žmogaus širdyje yra kilniausio ir geriausio”.

DEL PUSIAUSVYROS
A. GIEDRIUS, Woroester, Mass.

S. m. liepos 26 d. “Drauge”
(Nr. 174) perskaičiau Juozo Ber 
tūlio straipsnį “Taisytini reika
lai” ir pasidėjau šalia Petro Bloz 
nelio straipsnį tapačia antrašte 
š. m. birželio 17 d. “Drauge”
(Nr. 141). Ir vienas, ir kitas

lančius, dr. Jonas Basanavičius, 
dr. Vincas Kudirka, Maironis ir 
dar visa eilė kitų — dideli var
dai ir pasigėrėjimą kelią jų dar
bai. O pastarasis nepriklauso
mos Lietuvos laikotarpis — vi
sas staigus Lietuvos atsigavi-

autorius kalba apie taisytinus, mas ir pražydėjimas 
reikalus, tik Petras Bloznelis
siūlo reprezentuotis pavyzdžiais 
“iš galingos Lietuvos praeities, 
o ne iš tamsių tautos dienų”, 
tuo tarpu Juozas Bertulis siūlo 
vaizduoti pilnutinę Lietuvą su 
jos šviesiosiomis ir tamsiosio
mis dienomis, daugiau bene ak
centuodamas tamsiąsas. Saky
čiau, ir vienas, ir kitas savaip 
teisūs: turime didingų pavyz
džių iš šviesiųjų Lietuvos dienų, 
turime taip pat tokių ir iš tam
siųjų. Tiktai ką mes laikome 
geru pavyzdžiu?

Archeologiniai radiniai, rodą,

Be abejo, jeigu jieškosime blo
gio, rasime ir to. Visais amžiais. 
Antai nusiskini geriausios atmai 
nos gražiausią obuolį o vidu
je — kirminas. Ar dėl to tas o- 
buolys arba visa obelis peik
tina?

praustaburniška. Pasiklausyki
me, ką dar dabar kitos tautos 
nukalba. Ne vien iš to reikia 
spręsti apie tautos kultūrą.

O kas ta žema kilmė? Carų 
priespaudos laikais bene dau
giau buvo žinomi prasti žmonės 
ir ponai. Taip sakė liaudis. Pras 
ti žmonės buvo ūkininkai ir dar
bininkai, ponai — dvarininkai ir 
valdininkai. O kas ta žema kil
mė? Jau ne kitaip, kaip ūkinin
kai, darbininkai, įvairaus verslo 
žmonės bei paprasti miestiečiai. 
Lietuvoje ūkininkų visada buvo 
dauguma, apie juos daugiausia 
ir tenka kalbėti. Jie vieni beveik 
bus sukūrę tautosaką, jie paga
minę dailių kryžių ir koplytėlių,

Kažinkas įsigeidė parodyti į jie priaudę puikių audimų ir 
pasauliui lietuvišką sodybą, su-i juostų. Kas galėtų pasakyti, kad 
siradp nusigyvenusį, o gal ir mūsų ūkininkai buvo koki tam-
prasigėrusį ūkininką, nutraukė 
jo sodybą su nukūrentomis tvo-

suoliai, goželiai ? Pasiskaityta
me patarlių, dainų ir pasakų —

mis, nes diktatoriai paprastai ne 
pakenčia gabių žmonių, todėl, 
jiems mirus, visada pasireiškia 
krizė, nes nėra tinkamų į jų ba
tus įstoti.

Prof. Pipes sako: ‘Rusija nie
kada neturėjo vietinės savival
dos tradicijų, todėl centras ir 
provincijos nežino savo teisėtų 
autoriteto ribų. Rusai, sveti
mus valdydami, linkę atsidėti sa 
vai biurokratijai’.

Visi šie pareiškimai yra pro
fesoriški, bet neišvengiami, ka
da tikrų faktų sunku gauti. Ži
novų nuomone, viešas prisiriši
mas komunizmo dogmoms maža 
tepasikeitė po Stalino mirties, 
bet žymiai pasikeitė piliečių nuo
taikos. Ar jos liberališkesnės ir 
galiausiai suliberalins kraštą, ži- 

. _ . . „ . novai pasakyti negalėjo. Eilinis
“^^nngą.gyve-,^ gan paklausti tad. ko-

GAILA ŽENTO, GAILA 

VARŠKES

“New York Times” bendra 
darbia Sulzberger iš Londono 
praneša:

“Senuosiuose Oksfordo univer 
siteto rūmuose vyko žinovų kon
ferencija pasidalinti pažiūromis 
apie dabartinę Sovietų Sąjungą. 
Sutarta, kad šiandien nėra ko
munizmo pasaulyje vadų, kurie 
rimtai betikėtų marksizmui. Ta
čiau tie visi vadai nori išlaikyti 
komunistinių šūkių monopolį, 
kad kiti nepasivogtų. Todėl po 
paviršiaus pakaitomis slypi pri
sirišimas senajai prievartai.

Amerikos Harvardo universi
teto atstovas prof. Merle Fain 
sod, pvz., teigė, kad po kolekty
vine diktatūra ‘stalinizmo šešėlis

žiūrėkite! Su tokiu “lietuvišku- 
kad tose vietose, kuriose dabar I mu", žinoma, nedera rodytis, 
lietuviai gyvena, buvo jų gyven
ta jau 500 metų prieš Kristų (ne 
olito pabaigoje), būta palyginti 
augštos kultūros žmonių, augš- 
tesnės už visas kitas padermes, 
aplinkui gyvenusias. Ta kultū
ra buvusi aisčių — mūsų protė
vių. Tai jau apčiuopiami duo
menys, kad mūsų protėviai bene 
anksčiau už kitus bus išėję iš 
lokio urvo bent vidurinės Euro
pos plotuose. Tas žinojimas jau 
gali mus patenkinti ir net kelti 
pasididžiavimą.

Prisimenu Oldenburgo lietu
vių gimnazijos istorijos moky
toją Juozą Pažerūną. Jis daž
nai būdavo kviečiamas kurios 
tautinės šventės proga kalbėti.
O kai jis kalbėdavo ir pradėda
vo vaizduoti Mindaugo, Kęstu
čio, Algirdo ir Vytauto laikus, 
tai pats, kažinkur į tolį žiūrėda
mas, šypsodavosi, lyg matyda
mas visą ano laiko didybę, ir 
klausytojus taip mielai nuteik
davo, jog pasilikdavo neišdildo- 
mąs įspūdis. Ar anais laikais ne 
buvo vargo ir skurdo? Buvo.
Bet jiš buvo didvyriškai visos 
tautos nešamas, žinant, kad tas 
vargas ir skurdas būtų galėjęs 
būti dar didesnis, patekus sve
timiesiems į vergiją. Tautos va
dai tada turėjo šviesti, kaip 
skaistūs žiburiai tamsią naktį.

Slogūs buvo. Rusijos carų ir 
Vokietijos kaizerių priespaudos 
metai, bet ir tada tauta žibėjo 
savo didvyriais. Kristijonas Do
nelaitis, Mikalojus Daukša, Si- 
manas Daukantas, Motiejus Va

romis, vėjo nudraskytais sto- į kokia išmintis! O reikėjo ir pa- 
gais ir paminomis užkamšytais į kalbėti. Tamsuolių ir goželių 
langais ir padavė į spaudą — tauta nebūtų anais sunkiaisiais

Tiktai reikėjo pasidairyti po 
Lietuvą — kokių gražių senų se
niausių ir "naujų naujausių so
dybų buvo galima pamatyti!

Arba paėmė dailininkas kokią 
balą su keliais berželiais ir krū
mais prie krašto, nupiešė ir pa
vadino: Lietuvos peisažas. Ro
dos, lyg visa Lietuva tik bala 
tebūtų!

Taigi žinoma, kad tokiais pa
vyzdžiais nėra ko didžiuotis.

Tautosakoje irgi visko rasi
me. Bus ten labai gražių, pasi
gėrėtinų dalykų, o pasitaikys ir 
nešvankių. Bet ar visus maišus 
iki dugno turime iškratyti pa
sauliui ? Visa tautosaka — mok 
slininkams.. Auklėjimo ir pa
prastos ‘reprezentacijos reika
lams privalu atrinkti. O gi mū
sų liaudis jau nėra ir tokia ne-

priespaudos metais išlaikiusi 
savo kalbos, papročių ir religi
jos, pagaliau nebūtų ir nepri
klausomybę įgijus.

Jeigu žmogus nesimokė gim
nazijose ir universitetuose, tai 
dar nereiškia, kad jis negali būti 
inteligentiškas ir kultūringas. 
Inteligenciją suvokiame dau
giau pagal dvasinę žmogus kul
tūrą. Lakuoti nagai, brilianti-

niai žiedai ir brangūs drabužiai 
dar nerodo inteligencijos. Jau 
Kristijonas Donelaitis kėlė, kad 
lietuvis būras (ūkininkas) pa
doriau elgiasi už kaikuriuos po
nus, atseit mokytus ar bent pa
mokytus žmones. Toki pat žmo
nės tautose tebėra ir dabar.

Taigi iš visų lietuvių tautos

amžių semkimės stiprybės, re- 
prezentuokimės daugiau gerais 
pavyzdžiais. Prastieji tepasilie
ka mokslininkams ir pedago
gams jų specifiniams reikalams. 
Ogi prastų pavyzdžių, būtų ir 
nebūtų, iškelia ir mūsų prie
šai — kam dar turėtume jiems 
padėti! ?”

JONAS CHAniMSKAS
J. O. TELEVISION CO. PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

KOKS VĖSINTUVAS
TAMSTAI GERIAUSIAI TIKTŲ? — KLAUSKITE MUS

2612 W. 47th St. TeL FRontier 6-1998
Atdara kasdien Iki 6 vai., plrmad. Ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

Atliekame didelius Ir mažus automobilių remontus. Lyginimą*, da
žymas, Elektrinis suliedinimaa. Parduodame automobilių dalia.

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

2641 West 71 st Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

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

ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6 1882

DAŽYMAS
DEKORAVIMAS

VL VAITEKONAS
Dažome Ir dekoruojame 

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

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

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

<1IIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll* 
Visi Pittsburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA
Pltteburgh’o Lietuvių 

Katalikų Radijo Programų
— vadovaujama — 

Lietuvos Vyčių Pitteburghe
JI TRANSLIUOJAMA 

Kiekviena seknuuden* ano 
1:80 Iki 8:00 vai. p. ” 

m STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE

Visata reikalais kreipkite* Šiuo adre 
tu: LITHUANIAN CATHOLIC HOUI 
Radio Statlon WIOA. Braddoek. Pa
HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĮIIIĮĮIIllll

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 

'š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

tir

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

saugu Ir pelninga.

Unlvenal Savings and Loan Assoclatlon užtikrina saugomų 
Ir gražų pelną.

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

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

. Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

mijų komiteto laišką, atsiklausu 
sį informacijų auie rusų rašyto
ją Šolokovą. Tokiu būdu jam 
buvo atimta proga laimėti Nobe
lio premiją.

Molotov miesto taryba nutarė 
miestui sugrąžinti jo senąjį var
dą — Perm. Laivas Molotov, ku 
ris* plaukioja tarp Leningrado 
ir Londono, perkrikštytas į Bal
tiją. Kažin kas bus padaryta su 
Molotovo ‘kokteiliais’, kuriais 
vengrų jaunimas kovojo prieš 
rusų tankus? Jiems irgi reikės 
kito vardo”. V.

STATYBAI 

IR NAMŲ 

PATAISYMUI 

PRISTATOM 

Visokių ROMų 

MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS. Praa. *

3036 So. Halsted St.
TeL VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Priataty 
mą Teikiame Nemokamai. 

Raštinė atid&ra kasdien nuo
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Seštadienaia iki 3 vai. vakaro

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

MAY MOTORS
Autorizuotas OLDS. pardavėjas 

, 7406 S. HALSTED
i WE HA VE MANY FINE ONE 
. OWNER USED CARS ON HAND. 
' ALL OUR CARS ARE FACTORY 
i RECONDITIONED & CARRY OUR 
FAMOUS W AR R.ANTY ' TAKE 
ADVANTAGE NOW, IF IT’S A 
QUALITY USED CAR YOU ARE 
LOOKING FOR. COME IN AND 
LET ONE OF OUR COURTEOUS 
SALESMEN GIVE YOU A DEM- 
ONSTRATION RIDE. WE HA VE 
COMPLETE FINANCING & IN
SURANCE ON THE SPOT. NO 
WAOTNG. OVER 30 YEARS AS 
A FRANCHISED OLDS. DEAL- 
ER.

Šiokiadieniais atdara, iki 9-tos 
valandos vakaro.

G. M. A. C. TERMS 

VTNCENNES 6-8121

immmiliimniliiiMiiniiiiiMiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii, 

knyga.

Kokios pasirodo tik retaia laikotar
piais.

PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 
ROMANAS

Didelė Lietuviškos buities knyga, 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jory 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukštienės, 
Lietuviškos Knygos Klubą leidinys 
434 psl. Kaina $4.00.

Užsakymus ir pinigus siųskite 

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois
‘IIHIHIimilllHIHIIIHUlUIHIIIHIIIIIIIUUHUlUIIIIIIHUIHIHIIIHIHIUUHIlUIIIIIHIUm*

Pasinaudokite “Draugo” Classified skyriumi.
e JANIS KLIDZEJS naooonag

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

nimą’. Kitas žinovas Bertram 
D. Wolfe sako: ‘Dabartiniams 
diktatoriams Maskvoje nėra rei
kalo pas Leniną grįžti, nes jie 
niekad nuo jo valdymo būdų nei 
nenutolo. O prof. Richard Pipes Bostono “Monitor” Maskvos 
(kitas Harvardo atstovas) pa- bendradarbis Edmund Stevens 
reiškė: ‘Šiandien pavergtieji rašo:
kraštai tokiomis priemonėmis ra “Kalbėdamas Leningrado dar- 
minami, kaip prie Stalino. Jei bininkams, maršalas Žukovas 
bruzdėjimai nepavyksta, kėlėjai Mąlenkovą, Kaganovičių ir Mo- 
pabaudžiami; jei pavyksta, šutei lotovą išvadino ‘išsigimėliais’, 
kiama šiek tiek laisvės, tik ne ga nes jie priešinosi suteikti pla- 
lios gyvybinius klausimus sa- tesnių galių sudėtinėms Sovietų 
vaip spręsti’. . Sąjungos respublikoms (irTary

Tokiu būdu visi gyvena senoje bų Lietuvai?). Sako, jog jie‘ne-

kia nauda iš tokių kalbų?” V.

MOLOTOVO “KOKTEILIŲ” 
LIKIMAS

91Ū
y

9l«&

ROMANAS

D4

VERTĖ A. LEITISKiS SSBMM^OB

(TĘSINYS)
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santvarkoje, kuri iščiulpia vis- 
sus, nepraturtina nė vieno.

Tai nemalonios išvados libera
lams komunistams, tikėjusiems, 
esą atoslūgis palaipsniui sužmo- 
nins jų kietąją diktatūrą. Prof. 
Fainsod čia sako: ‘Galutiniai Sta 
lino įpėdinių siekimai yra tie pa
tys kaip ir jų tėvo’. Vienintelė 
viltis — tai apšvietos plitimas 
visuomenėje, kuris gal ilgainiui 
diktatūrą pagrauš. Wolfe sako, 
kad Stalino įpėdiniai yra Stalino 
gizeliai, tik su mažomis galvo-

norėję iš rankų paleisti vadelių, 
kurias turėjo per 30 metų. Toki 
neverti net partijos nariais būti.

Ukrainiečių rašytojų suvažia
vimas Kijeve smarkiais žodžiais 
pasmerkė Kaganovičių, kuris 
1947 metais, sako, nekaltai ap
juodinęs keletą žymių ukrainie
čių rašytojų ir tuo būdu sukliu- 
dęs ukrainietiškos kultūros au
gimą. Rašytoja Vanda Vasilevs- 
ka prikišo Šepilovui laikymą pas 
save stalčiuje per šešis mėnesius 
be atsakymo švedų Nobelio pre-

Jo neatleido nuo mokesčio už mokslą. Ar jis ne
buvo iš gabiausių mokinių Salanų gimnazijos paskuti
nėje klasėje? Nelaimė buvo kitur. Klasės auklėtojas, 
Erdvinas Grinbergas, jo nekentė. Jau praeitais metais 
jam buvo sumažinęs elgesį. Pedagogų tarybos posėdy 
jį buvo apibūdinęs kaip tokį, kuriam vieta tik pataisos 
namuose.

Kodėl? Klasėje ir kitur Andrius neiškentė, prieš 
jį nekalbėjęs. Istorijos ir lotynų kalbos mokytojas, 
Erdvinas Grinbergas, buvo rygietis, prieš porą metų 
baigęs universitetą. Prieš jo paties norą čia buvo at
siųstas į tolimą, mažą provincijos miestelį.

Galbūt jis tai darė sąmoningai, kad jį iš šios vie
tos perkeltų į Rygą ar kitą kokį didesnį miestą — jis 
stačiai atvirai pešėsi su visais mokiniais, ypač su savo 
auklėjamąja klase. Dažnai jis išgalvojo ir prikišo viso
kių nebūtų atsitikimų, vadindavo kvailiais visus apy

— Netiesa! Jūs kreivai matote, pone mokytojau, 
i Tai yra melas!
' Prisijungė visa klasė.
i — Ką?! Čia riaušės? Aš jus pamokysiu! O tu, 
Į būrio vade — pas direktorių!

Iš pykčio paraudęs tada šaukė Grinbergas. Ir taip 
dažnai Andriui išėjo pasivaikščiojimas pas direktorių.

Vėliau jis stengėsi kibti prie Andriaus kur ir kaip 
tik galėjo.

Galbūt ir tai buvo tiesa, kad jis buvo įsimylėjęs į 
jaunąją latvių kalbos mokytoją, Teklę Upanytę, o ji į 
tai nekreipianti dėmesio, galbūt ir dėlto jis šiemet bu
vo pasidaręs dar piktesnis.

Galėjo jau būti. Jei taip tik pagalvojo, nesupran
tami dalykai darėsi suprantami.

— Todėl — pasigailėjimo veltui laukti. Dar tik 
savaitę laiko už mokslą sumokėti. Ką daryti? Šie pas
kutinieji metai reikia išlaikyti!

Lūžo mintys.
Už sienos išmušė septynis kartus, Languose mir

gėjo šviesa.
Marytė dar miegojo. Jis matė, kaip antklodę kil

nojo jos jauna krūtinė, kaip gražiai išsidraikę buvo 
ant kaktos jos tamsūs plaukai. Akimis Andrius nubu
čiavo savo mergaitę, ir dėl to viskas pasidarė geriau.

Jau septynios. Turiu žadinti.
Jis priėjo ir nuglostė jos plaukus.
— Mariuk...
Mergaitė atvėrė akis, šelmiškai pajudino galvą antlinkės gyventojus ir mokinių tėvus, brolius ir seseris.

Tokiais atvejais Andrius užsidegė, kando dantis, pagalvės ir šypsojosi.
valdėsi, pagaliau šaukė; — Mariuk, jau septynios...

Ji greit iššoko iš lovos. Abudu išbėgo į lauką, nu
siprausė ir greit užkando pusryčius.

— Eisime kartu? O, dar daug laiko, — Marytė 
sakė.

— Ne, aš dar nueisiu į namus.
— Taip, tu dar turi pamokas paruošti...
— Viską parengiau jau šeštadienį. Tik kelius są

siuvinius turiu pasiimti.
Abu dar apie šį tą pasikalbėjo, tada staiga įvyko 

kažkas baisaus. Marytė pažiūrėjo pro langą ir drumz
linu, išsigandusiu balsu suriko:

— Andriau!.. Grinbergas!
— Kas? Andrius staiga nesusivokė.
— Grinbergas... Smuk į antrą kambarį... — prie 

sienos spausdamosi kalbėjo Marytė. Akimirksnį šimtai 
minčių virto kulvertomis Andriaus galvoje: bėgt? 
Bėgt? Ne?

Ne!
— Neturi prasmės. Vistiek supras. Būk rami.
Čia pat pamestas apsiaustas, kepurė. Būtų buvę 

kvaila bėgti ir pasirodyti bailiu.
Beldėsi.
Marytė tylėjo.
— Prašau — garsiai sušuko Andrius.
— Labą rytą!
— Labą rytą... Labą rytą...
Sunkios tylos valandėlė. Trys akių poros gaudė 

viena kitą.
lBus daugiau) ■k a
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NIAGARA PUSIASALY PASIŽVALGIUS | LIETUVOS GENERALINIO
dą išklausys Aušros Vartų Mo-1 KONSULATO JfEW TORKE 

| PAJIESKOMI ASMENYS
Niagara pusiasalis be apylin 

kės įžymybių ir Niagaros kriok 
lio yra dar garsus “Welland ca 
nal”, kuris jungia Erie ir Onta 
rio ežerus.

Wellando kanalas yra 25 my
lių ilgio. Juo perplaukia kiek
vieną dieną apie 30 laivų. Be Ka 
nados ir JAV laivų, kanalu labai 
dažnai plaukia Didžiosios Brita
nijos, Olandijos, Švedijos, Nor
vegijos, Vokietijos ir kitų pašau 
lio kraštų laivai. Kanalas ne 
jdomus su

i tina.
Brangūs lietuviai nuo Nemu

no krantų, nuo Neries, Dubysos 
ir Šešupės pakrančių, kurie žiau 
raus likimo atplėšti nuo tų vie-

Alekua-Leonavičiūtė, Ona, iš Smil
gių, Panevėžio aps.

Bakanus, Jonas su šeima, turėjo 
foto studiją Newavk, N. J.

., . TJ. , T. x . ,. Barkevičiūtė, Ona Ir Stefanija,tų, V-sios Kanados Liętuvių die- dukt lgTlo ir M«iijo« Mikalonytės 
nos metu susirinkime visi i Nia- Barkevičių.

Bartkus, Mikas, sūu. Motiejaus,, ?š 
Matiešonių k., Jėzno v., Alytaus ap. 

černevičius, Viktoras, sūn. Juozo,
garą Falls.

Laikas bėga; skaitome laik
raščių skiltyse, jog vienas lietu- I į§ šakių ap.
vis ar lietuvė mirė vienoje vie-1 Dabrovolskytė - Jakštienė, Antolia, 

r u to je, kitas kitoje vietoje. Nebe-I ls Seiuų n- /yrąs Jakštas, Pet
daug laiko ir mums beliko, grei- Degutis, Juozas ir motina Vilkie- 

į “Ana- , nė, Elzbieta.
su savo i padangę pakylančiais kai" ar' vvaunas pasaJ O"Uy,' P<’“'"'

lame plaukiančiais !, . . .. . . ., tu laiku visi nueisimelaivais jis dar įdomu pamatyti „ , . ,J * r j —k d Vydūnas pasa-

tiltais. Daugiausiai tokių tiltų 
kanalas turi Welland mieste; 
nuo Niagara Falls iki Welland 
yra tiktai 15 mylių. Kai laivas 
plaukia kanalu pro tiltą, tiltas 
yra iškeliamas į viršų, o pro jo 
apačią praplaukia didieji vande
nyno laivai. Kol laivas išlenda 
pro tiltą, trunka apie 10-15 mi
nučių; kadangi Welland mieste 
yra tokie 5 tiltai, tai miesto gat
vės visuomet prikimštos maši
nų, kurios laukia nuleidžiant til
tą. To nemačiusiam, tas viskas 
įdomu pamatyti. Dar kanalas
įdomus su savo vadinamais --------------
“locks”, kur yra iškeliami ir nu- Darbininkai stato koplyčią 
leidžiami laivai. Tokias “ceremo 
nijas” galima matyti Thorold

Todėl, kol dar gyvi ir turime 
jėgų, nepamirškime I-sios Kana 
dos Lietuvių dienos, kuri jau vi
sai arti.

Žmogus susitinki gimines, pa
žįstamus ir draugus, pasikalbi, 
pasijuoki, nusišluostai ašarą ir 
kažkaip lengvesnė pasidaro toji 
tremtinio dalia. >

Mums, susirinkusiems, jNiaga-

gyvenusiHęrmanaitė, Brouislava, 
Ukmergėje.

Jakštiene - Dabrovolskaitė, Anto
lia, iš Seinų ap., ir vyras Jakštas, 
Petras, gyveno Harrison, N. J.

Jakubauskienė - Miliauskaitė, Bar
bora.

Jeeiūnas, Bronius, Edvardas ir 
Jonas.

Juocas, Povilas ir Vincas, sūnūs 
Vinco.

Katauskaitė - Zaronskienė, Viktė, 
ir vyras Zoronskis, Jonas.

Kulakauskas, Juozas ir Vladas,
ra krioklys atneš tą malonų Lie- Bu“- Te°d°™-_. . . . ... - Leonavičiūte - Alekna, iš Paneve-tuvos veja, kuns atgaivins mu- į žio ap

' 1 Makauskas, Juozas, sūn. Tomo, iš
Lazdijų vai.

sų tėvynės pasiilgusias širdis.
Kanadietis M. Š. I

mieste, kuris yra 10 mylių nuo 
Niagara Falls. Laivų iškėlimas 
ir nuleidimas, tuose “locks”, vyk 
sta tokiu pat būdu, kaip garsia
jame Suezo kanale, apie kuri 
labai dažnai kalba viso pasau
lio spauda.

New Yorko Consolidated Edi 
son bendrovės darbininkai su
rinko lėšų, kad Korėjoje būtų 
pastatyta koplyčia. Tai padarė 
darbininkų klubas, suorganizuo 
tas prieš keletą metų ir tada tu 
rėjęs tikslu leisti į mokslus vie- 
to jų įmonės darbininko sūnų,
kuris norėjo būti kunigu. Iki 

Dar gi viena Niagara pusią- šiol tas klubas jau išleido aš- 
salio garsenybė — tai Chrystal i tuonis jaunuolius į kunigus. Vie
Beach; jame kiekvieną dieną 
susirenka tūkstančiai žmonių.
Tai visokių karuselių ir sūpynių 
miestas. Jeigu kam teko būti 
garsiosios Vienos-Praterstern,
Austrijoje, tai Chrystal Beach 
beveik tas pats, tik žinoma, vis
kas vyksta amerikietišku tem
pu. Be to, labai gražus paplūdi
mys ir gaivinantis Erie ežero 
vanduo.

Visai prie Niagara Falls yra 
Kingston parkas; kas būna Nia
gara Falls, visuomet aplanko 
ir Kingston parką.

Niagara pusiasalis — tai vai
sių ir daržovių kraštas. Jordon,
Vineland, Fenwick, Fonthill,
Weinfleet ir kiti miestukai skęs
ta vynuogynuose ir soduose. Pa-1 nelietuviškoje kolonijoje ? Gi ne 
kelėse visur pardavinėjami vai-, dėl to, kad neturėtume apie ką 
šiai. I pasikalbėti ir linksmai praleisti

laiką, bet kad nemokame pasi
vaišinti. Manome, jog būtina 
tiek vaišintis, jog viskas turi

nas iš jų — tėv. Philip Reilly, 
iš Yonkers, N. Y., dirba Mary-j 
knill misijose Korėjoje. Ir tas 
klubas ryžosi dideliam uždavi
niui — sukelti $10,000, kad bū
tų pastatyta Korėjoje koplyčia, 
dedikuota Šviesos Dievo Moti
nos garbei. Kaikurios šeimos 
skyrė didesnes sumas — įtaisy
ti toje koplyčioje kokius nors 
reikmenis.

Ar žinai, kodėl . . .
Be reikalo bėgame. Kad išlik

tume ištikimi tautinei bendruo
menei, reikia ne tik bendrauti, 
bet ir kiek galima gyventi kai
mynystėje. Kodėl bendravimas 
nutrūko ir kodėl kuriamės visai

Neseniai Niagara pusiasalyje; 
buvo kroatų tautinė diena (Wel- 
land’e). Joje buvo suvažiavę a- 
pie šešis tūkstančius kroatų. Ne 
žinau, kiek jų yra Kanadoje, bet

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomas ANTANAS PALIU- 

LIONIS. Atsiliepti šiuo adresu: St. 
Burokas, 4337 S. Fairfield Avė., 
Chicago 32, III.

Pajieškomas POVILAS BIVAI- 
N’IS, sūnus Juozo, kilęs iš Šiaudiniu 
/Kaimo, Vyžuonų vais., Utenos apskr. 
Jieško jo sesuo Nastazija Bakutie- 
nė iš Šiaulių. Kreiptis į J. Strolią, 
513 Wilder str., Philadelpliia 47, 
Pa., pas kurį yra laiškų iš Lietu
vos. •

Masenkas, Vania, sūn. Vosyliaus, 
gyvenęs Broklyne.

Mickevičius, Juozas, sūn. Antano, 
gyveno Chicagcųe, So. Mozart St.

Mikalojūnas, Jonas, iš Viešintų 
vai., Panevėžio ap.

Mikalonis, Jurgis, sūn. Motiejaus, 
iš Seinų ap.

Miliauskaitė - Jakubauskienė, Bar
bora.

Šeputis, Petras, sūn. Juozo, iš Ka- 
rapolio> k., Tauragės vai.

Sklerienė, Anelė.
Skurvydas, Adomas, žmona Justi

na, vaikai Stanislovas, Vaclovas ir 
Vaclovą Jonauskienė, kilę iš Mosė
džio vai.

Šlekys, Algirdas - Juozas, sūn. 
Jono, iš Marijampolės ap.

Šmičkus, Petras, buvęs Anglijoje.
Straskauskaitė, Alė.
Taujanskaitė, Elena.
Valaitienė - Mikolonytė, Veronika, 

d. Motiejaus.
Valaitis, Jonas, gyvenęs Vokieti

joje, Dillingene.
Vilkienė - Degutis, Elzbieta.
Zaronskienė - Katauskaitė, Vikte 

ir vyras Zaronskis, Jenas.
J ieškomieji arba apie juos žinan

tieji maloniai prašomi atsiliepti:
Jieškomieji arba apie juos ži

nantieji maloniai prašomi atsiliep
ti į:

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New Yoičk 24. N. Y.

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stanftlauskas instoliuoja vi

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

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

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

OLympic 2-6752

LIET. APDRAUDOR AGENTŪRA
Visų rūSlų apdraudoe. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bes patvlrtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
6108 S. Ashland Avė. ChlcajEo 86, III.

SK8ITTK1TE "URAUGĄ"

CLASSIFIED AND HELP W A NTED ADS
________ KKAL ĘSTATE
M»il. 1 u. 5 k., u o. 2 aut. gnr.815,500 
MOr. 5 k. 1 k. virš. 1 k. rus.S22.0O0. 
Miir. 2 po 5 k. 2 aut. gar. $24.000. 
Med. 1 a. 5 k. II 4 k. Alyva. $11,000 
Taverna ir 2 kam. tižpak. Ui 0,500. 
Mūr. 2 po 0 k. 2 aut. gar. $20,000 
Mūr. naujas 3 erti. mieg. $22,000
S.A. AGLINSKAS Real Ėdale

REAL ESTATE HELP WANTED — FEMALE

2439 W. 00 St. HE. 4-0202

pradėti svyruoti, bet tai vaišin
tojams rytojaus dieną atsiliepia

ir mums. lietuviams, nereikėtų ibiudžcta' todėl ateity stengia-, 
i si visai nesusitikti net su ka-nusileisti. Jeigu mes nesuvažiuo

sime į V-ją Kanados Lietuvių 
dieną daugiau' kaip šeši tūkstan 
čiai — šeši tai jau reikėtų būti
nai —-- būtų gėda prieš Niagaros 
pusiasalio kitas tautybes. Nepa- 
sirodykime, kad mes apsnūdę ir 
nemokame susiburti, o reikalas 
ir prasmė tam yra.

Yra tik viena Lietuva pusia
salyje, vienas Nemunas, vienas 
Neris, Šventoji ir Šešupė. Yra 
tik vienas Gedimino kalnas, vie
ni Aušros Vartai, ifięni “Pelė-

daise buvusiais geriausiais drau 
gaiš.

• „Lietuvos respublikinės pre- ( 
mijos“ 1957 metais ministerių' 
tarybos nutraimu „už žymiau
sius lietuvių literatūros kūri
nius“ paskirtos šios: Juozui Bal- 
tušiui - Juzėnui už jo romaną 
„Parduotos vasaros“ 25,000 rub
lių; Eduardui Mieželaičiui už 
poemą „Rojiška poema“ 25,000
rb.; Juozui Grušui už tragediją 

siais ir kerpėmis apaugę augs-, „Herkus Mantas“ 15,000 rb.; 
tai” Trakų pilies griūvėjai. Yra! Justinui Marcinkevičiui už poe
tik vienas “Kęstutis” ir viena 
“Jūratė”, laukiantieji mūsų su
grįžtančių prie Giritaro krašto. 
Neapvilkime jų. Jeigu negalime 
dabar susirinkti ant Gedimino 
kalno, jeigu negalime pasimels
ti prie Aušros Vartų, tai V-sios 
Kanados Lietuvių dienos metu 
susirinkime Niagara Falls. Čia 
mūsų norus išgirsi Geležinis Vil
kas Gedimino kalne, mūsų mal-

mą „20-tas pavasaris“ 15,000 rb. 
Meno srityje: Vytautui Klovai 
už operą „Pilėnai“ 25,000 rb.; 
Juozui Padleckui - Indrai už ba
letą „Audronė4' 15,000 rb.; Vy
tautui Jurkūnui už iliustracijas 
Donelaičio „Metuose“ 15,000 
rb.; Valst. dramos teatro režisie
riui Kymantaitei Kazimierai; 
dailininkui Jonui Vilučiui, akto
rei Janinai Berukštytei už „Pas
kenduolės“ pastatymą po 15,000 
rb.

SAVININKAS PARDUODA medinį 
namų: 5 kmb. ir d kmb. viršuj, ap
šilo. alyva Marųuette Parke. Arti liet. 
bažn. ir mok. Už $11.500. Skambin
kite telefonu: PRos|>ect 8-0005.

REIKALINGA MOTERIS 
PRI2IŪR6T1 VAIKĄ 

Kreiptis tel. DAnube 6-6353

VIKTORO KO ŽIGOS 
Lietuvišbs gazolino stotis ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS CO.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-95S3

ĮSIGYKITE DABAR

KADA IR KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
Siame leidinyje ir 8 pust priede at
spausdinta JAV-bių Socialinio Drau
dimo (Sočiai Security >. Įstatymas su 
naujausiais 1956 metų papildymais,
būtent: 1) Oficialės pensijų ir pašal
pų lenteles, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 6 2 metų amžiaus, 3) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 60 metų amžiaus.

Be to, šiame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų atsitikimų Įstatymas ■ 
(Workmen’s Conipcnsajlon), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno su- 
siželdimus kiek mokama pašalpos. 
Leidinių kaina tik 80 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti:

“DRAUGAS”

4545 West 63rd Street 

Chicago 29. Illinois

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

ražas, 30 p. sklypas, dujų pečiais 
šild., visi butai, 136 paj. ir uav. bu
tas. 39 ir h'rancisco apyl. Kaina 
$19,900.

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

GAGE PARKE:
Žavinga rezidencija: 7 kmb. dvi vo

nios, daug rūbinių, vieta knygynui, 
veranda, visas namas nauia.i deko
ruotas, 60 p. sklypas aptvei’as ap
link tvora, puikiai {rengtas sklypas. 
Namas kaip naujas. $37,000.

MARQUETTE PARKE:
" Puikiai atrodantis, patog'ai su

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

KITUR:
Med. 2 po 6 69 ir Lafltn apylinkė

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

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

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

NOTARY PUBLIO 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 6-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir semadj
BEVERLY SHORES, INDIANA
l)u apartmentiniai namai su gerom 

pajamom ir namas ant 3 sklypų, ar
ti I^ike Michigan lietuvių apylinkėje. 
Gražus gamta vaizdis.

J. R. KUHNLE 
6837 S. Green St., Chicago 

Ylncennes 6-0024

KADA NORITE PIKKTI AR 
PARDUOTI NAMUS

KreipkitSs į
SOPRYCH REAL ESTATE 

•407 S. Kedzle Avė. WAlbraok 5-8216 
AGENTAS ALEX KANAVERSKIS

Mūr. 2 po 6 k., centr. šild. 2 maš. 
garažas, skl. 87 p. — nebrangiai.

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

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

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avo.
Tel. CUffside 4-7450; Res. 

YArds 7-2046

Marųuette Parke, kampinis mūri
nis naujas, gelsvų plytų. 2 butai po 
6 kamb.; 1—4 kamb., 38 pėdų' skly
pas. Pilnai įrengta pastoge (attic), 
2 automb. mūrinis garažas su auto
matiškai atsidarančiomis durimis. Vi
sas namas nepaprastai gražiai ir mo
derniškai įrengtas. Savininkas d61 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 namų.

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- 
itme parduodami Jūsų namui,

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaskl St.

Telef. LUdlow 5-5900

WO1(K CI4OSE TC HOME 
SAVE TIME & CARFARK

TYPIST — GENERAL OFFICE
Soma experlence .ireffered būt 

not absolutely necessary. Age no 
factor. Knovvledge of shorthand holp- 
ful. Mušt likę figures. 5 day week. 
New air conditioned Office. Company 
benefits. Salary according to ex- 
perlence and ablllty.

BEECO. INC.
1501 W. 35th St.

Gali LAfayette 3-4806

HELP W.ANTED — MEN

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpubUc 7-9400

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar pardvedant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas pa ta r 
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 50th St. Tel. PRospect 8-5454

ANKSTI KELęS, JAUNAS VEDĘS,

PAS RUDAITĮ
PIRKĘS — NESIGAILĖSI!

Visos prekes tik geriausių Amerikos fabrikų. 

Kainos žemiausios visoj Chicagoj.

★ ★
3 dalių sofa tr nakčiai dvi lovos dabar tik $, 99.00
Skalbimo mašinos, 10 svarų skalbia į 30 minučių, tik J 89.00

»
Virimui parceiano pečiai ..............  ................ $ 89.00

5 dalių fortmica viršum virt. stalai, įvairių spalvų, tik J 39 00
Komodos baltinių sudėjimui, «k .................................... j 29.00
Rūbų spintos ................................... ............................... .. J 19.95
Šaldytuvas 8 cub. pėdų Admiral, Westinhouse.......... J 159.00
Knygom spintos stndomom stiklo durim.................... J 29.00
Vatiniai matracai .................... ................................................................ J 13.50
7 dalių valgomo kambario baldai su formica viršum $ 99.00 
Sofa Ir fr.toHs svočių kambariui puikiausių spalvų $ 150.00
Kavos staliukai, formica viršum .................................... g 9 50
KMltaal 9*12 Bfgollmv ar Alexunder Smith, tik .... g 39.50 

dūlėms staliukai ąžuolo ar riešuto iggbivos ............... g 2.50

Illinois rcMort liųuidation sale 
PAEŽERIO SKLYPAI

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

SOutli Shore 8-2023

GAGE PARKE
5 k. su uždaru porėium. Gražiai 

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

Pajamų nuosavybe 7 kamb. rezld. 
Ir 2-jų k. butas rūsyje. Radijatorlais 
gazu apšild. Galimybe padaryti 3-čtas 
butas. 2 autom, garažas. Paskola su 
</2%- Pilna kaina $19,900,.

MARQUETTE PABKB
5 kamb. mūr. Plytelių virtuve ir 

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

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

apačioje, 4 k. butas viršuj. 50 pšdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina
$23,1900.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše Ir Įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estete
Insurance, Notary Public 

ft«l« So. Westem Avė. 
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085

REIKALINGAS

VIRĖJO PADĖJĖJAS
Turi būti nors kiek prityręs. 

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

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

T,EI. KEllog 2-8703 
SERVK7EMEN

Steady work. Expd. in stoker-oil 
burner repairs and heating instal- 
lation. «

CHICAGO
AUTOMATIC FIEATING CO. 

5918 S. Wentwortli 
BUttcrfield 8-8855

C A B I N E F
M A K E R S

Steady employment ior 
experienced men; 

many company benelits

EMIL J. PAIDAR 
COMPANY 

1120 N. Wells St.
VYRAI IR MOTERYS

REIK ALINGI
PADĖJĖJAI VIRTUVĖJE

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

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

BUILDINO & REMODELINO

> S-S-WVS.S. S.S.S.VS.S5.S5 s S.S.S S \ s \ >

Tšvai, įsigykite ir duokite $«vo vai- 
karna paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENfiS 
pasakų knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, Šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir- 
ielfir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina $1.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS”
4546 W. 63rd Street, Chicago 29, III.

Pagyrimai yra tos pačios pri
gimties, kaip ir vynas: svaigi
na. —Tarchetti

Ne tiem, kad reikia daug pinigų 
žinoti, kur juoe pirkti.

įsigyti baidus. Tik reikia

■m........
MDI0 PROGRAMA

Liet Radlo Prorrama IR stotie. 
4VHM8, 1090 kll. nokrn&dlnnlala lt— 
13:90 vai. per pietus: liet. mualka 
delno.. Ir MagrdutSa Pasaka. Biznio 
reikalai, krelptin į Steponų Mhaką. 
Hnltlc Florlats, OSIIų ir Dovanų Krau
tuvę, 502 E. Hroadtray, So Boeton 
27. Mase Tel. So. 8-0489. Ten pat 
raunama lai k .Draucaa“. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU1IIIIIIIIIIIII

MAJ0R FURNITURE, INC.
3207 So. Halsted Street

TtfofMia _ CAIumet 5-3207
Vedėjas E. RUDAITIS

Krantuvė atidaryta: kasdien 9—6 vai.
pirm. ir ketv 9—9:30 vai.

Liepos ir rugpjiūčio men. krautuvė sekmadieniais bus uždaryta.

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

mas, 3 mieg. kamb., didelis salionas,
6 rūbinės, gazu apšild., aluminum 
sieteliai ir žieminiai langai, avvnings. 
Arti I. C., krautuvės, mokyklos. Že
mi mokesčiai. Nebrangiai. Reikia tik 
$2,000 įmokėti. Geroj vietoje. Skam

binti SKyline 4-5127.

MARQUETTE PARKE pulkus 
mūr. bungalovv 5 kmb. $18,000. 

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po 5 ir b kmb. Šild. gazu 

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

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

2 namai. 4 bt. po 4 kmb. Rūsys ir 
___ _ . pastogė. Geros pajamos. Mažas įmo-

Alum. dvigubi langai, 1% karo ga- kSjlmas. Skubiam pardavimui mi
ražas. $19,000. A. Katilius. .piginta kaina.

NAUJAI IR GRAŽIAI | Modern. mūriniai po 2 butu: 2 po
PERTVARKYTAS 5, 2 po 4, 2 po 6 ir 4 kmb. rūsy.

5 kamb. mūr. bungalovv Marųuette KITUR
f rytus nuo Marųuette Parko — 

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

Atnaujintas medinis—2 po 6 kmb. 
$10,600. Mažas* įmokėjimas. 20 vie
netų mūr. ‘‘rooming house". Metinių 
pajamų $12,500. Prašoma $32,500. 
Įmokėti — $6,000.

Be to dar turime ir kitokių gerų 
namų įvairiose vietose.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 3-3881

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

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

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

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

PRIE MARQl’ETTE PARKO
Mūr. 6 kamb. rezidencija. Šildy

mas gazu. Apsauga nuo potvynio.

Parke. Gazo šilima. $17,500. A. Siru
tis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 71st Streųf 
Visi telefonai: WAlbrook 5:6015

$13,900 PILNA KAINA už mū
rinį 2-jų butų narną^ 4 ir 4 kamb. 
2 autom. mūr. garažas. Švarus na- 
mas. Pajamų $82 į mėn. Įmokėti’ 
$4,000. ŠVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LAwndale 1-7038.

PROGOS — OPPORTUNITIES

I6NUOMUOJAMA — POR RENT

NAMŲ SAVININKAI I
Tarini niaujame butų išnuomavi

mui. Patamavimaa veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estete 
5»16 So. Wentern. PRomom* a-2284

POOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOl

Skelbtis “DRAUGE” aostmoaa. 
nes 1ia yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimu 
kaina yra prieinama visiem*,.
oooooooooooooooooooooooooo

Perskaitę “Draugą’ 
kitiems!

duokite

Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy
mo, pertvarkymo (r-emodeling) darbai

VACYS PETRAUSKAS
į BUILDING CONTRACTOR 
j 4327 S. Campbell Av., Chicago 32, III. 
j Tel.: YArds 7-9675 arba CL 4-7450

Namų statyba, Įvairūs pataisymai 
Ir pardavimas, jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigūš, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 9-5581 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais puo 10—4 vai. Adresas: 515
Nolton, W)llow Springs, 111.

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel. Blshop 7-SS40 
2787 West 4Srd Street

J

MAISTO PRODUKTŲ IR 
MĖSOS KRAUTUVE

SU NUOSAVYBĖ 
5 kamb. 3 mieg. apartmentas. šil
dymas “forced air” — alyva. 2 au
tomobiliams garažas.. Rargcnas.

' Telef. REpnbllc 7-7255

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

PARDUODAMA VAISTINE 
Apylinkėj 63rd ir Ashland. 

Įsteigta 193įpm.
Brutto pajamų virš $120,000 j met. 

Nėra “fountain”, nei likerių.
Prieinama kaina 

Skambinti DElaware 7-1391

. BREIVE and SON
OONSTRUCTBON COMPANY 
1442 S 48th Ct., Cicero S0, m.

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
Saukite DAnube 6-2793 nuo 9 vai. 

- ryto Iki 7 vai. vakaro
Tel. OLyrnplc 2-5121 nuo 6 vai. 

vakaro Iki 11 vai. vakaro

LIETUVIU STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Bulldera Gen. Contraotom 

Atiteka planavimo Ir staty
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų Ir viešųjų pastatų.

Namų Įkainavimas Ir Įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STARKUS
Raštines Ir buto telefonas

PRoapect 8-2618 
8300 SO CAMPBELL A VE. 

Chleago 29. m.

Pirkit Apsaugos Bonnss Skelbkitės “Drauge”!
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Brockton, Mass.

Išleistuvės
Juozefa Savickienė, dienraš

čio “Draugo” skaitytoja ir Mo
terų Sąjungos 15 kuopos veikė
ja, atkviesta Barboros Bolman- 
tienės, atvyko j Brocktoną iš 
Vokietijos 1950 m. lapkričio 
mėn. 24 d. Jos sergantis vyras 
turėjo pasilikti Vokietijoje. Kar 
tu atvyko ir jos du sūnūs — Vv 
tautas ir Sigitas, kurie baigė 
Brocktono gimnaziją 1955 mt. 
Sūnus Vytautas dabar tarnau
ja JA\,’ kariuomenėj Vokietijoje, 
Freiburge. Kitais metais grįš į 
namus.

Gi Sigitas Savickas liepos 30

šiurpi žinia

Prie Brocktono miesto yra 
gražus parkas, Brocktono tur
tuolių Field’ų dovana miestui.

Jame yra penketas dirbtinių 
ežerų, apsuptų mišku. Ežerų 
salose veisiasi daugybė lauki
nių ančių ir žąsų. Du kriokliai 
puošia ežerus. Aplink ežerus 
vienvažiai keliai. Parką mėgsta 
žmonės. Vaikai atvežtais trupi
niais, iš namų, maitina antis ir 
žaidžia su joms. Nuo ežero pyli
mo žvejotojai meta meškeres, o 
pylimo ramunės džiugina akį.

r.T. MarijoAą, Šv. Kazimiero Provincijos, 
naujų viršininkų paskyrimai

jj prisimintų. Vienintelis jo drau tą: “Visą savo turtą palieku 
į gas buvo šuo, ištikimas namų1 ~ 
sargas.

tis. Parke bokšte gamtos mė
gėjai dairosi į apylinkes, o miš-

, . . T t • lt tose uogauja bei grybauja,d. išvyko kar,o tarnybon J Uni- . ? , , ° .
d c;_ į Gražiai sutvarkytuose pavėsin

gose aikštėse žmonės ilsisi karš 
čių metu, užkandžiauja ant lau-

ted States Navy Recruting Ser 
vice, prie Washingtono.

Ta proga VII.27 mokslo drau 
gės-ai Tamošaitytė Nijolė, Pet- 
kelytė Teresė, Tamošaitis An
tanas ir Orintas Edis, Vytauto 
ir Loretos Tamošaičių sode, su
ruošė Sigitui išleistuves. Sukvie 
tė Brocktono jaunimo, ištiesė 
stalus sode ir, išpuošę sode ga
ražą, linksmai praleido vakarą 
pasivaišindami ir pasilinksmin
dami. Atminimui jteikta dova
na : kelionės reikmenų dėžė.
' Visuomenė pasigėrėdama se
ka šį gražų jaunimo draugišku
mo mostą, o Juozefa Savickienė 
dėkoja mieliems V. ir L. Tamo- 
šaičiams už dėmesį jos sūnui Si
gitui priimant išleistuvių vakarą 
savo patalpose ir prisidedant 
ponios Loretos puikiu tortu.
Taip pat dėkinga Rožei ir Motie 
jui Valentukevičiams už kitus i 
maisto produktus, ir Sigito drau 
gėms,-ams už tokį atmintiną iš- 1 
leistuvių suruošimą.

Persikelia į naują kleboniją
Šių metų rugpjūčio mėn. 8 die 

ną Šv. Kazimiero parapijos ad- 
mipistračija persikelia į naują 
kleboniją: 21 Savvtell avė.,
Brockton, Mass. Persikelia pa
rapijos klebonas prel. P. W. Stra 
kauskas ir vikarai kun. Alber
tas Abračinskas ir kun. Jonas 
Daunys. Šio klebono rūpesčiu 
buvo pastatyta nauja mūrinė 
bažnyčia 1952 m. ir šiemet nau
ja mūrinė klebonija. Gatvė, ski
rianti kleboniją ir bažnyčią, pa-Į narė Juozefa Savickienė daug 
vadinta St. Casimirs Avė. Perl.
P. W. Strakauskas į šią parapi
ją buvo atkeltas 1948 m. gegu-
žės mėn. Su juo kartu gyvena 
ir jo motina — Agota Strakaus 
kienė, arti 90 metų amžiaus, ki
lusi iš Zanavykų krašto, Sintau 
tų parapijos, kuri žymi garsiai
siais veikėjais ir kunigų gausu
mu Suvalkijos krašte.

Po Generalinės Kapitulos po
sėdžių Romoje, naujoji T.T Ma
rijonų Provincijos Vadovybė 
Amerikoje, šiomis dienomis pa
skyrė ir Roma patvirtino, šv. 
Kazimiero Provincijos Namams 
sekančius naujus viršininkus:

Chicagoje, (Aušros Vąrtų pa- 
rap.) Namo viršininkas — kun. 
Antanas Švedas, MIC. Gi Spau
dos (“Draugo”) Namo viršinin
kas — kun. Antanas Miciūnas, 
MIC.

Kenoshos, (šv. Petro parap.) 
Namo (Kenosha, Wis.) viršinin
kas — kun. Juozas Augūnas, 
MIC.

Milvvaukės, (šv. Gabrieliaus 
parap.) Namo (Milwaukee, 
Wis.) viršininkas — kun. Pra
nas Skrodenis, MIC.

Niagara Falls, N. Y. (šv. 
Jurgio parap.) Namo viršinin
kas — kun. Juozas Mačiulionis, 
MIC.

Plano, III. (3ve. Marijos pa
rap.) Namo viršininkas — kun. 
Jonas Savukynas, MIC.

Pietinėj Amerikoj, Argenti
noj, Avellanedos Namo (Auš
ros Vartų parap.) viršininkas 
— kun. Jonas Duoba, MIC. Gi*

Juvenato Namo (M a r i a n 
Vienas ežeras skirtas maudy-i Hills, Clarendon Hills, III.) vir

šininkas kun. Viktoras Rimše
lis, MIC.

Marianapolio Namo (Thomp
son, Conn.) viršininkas — kun.
Juozas Dambrauskas, MIC. Gi I Rosario Namo (šv. Jurgio pa- 
Marianapolio Mokyklos vedėjas rap.) viršininkas — kun. Juo

ko stalų ir kepa dešreles specia-: — kun. jonas Petrauskas, MIC. zas Margis, MIC. •
liai įtaisytose krosnelėse. j__________________ ___ ________________________________

Prieš tai, dirbdamas fabrikuo
se, buvo susitaupęs gražių pi
nigėlių, apie trisdešimt tūkstan 
čių dojerių. Dažnai pagalvoda
vo, kad jo prakaitu uždirbti pi
nigai guli banke be jokio tiks
lo.

Vieną naktį pasijautė blogai. 
Manė, kad jau reiks mirti. At
gavęs jėgas, paėmė popierio ga
balą ir parašė testamentą. Visas 
savo santaupas užrašė ištikima
jam šuniui. Įdėjo į voką ir už
darė.

Vėl susirgo ir mirė. Kada miš 
kininkai užtiko jį mirusį, pra
nešė policijai. Patikrinę lavoną, 
rado kišenėje trumpą testamen-

Remkite dien. Draugą!

Bobiui”. O Bobis buvo jo šuo.
Susirinkusios giminės ginči

josi palikimu. Bet teismas dar 
nepasakė sprendžiamo žodžio,

mat, nėra tokių įstatymų, ku
riais pasiremdami galėtų šį rei
kalą teisėtai sutvarkyti. Tat iki 
šiol $30,000.00 kapitalo pavel
dėtojas yra Bobis. B. M.

Mūsą bendradarbiui
A. j- A.

POVILUI ABELKIUI 
mirus, jo gimines ir draugus nuoširdžiai už- 
jaučiame.

LIET. FREIBURGIEČIŲ VIENYBE

Dažni atvažiuoja pailsėti čia 
kiekvieną dieną po sunkių die
nos darbų. . /

Tik vieno išsigimėlio ranka su 
drumstė tą gražią Field Parko 
ramybę. Liepos 26 d. kažkoks 
niekaadė.jas subadė mirtinai pei 
liais du berniukus brolius 10 ir 
11 m. amžiaus ir paslėpė giliai 
miške. Sulaikytas vienas 21 m. 
jaunuolis ir įtariamas tą žmog
žudystę padaręs, nes jis buvo 
tik ką paleistas iš pataisos na
mu, kur buvo pakliuvęs už pa
našius pasikėsinimus eidamas 
14-tus metus. Prie lavonėlių ras 
ta jo buto raktai ir lovoj peilis. 
Žudikas ir nužudyti nelietuviai.

Veritas
Auka Neit. Prasidėjimo 

Seserų Vienuolynui

Brocktono Moterų Sąjungos 
15 kuopos narė Veronika Zala
torienė paaukojo šešias knygas, 
kurios buvo išleistos laimėjimui 
Put name — Seselių Sodyboj,

nė, O. Pareigienė, K. Kuzbors- 
kienė, B. Znotinienė, J. Savic
kienė, L. Senutienė, K. Keblins- 
kienė, L. Adamkavičienė, P. 
Bludnikienė, P. Dabrėga, P. Giu- 
čis, Manuel Da Silva, V. Duobie- 
nė, B. Rožėnas, O. Kazlauskie
nė, A. Urbienė, M. Bartkevičie- 
nė, Neffai, F. Šmitas, O. M.JSvir 
tūnienė, Z. Stašaitienė, B. Ta- 
mulienė, P. Grybžkiskienė, Z. A- 
linskienė, S. Buinaųskaitė, P. 
Kuodis ir A. Sužiedėlienė.

Už nuoširdų ir gerą darbą 
J. Savickienei ir visiems auko
tojams 15 kuopos valdyba dė
koja.

Pagerbti žuvę už laisvę

Kaip kiekvienais metais, ir

Palikimas šuniui i
Tūlas žmogus, apsivylęs gy-1 

venimu, pasitraukė nuošaliai nuo J 
žmonių, apsigyvendamas pamiš-Į 
kėje. Nebenorėjo matyti nei vie
no, ypač moterų.

Punktualiai^ kiekvieną aštun
tą dieną, senu automobiliu, vyk- , 
davo į miestą nusipirkti maisto 
ir kitų hūtiniausių reikmenų. 
Jis neturėjo nei draugų nei prie- i 
šų, bet turėjo daug giminaičių. 
Niekam nerašė ir iš nieko nelau
kė jokios žinutės. Buvo visų 
užmirštas, ir neprašė, kad kas

Ilgas kelias įsakymais; trum-

per lietuvių susiartinimo šventę. Į laigv€g kovotojus ginklų gar. 
Surinkta ir paaukota vienuoly- j gaįg 
nui $29 ir 5 cent. Kuopos vai-1

šiemet mirusių atminimo dieną I pas ir sėkmingas — duodant 
pagerbti žuvę už tautų laisvę1 pavyzdį. —(įuintilianas
Brocktono lietuviai prie jiems ■ ■ ■ , ■■
pastatyto paminklo Webster
gatvėj. Raibėjo Brocktono A.
'L. T. pirmininkas Vincentas 
‘Zinkevičius. Maldas atkalbėjo 
kun. J. Daunys. Kariai pagerbė

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYčIAj
Geriausios gėles dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

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

IRENA SKINDERIS
Gyveno 3117 C North Orchard 
Mirė įugrpj. lt), 1957, 4 vai.p.p.

Gimė .Lietuvoje. Kilo iš Vil
kaviškio miesto.

Amerikoje išgyveno 7 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Vacys ir dukra Nijolė, 
tėvai Leonas ir Juzė Kreičma- 
rai, tetos Julė Gansky, Elena 
Beičak ir Lietuvoje Marija Sen
kus. pusbroliai Juozas ir Alek
sandras Bell, Romaldas Sen
kus ir Antanas Ross su šeimo
mis ir kt. giminės ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Hursen ko
plyčioje, 92 9 Belmont Avė. Lai
dotuvės įvyks antrad., rugp. 13 
d. iš koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėta į Our Lady of Mount 
Carinei parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę lieka: vyras, duktė, 
tėvai, tetos ir pusbroliai.

Ljiil. koplyčios telefonas — 
WEŪington 5-1724.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
X MR. NELSON,

SAVININKO

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

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas* mieste!

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

T0wnhall 3-2108, 3-2109

dyba dėkoja V. Zalatorienei už 
knygas ir narei Bronei Meižie- 
nei už tokį stropų talkinimą ko
misijai šiame darbe.

Geras darbas
M. S. 15 kuopos Brocktone

pasidarbavo surinkdama pini
gus (17 dol. ir 25 cent.) už tau
tines vėliavas, kurias pati ir pa 
siuvo. Vėliavos bus įteiktos Šv. 
Kazimiero parapijos mokyklai, 
kurios plevėsuos švenčių metu 
šalia JAV vėliavos mokyklos 
aikštėje, prie lietuviško kry
žiaus. Pinigus aukojo: prel. P. 
W. Strakauskas, Z. Mantautie-

Laimėjo II-ją premiją
Brocktonietė Aurelija Kuci- 

naitė konkurse M. A. S. tema 
“Kuo turiu pasitarnauti lietu
vybės palaikymui” laimėjo III- 
ją premiją — pusė kainos į at- 
kų stovyklą. Sveikiname!

K. Keblinskiene

A.

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 — 

ir Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS t LOAN ASSH.
6245 S. V/estem Avė., Chicago 36, III.

CONTINENTAL SAVIHGS S LOAN ASSH.
4559 So, Paulina St., Chicago 9,III., Yflrds 7-0145

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

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

ST. ANTHONY SAVINGS t LOAN ASSN. -
1447 S. 49thCt„ Cicero 50, III., tel. TO 3-8131-32

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

1
Au^tą

MIDLAND
1 Savings and Loan 

Association
glBSUAt0)3

40 MfTU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BENDROVĖ

4038 Archer Iveoue ui. laj-azi*
AUGUST SA L DŪKAS Pwxl<!

Išėjo iš spaudos nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZĖ
Kaina: $2.00, 150 pusi.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, 

Chicago 29, III.

Naujasis Testamentas- 
Šventas Raštas

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

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

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
ĮVAIRIOMS PROGOMS

“Drauge” galima gauti NAUJŲ 
GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ ATVIRU
KŲ. Atvirukai yra kelių spalvų ir 
atspausti rankomis šilk skreen bū
du. VARDADIENIO, GIMTADIE
NIO, PADĖKOS, UŽUOJAUTOS, 
VESTUVIŲ, SVEIKINIMAI MO
TINOS DIENOJE, VESTUVIŲ SU
KAKTUVIŲ SVEIKINIMAI ir PA
DĖKA UŽ UŽUOJAUTĄ. 10 AT
VIRUKŲ SU VOKAIS $j.00.

Užsakymus au pinigais siųskite:

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

Chicago 29, III. 
Platintojams duodama nuolaida

&000000000000&000000000000

Skelbtis “DRAUGE" apsimoka 
Ties jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kalas yra prieinama vlalema.
oooooooooooooooooooooooooo

POVILUI ABELKIUI mirus, 
jo šeimai, seserei A. Rimkienei ir pusbroliui 
B. Stančikui su šeima, gilią užuojautą reiškia, 

M. ČASAS IR ŠEIMA

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH). Vlce-Preeldent

Wesfern Avė. Tel. GRovehilI 6-3745

<3

| paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 

transportadjų automobiliu.

Ątdara kasdien Ir sftkma.dlenta.la nuo # vai. ryto Iki 6 vąl. popiet.
I*H1RINKITF DABAR _ RVR PASTATYTA KAPINIŲ D IKK OJE! 

JOKIO fMOKIJIMO. HirMOKftHI'VF KAPINIO IHKNOJE.

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

Paruošė KUN. PRANAS DAUKNYS, M.l C.

Atspausdinta Londone 1057 met. ir dabar jau gau
nama “Drauge’ 4545 West 63rd Str., Chicago 29 III.

Kaina $1.50

Perskaitę dienr. ‘ hraiijį;)", duokite jį kiliems.

UOOllIO VALANDOJ

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
fe Ak* Air CfedMoMd h

1-MOS — Automobiliam* 1
kurte mreem kMeue mleeto Uulyeei «a< 

koplyčia ertUau Jtteų uamų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- 9BP ^9^. ^ur’me koplyčias!
vimas dieną ir nak- ttf' J® v s o s e Chicagos ir f
tį. Reikale šaukti I Rnselando dalyse ‘d
mus. tuojau patarnaujame.(

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. UTUANICĄ AVĖ. Tel YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 VV'est 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS I. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, IU TeL OLympic 2-1003

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

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

VANCE FUNERAL HOME
1424 8. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOwnhall 3-9687
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X Kun. Antano Sabaliausko,
misionieriaus sąleziečio, šven
čiančio 25 m. kunigystės jubi- 
lėjų Šiluvoje prie Cedar Lake,
Ind., rugpjūčio 18 d. mišios at
virame ore bus laikomos paties 
jubiliato 12 vai. Jų metu pa
mokslą sakys kun. dr. Juozas 
Prunskis ir giedos Chicagos 
Dainavos ansamblis. Atsilankiu
siems svečiams pietūs po pa
maldų (virš 200 vietų) įvyks 
naujojoje svetainėje. Vaišiems 
vadovaus kun. dr. J. Prunskis.
Be to, keliose Saleziečių sody
bos vietose veiks atskiros už
kandinės, kuriose bus galima 
gauti dešrų su kopūstais, ku
gelio ir įvairių gėrimų. Jubilia
tas ypač laukia atsilankant 
jurbarkiečių, skirsnemuniečių, 
panemuniečių, jų bičiulių, pa
žįstamų ir visų saleziečių gera
darių.

X Rimantaa-Antanas Repšys, 
adv. A. Repšio sūnus, šiemet 
baigęs Chicagoje šv. Ignoto 
Augštesniojoje mokykloje I kla
sę, nuo ateinančiųjų mokslo me
tų pradžios persikelia į Maria
napolio Paruošiamąją mokyklą.
Jis iki šiol Bavo mokykloje bu
vo vienas iš geriausių mokinių.
Marianapolio mokyklos vado
vybė laukia atvykstant ir dau
giau lietuv|ų, kurie ten mielai 
laukiami. Kodėl ir kitų mokinių 
tėvai negalėtų pasiųsti ten sa
vo valkų?

X Kun. Jonąs švagždys, Nu- 
kryžiotojo V. Jėzaus Seserų ka
pelionas, lankėsi mūsų redakci
joj ir naujame tėvų marijonų 
vienuolyne. Jisai Chicagoj lanko 
savo brolius ir jų šeimas. Ne
seniai svečias minėjo kunigys
tės 50 metų ir amžiaus 75 m. 
jubilėjus. Ta proga S. Sužiedė
lis parašė, o seselės išleido kny
gą apie gerb. Jubiliatą. Knyga dėdę A. Kulboką, kurio vasar

namyje prie Erie ežero pralei
do likusią atostogų dalį.

X P-1S Ieva bukas baigė tri
jų savaičių atostogas savo tė
velio vasarvietėj, Beverly 
Shores, Ind., ir jau grįžo j Chi
cagą. Ji ir atostogaudama ne
pamiršo “Draugo”: dienraštį ji 
skaitė kiekvieną dieną. Ypač 
jai patiko, kad atostogaujant 
su tėveliu gausus būrys draugų 
bei pažįstamų susirinkdavo be
veik kasdien skaityti “Draugo”. 
Už tokį laikraščio pasitarnavi- 
mą — atostogų metu jį siųsti 
į atostogavimo vietą *— p-lė I. 
Lukas “Draugui” nuoširdžiai 
dėkinga. P-lė I Lukas, čia gi
musi lietuvaitė, yra labai gra
žus pavyzdys, kaip reikia bran
ginti liet. spaudą. Mes būtume 
labai dėkingi, jei p-lė I. Lukas 
visus buvusius “Draugo” skai
tytojus paragintų likti juos 
nuolatiniais dienraščio skaity
tojais.

X J. J. Aukštkalnio pastan
gomis Gary, Ind., lietuviai su
dėjo $500, už kuriuos Šiluvos 
koplyčiai bus įtaisyta mon
stranciją. Po $100 aukojo J. J. 
Aukštkalnis ir Uršulė Zalec
kienė; po $25 — V. Brazys, Jų- 
nas Brankevičius, D. Kumckas,' 
Josephine Normantienė, Ona 
Brazauskienė, M. Benzinienė, 
Ona Rūkas, Mr. & Mrs. A. Va- 
lenas, Petronėlė Gramalienė, 
Anastazija Adomaitienė, St. & 
Joana Juknevich ir kiti mažes
nėmis aukomis.

X Vera Skeirienė, vietos 
Alto skyriaus sekretoriaus žmo
na, gyvenanti Gary, Ind., rug
pjūčio 8 d. su sūneliu išvyko 
trims savaitėms atostogų į Los 
Angeles, Calif. Atostogaudama 
numato aplankyti giminaičius, 
pažįstamus, pamatyti Holly- 
woodą, kitas žymesnes vietas 
ir taip pat pasimaudyti vande
nyne.

X K. Lupeikienė iš Gary, 
Ind., su savo sūneliu atostogų 
metu buvo išvykusi į Kanadą, 
kur aplankė savo pąžįstamus, 
o taip pat pamatė gasųjį Nia
gara Falls. Grįždama iš Kana
dos buvo sustojusi Detroite pas

JUOKAS MAIŠOMAS SU VERKSMU

Garsusis komikas Red Skelton, grįžęs iš Europos kelio
nės, New Yorke prajuokino žurnalistus, tačiau viduje jis be
veik verkė. Jis norėdamas paguosti neužilgo mirsiantį sūnų, 
norėjo jam parodyti pasauli, tačiau Londone vienas lai'krtš- 
norėjo jam parodyti pasaulį, tačiau Londone vienas laikraš- 
sau garsą. Tuomet komikas grįžo į JAV. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Bažnyčios unijos kongresas’ Palaidojo 1,000 JAV karių

Nuo rugpj. 29 d. iki rūgs. 1 d.
Šv. Prokopijaus abatijoje, Lisle,
III., šaukiamas antras Bažnyčios

‘Kunigas Jonas nuopavadinta 
Kryžiaus”.

X Alfonsas ir Albina Lietuv
ninkai sugrįžo Chicagon po 
atostogų Kanadoje. Albina 
drauge su savo broliu tuojau 
po šokių šventės išvyko Kana- 
don pas savo motiną P. Gra
jauskienę, o Alfonsas vėliau 
gavęs atostogas, taip pat nu
vyko į Hamiltoną pas savo 
žmoną.

X S. Paulauskas organizuo
ja dovanas laimėjimams, kurie 
įvyks Cicero Jaunimo šventės-! 
gegužinės metu. Šiems laimėji
mams daiktus suaukojo Cicero 
prekybininkai Minima Jaunimo 
šventė-gegužlnė yra rengiama 
rugpjūčio mėn. 18 d. saleziečių 
ūkyje prie Cedar Lake, Ind. •

X O. Janušaitienė, Amerikos 
Lietuvių Politikos ir Pašalpos 
klubo sekretoriaus žmona Gary, 
Ind., jau grįžo iš ligoninės į na
mus po sunkios tulžies opera
cijos. Draugai ir pažįstami linki 
jai greit pasveikti.

X Kun. K. Riekus iš Kana
dos, kur aprūpina plačiai išsi
mėčiusių lietuvių ūkininkų dva
sinius reikalus, atvyko kelioms 
dienoms į Chicagą. Sustojo Šv. 
Jurgio parapijos klebonijoje, 
kur šeimininkauja jo giminaitė 
St. Riekutė.

X Prel. B. Urba iš ligoninės 
sugrįžo vėl į Šv. Jurgio klebo
niją ; sveikata gerėja.

X E. šukUčio, “Sporto Ap
žvalgos” redaktoriaus mūsų

X V. Vychertfas iš Kanados 
buvo atvykęs pasisvečiuoti į 

dienraštyje, adresas yra šis: Chičagą pas savo dėdę. Praė
jusį šeštadienį vėl išvyko namo.1330 So. 51 Avė.. Cicero 50, III. 

Visi suinteresuotieji prašomi į 
tai atkreipti savo dėmesį ir, rei
kalui esant, kreiptis į jį tik šiuo 
adresu.

X Bronius Bakas (iš Gary, 
Ind.), šiuo metu baigiąs dviejų 
savaičių atostogas, apsilankė 
naujosiose “Draugo” patalpose, 
kur ta proga nusipirko kelias 
knygutes. ’

X Advokatė S. Strikolytė 
šiuo metu atostogauja Europo
je. Ji, čia gimusi lietuvaitė, gė
risi Europos kultūriniais tur
tais.

X Kun. Pr. Kelpšas su savo 
broliu kun. Antanu Kelpšų, 
MIC, išvyko atostogų.

X Pr. Juškos sveikata, po 
operacijos, gerėja. Gydosi na
muose -r- 3347 S. Lituanica avė.

X Marija Matelis iš Balti- 
more,MMd., saleziečių Šiluvos 
koplyčios tabernakuliui paauko
jo $1,000.

X Kazimierui Mickevičiui, 
6116 So. Artesian, už 9 dienas 
praleistas ligoje Leonardas Jan
kauskas įteikė $348.50 čekį. -

X Labdarių Sąjungos penk
tasis metinis banketas įvyks 
spalio (October) 20 d. Conrad 
Hilton viešbutyje. Visi malonė
kite tą dieną rezervuoti labda
ros naudai ir dalyvauti Labda
rių rengiamame bankete. Visas 
pelnas bus Skirtas naujiems pa
statams, kurie yra labai reika
lingi prie Senelių namo.

Dėkoja “Draugui"
Chicagos Parkų distrikto ko- 

misionierius J. F. McGuane at
siuntė padėkos raštą “Draugui”, 
kad gerai informavo skaityto
jus apie naujųjų šviesų įvedimą 
Mark White parke ir apie jų 
dedikavimo iškilmes. Iškilmėse 
dalyvavo Chicagos meras ir bu
vo sutraukta 15,000 žmonių.

unijos kongresas. Jame bus 
svarstomi įvairūs būdai, , jieš- 
kant susivienijimo vakarų ir ry
tų Bažnyčios. Kongresą orga
nizuoja to benediktinų vienuo
lyno abatas Ambr. Ondrak. To
kie kongresai buvo pradėti prieš 
50 metų Velehrade, Čekoslova
kijoje.

Į kongresą iš Romos atvyksta 
trys paskaitininkai. Rusų arki- 
kungas J. Ročkau kalbės apie 
dvasinį rusų emigrantų gyveni
mą. Jis kaip tik neseniai baigė 
vizituoti įvairias rusų pabėgėlių 
kolonijas. Orientalinių Studijų 
instituto prof. kun. J. Olsr, jė
zuitas, kalbės apie ankstybes- 
nius tokius kongresus ir jų įta
ką unijos reikalui, antra jo pas 
kaita bus: Maskva ir trečioji 
Roma. Trečias svečias iš Romos 
— tėv. Polikarpas Sherwood, 
benediktinas, dėstąs patrologiją 
Tarptautiniame Šv. Anzelmo in
stitute Romoje, kalbės apie apei 
gų sąvoką ir Bažnyčios vienybę. 
Bus ir keletas kalbėtojų iš JAV, 
daugiausiai universiteto profe
sorių.,

Kard. Stritch pas lietuvius
Šv. Kazimiero seserų auksinio 

juibilėjaus proga rugpjūčio mėn. 
31 d. 10 vai. ryto bus atlaiky
tos iškilmingos padėkos mišios 
seserų kaplyčioje, 2601 West 
Marųuette road. Iškilmėse da
lyvaus Chicagos kard. Stritch, 
sugrįžęs po savo kelionės į Ro
mą. Taipgi susirinks lietuviai 
kunigai.

80 savanorių talkininkų
Net 3,100 darbo valandų pas

kyrė ligoninei savanorės talki
ninkės, kurios, neimdamo8 atly
ginimo, ateina padėti Šv. Kry
žiaus ligoninei. Jų yra 80 ir jos 
savo darbą pradėjo nuo šių me
tų sausio mėnesio. Vien gegužės 
ir birželio mėnesiais tos sava
norės talkininkės dirbo 1,800 
valandų, nepaisant, kad daugelis 
jų tuo laiku išvyksta atostogų. 
Į tokias savanores talkininkes 
galima įsiregistruoti telefonu 
HEmlock 4-6700.

Pasaulietės — apažtalės
International Catholic Auxi- 

liaries — pasauliečių apaštalių 
draugija — jau net 40 savo na
rių turi besidartmojančių Afri
kos misijoje. Tog organizacijos 
skyrius yra ir Chicagoje, 1103 
North Dearbom St., Chicago 
10, III. Jos labai džiaugiasi, kad 
neseniai Šv. Tėvas išleido specia 
lią encikliką, pavadintą Fidei 
Donum, kurioje skatina daugiau 
remti Afrikos misijas.

Apžiūrėjo muzėjų ratukuose
Chicagoje, Gamtos Istorijos 

muzėjuje, buvo skirtos trys die
nos muzėjaus lankytojams, ku
rie dėl ligos negali vaikščioti, o 
važiuoja ratukais. Apsilankė 
net 66 tokie invalidai — jaunes
ni ir vyresnio amžiaus.

Domisi futbolu
Notre Dame ir Laivyno fut

bolo komandų varžybos įvyks 
lapkričio mėn. 2 d. Jau dabar 
visi biletai išpirkti.

Kun. J. H. Heynen, olandas, 
dėstąs viename Olandijos univer 
sitete, atvyko į JAV. Jisai palai
dojo apie 20,000 amerikiečių ka
rių specialiose kapinėse Olandi
joje. Tai buvo II Pasaulinio karo 
metu. Jis sako, kad kaikurių 
mūšių metu per dieną palaido
davo po 300 nukautų. Vėliau a- 
pie 10,000 kūnų iš tų kapinių 
buvo atgabenta palaidoti į JAV. 
Dabar tose amerikiečių kapinė
se Olandijoje statoma koplyčia. 
Kun. Heynen pirmą kartą suti
ko amerikiečius, kai tarpininka
vo pasiduodant 200 vokiečių, <a 
rių, kurie buvo įsitvirtinę 
j,o tėvo ūkyje. Vėliau ten buvo 
pirmasis JAV kariuomenės šta
bas. Kun. Heynen dėsto- kalbas 
universitete, ir amerikiečiai jį 
paėmė vertėju, o paskiau jis ėjo 
ir kapeliono pareigas.

Jau antru kartu atvykęs į 
JAV jis aplanko kaikurias šei
mas tų žuvusių, kuriuos jam 
teko palaidoti.

Philipinų gydytojas lietuvių 
ligoninėj

Šv. Kryžiaus ligoninėje gydė
si Philipinų sostinės, Manilos, 
gydytojas dr. T. P. Pesigan. Jis 
yra Philipinų Sveikatos depar
tamento parazitologijos sekci
jos direktorius. Į JAV atvyko 
studijuoti laboratorijų techni
kos. Staiga Midway aerodrome, 
Chicagoje, susirgo ir buvo at
gabentas į Šv. Kryžiaus ligoni
nę. Jam buvo duota kraujo tran 
sfuzija ir jisai pasveiko, džiaug
damasis geru ligoninės patarna
vimu.

Apie vedusiųjų gyvenimą

Baigiasi Grant Parko 
koncertai

Šią savaitę Grant parke įvyks 
jau paskutinieji šio sezono kon
certai. Trečiadienį, rugpj. 14 d. 
bus išpildyta Schuberto simfo
nija nr. 8, Mozarto piano kon
certas 9 Major, Bernsteino uver
tiūra iš “Candide”, Gershwino 
piano concertas.

Penktadienį — Wagnerio uver 
tiura iš Rienzi, C. Francko sim- 
fonihės variacijos pianui ir or
kestrui, Bizeto — siutas, D’Indy 
Simfonija apie prancūzišką kal
nų orą ir Ravelio — valsas.

Abiejų šių dienų koncertuo
se diriguos J. Rudei, dalyvaus 
pianistas L. Hambro.

šeštadienį ir sekmadienį bus 
išpildyta Verdi opera Rigoletto, 
diriguojant Juliui Rudei. Gildos 
partiją dainuos — B. Sills, kuni
gaikščio — R. Petrak, Rigoletto 
— C. Mac Neil, Monteronlo — 
J. Hecht, Magdalenos — A. 
Rosemary, kitas — M. Nekolny, 
Ch. Rich ir L. Cray. Koncertų 
pradžia — 8 vai., įėjimas — ne
mokamas.

Kuria du muzikos veikalu
De Paul universiteto piano 

skyriaus vedėjas, kompozitorius 
Aleksandras Čerepnin gauna pu 
sei metų atostogų, kad galėtų 
atsidėti muzikos kūrybai. Kou- 
ssevitzky fondas užprašė jį su
kurti operą, o Bostono Simfoni
nis orkestras — specialų kūrinį. 
Kompozitorius yra rusų kilmės, 
De Paul universitete dėsto nuo 
194© metų.

Kolumbo vyčių 
suvažiavimas

Rugpj. 20-22 d. Chicagoje į- 
vyks Kolumbo vjfčių suvažiavi
mas, į kurį tikimasi sulaukti 
apie 5,000 atstovų. Iš viso ta 
organizacija turi apie 1,000,000 
narių. Tai drauge ir apdraudos 
organizacija, kurio# turtas sie
kia $120,000,000.

Pagerbė dr. Winskuną
Savo metiniuose pietuose Šv. 

Kryžiaus ligoninės daktarai pa
gerbė dr. F. C. Winskuną, kuris 
švenčia sidabrinę savo darbo 
sukaktį Šv. Kryžiaus ligoninė
je.

Greitoji pagalba
Per šių metų birželio mėnesį 

Šv. Kryžiaus ligoninės greitosios 
pagalbos skyrius suteikė medi
cinišką pagalbą 565 asmenims.

Milionas naujai ligoninei
Uoliai ruošiamasi statybai 

naujų Šv. Kryžiaus ligoninės pa
talpų. Buvo pravestas didelis 
lėšų telkimo vajus, kuriam va
dovavo komiteto pirmininkas 
Martin Kennelly. Dabar džiau
giamasi, kad gautų aukų ir duo
tų pasižadėjimų bendra suma 
prašoko milioną dolerių ir siekia 
$1,040,172. Daugiausiai suauko
jo — visą pusę miliono — gy
dytojai, kurie dirba Šv. Kry
žiaus ligoninėje. Aukų rinkimas 
vyko pasiskirsčius darbą įvai
riais padaliniais. Klubų padali
nys, vadovaujamas Beniūno 
John Egan, davė $25,615; ligo
ninės tarnautojų padalinys, va
dovaujamas D. Kapella, surinko 
$27,949; 'bendras aukų rinkimo 
vajus, vedamas Cl. B. Carey, 
davė $13,833; specialios aukos 
— $8,593, fundatorių padalinys, 
vadovaujamas J. Makėno, davė 
$129,520.

Ligoninės fondo vajuje, šalia 
komiteto iš 30 vyrų, buvo dar 
,400 savanorių talkininkių, čia 
daug pasidarbavo O. Piežienė.

Paskutinės liūtys Šv. Kry
žiaus ligoninei padarė apie 
$3,000 nuostolių. Besiveržiąs 
vanduo buvo greit pastebėtas ir 
tuojau suorganizuota gelbėji
mo talka, į kurią įsijungė net ir 
ligonius atgabenę jų artimieji, 
ligoninės kaimynai, tarnautojai 
ir seselės.

Naujoje ligoninėje bus 250 
lovų.

Lietuvių ligoninė tiria vėžį
Prie Šv. Kryžiaus ligoninės 

yra vėžio ligos klinika ir tyrimų 
laboratorija. Per 1956 m. toje 
•klinikoje buvo 3,645 pacientų 
vizitai. Savo metiniame suva
žiavime Illinois Veteranų orga
nizacija tai Šv. Kryžiaus vėžio 
tyrimų klinikai paskyrė $5,077 
pašalpos.

Tirs tremtinių problemas

Georgetowno universiteto pro 
fesorius dr. Tibor Kezrekes, Is
torijos fakulteto dekanas išvy
ko j Austriją studijuoti vengrų 
pabėgėlių problemų. Jis yra JAV 
Senato Teisinio komiteto pata
rėja. Jis taipgi stebės komunis
tų propagandą tarp tremtinių. 
Grįžęs rugsėjo mėnesį patieks 
smulkų raportą minėtam komi
tetui.

Tik valanda miegui
Kun. Charles McCarthy, jėzui 

tas misionierius, Kinijos raudo
nųjų kalėjime išlaikytas 865 dieI
nas, kaikuriais laikotarpiais per 
naktį tegaudavo miegoti nedau 
giau valandos laiko. Kalėjimas 
buvo perpildytas, neįmanoma 
buvo išsitiesti ant grindų. Da
bar jis išleistas į laisvę ir pasie
kęs Tokyo miestą.

Žmones turime į dorybes ves
ti ne tik savo pamokymu, bet 
taip pat ir pavyzdžiu. —Osiris

RADIJUKAS = 
LIETUVON

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

Jautrūs, selektyvūs ir labai galingi 
pagal savo dydį.

Užeikite įsitikinti į šią modernišką 
elektronikos krautuvę, čia rasite taip 
pat didelį pasirinkimą ir kitokių ra
dijo aparatų: vietinių ir importuotų.

Viskas garantuojama.

lsal.es - serviče)
Sav. Ini. A. 8EMENAS 

S321 8. Halsted — OLlffside 4-5666 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais

Ir ketvirtfcdlenlaia 9—9
<HXXKKXXXXX>CKXKX>0<X>0<XXX>0<>
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Chicagoje veikianti Fides lei
dykla rugsėjo mėnesį išleis kny
gą “Marriage is Holy”. Knyga 
išversta iš prancūzų kalbos. Jos 
autorius yra tėv. Bern. Murch- 
land.

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ I

CRANESAVINGS "SJT
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1081

B. R. Pletldewioz, prez.; E. R. Pletkkmten, aekr. tr
Mokame aufcMu* dividendu*. Keičiame čekiu*. Parduodame Ir 

valstybė* bonus. Taupytolam* patarnavimai

Pradėkite taupyti atidarydami *a*kalt< ilandlen. Apdrausta Iki 910,000.

Darbo valandoa: ptrmad. Ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 taL vakaro; 
aatr. Ir penk. 9 iki 6; treč. uidaryta, o beit. nuo 9 iki rldurdiaalo.

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHOHOGRAPHAI — 1958 medeliai

NUOLAIDOS IKI 50% I
Instaliavimas Ir garantija nemokamai

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 South Halsted Street TeL CA 5-7282

PARDUODAME IR TAISOME
-į*

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. Roosevelt Road Telef. SEeley 3-4TII

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

Jau laikas užeiti į...
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

• DIDELIUS NUOŠIMČIUS 

MOKAME NUO 1905 M.

• SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 

$10,000.00 JAU NUO 1935 M.

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

'2202 WEST CERMRK ROAD VIrginia 7-7747
CHICAGO 8. ILLINOIS

II Į I IIIIBM I III I I h. . ■ . /

KAS TIK TURI GERA SKONĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ Z

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 So Halsted St. VIctory 2-4226

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

..............................-......................................
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