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Tęsiamas Lietuvos'ijaunimo gabenimas i Sibirą
Lietuvoje neįvykdo planų

dėl darbo rankų stokos
ARVYDAS RIGMANTAS, Vokietija

Praėjusių metų balandžio mėnesį Maskvoje įvyko jaunųjų 
statybininkų pasitarimas, kurio metu Chruščevas pasakė kalbą, 
pareikšdamas, jog komunistų partijos centro komitetas ir tarybi
nė vyriausybė numato kreiptis į komjaunimo organizaciją, savo 
eilėse turinčią 18 su puse miliono narių, išskirti 300,000 — 500,000 
jaunuolių svarbiausioms šeštojo penkmečio statyboms Sibire bei 
rytinėse Sovietų Sąjungos srityse.

Po šito pareiškimo tuojau pat 
buvo pradėta akcija pavergtoje 
Lietuvoje už jaunimo vykimą į 
vadinamąsias šeštojo penkrrječio 
statybas. 1956 metų būvyje per 
Vilniaus geležinkelio stotį išvy
ko eilė ešalonų su Lietuvos jau
nimu. Dalis jaunuolių iš Vil
niaus, Kauno, Klaipėdos ir kitų 
Lietuvos vietovių buvo nugaben
ti į Pavlodarą, Kazachstane, sta
tyti aliuminijaus kombinato. Ki
ta tariamų „savanorių“ dalis at
sidūrė prie geležinkelio tiesimo 
darbų Sibiro stepėse bei įvairių 
statybų Sibiro šiaurėje ir Toli
muose Rytuose.

Donbaso kasyklose
1956 metų vasarą vykstant 

Lietuvos jaunimo telkimui į šeš
tojo penkmečio statybas, rugpjū 
čio pradžioje buvo paskelbta ak
cija anglies kasimo darbams į 
Donbasą. Gruodžio pabaigoje 
vien tik Donbaso kasyklose jau 
dirbo daugiau kaip 1,300 Lietu
vos jaunuolių.

Šių metų sausio ir vasario mė
nesiais pavergtosios Lietuvos 
spaudoje nesirodė žinių apie lie
tuvių jaunuolių gabenimus į šiau 
rines Sovietų Sąjungos sritis. Ta 
čiau tais mėnesiais nuolat buvo 
skelbiami praėjusiais metais iš
gabentų Lietuvos jaunuolių laiš
kai, kuriuose nestigo „kvietimų“ 
atvykti draugams. Šių metų va
sario mėnesį per Vilniaus radiją 
Literatūros valandoje buvo skai
tyta eilėraščių kazachstaninėmis 
temomis, kurių viename vaizduo
jamas Kazachstanas, kur kaitro
je medžio pavėsį atstoja kombai
nas, našus ir dulkėtas. Tačiau:

„Nors sunku — pripratau,
drauge mano.

Ir negreit dar sugrįšime
namo...“

Pirmasis šiemetinis transportas
Pirmasis šiemetinis transpor

tas su Lietuvos jaunuoliais tiesti 
geležinkelio Magnitogorskas — 
Stalino iš Vilniaus stoties išvy
ko kovo 20 dieną. „Tiesos“ pra
nešimu, „išvyko didelė respubli
kos jaunuolių ir merginų grupė“.

Birželio 11 dienos sovietinės 
spaudos pranešimais, netrukus į 
„šeštojo penkmečio statybas“ iš
vyksta grupė Rokiškio jaunuo
lių. „Ruošiasi“ išvykti ir Rokiš
kio Pirmosios vidurinės mokyk
los abiturientų. Praėjusiais me
tais Rokiškio UI-sios vidurinės 
mokyklos visi abiturientai išvy
ko į statybas Sibiro plotuose. 
Taip pat „išvyko“ Marijampolės 
statybos technikumą baigusieji; 
grupė baigusiųjų Klaipėdos ama
tų mokyklą Nr. 12.

Darbo rankų stiglius
Pavergtojoje Lietuvoje atren

kant ir pagal Maskvoje nustaty
tus planus jaunimą gabenant į 
Sibiro statybas, eilėje darbo sri
čių pradedama justi darbo ran
kų stiglius. Šiuo metu, pavyz
džiui, vedama akcija dėl įsisavi
nimo pelkėtų bei drėgnų Lietu
vos žemių. Nusausinimo darbų 
planas praėjusiais metais tebu
vo įvykdytas tik 63,5 proc. Bir
želio 4—5 dienomis vykusi Augš 
čiausiosios Tarybos sesija Vil
niuje priėmė nutarimus dėl pa
spartinimo melioracijos darbų. 
Tiesa, neapsieinama nepaaigy-

Prioe 5 centą ŠIANDIEN "DRAUGAS" 14 PSk.

THE L I TH U A N I A N. D A I L Y FRIEND
PRINTED IN TWO PARTS ŠEŠTADIENIS, LIEPOS (JULY) 20, 1957 Kaina 5 centai

rus, jog vien tik 1956 metais už
daru drenažu atlikta daugiau 
darbų, negu „per visą bužuazinės 
valdžios viešpatavimo laiką Lie
tuvoje“. Tačiau atrodo, jog nu
sausinimo darbų apimtis bolševi
kiniais metais bus ypač padidė
jusi, kadangi „dvariokiškai“ kol 
chozuose traktoriais Vykdomi 
darbai daug kur užkirto kelius 
vandens nutekėjimui ir laisvės 
metais buvusios derlingos žemės 
eilėje vietovių tapo pažliugusios. 
Tatai matyti iš lietuviškųjų ko
munistų partijos nutarimo 1956 
m. kovo mėnesį, kuriame sako
ma: „Respublikos žemių melio- 
racinė būklė yra nepatenkinama. 
Dauguma nusausinimo kanalų 
užžėlę ir užnešti dumblu; todėl 
dalis žemės užpelkėjo ir pasida
rė mažai tinkama ūkio kultū
roms auginti“.
. Šitiems supelkintų žemių nu
sausinimo darbams atlikti reika
linga ir darbo rankų ir specialis
tų. Tuo tarpu nemaža šitų darbo 
rankų komunistų partijos spau
dimo pasėkoje kas metai Išgabe
nama iš Lietuvos.

Izraelis galbūt prašys

ginklų iš Vakarų
LONDONAS, liep. 19. — Iz

raelio ministeris pirmininkas Da 
vid Ben - Gurion pareiškė, kad 
galbūt jis prašyą Vakarų pajėgų 
ginklų „išbalansuoti“ Egipto po
vandeninius laivus, gautus iš So
vietų Sąjungos.

Egiptas iš sovietų gavo 3 po
vandeninius laivus š. m. birželio 
mėn. viduryje.

KALENDORIUS
Liepos 20 d.: šv. Jeronimas ir 

šv. Česlovas; lietuviški: Anis ir 
Tautgirdas.

Liepos 21 d.: 6-tas Sekmad. 
po Sekminių, šv. Prakseda; lietu
viškas : Rimvydas.

Saulė teka 5:33, leidžiasi 8:21. 
ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — da
linai apsiniaukę ir šilta.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Iš Egipto pranešama, kad. Saudi Arabija pradėjo karinius 
įrengimus prie Akabos įlankos. Izraeliui įlanka yra vienintelis 
kelias iš Raudonosios jūros į jo augantį Eilat uostą. Egipto ginklai 
prie Akabos buvo nutildyti Izraelio invazija į Sinajų. Izraelio lai
vai dabartiniu metu plaukia Akabos įlanka be sutrukdymų. Saudi 
Arabija norinti sustabdyti Izraelio laivų plaukimą Akabos įlanka.

— Britanija pakelia mokesčius ui paštinį ir telefoninį patar
navimą.

— Vakarų Vokietijos parlamentas patvirtino Europos bendro
sios rinkos ir atominių jėgų telkimo sutartis. Europos bendrąją 
rinką sudaro Prancūzija, V ak. Vokietija, Italija, Belgija, Olandija 
ir Liuksemburgas.

— Rusija ir Čekoslovakija yra Izraelio „didžiausi priešai“, pa- 
sakė Izraelio premjeras Ben - Gurion sionistų generalinei tarybai 
Jeruzalėje.

— Argentinos prezidentas Pedro E. Aramburu vėl pakeitė ar
mijos augštąją vadovybę.

— Sovietų Sąjunga atmeti Jungtinių Amerikos Valstybių 
pasiūlymą, kad abu kraštai savo kariuomenes sumažintų iki 
1,700,000 vyrų.

— A t stovų Rūmai užsieninės pagalbos programai vykdyti pa
skyrė 600 mil. dolerių, o prezidentas prašė 900 mil. dolerių.

Pilotas kapitonas Eric Hutchison (kairėje) ir ginklų valdy
tojas kapitonas Alfreda Barbee patikrina savo žemėlapį. Jiems 
pavesta Nevados atominių bandymų lauke paleisti ore kont- 
roliojamą atominę raketą. Hutchison yra iš Webeter City,
Ia., Barbee iš Wild Rice, N.D. Atominė raketa jau išbandyta.

(INS)

Lietuviai supliekė rusų
komandas Voroneže

MASKVA. — „Izviestijų“ nr. 
162 praneša, kad liepos mėn. 10 
d. Voroneže užsibaigė Sovietų 
Sąjungos sporto varžybos. Laik
raštis pažymi, kad varžybos bu
vo „rankiniu sviediniu“ (po ruč- 
nom miaču) ir neaišku, ar tai 
buvo kumščiasvydžio, ar krep
šinio, ar kurio kito sporto su 
sviediniu. Spėtume, kad krepši
nio. ,

Toliau „Izviestijos“ pažymi, 
kad 1957 metų Sovietų Sąjungos 
čempiono vardą laimėjo Kauno 
sportininkų komanda „Žalgiris“, 
aišku, supliekusi visas kitas ru
sų komandas.

Dulles pasiūlymas
WASHINGTONAS, liep. 19.— 

Valstybės sekretorius John Fos- 
ter Dulles vakar pasiūlė sušvel
ninti vyriausybės uždraudimą ke 
liauti į raudonąją Kiniją. Jis pa
siūlė „apibrėžtą skaičių“ laikraš
tininkų leisti į raud. Kiniją še
šiems mėnesiams.

' Skaudi nelaime
WORCESTER, Mass., liep. 19. 

— Sprausminis lėktuvas vakar 
nukrito ir sprogo gatvėje. Nu
kritęs lėktuvas padegė šešis na
mus. Du lakūnai žuvo.

Lenkų ginklai
nutildė riaušininkus

VARŠUVA, liep. 19. Policinin 
i kai revolveriais praėjusį antra
dienį išsklaidė beveik 2,000 riau
šininkų Zopot’e, lenkų vasarvie
tėje, Baltijos pajūryje. Apie tai 
pranešta vakar.

Iš Varšuvos pranešama, kad 
riaušes suruošė vasarvietėje „hu 
liganai“, atvykę iš Varšuvos, 
Lodzės ir kitų miestų į tarptau
tinį „jazzo“ festivalį.

Riaušės kilusios, kai jauname- 
čiai nebuvo įleisti į naktinį klu
bą, pranešama iš Varšuvos.

Zopot, 26,917 gyventojų mies
tas, yra septynios mylios šiau
rės vakaruose nuo Dancigo uos
to.

Okup. Lietuva sudaro
vienų ūkinį rajonų

MASKVA. — „Pravda“ nr. 191 
paskelbė naujai sudarytas pra
monės ir gamybos rajonus viso
je Sovietų Sąjungoje. Iš viso su
daromi 105 ūkiniai rajonai, iš 
kurių pačioje Rusijoje — 70, Uk
rainoj — 11, Uzbekijoj — 4, Ka
zachstane — 9, o visose kitose 
vadinamose sąjunginėse respu
blikose, taigi ir okupuotoje Lie
tuvoje — po vieną.

Šventi paveikslai

pas ateistus
MASKVA. — Sovietų humoro 

žurnalas „Krokodil“ nr. 12 juo
kiasi iš savo ateistų, kurie savo 
kambariuose tūri šventas ikonas.

Vienuolika žuvo
BOLLENE, Prancūzija, liep. 

19. — Greitasis traukinys, vežęs 
Rivieros vasarotojus į Paryžių, 
šiandien nuėjo nuo geležinkelio 
bėgių. Traukinio nelaimėje žuvo 
11 asmenų ir daugiau kaip 80 su
žeista.

Sovietai norį

pasivyti JAV
MASKVA. — Sovietų spau

doje šiuo metu dažnai kartoja
mas šūkis: „Artimiausiais me
tais prisivysime Jungtines Ame
rikos Valstybes gamyboje mėsos, 
pieno ir sviesto“. Net 14 augš- 
tųjų Latvijos pareigūnų pasirašė 
pasižadėjimą, pagal tą šūkį pa
rašytą, ir paskelbė „Pravdos“ 
nr. 191.

Visdėlto ir komunistai privers 
ti pripažinti, kad žemės ūkyje 
iki šiol Jungtinės Amerikos Vals 
tybės pralenkia Sovietų Sąjun
gą.

Kanados katalikų

suvažiavimas
TORONTAS, Kanada, liep. 19. 

— Katalikų Federacijos valdy
ba šaukia federacijos tarybos su 
važiavimą rugsėjo 7 d. Toronte. 
Suvažiavime dalyvaus kaip na
riai: katalikų organizacijų cen
tro ir skyrių valdybų nariai, ku
nigai, vienuolijų vyresnieji, re
daktoriai,ės. Rugsėjo 8 d. suva
žiavimo dalyviai dalyvaus Lietu
vių kankinių kryžiaus šventini
mo iškilmėse Midlande.

30 tūkstančių

jaunų darbininkų
ROMA. — Šių metų rugpjūčio 

25 d. apie 30 tūkstančių jaunų 
darbininkų- susirinks šv. Petro 
aikštėje. Bus atstovaujama vi
siems pasaulio kontinentams, vi» 
soms rasėms ir visoms tautoms.

Jaunieji katalikai darbininkai 
čia atnaujins savo pasiryžimą 
kurti geresnį pasaulį Kristaus 
Evangelijos dvasioje.

JAV AngščiauHin teismo pirmininku^ Eari Warren (viduryje) 
ir to teismo nariai Tom Clark (kairėje) ir John M. Harlan su 
savo žmonomis (kiekvieno priešakyje) iš New Yorko išplau
kė Queen Mary laivu į Europą. Jie išplaukė į Londoną daly
vauti teisininkų konferencijoje. Kartu su jais vyksta 350 tei
sininkų. (INS)

Iš Lietuvos repatriavęs
lenkas Gajevskis pasakoja

Iš okupuotos Lietuvos repatriavęs į Lenkiją lenkas Gajevskis 
savaitraštyj „Kierunki“ paduoda tokių žinių iš Vilniaus krašto:

Mėgstamiausia lenkiškojo jau- ■ -....—
nimo bažnyčia yra Šv. Dvasios. 
Sekmadieniais 8 vai. šv. mišioms 
čia gausiai renkasi ne tik stu
dentai ir profesoriai, bet net ir 
iš tolimesnių kaimų ir miestelių 
mokytojai. Lenkiškos pamaldos 
laikomos šv. Rapolo, šv. Dvasios 
ir šv. Teresės bažnyčiose. Visose 
kitose bažnyčiose laikomos lietu- 
.viškos pamaldos. Visi lietuviai 
kunigai moką lenkiškai. Aušros 
Vartų koplyčioje laikomos ir lie
tuvių ir lenkų kalbomis. Ji prieš 
dvejet^ metų buvo atnaujinta ir 
perdažyta ryškiomis „rytietiško
mis“ spalvomis.

Prie Jaunimo parko," kuris se
niau vadinosi Bernardinų parku, 
stovi trys bažnyčios — gotinė iš 
XVI amžiaus — šv. Onos, baro
kinė su gotine varpine — Ber
nardinų ir^renesansinė taip pat 
iš XVI amžiaus — šv. Mykolo. 
Pamaldos laikomos tik šv. Onos 
bažnyčioje. Šv. Stanislovo ka-. 
tedroje įrengta paveikslų paro
da.

Prieš karą Vilniuje buvo 40 
bažnyčių. Šiuo metu yra žymiai 
mažiau.

# # ‘
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Tas pats Gajevskis suteikia ir 
kitų žinių. Jo paduotomis žinio
mis, Vilniaus krašte ligi 1950 m. 
lenkiškų mokyklų nebuvo visai. 
Lietuvos kultūros viceministeris 
Banaitis pranešęs Varšuvoj, kad 
šiuo metu esą okupuotoje Lietu
voje 360 lenkiškų mokyklų. Tarp 
jų yra viena vidurinioji Vilniuje 
Antakalnyje. Į ją suvažiuoją mo 
kiniai ne tik iš Vilniaus miesto, 
bet ir iš apylinkių. Gajevskio pa
sakojimu esą lenkiškojo jaunimo 
nemokančio lenkiškai kalbėti, t' 
Dabar tas jaunimas subruzdęs 
mokytis lenkų kalbos. Kaikurie 
jų iš lietuviškų mokyklų pereiną 
į lenkiškąsias. Lenkiškoms mo Nehru net persikėlė į mažesnį 
kykloms labai trūkstą lenkų mo- butą. Iki šiol ministeriai gauda-
kytojų. Lenkai surinkę senus 
mokytojus, kviečią jaunus, bai
gusius Antakalnio mokyklą ir jai.

Vilniuje pasmerkė Molotovą
VILNIUS, okup. Lietuva. — 

Maskvos „Izviestijos“ nr. 161 
praneša, kad Vilniuje šiomis die 
nomis buvo sušauktas Lietuvos 
komunistų partijos aktyvo susi
rinkimas, kuriame partijos sek
retorius A. Sniečkus pasmerkė 
„antipartinę“ Malenkovo, Kaga- 
novičiaus, Molotovo veiklą. Jį pa 
siskubino „paremti“ šakių ko
munistų rajoninio komiteto sek
retorius S. Gurskis. Jis be to 
kalbėjo apie kolchozininkų didė
jančius uždarbius, tačiau nesu
minėjo, kiek jie uždirba, nes jų 
atlyginimas vistiek pasilieka 
skurdus.

Joniškio rajono vykd. komite
to („ispolkomo“) pirmininkas P. 
Variakojis apie Molotovą ir jo 
sėbrus pareiškė, kad tai žmo
nės, kurie yra atitrūkę nuo 
masių ir „nežino, kuo gyvena mū 
sų šalis“.

Kauno miesto komunistų par
tijos komiteto pirmininkas J. Mi 
kalauskas paskelbė Kauno dar
bininkų „pasižadėjimą“, kad jie 
spalio revoliucijos 40 m. sukak
ties proga gamybos planą pra
šoksią, duodami gaminių už 80 
milionų rublių daugiau, kaip pla
ne numatyta (visokios progos 
panaudojamos spausti Lietuvos 
darbininkus!).

VoL X1J

jiešką lenkų mokytojų Gudijoj. 
Be išvardintų mokyklų veikiąs 
apie Vilnių lenkų Pedagoginis 
institutas ir Trakuose Mokytojų 
seminarija, kuriuose rengiami 
lenkiškoms mokykloms mokyto
jai.

Iš Gajevskio pasakojimo rei
kėtų spėti, kad anksčiau Lietu
voj nebuvę nei lenkiškų knygų, 
hei spaudos (gal tik Lenkijoj 
spausdintų) ? 1956 metais leista 
prenumeruotis. Dabar gi jau esą 
Vilniaus kioskuose. Atsiunčia
mos knygos „žaibiškai“ išperka
mos. Jas perką ne tik lenkai. 
Knygų pirktis atvykstą net iš 
tolimų apylinkių. Daugiausia iš- 
stvarstą XIX amžiaus klasikus. 
Senkevičiaus Tvaną ir Quo Vadis 
reikią atsidėjus gaudyti. Dažnai 
prie kioskų ir knygynų susida
rančios eilės žmonių, laukiančių 
naujai atėjusių knygų.

Gajevskis prieš repatriaciją 
visą laiką gyvenęs Vilniuje.

Pasuka kitur
JERUZALĖ. — Vienas žydas 

repatriavęs į Izraelį pasakoja, 
kad okup. Lietuvos žydų 70 pro- 
įmtų daro žygių emigruoti į 

akiją. Iš ten mat lengviau re
patrijuoti į Izraelį. Tačiau gavę 
leidimus, ne visi vykstą į Izrae
lį. Jų daugumas pasuką į kitus
kraštus.

• Kanados lenkai, surinkę au
kų, nupirko kobalto prietaisą vė
žiui gydyti ir jų atstovai, lankęsi 
Poznanės pramonės ir žemės 
ūkio parodoj, įteikė jį kardinolui 
Višinskiui. Pastarasis šią dova
ną perdavė Varšuvos atitinka
mam institutui.

• Indijos premjeras Nehru ir 
13 ministerių savanoriškai suma
žino 10 procentų savo algų.

vo 2,250 rupijų ($480) algos ir 
500 rupijų ($106) reprezentaci-

TRUMPAI IS VISUR

• Kanados ministeris pirmi
ninkas Diefenbakeris imasi ini- 

(ciatyvos pertvarkyti krašto pre
kybą, kurią nori daugiau pakreip

•ti Britanijos ir kitų Common- 
Įwealth’o kraštų link. Jis siūlo 
sumažinti importą iš JAV 15 pro 
centų, kad tuo būdu kraštas dau 
giau galėtų pirkti britų gaminių, 
o britai tada galėsią daugiau im
portuoti Kanados kviečių, kurių 
atsargos esančios perdaug dide
lės. JAV esą pusvelčiui parduo
da savo kviečius, tuo kenkdamos 
Kanados ūkiui. Diefenbakeris 
taipgi yra Kanados užsienio rei
kalų ministeris.

• Vokietija. Muencheno kar
dinolas Wendel yra drauge ir 
Vokietijos kariuomenės vysku
pas. šiuo metu jis lanko įvairius 
kariuomenės dalinius Schlesvvig 
- Holstein apylinkėje. Kardinolas 
pareiškė, kad jo kaip kariuome
nės vyskupo lankymosi tikslas 
yra ne tik stebėti religinį karių 
aptarnavimą, bet taip pat pasi
rūpinti, kad toli nuo šeimų gy
venąs jaunimas savo laisvalai
kius praleistų tinkamoj aplinkoj.

f
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TARP ORGANIZUOTUMO IR 

INFLACIJOS
Orientaciniai metmenys dr-jų ir LB santykiams derinti 

ST. BARZDIIKAS. Clevpland, Ohio 

(Pabaiga)
Iš vienos pusės turime visą ei

lę kultūrinių, dalykinių bei pro
fesinių draugijų, pvz.

Lietuvių Rašytojų Draugiją,
Lietuvių Kalbos Draugiją,
Lituanistikos Institutą,
Lietuvių Profesorių Draugiją,
Lietuvių Žurnalistų Sąjungą,
Kultūros Institutą,
Am. Liet. Dailininkų Sąjungą,

-Lietuvių Dailės Institutą,
Lietuvių Mokytojų Sąjungą.
ALRK Vargonininkų Sąjungą,
Lietuvių Enciklopediją,
Lietuvių Studentų Sąjungą,
Liet. Literatūros Draugiją,
Lietuviškų Studijų Institutą,
Tėvynės Mylėtojų Draugiją,
Čiurlionio ansamblį,
Dainavos ansamblį,
A. Stephens ansamblį, ,
Chicagos Vyrų Chorą,
Operetės’ Chorą (Brooklyne),
J. Gaidelio Chorą,
J. Kačinsko Chorą (abu Bos

tone).,
Am. Liet. Inžinierių ir Archit. 

Sąjungą,
Lietuvių Teisininkų Draugiją,
Liet. Gydytojų Draugiją (kai- 

kuriose valstybėse).
Iš kitos pusės eina į gyvenimą 

Lietuvių Bendruomenė, savo į* 
štatuose įsirašiusi taip pat kul
tūrinius tikslus — organizuojan

kūrybą ir keltų ją į augštesnį 
lygį” 605 (tai būtų materialinės 
paramos kultūrinei kūrybai or
ganizavimas).

Schemos taikymas svetur 
atsidūrus

Dėl įvairių priežasčių nesuor
ganizavome Lietuvoje nei Kultū
ros Rūmų, nei studijinės bei pa- 
raminės institucijų. Todėl sve
tur atsidūrę vėl pradedame vis
ką iš pradžios.

1) Kultūros darbininkams 
telkti ir kultūrinėms instituci
joms teikti bei jungti vietoj Kul 
tūros Rūmų turime Lietuvių Ben 
druomenę, atsiremiančią į visus 
lietuvius, tad sudarančią ir kul
tūrino darbo materialinį pagrin
dą (taip turėtų būti!).

lanko susirinkimų, į viską moja 
ranka. Tai vis žmonės, kurie 
yra nuo darbo pavargę, neturi 
laiko, nemato prasmės, šiai ka
tegorijai priklauso ir tie. kurie, 
ėmęsi darbo, turėjo progos 
nusivilti — nebuvę suprasti, pa
remti, įvertinti ir t.t.

3) Savo daržo patriotizmas
Šiai grupei priklauso tie, ku

riems mielesni savi marškiniai. 
Tai daugiausia sroviniai žmonės. 
Jie srovę pastato augščiau už 
bendrinį darbą. Antai, dr. S. Bie 
žis, Lietuvių Tautinės Sąjungos 
pirmininkas, atvirai ir nuošir
džiai sako:

“Kadangi Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga yra sena ame
rikinė ir bendrinė organizacija, 
nors- praeityje vadinosi kitais 
vardais, turėjusi platų praktiš
ką patyrimą ir tiksliai išlaikiu
si savo ideologiją ir pajėgusi at
sispirti visokiems vėjams ir vi
suomet radusi savo darbams pla 
čiosios visuomenės nuoširdaus 
pritarimo ir talkininkavimo, tai

turime minėtąsias savo kultūri
nes institucijas bei draugijas — 
Lituanistikos Institutą, Lietu
vių Rašytojų Draugiją, Lietuvių 
Kalbos Draugiją ir t.t.

3) Atskirai organizuoti teko 
Kultūros Fondą, atsiremiantį 
kultūrinėmis lietuvių instituci
jomis, draugijomis ir paskirais 
asmenimis, kultūros darbą dir
bančiais arba jį remiančiais bei 
palaikančiais.

Vadinasi, Lietuvių Bendruo
menė pasirinko bendradarbiavi- 

ti savo chorus, teatrus, lituanis- mo kelią, kaip reikalauja ir jos 
tinęs mokyklas, rengianti šven- įstatai (žr. 2 par.). šiuo bend-

2) Vietoj Kultūros Instituto mes turime stipraus pagrindo
ir teisėtos moralės tikėtis ir net 
reikalauti, kad Sąjungos nariai 
pirmiausia ir svarbiausia dirb
tų Sąjungai” (“Dirva” 1955 bir
želio 23 d. 25 nr.).

Šitokio galvojimo rasime vi
sose srovėse, ir tai negali prisi
dėti prie norimo LB stiprėjimo. 
Juo labiau, kad pasitaiko sutik
ti manančių, jog žmogus, dirbąs 
srovei, šiuo darbu atiduoda sa
vo įnašą ir visai tautai.

Pridėkime dar, kad srovinis

Senatorius Theodore Green, Rhode Island, bando tortą Wa- 
shingtone, kai kolegos nutarė atšvęsti jo sukaktuves, kaip 
seniausio senatorias knogrese. Senatorius, kuris yra sena
to užsienių reikalų pirm,, šiuo metu 89 metų.. (INS)

4) Bergždumo prabanga
Tai prof. St. Šalkauskio ter

minas katastrofiškam mūsų žmo

dužo. nes nebuvo paremti ,nei a- 
pylinkių, nei apygardų, nei kitų 
organų. Vadinasi, sutelktinio

“Iš mano patyrimo”, pasakoja 
' jis savo “Ateitininkų ideologijo
je”, “man yra pasilikęs atmin
tyje šitoks kuriozas. Vienu at
eitininkų persitvarkymo klausi
mu buvo sukviestas vadovau
jančių asmenų pasitarimas. Dis
kusijų bazei buvo pateiktas 
svarstyti sumanymas, suformu
luotas provizorinio projekto pa
vidalu. Visą vakarą dalyviai 
svarstė tą projektą, bet ypatin
gu būdu: visų dalyvių pastan
gos buvo nukreiptos į tai, kas 

' galima būtų projektui prikišti; 
nei pataisymų, nei naujų su
manymų, jei neskaityti iškeltų 
kelių smulkių idėjų, nebuvo pa
daryta; į pasitarimo galą vienas 
iš gabesnių dalyvių pareiškė, 
kad projektas yra pertobulas ir
todėl nepriimtinas.” 257. 

Pabaigai
Išvados peršasi pačios: yra 

kultūrinio darbo schema ir pla
nas, tad, kol jie nepakeisti, ne
pritarimą reikia atsverti konst
ruktyvine idėja, pasyvumą — 
aktyvumu, srovinį siaurumą — 
platumu ir bergždumą — kūry
bine mintimi ir jos realizavimu.

Škotas vis toks pat
Vieno škoto žmona 

glandų uždegimu.
— Glandas reikės pašalinti,

— sako pakviestas gydytojas.
— Ištikrųjų Tamstos žmonos 
glandos turėjo būti išplautos 
jau vaikystėje.

— Sakai vaikystėje! — pra
džiugo škotas. — Tai puiku, po
ne daktare, Tamsta kuo grei

čiau padaryk operaciją, o sąs
kaitą pasiųsime uošviui...

Reikia ir generolų
Karo metu paskutinių rezer

vų mobilizacija.
— Ko gi drebi tamsta taip 

prieš priėmimo komisiją? — 
klausia pažįstamas Simoną Fi 
šelį.— Kas gi ims 68 m. senįi?

— Kodėl ne? — abejoja Fi- 
šelis. — Juk reikalingi ir ge
nerolai . . .

DAŽYMAS
DEKORAVIMAS

VU VAITEKŪNAS
Dažome ir dekoruojame 

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

Ekspertas vidaus dekora
tyviam jreng-imui — interior 
decorator. — Spalvų parin
kimas ir pritaikymas prie 
kilimų, baldų, užuolaidų ir 
kt. Turime visus draudimus. 

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

rsj

susirgo

tes, vakarus, koncertus, parodas 
ir t.t.

Kultūrinio organizacinio 
gyvenimo schema

Niekas negalėtų pasakyti, kad 
augščiau įvardytos kultūrinės 
draugijos ir kiti vienetai nebūtų 
reikalingi ar stigtų darbo — jos 
yra kilusios iš paties gyvenimo, 
reikalavimų ir atitinka profesi 
nį pasiskirstymą. Taip pat var
gu galėtume abejoti, nors tokių 
yra, dėl Lietuvių Bendruomenės, 
kaip bendrinės masinės visų lie
tuvių organizacijos, reikalingu
mo. Vadinasi, reikia rasti sche
mą, kuri patenkintų individuali
nio ir bendrinio susiorganizavi- 
mo reikalavimus ir išjungtų ne
reikalingą paralelizmą^

Kultūrinio gyvenimo organi
zacinės santvarkos rėmus mėgi
no pateikti prof. St. Šalkauskis 
ir kt. mūsų kultūrininkai. Tiesa, 
jie išėjo iš nepriklausomos vals
tybės sudaromų sąlygų, kurių 
mes neturime emigracijoje ir 
tremtyje. Bet jie mums įdo
mūs ir šiandien, nes būtinybė 
tvirtai suorganizuoti kultūrinį 
gyvenimą ir intensyviai skatinai 
kultūrinę kūrybą nėra išnykusi, 
priešingai, svetimų įtakų grės
mėje net sua'ktulėjusi. Tad ko
kie yra tie siūlymai?

• Pagal Šalkauskio siūlymą kul
tūrinio gyvenimo organizacinė 
santvarka turėjo atrodyti šiaip:

1) Kultūros Rūmai: “Jei mū
sų visuomeninio gyvenimo san
tvarkoje .randa vietos Žemės 
Ūkio Rūmai, Prekybos, Pramo
nės ir Amatų Rūmai ir Darbo 
Rūmai, tai nemažiau yra svar
bu, ka<j šitoje santvarkoje turė
tų sau tinkamą vietą ir Kultūros 
Rūmai, kurie suorganizuotų vi
sus kultūros darbininkus” 605.

2) Kultūros Institutas: jis “ty 
rtnėtų kultūrines mūsų tautos 
galimybes' ir jieškotų priemonių 
mūsų kultūriniam gyvenimui ska 
tinti” 605 (tai būtų studijinė in
stitucija ).

3) Kultūros Fondas: jis "rem
tų ir skatintų mūsų kultūrinę

TAISOME IR 
APMUŠAME

SOFAS ir FOTELIUS 
Išvalome kilimus ir baldus 

jūsų namuose — arba 
paimame ir pristatome.
MR. PAUL’S INTERIORS 

VIrginia 7-5463 

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

nių bergždumui sutelktinėje kū- j darbo įpročių dar neturime. Bet 
kuri pastanga tuoj sutinkama su 
neigiamai kritiškuoju nusistaty
mu. Tada nebegali būti kalbos 
apie tokio sutelktinio darbo na-

ryboje apibūdinti. Bendruome
nė yra šakotas organizmag. Jvai 
rios jo dalys kiekviena turi tu-
rėti savo vietą ir paskirtį. Bet 

dažnai ir patį darbą vertina sa- iš tikrųjų kiekvienas čia dau-

radarbiavimo keliu buvo nueita 
pirmąjį JAV ir Kanados Lietu
vių Kultūros Kongresą ir Jauni
mo Kongresą organizuojant.

Šitoks kelias, mūsų suprati
mu, yra teisingas, nes jis į bend
rąjį darbą telkia visas gyvąsias 
mūsų jėgas ir išsprendžia para
lelinio darbo problemą.

Taigi bendrinio kultūrinio gy
nimo organizacinę schemą jau 

Urime. Jei ji pasirodytų neto
bula ir taisytina, galime ją pa-l 
sitobulinti bei pasitaisyti. Čia 
yra, taip sakant, jau mūsų vi
daus reikalas. Blogiau,* kad jam 
visai maža terodoma dėmesio ir 
rūpesčio.
Kliūtys Lietuvių Bendruomenės 

kelyje
Čia prieiname prie tų kliūčių, 

kurios neduoda įsibėgėti Lietu
vių Bendruomenės vežimui. Jų 
yra daug ir įvairių, Sa proga 
teprisiminsime tik būdingesnes.

1) Nepritarimas
Jo turime dvejopo: tylaus ir 

viešo. Tie tylieji viešai nesi- 
garsina, bet jų yra labai daug 
ir visokios padėties žmonių. Vie 
šai reiškiasi “Sandaros” ir “Vie
nybės” kaikurie bendradarbiai. 
Jie iš dirbamo darbo šaiposi, pa
stangas niekina, faktus tenden- 
ringai pavaizduoja ir t.t. Sten
giasi parodyti, kad viskas nie
kai — paprasčiausia mizerija. O 
V. Meškauskas “Vienybės” va
sario 13 dienos numery jau įti
kinėja, kad LB Amerikoje ap
skritai yra negalima: politinį 
darbą čia dirba Altas, o kultūrai 
organizuoti nereikia telkti ma
sių, bet jos entuziastus, elitą, 
nes kultūra “nėra masinis da
lykas”. Išvada: “bendra visus 
lietuvius apjungianti organizaci
ja yra neįmanoma”. Bendruo
menės vardu teveikia vos keli 
asmenys (ir tai be didesnės į- 
takos bei svorio), ir jų darbas 
tikrai būtų našesnis, jei jie sa
vo energiją sunaudotų gavo or
ganizacijų rėmuose.

2) Pasyvumas
Kiti pritaria, bet laikosi nuo

šaliai. Jie nesiima darbo, ne-

vo mastu: jei dirba “savas” — 
gerai, jei “svetimas” — smok 
jam ar apie jį visai tylėk.

giau paties savęs težiūri. Centro 
Valdyboje yra daug pavyzdžių,

Šurną. Bergždumo prabangą St. 
Šalkauskis iliustruoja tokiu pa-

io4r' 
r- tu:

DRAUGAS 
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LRKSA SKAITMENYSE
I

Iš centrinės valdybos pranešimų Lietuvių R. K. Susivieniji
mo Amerikoje šešiasdešimtame seime paaiškėjo, kad ši frater- 
nalinės apdraudos organizacija savo finansais yra stipri. 1957 
m. sausio 1 d. ji turėjo savo ižde $2,382,802.51. šie pinigai yra 
sudėti saugiose investacijose — valstybės, korporacijų bonuose 
ir morgičiuose. ši suma — organizacijos turtas — yra šiaip 
skirstoma: Gyvybės apdraudos skyriuje yra $2,183,840.62, Jau
namečių apdraudos skyriuje — $84,457.19, Pašalpų ligoje — 
$89,311.71, Labdaros arba našlaičių fonde — $4,368.39, Lė
šų — $4,378.39, Jaunimo akcijos fonde — $8,172.52, atstovų (į 
seimus) — $8,273.53.

Apie šiuos atskirus fondus ar skyrius yra pravartu šį tą 
pasakyti. Daug kas galvoja, kad šis “milionierius” — LRKSA — 
iš tų visų fondų gali skirstyti aukas švietimo, kultūros ar ki
tiems reikalams nė kiek nesivaržydamas. Taip nėra. Tiek gy
vybės apdraudos (suaugusiųjų), tiek jaunamečių apdraudos, tiek 
pašalpos skyriuosna sumokėti ar investaci jomis uždirbti pinigai 
priklauso tik nariams. Jie ir valdžios yra griežčiausiai kontro
liuojami. Nė centrinė valdyba, nė pats vyriausias organizacijos 
“bosas” — seimas negali tų skyrių pinigų skirstyti kitokiam 
tikslui, kaip tik tam, kam jie yra sumokėti ar uždirbti. Šitoks 
pagrindinis organizacijos nusistatymas ir valdžios kontrolė kaip 
tik užtikrina nariams tai, kad ji, organizacija, pajėgs išpildyti 
savo įsipareigojimus nariams.

Labdaros fondas, kuriame yra daugiau keturių tūkstančių 
dolerių, yra skirstomas suvargusioms, pašalpos reikalingoms 
Susivienijimo šeimoms. Kadangi tokių atvejų yra gana daug, 
todėl organizacijos vadovybė to fondo negali naudoti nenarių 
šalpai. Iš lėšų fondo yra išlaikomas administracinis aparatas, 
apmokamos valdybos narių kelionės, leidžiamas savaitinis orga* 
nas “Garsas”. Bet, jei šis fondas būtų stiprus, centrinė val
dyba ar seimai galėtų iš jo skirti ir kultūros bei lietuvybės pa
laikymo bei švietimo reikalams. Deja, jis toks nėra. Kad jis 
būtų sustiprintas, reikalinga žymiai daugiau narių turėti or
ganizacijoje. Apie atstovų fondą ir kalbos negali būti, nes iš 
jo yra apmokamos kuopų atstovų kelionės į seimą.

Lieka jaunimo akcijos fondas, kuriame turima daugiau as
tuonių tūkstančių dolerių. Centrinė valdyba, kaip girdėjome, 
yra nusistačiusi tą fondą panaudoti jaunimo reikalams, bet tik 
Susivienijimui priklausančio jaunimo: atrankos būdu skiriant 
stipendijas, veiklesnius jaunuolius pasiunčiant keletui savaičių 
į lietuvių vasaros stovyklas, organizuojant apskrityse ir kuopose 
jaunimui pritaikytus pobūvius, konkursus ir t.t. Tokia akcija 
Susivenijimo jaunimo tarpe turėtų daug padėti didesnį jaunimo 
skaičių organizacijon įtraukti ir tuo pačiu jos visą veiklą pa
gyvinti.

LRKSA praėjusių metų gale turėjo netoli 10,000 narių. Jie 
apdrausti $6,348,700 sumai. Organizacijos pajėgumas išpildyti 
nariams savo įsipareigojimus (“solvency”) siekia 116.67%. Ir 
šiuo atžvilgiu organizacija dabar stovi geriau, negu stovėjo bet 
kada praeityje. Pažymėtina ir tai, kad LRKSA turtas nuo 1954 
metų iki 1957 m. pradžios paaugo $202,743.35. Tai vis tik stam
bus prieauglis.

Buvusiojo seimo atstovai išsiskirstė į savo vietoves paten
kinti tuo, kad LRKSA yra labai gerame finansiniame būvyje, 
kad einama pažangos keliu, įvedant naujus modemiškus apdrau
dos skyrius, statant savo centrui ir spaustuvei modemiškus, or
ganizacijos reikalų tvarkymui specialiai pritaikytus namus, ku
rie būsią užbaigti ir įrengti š. m. lapkričio mėnesį./ I

Taigi, kaip matome, šis lietuvių “senis” ir “milionierius” — 
Lietuvių R. K. Susivienijimas Amerikoje — laikosi gerai, stipriai 
ir savo ateitin žiūri šviesioms akimis.

DABARTIS IR VLIKAS
J. KONČIUS, Chicago, III.

Prieš kurį laiką lietuvišką manau nei vienas neabejojame, 
spaudą skaitančioji visuomenė kad 8u Vakarų Vokietija šiandie 
turėjo progos sužinoti, jog pas-1 ną yra nemažiau skaitomasi ne
kutinės sesijos metu Vlikas iš- gu su betkuria kita didžiųjų vals 
sirinko naują prezidiumą ir pa- tybių. Kelių yra jieškoma, nors 
vedė dr. Trimakui Vliko pirmi- apie juos mažai arba nieko nėra 
ninko pareigas. Ilgai užsitęsę' kalbama. Apie juos mes, galbūt, 
kivirčai spaudoje ir kaikurių gru į sužinosime tik ūda, kada jų įgy
pių savotiškas nusistatymas Vli
ko atžvilgiu nepaliko be pėdsa
kų lietuviškoje visuomenėje. Tad 
su nauju pirmininku vėl kyla 
viltis, kad gal šį sykį ir pavyks 
kaip nors surast tą aukso vidu
rį bendram darbui, kuriame jau

vendinimas bus aiškus, dėl jų1 
pasisekimo nebeliks abejonių, ta 
da jie bus atidengti visuomenei, j 
Pavyzdžiui, mes labai mažai ži-j 
nome apie kanclerio Adenauerio j 
viešnagę Washingtone, nors jis 
praleido ten nemažai laiko ir

spėjo pasireikšti emigracijos vė-' Vokietijos sujungimo klausimas 
žys grauždamas tautinio susipra buvo vienas iš pagrindinių kiau
tinio ir pareigos jausmo gyvy
binius siūlus politinėse grupėse 
ir pas paskirą lietuvį .

Entuziazmas
Yra jau nepaslaptis, kad me

tai palieka nelabai teigiamą ant
spaudą tarp mūsų ir tas en-

simų. Taip pat, mes labai maža 
težinome ir apie Londone vyks
tančią nusiginklavimo komisiją, 
nors jos darbų apimtis yra labai 
plačios apimties.

Ar pagalvojame?
Tačiau iš to dar neseka, kad

tuziazmas tėvynės atžvilgiu, ku- visų pavergtųjų kraštų padėtis ■
savaime vieną dieną, nieko ne-' 
darant, susilauks palankaus 
sprendimo. Jei prie šių klausimų 
sprendimo einama su tokiu ne
paprastu atsargumu, tai ir yra 
tik todėl, kad Vakarų demokra
tijos jaučia labai gyvą reagavi
mą tiek iš visuomenės, tiek iš 
įvairių organizuotų vienetų pu
sės. Kokią didelę klaidą daro 
ta mūsų visuomenės dalis, kuri 
savųjų interesų užliūliuota .mū
sų veiksnių atžvilgiu atsiliepia 
replika, jog su mūsų veiksniais 
valdžios atstovai skaitosi Wa- 
shingtone tik tiek, jog prie Bal
tųjų Rūmų kartu nusifotogra
fuoja. Bet ar mes pagalvojame 
kada, koks būtų nusistatymas 
mūsų krašto atžvilgiu tada, jei 
tie veiksniai .kaip Altas, Vlikas 
ir kiti ten nesilankytų ir tų rei- 

kartėlis pasaulio politikais- »" I kal1 "ekeltM. Jeigu jie mums iš-
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Maskolių diktatorius (šviesia 
pramonės įmones, kurios jam

eilute))_ Bratislavos dirbtuvėj Čekoslovakijoje lanko sunkiosios 
labai rūpi, kad neišslystų iš rusų rankų. (INS)

riuo kadaise degėme, palaips
niui ima blėsti. Nusivylimas pa
saulio politikais iš vienos pu
sės, ir noras įsikabinti tvirčiau 
ekonomiškai į šią žemę iš kitos, 
verčia nevieną užmerkti akis vi
sam kam, kas vyksta plačiajam 
pasauly ir pasineri savo siauram 
kasdienių reikaliukų pasauly, 
nors sočiai ir padoriai gyventi 
čia galima ir be ypatingų rū
pesčių. Lietuvis visad pasižymė 
jo kruopštumu ir sumanumu, o 
gobšumą visad laikė neigiama 
ypatybe, apie kurią būtų pra
vartu pagalvoji ir mums, o ypač 
pagalvoti ir apie tuos klausimus, 
kuriuos kadaise skaitėme gyvy
biniais, kurie, deja, tokie ir te
bėra nežiūrint, kad mes į juos 
nevisuomet beįžvelgiame.

Aplinka ir auklėtojai
+ VYSK. V. BRIZGYS

Mokyklinio amžiaus vaikas , jaunimo klaidinimas ir tiesiogi- 
mokykloje praleidžia tik mažą nis blogo mokymas, 
dalį savo laiko. Jeigu šeima rū- Antras — jaunus žmones rei

kia mokyti ir pratinti realioje 
aplinkoje būti savistoviais, ne
pasiduoti aplinkai, o turėti savo 
nuomonę, savo nusistatymą ir 
pagal juos elgtis. Tam reikalui 
daug pagelbsti šeimos dvasia,! 
šeimos tradicijos ir jos narių ei-1 
gesys bei Dievo malonė;

Trečias - yra tušti žodžiai 
peikti aplinką ir ja skųstis. Ap
linka nėra koks nors gyvas ar 
negyvas daiktas, kurio negalė
tum nei pakeisti, nei pašalinti. 
Aplinka yra aplinkinių žmonių 
elgesys. Koki aplink žmonės, to
kia aplinka ir tokia jos įtaka. 
Kurios nors vietos šeimų tėvai, 
sielų ganytojai mokytojai, val
džios įstaigų atstovai gali savo 
gyvenamoje vietoje sukurti to
kią aplinką, kokią jie nusitars. 
Kurios nors vietos gera ar blo
ga aplinka priklauso nuo to, ar 
ją kas nors planingai kurta, ar 
palieka ją kurti vietos ir iš to
liau atklystantiems padaužoms. 
Aplinka dažnai skundžiamasi to
dėl, kad ji paliekama formuoti 
neatsakingiems žmonėms ,o kont 
roliuoti policijai.

Prancūzijos tradiciniai patro- 
nažai, iš kurių ir šv. Jonas Bos- 
co kopijavo savo oratorijas, ir

pestinga, kitas laiko tarpas yra 
šeimos kontrolėje. Jeigu šeima 
nesugeba vaiko išlaikyti savo 
globoje, tada jį pasiima gatvė.

Tačiau ir geriausios šeimos, 
ir geriausios mokyklos jaunimas 
negali visiškai išvengti gatvės 
įtakos. Nėra perdaug girtina ten 
dencija vaikus visiškai atskirti 
nuo visuomenės, kad jie būtų ap 
saugoti nuo blogos įtąkos. Vai
kas yra visuomenės narys ir vi
suomenei ruošiamas. Juk ne vi
sos mergaitės nueis į uždarus 
vienuolynus; ne visi berniukai 
taps trapistais. Perilgas ir per- 
didelis jauno žmogaus izoliavi
mas nuo visuomenės dažnai tur 
labai neigiamų pasekmių.

Kad jauną žmogų ne aplinka 
valdytų, o jis aplinką, yra rei
kalingi trys dalykai.

%
Pirmas — jaunimą reikia auk 

lėti kritišku, mokant skirti ge
ra ir bloga. Yra bloga tokia ten 
dencija, nepaisant koki būtų jos 
motyvai, mokyti ir pratinti jau
nimą girti viską, kas šiandien 
yra gyvenamam krašte, mieste 
ar tautoje. Blogas yra toks pa
triotas, kuris iš patriotizmo ne
moka savo tautoje skirti gero

Tiesa, kad nebe pagrindo yra 
tų,i

kurie nuoširdžiai dar tautos rei
kalais rūpinasi, nes iš tikrųjų, 
galbūt, buvo galima daugiau pa
daryti pavergtųjų kraštų atžvil
giu negu padaryta iki šiol. Ta
čiau kažin? šiandieninė tarptau
tinė politika įgavo naujus mas
tus ir metodus, kurie mums daž 
nai yra nesuprantami ir kai ka
da net apgaulingi. Dažnai suži
noję keletą faktų mes bandome 
pramatyti išvadas ir po to nu- 
suviliame, kai jos neišsipildo. 
Vienintelis kelias į laisvę yra iš
tvermė ir racionalus asmeninių, 
bendruomeninių bei tautinių rei
kalų tvarkymas.

Mes neturėtumėm pamiršti vie 
no dalyko. Būtent, jeigu Lietu
vos byla nebuvo iškelta viešu
moje, tai kąd ji ir nebus. Mes, 
gal būt, pamirštame kaikada, jog 
pavergtųjų kraštų politika yra 
opi žaizda tarptautinėje politi
koje ir jei šiandieną pro ją pra
einama tylomis tai tik todėl, 
kad tam dar nėra pribrendęs tin 
karnas momentas. Nes gi ir Vo
kietijos didesnė dalis dar tebėra 
pavergta ir okupuota, nors mes

laisvintos Lietuvos neparveža 
tai nei nuogąstaukime, nei rūs
taukime ant jų, nes ir Adenaue- 
ris grįžęs namo to negalėjo už
tikrinti savai tautai. Daug pas
tangų buvo padėta iki šiol, daug 
gražaus pasiaukojimo parodė 
žmonės pro kuriuos, galbūt,

Šia proga aš tik norėčiau iš
kelti vieną mintį, kurią manau 
nevienas pagalvoja. Vlikas yra 
tiesioginei įsipareigojęs stovėti 
mūsų tautos tiek pavergtos, tiek 
tos esančios emigracijoje ir de
mokratinių kraštų bei jų vyriau 
sybių. Mes neabejojame, kad 
Vlikas darė ir daro visa kas ga
lima, kad laisvės bylą kuo grei
čiau privedus prie laimėjimo. 
Nevisuomet yra galima, kaip 
jau anksčiau minėjau, kelti de
taliai viešumon visus planus, 
kas, kur ir kaip daroma. Tačiau 
su tam tikrais rezervais vis tik 
lietuviška visuomenė bent ret
karčiais turėtų būti painformuo 
jama apie Vliko daromus žy
gius, bei darbus taip kaip, pa
vyzdžiui, kad būna painformuo
jama kartas nuo karto apie Al
tą ir jo uždavinius. Yra tekę ne
kartą girdėti labai gražių prane
šimų iš Vliko žmonių žodžiu, tad 
būtų tiek pat malonu bent ret
karčiais pasiskaityti apie tai ir 
spaudoje. Tada, galbūt, ir tie, 
kurie nekartą imasi plunksnos 
Išlieti kartėliui bei negatyviai

Mirtis atidengia tikrą 
asmenį

Keletas knygų yra parašyta 
apie paskutiniuosius žodžius 
prieš mirtį didžiųjų žmonių — 
žymių ir netaip žinomų. Viena 
geriausių yra laikoma Edward 
S. LeComte, kurią jis pavadino 

1 paskutiniųjų žodžių žodynu.
Joje autorius paliudija, pa

vyzdžiui, gražiuosius žodžius 
Marie Bashkirtseff, kuri, stebė
dama mažos žvakės mirksėjimą 
prie savo lovos, tarė: “Mes pra- 
nyksime kartu”.

Kai'kurie didingąjį išėjimą 
paskandina kartume. Agripina, 
imperatoriaus Nerono motina, 
pažiūrėjo į veidus žmogžudžių, 
pasiųstų jos sūnaus ją nužudyti 
ir sušuko: “Perskroskite mano 
įsčių!”

Heroizmas visados yra nelauk 
tinas. Kai imperatorius Klaudi
jus įsakė Caecinai Paetus nusi
žudyti, vargšas vyras visai iš
sigando. Jo žmona, Arria, paė
mė peilį iš jo rankos, įsmeigė į 
savo kūną ir padavė jį savo vy
rui. “Paetus”, ji pasakė, "ne
skauda”.

—o—
Mišios sov. Vokietijoj

BERYNAS. — Apie 2,000 jau 
nųjų katalikų iš Frankfurto am 
Oder apylinkių dalyvavo ponti- 
fikalinėse šv. mišiose, . kurias 
aukojo Berlyno vyskupas Doep- 
fner. Pamaldos įvyko sovietinė
je Vokietijos zonoje, Chorin vie 
nuolyno bažnyčios griuvėsiuo
se, apie 60 kilometrų nuo Ber
lyno.

nekartą mes praėjome nepaste- kritikai, neturėtų tiek progos

DOVANOS Į LIETUVĄ
INTERNATIONAL. PARCEL SERVICE bendrovė siunčia J LIETUVĄ 

ir Rusiją, (Sibiran) siuntinius su Įvairiomis gėrybėmis: angliškom
medžiagom, maistu, avaline, vaistais, mašinas SINGER, akordeonus 
HOHNER, dviračius, laikrodžius ir daug kitokių dalykų, šie daiktai pri
statomi iš Anglijos bei Švedijos. VISI mokesčiai yra apmokėti siuntėjo, 
gaunant siutinį mokėti nieko NEREIKIA. Pristatymas garantuojamas 
100%, pilnas DRAUDIMAS.

nuo blogo. Blogas yra toks jos pakeitė daugelio miestų gat- 
krikščionis, kuris stengiasi ištei- vės nuotaikas. Tai graži pamo- 
sinti visus blogus krikščionių pa i ka visiems, kaip kurti ir val- 
sielgimus. Toks elgesys yraI dyti aplinką.

bedami, dar daugiau jų reikės 
ateity idant ištęsus kovą iki ga
lui.

Naujas žmogus

Bergždžias būtų klausimo kė
limas apie Vliko reikšmę ir jo 
reikalą, daug kartų tai jau buvo 
kalbėta ir rašyta spaudoje, šiuo 
atveju tiktai kada mes sužino
me, jog Vilkui pirmininkauti atei 
na naujas žmogus, ir vienas iš 
nedaugelio, kuris yra kvalifikuo 
tas politiniam darbui tiek išsi
lavinimu, tiek ilga diplomatine 
patirtimi, mes turėtume jausti 
gilią viltį, jog šį sykį Vlikui bus 
grąžintas tikrasis respektas, pa
sitikėjimas ir visapusiškas jo 
rėmimas.

taip garsiai šaukti. Ką ir kiek vi
suomenei atidengti, tai manau 
pats Vlikas nesunkiai galėtų 
padaryti, o taip pat surasti iš! 
savo tarpo žmogų, kuris galėtų 
tai padaryti. Jei visuomenė pa- Į 
justų šį glaudesnį kontaktą su 
Vliku, daugelis ne tik tariamų 
negerovių, bet ir tikrų išnyktų. 
O tuo pačiu tiek moralinė, tiek 
materialinė parama pačiam Vii-, 
kui žymiai sustiprėtų taip, kad 
ir anas, kuris nuo savo namelio 
ar smulkaus grupinio reikalėlio 
nebetoli beįžvelgia, pajustų vėl 
Kudirkos “Kelkite” ir vėl įsi
jungtų į-bendrą darbą. O ranka 
rankon, visi kartu įgyvendinsi
me ir tokius dalykus, kurie šian 
dieną irtum atrodo nepralaužia- 

| ma mūro siena.

W-7 ORO PAŠTU ................$38.00
60 GM Streptomycin a 1 gm.
1000 tablečių Rimifon 

Roche a 50 mgm
W-9 ORO PAŠTU ................. $33.50
200 tablečių Butazolldin a 100 mgm 
200 tablečių Serpasil a 0.25 mgm 
200 tablečių Athophan
250 tabl. Vitamin B-12 a 10 micr.
S-13 ................................................ $13.50
20 svarų Cukraus
S-14 ................................................ $23.50
20 svarų grynų taukų
S-17 ......................................... .. $20.50
10 svarų grynų Taukų 
10 svarų Cukraus

G-1» ........................................... $49.50
3 jardai vilnonės medžiagos mo

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

3 jardai vilnonės medžiagos suk
nelei Afgalaine. visokių spalvų.

G-21 . .......................................... $89.50
3 jardai vilnonės vyriškam pal

tui medžiagos — pilka, fnŠlyną, ru
da. Vist reikalingi priedai (pamuša
las, kišenės ir kiti dalykai).

3 *4 jardų vilnonės medžiagos vy
riškam kostiumui su visais reika
lingais priedais.

Mūsų bendrovė siunčia labai pigiomis kainomis ORO PAŠTU įvai
riausius vaistus. Mes išsiunčiame vaistus pagal Jūsų reseptus gautus iš 
Lietuvos. Užsakant j Sibirą, prie nurodytų kainų pridėkite — Oro Paš
tui $5.60, kitiems $1.50. Rašykite mums lietuviškai, pdašydami visokių 
informacijų. Naudokitės mūsų patarnavimais, nes mes turime daugmetin) 
patyrimą. PRAŠYKITE MŪSŲ KATALOGŲ.

PRAŠYKITE MŪSŲ KATALOGŲ.
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Kurt Matthieg

Aš girdėjau giedant 

vieversį
(Ištrauka iš šio vardo veikalo - dienoraščio, 

išėjusio 1956 m. Muenchene.)

Vertė V. KERT AUN INK A S

PASITRAUKIMAS IŠ KURŠO
Sausio pabaigos dienos. •— Pirmą valandą po vi

durnakčio mes jau buvome paruošę savo bagažą. Tada 
sargybinis pabeldė j langą: trečią valandą susirinkti; 
prie štabo pastato!

Mes apleidom teismo kalvą Heinerisch, o šunų da
linio prižiūrėtojas pasiliko savo dingusio pono vietoje, 
įjungiami sunkvežimių motorai: maždaug pusė jų buvo 
įšalę ir nepajudėjo iš vietos. Dabar prasidėjo stūmi
mas ir traukimas. Buvo bandoma motorams pagelbėti 
karštomis dumplėmis. Emilis ir aš triūsėmės virtuvės 
vagone. Apie penktą valandą mes jį jungtinėmis jėgo
mis įstūmėme į gatvės griovį. Po to baldus, maišus, 
dėžes sukrovėme augštai ant kelio pakraščio. Dalbos ir 
lentos mums suteikė daug vargo. Mes tratinome ir pyš
kinome iki 8 vai.; tai vyko aštraus saulėtekio šalčio 
metu.

Gi štabo dalinys iki tam šis dirbo pakrovimo sky
riuje. Viena mašina po kitos buvo keltuvu iškeliama 
augštyn ir nuleidžiama žemyn. Ir taip vyko visą dieną, 
be kavos ir duonos — apie tai tada niekas negalvojo.

Mėnulis pakilo virš laivo. Staiga erdvę perskrodė 
prožektorius — vienas sunkvežimis, kuris buvo tiesiai 
virš mūsų galvų, pasiliko kabėti ore. Trisdešimt vyrų 
grūdosi ir veržėsi geležinėmis kopėčiomis augštyn — 
Emilis Meyeris mane atplėšė atgal. Kai pagaliau mes 
bėgome jau ant denio, prieplaukoje pradėjo veikti prieš
lėktuviniai pabūklai. Ir kai mes sugrįžome į krantą,

sis gurguolės vadovas Ruebenackeris iš sustingimo; jis 
įteikė mums kelionės dokumentus ir maisto ilgam lai
kui, taip pat palinkėjo mūsų laivui trijų torpedų ir, 
mums nespėjus nieko pasiklausti, išėjo. Truputį vėliau 
iš kamino išgirdome kaukimą; laivas pradėjo virpėti, o 
vyrai bėgiojo šen ir ten..,

... Ir tuo metu, kai „Elisabeth III“ palengva plaukė
radome visus tartum pritrenktus; visos šviesos uoste uosto, mes rūpinomės kovoti su ledo sluogsniais, ap- 
buvo užgesintos. Taip mes klaidžiojome, mėnuliui švie- dengusiais mūsų batus. Netrukus gavome ir kavos —
čiant, pastogėje, o vėliau prabėgome pro hales, fabri
kus ir rūmų griuvėsius; tuo metu prieš mus ir už mūsų 
buvo šaudoma į orą ir skeveldrų lietus krito žemyn. 
Mes jau negalėjome atskirti, kas krito iš viršaus ir kas 
iš apačios. Pagaliau mes sustojome vieno fabriko kie
me ant žemės pakilimo, kuriame buvo skylė: žemai mus 
pasveikino trys rusų karo belaisviai, kurie ramiai rūkė 
savo machorką.

Šią naktį buvo tris kartus paskelbtas aliarmas, 
kurio metu šaudyta į erdvę ir iš erdvės. Apie trečią 
valandą ryto prieplaukoje stovėjo dar vienas autobu
sas, skirtas pakrovimui. Mūsų laive ši mašina netilpo. 
Po valandos Emilis ir aš šitą automašiną pakrovėme į 
kitą laivą. Ir tada mes patys atsistojome prie mūsų 
autobuso keturių tūkstančių tonų laivo denyje. Šiuo 
metu šaltis pakilo iki dvidešimt devynių laipsnių. Taip 
mes išstovėjome, išalkę ir persidirbę, miegančio laivo 
denyje pačią šalčiausiąją šios žiemos naktį. Mums va
dovaująs puskarininkis buvo dingęs. Mes laipiojome 
nuo pakrovimo vietos ant viršutinio denio, bandėme 
traukti uždarytas plienines duris, kitas atidarėme ir 
patekome į tamsą, šaukėm patruliuojančiam jūrininkui. 
Jis praėjo pro mus tylėdamas. Tada įlipome į teduotąją 
mašiną ir, susivynioję į antklodes, atsigulėme ant kaili
nių medžiagų. Vos prašvitus, mus pažadino vyriausia-

pirmo šilto viralo. O tuo tarpu iš pakrovimo vietos bu
vo iškištas ištisas artilerijos dalinys. Laivas, knibždąs 
neįtikimai susigrūdusių kareivių, praplaukė pro uosto 
švyturį ir išėjo į atvirą jūrą. Dienos metu į mūsų laivą 
buvo įdėta ir kitų didelių bei mažų dėžių. Mes stebėjo
me, kaip konvojus visa tai surenka ir kaip sargai, maži 
aštriai kaukiantieji palydovai šunys, buvo įsodinami ir 
mus apsupdavo. Jau buvo po pietų, bet šį kartą tai 
buvo nuostabus momentas. Pasidarė tamsu, ir tada 
pralėkė pro mus vienas šviesa signalizuojąs laivas; jis 
plaukė prieš mus ir ir netrukus pradėjo kaukti lyg pa
siutęs. Bet tai tęsėsi neilgai; mes šniokštėme ir grūdo- 
mės to geležinio seklio užpakalyje; o tuojau atėjo ir 
naktis, perskrodžiama prožektorių šviesomis.

Taip mes keliavome vieni.
Atviroje jūroje ilgai mus lydėjo žybčiojančios sa

los. Jos gulėjo tartum jūros rožių ryšulėlis ant pilkų 
bangų. Plūduriuojančios salos atkreipė mūsų dėmesį į 
vieną nepaprastą reiškinį: ten, kur „susilieja“ oras ir 
vanduo, atsiranda tartum augštas krantas. Mes vis 
stovim prie laivo atramų. Mašinų skyriuje ant karštų 
vamzdžių nėra lengva ištverti. Bet kurgi galime pa
bėgti? Juk tokios transporto priemonės neturi jokių 
kajučių ir jokių užkampių; pakrovimo skyriuje bata
lionas guli susispaudęs ant šiaudų, tarp savo pabūklų.

,(Bus daugiau)
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Už mokesčius atėmė turtą
Federaliniai mokesčių rinki

mo agentai atėmė dalį turto . 
Geyhound TV Service bendro
vės, turinčios savo krautuvę 937 
E. 55 str., Chicagoje. Ta ben- • 
drovė už 1954 ir 1955 metus 
yra nesumokėjusi $2,644 mo-1 
kesčių.

BEALESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE CLASSIFIKI) AND BElF W ANTRO UIS
Piet-vakariuos, savininkas par

duoda gerų pajamų nuosavybę,
. . . _ . . u $26,500 ; 2 aukštų mūrin. 2 po 6Pajamų nuosavybė 7 kam h rezid. ’• n . * , 7

ir 2-jų k. hutas rūsyje. Radijatoriais “5™. 3 miegam, kiekvienam. 25- 
gazu apšild. Galimybė padaiyti S-čias xl25 pėdų sutvarkytas sklypas.

Moderni koklinių plytelių vonia ir 
virtuvė. Ištisas rūsys. Apšildymas 
stokeriu. Karštas vanduo apšild. 
gazu. Gerame stovyje. 5533 South 
Wood St.

GAGE PARKE

J vi tenka kentėti iido užklelėjuMų

KORNŲ (nuospaudų)
ir nuotrynų, Lai vartokite naują 
ir h k u b y >kansniŲ naikintoją 
X - IT. liunkutė kainuoja tik 
31-00 Jūsų apylinkėm drugštoryjc.

Galima gauti šiose vaistinėse: 
Union Drugs, 3459 S. Halsted 
Prėskus, 11012 S. Michigan 
48rd St. Store, 2735 W. 43rd 
J & J, 2557 W. 69th 
Charles, 5460 S. Kedzie ,
Nieks, 6558 S. Kedzie 

Archer Big Store, 4193 S. Archer 
Cragin, '5100 Grand Avė. 
Roman’a, 3000 W. 59th 
Maranda’s, 2659 W. ' 63rd 

Vanek, 6010 W. 26th St., Cicero 
llargis, 2425 W. Marąuette Rd. 
Chochola, 3758 W. 26th St.

butas. 2 autom, garažas. Paskola su 
4/a%. Pilnu kaina $19,900.

MARQUETTE PA&KB 
Savininkas turi greitai parduoti

1 H augšto medin) namą — 5 ir 3)4 
kamb., alyvos šildymas. Tik $11,900.

Prie parko 1 uit. senumo 5 kmb. 
būt. (3 inieg.), apačioje ir 4 kmb. 
būt. viršuj, kilimai, įkainuota pri
einamai.

BRIGHTON PARKE 
augšto mūr.. 7 kamb. (4 mleg.) 

apačioje, 4 k. butas viršuj. 50 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina 
$24.500.

Apylinkėje Cic iro ir 48 gatv. nau
jas 5*Z2 kmb. (3 miegam.) mūr. na
mas. Pilna kaina $18,500.

PASITEIRAUKITE mūsų namų

• Pietvakariuose. Savininkas par
duoda. 5817 So. Natchez. Įkainuo
tas greitam pardavimui $16,750. 6 
kmb. 2 miegam. 37Hxl25 apsodin
tas (landseaped) sklypas, šaidimo 
kmb. (play room) didelis galionas, 
valgymui vieta, moderni virtuvė. 
Gazu P. A. apšildomas. Daug prie
dų. Telef. REliance 5-8754.

_______ _ ___________ ___ _ _____ 2 bt. mūr. — Kavlninkas parduo-
sųraše ir įsitikinsite gerais pirkiniais da- 5404 So. Spaulding. Atdaras ap

žiūrėjimui sekmadienį. 4 ir 4 kmb. 
butai. Pilnas rūsys. 2 mašinų gara- 
žaa, $0x125 pėdų sklypas. Uidar. ve- 

Lnaurance, Notary Public rand. Veneciškos užuol. Daug prle-
5016 So. Western Are. dų. Skubiam pardavimui kaina

PRosp. S-2284 arba HEm. 4-7086 į *25.000.00. Susitarimui skambinti 

-• La-SSa ČdJEsSs

VARPAS Real Estate

ifcUSSTS LAwrance B-663I — RoseUe, Iii.

PROGOS — OPPORTUNITIES
PIRKITE ir parduokite savo ne- <3Q7 W. Marqiiette Road

KIRPYKLA &
2-JŲ BUTŲ MCRINIS NAMAS
I butas 6 k. ir 1—3*/2 ■ Geroje 
pietvakari) miesto daly. Savininkas 
eina pensijon. Tuojau bus galima 
užimti.

VAN BEVEREN - GLOMB
WA 5-0206

Pardavimui VALGYKLA. Gausi 
klijentūrą, didelėj lietuvių koloni
joje. Teirautis 2447 W. 69th St., 
arba Telef. GRovehill 6-9504 nuo
II vai, išskyrus sekmadienius.

Pardavimui TAVERNA ir SALĖK.
Pokyliams gaminamas valgis. Sa
lės dažnai išnuomuojamos. Įsigyve
nęs biznis. Qeros pajamos. Pilnai 
įrengta.

Labai pelningas biznis.
Užimkite ir pradėkite dirbti. 
Skambinti —

BRunsvvick 8-6575

Modern. Groserių ir Maisto Prod. 
Krautuvė. Pietinėj miesto daly. 
Prie kampo. Geros pajamos, įsigy
venęs biznis. Pageidaujant galima 
gauti ir gyv. patalpas. Savininkas 
parduoda dėl kitų interesų. Skam
binti VI 6-4800 iki 7 vai. vak.; 
Vėliau COlumbus 1-4668.

FOR SALE Coral Reef Sea Foods 
Kestaurant. French fried shrimp, 
chicken in the box, carry-outs. Cor- 
ner Store, high volume business. 
Kuli price by owner $3,500.

734 S. Kedzie Avė., Cliicago, III. 
NFvada 8-0219

Parduodamas TAVERNOS BIZNIS 
— 8222 SO. KEAN AVĖ., Willow 
Springs, III. Geras biznis. Didelė vie
ta automobiliams pastatyti. Priešais 
Liet. Tautiškas kapines.

Parduodama RŪBŲ VALYKLA 
IR SIUVYKLA. Biznis įsteigtas 
prieš daug metų. Tel. REliance 5- 

5281,'

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

2558 WEST 69TH ST. 
_______ REpublic 7-1996_______

NAUJA MODERNI 
KRAUTUVĖ

GRAŽIAI DEKORUOTA

Nauja krautuvė idealioje vie
toje augančiame bendruomenės 
centre. 50X65 pėdų.

3724 W. 79th St.
Arba išnuom. raštinėms. 

PRospect 6-3900

kilnojamą turtą per mano įstaigą, i 
Naudokitės mano teisingu patarna
vimu.

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

472-rm brk.
Alum. storms, refrig. Stove, many 
extras. Close to sehool, churches, 
Stores and aeross from the park.

OPEN SAT. & SUN.
1— P.M.

ŽIŪRĖKITE — VIENAS Iš ŠIŲ
GALI BŪTI JŪSŲ NAMAI

Nauji mūriniai namai su 3 mieg. 
kamb. Komb. virtinė ir dim-tte. F. A. 
apšildymas. Pilnas rūsys, žemas (mo
kėjimas. Namai yra šiose vietose: (

6425—41 S. LAMON AVĖ.
5222—24 S. KENNETH AVĖ. 
5115—17 S. PARKS1DE AVĖ. 
5149—53 8. KILDARE AVĖ. 
6404 S. LA t ROSSE AVĖ.
4626 S. SPRINGFIEI.D AVĖ.

Geriausias pirkinys šią savaitę
4 kamb. mūrinis, galima įrengti 

daugiau kamb. Didelis apsodintas 
sklypas. Gazu apšild. Daug priedų. 
1 *6 autom, garažas, šoninis priva
žiavimas. Kaina nupiginta.
Atdari apžiūrėjimui sekimui. I 5 v.

6425 8. LAMON — 3 mieg. k.
5222 S. KENNETH — 3 mieg. k.

\ Mes turime kitų naujų bei senų 
namų. iš kurių galite pasirinkti, ar
ba pastatysime jums tinkamų, namų 
ant jūsų. sklypo arba ant mūsų 
Sklypo.

VAN DALE 
REALTY & BUILDERS

5093 Archer Avė. LU 2-3535
Atdara kasdien 9 iki 9. Sek. 1 iki 5

$7,500 PILNA KAINA. 2 butai— 
4 ir 4 kamb. Garažas. Apylinkė 
je 27th ir Sawyer Avė. Įmokėti 
$1,800. LAwndale 1-7038.

REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — MEN

HNUOMUOJAMA — POR RENT

M

St. Denis ptirap. Savininkas par
duoda de luxe mūrinį Georgian na
mą. $27,000. 6 kamb. 1 Vį “tile” vo
nios. Naujai dekoruotas iš vidaus ir 
iš lauko. Gazu “F. A.” apšildymas. 
35 x 125 apsodintas sklypas. 2 auto. 
garažas. Daug priedų. Poilsio kam
barys rūsy. Skambinti GRovehill 6- 
8(188 susitarimui.

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 59th St. Tel. PRospect 8-5454
^iiiiiniiiiiniiiitiuiiiMHiiinniiiiiinnMHiiuriniiiiuiiiiiiiiiiiiniBiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiimmisiiMMiiM

PARDUODAMAS 40 AKRŲ ŪKIS,
4 kamb. modern. namas, kiti pasta
tai, traktoriai, įrankiai ir javai. 
$10,000.

5 KAMB. modern. namas kiti pa
statai, javai. Juodžemė. Prie U. S. 
30. 90 pėdų pagal kelio x 725 pėdas. 
$7,500.

Ijouis Hlavacck, Real Katate, 
Kast on U. S. 30, Grovertown, lnd.

PAJAMŲ NUOSAVYBE. 4 butų 
medinis namas — 2 po 5 ir 2 po 4 
k. Atskiros vonios, cementinių blok 
sų pamatai, pilnas cementuotas rū
sys, pečiais apšild. $200 į mėnesį, 
pajamų. Pilna kaina $8,500.

5636 S. PRINCETON 
Skambinti savininkui ST 3-4495.

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
8405 West 61 St. 
WAIbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir aemsd.)

Arti Scottsdale SAVININKAS 
PARDUODA De Luxe $26,500. 
8014 S. Lawler. 6 did. kamb., face 
briek tri-level. Gazu karštu vand. 
apšildoma. Natūralaus akmens ži
dinys. 65x165 pėd. sklypas. Palė- 
pis ir garažas. Geros mokyklos. 
GArden 5-3583.

REAL ESTATE
Paskolos. Ne j. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALON18.
Namų PRospect 8-2071

4 KA.MBARIV MCRINIS
3 KAMBARIAI VIRŠUJE 

Plytelių vonios. Spintelės virtuvėje.
! Alum. “storm.” Ir sieteliai. Flbre- 
1 glass awnings, neužbaigtas. Rūsys—
"knotty pine”, plytelių grindys. 2 

[ mašinų garažas, gazu apšild.
FRontter 6-2033 

4527 So. Kominsky

Vasarotojams Kambariai
Galimybė naudotis, virtuve. 2 blo-1 
kai nuo Lake Michigan. “VASA-: 
RA” COTTAGE. CENTRAL AVĖ.,1 
BEVERLY SHORES, INDIANA. 
3 mylios į vak. nuo Michigan City. ' 
Chicagoje telefonuokite BUtter- 
field 8-9560. I-------- —.

Išnuom. daktarų kabinetas. Mo
dernus. Pirmas augšt. Šalto oro 1 
vėsintuvai. 6 kamb. Katalikiška a- 
pylinkė. Geras susisiekimas. Cent
ral Avė. ir 25 St. Cicero. III. Tei-, 
rautis OLympic 2-0905.

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų ilnnomavi 

moi. Patarnavimaa veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate 
M10 So. Weetern. PRoepect $-22X4

— Išnuomojami 2 kambariai au vl- 
KUla patogumai)! — viengungiams.

4445 8o. H'aMhU’iuiu

IšnuomojaniHH atakiraa kamburyH 

au ai ak h a vonia.

LUdlovr 5-9430

I-nuomojama* niišUdonuiM kamltn- 

rjrs vyrai.
3544 8. UNION AVĖ,

rT

MARQUETTE PARKE
7305 S. TALMAN AVĖ.

3 mieg. kmb. Gazu apšild. Poilsio 17038” 
kamb. 2 autom, garažas. Akmeni- į 
nis priekis. 3 blokai nuo St. Ad- 
rian’s bažnyčios. Tuojau bus ga
lima užimti.

VAN BEVEREN - GLOMB
6246 S. OUiforaia WA 5-0200

SOUTH SIDE SPECIALI 5 kmb. 
i namas. Arti Homan ir 39th Gazu 
apšildomas. Mokesčiai tiktai $65. 
$7,900 pilna kaina. LAwndale 1-

3-jų butų mūrinis namas. Po 6 
kamb. Garu apšild. 2 autom, gara
žas. Pageidaujant galima pirkti 
ir tuščią sklypą šklia. 1819 S. 50th 
Avė., Cicero, Avė.

BRIGHTON PARKE — 4428 So. 
W este m Avė. Parduodamas 2-jų 
butų mūrinis (2 po 5 k.) 2 ekst
ra kamb. rūsy. Naujės karšto van
dens dujomis šildymas. Aluminum 
langai ir sietai. Platus 50x125 pė
dų sklypas $6,000. įmokėtu WA1- 
brook 5-5031.

MARQUETTE PARKE prie 63- 
ios ir Western Avė. išnuom. kam
barys moteriai. Tel. GRovehill 6- 
3477.

PAJAMŲ NUOSAVYBE. Mūri
nis 4-ių butų — 3 po 4 kamb. ir 
1—5 kamb. Arti 26th ir Lawndale 
Avė. Geroje, švarioje apylinkėje. 
$21,900: įmokėti $5,500. LAwndale 
1-7038.

$9,900 PILNA KAINA. Mūrinis 
pajamų namas. 4 kamb. ir 2 kamb 
pastogėje. $12 pajamų į savaitę. 
Garažas. Tikras bargenas. Įmokė
ti $2,500. LAwndale 1-7038.

Mūr. 3 butų “bay front”. Apy
linkėje 25 ir Sacramento. Modern. 
vonia. 3 po 4 kmb. Gražus ir šva
rus. $16,500. — ar geriausias pa
siūlymas. SVOBODA, 3739 \Y. 26 
St. LAwndale 1-7038.

$10,300.—pilna kaina. 2 bt. mūr. 
1—5, 1—4. Mūr. garažas. 50 pėdų 
sklypas. Netoli 24-tos ir Haimlin 
gatv. $3,000. —- įmok. SVOBODA, 
3739 W. 26 St., LAwndale 1-7038.

CICERO 2-jų butų bargenas. 5 CICERO. $12,500 pilna kaina. 2
ir 6 kamb. Karštu oru alyva apšil- JLJ? ir -T’Vamb^ŽbOth Avė. 4 ir 4 kamb. 2 autom.
Ja $18 900 imokėt“ $4 500 BI Saražas $3,500. SVOBO-
shop$ 2-2162 1 U 54,50b. BĮ pA 6Q13 Cermak Rd BIshop 2-

$18.900 — pilna kaina už 4 bt.
mas Alyva apšild. Sklypas 87x150.! m“r ,6'6'4'3 kai' pėdų
švnn,. monni imzdrsti sklypas. Keeler ir 22 st. $5,000.—

LYONS, EXTRA! 5 kamb. na-

Sp 2$21l16l00! $3,50°- SVO^dZ 3739 WW26t^
St., LAwndale 1-7038. 

CICEROCICERO $6,900 pilna kaina. 5
Sh - 516,9°0. 5 k. rez. 9 m. senumo.

91 fi?75' Imoketl 2 <k. rūsv. Arti 38th ir 57th Avė.
$1.800. BIshop 2-2162. Įmokėti $5,000. SVOBODA, 6013

TI PAMANYKITE

PIETVAKARŲ MIESTO DALY Cermak Rd. BIshop 2-2162.
U/, augšto, 2-jų butų mūrinis na-; GERų PAJAMŲ NAMAS —

Tlte s?? w 4843 w i4t»st-2 -3 bu-
tytote 2817 W. 39th Place, ir ta- 4 kamb ir krautuvė. Harge- 
patelefonuokite mums susitarimui n£u p

1441 S. 51st Avė. 7 kamb. mū- 3-84501 parduoti. HUdson rjnis bungalow 4 :mieg kamb Tile

ST. FRANCIS DE SALES’ Pa- 
rish EAST SIDE, 10712 AVĖ. E. 
6 room brick. Automatic gas heat. 
2 car garage, Wonderful location 
Many extras.

Asking price . . $17,900. 
SVALINA REALTTY 
South Chlcago 8-0806

I8tb & Asliland. Krautuvė, plius 5 
ir 6 kambariai. Mūrinis. Alyva karš-

j tu vand. apšild.. Įmokėti $3,000.
I I8th A Leavitt. 5 kamb. mūrinis,' 
alyva apšild. švarus. $11,000. Pilna 
kaina. THOMAS J. BARTON, Real 

I Estate-Insurant*, 2039 W. 63rd St.
' U A 5-0602.

virtuvė ir vonia. Automatiškai ap
šild. 2 autom, giaražas.

PAOLI REALTY CO.
5106 W. 14th St.
OLYMPIC 2-5248

PAGALIAU!
DŽIAGIAMCS GAUBIMI 

PRANEŠTI APIE
Mūsų puošnius 3 -butų ‘‘austam de luxe” 
namus. 2 po 5>/2 (3 mieg.) & 1 angliš
kas rūsys, 53 pėdų ilgio. Penkiolika šių 
gražių 3-jų butų namų statytomų Kamins- 
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, “bullt in” or
kaites ir krosnis (ulitra modern. virtuvės), 
karštu vandeniu “radiant” apšildymą. 
Jūs patys, su mūsų pardavėjų pagalba, ga
lite pasirinkti koklių pavyzdžius taei da
žų splavas. 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 ypatingas ver
tybes.

Mūr. 2 a. po 4 k. centr. šild. $25,500 
Mūr. 2 a. po 5 k. šild. gazu $23,000 
Mūr. 2 a. po 5 k. 3 mieg., šild. gazu, 

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

ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. CLiffsidc 4-7450; liet.. 

YArds 7-2040

Brighton l’ke ir MnrųucUe Pkc.
(i ir 3 kb., gar., šild.. dv. lotas, pa

likimas dalinamas, tik $15,000.
2 po 4 kb., nauj. gar., tik $11,300.

5 ir 4 kb., šild., išvyksta, tik $12,500. 
3 bt. ir kraut., gar., liga, tik $19,500.

Naujas 2 po 5 kb. tik $28,500.
Naujas 5 kb., prang. pried., bargenas. 

¥ ra pigių ir pelningų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LA-fayette 8-8384

TVARKINGAS
41/, kamb. mūr. bungalow, gazo 
karšto vandens šildymas. Daug ver
tingų priedų. Gražus sklypas prie
ky. Arti 71st St. Ir So. Artesian 
Avė., $12,000.00. Volodkevičlus.

JUMS KAINUOS TIK $8,000 
Med. 5 kmb. namas Gage Parke.

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

APSAUGA NUO POTVYNIO 
40 pėdų sklypas. 6 kamb. mūr. re

zidencija. Du blokai nuo Marąuette 
Parko. Apšildomas gazu. Alum. dvi
gubi langai. 1% karo garaž. $20,000. 
A. Katilius.

TIK $16,000
Marąuette Parke 5 kamb. mūr. re

zidencija su garažu. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: WAIbrook 5:6015

BRIGHTON PARKE

Brighton Parke, kampinis namas 
ant 30 pėdų sklypo; 2 butai po 6 kb. 
ištisas rūsys ir pastogė (attie), S 
autom, garažas. Centr. karštu vand. 
šildymas I-me aukšte. Aliumlnijauri 
sieteliai ir žieminiai langai 2-me 
aukšte. Namas labai gerame stovyje 
ir parduodamas nebrangiai

2-jų butų: 41/9 Ir 5 kamb. Prie 
gero susisiekimo. Centr. karštu van
deniu apšildymas. Ištisas rūsys. 56 
pėdų sklypas. 3 automob. garažus. 
Sieteliai, žieminiai langai ir **vene- 
tian blinds”. Tik $17,000. Nepraleis
kite šios progos. Tikras bargenas.

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

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

SHUKIS REALTY
M33 Sa Pulaskl St.

T«l«f. LUdlow 5-6900

r
JOB OPPORT1 NITY WITH 

A FIJTIJRE 
T R A I N K K N

for constantly growlng concern In 
rubber plato making. Steady work, 
5 day week. Good vvorking condl- 
tions. Ali benefits. Excellent op po r- 
tunlty for energetlc young men.

Apįdy
PORTER & IH'GAK, INC.

626 S. Clark HA 7-5774

COMPOS1TORS
Steady work. 5 day week. Good 

working conditions. Ali benefito. 
Excellent opportunity for emergetic, 
ambitiuos young men. apply:

PORTER & DUGAS, INC.
626 So. Clark St.

HA 7-5774

Savininkui nuomos 
kėti.

nereikia mo-

4 po 5 kamb. kampinis mūrinis na
mas. Pilnas rūsys. Visi butai labai 
gerame stovyje. Karštu vandeniu a.p- 
šild., aluminum žieminiai langai ir 
sieteliai; naujai "tuckpointed” mū
ras: geros nuomos už butus. Veikite 
skubiai, nes greit bus parduotas. 4< 
butai parduodami už 2-jų butų kai
nų.

Nauji 3-jų butų mūriniai namai. 
1 pilnas blokas ”custom builtv 3-jų 
butų namai statyti

KAMINSKI BUILDERS
• Apylinkėje 57th & St. Louis
• 2—5% k. & 1—4 k.
• Namo dydis A4’x53’
• Virtuvėse “built-in” orkaitės 

bei krosnys

• Ąžuolinės spintos bei papuošimai
• “Vanity” koklinės vonios
• /'Twin sized” miegamieji

• “Radiant” karštu vandeniu apšild.

• Potvynių kontrolė
• Užpakaliniai laiptai yra "tiled”
• ”1QO plūs” vielos

• Naujai cementuotos gatvės
• Jūs galite pasirinkti dekoravimo 

bei koklių spalvas.

KAMINSKI & KREJCI
K - AND - K REALTY

ST. ANN’S PAR1SH, LAN8XNO. 
ILLINOIS. 6 room brick bungalow, 
3 bedrooms, forced warm air olt 
heat; attached garage, enclosed 
porch. 1 block to park, shopping & 
transportation. Corner lot. Full price 

$19,500. HELMS REALTY, Granite 
4-4100.

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

rūs butai, geraš sklypas.
Med. 2 po 4, centr. šildymas, skly

pas. garažas, tik $14,000. Atsiliepki
te Ir su mažu įmokėjimu.

Mūr. 6 Ir 3 kamb. su krautuvei 
patalpa. Dideli butai, vieta tinka ir 
bizniui. Mažas (mokėjimas, skubėki
te paskambinti.

Mūr.: rūbų valykla ir 5 kamba
riai, centr. šild., puiki vieta siuvėjui.

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

butams, garažas, dideli kambariai.
Mūr. bung. 6 kamb. centr. šild., 

garažas, puiki vieta.
KITUR:

Mūr. 6 kamb., platus sklypas, 68 
ir 3700 į vakarus.

BIZNIAI:
Mūr. 3 butai ir gelž. išdirbinių 

(Hardware) krautuvė, puikūs įren
gimai, gražūs butai, labai gera vie
ta.

Pulkus mūr. 3 butai ir maisto 
krautuvė, labai gera apyl., reta pro
za.

Mūr. taverna ir 5 kb. Gage parke.
Mūr. 3 butai ir tav. patalpa su 

visais įrengimais, 35 gt. netoli Ash
land.

SIMAITIS REALTY, 

2737 W. 43rd St.. CL š-2330
MARQUETTE PARKE mūr. 2 po 
6 kamb.; 3-jų metų mūr. 5 kmb. 
prie pat Marąuette Pk. $20,500.
BRIGHTON PARKE Med. 2 po 4 
kmb. Rūsys ir centr. šild.
WEST SIDfiJE mūr. 12 po 5 kmb., 
centr. šildymas. Pajamų $8,500. 
Kaina $37,500.

Be to dar turime ir kitokių gerų 
namų įvairiose vietose.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 8-8881

4302 W. 55th St. LU 2-1700

D. M0NSTAVI6IUS
REAL ESTATE - 1MB W. MB «t 

Tel. BEVERLY S-SMO 
Nekilnojamų turtų ptrktaMB. parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose Ir
valdžios įstaigose.

INCOME TAJL Taz

7 kamb. mūrinis namas. Piet* 
vakarų miesto daly. 4 mieg. kmb., 
l</2 vonios, spintos virtuvėje, pil
nas valgomasis kamb. ir salionas. 1 
Rūsys. Alyva apšildymas. 50x125 
pėdų sklypas.

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Htančiauskao inatoliuoja VI- 

2 autom, garažas, j bu geriausių Amerikos firmų gazu 
$18,900, arba už geriausią pasiū-! ir alyva kūrenamus pečius fur-

kada monm: pirkti ar 
PARDUOTI NAMUS

Kreipkitės J
SOPRYCH REAL ESTATE 

•407 S. Kedzie Avė. WAlbmok 5-3216
AGENTAS ALEX KANAVER8KIS

lymą. PRescott 9-0872.

skflhkiles "Drauge”!

KAMINSKI & KREJCI
KAK REALTY CORP - REALTOR

4302 WEST 55th STREET

LUdlow 2-1700

SPECIALIZING IN SELLING NEW & USED IIOMES

naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atliek* 
visus skardos darbus.

1546 S. 49th Court, Cicero
TsL OLympio 6-8775 nuo B vaL 

ryto Ud 5 vai. vakaro. 
Telefonas nao 5 vai. vakaro: 

OLymple 2-6752

LIET. APDRACDOS AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvlrtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-5S7I

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
AKIS S. Ashland Ave_ Chloaco SS, III.

JIEBKO BUTO

WANTED
BY PRIVATE PARTY 

HOU8E TO RENT 
West or Southvest Suburbs 

Hinsdale, Olarendon Hill, Blmhurst 
or LsGrange Arės

4 to 5 bedrooms. Auto heat. Ga- 
rage. 2 years lease. Catholic ex-1 
eeutive’s t'imily transferred from | 
Wiseonsin. Cliildren’s agtos 13—20. 
By September lst.

Reasonably near Catholic Higli 
Schools.

VI R'TOKO ROCIOOS 
Lletuvišks gazolino stotis Ir saite

Atliekami motoro remontai, lygi
nimo. dažymo darbai Ir keičiamos

dalys
CALL-ME-MOTORS 00.

5750 8. WB8TBRN AVB. PR 8-0588

Gali Coileet Moti., Fri. 9—5 P. M.
Bedford Pk., Globė 8-2200. Ext. 530 

MR. KYAft

Dirbančiai motinai Ir valkui rei
kalingas apstatytas butas. Skam
binti TRiangle 4-5380.

Statomi
NAMUS IR
GARAŽUS

MŠSTER BUILDERS
General Contractlng Co.

I (Sav. V. Sodeika Ir J. Hkorubekaa)
1 1600 S 4HTH CT„ CICERO 60. ILL 
I Tel. OLympio 1-78311 TO 3-<

Ir atliekame visus statybos Ir per
tvarkymo (remodellng) darbus.

VYRAI IR MOTERYS

TAVERNAI REIKALINGA 
VIRĖJA arba VIKRIAS.

Atlyginimas ir darbo sąlygos geros. 
Reikalui esant galima gyventi vieto
je. Skambinti tel. LUdlow 2-2696.

WORK NEAR HOME & SAVE 
TIME TRAVELLING!

EXPERIENCED 
BILLER - TYPIST

EVENINGS
Pleasant conditions,
Good starting salary

appb
MR. DAVUS

ADKINS TRANSFER CO.
3009 S. SHIELDS CA 5-4540

HELP WANTED — FEMALE

IT'S FUN TO WORK NEAR HOME 

GEN. OFFICE
Light bookkeeping — mušt be good 
typist. Good starting salary, pleasant 
conditions.

D. A. MATOT INC.
1533 W. Altgeld LI 9-2177

BUILDENG & REMODELING

Nauji namai, garažai, įvairūs pa
taisymo tr pertvarkymo (remodel- 
lng) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
bcilddg contraotor 

4327 8. Campbell Av., Uhloago 32. III. 
Telef. VArds 7-9675 arba CL 4-7450

Namų statyba, (vairūs pataisymai 
tr pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai Iš
planuotas, patogus, gražus Ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TF.rmlnal 0-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: 61$ 
Voltnn WUIo7u$ <prlnirR

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRAOTOR

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

Namų tel. BIshop 7-3340 
2787 Weet 43rd Street_______

J. BREIVE and SON
OONSTRUCTIION COMPANY 
1442 8. 48th Ot., Cicero 50, ffl.

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

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

vakaro iki 11 vai. vakaro

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENBROVE 
ORAS

Builders Gen. Oontractora
Atlieka planavimo Ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų Ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas Ir (vairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas 

PRospect 8-2013
8800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chlcago 29. DL

D e M E H į o i

oo^ooooooooooooooooępoooOo-
~ PLUMBING

Llcensed bonded plumbers 
Joks darbu nėra didelis ar mažas 
Saukite dabar. Kalbame lietuviškai

Tel. — REpublic 7-0844 ar 
WAlbroob 5-3451

OOOOOOOOOOčktOOOOOOOOOOOOOO

DIRECTOR of NURSES
, . (NO SCHOOL)

MUŠT HA VE DEGREE AND EXPEREENCE WHICH WOULD 
QUALIFY HER FOR POSITIONS IN 208 BED HORPITAL 
SALARY OPEN. WRITE OR WIRE PERSONNEL DIRECTOR

ST. LUKE'S HOSPITAL
ST. PŠUL MINHESOTŠ
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Šeštadienis, 1957 liepos 20 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ELLJNOIB

SAVAITGALIS ALRKF STOVYKLOJE
AL. GIMANTAS

Pasibaigus didžiosioms kultu- kun. Paulauskas, pasiraitojęs 
ros dienoms Chicagoje, dauge- j kelnes iki kelių, įsibridęs į pur- 
lio lietuvių akys ir dėmesys kryp
sta į kitus stambesnio masto 
lietuviškus pasireiškimus šiame 
kontinente. Jų tarpe tikrai ne 
paskutinę vietą užima liepos 
m'ėn. 28 d. įvykstąs Amerikos 
Lietuvių Rymo Katalikų Federa 
cijos jaunimo stovyklos oficia-

vyną, kastuvais, akmenimis ir 
lentomis apsiginklavęs. Na, bet 
mašina buvo išgelbėta. Užfėjo di
delės liūtys, audra. Kas priglaus 
vasarotojus, mažus kūdikius ? 
Ogi tos pačios seselės. Jos ir pus 
ryčiais pavaišina, ir nuotaiką pa 
kelia, ir viską pasiūlo tokiu nuo-

lus atidarymas. Kaip žinia, sto-, širdumu, jog nepažįstamas jau- 
vykla yra prie Manchester mies tiesi lyg jų senas bičiulis esąs.
telio, Michigano valstybėje, ir 
tokioje gražioje vietoje, jog ne
rasi nė vieno tautiečio, kuris ne
būtų susižavėjęs tenykšte gam
ta ir visa aplinka.

Bet kalbėti ir rašyti yra vie
nas dalykas, o pačiam įsitikinti 
vėl visai kas kita. Tokio įsitiki
nimo vedinas, Jūsų bendradar
bis, susikrovęs šeimą į ratus, 
ir pasuko stovyklos link su min 
timi praleisti keletą dienų. Nu
vykus, teko didžiai apsidžiaugti. 
Per keletą paskutinių savaičių 
visas stovyklos vaizdas gerokai 
pasikeitęs gerąja prasme. Jau, 
galima sakyti, visiškai užbaigti 
stovyklautojų nameliai, kuriuos 
galės visiškai laisvai ir patogiai 
gyventi bent 120 vaikučių kartu 
su savo auklėtojais. Pagrindinis 
stovyklos pastatas — virtuvė, 
salė ir pamaldų vieta, taipgi vi
siškai sutvarkyta. Turimi puikūs 
nauji stalai, kėdės, virtuvė aprū 
pinta kepimo ir virimo priemo
nėmis .valgytojų indais, moder
niais šadytuvais, karštu ir šal
tu vandeniu. Žodis apie geriamą 
vandenį: jis nepaprastai puikaus 
skonio, šaltininės kilmės, šaltas, 
lyg dirbtinai vėsinamas. Baigti 
ir visi kiti sanitarinai įrengimai, 
prausyklos, elektros tinklas, ve
damas telefonas. Namukuose ge 
ležinėo, naujos, dviejų augštų, 
bet patogios, su čiužiniais lovos. 
Keturios lovos nuo kitų atskir
tos lengva persvara ir sudaro lyg 
atskirą kompartmentą didelia
me vagone. Kiekvienas toks 
skyrius turi po du langus, kurių 
kiekvienas aprūpintas ir tink
lais, apsaugojančiais nuo vabz
džių. Stovyklautojų laukia ir 
tikrai graži, lygi pieva sportui 
ir kitiems žaidimams. Kiekvieną

Laimingi ir saugūs gali jaustis 
tie tėvai, kurių vaikučiai jau 
šią vasarą patys pajus rūpestin
gą seselių globą ir auklėjimą. 
Patyrusių auklėjimo darbe se
selių rankose mergaitės stovyk
lautojos galės jaustis tikrai ne
blogiau, kaip savo tėvelių kieme.

Kad ALRKF Jaunimo stovyk
la vis popularėja ir darosi pla
čiau žinoma, liudija nuolatiniai
stovyklos lankytojai, kurių šim-S 
tais galima sutikti kiekvieną sa- i 
vaitgalį ne tik iš Chicagos, Cle- 
velando, Detroito ar kitų arti
mesnių vietų, bet net iš Bosto
no, New Yorko, Toronto. Su
augę vasarotojai ar šiaip išky-

72 M. VEDYBINIO GYVENIMO

* f ii V1 -? W -''- ’A't' * ■■

Jokūbas M. Horsley, 91, ir jo žmona Matilda, 90, Long 
Beach, Calif., duoda patarimus laimingam povedybiniam gy
venimui. Reikia vienas kitą gerbti, būti ištikimiems ir daryti 
kitam tai, ko lauki iš kito darant sau pačiam.” (INS)

kiekviena-s skautas-tė moka po 
15 dol. už savaitę. Abi stovyk
los turi įrengę ir papuošę alto- 

lų mėgėjai visiškai nesimaišys rių, prie kurio kapelionas kun.
su stovyklaujančiu jaunimu, nes 
vienus nuo kitų skiria ežeras. 
Baigiamos paruošti lankytojams 
atitinkamos taisyklės, kurių pri
valės laikytis visi atvykstantie- 
ji. Taip pat sekmadieniais už 
mašinų pasistatymą pradėtas 
imti mažutis mokestis, kuris 
eis išlaidų atlyginimui už švaros 
palaikymą ir stovyklos tobulini
mą. Iki šiol turėta automobilių 
pasistatymui aikštė, talpinanti 
porą šimtų mašinų, pasirodė per 
maža ir šiuo metu atliekami dar 
bai bandant praplėsti automo
bilių pasistatymo aikštes.

Liepos mėn. 14 d. suvažiuoja 
pirmosios stovyklautojos, kurios 
čia išbus dvi savaites, t. y. iki 
liepos 28 d. Tą dieną įvyks ofi
cialus stovyklos atidarymas, da
lyvaujant žymiems Bažnyčios 
ir lietuvių visuomenės atsto
vams bei tūkstančiams tautiečių. 
Į šias iškilmes kviečiąmi visi, 
kurie tik nori būti dalyviais šio 
tikrai istorinio įvykio. Daug kas 
žada atvykti jau išvakarėse ir

rytmetį didžiojoje salėje bus lai i tokių pernakvojimu bus pasirū
komos šv. mišios, o nuo dabar, j pinta. Ta pačia proga bus ir vi- 
visą vasaros laiką, kiekvieną į SU “šimtininkų” suvažiavimas ir 
sekmadienį bus atskiros šv. mi- j pasitarimas.
šios ir į čia gausiai atvykstan

Vaišnys laiko pamaldas, skau- 
tams-tėms kolektyviai dalyvau
jant. Vieną dieną stovyklų pa
lapines praūžusi audra smar
kiai sukrėtė. Berniukai po aud
ros, pavakare kreipėsi į kun. 
Vaišnį, kad jis išklausytų jų iš
pažinčių. Veik visi skautai priė
ję išpažinties, kreipėsi į kape
lioną, kad jis vakare atlaikytų 
šv. mišias, kurioms jie patar
nausią. Kapelionas užklausė, ko
dėl taip skubotai skautai norį 
pamaldų ir šv. komunijos. Ber
niukai atsakė, Kad naktį galinti 
vėl kilti audra ir gali būti nelai
mių... Iš tikrųjų tą naktį jokios 
audros nebuvo, nors visi buvo 
pasiruošę, nes laikosi savo skau
tiško šūkio — vis budėk!

Skautų-čių amžius — 12—15 
metų, visi linksmi ir patenkin
ti, kad stovyklų palapinėse at
virame ore gyvena ir gali uėsi- 
grūdinti savo kūną.

Stovyklų aikštėje iškelta len
ta su geradarių pavardėmis, ku 
rie prisidėjo prie šių stovyklų 
įkūrimo, Apsilankymo proga 
kun. P. Gedvilą ir P. Š. iteikė 
kun. Vaišniui po $5.00 mergai
čių stovyklos reikalams. P. šul.

I
St., Glasgow, E. 1, Scottland. Eu-, lanade Avė., Monitreal, Que., Ca- 
rope. I nada.

Sesuo iš Lietuvos jieško brolių 
BRONISLOVO ir NIKODIMO . .
PAULIŲ. Visą laiką gyveno Phi- ao vu •* dladephiioie Jie oatvs ai^ba žinan- TAMAŠAUSKAS, kilę iš Pavaiz
tieji apie 
J. Paulius, 644 Highland Avė., Wa- 
terburv. Conn.

PAPARTIS ALGIS, s. Liūdo:
I 1952 m. gyvenęs Ębzaboth, N. J. 
Jis pats ar žinantieji jo adresą, pra
šomi pranešti A. Vaitkienei, 3248 
Cliftou Avė., Chieago 13, 111. Turiu
svarbių žinių iš Lietuvos.

(Liepofe 17.ir 18 d. d. buvo atspau
sdinta Clinton vietoj Clifton Avė.)

J ieškoma ONA VAIČIŪNAITE, 
į d. Vinco, giimusi 1921 m. Šakių ap- 
skru Paežerelių valsč., Jotijos km. 
Jieško motina gyvenanti Lietuvo- 

[ je. Turintiejii apie ją žinių prašomi 
rašyti: Pranas Gudaitis, 4875 Esp-

žinantieji apie juos prašomi atsi
liepti šiuo adresu: Laužemiui Ka-1 
ziui, Petro, Pagėgių raj„ Stoniškių 
apyl., ir paštas, Stumbragirių km.

Jieškoma ANTANINA STUKIE- 
NE (A. STUKAS). Gyv. 5125 So. 
Tripp Avė., Chieago, III. Atsiliep-, I 
ti adresu Juozas Žukauskas, Trys- 
kiai, Kuršėnų raj. Lithuania.

Jieškomi: GIRAIČIAI, Jonas ir' 

.Antanas, sūnūs Vinco; kilę iš Pan- 
čekių km., Šunskų parapijos. Jieš
ko seserys Marijona ir Elena Gi« į 
raičiūtės, gyvenančios Lietuvoje. 
Kreiptis: E. Siaurusaitienė, 2003 
W. Baltimore St., Baltimore 23, 
Md.

Marija Bujauskaitė iš Ąžuolų 
Būdos, Marijampolės apskr. jieš
ko MAGDUTES CIBULIOTĖS iš 
Ąžuolų Būdos, Skriaudžių parapi
jos, Marijampolės apskr. Atsilien- 
ti arba apie ją pranešti šiuo adre
su : ' K. Petravičius, 45 Dunrobin

P A D £ K A

v v
ANELE MARCINKEVIČIUS «

Mūsų mylima motina mirė 
1857 m. birželio 17 d. ir palai
dota birž. jJO d. . šv. Kaaimiero 
kapinėse, Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, 
kurie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo į jos 
polsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. 
gerb. kunigui A. Juškai, kuris 
atlaikė gedulingas pamaldas už 
jos sielą ir palydėjo velionę į 
kapines.

Nuoširdžiai dėkui visiems, 
kurie prisiuntė velionei gėlių. 
Dėkojame vargonininkui N. Ku
liui. Dėkojame grabnešiams ir 
visiems, kurie .pareiškė mums 
toje liūdesio valandoje užuo
jautą.

Dėkojame laidotuvių direkto
riui P. Bieliūnui, kuris maloniu 
patarnavimu atėmė mums rū
pesčius tose liūdesio ir skaus
mo valandose.

Dėkojame visiems laidotuvėse 
dalyvavusiems, kuriems atski
rai neturime galimybės padėko
ti. Visiems, visiems nuoširdus 
dėkui.

Duktė Magdalena Zmyevvski 
Ir anūkai: Helen, Jbobert ir 
Victor.

Jieškomi JUOZAPAS KAZLAU
SKAS ir jo sesuo APOLONIJA

rebee, Miass. Jieško sesuo Lipskie- 
nė iš Lietuvos.

Naugerish. 19050 Meredith Avė., 
Nuagerish. 19050 Meredith Avė., 
Euclid 19, Cleveland, Ohio.

Skelbkitės '‘Drauge”!
j avollU LdĮJnhlv- 41 I • . ■ • lt t |
RaLu - paun Bemkile dien. Dranga’

šv. Onos šventė 
Liepos 26 dieną 
NEPERSTOJANTI 

N 0 V EN A
i

de Boaupre 
Saint Ann

Novena prasideda
kiekvieną dieną me
tuose šv. Onos de 
Beaupre šventovėj už 
intenciją tų kurie pri 
siunčią prašymus. 
Siųskite prašymus į | 
šv. OncB šventovę ir 
jie bus atminti NE

PERSTO JAN ČIOJE 
NOVENOJE.

ST. ANNE DE BEAUPRE JUS KVIEČIA
jšv. Onos šventovė yra prie North Shore St. Lawrenee Upės, 200 mylių 

nuo Montreal ir 20 mylių nuo Quebec miesto. Ant Kelio-Route 15.

MALDININKAMS PAMALDOS ŠV. ONOS BEAUPRE ŠVENTOVĖJ

7:00, 7:35, 8:10, 8:45, 

(iškilmingos), 10:00,

Kiekvieną dieną: Vasaros metu 
Rytmetinės šv. Mišios: šiokiadieniais: 5:45. 6:25,
11:30. Popietinės šv. Mišios: 4:00 ir 9:00 vai.
Sekmadieniais: -5:30, 6:00, 6:45, 7:30, 8:15, 9:00 
11:00; 12:00 (dieną).

Ceremonijos šiokiadieniais — kiekvieną dieną iki rugsėjo mėn.:
10:30 v. r. Maldos, Palaiminimas su šv. Sakramentu.

2:30 p. p.: Maldos už ligonis; šv. Onos relikvijų pagerbimas 
3:00 p. p,: Stacijos, anglų kalboje, lauke 
4:00 p. p.: šv. Mišios (išskyrus sekmadienius)
7:30 p. p.: Išpažintys (klausomos bet kuriuo laiku visą dieną)
8:00 p. p.: Maldos ir Procesija (su žvakėm).
9:00 p. p.: šv. Mišios (išskyrus sekmadienius!).

Rašykite: REV. DIRECTOR OF PILGRIMAGES
Basilica of Ste. Anne de Beaupre, Prov. of Quebec, Catiada

tiems vasarotojams. Be to, sto
vyklautojų giminėms, artimie
siems ar ir šiaip norintiems pra
leisti dieną kitą gamtoje baigia
mos paruošti, nors ir neištaigin
gos, bet ganėtinai saugios ir pa
tenkinamos patalpos nakvynei. 
Mat, yra likęs gyv. namas ir ki
ti ūkio trobesiai nuo ankstesnių 
šeimininkų. Dabar tie visi pas
tatai gražiai išvalyti ir sudėtos 
kariškos lauko lovytės. Turin
tieji savas lovas, aišku, galės 
jas ten pat pastatyti. Dar kiti, 
turintieji nuosavas palapines, 
taipgi galės pernakvoti palapinė 
se, tam tikroje stovyklos da
lyje.

Visą savaitę prieš jaunimo 
stovyklos pradžią, geresniam su
sitvarkymui ir pasiruošimui, at
vyko ir seselės vienuolės kartu 
su stovyklos kapelionu. Tai sės. 
M. Paulė, stovyklos vedėja, se
suo Konsulata, kuri eis ekono
mės pareigas, sės. M. Mikaelė, 
sės. M. Tarcizija ir kun. V. Pau
lauskas. Seselės, kaip žinoma, 
yra iš Putnamo, Conn., o kuni
gas kapelionas iš Thompsono, 
Conn. Ir stebėtis tik reikia šios 
stovyklos “įgulos” darbštumu. 
Didžiulį dulkinimo ir švaros pa
laikymo darbą kas gi kitas at
liks, jei ne tos pačios seselės. 
Taip ir matai jas su didžiulė
mis šluotomis ir kitomis valy
mo priemonėmis kiekviename 
pastate. Kunigas kapelionas, lyg 
koks meistras, tai su plaktuku, 
tai su atsuktuvu, tai su kastu
vu rankoje visur sukasi, kur tik 
reikalingas. Pirmoje eilėje teko 
pasodinti gražias jaunas puše
les, atsivežtas iš Putnamo. Tie 
medeliai, atrodo, jau yra gražiai 
prigiję. Aną rytmetį įklimpo į 
molį su mašina neatsargūs va
sarotojai. Kur gausi pagalbą, 
kas pa<4ės iš purvyno iškapstyti 
automobilį? Čia tuoj- pribuvo

BERNIUKAI IR MERGAITES
PO PALAPINIŲ STOGAIS
Šiomis dinomis kun. Petras 

Gedvilą iš Chicagos su savo au
tomobiliu atvažiavo pas atosto
gaujančius lietuvius į Sawyer, 
Mich., iš kur pasikvietė gra- 
duantę Angelę Š. ir mane ir nu
vežė į Scotville, Mich., kur per 
100 skautų-čių stovyklauja, už 
240 mylių nuo Chicagos.

Stovyklos vieta — gražiame 
netoli dviejų ežerų miškingame 
žemės plote, kurį dovanojo se
nos kartos lietuvis P. Rakas 
(tiksliau pasakius, P. Rakas šį 
žemės plotą Išnuomavo skau
tams 99 metams už 1 dolerį, 
mat, jis “bijojo”, kad skautai 
šios žemės neparduotų, o visą 
laiką naudotų lietuvių jaunimo 
stovyklavimui). Stovyklai įreng
ti ir išlaikyti aukomis prisidėjo 
keletas Chicajgos gydytojų, pre
kybininkų bei visuomenės vei
kėjų.

Pirmiausia aplankėme mer- -beškoma JULIJA SIMONAVI-
traiAiu an CI0T® * MINCINAUSKIENE, d.gaičių stovyklą Palangą su Tamoglau8i Strazdų km.

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomi: 1) JONAS JONAITIS 

(JUNAITIS), gim. apie 1879. 2)'
JURGIS JONAITIS (JUNAITIS), 
gim. apie 1886. Abu iš Lietuvos 
išvykę į Ameriką po 1905 m. 3) 
KOTRYNA TOMAŠAUSKAS - JO 
NAITYTE,, ir jos vyras JONAS 
TOMAŠAUSKAS, (gimęs Bačiūnų 
km.), jos vaikai ALBERTAS TO
MAŠAUSKAS ir MARIJA TOMA
ŠAUSKAS, abus gimę Rygoje, Lat
vijoje.

Viršminėti Jonas, Jurgis ir Kot
ryna yra gimę Panevėžio apskr., 
Rozalino valsč., Tarvydų kaime. 
Jieško jų sesuo Teklė Mukans. Jie 
patys arba apie juos turintieji ži
nių prašomi atsiliepti šiuo adresu: 
Stanislava Mukans, R. 1, Conklin, 
Michigan.

TERESE WILTRAKIS
(PLECZKftITYTt)

Gyveno 2145 W. 24th Street
Mirė liepos 18 d., 195T, 10 vai. vak.,
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime 4 dukterys: Ann Allerton, 

Mary Blazina, Della Stachnik ir Helen Steffen, 2 broliai Juo
zapas ir Kazimieras, ,2 seserys: Šalty Mozzy ir Mary Luchen- 
sky, 10 anūkų, 4 proanūkai, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Chicagos Liet. Draugijai.
Kūnas pašarvotas Zefran koplyčioje, 1941 West Ceribak 

Road.
Laidotuvės įvyks antrad. liepos 23 d., iš koplyčios 9:30 

vai. ryto bus atlydėta į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.*

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, dradgus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys ir kiti giumnės.
Laidotuvių direkt. L. Zefran, Tel. VIrginia 7-6688.

Jieškomas ALEKSANDRAS KA
MINSKAS, sūnus Jurgio, gim. Lie
tuvoje 1927 m. Umėnų kaime, Troš 
kūnų vala. Panevėžio apskr. Jo 
jieško motina ir trys seserys da
bar gyvenančios Sibire, taipgi dė
dė Povilas Kaminskas, gyv. Ameri-• 
koje. Jis pats arba žinantieji apie I 
jį prašome atsiliepti šiuo adrešu: 
Pol. Kaminskas, 1303 E. 68th St., 
Cleveland, Ohio.

gražiai išpuoštais vartais ir už
rašu. Berniukų stovykla vadi
nasi “Trakai”. Čia sutikome sto 
vykių kapelioną kun. Vaišnį, ku 
ris mus vedžiojo po abi stovyk
las bei palapines, aiškindamas 
stovyklaujančių programą. Pa-

Fapilės valsč. Prieš pirmąjį Dld. 
karą išvykusi Amerikon. 1925 m. 
liepos mėn. gyvenusi 34 Remsen 
Pi., L.I. N.J. Jieško giminės iš 
Lietuvos. Ji pati arba žinantieji a- 
pie ją prašomi atsiliepti: K. Sha- 
lavėjus. R.D. 4, Tunkhannock. Pa.

Pa jieškomi: PAKENAS JONAS,
ta- turi i Radviliškio. Jieško žmona P»kė-aiškejo, kad skautai-tes turi | nienė Sa,omėj3( Jr duktg Anelg Be

įdomią dienotvarkę su plaukimu 
ežere, laužu, grojimu ir kt. pra
mogomis. Abi stovyklos leidžia 
laikraštėlį "Stovyklų Žvalgą”, 
kurį redaguoja red. kolektyvas 
(p. Karnavičienė, Žukienė, kun. 
Vaišnys). Kiekviena skautų-čių 
skiltis turi savo vardą su vėlia
vėle; turi palapinę-ligoninę, su 
gail. sesele; atskirose palapinė
se virtuvės; už stovyklavimą

BATAMS ODA SIUNTIMUI 
Į EUROPĄ

Didžiausias pasirinkimas odos vyrui ir moterų ava
lynei. Atdara sekmad. iki 4 vai. popiet.

A. LEVETON C O.
711 W. Roosevett Rd., Chieago 7, IIL CAnal 6-5648

to jieškomas PAKALNIŠKIS MAR 
TYNAS, P., išvykęs iš Tauragės. 
Jie patys arba žinantieji apie juos 
prašomi atsiliepti šiais adresais: 
Lietuva TRS., Ukmergės m.. Rūtų

S-vė nr. 4. A. Pakėnaltė arba A. .
apkus, 36 Cbadwick Avė., Hart- 1 

ford, Conn.

Jieškomas BUTKUS JUOZAS, 
A., 1912 m. išvykęs į U.S.A. iš Mie- 
čių km., Linkuvos v„ ir iki 1941 m. 
gyvenęs New Yorke. Jieško sesuo 
Antanina BUTKUTE - LAUŽE- j 
MIENE. Jis pats, jo dukros arba !

y ZšZs- -  —2^4

DON VARNAS

AMERIKOS LEGIJONO POSTAS
■ r t-r • v*

Kviečia į

METINI IŠVAŽIAVIMĄ
Sekmadienį, liepos 21 dieną, 1957 m., 

BUČO DARŽE 

Willow Springs, Illinois

Legtjoniėriai ir jų prieteliai yra kvječiami daJyvaut šia
me metiniame išvažiavime. Įdomi programa yra pramanoma. 
Bus nemažai įdomumo jauniems ir senesniems.

J. NIIUIMISTRAS, krimanderia, 
Išvažiavimo rmgtmo katulai joa pirm.

• • - • - ■ • • -- ---------
PADEKIME ARTIMIESIEMS LIETUVOJE 

IR SIBIRE
Siunčiame pigiausiomis kainomis ipaistą, angliškas medžiagas, 
Išnaudokite paskutinią progą leidžiančią dideliais kiekiais pa- 

D0MESIO! DĖMESIO!!!
Išnaudokite paskutinią proga leidžiančią dideliais kiekiais iš pa
siųsti vienos rūšies maistą, medžiagas ir kitą iš užsienio valsty
bių. Nuo 1 rugsėjo bus sumažintas vienos rūšies daiktams kon
tingentas: mes užsakymus priimsime senuoju potvarkiu tik iki 
15 rugpiūčio. Reikalaukite katalogų.

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

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

(Dėl darbo jėgos stokos buvusieji skyriai ant 6250 So Westem ir 
ir 4125 S. Richmond nuo 1 rugp. bus uždaryti. Jei kas norėtų juose 
savystoviai tvarkytis, prašome asmeniškai kreiptis į centrą.)

PADĖKA

A. H A.
JUOZAPAS ŽIOGAS

Mirė lieptus 10, 1057 ir tapo palaidotas liepos 13, 1057, o 
dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs ir negalėda
mas atidėkoti tiems, kurie suteikė jam paskutinį patarnavimą ir 
palydėjo jį į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailėdami jo pasitraukimą iš mūsų 
tarpo, dėkojame mūsų dvasiškiems tėveliams kun. P. Kelpšui, J. 
Kuzinskui ir A. Zakarauskui, kurie atlaikė įspūdingas pamal
das už jo sielą. Dėkojame šv. Mišių ir gėlių aukotojams.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Antanui M. Phillips.
Dėkojame grabnešiams ir visiems, kurie paguodė mus nu

budimo valandoje ir pagalios, dėkojame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms.

Nuliūdę
anūkai.

lieka: žmona, dukterys, sūnus, žentas, marti ir

Vienerių Mėty mirties sukaktuvės
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atsky

rė iš mūsų tarpo mylimą žmoną, dukterį ir seserį.

A. A.

STEFANIJĄ PUŽAS (Martmavičiūtę)
Pagal pirmą vyrą Molia

Netekome savo mylimos 1956 m., liepos mėn., 22 d.
Nora laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.
Už jos sielą mes užprašėme 3-jae gedulingas šv. Mišias su 

egzekvijomis liepos mėn. 22 dieną 8:00 vai. ryto Gimimo Švč. 
P-lės Marijos parapijos bažnyčioje, Marųuette Parke.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. STEFANIJOS sielą

Nuliūdę Vyras Simonas; 8 broliai: Aleksandras, Juozas 
Ir Zigmantas ir jų šeimos; vyro brolis Vilimas; sesiro Elzbėta 
BMrienė Ir jos šeima: 2 krikšto sūnūs: Feliksas Survila, 
Allen Bistras Ir krikšto duktė Sylvia Sheputis. Lietuvoje ma
mytė, 2 seserys ir brolis.
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X Didelis sąskrydis pas sa-
IraiečiuH įvyko praeitą sekma
dienį, kurin buvo suskridę dau
gybė čikagiečių praleisti sek
madienį gražioje gamtos aplin
koje ir papramogauti prie Ce- 
dar Lake. Tą dieną įvyko tėvų 
saleziečių naujosios buveinės 
pašventinimas, kurį atliko vysk. 
V. Brizgys. Per iškilmingas pa-l 
maldas giedojo “Dainavos” an-1 
samblis, vedamas muz. Stp. So- į 
deikos. J

Tūkstančiai čikagiečių džiaug
te neatsidžiaugė gamtos grožy
bėmis, primenančiomis Lietuvos 
kampelį, kur ąžuolynai, kur kal
nai, kalneliai, o ant tų kalne
lių dar maži kalneliai... Tikrai 
čia daug dvasinės stiprybės.

Darbščiausios šeimininkės p. 
p. Garlavičienė, Julia Petkūnas, 
Onytė Klucas ir Lendienė visus 
vaišino labai skaniu kugeliu ir 
kitokiais lietuviškais valgiais. 
Atrodo, kad Cedar Lake greit 

čikagiečių

X Aloyzas Kudzitas, gyve
nąs Elizabethe, New Jersey,
"Draugo” prenumeratos atnau
jinimo proga dienraščio reika
lams paaukojo 10 dolerių. Už 
auką jam priklauso nuoširdi pa
dėka.

X Dariaus-Girėno postas, su
organizuotas prieš 25 m., iki 11 
Pasaulinio karo turėjo apie 380 
I Pas. karo veteranų. Iki šiol, 
jau po II karo, postas turi dau
giau 1,100 narių, daugumoje II 
karo veteranų. Turint didumą 
jaunesnių narių, postas per pra
ėjusius 10 metų kas metai turė
jo savo komandieriumi ir didu
mą valdybos narių iš II karo • taps mėgiamiausia 
veteranų. I poilsio vieta.

Praėjusį mėnesį veiklesni _ R p Gugis ir Joe Bftr.
posto nariai, seni ir jauni, sus*‘Į gyvena kaiminystėje,
rūpino posto veikla, prisiminda-1 vienok nesimato> Tie abu vete_

DIBNRAŠTDS DRAUGAS, chtcago,

Vyriausioje respublikonų būstinėje Washingitone jaunųių 
respublikonų vadovai J. .Ashbrook (dešinėje). Johnstown, O., 
pirmininkas, ir J. Kent iš Johnson City, Tertn., pirm. pava
duotojas, susitinka su H. Meade Alcorn. (INS)

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

CHICAGOS ŽINIOS
Vengrų pianisto

pasisekimas. \
Gyory Cziffra, jaunas vengrų 

pianistas, pirmą kartą debiuta
vo JAV-se išpildydamas muzi-

mi, jog sekančiais metais su
kanka 25 m. nuo kapitono Da
riaus ir leitenanto Girėno tra
giško žuvimo. Norėdami pami
nėti tą įvykį, pradėjo ieškoti 
savo postui tinkamo komandie- 
riaus. Posto susirinkime aną 
mėnesį ir buvo antrasis kandi
datas John Pachankis nominuo
tas sekančių metų komandie
riumi. Jis yra I Pas. karo ve
teranas ir buvo veiklus narys 
daugelį metų. Jo išrinkimas 
įvyko liepos 8 d. Buvo išrinktas

ranai jau kuris laikas rimtai 
sunegalėję. Tai plačiai žinomi 
ne tik mums, bet ir kitiems^ K. 
P. Gugis kadaise buvo geras 
kalbėtojas — gabus advokatas, 
ilgametis SLA iždininkas. Šian
dieną jis yra parblokštas — gu
li prislėgtas ir- neištaria nė žo
džio. Atrodo gražiai, rodos, nie
ko netrūksta; patalpos tikrai 
malonios. Gi J. Baršiauskis ka
daise prasimušė — liko dirbtu
vės savininku-turtuoliu, bet 
štai sveikata pašlijo ir viskas

— Dr. Žibutė M. Daugėlaitė, 
žinomo daktaro St. Daugėlos 
duktė, nuo liepos pirmos prak
tikuojasi šv. Mykolo ligoninė
je Newark, N. J. Naujoji dak
tarė šį pavasarį gabiai baigė 
Georgetown, VVashington, D. C., 
universitetė medicinos moks
lus; diplomą gavo š. m. birželio 
10 dieną. Daktarės namų adre<- 
sas: 181 Tappan St., Kearny, 
N. J. Telefonas: KEarny, N. J., 
3,-9860.

— Rytinio pakraščio mokslei
vių ateitininkų vasaros stovyk
la šiemet įvyks Marianapolyje,

— Lietuvių stisiartinimo šven- 

tė-piknikas. š. m. liepos 28 d. 
M. N. Pr. Seserų sodyboje Put- 
name, Conn., bus didelė lietuvių 
šventė. Dalyvaus tūkstančiai 
lietuvių. Bus 1,500 dovanų.

Kanalizacija užtvinusiam 
priemiesčiui

Chicagos šiaurvakarių prie
miesčiams, kurie laike paskuti
nių liūčių itin yra nukentėję,
pagelbės naujai nutiesiamas ka- kinę programą Ravinia parko 
nalizacijos vamzdys, kuris eis į koncerte Chicagoje. Chicagos 
nuo Eik Grove iki Mount Pro- ■ spauda jo pasirodymą vadina 
spect. Jau pasirašyta sutartis. triumfu — labai gerai jam pa- 

1 tokį kanalizacijos vamzdį pra- i sisekė. Pianistas pabėgo iš 
vesti už $876,500. Darbas busi Vengrijos paskutinės revoliuci- 
pradėtas mėnesio laikotarpyje. I jos metu. Viską palikęs su žmo-
Baigia atidaryt paplūdjmius na ir 13 m- sūnumi p®81* Per 

i kalnus perėjo į Austriją. Vie- 
Penktadienį tebuvo uždarytas noje jo koncertai turgjo itin

tik vienas Chicagos paplūdimys, gerą pasiekimą, 
kai tris kitus (North avė., Oak 
avė. ir Calumet) atidarė kiek 
anksčiau. Paplūdimiai buvo už
daryti todėl, kad liūčių metu 
Chicagos upė buvo perdaug pa
tvinusi, reikėjo vandenį nuleisti 
į ežerą ir su juo subėgo daug 
nešvarių sutrų, kurios galėjo 
atnešti užkrėtų. Roosevelt gat
vės paplūdimys pasiliko ilgiau
siai uždarytas, kadangi jis ga
na arti Chicagos upės žiočių, 
per kurias į ežerą buvo įleistas 
nešvarus vanduo.

Dienos iškilmių programa 
bus ši: 11 vai. šv. mišios ir pro- CUKnne
cesija, 1 vai. - pietūs, 4:30 v. ‘ Vieton nemalonių injekcijų 
- šimto mergaičių atliekama sergantiems cukrine (diabetu) 
programa, 5:30 vai. — jauni
mo šokiai.

Taigi liepos 28 d. visi vyks
tame į Putnamą, Conn.

DIDŽ. BRITANIJOJE
— Lietuvių ekskursija į Lur-

balsų dauguma. Per paskuti-leina nįekais Gerai, jog turi 
ir mylimą žmoną beiniuosius 15 m. J. Pachankis bū 

davo vis išrenkamas kasmet į 
valdybas. (J. J.)

X Tėvų Marijonų seminari
jos rėmėjų ir bendradarbių di
džioji gegužinė jau netoli. Ji, 
kaip jau buvo skelbta, bus lie
pos 28 d. Šv. mišios bus laiko- 
jnos atvirame ore, prie šv. Juo
zapo statulos. Per mišias gie
dos Aušros Vartų parapijos di
dysis choras iš Chicagos West- 
sidės. Jam vadovaus p. Skridu- 
lis. Per pikniką šokių gru
pė pašoks gražių šokių, kuriai 
vadovaus Bronė Jameikienė. 
D. Elvikytė iš Cicero , • pagros 
savo nauju akordeonu. Ji jau 
kelinti metai tobulinasi tame 
mene. Neseniai jai tėvelis nu
pirko iš Italijos vertingą 1,400 
dol. vertės akordeoną. Bus ko 
paklausyti ir pamatyti. Be to, 
kas nors laimės pinigines 
premijas. Dovanos sieks iki
l, 500 dol. Taigi, kaip matyti, 
bus ypatingas ir gražus lietu
vių susibūrimas. Visi stenkimės 
dalyvauti.

X Lietuvos žemėlapis), kuria
me yra 8 žemėlapiai. 1-as pa
rodo Lietuvą Europos valsty
bių tarpe, 2-as parodo priešisto
rinę Lietuvą, 3-ias — Lietuvą 
karaliaus Mindaugo laikais 
(1242—1263 m), 4-tas — Lie
tuvą Gedimino laikais (1316— 
1341 meti), 5-tas — Lietuvos 
imperiją Algirdo ir Kęstučio lai
kais (1345—1377 m.), 6-tas
— Lietuvos imperiją Vytauto 
Didžiojo laikais (1392—1430
m. ), 7-tas — Lietuvos valsty
bę prieš padalinimą ir 8-tas — 
etnografinę Lietuvą, šį žemė
lapį, kuriame atsispindi Lietu
vos istorija, galite gauti “Drau
ge” už 50 centų.

X V. Radzevičius ir M. Mik- 
šiŪnaitė liepos 13 d. priėmė mo
terystės sakramentą Nek. Pra
sidėjimo parapijos bažnyčioje. 
Vestuvių proga surengtoje puo
toje, įvykusioje Lietuvių audi
torijoje, kalbėjo dr. Grigonis 
ir p. Daukša. Vaišėse dalyvavo 
nemažai žmonių.

X Dr. Povilas Žalis su savo 
žmona Paulina ir sūnumi Ri
čardu apie rudenį žada lankytis 
Europoje.

X Kan. F. Kapočius, b. Šv. 
Sosto delegatas Vokietijos ir 
Austrijos lietuviams, išvyko 
atostogų į Kanadą, kur numa

to užtrukti šešias savaites.

draugų 
šeimą.

X Andrijauskų šeima šiomis 
dienomis neteko jauniausiojo 
Jono, kuris atsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo. Liko žmona, du sūnūs 
ir plati giminė. Velionis buvo 
draugijų narys. Buvo iškilmin
gai palaidotas Šv. Kazimiero 
kapinėse. Palydėjo jį į kapus 
gausus būrys žmonių, kaip lie
tuvių, taip ir svetimtaučių.

X V. Marčilionis, J. Elvikis, 

Alf. Gailius, S. Yvanauskas su 
dukra, gyveną Ciceroje, grįžo 
iš atostogų. Visi pilnai paten
kinti, tik visas vargas, jog bu
vo trumpas laikas. Kiti atosto
gaus kitą mėnesį — vėl bus 
įvairių įspūdžių.

X Ch-gos skautai iš stovyk
los grįžta liep. 20 d. (šeštadie
nį). Chicagoje jie bus apie 6 
vai. vakaro. Autobusas sustos 
tokia pat tvarka, kaip ir išvyks
tant į stovyklą. Tėvai prašomi 
atvykti vaikus atsiimti.

Išleisią žmogžudį
Atrodo, kad neužilgo iš kalė

jimo išleis Nathaną Leopoldą, 
vieną iš labiausiai pagarsėjusių 
žmogžudžių. Jis pirma buvo 
nuteistas visam gyvenimui- ka- 
lėjiman už nužudymą Bobby 
Franks. Vėliau jo bausmė 'bu
vo pakeista į 85 m. kalėjimo. 
Dabar jo kalėjimo laikas bū
siąs sumažintas iki 64 m. ir ta
da jau jisai tuojau gali būti iš
leistas gyventi laisvėje, polici
jos priežiūroje. Jis dabar turi 
52 m. amžiaus ir kalėjime yra 
išsėdėjęs 33 metus.

Šalina neištikimus
Chicagos miestas pašalino ke

turis savo tarnautojus ir sus
pendavo du už tai, kad jie tar
nybos metu dirbo arklių, lenk
tynių lauke. Jų tą ''neištikimu
mą susekė Irwin Cohen, kuris 
investiguoja tarnautojų ištiki
mumą. Tai nauja institucija, 
sudaryta neseniai. Cohen meti
nė alga — $20,000.

Atleidžia darbininkus
International Harvester ben

drovė Chicagoje atleido apie 
050 darbininkų iš dviejų savo 
fabrikų dėl to, kad susikrovė 
didesnės atsargos neišparduotų 
gaminių.

Thompson, Conn. Stovykla bus1 da 1958 m. Londono Šv. Onos 
atidaryta rugpjūčio 17 d. ir ‘ Draugija, rengdama ateinan-
baigta rugsėjo 1 d. (Anksčiau 
klaidingai buvo pranešta, jog 
bus atidaryta rugpjūčio 24 d. 
ir baigta rugsėjo 8d.). Stovyk
los mokestis — 37 dol. abiem 
savaitėles, 20 dol. vienai savai
tei. Stovyklon priimami ir ne- 
ateitininkai. Registruotis per 
kuopų valdybas arba rašyti: 
MAS Rytų apygardos valdyba, 
68 Glendale St., Brockton 39, 
Mass. Telef. JUniper 6-1876. 
Užsiregistruojant įmokami 5 
dol., kurie įskaitomi į stovyk
los mokestį. Visi registruojasi 
anksti, kad užsitikrintų sau 
vietą stovykloje.

—1 Alex Ir Mary Tamalunas, 
gyveną Ciceroje, tvarkingai už
laiko savo užeigą. Tai a. a. tėvo 
palikimas. Motina dąr gyva ir 
gerai laikosi prie vaikų. Alex,

čiais metais išvyką į Lurdą, tos 
išvykos rengimui sudarė specia
lų komitetą. Jį sudaro: vyr. 
komiteto narė O. Bulaitienė 
(aprūpinanti Ix>ndone gyvenan
čius), J. Jurkomenė (Vid. Ang
lijai ir Škotijai), p. Černienė ir 
p. Jurienė (organizuojančios vi
sus pasirengimus) ir p. Vika- 
nieni (tvarkanti visus finansi
nius reikalus). Tokiu būdu no
rintieji važiuoti iš Londono į 
Lurdą dabar užsirašo pas p. 
Bulaitienę (89, Highbury Park, 
London, N. 5), o už Londono 
ribų — pas p. Jįirkonienę (83, 
The Crescent, London, N. 15). 
Už kelionę, kuri truks 7 dienas, 
reikės mokėti 33 svarus. Lurde 
nebus sustojama visam laikui, 
nes ryšium su šimtmečio iškil
mių šventimu labai trūksta

plačiau pradedama naudoti per 
bumą imamos piliulės ir nebe
reikia žmogaus badyti. Jau 
daugiau kaip 120,000 amerikie
čių — jų tarpe apie 6,000 Chi
cagoje — sergančių cukrine, 
ima tas piliules, vadinamas Ori- 
nase, gaminamas Upjohn ben
drovės Kalamazoo, Mich.

Nauja Mundelein prezidentė
Mundelein kolegijos naująja 

prezidente paskirta sesuo Mari
ja Ona Ida, Filosofijos depar
tamento prezidentė. Mundelein 
kolegija yra vedama Švč. Mari
jos Meilės seselių ir ji yra skir
ta studentėms mergaitėms.

iškilmių. Visi gyventojai orga
nizuotai, su Peru ir Šv. Tėvo 
vėliavomis, dalyvavo sutikime. 
Ta lietuvaitė misionierė gavo 
Chicagoje išleistą knygą “Moti
na Gailestingoji” ir rašo, kad 
ja liko sužavėta ir sujaudinta. 
Ji taipgi skaito* “Laivą”. Jos 
adresas: Maria širdies Jėzaus 
F.M.M., Colegio “Maria Inma- 
culada”, Reųuena, Peru, S. A. 
JAV

. . » nakvynes namų. Tokiu buduvyriausias sūnūs, turi gražaus . . . 7~ bus Pasinaudota proga ir va
žiuojama į Lisieux (Prancūzi
joje), kuri garsi šv. Teresėlės

prieauglio, o neseniai susilaukė 
ir dar vieno sūnaus. Tamalunų 
giminė yra plačiai pasklidusi po 
platųjį kontinentą, nėra abejo
nės, jog sūnaus krikštynoms 
suvažiuos pabaliavoti. šiuo me
tu vyresnysis sūnus atostogau
ja. Jis yra’ paveldėjęs iš tėvo 
gabumus taikliai ašudyti.

— Studentų Ateitininkų tra
dicinė vasaros stovykla šiais 
metais įvyks prie Detroito esan
čios naujosios ALRKF stovyk
los gamtos prieglobstyje, ši 
vasaros stovykla bus jau sep
tintoji SAS vasaros stovykla, 
surengta JAV, studentams atei
tininkams esant pirmajai orga
nizacijai, suruošusiai šioje ša
lyje pirmąją akademikų sto
vyklą. Stovykla tęsis dešimtį 
dienų: nuo rugpjūčio 28 iki 
rugsėjo 8 dienos.

— Ant. Bernotas, mūsų ben
dradarbis, gyvenąs Waterbury, 
Conn., išvyko atostogų į Mon- 
trealį.

vienuolynu. Kol kas neaiškus ir 
išvykps laikas. Buvo norėta iš
vykti rugpjūčio mėn., tačiau 
tam laikui negauta nakvynės. 
Dėl to, kai bus galutinai susi
tarta su nakvynės namų admi
nistracija, išvykimo data bus 
paskelbta atskirai.

— Corby lietuviai per Jonines 
surengė linksmą pobūvį, kuria
me pagerbė net penkis Jonus. 
Linksmai visus nuteikė Pupų 
Dėdė — A. Zaveskas iš Not- 
tinghamo, apdainavęs visus su
sirinkusius. Susirinkusius • pa
sveikino Ketteringo atstovas A. 
Pužauskas.

PERU
— Lietuvaitė misionierė Ma

rija Širdies Jėzaus, dirbanti Re- 
ųuenos misijose, rašo, kad te
nai ypatingo džiaugsmo atnešė 
atvykimas naujai paskirto vys
kupo. Niekada Reųuena nėra
mačiusi tokios šventės ir tokių J

KAS TIK TURI GERA SKONI, VISKĄ 
PERKA PAS UEPON11

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOM NAMAI —

FURNITURE CENTER, INC. Z

3222-24-26 So. Halsted St. x . Ylctoory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9-9:30, kitom dienom 9-6. Sekmadieniais lie
pos ir rugpjūčio mėnesiais krautuvė uždaryta.

------- T- - ......... ' Ii?

Ras užsiėmimą 
paauguoliams

Policija planuoja praplėsti 
buriavimą, nardymą ir kitus 
sportinius užsiėmimus, kad pa- 
auguoliai rastų kur naudingiau 
laiką praleisti. Dabar daugelis 
jų klajoja gatvėmis ir įsivelia 
į nusikalstamus veiksmus.

Įsimylėjęs išprotėjo ,
James T. Vincent, 20 m. am

žiaus čikagietis, susijaudinęs, 
kad teko susiginčyti su mergai
te, kurią buvo pamilęs, užlipo 
ant 'vandentiekio bokšto 1800 
N. Central Park avė. ir rengėsi 
nusižudyti šokdamas žemyn iš 
75 pėdų augščio. Atsiskubino 
ugniagesiai, kurie bandė jį at
kalbėti, tačiau tas jų neklausė. 
Ugniagesiam pavyko prie jo 
prilipti, jį pagriebti ir nukėlus 
atiduoti psichopatinėn ligoninėn 
ištyrimui.

Moksleivių ateitininkų 
vasaros stovykla

Šiais metais bus ALRK Federa
cijos stovyklavietėje ManeheSter, 
Mich. nuo liep. 28 iki rugp. 11 d. 
Stovyklos kaina $17.50 savaitei. J 
Stovyklą priimami visi lietuviai ka 

, talikai moksleiviai ir moksleivės 
nuo I pradžios mokyklos skyriaus 
iki IV gimnazijos klasės. Regist
racijos ir smulkesnių informacijų 
reikalais kreipkitės: dieną 12—4 v. 
pas A. Šatą 1528 So. Ridgeway 
Avė., Chicago 23, Hl„ tel. CRaw- 
ford 7-7373; vakare 5—10 vai. pas 
V. šoliūną, tel. REpublic 7-7735 
aiOa pas R. Pemkutę OL 2-7092.

Užsienio jaunuoliai 
Chicagoje

Į Chicagą ketvirtadienį atvy
ko 31 jaunuolis iš Austrijos, 
Italijos ir Prancūzijos. Jie at
keliavo viena grupe iš New 
Yorko.- Dešimt iš jų pasiliks 
Chicagoje, apsigyvens amerikie
čių šeimose ir tęs mokslą, o ki
ti studijuos kituose miestuose. 
Juos iš jų tėvynės atkvietė ka
talikų NCWC organizacija, ku
ri jau šešti metai kaip tą daro 
ir jau yra į JAV atkvietusi 375 
užsienio vyresnių klasių moks
leivius studijoms į JAV.

ART H RITI S A RHIIMATISM
Skaudintiems muMkuiaiiLs bei 

sipuiriuniM
Nauji vaistai skaudantiems raume

nims. sustyrusiems sąnariams. Sku- 
■ biai palengvina paraudusių, sustyru- 
j šių bei sutinusių nugaros, kelių, ko
jų. kojų pirštų arba sprando raume
nų ir sąnarių skaudėjimų. Vartokite 
naujus AMERPOL vaistus. 100 tab
lečių tik $3.60. Mostis 98c tube. Ga
lima gauti vaistinėse arba rašykite j: 
Amerpol, Chicago 22, Hl.

Užsisakykite si
ISTORINES 

ALBUMĄ
Jame talpinamai lietuvių, rusų, 

lenkų, vokiečių, italų tapyti • pieš
ti paveikslai iš Lietuvos istorijos. 
Dedamos nuotraukos Lietuvos 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
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OUR MINDS ARE IN 

THE GUTTER
(RAIN GUTTERS THAT IS) 

Free Estimates 
On Ali Types of Gutters 

and Dounspout Work
Remember too that we are open 

Mon. & Thurs. Eves. ’til 9.
We feature a complete line of Sheet 
Metai Supplies 1‘or do it yourself 

projects.
SOUTHWEST METAI, 

FABRICATION CO.
4417 S. Archer LA 3-0055 

Eit. DG for free estimate 
Tour Local Sheet 'Metai Supply Store 
llllllllllillllllllllllllllllllllllllllllillllltllll

PRIYATE MODERN 
NURSING HOME

Modern. privatūs namai sveikstan
tiems ligoniams senyviems, diabe
tikams, gydytojo pacijantams, ir 
gulintiems ligoniams. Prieinamos 
kainos. Registruotos gail. seselės
prižiūri 24 vai. Didelis gražus kie- 

spaudos platintojus. Jį galima už-' mas ir porčius. Namų aplinka.oioo Ir v r 4 { rfriivnoln _
MARIEM NURSING HOMEsisak.yti per žurnalą “Užuolankos’ 

administraciją, adresuojant: 
Užuolanka, 2918 So. Union Avė., 

Chicago 16, Dl.
2346 S. Union Avė. Blue Island, III. 

FUlton 8-2242

Tėvų Marijonų Seminarijos Rėmėjų 

. ir Bendradarbių

PIKNIKAS
įvyks

Sekmadieny, liepos 28 d., 1957 m.
Raute 83 ir 88 Gaivi

' Clarendon Hills, Illinois
■ / .

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

1:00 vaL Rėmėjų Paruošti Laimėjimai.
2:00 vai. švento Juozapo koplyčios aplankymas ūkyje. 
3:30 vai. Palaiminimas S v. Sakramentu.

Maldos už sergančius Rėmėjus.
4:00 vaL 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.
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