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Vertėjų būdelėse kovojama 
dėl aklųjų ateities

SALOMĖJA N ARKĖLIŪN AITĖ 
Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — ekonominės ir Socialinės Tarybos 
posėdžių salės būdelėse, kuriose šiaip jau tegalėjo pasirodyti tik 
JT personalas ir kur teaidėdavo amžinai neužbaigiamos tarptau
tinės gaidos, jau visas mėnuo, kaip darbuojasi asmens, kurių dėka 
tūkstančiams aklųjų studentų prašvis ateitis.

Šešiose vęrtėjų būdelėse, stik
lu aklinai atskirtose nuo posė
džių salės iš priekio ir užkulisio, 
per tris mėnesius, pradedant bir
želiu, JAV organizacija, Record- 
ing for the Blind, Ine., yra nu
mačiusi į juostas užrašyti visą 
eilę mokslo knygų ir vadovėlių, 
kuriais paskui naudosis aklieji 
studentai.

Iš tų juostų vėliau bus paga
mintos plokštelės ir jas aklieji 
studentai galės skolintis trijų 
mėnesių laikotarpiui.

Talkina JT personalas
Dabar į juostas užrašo patys 

tos organizacijos pareigūnai. Jie 
tai atlieka ir savo aparatūra, bet 
jiems vertėjų būdelės tam tiks
lui labai tinka, nes jos yra izo
liuotos nuo bet kokio pašalinio 
garso ir aiškiai perteikia tik tai, 
kas yra skaitoma.

Recording for the Blind orga
nizacijos žmonės čia dirba nuo 
9:30 vai. ryto ligi 7 vai. vakaro, 
šalia savų skaitytojų, jie yra pa-

kad yra labai didelis tokių kny
gų pareikalavimas, buvo įkurta 
visaamerikinė organizacija, ku
rios tikslas padėti aklųjų švieti
mui.

Šitomis plokštelėmis naudoja
si aklieji studentai, kurie nemo
ka Braile alfabeto. Pačios plokš 
teles yra nelūžtančios ir jas nau
doti galima su paprastu patefo 
nu arba pritaikyti Kongreso bib
liotekos „kalbančiosios knygos“ 
aparatui. Norintieji tų knygų 
gauti rašo organizacijai, o jau ši 
jas prisiunčia, jei tuo metu turi

Kublicko ir
Grišmanausko pėdomis

STOCKHOLMAS, liepos 12. — ’• 
Keturi latviai žvejai Batlijos jū-1 
roj surišo laivo kapitoną ir nu
vykę į Švediją paprašė azylio tei
sės.

Neverk mama
OTTAWA, III., liepos 12. — 

Armijos specialisto Girard mo
tina, užgirdusi augščiausio teis
mo sprendimą, kad karys turi 
būti atiduotas japonų teismui, 
labai nusiminė ir sako to nesiti
kėjusi. Girard bus teisiamas ja
ponų teismo rugpjūčio 26 d. Sū
nus iš Japonijos paskambino te
lefonu motinai ir pasakė: „Ne
verk, mama, aš tikiu, kad būsiu 
laisvas“.

Dešimt dienų
TEHERAN, Iranas, liepos 12. 
• Nuolatiniai žemės sukrėtimai 

bibliotekoje atliekamą nuorašą j pasikartoja nuo liepos 2 d., kada
arba parūpina įrekorduoti naują, 
jei dar tokios neturi ir mato, 
kad ji tinkama ir gali turėti dau 
giau pareikalavimo.

Tai čia tik pagrindiniai duo
menys apie tą Recording for the 
Blind organizaciją. Bet dar dau 
giau ir įdomios medžiagos apie 
ją išgirsta Jungt. Tautų lanky
tojai, kai jie, vedžiojami po po
sėdžių patalpas, atsiranda štai 
toje Ekonominės ir Socialinės

žuvo keletą šimtų 
tūkstančiai sužeista.

žmonių ir

•įteikę ir Jungtinių Tautų aekre- Tarybo3 ir susidomėję tei

Ispanija ir Lenkija
MADRIDAS, liepos 12. — Is

panija pasirašė prekybos sutartį 
su Lenkija. Tai pirma tokia su
tartis su kraštu už geležinės už
dangos. Paktu numatoma pasi
keisti 18 mil. doleriųrvettės pre
kėmis.

Gen. Lauris Norstad (kairėj) Vyriausias Nato vadas Europo
je, inspektoja naujus Vokietijos kariuomenės dalinius Mar- 
burge. Šalia jo eina vokiečių gen. Adolf Heusingen. (INS)

Po spalio revoliucijos pagerėjo 
religijos reikalai

VARŠUVA, liepos 11. — Vienas iš didžiausių rezultatų, kokių 
pasiekė po 1956 m. spalio revoliucijos yra tai, kad Lenkija gavo 
didesnę religijos laisvę.

„Mes gavome laisvę spalio Į 1 ■ ■ ——
mėn.“, pasakojo viena iš Jėzaus1 
Kristaus Prisikėlimo kongrega
cijos vienuolių Poznanėje.

Sirenos praneša Amerikai kaip
> išgyventi atominę ataką

CHJCAGO, liepos 12. — Mėginamasis karas vartojant vande
nilio bombas penktadienį buvo vykdomas visoje Amerikoje, taip 
pat ir Chicagoje. Illinois valstybėje (įskaitant ir Chicagos mies
tą) civilinei apsaugai priklauso 350,000 žmonių. Jie visi dalyvavo 
tame taip vadinamame „kare“, puolant priešui su moderniais gin
klais — atominėmis ir vandenilio bombomis.

Prezidentas Eieenhoweris ir...... ...- — ■ •••• -
jo štabo 20 asmenų buvo heli- TA/TDAT Tč \/TOT TU
kopteliais iš sostinės išgabenti' IIvUJVlJr/\I lo VIDU K 
į slaptą vietą, iš kurios buvo pra ' » Kanados lenkai paskelbė va-
nešama visam kraštui, ką reikia) jų paremti Lublino universitetą,

tariato pareigūnų. Dar šį pava 
sarį, kai tik buvo paskelbta, jog 
organizacijai reikės talkininkų 
su gerais balsais, tuojau pat įsi
registravo net Šešiąsdešimt sa
vanorių. Jie skaito anglų, pran
cūzų, ispanų, italų ir lotynų kal
bomis. Skaitoma istorijos, teisės 
mokslų, psichologijos, filosofijos 
ir medicinos vadovėlių tekstai.

Ši Recording for the Blind or
ganizacija, kuri darbuojasi išim
tinai Amerikoje ir turi aštuonis 
skyrius, akliesiems patarnauja 

, visiškai be atlyginimo. Jai išlai
kyti lėšos sukeliamos privačiu 
keliu. Jos metinis biudžetas sie
kia šimtą tūkstančių dol.

Žada padėti ir kt. tautoms
Dėkodama Jungtinių Tautų 

sekretoriaus atstovui už para
mą, suteikiant ne tik rekordavi- 
mo patalpas, bet ir savanorių 
skaitytojų, organizacijos valdy
bos pirmininkė anądien pareiš
kė, kad organizacija esanti pasi
rengusi savo patyrimu pasidalin
ti ir su kitų tautų panašiomis or
ganizacijomis, jei tik atsirastų 
reikalo.

Tuo pat metu pademonstruo
tas naujas rekordavimo prietai
sas, kurį specialiai tam tikslui 
paruošė Columbia Broadcasting 
System Laboratories. Manoma, 
kad tas prietaisas bent tris šim
tus proc. padidins užrekorduotų 
tekstų gamybą.

Iš užrašytos juostos vėliau vis 
kas pervedama į plokšteles, ku
rios yra, palyginti, lengvos. Pa
vyzdžiui, vienai vidutinio didumo 
knygai užrekorduoti reikia pen
kiasdešimties plokštelių (šešių 
colių didumo), o pati plokštelių 
knyga sveria nedaugiau svaro.

Organizacija savo biuletenyje 
skelbė, kad šiuo metu jau turinti 
iš viso apie tris tūkstančius įvai
rių knygų, kurioms įrašyti rei
kėjo 75 tūkst. valandų ir kurios 
sudaro 155 tūkstančių lengvų 
plastikinių plokštelių.

Pradėjo veiklą po karo
f r.- ■>» «

Ta organizacija išsivystė po II 
Pas. karo, kada buvo sudarytas 
komitetas rekorduoti knygas ka
ro veteranams. Tada, paaiškėjus,

raujasi ,ką tenai tie vertėjai bū
delėse dirba, jei čia nesama po
sėdžio.

Rusijoj mitingai
prieš Molotovą

MASKVA, -r— „Izvestijų“ nr. 
159 praneša, kad vien tik liepos 
mėn. 3 ir 4 dienomis Maskvoje 
buvo sušaukusios savo susirinki
mus net 8,000 partinių organiza
cijų. Susirinkimuose kalbėjo 60,- 
000 žmonių, pasmerkdami Molo
tovą, Malenkovą, Kaganovičių ir 
užgirdami kompartijos (Chruš- 
čevo) sprendimą dėl jų. Pana
šūs susirinkimai vykstą po visą 
kraštą įmonėse, kolchozuose, įs
taigose, . mokyklose.

Ištisi Maskvos laikraščių pus
lapiai pašvenčiami panašių mi
tingų ir rezoliucijų aprašymui iš 
visų Sovietų Sąjungos kampų. 
Laikraščių vedamieji ištisomis 
dienomis tik ir tėgvildena tą te
mą.

Tikisi sukilimo
BRUSSELIS, Belgija, liepos 

12. — Buvęs Sovietų Sąjungos 
leitenantas 28 m. Oučikonovv, pa 
bėgęs iš sovietų armijos 1955 
m., Belgijos socialistų jaunimui 
pareiškė, kad jis tikįs, jog jau
noji Rusijos generacija gali pa
daryti prieš bolševikinę valdžią 
sukilimą. Kaip vieną pavyzdžių 
nurodė, kad sovietų kariai atsi
sakė šaudyti į vengrus sukilė
lius.

• Kanados federalinės val
džios tarnautojų yra apie 180,- 
000. 142,000 tarnautojai ir 40,- 
000 sargai bei valytojai.

KALENDORIUS

Liepos 13 d. šv. Anakletas. Se
novės: Austina. Liepos 14 d. 5- 
tas sekm. po Sekminių. Šv. Bo
naventūras. Senovės: Vidutis ir 
Sungailė,

ORAS

Chicagoj ir apylinkėse šian
dien apsiniaukę, tvanku ir šilta. 
Galima perkūnija.

Nustalinimas 
ir Ulbricht

Meldžiasi lauke
Poznanėj yra 360,000 gyvento

jų ir iš jų 98 proc. yra katalikai. 
Šiuo metu mokyklose dėstoma 
religija. Vienos parapijos klebo
nas turi net 40,000 paTapiečių. 
Ligi spalio revoliucijos religija 
buvo persekiojama, kadangi bu
vo nuolat sakoma, jog geras ka
talikas negali būti geras komu
nistas. Šiuo metu kiekvieną eek-

Pabėgo vengrai
mirtininkai

VIENA, liepos 12. — Trys 
vengrai, kurie buvo nuteisti mir 
ties bausme už sukilimą ištrūko 
iš Budapešto kalėjimo, kaip pra 
neša Budapešto radijas, 
būti padaryta pagal planą.

BERLYNAS, liepos 12.—Sta- 
linistas Rytų Vokietijos komu- madienį bažnyčiosyra perįildy- 
mstų partijos bosas Ulbrichtas tos žmonėmis. Daug žmonių pa 
yra atakuojamas savo partijos Į Heka gtovėti lauke
centro narių. Liberalai komunisl 
tai, kaip praneša spauda, nori, 
kad Sovietų Sąjungos bosas ‘

Maža bėra žydų
Lenkijoj yra 220,000 liutero- 

Chruščevas nustumtų Lenino Daugiausia jų gyvena Lenki-
barzdelę nešiojantį Ulbrichtą. 
Vakarų Vokietijos Berlyno laik
raštis „Der Abend“ rašo, kad du 
buvę Rytų Vokietijos politbiuro 
nariai Heinrich Rau ir Kari 
Schirdewan, nutraukė santykius 
su Ulbrichtu. Partijoj neramu
mai prasidėjo po Chruščevo nu- 
stalinimo programos. Stalinas, 
Kaganovičius ir Molotovas buvo, 
su Ulbrichtu glaudžiuose santy
kiuose. Patikimuose Vokietijos 
sluogsniuose kalbama, kad Ul
brichtas bus tol, kol Chruščevas 
suras jo vietoj geresnį.

Kardinolas Neapolyje
NEAPOLIS, Italija, liepos 12. 

— Chicagos kardinolas šiandien 
atvyko į Neapolį, kur jis apsi
stojo kelionėje į Romą.

Netvarka Sovietų ūkyje
MASKVA. — „Izvestijų“ nr. 

155 nusiskundžia žemės ūkio ne
tvarka Altajaus krašte. Rašoma, 
kad vieton 30 būtinų džiovyklų 
grūdams tėra įrengta tik dvi. Iki 
pradžios birželio sandėlių grū
dams tebuvo pastatyta tik dvi
dešimtoji dalis to, kas turėjo

jos vakaruose. Iš trijų milionų 
žydų, gyvenusių Lenkijoj, šiuo 
metu bėra tik 70,000. Pasitaiko 
antisemitinių pasireiškimų, ta
čiau jie nėra esminiai. Tiek žy- 
dai, tiek liuteronys religijos prak [ r’us Nasser kalbėjosi Vidurinių
Ūkavimo atžvilgiu yra daug lais vu reikalais. Nehru tarpinin- 
vesni ir už tai jie dėkingi spalio {kauja atstatant santykius su

Nehru tarpininkauja
KAIRAS, liepos 12. — Minis- 

teris Nehru ir Egipto diktato-

revoliucijai. Anglija. Nehru išvyksta namo 
sekmadienį.

Izraelis kaltina
JERUZALĖ, liepos 12. — Iz

raelio armijos karinis pranešė
jas sako, Sirijos kariai vėl buvo 
atidarę ugnį į Izraelio karius, 
tačiau nė vienas nebuvo sužeis
tas. Susišaudymas įvykęs prie 
Gonnen miestelio, kuris yra prie 
Jordano upės. Pranešėjas teigia, 
kad šaudymas vyko apie 15 mi
nučių.

i

Naujas ambasadorius
WASHINGTON, liepos 12. — 

Prezidentas Eisenhower Walter 
C. Ploeser, buvusį respublikonų 
kongresmaną Miseouri valstybė
je, nominavo ambasadoriumi Pa
ragvajuje.

Girard., kario atiduoto Japonų teismui, advokatas Harring- 
ton, W«ahingtone klausinėjamas Japonų korespondento Mi- 
chiomi Suwabe. Advokatas korespondentui pareiAkė: ‘“Teis
mas nutarė ir mes nieko daugiau nebegalime daryti, tik 
klausyti“. (INS)

daryti „priešui“ bombarduojant 
tomis pavojingomis bombomis.’
, Išlikimo veiksmas

Šis „išlikimo veiksmas“ (sur- 
yival action), taip vadinama 
„Budrumo operacija 1957“ buvo 
pravesta visoje Amerikoje.

Chicagos mieste civilinės ap
saugos tarnautojai buvo sukon
centruoti miesto centre. Visas ci
vilinis miesto apsaugos veikimo 
punktas buvo „Soldier Field“, o 
apskrities kontrolės centras bu
vo LaGrange Park.

Atremti puolimus
Miesto majoras Richard J.

Daley, Robert J. Quinn, civilinės 
apsaugos direktorius Chicagos
miestai ir generolas Robert M. į tįnė manoma7bu-
Woodward, Illinois valstybės Cl- vo pastatyta yi-me Sįmtmetyje. 
vlllnės apsaugos direktorius - Tos apylink4s gyventojai pa
vis, trys helikopteriais iš Soldier 3isiaIė kastj toje vjetoje nuro. 
Field, buvo išgabenti , La Oran- dytoje yienos moleri5kis_ kuri

ar ‘............. , . , , 1 įtikinėjo, kad tos bažnyčios bu-Tunmomis žiniomis tie budru- vimaa jaj buvo atstlejstas 
mo pratimai pavyko visais at
žvilgiais. Amerika yra pasiruo
šusi atremti visus priešų gali-

vienintelį katalikų universitetą 
visoj Lenkijoj.'

• Marilyn Monroe, aktorė iš
tekėjusi už rašytojo žydo perėjo 
į žydų tikėjimą, kokį vardą ji ga
vo težino tik ji ir rabinas.

• Rusijos religijas moksliškai 
studijuoti ėmė Institutas Sov. 
Sąjungai tirti Muenchene. Jis 
įsteigtas prieš 7 metus ir jam be 
vokiečių mokslininkų priklauso 
ir 35 rusai tremtiniai. Pasirodys 
keli tomai leidinių, nagrinėjan
čių ortodoksų, mahometonų, ne
priklausomą^ rusų bažnyčią, ka
talikų ir kitas tikybas.

• Šiaurinėje Graikijoje, netoli 
Foufa kaimo, buvo atkasta gerai 
išsilaikiusi Švenč. Panelės bizan-

ne.
Bažnyčios grindys yra deko

ruotos puikiai išsilaikiusiom mo- mus puolimus, ir gyventojus ap- zajkom Didelis skai{iu8 ik 
saugoti nuo gresiančio pavojaus. bei bažnytinių Indl> taipgi buv0 

i surasta.

Paminklas Tolstojui
MASKVA. — Sovietų Sąjun

gos sostinėje atidarytas naujas 
paminklas Tolstojui, sukurtas 
skulptoriaus G. Motovilovo. Ra
šytojas paminkle vaizduojamas 
sėdįs kėdėje. Figūra atlieta iš 
bronzos. Paminklą atidarius Mas 
kvos gyventojai prie jo pridėjo 
daug gėlių ir vainikų.

Nusišovė daktaras
LAKE GENEVA, Wis., liepos 

12. — Dr. Charles Brady, 53 m. 
amžiaus nušovė savo 20 metų sū
nų ir pats nusišovė vakar naktį, 
savo namuose. Daktaro kitas sū
nus ir žmona buvo kitoj namų

• Daugiau kaip 35 milionus 
dolerių kainuos atstatyti bei pa
gražinti Budapešto pagrindines 
gatves, kur siautė smarkiausios 
kovos per vengrų sukilimą perei
tą spalio mėnesį, praneša preky
bos unijos laikraštis „Nepaka- 
rat“. Budapešto miesto tarybadaly ir girdėjo šūvius. Abu, sū- 

nūs buvo Marąuette universiteto apsl'al““0]Ja> įad b,'B Pasamtl-'"
studentai. Priežastis esanti ta, 
kad sūnus buvo susirgęs psi 
chiškai.

Maža audra
WHITELAW, Wis., liepos 12. 

— Nedidelė audra nušlavė Ber- 
nard Vogei farmą. Išrovė net 
tris apie 30 pėdų augščio me
džius. Niekas nebuvo sužeistas.

Dideles sumos
HEIDELBERG, Vokietija, lie- 

! pos 12. — Gen. Alfred Gruenther 
praneša, kad Amerikos Raudo
nasis Kryžibs išleido 52 milionus 
dol. per paskutinius 24 mėn. šal
pai. Gruentheris, Amerikos Rau
donojo Kryžiaus pirmininkas 
šiuo metu lankosi JAV vyriau
sioj būstinėj Vokietijoj.

• Meksikoj yra dar 9 mil. be
raščių.

ta 10,000 darbininkų tam dar- 
“’ bui, nes reikia atstatyti bei pa

taisyti per 220 pastatų.
• Kanados karinė aviacija Eu 

ropoję turi 4 bazes su 300 lėktu
vų. Netoli vienos tokios bazės 
žuvo net trys sprausminiai lėk
tuvai. Manoma, kad gali būti sa
botažo veiksmų.

• Amerikoje šiuo metu dirba 
66,500,000 žmonių. Rekordinis 
skaičius šiais metais.

• Memphis mieste yra iškaba: 
Prašom mašinos nestatyti, ge
riau važiuok į langą.

• Dvi Vokietijos firmos nu
pirko teisę Kanadoj jieškoti naf
tos 1 miliono akrų plote. Planuo
ja surastą naftą gabenti į Vokie
tijos rafinerijas.

• Suomijos bėgikas Olavi Sal- 
sola pagerino 1,500 m. pasaulio 
rekordą, nubėgdamas tą kelią 
per 3 min. 40:2 sek. Rekordą lai
kė vengras Rozsaldgyi su 3 min. 
40:6 sek.

Hoover apie inflaciją
SAN FRANCISCO, liepos 12. 

— Buvęs prez. Herbert Hoover 
pranešė, kad infliacija gali būti 
sulaikyta sumažinant valdžios 
išlaidas, be jokio pažeidimo pa
čių svarbiausių valdžios reikalų. 
Hooveris kalbėjo 300 Amerikos 
laikraščių leidėjų ir redaktorių.

• Washingtono Sveikatos de
partamentas patvirtino ir leido 
pradėti gaminti naujus skiepus 
nuo influenzos.

VELIJUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Komunistinė Rytų Berlyno policija, areštavo tris evange
likų šalpos organizacijos asmenis, nuvežusius vaikus atostogų į V. 
Vokietiją.

— A terminės bombos sprogdinimas turėjęs būti vakar atkeltas 
Ugi šiandien.

— Prez. Eisenhovoeris vakar pasirašė įstatymą palengvinantį 
namų statytojams įsigyti namus įmokant mažesnę pradinę sumą.

— Izraelio užsienių reikalų ministeris vakar išvyko iš Pary
žiaus į Izraelį ryšium, su incidentais Sirijos — Izraelio pasieny.

— Musulmonų delegacija iš Pakistano išvyko aplahkyti Mas
kvos.

— Nauji dolerių banknotai bus pradėti spausdinti. Viso 12 
mil. dolerių sumai.
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šeštadienis, 1957 liepos 13

MŪSŲ KOLONIJOSE
Omaha, Nebr.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Didžiai Cerb. Pone Redaktoriau, 
Tamstos redaguojamame dien 

raštyje "Drauge" birželio 12 d.
N r. 137 buvo atspausdinta žinu
tė iš Omahos, pavadinta ‘‘Sce
nos mėgėjai". Tos žinutės au
torius, pasiBlėpys po “Žiūrovo” 
slapyvardžiu, labai neigiamai į- 
vertina du paskutiniuosius Omą- 
hos Scenos Meno M. Būrelio pa
statymus — komedijas — ‘‘Lu
natikai” ir ‘‘Pelų sėja prieš vė-

O štai dabar vienas sakinys iš 
žiūrovo žinutės: “Posėdžiai iš
virsta girtuokliavimais, kortavi- 
mais ir griuvinėjimais ącenoje”.

Jei posėdininkai išgeria po vie 
ną stiklelį, lai juk nėra girtuok
liavimas. Pagaliau čia ir rodo
mi nevykėliai visuomenininkai, 
kurie lietuviškoms kolonijoms 
nieko gero neduoda. O kodėl po- 
sėdininkai griebiasi kortų ir ko
dėl ūkininkas nepataikė atsisės
ti į gamaką. aiškiai matyti, jog 
Žiūrovas nesuprato, jei jis šiuos 
aktorių veiksmus vadina kortavi 
mais ir griuvinėjimais scenoje.ją . darydamas grubius ir nepa , , ... ,J • . , ® »> , Išeina, kad Žiūrovas, pagal anamatuotus pnekaistus šių kome- 5

di jų autoriui ir režisoriui Oaspa
rui Veličkai. Dėl šių Žiūrovo 
priekaištų mes ir norime pasi
sakyti.

Vienoje ir antroje komedijoje 
autorius pavanoja nūdienines ne 
geroves, besireiškiančias naujų
jų lietuvių ateivių gyvenime.

“Lunatikuose" matome šeimą, 
į kurią braunasi pašalinis as
muo. Kyla šeimyniniai nesusi
pratimai, vedantieji į skyrybas. 
Kreipiamasi į advokatą, kuris 
kavalieraičiui, aižančiam šeimą,' 
pagrasina kalėjimu. Vyras su 
žmona nusitaiko. Taip pat su
sitaiko su savo vyru jau minė
tos moters draugė, kuri, kaip 
čigonas dėl kompanijos, be ypa-

patarlę, “Žiūrėjo į knygą, o ma 
tė špygą”.

Žinutės, pabaigoje Žiūrovas 
pageidauja, kad ateityje staty
tume“ “...pripažintų autorių vei
kalus, turinčius meninę vertę ir 
be priekaištų literatūriniai”.

Gerbiamas Žiūrove, kodėl gi 
nonurodei veikalų pavadinimų ir 
jų autorių? Nevėlu ir dabar.

DEENRAATIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLTNCTB

NAUJAS LAIVYNO GINKLAS

Taip pavadintasis raketinis sprausminis sviedinys. Talos gali sunai- 
uias, dešinėj parodoma jį besiartinant į bombonešį.

kinti taikinį ore 25 mylių nuotolyje. Kairėje šis sviedinys iššauna- 
UNS)

nėliai, kaip ‘Nemunas žydi’ ir tytė, I. Sandaravičiūtė; 8-ją kl. 
kiti, buvo verti dėmesio ir žiū- — T. Sperauskas ir V. Svalbo- 
rovams teikė pasigėrėjimą”... nas. Visi šie mokiniai gavo po 
Prisiekiame visais šventaisiais, liet. knygą ir J. Balio tautosa- 
kad scenos veikalo “Nemunas ką. Pirmiesiems mokiniams knv- 
žydi” nei mes, nei kas nors ki- gas aukojo Brooklyno ateitinin- 
tas Omahoję nėra statęs, O kai, Skautų Šarūno tuntas, dr.

J. Dičpinigaitis, dr. B. Radziva- 
nas, dr. T. Savickas, p. A. Samu-

Tamstos talkininkavimą mielai ^urcvafl metė ir gėrėjosi... 
priimsime. Mūsų sąlygos sta- • Baigdami norime pastebėti, 
tomą jam scenos veikalui yra se-, kad apie mūsų vaidinimus Žifi- 
kančios: veikalas turi būti ak- rovas parašė tikrai nerimtą kū- 
tualus, jo pastatymui turi būti, rinėlį, nes jame tiek daug paikų
nebrangios dekoracijos ir rūbai 
ir jį pastatyti būtų įmanoma lie
tuvių parapijos salėje, turinčio
je mažutę sceną su vienomis du
rimis į kulisus. Iš čia suminėtų

tingesnės priežasties irgi buvo’ sąlygų turėtų būti kiekvienam 
panūdusi skirtis. Ir minėtas ka- aišku. kad mums veikalų pasi-
valieraitis susitaiko su savo mer 
gina, kuri tarnauja pas advoka
tą sekretore.

Žiūrovas šią komediją įvertina 
sekančiai:

“Šiuo vaidinimu nieko naujo, 
■įdomaus ir patrauklaus neduota, 
o tik labai grubiai pavaizduota

rinkimas yra labai ribotas. 
Tiesa, kol lietuviškoji publika

daugiau domėjosi kultūriniais 
parengimais ir juos gausiai lan
kė, mes pastatėme visą eilę di
delių scenos veikalų čekų “Šo
ko!” salėje, turinčioje didelę sce 
ną. Salė brangi, o dalį bufeto

šių laikų moderniškojo gyveni- pelno taip pat tenka atiduoti ša
mo šeimų tragedija ir gėda, ku-1 lės savininkams. Staydami K. 
rią matome nuolat tikrovėje ir Į Binkio “Atžalyną”, mažiau publi 
perdaug jau prirašome laikraš
čiuose”.

Mums atrodo, kąd modomis
kojo gyvenimo šeimų tragediją 
ir gėdą, jei ne visai pašalinti, 
tai bent sušvelninti, įgali dvasi-

Butrimo orkestrui. Svečiai galė
jo pasižiūrėti mokinių rašto dar
bų parodėlės, kuri buvo papuoš 
ta mokinių sugalvotais šūkiais.

džios mokyklos vaikučiams va
saros mokykla.

Iš ryto 8-30 vai. vaikučiai su
sirenka ir čia būna iki 12 vai

laikius praleidžia aikštelėje žais
dami; kažkuriomis dienomis ve*
Žanu pasimaudyti daro iŠ* 
kyląs.

•
Visas rūpestis ir darbas su 

vaikučiais krinta ant kun. Alt 
bino Jankausko pečių; ir jis vi
su tai atlieka dideliu pasišvehį 

į timu. 5
Vaikučių tėvai yra labai dė

kingi kunigui A. Jankauskui už 
tokį gražų sumanymą ir darbą, 
skirtą maži».*siems lietuviukams.

DĖMESIO
SUNKVEŽIMIŲ

VAIROTOJAI

'53
GMC 
G M O 
INT 
CMC

Pltkup 
IK' Va n 

1, 17o 14'
12' Van

. . . $395
.........  75o
Van 525 
.......... 475

Sceną puošė 7-tos kl. mokinio i kaikuriomis dienomis susirenka 
K. šetiko piestas meniškas or- jr p0 pintų.

'49 INT. KB7 Dump, 2 sp. 650 
'51 Chev. Carryall .... 375
'53 Dodgo zį Ton Pinti 475

FREEMAN MOTORS. INC. 
2613 S. Stato CA 53873

HiniiU.it*jj.L.,i>1 " 1 Vlitmou ribai

dalykėlių prikalbėjo. Nesistebi
me, jog jis pasislėpė po “Žiūro
vo” slapyvardžiu. Argi gali ro
dytis žmogus tikrąja pavarde 
dienos šviesoje, kai sakosi ma
tęs veikalą, kurio mes niekada 
nestatėme, ir piktinasi komedi
jomis, kurių turinio pilnai ne
suprato.

Reiškiame pagarbą 
Omahos Scenos Meno Mėgėjų

Būrelio Vaidyba:
J. Agurkis, pirmininkas,
O Kudirkienė, vicepirm.,
A. Mikėnaitė, sekretorė,
A. Buškus, reikalų ved., 
'St. Radžiūnas, iždininkas

Brooklyn. N. Y.

šis, Tėvų komitetas. Knygos bu 
vo labai vertingos: Lietuvos vaiz 
dų albumai, Krėvės raštai, Puti
no raštai, Kudirkos raštai ir kt.

Baigiant, vedėja padėkojo mo 
kiniams už uolų liet. mokyklos 
lankymą, mokinių tėvams už mo 
-kvklos darbo įvertinimą. Didelė

namentas — knyga, lyra ir rū
tų šakeles su įrašu “paimsim 
arklą, knygą, lyrą ir eisim Lie
tuvos keliu”. Kitas*piešinys bu
vo 8-toS kl. mok. R. KliveČkos 
“Mokinys it knyga”. Po progra
mos buvo dovanų laimėjimai. 
Daiktai buvo suaukoti pačių vai 
kų. Mokyklos vedėja p. I. Banai
tienė iš mokyklos Vedėjos parei
gų atsisakė. Neiv Yorko lietuvių

Vaikučiai yra mokomi tiky
bos ir bažnytinių giesmių; mal
dos .kalbamos lietuviškai. Vai
kučiai dirba lietuvjškus darbe
lius, kaip koplytėles, lietuviš
kus rūpintojėliu.'', ir t.t. Laisva-

Oflso HKmlock 4-5816 
Kez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
ATOSTOGOSE IKI 

LIEPOS 29 D.

kos atsilankius, išėjome su nuo
stoliais. Ar žiūrovas gali mums 
garantuoti, kad, statant didesnį į Maironio šeštadieninė mokykla 
veikalą “Šoko? ‘salėje, gausiai* Rrooklyne
atsilankys publikos? mokslo metus užbaigė birželio

Savo žinutėje žiūrovas pripa- 8 d. Apreiškimo parap. salėje;
ninkai ,rašytojai, kultūrininkai žįsta, kad Scenos Meno Mė- vakare įvyko iškilmingos moks-
bei visuomenininkaį ir kiti dori 
jų talkininkai. O šeimų tragedi
jų šalinimui kelias tėra tik vie
nas — šeimas ardančius veiks
nius viešai pasmerkti. Taip ir 
pasielgė “Lunatikų” komedijo
je jos .autorius rež. G. Velička, 
žodžiais “..perdaug jau prirašo
me laikraščiuose” žiūrovas siu- 

' lo apie šeimų tragedijas tylėti. 
Mes norėtume pastebėti, jog 
strutis niekada nepašalino jam 
gresiančio pavojaus, įkišdamas 
galvą į smėlį.

gėjų Būrelis padarė pažangą, lo užbaigtuvės. Mokyklos vedė- 
Ačiū už komplimentą. Bet ko- ja I. Banaitienė pakvietė į pre- 
dėl Žiūrovas nenori čia įžiūrėti, zidiumą mokyklos globėją kun. 
nuopelnų ir mūsų režisoriaus G. N. Pakalnį, Apreiškimo parapi-
Veličkos? Mes jaučiame, jog pa 
žangą esame padarę, bet tik to
dėl, kad rež. G. Velička trejus 
su puse metų mus mokė ir su 
mumis dirbo.

Rež. G. Veličkos parašytus 
scenos veikalus žiūrovas vadina 
“voikaliukais”, “dalyke liais”, 
“kūrinėliais”, šiuose mažybi
niuose pavadinimuose aiškiai ky

.jos kleboną, mokyklos kapelio
nus kun. J. Pakalniškį ir kun. 
A. Račkauską, mokytojus P. 
Gaurį. J. Gordvilionę. V. Jocienę. 
R. Kisielių, J. Matulaitienę, E. 
Ruzgienę, K. šventoraitionę, dr. 
V. Vilimą, A. Zubkienę ir tėvų 
komitetą: pirm. L. Žitkevičių, 
vicepirm. J. Audėną, sekretorę 
A. Radzivanienę, ižd. A. Reme

Komedijoje “Pelų sėja prieš šą žiūrovo tendencingas noras1 zą, soc. reikalų vedėją p. Raman
veją” autorius pasišaipo iš -ne- j degraduoti rež. G. Veličką į eilinį
ryžtingų — lepšių visuom'eninin- 
kų, kurių užsimojimas įgyven
dinti kokį visuomeninės reikš
mės sumanymą sumanymu ir 
palieka. Kliūna Čia ir moterims, 
būtent toms, kurios pagal ame
rikietišką paprotį, tapusios šei
mose “bosais” rūpinasi tik ma
domis ir patogumais, o visuo
meniniams reikalams cento gai
li. Konkrečiai kalbant, scenoje 
vyksta posėdis penkių vyrų, pa

scenos mėgėją, rasinėjantį kaž
kokius niekelius. O ar Žiūrovui

čionienę. Mokyklos vedėja nu
pasakojo lituanistinį darbą. Mo
kyklą nuolatos lankė 115 moki-

nežinoma, kad rež. G. Veličkos į nių. Mokykloje dirbo patys ge- 
sce.nos veikalas “Žiedas, kurio riausieji mokytojai — mokyto- 
jieško pasaulis”, pastatyta ame! jai iš pašaukimo, mokytojai su 
rikiečių visuomenei. Omahos i dideliu pedagoginiu patyrimu.
šimtmetį minint, buvo dienraščio 
“World Herald” labai gražiai į- 
vertintas (net nuotrauką iš to 
vaidinimo įdėjo), kad su rež. G. 
Veličkos veikalais važiavome 
gastrolėms į Sioux City (“Lėk,

sišovusių kolonijai pastatyti lic- mano sakalėli”) ir net į Chicagą

Pamokos vyko regulariai. šeš
tadieninė mokykla naudojosi pui 
klomiš parapinės mokyklos pa
talpomis. šilima ir šviesa, abe
jomis salėmis, kuriose dažnai 
vykdavo mokyklos parongiihai, 
vakarėliai. Vedėja pareiškė su-

tuviškus namus. Slėpdami po 
sėdį nuo žmonų (jos namų sta
tybai nepritaria), apsimeta, jog 
susirinko kortomis palošti. Vėl 
likę vieni, posėdį tęsia toliau, po 
sėlžio dalyvis ūkininkas bando 
atsisėsti patogiai gamakan, bet, 
nepripartęs prie tokių prašmat
nybių, prasėda pro šalį. Nega
lėdami susitarti dėl' įnašų dy
džio, posėdininkai išgeria po 
stiklelį. Posėdiniakų žmonos, pa 
galiau supratusios, kad vyrai su 
sirinko aptarti namų statybos 
klausimą, posėdį išardo.

pagarba šeimoms, kurios nutei-1 visuonr\iė, mokinių tėvai ir pa- 
kia sąvo vaikus lietuviškai mo- tys mokyklos mokiniai ilgai pri- 
kyklai. Palinkėjo moksleiviams simins savo darbščiąją vedėją, 
smagių vasaros atostogų ir ru- jos pasišventimą ir pasiauko- 
denį vėl grįžti į lietuvišką mo- jimą lietuviškai mokyklai

skiepi jant į mokinių jaunas šir
deles karštą Lietuvos meilės su
pratimą. A. R,

Athot Mass.
Lietuviškoji vasaros mokykla

Atholio’ šv. Pranciškaus lie
tuvių parapijoje kun. Albino Jan 
kausko pastangomis ir rūpesčiu 
i. m. birželio 24 d. atidaryta pra-

“Lankykite, brangūs mokslei
viai, liet. mokyklėlę, baikite ją, 
nes kiekvienas inteligentiškas 
lietuviukas turi būti baigęs lie
tuvišką mokyklą”, baigė vedė
ją.

Po to sekė meninė dalis. 4 kl. 
mok. V. Aistytė padeklamavo 
Trakų pilis. 7 kl. mok. J. Blązas 
perskaitė save rašinį “Kodėl aš 
lankau šeštadieninę mokyklą”. 
7 kl. mok. I. Sandanavičiūt'ė per 
skaitė E. Sodaitytės rašinį, ku
ri pati kiek papildė — “Ar rei
kia lankyti šešt. mokyklą”. J. 
Matulaitienės paruoštos 7 kl. 
mokinės pašoko Per girią girelę. 
Šokio metu deklamavo 6 kl. mo
kinė V. Solomončikaitė “Nuo 
Birutės Raino” ir 7 kl. mok. V. 
Matekūnaitė deklamavo. “Pava
saris”. Mokyklos tautinių šokių 
grupė, vadovaujama J. Matulai
tienės, pašoko koletą šokių. Ta 
pati grupė padainavo partizanų 
dainą, deklamuojant 8 kl. mok. 
V. Svalbonui “Oi neverk, motu
šėle”. Mokiniai savo programė
lę skyrė Maironiui ir deklama
vo vien Maironio eilėraščius. 
Z. Žitkevičienė pagrojo keletą 
dalykų smuiku, akomponuojant 
V. Kybartienei. L. Žitkevičius 
smagiai nuteikė visus savo hu
moristiniais pasakojimais, ku
riuos jis atilko kartu su A. Vaš- 
kiu.

Toliau sekė šokiai, grojant

Siuntimai J LIETUVA per 3-4 savaites.
Siunčiame siuntinius Į LIETUVĄ bei kitus kraštus. mais

tą, avalinę, odą, teksilės medžiagas, muzikos instrumentus (akor
deonus', kirpėjam reikmenis ir kitus dalykus. Siunčiamo pigiau
siom kainom ir pristatomo trumpu laiku., čia paduodame kai ku
rių kainas: kainos jau su muitu:

Vaistai: •
Streptomycin 10 gr. $2.80:
Isoniazid trimifon) 1000 tabl. $7.00;
PAS granulate V2kg (500 gramų) $5.40;
Cortison 50 tabl. $9 50.
Prie vaistų galite prijungti ir kitus dalykus kaip maistą ir t.t., o 
persiuntimui ir licencijai pridėti dar $6 50.
Cukraus 22 svarai $6.45 plius $6.50 — Viso $12.95.
Taukai kiauliniai 22 sv. $17.10 plius $6.50 — Viso $23.60.

O R B I S
4414 South Rocktvell St, Chieago 82, III. YA 7-2445

298 Bathnrst St. Toronto 2B Ont., C'anada, EM 4-2310
Užsakymus galima siųsti paštu prijungiant money order. Rašykite 
lietuviškai.

'3Sv5

(“Minija vėl išsilieja”). Mums1 sirinkusioms svečiams, kad rci-
atrodo, kad ne tik čia suminėti, 
bet ir kiti rež. G. Veličkos pa
rašyti scenos veikalai nėra nei 
“kūrinėliai”, nei “dalykėliai”, o 
rimti veikalai, kuriuos rimtu 
vardu ir derėtų vadinti.

Bendrai mums susidaro įspū
dis, kad Žiūrovas mūsų vaidini
muose nesilankė, o žinutę para
šė pagal kieno norg netikslius 
pasakojimus Jei būtų lankęsis, 
tokios nesąmonės nebūtų para
šęs. Cituojame iš Žiūrovo žinu
tės: “Jai ankstyvesnieji jo kūri-

DRAUGAS 
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kia būti dideliai dėkingiems Ap
reiškimo parap. klebonui, kun. 
N. Pakalniui už gaunamas liet. 
mokyklai pstalpas ir globą. Ir 
jei Šeštadieninėje mokykloje 
darbas vykę sėkmingai, tai kle
bono N. Pakalnio dėka .

Apie auklėjimą mokykloj kal
bėjo inspektorius P. Gaurys. Jis 
pareiškė, kad su tėvų pagalba 
yra įmanoma auklėti drausmin
gą ir gero elgesio lietuviuką. 
Mok. tarybos sekretorė J. Gerd- 
vūienė perskaitė M. T. protoko
lo ištrauką, kurioje buvo sumi
nėti geriausiai baigę mokslo mc 
tus mokiniai. 1-mą kl. geriausiai 
baigė A. Krcgždytė, B. Tutinai- 
tė ir P. Vainius; 2-rą kl. — A 
fiimukonis, J. Surdukevičiils, N. 
Labunaitytė, P. Bagdžiūnas; 3- 
ja kl - J. Budrikytė, V. Jan
kauskaitė, B. Liobytė; 4-ją kl. 
— G. Palys, G. Košubaitė, G. Kli 
večka, R. Budraitytė; 5-ią kl. 
R. Ruzgaitė, S. Gerdvilis, M. Ą- 
žuolaitė; 3-ją kl. ^- V Radziva- 
'MS, V. Solomončikaitė, I. Ky- 
bartaitė; 7-ją ki. — R. Vilkutai-

STATYBAI 
EB NAMŲ 

FATZ
FR1STATOM
nsokJą RAHųl 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS UTWINA&, Pn»
M3I So, Natetod St.

Tel. Vlefovy Ž-1JB72 
Apkainavfaaą ir Prekių Prtetat,

mą Teikiame Nemokamai.

Tėvų Marijonų Seminarijos Rėmėjų 
ir Bendradarbių

PIKNIKAS
Sekmadieny, liepos 28 d., 1957 m.

Raute 83 ir 63 Gatvė
Clarendon Hills, Illinois

12:00 vai. Iškilmingos Mišios.’(Atvirame ore)
įtaikomos už gyvus ir mirusius Seminarijos 
Rėmėjus.

1:00 vai. Rėmėjų Paruošti Laimėjimai.
, 2:00 vai. Švento Juozapo koplyčios aplankymas ūkyje.

3:30 vai. Palaiminimas šv. Sakramentu.
Maldos už sergančius Rėmėjus.

4:00 vai. Meninė Programa.
5:00 vai. Didžiųjų dovanų dalinimas.

Veltui dalinama $1500 grynais pinigais.

Proga praleisti dieną tyrame ore. Susitikti su pažįstamais. 
Aplankyti neseniai pastatytą šv. Juozapo koplyčią ūkyje. Pamatyti 
naujai išdažytą Seminarijos koplyčią, kur šv. Mišios ir įvairios mal
dos aukojamos už visus gyvus ir mirusius Rėmėjus ir bendradar
bius.

Marijonų Kunigų Seminarija jau veikia su viršum 30 metų. Gra
žus darbas vykdomas Kristui ir Bažnyčiai.

attdars kasMas ano
8 vai. ryto iki 6 vab vakaro 
Seštadienaia iki 3 vai. vakaro 

ntoamnmmm*

Thank You Chieago! ■ Especially You Wonderful 
LITHUANIANS For Buying So Many BUICKS From Us.

VanJMale Sold More BUICKS In JUNEThanAny Chieago Dealer
• FOR THIS WE OFFER A GREAT JULY BONUS SALE •

qkf FRANK KISSEL atvan malė buick co.Stfc 7IST t WESTERN IVENUE
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’»k. SVARBESNIEJI ĮVYKIAI
DALIS PARLAMENTO ATSTOVŲ PABŪGO

Vakarų Vokietijos kancleris Konraaas Adenaueris pasakė, 
kad Vokietija oro kontrolei nesipriešinsianti. Kai pirmos tris 
vokiškos divizijos įsijungė į šiaurėš Atlanto Gynybos organi
zaciją (Nato), vyriausybė pateikė parlamentui konstitucijos pa
keitimo projektą, kad Vokietijoje galima būtų pradėti atominės 
energijos gamybą taikos reikalams.

Parlamentas siūlymo neparėmė. Dalis atstovų pabūgo, kad 
tokiu atveju Vokietija ir atominių ginklų nebegautų, o turėtų 
visą jų gamybos naštą prisiimti ant savo pečiiĮ. Taip 2/3 reika
lingų balsų ir nebuvo surinkta, nors net socialdemokratai buvo 
pasižadėję siūlymą paremti.

SOVIETŲ GINKLUOTOS PAJĖGOS BUVO “ANT KOJŲ”
Iš Varšuvos gauta žinia, kad visos sovietų ginkluotosios 

pajėgos namie ir užsienyje buvo alarmo padėtyje, kai Sovietų 
Rusijos komunistų partijos centro komitetas praėjusią savaitę 
susirinko Maskvoje nusodinti nuo valdžios sosto Molotovą, Ka- 
ganovičių ir Malenkovą. 1 ‘

Sovietų maršalas Žukovas davęs įsakymą kariniams va
dams turėti paruoštus tankus ir lėktuvus ir, jei būtų reikalinga, 
pasiųsti juos, kur reikia. Chruščevas ir jo šalininkai, valydami 
Molotovą ir jo kompaniją, prisibijojo Molotovo šalininkų riaušių.

Po perversmo Maskva jau paskelbė pirmąją malonę milio- 
nams kolchozinnikų, kad nuo jų valdomų 60 arų darželių nebe
reikės duoti duoklių valstybei. Tik kažin, ar nebus padidintos 
kolchozų duoklės, dėl ko kolchozinįnko uždirbamų grūdų gramų 
skaičius ir kapeikos sumažėtų.

CHRUŠOEVAS ŽIŪRI ŽUKOVO AKIMIS

Jungtinių Tautų nusiginklavimo pakomisės darbai Londone, 
kurie pirmiau buvo labai gyvai raginami sovietų atstovo, nuo 
praėjusios savaitės nebeatnešė jokių naujienų.

Kai Jungtinės Amerikos Valstybės, Kanšda, Britanija ir 
Prancūzija, liepos 2 d. pateikė savo plano metmenis, sovietų at
stovas Zorin pasiėmė juos pasvarstyti ir tebesvarsto.

Plane siūloma 10 mėnesių sulaikyti atominių bombų ban- 
' dymus, įvesti atitinkamą kontrolę, o per tą laiką susitarti dėl 

nuolatinės kontrolės, dėl ginklavimosi ir karinių pajėgų laipsniš
ko sumažinimo.

Politiniai komentatoriai mano, kad perversmas Kremliuje 
į nusiginklavimo derybas atsiliepsiąs teigiamai, o kaikurie įta
ria, kad Zorin net turėjęs ryšiu su pralaimėjusia grupe — Mo
lotovu, Malenkovu, Kaganovičiumi ir Šepilovu.

Bet didelis klausimas, ar Maskva bus sukalbamesnė. Pvz. 
R. Drummondas “New York Herald Tribūne” laikraštyje teigia, 
kad ne tiesa, jog sovietiniai valymai reiškia režimo silpimą; prie
šingai, mano jis, tai yra ženklas stiprumo, kuris susitelkia Chruš- 
čevo rankose. Drulnmondas tiki, kad Chruščevas gali būti pa
slankesnis ir laisvesnis dabar režimui satelituose sušvelninti, 
lengviau sukalbamas dėl Vokietijos sujungimo ir nusiginklavimo.

J. Alsop mano, kad jėga yra Žukovo rankose. O Žukovas 
laiko savo uždaviniu išlaikyti klusnume ir satelitus. Nėra nė 
mažiausio pagrindo manyti, sako Alsop, kad Chruščevas kitaip 
galvoja negu Žukovas. Priešingai jis greičiau žiūri Žukovo aki
mis.

“The New York Times” sako, kad, jei Chruščevas nori su
daryti bylą trims išmestiesiems, toks žygis yra desperacinės 
politikos padaras.

Chruščevas nori pakelti savo prestižą, lankydamasis su Bul- 
ganinu Čekoslovakijoje. Visokių keistenybių jis ten komunis
tams prišnekėjo. Rudenį Chruščevas stengsis pasimatyti su pre
zidentu Eisenhoweriu.

LENKŲ ATEISTŲ VADO PAŽIŪROS 

Į RELIGIJĄ

Tarp dviejų auklių vaikas be galvos
Ar ši patarlė yra teisinga?, daug kur yra sugriautas labai

Kiekvienas vaikas juk turi mo
tiną ir tėvą. Tai yra taip natū
ralu, kad ne tuos vaikus skaito
me nelaimingais, kurie yra abie
jų gimdytojų globoje, o tuos, ku 
tie vienokiu ar kitokiu būdu 
tampa nuo vieno jų atskirti. 
Motina ir tėvas abu savo vai
kus auklėja. Negi dėl to visi 
laimingieji vaikai užaugtų be 
galvos? Mūsų patarlė tačiau 
kalba ne apie tuos auklėtojus,

lengvabūdiškais sofizmais. Pa
saulėžiūrinių, politinių įsitikini
mų skirtumai yra nuvedę ligi 
vadinamo valstybės ir Bažny
čios atskyrimo. Daug tos rūšies 
klaidinančių šūkių ir net įstaty
mų yra sukūrę amenys, niekad 
neturėję reikalų su jaunimo auk 
Įėjimu. Būtų mažiau žalos, jei
gu valstybė, deklaravusi neturin 
ti santykių su Bažnyčia, visai ne
siimtų jaunimo mokymo ir auk-

Šį pavasarį Lodzėje buvo kon
ferencija tema “Marksizmas ir 
religija”. Tą manifestacinę kon
ferenciją sušaukė marksistinės 
propagandos centras. Konferen
cijoj dalyvavo bemaž visų Len
kijos valstybinių universitetų at
stovai ir taip pat Lublino kata
likų universitetas, kurio atsto
vai gyvai dalyvavo diskusijose.

Svarbiausiu kalbėtoju konfe
rencijoje buvo dr. Andrzej No- 
wicki, naujai įkurtos ateistų ir 
laisvamanių sąjungos pirminin
kas, kuris griežtai pasmerkė lig
šiolinę marksistinę religijos kri
tiką, nesigailėdamas nė paties 
Lenino, kuris, kritikuodamas re
ligiją, naudodavosi daugiau šū
kiais, negu rimtu savo oponentų 
klaidų taisymu.

“Kas per nelaimė”, — sakė 
>Nowicki, -— “kad Leninas pirma 
parašė “Materializmą ir empirio
kriticizmą” ir tik vėliau ėmė 
rimtai studijuoti /ilosofiją”.

Pamoka marksistams

Dr. Nowrcki neparodė pagar
bos populariai, bekritiškai reli
gijos kritikai, kuri reiškiasi ak
lais marksistinių šūkių kartoji
mais. Savo asmeninį santykį su 
religija jis šitaip nusakė:

“Jeigu religijoj viskas būtų 
kvailybė, apgaulė, tamsumas, 
prietaras, tad negalima būtų įti 
kinamai išaiškinti jos (religijos) 
gyvenimiškumo: jos egzistenci
ja eina į gilią tūkstančių metų 
praeitį ir apima šimtus milionų 
tikinčių žmonių, kurie toli grąžu 
ne visi buvo kvailį, tamsūs, prie
taringi. Žmonės prisirišę prie 
religijos dėl to, kad mato joje 
tam tikras vertybes: psicholo
gines, moralines, socialines, fi
losofines ir estetines. Mes, ži
noma, nesame prieš tas verty
bes. Mums rūpi ne vien taktika, 
ne vien tai, kaip geriau patai
kyti mūsų propagandą į tikin
čius žmones, bet taip pat ir tai,

1 kad nieko vertingo nepažeisti ir 
tas vertybes, — jei jos yra, — 
išlukštenti iš neracionalaus ke
valo”.

“Tokia kritiška kritika — ly
giai nemarksistinės religijos kri
tika kaip ir pačios religijos — 
turi, mano supratimu, sudaryti, 
principinį mūsų kovos turinį, ko
vos dėl pasaulėžiūros, kuri turi 
būti tikrai moksliška”, — pasa
kė dr. Nowicki.

Panašiame susirinkime mark
sistų su religingais žmonėmis 
prie Lenino Petrograde komu
nistų vadas Zinovjev diskusijas 
baigė šūkiu: “Tegyvuoja šven
tas šautuvas”, tuo pasakyda
mas, kad kas bolševikinio ateiz-

mo nepriims, tam gresia sušau
dymas.

Lenkų tautos charakteris

Iš dr. Nowlckio kalbos matyt, 
kad Gomulkos vadovaujamoj 
Lenkijoj kultūriųgiau ir daug 
rimčiau žiūrima į religiją ir ti
kinčiuosius žmones, ir tai ne 
tiek iš ateistų malonės, kiek iš 
faktOį kad lenkų tautos charak
teris yra kitoks negu rusų. Jau 
Hitlerio generalgubernatorius1 
Hans Frank pastebėjo ir savo 
užrašuose pabrėžė: “Lenkijoj 
veikia Bažnyčia... Užtenka to, 
kad Bažnyčia yra Lenkijoj,, ir 
ji jau veikia. Kai jau visos jėgos 
Lenkijoj apvilia, pasilieka Baž
nyčia ir Šventoji' iš Čenstoęha- 
vos kalno”.

Kardinolo žodis

Kardinolas Stefan Wyszynski 
savb pamoksle lenkų kolonija/ 
Romoje šv. Stanislovo bažnyčio
je tarp kitko pasakė: “Galima 
ginčytis net dėl to — pas mus 
kalbama apie tikinčiuosius ir 
netikėlius, bet man rodos, kad 
bus' tiesa, jog visi mato Šven
čiausioje Panelėje prezenciją tos 
jėgos, su kuria negalima nesis
kaityti. Argi turėtumėm sau 
pavelyti suskilti dėl orientacijų 
ir programų? Dievo meilė yra 
Šventosios Dvasios išpilta tautos 
širdyje. Lenkija meldžiasi, Len
kija labai meldžiasi, ant kelių 
parpuolusi meldžiasi. Mes nesi- 
meldžiame patogiai, mes mel
džiamės pašėlusiai. Tikėjimas iš
laikys viską. Mums svarbu gy
venti, nes gyvenimas yra didžiau 
sias žmogaus reikalas”.

Nowtckio taktika

Kur tauta yra tokia religin
ga ir kaip karštai meldžiasi tau
tos nelaimių metu, ten rusiško 
tipo ateizmas, toks, kokį su Sta 
lino pritarimu skelbė Jaroslavs- 
kis, būtų tik tautos erzinimas, 
tad lenkų ateistų ir laisvama
nių vado dr. Nowickio taktika 
visai suprantama: dr. Nowicki 
yra' lenkas, katalikiškos tautos 
sūnus, Vakarų kultūros atsto
vas. Pagaliau ir Sovietų Rusi
joj pavojaus iš Hitlerio agresi
jos pusės metu Stalinas nutildė 
Jaroslavskį, nes rado netikslin
ga erzinti, užgaulioti tikinčius 
rusus, kai reikėjo visos tautos 
jėgas įtempti karui prieš Hit
lerį. J. Gs.

INTKRIOR & EXTER. PAINTING 
Ijead and Oil |>cr Coat, per wln- 
dow, seraped, puttied. chosc brand 
paint. IleiddentiaI, Industrini, Com- 
m»-iriai. We specialize in ehnpchcs, 
schools, convents, rectories, si-mina- 
riea, hospltals, orphanages, etc.
Work (fuaranteed. Free estimutes.
Can KFalzie 3-7978 — I)ays or 

VAn Buren 8-2095 Evo’k, Kxt. M.K.

PAULIUS JURKUS
S

SMILGAICIŲ AKVARELE
PRKMUUOTA* ROMANAS

kurie savo darbą sutartinai at- Įėjimo, palikdama tai šeimai ir
lieka, o apie tuos, kurie savo 
tarpe nesutaria. Tarp tokių auk 
lių vaikai auga be galvos.

Kaip manyti apie tokius vai
kus, kuriuos auklėja kokios ke
turios ar net penkios auklės: 
šeima, Bažnyčia, valstybė, mo
kykla ir organizacijos ? Atsaky
mas ir šiuo atveju tas pats, kaip 
kalbant apie motiną ir tėvą. Jei
gu tos visos auklėjančios insti
tucijos sutaria, joą vaikui gal
vos nei nenusuka, nei neapsu
ka. Tačiau, jeigu tos auklės sa
vo tarpe nesutaria, tai reikia (te 
buklo, kad iš jų rankų jaunas 
žmogus išeitų su sveika galva.
Kur' tos auklės nesutaria, ten
vaikus paprastai savo įtakon pa- j kurie,dalyvauja jaunimo auklė- 
sigauna gatvė. Kad jauni žmo- jime. Kur ir kiek jaunimo užau-

Bažnyčiai. Tačiau, kai jaunimo 
auklėjimu rūpinasi ir bažnyčia, 
ir valstybė, ir savo tarpe nebend 
radarbiauja, tokia padėtis liu
dija, kad ten yra permaža at- 
sakingųmę jausmo už jaunimo 
ateitį. Kiek kartų išgirstame ar 
paskaitome apie jaunamečių a- 
reštus, teismus, bausmes, tiek 
kartų savaime turime prisimin
ti patarlę “Tarp dviejų auklių 
vaikas be galvos”. Išvada sa
vaime siūlosi tokia: teismas pa
šaukė ir nubaudė ne tuos, ku
riuos reikėjo.

Vaikų labui sutarimas yra bū
tinas. Jis yra būtinas tarp visų,

nės taptų suklaidinti ir pražu
dyti, nėra reikalo, kad anos auk
lės savo tarpe kovotų. Pakanka, 
jeigu jos tame pačiame darbe, 
auklėdamos tą patį asmenį, kiek 
viena eina savo keliu, viena su 
kita nebendradarbiaudamos.

ga be galvų, kur ir kiek jauni
mo nueina į kalėjimus pražudy
ti savo gyvenimą, už visa tai kai 
tė .tenka tiems,* kurie tariasi jau
nimu besisieloją, * o savo tarpe 
nebendradarbiauja? Kur šeima, 
Bažnyčia, valstybė ir mokykla

Šeimos, Bažnyčios, valstybės galvoja ir dirba kartu, ten jau- 
ir mokyklos bendradrbiavimas I nimas auga su galvomis.

149 tęsinys

Paskutinis išlenda Julius. Jo kostiumas sulamdy
tas, permerktas. Nuo skvernų capsi vanduo. Be kakla
raiščio.

— Tai būsim kvit! Zinai, už ką: senos sąskaitos 
nerūdija! — šaukia jam Algis.

Julius piktom žvelgia į Gimbutą, į svečius. Žino
ma, jų bendras darbas, sąmokslas, noras pasijuokti iš 
jo: štai, kas tu — šlapia višta!

Aplinkui spiečiasi juokas. Jis nori gintis, bet ką 
padarysi prieš tokią minią. Toks įžeidimas! Dumia 
tiesiai namo. Nesiklauso nei kvietimų, nei atsipra
šymų.

Pakelyje pasiveja Lina.
— Mes jiems parodysime! Įžeidimas! — abu kar

toja ir skuba. ,
Atvažiavus klebonui, Algis tuoj praneša, kas atsi

tiko.
Už viską vaikinui, už viską! — kunigas Senkus 

juokias ir šluostosi ašaras. — Tave ne Julius, bet aš 
įstūmiau. Ak, tai seni laikai! — ploja gimnazistui per 
petį ir aiškina. Paskui linksmi klega abu.

Prasideda vėl dainos ir šokiai.
Tris dįenas ir tris naktis Gimbutai kelia vestuves 

vienturtei dukrai.
Ir aš ten buvau. Sėdėjau už stalų, stebėjau, kaip 

linksminasi šiaurės krašto gentys. Mačiau jų vėjų nu
gairintus veidus ir girdėjau jų gražią skambančią tar
mę.

Prie stalo mane užkalbino Samanė. Su ja šokau, 
kai grojo dešimties vyrų orkestras. Ji buvo lengva,

hfvpik kie!«nilliu^uaSv^niVa d!L P&cifico užplaukė artt povandeninių uolų netoli Benaudos su 
beveik 1,000 keleivių. Vilkikai bando jį išlaisvinti. (INS)

Nuo birželio 21 d. Romoje pra 
sidėjusiame visuotiniame Mari
jonų vienuolijos suvažiavime, ku 
riame dalyvavo 22 iš Amerikos, 
Argentinos, Anglijos, Lenkijos 
delegatai bei Lietuvos, Latvijos 
ir Gudijos tremtinių atstovai, 
be eilės kitų svarbių darbų ir 
nuosprendžių, sudaryta nauja

NAUJI T. T. MARIJONŲ VAIRININKAI

Kun. dr. Stanis)ova« škutans, 
naujas T.T. Marijonų generolas.

vyriausia vadovybė. Vyriausiu 
vadovu išrinktas kun. dr. Sta
sys Škutans, latvis; jo pirmuo
ju patarėju — kun. dr. Pranas 
Brazys; II pat. — kun. dr. La- 
das Lysik, buvęs Lenkijos pro
vincijos vadovas; III patar. 
kun. ■ Valentinas Atkočius, bu
vęs Amerikos šv. Kazimiero pro 
vincijos vadovas; IV patar. — 
kun. dr. Julionas Chrosciechows 
ki, iš Amerikos šv. Stanislovo 
provincijos; vyriausias sekreto

rius — kun. Antanas Los, gu
das; vyriausiu ekonomu bei pos 
tulatorium pakartotinai išrink
tas kun. dr. Kazys Rėklaitis, o 
vyr. prokuratoriumi —r kun. dr. 
Juozas Vaišnora. Taigi 3 lietu
viai, 2 lenkai, ir po vieną latvį 
ir gudą.

Amerikos šv. Kazimiero pro
vincijos vadovu išrinktas kun. 
Jonas Jančius, prieš šešerius me 
tus ėjęs tas pačias pareigas. Po 
to kurį laiką buvo vicegenero- 
las.

Vyriausias vadovas — genero
las kun. Stasys Škutans gimė 
1901 metų lapkričio 16 d. Lat
vijos Kroslove, Daugpilio apskri 
tyje. Gimnaziją baigė Aglonoj, 
o filosofiją .ir teologiją Rygoje. 
1927 m. įstojo pas marijonus. 
1930.IV.6 įšvęstas kunigu dirbo 
siolovadoje, o 1933-1940 be to 
dėstė visuotinę bei Latvijos is
toriją Aglonos gimnazijoje ir 
per keletą metų gilino istorijos 
bei literatūros studijas Rygos 
universitete. 1940 metais tautai 
netekus laisvės, iš mokytojo pa
reigų atleistas, veikė sielovado
je Kuržemės srityje. 1942 m. 
Vėl paskirtas Aglonės giihnazi- 
jos mokytoju. 1943-44 m. dės
tė liturgiją Rygos teologiniame 
fakultete. Nuo 1944 m. tremti
nys. Pagilinęs augštąsias teo
logines studijas Popiežiškame 
šv. Anzelmo universitete Romo
je 1948 m. gavo teologijos dak
taro laipsnį, o 1950-51 baigė 
dvasinių vadovų kursą Romos 
Angelicum. Centriniame Marijo
nų name Romoje ėjo naujokyno

vedėjo, dvasios tėvo ir 1951- 
1957 m. vyriausioje T. T. Marijo 
nų taryboje antro patarėjo pa
reigas. Vyriausiu vienuolijos va
dovu išrinktas š. m. birželio 26 
d. Naujasis generolas gausiai 
rašo latvių spaudoje. 1953-1954 
m. atskirai išleido dvi studijas 
iš Latvijos bažnytinės istorijos. 
Artimai pažįsta lietuvių reika
lus, supranta kalbą, bendradar
biauja Lietuvių Enciklopedijoje.

Pirmuoju vyriausio vadovo pa 
tarėju arba vicegefierolu išrink 
tasis kun. Pranas Brazys gimė 
1915 m. vasario 18 d. Lietuvo
je, prie Marijampolės. Prieš 25 
metus įstojo pas marijonus, 
1935 m. baigė vietinę marijonų 
gimnaziją. 1937 m. gavęs Romos

(Nukelta į 6 psl.)

Kun. dr Pranas Brazys, naujas 
T.T. Marijonų vicegenerolas.

i svajinga ir kartu gili. Ji pasakojo man savo istoriją, ir 
aš tikėjau jos draugyste.

, Atėjo Viktoras, toks ramus, augštas, su lengva 
šypsena. Jis man kalbėjo paprastus, gerus žodžius, 
kurie, lyg pavasario lietus, lašėjo į mano sielą.

— Bet palauk, aš tavęs dar nesuprantu, — per
traukiau jį. — Ko tu nori iš gyvenimo? Tu man neryš
kus, pilkas!

— Toks ir noriu būti: pilkas, paprastas. Noriu 
gyventi savarankiškai, laisvai. Ir gerai, kad aš galų 
gale išdrįsau vesti. Moterys mane smarkiai žudė. Tau 
pasakojau tik keturias šiokias tokias meiles: Rima, Be- 

!nigna, Lina, Samanė, o jų turėjau kur kas daugiau. 
Per lengvai įsimylėdavau. Ir man atrodė, kad moterys 
buhalteriai, tuoj sukalkuliuoja pinigus. Aš tai slėpiau 
ir maniau, kad laimėsiu. Tikėjau, kad turte mano klai
da, bet klaida yra manyje: aš neturiu pakankamai pa
viršutiniškos drąsos!

Gimbutas išpūtė dūmą ir klausė, kiek moku istori
jos. Nusivedė į savo biblioteką ir rodė knygas. Jos bu
vo perskaitytos. Jis žinojo datų, vardų kur kas dau
giau, nei aš. z.

• Keliavome drauge ir per jo didelį ūkį, bityną, sodą, 
naujas trobas, kur daugybė langų ir durų.

— Matai, jei gyvenime nebus tvirtos rankos, — 
aiškino jis, — bus tik pelai!

aL* *■ * *Pirmasis prie manęs prisistatė buhalteris Julius. 
Jo tokie ploni pirštki, truputį nervingi, bet jis buvo 
gražus ir patrauklus. Mes nebuvome pažįstami. Susiti
kome pirmą kartą, bet atrodė, kad mes seni draugai. 
Iš jo pasakojimų mačiau jį apsukrų ir drąsų ir savęs 
klausiau: kodėl jis tik buhalteris, kodėl jis nebaigė 
mokslų, o būtų toli nužengęs.

Vikaras man prie stalo iš tolo mojo, o kai susiti
kom, ilgai nebaigėm kalbos. 'Dek naujovių, tiek planų 
jia.žarstė, dėliojo ir įtikinėjo.

— Su Samane apsigavau, — sukuždėjo jis ty
liai. — |AŠ įtariau, kad ji turi menkavertiškumo kom
pleksą. Kur tau! Ji ne ta! Ji visai pasikeitė! Per me-- 
tus pasidarė tikra moteris.

—Meilė, kunige, išaugino. Kai meilė tvarkoje, 
jokių kompleksų nėra. " *

— Reiks susipažinti su psichologija daugiau. Tai 
svarbu, dirbant su jaunimu, kitaip negali išauklėti, — 
šviečia jis entuziastingaš ovaliniais akiniais.

Kai sveikinausi’su klebonu, jo dideliame delne nu
skendo mano ranka. Bijojau, kad nepaspaustų. Kle
bonas gi nusijuokė:

— Aš iš viršaus senas meškinas, bet savo sięloje 
esu avinėlis.

Žiūrėjo per akinių viršų, pasisodino greta, teiravosi 
apie mokslus ir minėjo statybas: Galvojau, koks nuo
širdus, paprastas ir kartu brangus žmogus. Jei tokių 
būtų daugiau, tai visą kraštą naujai išmūrytų.

Dainuojant su Algiu, priėjo Lina. Buvau ją paste
bėjęs prie stalo. Ji išsiskyrė savo šviesumu ir gražumu. 
Šelmiškai man juokėsi, išdykavo ir kuždėjo:

— Jei rašysi knygą kada, — aš nujaučiu, kad ra
šysi, — tu manęs nesmerk! (Jau ji mane vadino „tu“). 
Ir štai kodėl? Aš gimiau ne laiku ir ne vietoje. Jei 
būčiau gimusi kur nors mieste...

— Žinau, ką pasakysi! — nutraukiau. — Bet tu 
gali keliauti į miestą ir jį užkariauti. Ko dabar užlūžai 
Smilgaičiuose ?

Kalbėjausi su mokytojais, ūkininkais, tokiais lė
tais, flegmatiškais, ir stebėjausi jų išmintimi. Kalbė
jaus ir su vachmistru, kurį visi vadino „tamstele“. Jis 
mane nusivedė į svečių kambarį ir parodė portfelį su 
dokumentais.

— Jei tu rašysi kada knygą, mano paslauga tams
telei, parodysiu visą savo archyvą.

Bet aš nepasiėmiau dokumentų ir niekada negal
vojau rašyti knygos. Aš linksminausi ir dainavau, 
beračiau višiems prisiminimus. Tačiau kartą pasige
dau tų šaunių žmonių ir jų puotų. Iškilo lyg pasaka 
anie laikai, ir tada rašiau, liejau jų spalvas ir išnešio
tus žodžius. Lyg akvarėlę tapiau Smilgaičius, kur bu
vo žmonės su savo rūpesčiais ir giedrumu. Iš tolumos 
grįžo jie, pripildė visa ir degė, švietė ir liejosi verpe
tais. Tai pasaka mano draugų, tai pasaka mano žemės!

(Pabaiga)
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C1IICAG0JE
Darbo santykiai— geriausi

Conrad Hilton viešbutyje,, 
Chicagoje, buvo susirinkę apie 

įmonių vedėjų ir darbo 
unijų vadų. , juos kalbėjo 
AFL-CIO prezidentas Meany, 
pareikšdamas, kad Chicagoje 
yra visų geriausi santykiu 
tarp darbdaviu ir darbininkų. 
Meany pareiškė, kad ir darbi
ninkai nenori infliacijos. Jos 
pavojus Amerikai realus ir 
visi prieš tai turi veikti. Pa
grindinis darbdavių ir darbi
ninkų ginčų objektas papras
tai būna — kaip pasidalinti 
gaunamą pelną, — kalbėjo
Meany.

Baronienė tapo piliete
Elzbieta Verona Von Rest- 

dorff Fulton, austrų baronienė 
atsižadėjusi savo titulų Chica
goje priėmė JAV pilietybę. Na
cių jsigalėjimo metu ji buvo 
laikoma koncentracijos stovyk
loje Norvegijoje, nes naciai bu
vo patyrę, kad jos tėvas gelbs
ti žydus. Paskiau ji buvo per
kelta į Koelno kalėjimą. Karo 
metu sąjungininkų bomba pa
taikė i tą kalėjimą ir ji buvo 
tarp 118 laiipingųjų, kurie gy
vi iš to kalėjimo išėjo. Kaiku- 
rj laiką ji dirbo vertėja JAV 
kariuomenėje. Vėliau ji ištekė
jo už amerikiečio seržanto Ful
ton, kilusio iš Chicagos.

Grąžina dalį parko
Kariuomenė Chicagos parkų 

distriktui grąžino tris akrus 
Jackson Parke, kur buvo Įreng
ti kariuomenės ginklų sandė
liai. Tačiau kariuomenė dar 
pasilieka sau nemažą plotą, 
kur yra įrengta priešlėktuvinė 
apsauga su tomis garsiosiomis 
nikomis, kurios pačios ore su- 
sijieško priešo lėktuvą ir ji 
išsprogdina.

Užsimušė krisdamas nuo 
laiptų

Penkiolikos metų berniukas 
John Luna, gyvenęs 5337 Kim- 
fcark avė., Chicagoje, mirtinai 
susižeidė kai lūžo laiptų tvo
relė ir jisai nukrito 25 pėdas 
žemyn ant cemento. Mirė nu
gabentas į ligoninę.

DĖMESIO!

Kas norėtų nraleisti atostogas 
(vacation) Wisconsine! Turiu va
sarnami, įgaliu nuvežti 2 asmenis. 
Geriau pageidaučiau vedusiu po
ra. Išvažiuoju liepos mėnesy 20 
dieną.

Telefonuokite RE 5-3883

fUSSIFIED AND HELP WANTED A D S
REAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE

KKAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — MEN

2736 So. Central Pk. Avė. Mūri
nis 3 butų: 6-6-4 kmb. Karštu 
vand. alyva npšild. 2-jų automo
bilių garažas. Platus sklypas. Rū- 
S v s

26TH ST. KKAL ESTATE 
3800 W. 26th St.

CRAVFORD 7-3700,

2331 So. £T. LOUIS. švarus 
"cottage” — 5 kamb. Karštu vand. 
— alyva apšild. 2 mašinų garažas. 
Platus sklypas. Rūsys.

26TH ST. REAL ESTATE 
3800 W. 26th St.

CRAVVFORD 7-3700

CICERO 3 bt. med. Netoli 16 ir 
Austin. Pajaunu $275 į mėn. 5-4-3 
kmb. Centrinis šildymas alyva. Kai 
na $20,500. Įmokėti $5,500. BI- 
sshop 2-2162.

CICERO med. 2 būt. Paveldėji
mas. 4-4 kmb. Netoli 16th ir 49th 
Avė. Kaina $12,500. BIshop 2- 
2162.

REAL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI 

K. M ADONIS.
Namų PRospect 8-2071

Piet-vakariuos, savininkas par
duoda gerų pajamų nuosavybę, 
$26,500; 2 aukštų mūrin. 2 po 6 
kamb. 3 miegam, kiekvienam. 25- 
xl25 pėdų sutvarkytas sklypas. 
Moderni koklinių plytelių vonia ir 
virtuvė. Ištisas rūsys. Apšildymas 
stokeriu. Karštai vanduo apšild. 
gazu. Gerame stovyje. 5533 South 
Wood St.________ ___________________

Savininkas privciOks skubiai par
duoti perą mūrinį Rimą. Brighton 
Parke. 2 po 5 kinti.a 2-jų kmb. 
būt. Naujas centiinia ■Odymas pažu. 
Aliuminiuin langai, extra sklypas, 
{mokėti $G,000.

Tel. \VAlbrook 5-5031

2-jų butų mūrinis: 5 ir 6 kamb. 
Apšild. garu-alyva. 2 autom. mūr. 
garaž. SAVININKAS PARDUO
DA. 7025 SO GRĖBK:__________

ATVYKITE SEKMADIENĮ nuo 1 
iki 5 v. v. 7 km>. rezidencija 3326 
W. G4 St. 3 dideli miegamieji. Pla
tus 50x125 pėdų sklypas. Dujomis 
šildoma. Pirmas augštas išklotas ki
limais. Moderni vonia ir virtuvė. 
Naujas stogas. Garažas. Savininkas 
išsikelia iš Chicagos. $16,500.

\V .Vibruok 5-5031

Turi p t rd uoli šioj savaitėj 
1746 Wes1; 18th Street

2y2 aukš. mūr. namas, 1X8 
ir 4x4 butai, krosnim šild. Ga
lima tuojau užimti 8 kam. bu
tą. Kabia $11000.00 arba ge
riausiu pasiūlymu.

Skambinkite —
HAymarket 1-5500

laike 9 ir 5 vai. vak.

BRIGHTON PARK
•

Puiki pajamų nuosavybė. 2 po 5 
kamb., mūrinis namas.' Pilnas rū
sys ir pastogė, uždeki porčiai. Abu 
butai apšildomi. 2 blokai iki mo
kyklos ir bažnyčios. Įvertinimui tu 
rite pamatyti. Pilna kaina $23,500.

TAVERNA — UŽKANDINE 
NAMAS

1 augšto “facė brick” mūro na
mas su 1—5 kamb. butu. Pilnas 
rūsys. 3 jnieg. kamb. Modem. vo
nia. 50 pėdų sklypas. Autom, karš
tu Vandeniu apšildymas. Pelnin
gas biznis. Pajamų iš tavernos a- 
pie $25,000 per metus.

Savininkas parduoda dėl nesvei-
toe.

MURTEL D. SARON 
REALTOR

5840 So. Kedzie Avė.
GRovehill 6-7297 -

3H3O W. 82 St. Atdarau kasdien 
nuo 2 iki 8 v. po pietų. Savininkas 
parduoda. >18,500. ,

Naujaa 3 mieg. mūr. namas. Tile 
virtuvė ir vonia, dinette. Didelis gy
venam. kamb. Ąžuolo papuošimai. 
Overhead sewer. šildym. F. A. aly
va. pastatas yra 53 pėdų ilgio.

Tel. REpublic 7-C250

USLE ILLINOIS 
St. Joan of Are Parish. 3 bedroom 
frąlne Cąpe Cod. Basement. Living- 
dining room combination. Wooded 
lot 75x325. Near everything. Mušt 
be setn to be appreęiated. By Own- 
ner — Asking $18,000. WOodland 
9-2401.

SAVININKAS PARDUODA
6 kambarių modemų mūr. namą.

Užbaigtas rūsys.
Automat. gazo apšild. 

KAINIA $27,500 
Tiktai susitarus

Tel. GR. 6-6255
Išnuomuejamas 3 kamb. bu
tas, gazo Šildymas. Suaugu
siems. LAfayette 3-2958.

4 butų “bargems”. Mūr. Netoli 
26 ir Šawyer. 2 po 3, 1-4, 1-2 kmb. 
Pečiais apšild. 2 automob. garaž. 
$12,900. $3,800. įfrnok. SVOBODA, 
3739 W, 2Qth LAwndale 1-7038.

CICERO. Pajamų namas. Apy
linkėje 52nd ir 31st St. Centrinis 
apšild., alyva. Tile virtuvė, .spin
telės. Garažas. Mokesčiai tik $111. 
$16,500. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd., BIshop 2-2162.

GAGE PARKE
Pajamų nuosavybė 7 kamb. rpzid. 

ir 2-jų k. butas rūsyje. Kaūijaturiais 
guzu apšild. Galimybė padaryti 3-čias 
butas. 2 autini. garažas, l'uskula nu 
■i'/iVc- Pilna kaina $19.90(1.

MARQUETTE PARKE
Kuvlninkas turi greitai parduoti 

1% augšto medinį namų — b ir 'i‘/a 
kamb., alyvos šildymus. Tik $11,900.

Prio parko 1 mt. senumo 5 kmb. 
būt. (3 mieg.), apačioje ir 4 kmb. 
būt. viršuj, kilimai, įkainuota pri
einamai.

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

apačioje, 4 k. butas viršuj. 50 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina 
$24,boo.

Apylinkėje t'ic to ir 4S gatv. nau
jas b1/} kmb. (3 miegam.) mūr. na-j 
man. Pilna kaina $18,500.

PASITKIRAI IvITĖG mūsų namų 
sąraše Ir Įsitikinsite gerais pirkiniu Ls

V A R RAS Real Estate
Insurance, Notary Public 

591# So. Western Avė.
PRosp. 8-2234 arba HEin. 4-7085 

sjsse caj&rsjeset- .s- hjs.ei

Mūr. 3 butų.^-biznis, garažas. $20,900. 
Mūr. 4 būtų, centr. šild.. gar. $24,000. 
Mūr. 2 po 4, greit., pardav. $15,200. 
Mūr. 2 po 6. eentr. šild., gar., pigiai 
Mūr. naujas 6 k., did. lot, bargenas. 
Mūr. 3 butų. taverna, gar. $20,ti0u.

Yra pigių ir pelningų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 8-8384

MARQUETTE PARKE
2 nauji namai: 5 kmb. ir 5V2 kmb. 
— padidinami. Ąžuolo papuošimai 

“OverticarV’ sewers 
3410 West 74th St 

7253 So. Homan Avė. 
Susitarimui skambinti 

HEMLOCK 4-0901 
E. J. SEBA811AN & CO.
GENERAL CONTRACTORS 

UhiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiuiuiitiiiiHiiiiiiiiniHiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiuiiiiuiiittHiniiiiiiiiiiiiiiuiK

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

NORVILĄ
RF.AL F.STATE SALES,

2600 W. 59th St. Tel. PRosjier-t 8-5454
nilllll|lllllinillllll|IU!IMIIIIIIIIIIIll|UWlli;;Į::!!!!!»MŲjllllllHlllllllllllllllllllllllŲ11IIIIIIIIMI'l'Mil'tll!Mį

D. MONSTAVItlUS
REAL ESTATE - 1653 W. 108 st 

Tel. BEVERLY 8-3940
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarplninkie linas bizniuose Ir 
valdžios įstaigose.

INCOME TAX. Tau aeeonntant

KABA N O RITI: PIRKTI Alt 
PAROPOTI JiAMI’S

Kreipkitės į
SOPRYCH AtEAIi ESTATE 

#407 S. Kedzie Avė. tYAlhrnok 5-321# 
AGENTAS ALEX K ANA VERSKIS

2 bt. mūr. — Savininkas parduo- 
fla.' So- Spaulding. Atdaras ap
žiūrėjimui Sekmadienį. 4 ir 4 kmb. 
butai. Pilnas rūsys. 2 mašinų gara
žas. 30x125 pėdų sklypas.’Uždar. ve- 
rand. Veneciškos u/.ųol. Daug prie
dų^ Skubiam pardavimui kaina 
$25,000.00. Susitarimui skambinti 

LAwrenc« »-«68t _ Roselle, Iii.

CICERO. Mūrinis 2-jų butų — 4 
ir 4 kamb. Apylinkėje 56th ir 24th 
St. Modem. vonios, 2 autom, ga
ražas. $17,900. SVOBODA, 6013 
Cermak Ri. BIshop 2-2162.________

$1,000. — įmokėti. 2 bt. 4 ir 4 
kmb. pečiais apšild. Sau’yer ir 26 
gatv apyl. Pilna kaina, $6,900. — 
SVOBODA, 3739 W. 26th Street, 
Tel. LAwndale 1-7038.

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ĖSTATE-INSURANGĖ 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030

PRosoect 8-3579 (vak. ir semad.)

Mūr. 2 a. po 4 k. centr. šild. $25.500
Mūr. 2 :t. po 5 k. šild. gazu $23.000 
Mūr 2 a po 5 k. 3 rjucft- šild. gazu 

alum. langai.’ nauj. garaž. $21.000
Mūr •> a. po G k c nt. šild., sklyp. 
31 pė.lų. garažas. $29,000,

M. ŠIMKUS
KKAL E S T A T E

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. Cliiffslde 4-7450; lies. 

YArds 7-2040

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

L KURŠIUS
REAL tlSTATE SALES 

RĮCpubUc 7-6466

TtAlUvINUAS
41/,, kaulį) mūr. buugaiow, gazo 
karšto vandens šildymus. Daug ver
tingų priedų. Gražus sklypus prie
ky. Arti 71st St. ir So. Artesian 
Avo., $12,000.90. Volodkevtčius.

JUMS KAINUOS TIK $8,000 
Med. 5 kmt>. namas Gogo Parke.

Gazo šilima. Reikia pirkti su 25 pė
dų sklypu šalia. A. Sirutis.

50 PftDV SKLYPAS 
5 kainb. rezidencija. Tik blokas

nuo Marųuette l’Jirko. šildymas aly
va: Visi kambariai'' iškloti kilimais. 
Alum. dvigubi langai. Apsauga nuo 
potvynio. 2 kailį, garažas. Daug 
priedų. A. Katilius.
5 AKRAI ZKMGS NETOLI ČIKAGOS 

2 gy v. namai, dvigubas garažas, ki
ti ūkiški pastatai, vaismedžiai. Visa 
žemė aptverta. Prie 3 didelių kelių
Remonto rajone. $17,000. Įmokėti tik 
$4,500. A. Rėklaitis.

/ P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: WAIhmok 5:60t5

MARQUETTE PARKE. Savinin
kas parduoda. Erdvus 5 kmb. “ex- 
pandable” mūr. - Keramikos plyte 
lių virtuv. ir vonia. Užbaigtas rū
sys. 2 mašinų garažas. “Otvnings” 
ir daug kitų priedų. Skalbimo ir 
džiovinimo mašinos. 7243 So. Alba- 
ny, PR 6-3423

MODERNUS MŪRINIS KAMPI
NIS NAMAS. Krautuvė ir 3% kamb. 
užpakaly. Priešais naujos šv. P. M. 
Gimimo bažn. ii mokyklos. 2C57 W. 
«9th St. REpublic 7-4094.

cnuRcn of ascension parish 
oak Park. Illinois

Lovely t’amily iiomc, 7 rooms 
4 bedrooms — 2 up and 2 <!own. 
Mod' rn kitclion aini bath. Large 
basement and rocreat.ion ftrca, gan 
heat. 2 car garage. 4o ft. lot. Mušt 
be seen to apreciate. Owner leaving 
city. Asking $19,500. Gali EUcIid «- 
i)47(i for appointment.

4 KAMBARIŲ MŪRINIS
3 KAMBARIAI VIRŠUJE

Plytelių vonios. Spintelės virtuvėje. 
Alum. ‘‘storiu." ir sieteliai. Eibre- 
glass avvnings, neužbaigtas. Rūsys— 
"knotty pitu”. plytelių grindys. 2 
mašiąų garažas, gazu apšild.

Fltontier 6-2033 
4527 So. Kominsky

Le Luy.e euutoiu built brick randi, 
attachcd garage, 5 room, 2 bed- 
rooms. ccramic tilo both. largo liv
ing and neparate uining rooms -Ca- 
binet kltchen. Completcly land- 
scaped, 53xl2r,ft. lot. Uyctonc Fcnce. 
Mušt sco to appreciato. By own«r. 
Asking $30.000,
Call GArtlen 3-5980 for appointment

BRIGHTON PARKE
$2,000 įmokėti, med. 2 po 4, Sva

rūs butai, geras sklypas.
Med. a po 4. centr. šildymas, skie

pas, garažas, tik $14,oi>». Atsiliepki
te ir su mažu (mokėjimu. I

Mūr. G ir 3 kamb. su krautuvei 
patalpa. -Ii luitai, vieta tinka ir
bizniui. Mažas įniokėjimas, skubėki
te paskambinti.

Mūr.: rūbų valykla ir b kamba
riai, centr. šild., puiki vieta siuvėjui.

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

butams, garažas, dideli kambariai.
Mūr. bung. (’, kamb. centr. šild., 

garažas, puiki vieta.
KITUR:

Mūr. C kamb., platus sklypas, G8 
ir 3700 į vakarus.

RIZNTAT: I
Mūr. 3 butai ir gelž. išdirbinių 

(Hardsvare) krautuvė, puikūs )ri‘n- 
gimai, gražūs butai, lubai kerą vie
ta.

Puikus mūr. 3 butai ir maiHto 
krautuvė, lubai gi ra apyl., reta pro
ga.

Mūr. taverna ir 5 kb. Guge parke.
Mūr. S butai ir tav. patalpa su 

visais įrengimais, 35 gt. netoli Ash
land.

ŠIMAITIS REALTY,

2737 W. 43rd St. CL 4-2310
MARQUETTE PARKE mūr. 2 po 
6 kamb.; 3-jų metų mūr. 5 kmb. 
prie pat Marųuette Pk. $20,500.

BRIGHTON PARKE Med. 2 po 4 
kmb. Rūsys ir centr. šild.

WEST SIDfiJE mūr. 12 po 5 kmb., 
centr. šildymas. Pajamų $9,500. 
Kaina $37,500. .

Be to dar turime ir kitokių gerų 
narni] įvairiose vietose.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 3-3881

AUTO MLONANICS
AND

Body and Fender Men 
Good Pay — Stcady wafk

Apply
2421 South Pai kuay

JOH OHPORTI \ITY WITH 
A FI TI’RE 

T R A I \ I. E S
for coiiHlantly gmu ing conei-i n in 
rubber pinte inakuig. Steady work, 
5 day weck. Good worklng condi- 
tions. Ali benefits. Excellcnt oppor- 
tunity for cnergotic young men.

Apply
PORTER A- DUOA8. INC.

«2<i . S. Clark HA 7-5774

TRACING l'LERK 
Typing necessary. Motor Carrier

Experience preferred. 5 day week. 
Good starting -salary. Manv Com- 
pany paid benefits.

F<lr apįMiintmeiit Call 
Mr. Sullivan CLitfside 4 3550 

GATEWAY TRANSPORTATION
_______2338 So. Wood St.

INDUSTRIAL

GUARDS
MEN 25 TO 55

Mušt have good 
i Background

Steady 
Employment 

APPLY IN PERSON
9 a.m. to 4 p m.

330 SO. WELLS ST
ROOM 511

PROGOS — OPPORTUNITIES

Moderni Delikatesu Krautuvė. 
Gerai išvystyta prekyba turinti 
dideles pajamas. Apšildomi gyveni
mui kambariai. SAVININKAS par
duoda dėl turmų kitų įsipareiga- 
vimų. Pasimatykite su savininku 
1819 West Wabansia Avenue, Chi- 
cago 22, III.

MAISTO PRODUKTŲ 
IR MĖSOS KRAUTUVE

SU NUOSAVYBE.
5 kmb. 3 mieg. apartmentas. Šildy
mas “forced air” — alyva. 2 auto- 
mob. garaž. Bargenas.

Telef. REpublic 7-7265.

PIETVAKARINĖJE PUSEJE 
63rd Sreet. Savininkas išeina į 
pensiją. Parduoda geroj vietoj

GROŽIO SALIONA
Gera klijentelė.

Nedidelis butas prie krautuvės
HEmlock 4-2735

........... ■■■ - ■■■ f

Parduodama Maisto ir Mėsos 
Krautuvė. Geras kampinis biznis. 
Turi parduoti dėl nesveikatos.

2558 WEST 69TH ST. 
REpublic 7-1996

COMFOS1TORS
Steady work. 5 day week, Good 

working condition3. Ali benefits. 
Exceilent opporcunity for energetic, 
ambitiuos young men. apply:

PORTER & DUGAS. INC.
62C So. Clark St.

HA 7-5774

HELP WANlED — FEMALE

TUOJAUS REIKALINGOS 
ALTERATION (rūbų tais.) 

MOTERYS!
MOTERIŠK RŪBŲ KRAUTUVEI. 
Augščiaūsias atlyginimas geroms 

darbininkėms
BER - TALS

1253 So. Halsted St., SEeley 3-7711

PROGOS — OPPORTUNITIES

16NUOMUOJAMA — POR RENI

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų išnuomavt 

mui. Patarnavimas veltui. Turinu 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
591S So. We»tem. PRospect 8-2231

IšnuomuoĮamas 4 kamb. butas, vo 
nia, karšt, vanduo.

4508 SO HONORE ST. 
Įėjimas iš šono, antrame augate:

Išnuomuo iami: 3 kamb. su bal
dais — angį. rūsy ir 1 atskiras 
kmb. vienam vyrui.
_______ 6749 So. Claremont______

IŠNUOMUOJAMAS KAMBARYS 
su baldais ir visais patogumais, 
suaugusių šeimoje.

7002 SO ROCKWELL
IŠNUOMOJAMAS 5 KAMBARĮ V

BITAS, apšildomas. Oalima su krau 
tuvės patalpa. 110 3 S Carpenter. 
BO 8-53(59.

~ IŠNUOMUOJAMAS APŠILDO-
MAS 4 KAMBARIŲ BUTAS Mar
ųuette Parke. Gazą ir elektrą ap
moka. savininkas.

7251 So. Camnhell Avė. 
HEmlock 4 0317

IŠNUOMUOJAMAS kambarys. 
Galima naudotis virtuvė..

Prie 72* Ir Taman Avenue
________ GRovehill 6-0320_______

IŠNUOMUOJAMAS butas 
5 kmb. (atskiras namas)
5824 So. Itut.hefnrd Avė. 

LUdlow 5-7991

Arti Scottsdalc -savininkas parduo
da De Luxe $^G,5oo. 8014 8. Dawler 
G did. kamb., face brick tri-level. 
Gazu karštu Kvand. apšild., natūra
laus akmens židinys. C5xlG5 pėd. 
sklypas. Palūpis ir garažas. Geros 
mokyklos.

GArdner 5-3583

Išnuom. daktarų kabinetas. Mo
demus. Pirmas auffšt. Salto oro 
vėsintuvai. 6 kamb. Katalikiška a- 
pylinkė. Geras susisiekimas. Cent
ral Avė. ir 25 St. Cicero, III. Tei
rautis OLympic 2-0905.

Mūr; 2 būt. G—5 kamb. Arti 26 
satv. ir Hnmlin. Rūsys. 4 aut. mūr. 
garaž. Tuojau galima užimti $17.900 
L.Awndale U7038.

Patrauklus 5 kamb. namelis (cot
tage). Puikios sųlygos. Arti. 40 gt. 

•& Honian. Gazu šild. Tik $7,900 pil- 
na kaina. LAundale 1-7038.

Ūkis pardavimui. Bangor, Mich. 
Prie 12 kelio. 76 akrai. Vaisių ir 
grūdų ūkis. 8 kamb. modemus na
mas. Visi nastatai gerame stovy
je. Arti pasioirkimo, bažnyčių ir 
mokvklu. Su arba be Įrengimų. Par 
duoda, dėl senatvės. Savininkas 
B. Osowski, Rt. 1, Box 61, Grand 
Junction, Mich. arba telef. GRove- 
hill 6-356S._______________ ,

18th and Ashland. STORE plūs 4 
& 5 rooms. Brick. Oil hot water 
heat. $3,000 DOWN.

18th and Leavitt, 5 room brick, oil 
ht. Clean. $11,000 Full Price

THOMAS 4. BARTON 
2039 W, 63rd St, WA 5-0602

NETOLI 8V ANTANO BA2NYC
6 KAMB. MCRO BUNGAL0W

3 mieg. k. Tile virtuvė, tile vonia. 
Spintos virtuvėje. Autom, alyva 
apšild. Gazinis karšto vandens šil
dytuvas. 2 autom, garažas. Barme
nas.

PARKHOLME
KAMPINIS MŪR. OKTAGON. 

priekis, 2 po 6 kamb. Plytelių vir
tuvė ir vonia. Autom, karšt, vand 
apšild. 2 mašinų garažas. Įvažia
vimas iš šono. Ištisas rūsys.

PADLI REAI7TV CO.
5100 W«st 14th Street 

OLympic 2-5248

PALYGINKIME . . . 
KOKYBĘ — VERTI.

SPECIALIAS YPATYBES. 
PATOGUMAS GYVENTI 
DYDIS GERIAUSIAS IR

DAUGIAU NAMO 
UŽ JŪSŲ PINIGUS

Naūjų namų modeliai atdari ap- 
žiūrijjnnui kasdien ir sekmadie
niais 10-8

9641 W. 71 St,
864? W 71 St.
3647 W. 71 St

6 kambariai — 3 miegamieji .
(3 dideli miegamieji)

5 kambariai — 3 miegamieji 
(su Dinette)

4 kambariai — padidinamas (ex- 
pandable) (lengvai įtaisiyti butą 
pastogėje).
Labai geroje vietoje. Nauja Baž
nyčia — Mokyklos — Geras Susi
siekimas — Pulkus Pirkimas — 
(Shonping),

St. Geerge’s Paristi
Tinley Park, Illinois

Walk to Shopping Center, 45 
minutes to Loop. Gan heat, 1 bed
room doumstairs, 2 bedroom up. 
Pull dihing room. Kltchen with 
eating area. Large Living Room. 

i Full basement. TWs will go at 
SK/MM.

CALL JULTEN AT

WILLIAM C. GROEBE A C0„ 
REALTORS

12211 A. Mariem Avė.
_________ GIBSON 8-400(1_________

SAVitciNKAS Parduoda 2 nu- 
tnus: mūr. 5 kmb. ir kieme med.
Tinka mėgstančiam gyventi toliau 
nuo miesto, gražiame ąžuolyne su 
2 akro žemės. 2-Jų metų senumo. 
Pajamų į mėn. apie $65. Moderniš
kai įrengtas. 2 mylios nuo Demont, 
111.

138 Stato Str.. Lockport, UI. 
Tel. 822 J, Lockport •

Mn. Pajunas

Labai švarus, 2 bt. pajamų na
mas. 1—6 kmb. ir 1—5 kmb. būt., 
ištisas rūsys, uždar. verandos, mo; 
dem. vonios, gražius spintelės vir
tuvėje. Kilimai nuo sienų iki sienų. 
2 mašinų garažas. 50x125 sklypas. 
Namas labai gerame stovyje. Geros 
nuomos. Neaugėta kaina.

SKELBKITES "DRAUGE”

1 pilnas blokas, naujas 3 butų 
mūr. deluxe. 2 po 5x/2 kmb. ir 1—4 
kmb. būt. Visi papuošimai ir spin
telės iš ąžuolo. Įmūryti pečiai kepi
mui ir virimui, vanity plytelės 
voniose visuose butuose. Karštu 
vandeniu šild.

Pirkdami namus apžiūrėkite ir 
palyginkite su šiuo Kaminskio sta
tytų namų 57-tos ir St. Louis gat
vių apylinkėje. z

KAMINSKI A KREJCI
K - AND - K REALTY 

4302 W. 55th St LU 2-1700

3214 0ttowa
N.W. Side Chicago

Make your offer on this exoellent j 
ycar old home designed to suit 
large family or inlows. 2 full 
baths, 3 berdoomrur (plūs room for 
another). Large family room. 2 
©ai garage.

Mušt sėli or Trade soon.
MR. GOETZ

BAIRD A WARNER
SPring 4-584Č

PARTNERIAI IftSTSKIRIA, par 
[duoda 2-jų butų “shmgle” narna 
5 ir 5 kamb. (3 mieg.) Arti 16th 
ir 50tb Avenue. $14,500. Gazu ap
šild. SVOBODA, 6013 Cermak Rd. 
BIshop 2-2162. >

( Geriausias investavimas — 3 bt. 
mur. 2-6 ir 1-4 kamb. Karštu vand. 
apšild. $280 į mėn. pajamų. Pla
tus sklypas. Netoli 26 ir Ridge- 
way. $26,900. — $9,000. — įmokė
ti SVOBODA, 3739 W. 26th St. 
LAtvndalc 1-7038.

^Brighton Parke, kampinis namas 
ant 3n pėdų sklypo; 2 butai pb (i kb. 
ištisas rūsys ir pastogė tattic), 3 
autom, garažas. Centr. karštu vijnd. 
šildymas I-me aukšte. A Mumini jaus 
sieteliai ir žieminiai landai 2-me 
aukšte. Namas labai gerame stovyje 
ir parduodamas nebrangiai

2-jų butų: 41/> ir 5 kamb. Prie 
gero susisiekimo. Centr. karštu van
deniu apšildyrąas. Ištisas rūsys. 50 
ĮH-dų sklypas. '3 automob. garažas. 
Sieteliai, žieminiai langai ir ‘‘vene- 
ttąn blinds”. Tik 817,000. Nepraleis
kite šios progos. Tikras bargenas.

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

Turime rimtų pirkėjų, todėl prafio- 
mo turinčius parduoti namus kreip
tis 1 raštinę ir mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlovr 5-6900
(įl'EEN oi? MARTYRM PARISH

<144 Moks)
EVERGKEEN PARK, ILLINOIS

NAŠLE TORI PARDUOTI
akmens, “ranch” stiliaus, 6 kamb. 
namą. “Utility” kambarys. 5 me
tų senumo. Gazu apšildomas. 2% 
automobilių garažas. 125x128 pėdų 
sklypas. Geras susisiekimas. Ne
toli krautuvių, bažnyčios. -

9515 S. Menard 
Oak Lawn

Pietvakariuose. Savininkas par
duoda. 5817 So. Natchez. Įkainuo
tas greitam oardavimui $16,750. 6 
kmb. 2 miegam. 37%xl25 apsodin
tas (landseaned) sklypas, žaidimo 
kmb. (play room) didelis Balionas, 
valgymui vieta, moderni virtuvė. 
Gazu F. A. apšildomas. Daug prie
dų. Telef. REliance 5-8754.

' INDIANA HARBOR, INI). 
3623 Fir St.

MUSKS FOOD SHOP
Parduodama maisto, laikraSčių. mo
kyklos reikmenų krautuvė, prie mo
kyklos. Per $50,000 bruto pajamų. 
R>-ta proga greit užsidirbti.

Pardavimui Maisto ir Delikatesų 
Krautuvė. Pats pasitarnauji (Self- 
service). Įrengimai kaip nauji. 
Per pereitus metus padarė virš 
$80,000 apyvartos. Liga verčią par 
duoti. Prieinama kaina.

POrtsmoūtti 7-9487 
GRovehill 6-5935

Pardavimui VALGYKLA. Gausi 
klijnntūrą, didelėj lietuvių koloni
joje. Teirautis 2447 W. 69th St., 

' arba Telef. GRovehill 6-9504 nuo 
111 vai. išskyrus sekmadienius.

MĖSINĖ - MAISTO Produktų 
Krautuvė pardavimui Brighton 
Parke. Pelningas biznis. Kfertlpine 
krautuvė. BIshop 7-9628, 0o 7 v.

vakaro — FRontier 6-0666.

TAVERN A LOUNGE 
Kampinė krautuvė.

Moderni. Vėsinimas — 
Air-Conditioning.

Teirautis:
GR 6-9086—po 2:30 vai. po pietų.

Parduodamas Restoranas 
GERAI EINAS BIZNIS 
Skambinti CA 5-5685
MAISTO TRANSPORTO 

KELIAI
INDUSTRIALINIS. su visais sunk 
vežiminis ir įrengimais. Du. Par
duos atskirai. Savininkas parduo
du. Skambinti POrtsmouth 7-8888 
kasdien po 3 v. po pietų ir visą 
diena sekmadieni.

fsiG~YKlTE“DABAR]’ -

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atofl'eymą rasite J Budzeikf<r kny- 
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI

ŠILUVOJE
Kaina 40 centų

lą galite gauti

‘DRAUGE

4545 W. 63 St., Chicago 29, BĮ. ,

Lithuanian dietionary .
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Paradytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kama $4.50. 
Gauftama “Drauge”, 4545 W. 63rd 
St., Chicago 29, III.

Nkelhkitis "UraiijĮe”!
fiELP WAlPrl!D — TUMALE 

r -i ai a ■ ii tiki -«

OtKKIOOOOOOOOOCKyOOOOtKKyOOOO i

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra praeinamu visiem. 
j<xx>oo<k><xx>o<xkx><><x><>oo<h>oo

2 LITHUANIAN SPEAKING

STENO-TELLERS I

Good salary, hospitaližation and lite 
Insurance benefits.

Pleasant working conditions.

SUPREME SAVINGS & LOAN ASS’N
t s

1751 W. 47th St. YArds 7-3895 
PETER P. RE20N, Ex«cutive Oiiicei
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SO. BOSTONO ŽINIOS
PARAPIJOS GEGUŽINE

So. Bostono lietuvių Šv. Petro 
parapija labai uoliai rengiasi ge
gužinei, kuri bus Brockton Fair 
Grounds š. m. liepos 28 d. Ren
gėjai nuolat tariasi ir platina bi- 
letus. Numatoma labai įvairi 
programa. Žada dalyvauti dau
gybė žmonių

Gegužinė įvyks ir tuo atve
ju, jeigu būtų lietaus, nes toje 
Vietoje yra užtenkamai erdvės 
po stogu.

VASAROJA KUNIGAI
Iš So. Bostono yra kilę daug 

lietuvių kunigų. Dabar, vasaros 
fhėtu, jie atvyksta į savo para-j 
piją apalnkyti saviškių. Ta pro
ga jie talkininkauja parapijos 
kunigams. Pastaruoju metu čia 
buvo atvykę šie kunigai: kun. J. 
Daunys. kun. J. Rusteika, kun. 
J. Naudžiūnas. Taip pat pažįs
tamus lankė kun. SandanaviČius 
ir kun. Budreckis.

TRŪKSTA VIETOS IŠKYLOM
Beveik kas sekmadienį kartais 

net kelios organizacijos rengia 
savo gegužines arba angliškai 
vadinamus piknikus. Tačiau ar
ti Bostono trūksta tam tinka
mos vietos arba tokia vieta nė
ra surasta. Brockton Fair 
Grounds nevisiems prieinama. 
Vadinamas Romuvos parkas 
Ėroektono mieste, kažin ar ver
tas savo vardo. Tiesą, ten dau
guma Bostono organizacijų ren
gia savo gegužines ir tai dar o 
turbūt dėl to. kad neranda ge
resnės vietos. Jeigu ir toliau tas 
vadinamas parkas bus naudoja
mas. yra būtinas reikalas jį ap
tvarkyti, kad geriau atrodytų ir 
būtų svariau bei jaukiau. To ne
padarius, bostoniškiai turės jieš- 
koti naujos vietos savo iškyloms 
Kaimyninio Worcesterio Mairo
nio parkas yra žymiai švares
nis ir jaukesnis.

TRUMPAI
— O- Ivaškienė, grįžusi po di

delio pasisekimo iš tautinių šo
kių šventės Chicagoje, liepos 7 
d. pasakojo savo įspūdžius’ per 
A. Kneižio radi jo valandą.

— Min. St. Lozoraičio kalba
apie dabartinę Lietuvos politinę 
padėtį buvo perduota per “Lais
vės Varpo” radijo valandą liepos 
7 d.

— Lietuvių vasarvietės Cape 
Cod rajone yra perpildytos sve

čių. Ir Norvaišienė, ir Šlepa- 
vičienė turi svečių, daugiausia 
lietuvių, iš ai-ti ir iš labai toli. 

— American Airlines atidarė
naują liniją. Dabar jau galima 
nuskristi iš Bostono be sustoji
mo į Los Angeles,

J. Andrius, buvęs bostoniš- 
kis, persikėlęs į Kaliforni ją, ten 
įsigijo namus ir dabartinis jo 
adresas yra 14356 Ibex Avė.. 
Norfolk, Calif.

— Minkai rengia gegužinę š.
m rugpjūčio 4 d. Brockton Fair 
Grounds. žada būti įvairi prog
rama.

Los Angeles, Calif.
Jaunųjų talentų pasirodymas

Birželio 16 d prapijos salėje 
Onos Razutienės, Broniaus Bud- 
riūno ir Juozo Kaributo iniciaty
va pirmą kartą Los Angeles 
mieste buvo suruoštas lietuvių, 
jaunųjų talentų pasirodymas, 
kuriame dalyvavo apie 30 mo
kyklinio amžiaus vaikų. Jje šo
ko, dainavo, vaidino ir skambi
no. Ypačiai gerai pasirodė Onu
tė Nausėdaitė ir Daiva Šimony
tė. Gauta daugiau 100 dol. gry
no pelno, kuris paskirtas lietu
viškos mokyklos reikalams. 

Minėjimas
Birželio 15 d. parapijos salėje 

įvyko lietuvių .latvių ir estų ben 
dras baisiųjų birželio dienų mi- 

[ nėjimas, kurį šiemet rengė es
tai. Iš lietuvi!} programoje da
lyvavo Florence Korsak. Publi
kos buvo daugiau 300 asmenų 

Vestu v ės
Birželio 15 d. mūsų bažnyčio- 

i je moterystės sakramentą priė- 
i rnė Rūta Miglin ir Alvin Reed. 
Jų moterystę palaimino kun. L.

| O'Lcary. Ta proga jaunosios te 
! vėliai iškėlė puikias vaišes, ku
riose dalyvavo daug svečių. 

Choras atostogose
Birželio 2l d. parapijos cho- 

į ras baigė savo repeticijas ir iš
siskirstė atostogų. Choras šią 
vasarą turės du didelius pasiro
dymus — rugpjūčio 8 — 11 d. 
dalyvaus L. Vyčių seime, o rug
sėjo S d. — parapijos rengiamoj 

i Lietuvių dienoj. Nors repetiei 
i jų ir nėra, kiekvieną sekmadie 
■ nį choras gieda bažnyčioje.

20 mokinių pirnian skyriun
Kaip jau skelbta, šiais moks 

lo metais mūsų parapinėje mo 
kykloje atidaromas pirmasis pr 
mokyklos skyrius, kurin užsire

ŠEŠIAS VALANDAS MIRKO VANDENY

Ponai Satfst,romai ir dar du asmenys, apvirtus jų būriniam laive 
liui ties Catalinos kanalu, Kalifornijoje, išbuvo vandeny Įsikibę ap-
virtusio laivo 6 vai., iki pagaliau buvo pastebėti britų prekybinio 
laivo ir išgelbėti. (INS’'

BlilLDLNG & REMODKLENG

Nauji namai, garažai, (vairo® pa
taisymo ir pertvarkymo (femodel- 
inirl darbai.

VACYS PETRAUSKAS
RIJI EDI NG CONTRACTOR 

>327 8. Camphell Av„ Uttlcago SO. iii. 
Telcf. VArds 7-H675 arba CL 4-7451)

Nainy statyba, Įvairūs pataisymai 
ir imrilaviiuaa. Jei norite pirkti.ar 
užsisakyti narni), kuria būtų gerai lft- 
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užšisakykite poa

V. ŠIMKUS
Susitarti Saukite TEraUnal 8-5531 

nuo 6 vai. p. p kasdien ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 513

XVi|loNM IH

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR

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

Namų tel. Rlshop J-8340 
2737 West 43rd Street

MULTIPLE SCLEROSIS?

PAJIEŠKOJIMAI
J ieškomi KINDERIA1, sūnūs My 

tinėnų vato. Pajieškomu yra su
interesuotai Mykolo brolio sūnus. 
Kazimieras. Dėi platesnės informa
cijos apie Kazimierą kreiptis laiš
ku' 211 Platt Avė., Pitbiirgh 16, 
lL-nnsylvania.

Jieškoma MACAITP JAKIENfi, 
iš Balsių kaimo Tryškių valse., 
Šiaulių apskr. .įieško (nulis Anta
nas Maėis dabar gyvena Sibire.

Atsiliepti:—
SOPHIE BRAZDAUSKAS 

4547 S. Talinan Avė., Chicago 32, 
(II. Tel. LA 3-6388

Pajieškomas JONAS PUCIU- 
NAS. Jieško Aldona Pueiunaitė 
(prazdionė). Jis pats arba žinan
tieji api jį prašomi atsiliepti šiais 
adresais: Aldona Pueiunaitė-Draz- 
dieinė, Lietuva TSR, Kv'bartų Rą- j 
jodas, Kybartų miestas, Tarybų 
gatvė Nr. 16 arba Mrs. Bernice i 
Szott, 1442 So. 49th Avė., Cicero ! 
5o, m.

_ ____________________5
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MAY MOTORS
Autorizuota- OLDS. pardavėjas 

7408 S. HLLSTLD

Atostogų specialus
rii Ol(lH , •’SK” L- 1 >r. . . .... r
Htanda i d 11 įlįsiu lašinu. M Į E 11 II.

’ftti Slud (ililileil Itavk $ 1
1 tai tit(i) ), 275 ..ii li«, ji, >).

:.G Plsrn. Krivuliu e . . . „. . $ i . •;
ilaidlop, auto. truii ' , 1. u

55 OI,B Holi.iav Sud . . . . $ 1,.j
"SS", tūli povi i. 2 hį K.hų

54 Olds. Štai tire Uonv. . ... $1,3V5
“98". full povfeY. kaip naujas

54 Olds. Holiday Cpv. . . . . $1.2^6
“SS”, dviejų spalvų, hydra.

53 Olds., I*ower ............... $795
51 Olds., Auto. 9 rans. . . . . . . $395
31 Cliev., 2-Dr. II.. II. . . ....
’5(i Chev.. 4-Dr„ R. H. .... $ i t 7
'48 Kniek, Auto. Trans. .... $14.',

H a va ilga liais atdara ii.i 9 \. Y.

Multiple sclerosis pasireiškia ne
tvarkingu raumenų veikimu. Pa
sveikimas priklauso nuo atgaivini
mo nervinių centrų-—tik tada nor
malūs kūno procesai gali vėl har
moningai veikti. Chiropraktikai 
stengiasi tų pasiekti —- yra jau tu
rėjusi sėkmės savo gydymo būdais 
padėti daugeliui sergančių mul- 
tiple sclerosis, duodama jiems 
šviesesnės ateities viltį gyvenime.

Tyrinėjimai Bpcars Hospital pa
gerino šios žalingos ligos Chiro- 
praktinj gydymų. Matykite jūsų 
vietini chiropraktų ir rašykite dėl 
nemokamos literatūros apio Mo 
bei kitas problematinos ligas. 
Dept. L-106, Dcnver 20 Colorado 
SPEARS CHIROPRACTIC 

HOSPITAL

gistravo 20 mokinių, tarp jų 6 
lietuviukai. Dar galima priimti 
10 mokinių. Darželis veiks ir 
toliau.

Išvyko seselės
Birželio 27 d. į Chicago, III., 

išvyko, mūsų seselės Augustina 
ir Salvatora. Sesuo Ancilla iš
vyko anksčiau. Jos ten atliks 
rekolekcijas ir dalyvaus savo 
kongregacijos 50 metų jubilė- 
jaus iškilmėse. Manoma, kad 
seselės sugrįš prieš L. Vyčių 
seimą.

Pradėti remontai
Parapijos salėje vėl pradėti 

žymūs remontai. Šį kartą ple
čiamos išvietės ir didinama apa
tinė virtuvė. Staliaus darbus at
lieka Viktoras Ūsas, “plumbing” 
— Petras Barkauskas, elekt
ros — Edv. Bartkus. Visus 
šiuos pakeitimus numatoma baig 
ti liepos mėn., kad viskas būtų 
paruošta L. Vyčių seimui. 

Trumpai
— Aldona Audronytė baigę 

;Cabrini mergaičių gimnaziją ir 
gavo atestatą. Ta proga Aldo
nos tėveliai jai suruošė puikias 
vaišes, kuriose dalyvavo daug 
Audronių šeimos artimųjų.

— Renata Kurnev ičifitė, And
riaus ir Emos Kurnevičių duk
relė, birželio 22 d. mūsų bažny
čioje priėmė moterystės sakra
mentą, ištekėdama už Donald 
Alicata. Jų moterystę palaimi
no klebonas kun. J. Kučingis.

— Feliksas šlapelis, muziko 
Aniceto Šlapelio brolis, gavęs 
kraujo išsiliejimą į smegenis, 
birželio 19 d. mirė, sulaukęs 69 
m. amžiaus. Velionis birželio 22 
d. iš mūsų parapijos bažnyčios 
buvo palaidotas Kalvarijos ka
pinėse. Paskutiniu metu Felik
sas Šlapelis gyveno Long Beach, 
Calif., bet dažnai lankydavosi lie 
tuvių bažnyčioje, kurią nuolat 
paremdavo. Jis buvo didelis pa
triotas. kasmet Lietuvos laisvi
nimo reikalams aukodavo po 100 
dol Anicetui Šlapeliui ir Onai 
Kaributienei, netekus savo my
limo brolio, reiškiame užuojautą.

— Steponas Makarevičius nu
piešė didelį plakatą “Win New 
1957 Ford”. Kiekvieną sekma
dienį šiuo plakatu uždengiamas 
parapijos dovanoms leidžiamas

automobilis, kad žmonės labiąu 
atkreiptų dėmesį.

— o —' j, ' \
— Vyčių kuopos paskutinis su 

sirinkimas prieš suvažiavimą į- 
vyks liepos 21 d., sekmadienį, 
3:30 vai. kuopos Sekretorės Lor- 
raine Samulis rezidencijoje, 
3081 St. George Str., Los Ange
les 27, Calif.

— šiuo mėtų kuopa turi apie 
100 narių kartu su sendraugiais, 
kurių yra apie 30. Jie prieš su
važiavimą atsiskirs, išsirinkda
mi savo organus.

—• Antanas Skirius, LRKSA 
Los Angeles kuopos vicepirmi
ninkas, atrodo bus laimėjęs pir
mą vietą naujų narių verbavi
me visose JAV. Turbūt niekas 
kitas Visame krašte neprirašė 
tiek daug naujų narių, kaip jis.

— Šiais metais Los Angeles 
vyčiams vadovauja pirm. L. Va
liukas, vicepirmininkai A. Ski
lius ir J. Zichvicc, sekr. Lorrąi- 
ne Samolis, fin. sekr. Hslen Bart 
kus ir kasininkė zknn Laukaitis.

D. J.

Didieji pasaulio miestai

1. Londonas (1951) — 8,346, 
137 gyventoji!; 2. New York 
(1950) — 7,891,957; 3. Tokio 
(1955) — 6,966,499: Šanchajus 
(1953) — 6,204,417 ; 5. Maskva 
(1956) — 4,839.000 ; 6. Chica
go (1950) — 3,620,962 ; 7. Bue
nos Aires (1955) — 3,555,000;
8. Berlynas (19541 — 3.369.900:
9. Paryžius f 1954) — 2,850,189;
10. Bombėjus (1951) — 2.839,
270; 11. Leningradas (1956) — 
2,814,000; 12. Pekinas (1253) — 
2,768.149; 13. Rio de Janeiro 
(1955) — 2.725.274: 14. Ticnt- 
sinas, Kinijoje, (1953) — 2,693, 
831; 15. Kalkuta (1951) — 2, 
548,677; 18. Osaka, Japonijoje, 
(1955) — 2,547,321; 17. Sao
Paulo, Brazilijoje, (1953) — 2. 
500,000; 18. Kairo (1952)— 2, 
307,900; 19- Meksikos miestai 
Meksikos valstybėje (1950) —- 
2,234,795; 20. Los Angeles
(1953) — 2,104,663 ir 21. Chun- 
king. Kinijoje, (1952) lygiai 2, 
000.900. Visi kiti miestai nepa
siekia 2 mil. gyv.

(15 “Information PlCase Ai
manas”, 1957, New York, p. 
912).

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTK)N COMPANY 
1442 S 48th Ct., Cicero 50. III.

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų Įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
kaukite DAnube 0-2793 nuo 8 vai. 

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

vnkam iki 11 vai. vakaro

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILBFRS
General Contracting Co. 

įSav. V. Sodeika Ir J. Skorubskaa) 
Kino S. 4KTH CT.. CICERO 50, ILL 
TeL OLympio 2-7331; TO 3-4250

ir atliekame vlaus statybos Ir per 
tvarkymo Iremodeling) darbus 
J eST1B53ST9

MISCELLANEOUS

Š ILDYM AS
A. fttan&aaskas instoliuoja vi

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

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

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

OLympio 2-6752

LIET. 4 PI) RAUDOS AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas Notarlataa. Valsty
bės patvtrtinos kainos.

PrieS darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
VVAIbrook 5-5371

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
3103 S. Ashland Ave_ OhiOMCO 80, LU.

VIKTORO KO2ICO9 
Lietnvišks gazolino stotie ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi- ' 
nimo. dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS co.

5739 S WESTERN AVĖ. PE 1-9539

P LU M B I H G
Licensed bonded piombers 

.Toks darbas nėra didelis ar mažas. 
šaukite dabar. Kalbame lietuviška*

Tel. — REpnbHc 7-6844 ar 
WAlbrook 5-3451

oooooooooooooooopooooooood

Remkite dien. Draugą!
Skelbkites Drauge”i

UETUVIU STATYBOS 
BENDROVEMORAS I

Buiiders Oen. Contractora V
Atlieka planuvinio Ir ataty- jt 

bos darbus gydytojų ofisų, gy- ™ 
venainųjų ir viešųjų pastotų. L

Namų (kainu vi litas ir (vairūs Jį 
patarimai nemokamai. ▼

Kreiptis Šiuo adr. su:

IONAS STANKUS |
HRaštinės ir buto telefonas >

PRospect 3-t!0l;{
6800 SO CAMPBEI.L AVĖ. I 

Chicago 29. UI.

-__ _____________________________________________________

DOVANOS | LIETUVA
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE bendrove siunčia i LIETUVĄ, 

ir Rusi.ių (Sibiran) siuntinius su įvairiomis gėrybėmis: angliškom
medžiagom, maistu, Avaline, vaistais, mašinas SINGER, akordeonus 
HOHNER, dviračius, laikrodžius ir daug kitokių dal>kų. šie daiktai pri
statomi iš Anglijos bei Švedijos. VISI mokesčiai yra apmokėti siuntėjo, 
gaunant siutini mokėti nieko NEREIKIA. Pristatymas garantuojamas
10«>yr. pilnai, DRAUDIMAS.

W-7 ORO PASTŲ .................... 838.00
50 GM Si reptomycln a 1 gnu.
1000 tablečių Rimlfon

RO'be a 50 mgm

G-l# ............................................... 840.50
3 jnrdai vilnonas medžiagos mo

teriškam paltui (mPlyna ar pilka 
spalva ir visi reikalingi priedai 
(pamušalai, kišenės, siūlai ir kit.).

3 jardai vilndrtfs medžiagos suk
nelei Afgalainc. visokių spalvų.

W-» ORO PASTŲ ................. 833.50
200 tablečių Butazolidtn a 100 mtrru 

• 3')0 tablečių perpasii a 0.23 rrcrn
20p tablečių Athnphan
250 tabl. Vitamin P.-12 a 10 mlcr. G 21 ............................................... $fi».50
S-13 . ...................... $13.50
30 svarų Cukraus

3 jardai vilnonės vylškapi pal
tui medžiagos — pilka, mėlyna, ru
da. Visi reikalingi priedai (pamuša
las. kišenės ir kiti dalykai).

3% jardų vilnonės medžiagos vy
riškam kostiumui su visais ro.ika-

S-11 823.50
svarų prynų taukų

S-17 .................................................. 820,50
10 svarų grynų TaukųIV svarų grynų imirų
10 svarų Cukraus lingais priedais.

Mūsų bendrovė siunčia labai pigtomih kainomis ORO PAŠTU (vai
riausius vaistus. Mes išsiunčiame vaistus pagal Jūs,) reseptus gautus 13 
Lietuvos. Užsakant į Kibirą, prie nurodytų kainų pridėkite — Oro Paš
tui 1^.50, kitiems $1.50. Rašykite mums lietuviškai, pdašydaml visokių 
informacijų. Naudokitės mūsų patarnavimais, nes nns turime daūgmetlnl 
patyrimų. PRAŠYKITE M ŪMŲ KATALOGŲ. ,

PRAŠYKITE MCSŲ KATALOGU.

INTERNATIONAL PARCEL SERVICE
4102 Archer Avė., Chicago 32, III. Tel. FR 6-6399

PAGALIAU!
DŽIAGIAMES CALEOAMl 

PRANEŠTI APIE
Mūsų puošnius 3 butų “custom de luxe” 
namus. 2 po 5 Va (3 mieg.) & 1 4Ms angliš
kas rūsys, 53 pėdų ilgio. Penkiolika šių 
gražių 3-jų butų namų statyt omų Katflins- 
ki Builders (kiekvienas skirtingesnio sti
liaus) užpildys visą bloką prie 57 St. & So. 
St. Louis Avenue. Kiekvienas butas turės 
ąžuolines spinteles bei ąžuolinius papuo
šimus, “tiled vanity" vonias, “built ia” or
kaites ir krosnis (ultra modern. virtuvės), 
karštu vandeniu “radiant” apšildymą. 
Jūs patys, su mūsų pardavėjų pagalba, ga
lite pasirinkti koklių pavyzdžius bei da
žų splnvas. Prašome sulyginti su kitais pa 
jamų pastatais, o kaip jūs pamatysite šiuos 
3-jų butų namus su tokios geros kokybės 
konstrukcija bei stilių, jūs kitur nebežiū
rėsite. Atvykite su mumis pasimatyti, ar
ba patelefonuokite į mūsų raštinę pilnes
nėm informacijom apie šias ypatirigas ver
tybes.

KAMINSKI & KREJCI
K & K REALTY CURP . REALTOR

4302 WEST 55th STREET

LUdloHf 2-1700

SPECIALIZING IN SELLING NEW dc USED HOMES

i

I

G. M A C. TEPM3

V1NCENNES 6-3121
iliiillllllllllllllllllllllllllitlillillltllliliiiiii

SINGER SEWING MACH1NE 
COM1*ANY

3415 So. HaJsted Street
Pilnas pasirinkimas naujų ir var 
totų Singer siuvamų masinu. 
Mes atvyksim j jūsų namus ir 
patikrinsime jūsų siuvamą ma- 
šing nemokamai.Tel. PR 6-3905.

.km “s m:ry ici: statu >\
.Ine Teuiplin, I’mp.

Now is the time for Spring Tune- 
l p Compleb- auto Service. Standard 
Gas — (iii. I.ubrication, Tire and 
Battery Service. Greaslng. Compble 
Auto Service.
2758 W. 5l3t St., comer Cnlifornia 

AVO. Glt. «-«J0ti8.

A. A-

URŠULE MICKEVIČIUS
(STOCKIUTE)

Gyveno 1442 So. 49th Avė., Cicero, III.
Mirė liepos 11 d., 1957, 3.20 vai. po pietų, sulaukusi 68 

metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vilkaviškio apskr., Pajevonio pa

rapijos, Ančlaukio kaimo. Amerikoje išgyveno 43 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys: Eugeniją, — Se

suo Merceds, šv. Kazimiero vienuole ir Bronė, žentas Walter 
Szott; sūnus Albertas, marti Bronė, 4 anūkaių brolio duktė 
Eugenija: 3 pusbroliai: Izidorius, Juozas, Vincas ir kiti gi
minės bei draugai. Lietuvoje brolis Jonas ir sesuo Adelė.

Priklausė Šv. Kazimiero Rėmėjų Draugijai.
Prašome nesiųsti gėlių.
Kūnas pašarvotas Antano B. Petkaus koplyčioje, 1410 So. 

50 Avehue, Cicero, 111.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, liepos 15 d., iš koplyčios 

8:30 vai. ryto bus atlydėta į šv. Antano parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po pa
maldų bus nulydėta j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai ^kviečiame visus: gimines, draugus ir pažį- 
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdo; dukterys, sūnus, žentas, marti, brolio duktė, jų 
šeimos ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Antanas B. Petkus, Tel. TO 3-2108

A. f A.

JUOZO
ALGMINO ALGMINAVI6IAUS 

trijy mėty mirties z 
sukaktis.

v,.

Per anksti pasauktas savo Viešpaties, Juo
zas apleido mus prieš trejus metus.

Dvasiniai bendraudami su mirusiuoju, jo 
mirimo dienoje liepos 15 d. melsimės Šv. Mišių 
aukoje Gimimo Panelės Švenčiausios bažnyčioje 
Marąuette Parke 8 valandą ryto. Kas gali iš 
draugų prašome drauge pasimelsti.

Verkianti ŽMONA, liūdintas du SŪNŪS ir SESTTO

A. A.
BERNARDAS KODATIS
I37» I II. 18 — 5. VU. 1357

eime® Potsdame, mlrfs prie Plkaijos, palaidotas KazimierinėM-
LIETUVIS, grižcH prie anvo TAI TOS KAMIENO, NEPRIKI.A I Hl > 
MOS LIETUVOS ASTRONOMAS. VYTATTTO DIDŽIOJO lt- VTl.VTAI S 
UNIVERSITETŲ PROCESORIUS. MiŲKBĖŲ DAKTARAS. Dcšlmib a 
valiitybly PABALTIJO^ GEODEZINES KOMISIJOS RENDRAPAK- 
FU8. LIETI VOS 1-08 cilča TRIANGULIACIJOS ASTRONOMAS. 
l.INKSMAKALNIO OBSEKVATORIJOa K0RP.JAH. ŠAULYS. KLAI
PĖDOS KRAUTO \AOEOTOJAS. GEDIMINO ORDINO, SaUI.IŲ 
ŽVAIGŽDE ir 10-lcfi LIETI VOS NEPRIKLAUSOM Y UBS melų me
daliu atiymPtas, NARYS.........

Šių liūdnų žinių pranefidaniaH vluttomenei Ir kole^orns. rt l' hi i 
Kilir, užuojautų Jo sūnui Kęstučiui, marčiai, Kunigundai, ir Li>‘- 
tuvii, Profesorių Drau<ijai Amerikoje, nustojusiai savo nusi- 
pelnusto ir garbingo nario.

proi. Stasys Dlrmantas

č



I I

X Dr. Albertas Gerutis, sve
čias iš Šveicarijos, vėl grjže į 
Chicagą iš savo kelionės po 
vakarines JAV dalis. Iš Chica- 
gos jis buvo birželio 28 d. iš
vykęs į Los Angeles pas savo 
bičiulius. Po 3 d. iš ten* trauki
niu išvyko į San Francisco, 
kur užtruko vieną dieną. Ap
žiūrėjęs miestą, kitą dieną at
vyko į West Yellowstone, kur 
jo laukė sesuo su vyru. Gi iš 
šios vietos pasiekė Black Hills, 
kur, kaip žinoma, yra iškalti 
keturi JAV prezidentai. Šioje 
vietoje dr. A. Gerutis apžiūrė
jo čia gimusio lenko Ziolkows-

X Kun. Antanas Vilkaitis,

mielas Cicero Šv. Antano pa
rapijos kunigas ir L. B. Cicero 
apylinkės valdybos narys, prie 
apylinkės suorganizavo gra
žiai veikiančią lietuvišką vai
kų aikštelę, kuri veikia pen
kias dienas savaitėje, po tris 
valandas kasdien. Kun. A. Vil
kaitis, organizuodamas aikšte-

DDBNRAflTIS DRAUGAS, CHICAOO, ILUNOIB šeštadienis, 1957 liejios 13

VIETA TAVO VAIKUI ILSĖTIS 
IR MOKYTIS

Pasikalbėjimas su dr. A. Damušiu, ALKF vicepirmininku. 
Jaunimo stovyklos reikalu

IŠ ARTI IR TOLI

Ne eilinių lietuvių ivykių Chi- 
cagoje proga j Chicagą atsilan
kė ir dr. A. Darnusis, kuriam

lę ir Joje kartu su mok. Ali- “Draugo” korespondentas davė

- ‘dą. Norintkio atelier. Sis žmogus pazy-

šauskiene dirbdamas, parodė 
nepaprastą savo stropumą ir 
uolumą, besirūpindamas mūsų 
pačių jaunųjų lietuvišku ir ka
talikišku auklėjimu. Šiuo jo rū
pestingumu nepaprastai džiau
giasi mūsų tėvai ir lietuviškoji 
visuomenė.

X šiemet sukanka 20 metų 

nuo atmintinų Europos krep
šinio pirmenybių Rygoje, ku
riose šaunieji Lietuvos krepši
ninkai garbingai iškovojo Eu
ropos krepšinio meisterio var-

keletą klausimų dėl Jaunimo sto 
vykios, esančios Detroito, Cle- 
velando ir Chicagos trikampy,

liais prisidėdavo prie darbų vyk
dymo. Inž. Valukonis, inž. Mi
kaila, inž. Bajorūnas sutvarkė 
ežerą ir pliažą, inž. Dumčia ka
nalizaciją, Buitkus organizuoja 
talkininkus, ūkio administravi
mu rūpinasi kun. Dagilis, kurio

Ar jau stovyklaujama Jau- iniciatyva pirktas tas. ūkis, Br.

tinkamai atžymėti
**'-"**'"*' r—j . -j pasidžiavimo vertą istorinįmetinas tuo, jog jis yra uzsi- . , . ».__ ____

mojęs nukalti indėną, kurį nu
mato baigti po 28 m. (o dirba 
jau 12 m.). Jam tada bus 72 
m. amžiaus. Toliau A. Gerutis 
buvo pasiekęs South Dakotoj 
Badlands, kur teko pasigerėti 
landšaftu. Pagaliau pasiekė 
Milwaukee, Wisc. Liepos 11 d. 
jau buvo vėl Chicagoje.

t
X Jonas Makauskas,

nąs 5307 W. Montrose Avė., 
Chicagoje, skaito "Draugą” 
nuo pat šio laikraščio atsiradi
mo dienos. "Draugu” jis nenu- 
sivylęs — jam dienraštis pa
tinka. J. Makauskas . gyvena 
nelietuvių parapijos ribose, bet 
šventadieniais jis pašvenčia 
net iki vienos valandos laiko 
nuvažiuoti ir šv. mišių išklau
syti Šv. Antano parapijos baž
nyčioje, Ciceroje. Ar daug iš 
mūsų tarpo atsirastų tokių, 
kurie taip toli važiuotų atlikti 
kataliko ir lietuvio pareigas?

Jonas Makauskas į JAV at
vyko 1906 m. šiuo metu jis jau 
yra 72 m. amžiaus. Vienas sū
nus ir viena duktė yra mirę, gi 
viena duktė gyva. Šiuo metu jis 
išvažiuoja į Kanadą paatosto
gauti, kur numato praleisti ke
lias savaites. Prieš išvažiuoda
mas apsilankė “Draugo” įstai-

įvykį, šių metų rudenį Chica
goje yra numatoma surengti 
plataus masto minėjimą ir 
krepšinio žaidynes. Tuo reika
lu šį šeštadieni, liepos mėn. 11 
d., 7 vai. vak. Lietuvių Audito
rijoje įvyksta pirmasis posė
dis, kuriame bus aptarti šio 

(minėjimo planai. Į posėdi at- 
I vyksta Petras Petrutis, Vid. 

gyve-1 Vakarų Sporto apygardos pir-
mininkas iš Windsoro, Ont.

X Dr. F. V. Kaunas, nese
niai grįžęs iš kariuomenės, la
bai gražiai reiškiasi Cicero lie
tuvių visuomeniniame gyveni
me. Šiais metais sėkmingai jis 
vadovauja organizuojamai lie
tuvių visuomenės iškylai pas 
saleziečius, kuri jvyas rugpjū
čio mėn. 18 d. Šiame dame tal
kon jam ateina nemažas būrys 
Cicero kultūrininkų ir visuo
menininkų: dr. Kisielius, kun. 
P. Patlaba, B. Babrauskas, Br. 
Kliorė, Maldeikis, Šatas, Aršti- 
kys, Kreivėnas ir kiti. Iškyla- 
šventė žada būti laoai įdomi ir 
gyva.

X “Ištirtas didelis stebuk
las” — taip rašo F. Dubauskas 
iš Montrealio, Kanadoje, apie 
knygą “Verkianti Dievo Moti
na Syrakūzuose”. Jis sakosi, 
jog ir pats mažas būdamas pa

goję ir pratęsė dienraščio pre- : tyręs didelę Dievo malonę, ku- 
numeratą. ' ri ir šiandien akyse tebestovi.

‘Dievo Motinos verkimas — 
tai didelė Dievo dovana ir tik-

X Cicero lietuviška vaikų 

aikštele interesuojasi lietuviš
koji visuomenė. Mažuosius lai
kas nuo laiko aplanko su dova- 
vanėlėmis suaugusieji. Ponia

nimo stovykloje ir jei taip, kas 

joj stovyklauja ar stovyklaus?

Stovykla, nors dar ir nėra, 
kaip buvo numatyta, įrengta 
jau galima naudotis. Liep. pra
džioj į stovyklą atvyksta Ne
kalto Prasidėjimo Kongregaci
jos seserys ir liepos 14 d. pra
dedama mergaičių stovykla. Di
desnė programa stovyklaujan
čių bus liepos 28 d. Nuo liepos 
28 d. dvi savaites stovykla nau
dosis moksleiviai at-kai, nuo rug 
'pjūčio 11 d. bus bendra berniu
kų stovykla. Rugpjūčio mėn. 
paskutinę savaitę stovyklaus De

Polikaitis, globos komiteto 
pirm., sprendžia pinigų proble
mą ir gavo paskolų, be jų nuo
širdžiai dirba ir Pr. Polteraitis, 
ir Heningas ir agr. Bublys, ir ei
lė senųjų ateivių mielų talkinin
kų, kaip Paurazienė, Ambrazi-. 
jienė, Medonis ir daug kitų se
nųjų ir naujųjų lietuvių. '

— Tai vis detroitiškiai, ar ki

tos kolonijos nepasitaraau ja tal

ka?

— O, žinoma, taip. Jaunimo 
stovykla visur turi daug talkinin 
kų. štai Chicagoj gražiai dar
buojasi dr. P. Kisielius, inž. Nau

troito skautės, rugsėjo pradžioj | džius, F. Manelienė, kun. P. Pat-

renybėje tai didelis stebuk
las.”

X P raka pas V. iš Dorches-
- V , 7 \ terio, Mass.. prisiųsdamas 2 Stangenbergiene net per kitus1 , , . , «... , . x. .

mažiesiems atsiuntė nemažą1
kiekį saldumynų, o ir pats aikš
telės organizatorius kun. A.
Vilkaitis retai tuščiomis kiše
nėmis ateina pas savo ma
žuosius. 1 Nebereikalo motinos 
savo mažųjų nebegali sulaikyti 
namuose; jie šaukia, jog norį 
eiti pas savd draugą kun. Vil
kaitį.

X Prel. Ignas Albavičius la

bai nuoširdžiai globoja ir rū
pestingai seka prie L. B. Cice
ro apylinkės veikiančią lietu
višką vaikų aikštelę.

Vaikų aikštelė veikia jau tre
čia savaitė. Vaikučių lanko per 
25. Aikštelei vadovauja mok.
Aid. Ališauskienė.

X Katalikų Federacijos sto

vykla mergaitėms, kaip , jau 
buvo anksčiau minėta, bus ati
daryta liepos 14—28 d. Globos 
Nekalto Prasidėjimo seserys.
Dalyvaus žymūs Bažnyčios ir 
lietuvių visuomenės atstovai 
bei tūkstančiai tautiečių. Tai 
bus istorinis įvykis. Visi sten
kimės dalyvauti.

X Elenai Markevičienei (b.
Vaškevičienei) nuo sesers Sta
sės iš Kretingos ir Stasiui Mar
kevičiui, Martyno sūnui, nuo 
sesers Marytės dukros iš Kaz
lų Rūdos yra laiškai “Drau
ge”.

X Jonui Matheius, gyvenu

siam Chicagoje, nuo K/švei- 
kauskienės iš Tauragės ir kun.
Mikaičiui nuo K. Jovaišienės iš 
Tauragės yra laiškas “Drau
ge”.

dol. už knygą “Verkianti Die-

studentai at-kai
— Koks šiuo metu stovyklos 

turtas?

Stovyklos turtas siekia 100, 
000 dol. Šiuo metu jau įrengta 
virtuvė, 160 pėdų gilumo šuli
nys, dujų bakas, kanalizacija, 
šaldytuvo kambarys ir kiti bū
tini įrengimai. Užpirktas inven
torius, kaip tai lovos, stalai, kė
dės ir kt.

— Kaip stovite finansiškai po 

šitiek daug atliktų darbų?

— Reikalai, kaip ir visur to
kį darbą vykdant, nėra lengvi, 
tačiau praeiti metai buvo gana 
geri. Surinkta virš 25,000 dol. 
Šiais metais dėl siuntinių siunti
mo už Geležinės uždangos aukos 
smarkiai sumažėjo, tačiau į pa
galbą atėjo pavieniai skolintojai, 
sutikdami paskolinti stovyklos 
reikalams po 1,000-1,500 dol. Ti
kimės ir iš įvairių organizacijų 
talkos.

-— Ką manote stovykloj veikti 

žiemą ir kas prižiūrės jos inven

torių?

— Žiema be abejo opokas 
klausimas, bet yra iš bendros 
stovyklos ploto paskirta 40 ak
rų ploto seserų vienuolynui, ant 
kurio jos'įsteigs savo skyrių ir 
evantualiai rengiasi įrengti se
nelių prieglaudą. Tada žiemos 
klausimas būtų išsisprendęs. Ki
tu atveju ūkio namuke, kuris 
yra remontuojamas, numatoma 
įkurti šeima. Ūkis, kurio plotas 
yra 226 akrai, neišnuomuoja- 
mas, nes praktiškai neapsimoka. 
Ūkio trobesiai bus naudojami 
bendriem stovyklos reikalams.

— Jūs esate daktare prasita

rę, kad šiuo metu stovyklos ver 

tė yra 100,000 dol., tačiau tokios 

sumos pinigais į ją nėra įdėta?

Žinoma ne, bet stovyklos ver
tę nepaprastai pakėlė darbas 
tų specialistų, kurie sudėtingiau 
sius darbus atliko nemokamai. 
Stovyklai įrengti talkininkavo

laba, gyd. Tumosienė, Bajorū- 
nienė, Kundrotienė. Clevelande 
tokie talkininkai S. Laniauskas, 
V. Palūnas. New Yorke — kun. 
V. Dabušis, Philadelphijoj — 
Gruzdys ir kt. Žodžiu, kur tik 
yra lietuvių visur yra talkiriin- 
kų ir jų visų prie geriausių no
rų negalima išvardinti..

— Pavasarį buvo vykdomas 

burtų keliu dovanų dalinimas. 

Kiek jis davė pelno?

— Šis dovanų dalinimas buvo 
Clevelande ir davė 3,000 dol. 
pelno. Jam vadovavo V. Palū
nas. Daugiausiai bilietų išplati
no Detroitas, paskui Chicaga, 
develand. Iš > rytinių valstybių 
New York ir Philadelphia.

— Koks Jaunimo stovykla be
sirūpinančių šiuo metu svar
biausias tikslas? ,

Svarbiausias tikslas yra išlip
ti iš skolų. Manome, kad pilnai 
įrengta stovykla galės išsilaiky
ti pati per save. Nuo stovyklo
je esančio asmens įmamas 5 dol. 
mokestis už naudojamą turtą, 
kaip lovas, čiužinius ir kt. Dau
gelis yra paaukoję po šimtinę. 
Ir šie šimtininkai pelno nelaukia, 
nes jei viskas eis gerai, didžiau
sias pelnas bus moralinis . i 

— Kaip daktare asmeniškai 
žiūrite į stovyklą? .

— Stovykla, kaip parodė prakį 
tika, yra viena geriausių prie
monių pratęsti lietuvybę. Aps-, 
kritai reikia daugiau dėmesio 
skirti jaunimui. Mechanizacija 
sukuria naujas sąlygas ir jomis 
pasinaudodami galime kurti to
kius židinius kur jaunimas ir 
pramogaudamas bei atostogau
damas galėtų išgirsti gerą žo
dį ir pasinaudoti vyresnių pa
tyrimu. Bendrai Jaunimo stovyk 
los sukūrimas prilygsta tokiam 
pat žygiui, kaip seniau lietuvių 
parapijų kūrimas — baigė pa
sikalbėjimą dr. A. Damušis, pats 
labai susirūpinęs šios stovyklos

vo Motina Syrakūzuose”, rašo: 
“.. .į tuos stebuklus aš pilnai 
tikiu; jeigu galėčiau, tai būti
nai aplankyčiau tą vietovę, nes 
turiu daug reikalų į Švč. Moti
ną. .. ”

X P. Žilys, gen. štabo pul
kininkas, yra parašęs trumpus 
atsiminimus, liečiančius gruo
džio 17 d. perversmą. Pasibai
gus premijuotajam P. Jurkaus’, 
romanui “Smilgaičių' akvare
lė”, šie įspūdžiai užims keletą 
“Draugo” atkarpų.

X Pranciškai Juškai Šv. 
Bernardo ligoninėje padaryta 
operacija. Ligonis po sunkios 
operacijos pradedu atsigauti.

X L. A. M. Klubas gavo iš 
p. A. Vingendorfo (Vokietijo- 
je) pranešimą, kuris, sužinojęs 
apie steigiamą tremtinių mu- 
zėjų Chicagoje — Čiurlionio 
vardo galeriją, sutinka jai per
leisti savo turtingą kerami
kos kolekciją.

Yra džiuginantis reiškinys, 
kad idėja apsaugoti mūsų me
no kūrinius nuo žuvimo sveti
moje jūroje, įkuriant muzėjų 
ir vėliau jį perkelti į nepriklau
somą Lietuvą, tokį platų at- 
garsį įgavo ir atsiranda nema
žai idealistų lietuvių, kurie vi
sa širdimi moraliai ir materia
liai tą konkretų kultūrinį dar
bą remia. Šiuo metu L. A. M. 
Klubas sudaro sąrašą asmenų, 
kurie jau paaukojo nemažas 
sumas šiam muziejui įgyven
dinti ir meno kūriniams įsigy
ti. Šie vardai bus vėliau spau
doje paskelbti.

būriai detroitiečių. Jie savaitga- augimu ir ateitimi. L. Augštys

CHICAGOS ŽINIOS
60 kitataučių moksleivių
Chicagoje lankėsi 60 kita

taučių moksleivių — iš Prancū
zijos, Ispanijos, Suomijos ir ki
tų kraštų. Jie yra atvykę į 
JAV ir čia pasiliks paskuti
nius metus — baigti augštes-

Manė, kad skraidanti lėkštė
Daugelis žmonių Chicagoje 

pastebėjo kažkokį daiktą dan
guje ir manė, kad tai bus vie
na iš tų paslaptingų skraidan
čių lėkščių. Geriausiai į tą da-

niąją mokyklą. Jie gyvens pri- Jyk4 įsižiūrėjo du Northwes-
vačiose šeimose ir lankys augs, 
mokyklą. Chicagoje amerikie
čiai jaunuoliai jiems parodė 
muzėjus ir
Šiandien jie 
shington, D. C., kur turės pro
gos matyti ir prezidentą Eisen- 
howerį.

tern universiteto profesoriai 
dr. Otto Franz, astronomijos 
specialistas, ir jo asistentas 

kitas įdomybes. J Fritz Woelffer. Jie, panaudo-
išskrido į Wa- darni teleskopus, įsitikino, kad 

čia buvo balionas, tik nežino
ma, kuri įstaiga jį bus palei
dusi. Gal tai paleido aviacijos, 
gal armijos, o gal General 
Mills Research laboratorijos 
(Minneapoly) oro tyrimo sto-X Cicero lietuviai rugpjūčio 

mėn. 18 d. rengia išvyką-gegiH 
žinę tėvų saleziečių sodyboje 
prie Cedar Lake, Ind.

X Jonas šoliūnas, gavęs fe
deralinės valdžios darbą Det
roite, persikėlė gyventi į Det
roitą. Naujas adresas: 8357 
Navy str., Detroit 9, Mich.

Ūkinės sąlygos gerės
Pirmo Naciohalimo banko 

Chicagoje vadovybės štabo na- 
pareiškė savo nuomonę,nai

jog reikia tikėtis ūkiniu atžvil
giu geros ateities.

L A. VALSTYBĖSE
— “Pasaulio lietuvių žiny

no” prenumeratorių dėmesiui.
Netikėtai 'susirgus vienam 
spaustuvės rinkikui, P., L. Ži
nyno rinkimas užsitęsė, ir jo 
išleidimą teko atidėti iki ru
dens. Angliškoji žinyno dalis, 
kuri, neįskaitant iliustracijų, 
sudarys ištisą knygos trečdalį 
(daugiau kaip 100 puslapių), 
jau surinkta ir galutinoje for
moje taip atrodo:

Introduction; Facts and Fi- 
gures about Lithuania; Area 
and Population of Lithuania in 
Recent Years (statistical 
data); Cities uf Lithuania; The 
Lithuanian Language; Lith- 
uanian Narnės; Early Lithua- 
nian Books; Lithuanian Litera- 
ture before and under Soviet 
Occupation; Education and 
Press; Adam Mickiewicz — In-I 
spiring Contributor to Lithua
nian National Reawakening; 
Lithuanian Music; The Lithua
nian Song and Dance; Art; 
Ancient Lithuania; Lithuania 
and Poland 1385—1795; Gene
ral Kosciuszko — a Lithua
nian? Lithuania under Occupa
tion, 1795—1918; Independent 
Lithuania, 1918—1940; Free- 
dom in Ancient and Modern 
Lithuania; Soviet Invasion, Oc
cupation, and Deportationj

Be sąmonės, apsinuodijus
Pigiame Leonard viešbuty, 

esančiame 544 S. State, Chica
goje, kambaryje, už kurį mo
kama $1.50, rasta turtuolių 
duktė Nancy Behr, 22 jn. am
žiaus, ant grindų gulinti be są
monės, apsinuodijusi phenobar- 
bitaliu ir aspirinu. Ją atrado 
viešbučio tarnaitė, kai ta mer
gaitė nesirodė iš kambario. Jos 
tėvas, apdraudos verslo sėk
mingas vedėjas, jau miręs; bu
vo didelis labdarys. Velionies 
verslą perėmusi jo žmona. 
Viešbučio tarnautojai pasako
jo, kad mergaitė, bandžiusi 
nutraukti savo gyvastį, atėjo 
į viešbutį apie 3 vai. 30 min. 
p. p., kelis kartus šaukė tele
fonu ir užsidarė savo kamba
ryje 9 vai. 30 min. trečiadie
nio vakarą. Ketvirtadienį ji 
buvo rasta be sąmonės, nuga
benta į Michael Reese ligoninę, 
kur dar ir penktadienio rytą 
buvo be sąmonės ir jos gyvy
bei grėsė pavojus.

Parodą aplankė pusė 
miliono

Penktadienio rytą buvo pa
skelbta, kad Chicagos parodą 
jau aplankė pusė miliono žmo
nių. šalia gausių ekspona+ų 
yra gana turtinga pramoginė 
programa. Daugelis domisi vik
riais meksikiečiais, kurie lai
kydamiesi virvių, sukdamiesi 
ant stulpo, įtaisyto ežere, pa
rodo daug vikrumo.

Nori sujungti stotis
Chicagos Miesto taryba su

darė komisiją, kuri turės rū
pintis sujungti įceturias gele
žinkelių stotis: fllinois Central, 
La Šalie, Dearbom ir Grand 
Central. Sujungus* bus pato
giau keleiviams ir atsiras lais
vų žemės plotų.

Už lavoną gavo $10
Chicagoje suspenduoti du po

licininkai — Theodore Budil ir 
John E. Gorman — už tai, kad 
iš laidotuvių direktoriaus pa
ėmė $10 ir jam atidavė lavo
ną Bollmano. Policininkus 
įskundė velionies žmona, pra
nešdama, kad velionis būtų lai
dojamas iš Lai n A. Son koply
čios.

Širdies studijoms
Vadinamas širdžių fondas 

net 51-nam Chicagos moksli
ninkui paskyrė lėšų, iš viso 
$334,739, kad jie galėtų gilin
ti širdies ligų studijas bei ty
rinėti kraujo apytakos indus. 
Ta suma buvo paskirstyta vie- 
nerių metų bėgyje.

Prominent Leaders of Lithua
nia — Martyrs in Soviet Pri- 
Bons and Slave Camps; Catho- 
lic Lithuania; Protestantism 
in Lithuania; Religion in Lith
uania before and under Soviet 
Occupation; Soviet Crimes 
against Lithuania in the Light 
of International Law; Lithua
nian East Prussia — a New 
Russian Colony? Sovietization 
and Russification of Lithuania 
since Stalin’s Death; Lithuania 
Continues Her Fight for Free- 
dom; Lithuanians Abroad; 
Some Old and New Source 
Books on Lithuania and Lith
uanians in English and Other 
Languages.

Dabar renkama bendroji da
lis, o po to — adrešynas ir at
skirų kolonijų aprašymai. Dar
bą sutrukdė dar ir ta aplinky
bė, kad keletas kolonijų redak
torių neištesėjo pažado surink
ti žinias apie savo kolonijos or
ganizacijas ir visuomenės va
dus. Tad ir dabar dar nevėlu 
prisiųsti informacijas apie or
ganizacijas, apie kurias iki šiol 
žinių nėra prisiųsta. Taipgi dar 
nevėlu ir žinyną užsiprenume-

Nauji marijonų
vairininkai

(Atkelta iš 3 psl.1 
Angelicume filosofijos licencija- 
tą, pora metų d'ėstė filosofiją 
marijonų filosofijos institute 
Kaune, o 1940-1941 m. Varšu
vos marijonų seminarijoje. 1939 
m. kurį laiką redagavo Šaltinį. 
Teologijos mokslus išėjo Kaune, 
Prahos ir Romos universitetuo
se. 1942.XII.19 Prahoje įšvęstas 
kunigu. 1946 m. Romos Angeli
cume pas pasaulinio garso prof. 
R. Garrigou-Lagrange, OP, sėk
mingai apgynė teologijos diser
taciją, o 1948 ten pat gavo fi
losofijos doktoratą. Studijuo
damas vedė marijonų kolegiją 
ir naujokyną. 1948 m. atvykęs 
Argentinon įsteigė laikraštį Lai
ką, kurį 4 metus redagavo. Be 
to vedė> naujokyną, pagelbėjo 
sielovadoje. Nuo 1952 m. Avel- 
lanedoje marijonų vyresnysis ir 
Aušros Vartų parapijos klebo
nas, o nuo sekančių metų Šv. 
Sosto skirtas vyr. lietuvių sielo
vados tvarkytojas Argentinoje. 
1952 m. įsteigė Avellanedoje liet. 
marijonų spaustuvę. Rašė Šal
tinyje, Židiny, Naujojoj Vaidilu
tėj, Laike ir kitur. Atskirai 1940 
m. išleido Pijus XII.

Platus kalbų žinojimas ir vi-
rUOti'. .B.ankst0 užsiprenume- cegenero,ul lenKvins darbą Be
ravusieji jį gaus už penkis do-1 
lerius kietais viršeliais, vėliau 
— $6. Informacijas ir prenu
meratas prašoma siųsti Mr. A. 
Simutis, 41 W. 82 Street, New 
York 24, N. t.

— Dr. A. Gerutis, iš Šveica
rijos atvažiavęs Amerikon, bu
vo atvykęs į Los Angeles. Jis 
yra Lietuvos pasiuntinybės pa
tarėjas Šveicarijoje. Los An- 
gelyje jis padarė pranešimą jo 
garbei suruoštoje vakarienėje. 
Susirinkusieji iš jo laukė sva
resnio pranešimo. — St'.

— Kun. Vladas Aleksonis,

kuris sėkmingai, kaip vikaras, 
darbavosi St. Philip’s Neri pa
rapijoj, Najoleon, N. Dak., nuo 
birželio mėnesio 25 dienos vys
kupo paskirtas klebonu į Shel- 
don, N. Dak.

Naujasis kun. Aleksonio ad
resas bus: St. Mary’s Church, 
Sheldon, N. Dak.

gimtosios ir klasinių kalbų var
toja vokiečių, prancūzų, anglų, 
ispanų, italų, lenkų ir čekų kal
bas. '

Naujai išrinktiesiems vienuoli
jos vairas patikėtas šešerius me
tus. S. M.

Kariai į Liurdą
s Prancūzijoje buvo suorgani

zuota karių piligrimų kelionė į 
Liurdą. Buvo atvažiavę apie 700 
amerikiečių karių ir apie 30,000 
prancūzų karių, jūrininkų, avia
torių iš Europos ir šiaurės Af
rikos.

Plačiai dirba universitetas
Katalikų universitetas Wash- 

ingtone suorganizavo vasaros se 
mestrą, kurio metu dėsto 266 
profesoriai, veikia net 472 kla
sės.

Užsisakykite spausdinamą

ISTORINES LIETUVOS 
ALBUMĄ

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

Chicago 16, Oi.

^1

KAS KĄ IR KUR
— Lietuvos Vyčių senjorų susi

rinkimas įvyks liepos 16 d., antra
dienio vak. 8-tą vai. Lietuvos Vy
čių svet., 2451 W. 47th St. Susi
rinkimas bus pradėtas punktualiai.

Nors vasaros karščiai vargina, 
tačiau prašome nepamiršti lanky
ti susirinkimus kaip visuomet. Bus 
pranešta liepos 4 d. įvykusio pik
niko rezultatai ir kiti sekamieji 
reikalai. Valdyba

— Seserų Ka/.imieriečių Rėmė
jų Dr-jos susirinkimas įvyks sek
madienį. liepos 21 d., 2 vai. po pie
tį', vienuolyne.

Visų rėmėjų skyrių, ypač skyrių 
pirmininkes, prašome dalyvauti su
sirinkime. Rugpjūčio mėn. susirin
kimo neturėsime, tad reikalinga vi
soms pasitarti apie mūsų rudeni
nį parengimą (bunco - bingo), ku
ris įvyks spalių 20 d.

Nuoširdžiai prašome visų rėmė
ju skaitlingai dalyvauti šiame su
sirinkime.

A. Nausėdienė, pirm.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltfllllllll
"Ir kas būtina ir kias naudinga 

ir kas malonu reikia neštis paskui 
Kristų.”

Taigi.
ne visi žmogaus kryžiai yra sunkūs. 

Apie tai rašo
VYSK. VINCENTAS BRIZGYS

savo knygoje

Trisdešimt Meiles 
Žodžiu

gyvenimo temomis Kristaus 
dvasioj.

Lietuviškos Knvgos Klubo leidinys, 
167 psl., 

kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

DRAUGAS, 4545 W. 63rdSt., 
Chicago 29, Illinois

lllll

koooooooooocoooooooooooaooo

Skelbtis' “DRAUGE” aosimoica. 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems.
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4 KAS TIK TURI GERA SKON|, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ!

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI —

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

Pirm., Ketvirt. 9-9:30, kitom dienom 0-6. Sekmadieniais lie
pos ir rugpjūčio mėnesiais krautuvė uždaryta.


