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Konfiskuoti) turtu grąžinimas ir Vokietijos rinkimai
Nepatenkinti į Lietuvą grįžę

. Pietų Amerikos lietuviai
ARVYDAS R1G MAN TAS, Vokietija 

Asmenys, kuriems pasisekė prasiskverbti pro geležinę uždan
gą ir išvykti iš pavergtosios Lietuvos, sako, kad tarp sugrįžusių 
iš Pietų Amerikos šalių lietuvių jaučiamas apsivylimas.

Šitos informacijos sutampa,
visai neatsižvelgiant į laisvę pa
siekusių Vakarus pasiekimo lai
ką. Ta pati išvada praėjusiais sios.

tarpu eilė įmonių dėl pertvarky
mo pramonės planų neįvykdžiu-

metais iš pavergtosios Lietuvos 
išvykusių, lygiai tokia pat ir tų, 
kurie pusmečiu ar kiek vėliau iš 
Lietuvos išvyko. Jų teigimais, 
tarp sugrįžusių į Lietuvą lietu
vių buvę savižudybių.

Kad esama apsivylimo tarp su 
grįžusiųjų, tatai matyti iš vilniš
kėje „Tiesoje“ pastaruoju metu 
atspausdinto laiško L Valbasio, 
kuris 1956 metais rugpjūčio mė
nesį su grupe Brazilijos lietuvių 
senųjų emigrantų grįžo į Lietu
vą. Prieš kurį laiką tasai Lino 
Valbasio laiškas buvo atspaus
dintas Argentinos kairiųjų lie
tuvių laikraštyje „Tėvynė“. Vė
liau tasai laiškas pasirodė Mi- 
chailovo komitetd laikraštukyje. 
Pagaliau spausdinamas „Tieso
je“. Kalbamame laiške Valbasys 
atsako Pietų Amerikos priekaiš
tautojams, tariamai atitiesinda- 
mas jų netiesius teigimus apie 
į pavergtąją Lietuvą sugrįžusių 
lietuvių būklę.

Tačiau darydamas atitaisy
mus, iš Brazilijos grįžusia Val
basys • neišvengia pripažinimo, 
jog tarp grįžusiųjų esama tam 
tikro apsivylimo. Laiške Valba
sys rašo: „Ne paslaptis, kad kai 
kas iš grįžusiųjų ir pasigenda 
šiltesnio klimato ar per eilę me
tų nusistovėjusio gyvenimėlio“. 
Toliau aiškina, kad „dabar, po 
tiek metų sugrįžus į visai naują 
politinį ir psichologinį gyvenimą, 
visai skirtingą nuo buržuazinio 
ir per eilę metų įprasto, savaime 
aišku, visi atvykusieji tą jau
čia“.

Tai yra būdingi aiškinimai, 
kurie tačiau rodo, jog tarp su- 
grįžusiųjų esama apsivylimo, ku 
rio nepavyko uždengti minėtojo 
laiško frazėmis.

Plano viršijimas ir eilės 
rajonų atžangumas...

Pavergtosios Lietuvos bolše
vikinė spauda spausdina panikai 
bėjimą su Lietuvos Statistikos 
valdybos viršininku B. Dubaso- 
vu. Tame pasikalbėjime nurodo
ma, jog iki šiol Statistikos val
dybai teteko apipavidalinti iš mi 
nisterijų gautus statistinius duo
menis. Nuo šiol, ęo įvykdyto pra
monės valdymo pertvarkymo, 
Statistikos valdyba visus duome
nis gaus tiesiogiai. Toliau pasi
kalbėjime Statistikos valdybos 
viršininkas pažymi, jog mėsos ir 
pieno srityje šių metų pirmojo 
pusmečio planas Lietuvoje įvyk
dytas 147 procentais. Kai tuo

Būdinga tai, kad pagrečiui in
formacijų apie pasiekimus pieno 
ir mėsos gamyboje šių metų pir
mąjį pusmetį, bolševikinėje 
spaudoje pasirodo vis daugiau 
priekaištų visai eilei rajonų už 
neišnaudojimą turimų galimybių 
keliant pieno ir mėsos gamybą. 
Tokių priekaištų susilaukė Ario
galos, Prienų, Kaišiądorių, Vie
vio, Salantų, Ukmergės, Širvin
tų rajonų kolchozai, o taip pat 
Rokiškio, Pandėlio, Obelių, Jo
niškėlio ir Pasvalio. Priekaištai I 
palydimi paskatais susiimti, kad 
„artimiausiais metais“ pieno,1 
sviesto ir mėsos gamyboje būtų 
pasivyta ir pralenkta Ameri
ka...“ i

Mrs. Eisenhower 
skrenda lėktuvu 

j Denver
WASHINGTONAS, liep. 26.— 

Mrs. Dwight D. Eisenhower, 
JAV prezidento žmona, ateinan
tį pirmadienį skrenda lėktuvu į 
Denver, savo gimtinį miestą, de
dikuoti miesto parką, kuris pa
vadintas jos vardu. Baltieji Rū
mai paskelbė, kad Mrs. Eisenho- 
wer skris prezidentiniu lėktuvu 
Columbine m.

Mrs. Eisenhower parką, esan
tį Denver priemiestyje, dedikuos 
rugpjūčio 1 dieną.

• Prancūzijoje mirė Sacha 
Guitry, 72 metų, aktorius ir dra
maturgas. Laidojamas šiandien.

I Vaikas, negalėdamas panešti
Care paketų, stumia paketus Hong 
Kong gatve. JAV gelbsti Care pa
ketais tūkštančiam kiniečių pabė
gėlių. (INS)

Rytoj atidaroma Federacijos 
jaunimo stovykla

6. m. liepos mėn. 28 d. prie Manchester, Mich. miestelio, labai 
gražioje vietoje, oficialiai atidaroma A.LR.K. Federacijos jauni
mo stovykla, kurią administruos Nekalto Prasidėjimo seselės lie
tuvaitės iš Putnam.

Atidarymo iškilmės prasidės 11 vai. ryto šv. mišiomis, kurias 
atnašaus vysk. Vincentas Brizgys. Pamokslą pasakys prel. P. 
Juras. Po to įvyks pastatų šventinimas, iškilmingas stovyklos ati
darymo posėdis ir stovyklaujančių mergaičių programa.

Į iškilmes suvažiuoja iš Chicagos, Clevelando, Detroito, Wind- 
ioro ir kitų miestų daug svečių.

Pirmoji stovyklaujančių mergaičių grupė stovyklavimą pra
dėjo š. m. liepos mėn. 14 d., o antroji grupė pradės š. m. liepos 
mėn. 28 d.

Stovyklą žadama plėsti. Įsikūrus Nekalto Prasidėjimo sese
lėms, bus įsteigta ir senelių prieglauda.

Clide Cook neatrodo perdaug susirūpinęs, kai jis buvo nuteis
tas į kalėjimą segregacionistų byloje Knoxville, Tenn., teis 
me, bet jo dukrelė teismo sprendimą rimtai paėmė į širdį. 
Cook šeima stovi teismo koridoriuje. (INS)

Kodėl Britanija remia
•i

Muskato ir Omano sultoną
LONDONAS, liep. 26. — Jau rašėm, kad yra prasidėjęs karas 

Muskato ir Omano sultanate prieš sukilėlius, remiamus Saudi Ara
bijos (liepos 24 d. mūsų dienraščio pirmame puslapyje buvo įdė
tas tos apylinkės žemėlapis).

Sukilėlių vadas yra augštas is
lamo dvasiškis Iman iš Oman.
Britai remia sultoną Taumurą.
Britai Artimuose Rytuose turi 
pasakiškai turtingų aliejumi sri
čių, kaip Kuwęit ir Qatar. Bet ne 
tokia yra Omano ir Muskato suį- 
tonatas. Sakoma, kad jis produ
kuoja kupranugarius ir galvos 
skaudėjimą.

Britai remia sultoną, norėda
mi išlaikyti savo prestižą Arti
mųjų Rytų naftos laukuose. Be 
to, jis juos parėmė morališkai 
Suezo karo metu.

Saudi Arabija šiuo metu yra 
atsimetusi nuo Egipto ir pasida
riusi didelis faktorius toje poli
tikoje, kurią JAV yra pradėju
sios Artimuose Rytuose.

Kai Britų užsienių reikalų mi- 
nisteris Lloyd viešai paskelbė, 
kad jie aktyviai kišis į šį kon
fliktą, didėja pavojus, kad gali 
būti sunku jį lokalizuoti. Kažkas 
atrodo, yra susirūpinęs pablogin
ti santykius tarp Saudi Arabijos 
ir Britanijos. Taip pat krizėn ga
li patekti ir JAV santykiai arba 
su Saudi Arabija, arba su Brita
nija. * ' ' .

Saudi Arabijos karalius Saud, 
sakoma, remia Muskato ir Omano 
sukilėlius prieš sultoną Taumurą.

(INS)

Japonų žodis 

Maskvai
TOKIO, Japonija, liep. 26. — 

Japonijos užsienio reikalų minis 
terija vakar instruktavo savo 
ambasadorių Maskvoje, kad jis 
pareikštų „stiprų protestą“ So
vietų Rusijos vyriausybei, kad 
ji uždarė Petro Didžiojo įlanką 
prie Vladivostoko laisvajai na
vigacijai. Japonijos užsienio rei
kalų ministerija jau prieš savai
tę pranešė, kad Maskvos šis žy
gis „aiškiai laužo tarptautinį įs
tatymą“.

Galbūt Vladivostoką pavers 
karine baze

Maskvos radijas pranešė lie
pos 20 d., kad Tolimuose Rytuo
se visus vandenis nuo Tumen 
upės tiesia linija iki iškyšulio 
Povorotny sovietai laiko savo te
ritoriniais vandenimis. Praktiš
kai tai reiškia, kad jie neleidžia 
kitiems naudotis Petro Didžiojo 
įlanka, kuri yra 115 mylių pla
tumo ir 55 mylių ilgumo. Sveti
mi laivai tegali .įplaukti į Na- 
chadka uostą, nuo kurio iki Vla
divostoko yra 50 mylių.

Spėjama, kad Vladivostoko 
uostas norima paversti karine 
baze. Lig šiol jame buvo daugiau 
šia prekybinis pramoninis cen
tras, pats svarbiausias sovietų 
išėjimas į Ramųjį vandenyną.

Prez. Eisenhowerio kabinetas
• I

pritaria grąžinti fondus ašiai
WASHINGTONAS, liep. 26. — Prezidentas Eisenhoweris va

kar pirmininkavo kabineto posėdžiui, kuriame buvo nutarta grą
žinti dalį konfiskuoto Vokietijos ir Japonijos turto (sakoma grą
žins 50 procentų).

Jungtinės Amerikos Valstybės 
n Pasaulinio karo metu nusavi
no vokiečių 500 milionų dolerių 
vertės turto, o japonų 54 mil. 
dol.

Gyvate įkirto
COLUMBIA, S. C., liep. 26. — 

Kalinys žmogžudys užvakar pa
bėgo iš valstybės kalėjimo ir pa
teko. į pelkes netoli Columbia. 
Nuodinga gyvatė įkirto kaliniui 
ir jis mirė. Lifer L. J. Williams 
lavonas vakar rastas prie Water- 
re upės.

JAV kviečiai
LONDONAS, liep. 26. — Pir

moji Jungtinių Amerikos Vals
tybių kviečių siunta pasiekė Len
kiją pagal neseniai sudarytą su
tartį.

Vengrijos rašytojai 
nesitaiko prie

komunistų linijos
VIENA, Austrija, liep. 26. — 

Vengrijos rašytojai nepaiso kie
tos partijos linijos ir nepasiduo
da komunistinei kontrolei, — 
pripažįsta Vengrijos literatūros 
laikraštis.

„Elet Es Irodalom“ (Literatū
ros gyvenimas) sako: „Aštuoni 
mėnesiai prabėgo nuo kontra-re- 
voliuci jos ir mūsų literatūros gy
venimas nerodo atgimimo ženk
lų. Kaikurie mūsų rašytojai vis 
dar tyli ir nerašo į laikraščius pa 
gal partijos liniją“.

Savaitraštis yra oficialus or
ganas rašytojų, palaikančių Mas
kvos remiamą premjero Janos 
Kadaro režimą. '

Kartę vadintas 
herojumi - dabar ,

laikomas lėle
NEW YORKAS, liep. 26. — 

Vienas Egipto prezidento Nasse- 
rio artimas patarėjas sako, kad 
generolas Mohammed Naguib, 
kartą vadintas Egipto revoliuci
jos herojumi, „buvo paprasta lė
lė“.

Naguib, sakoma, esąs namų- 
arešte, yra apkaltintas, kad jis 
bandęs būti Egipto diktatoriumi. 
Bent tokių minčių keliama pulk. 
Anwar Al Sadat knygoje, at
spausdintoje vakar.

Sadat knyga, pavadinta „Re
voliucija prie Nilo“, turi Nasse- 
rio įvedamąjį žodį. Autorius sa
ko, kad Naguib nedalyvavo ak
tyviai revoliucijoje. Autorius ne
sigaili pasmilkyti Nasseriui.

. Painformavo

Valstybės sekretorius Dulles 
tuojau painformavo Vokietijos 
ambasadorių Heinz Krekelerį 
apie kabineto nutarimą grąžinti 
dalį turto Vokietijai. Šis nutari
mas tikimasi labai sustiprins 
Adenauerio poziciją ateinančiuo
se Vakarų Vokietijos rinkimuo
se, kurie įvyks rugsėjo 15 d. Ga
lutinis šio klausimo sprendimas 
priklauso kongresui, kuris ta
čiau, manoma, jo nepadarys 
prieš atostogas.

Šveicarijos pretenzijos

Vyriausybė rekomenduoja kon 
gresui grąžinti pusę konfiskuotų 
turtų. Tačiau nebus grąžinama 
Anilino ir Filmo korporacijos 
turtai, prie kurių nuosavybės pre 
tenzijas reiškia ir Šveicarija. Ji 
sako, kad tai yra Šveicarijos fir- 
rha, ir kad šveicarai kels bylą 
tarptautiniame Hagos teisme, 
jei JAV negrąžins šios firmos 
Šveicarijai ar neatlygins jos tur
to, kuris nuo karo pabaigos yra 
beveik trigubai padidėjęs.

Chruščevas siekia

pasaulinės revoliucijos
MASKVA. — „Izviestijų“ nr. 

166 pirmame puslapyje spausdi
na Chruščevo kalbą, pasakytą 
Ostravoje, Čekoslovakijoj. Chruš 
čevas savo kalboje pabrėžė, kad 
Sovietų Sąjunga pirmoji nuėjusi 
Markso, Engelso, Lenino keliu. 
Ji dabar galinti būti pavyzdžiu 
ir ^patyrimo šaltiniu kitoms ša
lims. Netolimoj ateity šiuo keliu 
eisią ir kitų šalių darbininkai, 
ir Chruščevas pabrėžė komunis
tų revoliucinį šūkį: „Visų šalių 
proletarai vienykitės!“

• Japonijoje potvynis. Pieti
nėje Japonijoje siaučia potvynis, 
kuriame 255 žmonių žuvo, 800 
dingo ir 59 sužeisti. 10,000' na
mų nusinešė potvynis.

KALENDORIUS

Liepos 27 d.: šv. Natalija ir 
šv. Pantaleonas; lietuviškas: 
Žintas.

* Liepos 28 d.: 7 eekm. po Sek
minių.

Saulė teka 5:39, leidžiasi 8:16. 
ORAS,

Oro biuras praneša: Chicagojė 
ir jos apylinkėje šiandien — sau
lėta ir šilu.

• Britanija susirūpinusi in
fliacija; Prancūzija jau praran
da nervus dėl Alžiro; jos vyriau 
sybė buvo priversta imtis slaptų 
susitikinėjimų su Alžiro „išlais
vinimo frontu“, jieškodama išei
ties. Jungtinės Amerikos Valsty
bės vargsta su piliečio teisių įs
tatymu, vargsta su kova dėl biu
džeto, su rūpesčiu dėl galimos 
infliacijos.

Eisenhowerio vardas 
Maskvoje

MASKVA. — „Pravda“ JAV 
prezidento Eisenhowerio telegra 
mas visdėlto įdeda į pirmąjį pus 
lapį; pvz. nr. 195 taip įdėjo Ei- 
8enhowerio padėką už sveikini
mą Amerikos šventės proga. Te
legrama išspausdinta šalia Žuko
vo rašto - įsakymo ryšium su so
vietų laivyno švente. „Izviestijų“ 
nr. 166 netgi tą patį Eisenhowe- 
rio tekstą įdėjo viršum minėtojo 
Žukovo įsakymo.

Argentina rinks

nauja parlamentą
BUENOS AIRES, Argentina, 

liep. 27. — Argentina rytoj rinks 
parlamentą. Tai bus pirmi rinki
mai po diktatoriaus Perono pa
šalinimo iš valdžios.

Dabartinė prezidento Pedro 
Aramburu valdžia paskelbė par
lamento rinkimus, kad nuspręs
tų Argentinos busimąją vyriau
sybę.

Rinkimai parodys, kiek argen
tiniečių palaiko buvusį diktato
rių Peroną, ir kiek remia Aram
buru ir jo sąjungininkus.

t
Nuvertus Peroną, laikinoji vy

riausybė paskelbė neteisėta Pe
rono 1949 m. konstituciją ir su
grąžino 1853 metų konstituciją. 
Aramburu režimas daug peronis 
tų pasodino į kalėjimą po revo
liucijos, kaltinant juos išdavyste, 
apgaule ir išeikvojimu.

• Egipto prezidentas Nasseris 
vakar pasakė politinę kalbą Alek 
sandrijoje penkerių metų kara
liaus Faruko pasitraukimo iš sos 
to sukakties proga. Nasserio kal
ba buvo transliuojama.

TRUMPAI IŠ VISUR

• Nustatė kelionių ribą diplo
matams. Japonijos vyriausybė 
nustatė, kad sovietų diplomatai 
tegali keliauti 25 mylių spindu
lių aplink Tokio miestą, kadangi 
Kremliaus valdovai panašų su
varžymą pritaikė japonams Mas 
kvoje.

• Nauji areštai Vengrijoje. 
Vengrijos komunistinė policija 
areštavo „keletą šimtų kontra - 
revoliucionierių“ (laisvės kovo
tojų) paskutinėmis savaitėmis, 
kad užkirstų kelią naujam suki
limui, pranešė Budapešto radi
jas.

• Illinois Amerikos legiono 
apie 50,000 narių dalyvaus suva
žiavime, kuris prasidės ateinantį

Į ketvirtadienį Bismarck viešbuty
je, Chicagojė.

• Rytų Vokietija. Prieškomu- 
nistas nušovė du komunistus po
licininkus, trečią sunkiai sužeidė 
ir paskui pats nusišovė, pranešė 
Rytų Vokietijos laikraštis.

• Afrikoje naujas skėrių ant
plūdis grasina sunaikinti pasė
lius Afrikoje ir Artimuose Ry
tuose. Tokis didelis antplūdis bu 
vęs tik prieš 25 metus.

• Egiptas pasiuntė į jaunimo 
festivalį Maskvoje 625 atstovus. 
Jaunimo' festivalio tikslas — 
skleisti komunistinę idėją pasau
lyje.

• Ararato kalno plokštumoje 
buvo padaryti dideli tyrinėjimai, 
nuleista Eewan ežeras. Jo člug- 
ne rasti miesto likučiai iš 11 amž. 
prieš Kr. Ararato kalnas, ant 
kurio užkliuvo Nojaus laivas, 
yra visai Sovietų Rusijos pasie
nyje. Paskutiniu laiku britai, 
prancūzai yra surengę bent kele
tą ekspedicijų.

- J"

F - 84F Thunderst reak, bombonešis (viršuje), teikia kurą 
alkanam RF - 84S Thunderflash. Naujoje sistemoje lėktuvas 
gali įpilti gazoliną kitam lėktuvui greitai skrendant ir 30,000 
pėdų augštumoje. ' (INS)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Egipte, Kairo mieste penkių augštų namas sugriuvo užva
kar vestuvių pokylio metu. Vaišėse dalyvavo 200 asmenų, kurių 
63 žuvo ir 32 sužeisti. Jaunoji irgi žuvo, o jos vyras sunkiai su
žeistas.

— Prezidentas Nasseris ruošiasi įšaldyti Jungtinių Amerikos 
Valstybių turtus Egipte, atsikeršydamas JAV, kad jos neatšaldo 
1/6 milionus dolerių Egipto pinigų, kurie buvo užšaldyti, kai Nas
seris pasiėmė Suezo kanalą. JAV turi 25 milionus dolerių invest- 
mentų Egipte, neskaitant privačių asmenų turtų.

— Kolumbijoje, Bogotos mieste apie 3,000 studentų ir darbi
ninkų demonstravo po to, kai studentas buvo pašautas. Policija 
šaudė į orą, kad išskirstytų minią ir tris jaunuolius areštavo.

— Britai vakar vėl bombardavo Omaną, kur sukilėliai nori 
nuversti Omano sultoną.

— Valstybės sekretorius Dulles vakar išvyko į Kanadą pas 
Kanados premjerą John Diefenbakerį.
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SUSIPAŽINIMAS SU ŠAUTUVAIS
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šeštadienis, 1957 liepos 27

MAIRONIS - LIETUVOS DAINIUS
JONAS MIŠKINIS, Amsterdam, N. Y.

Prieš dvidešimt penkerius Maironio dainos “Eina garsas 
.metus — 1932 m. birželio 28 d. nuo rubežiaus”? Kas nėra mo- 
— Kaune mirė didysis Lietuvos kęsis mylėti tėvų žemę, karto-
poetas, tautos dainium vadina
mas, prel. Jonas Mačiulis-Mai
ronis. Maironis buvo didelio ta
lento asmenybė. Jis mums pali
ko įvairios savo kūrybos: dra
mų, poemų, baladžių. Viena iš 
jų — “Tarp skausmų į garbę”, 
pasirodžiusi dar caro priespau
dos laikais, nemaža lietuvių 
veikėjų į lietuvybę pažadino.

damas mintinai “Pelėsiais ir 
kerpėm”, “Vilnius” ir kitus Mai 
ronio eilėraščius? Tad mūsų 
dainius drąsiai galėjo sakyti sa 
mo numylėtai Lietuvai:

Jau niekas tavęs taip giliai 
/nemylės,

Kaip tavo nuliūdęs poetas!
Ar kas ir kančių pakelti galės 
'Tiktai dėl tavęs, numylėta?Tačiau kūrybiškiausiais ir poe- . . .. . ,..x._. . . . , . Kiek ašarų jam išriedėjo grau-tiškiausiais laikomi Maironio Dievo Apvaizdos seserys vasaros stovykloje Kingston, Mass., susipažįsta su atsiųstais šautu-

vais, kurie bus panaudoti berniukų karinam lavinimui.

vyras, nušokęs nuo laivo, plau
kė vydamasis valtelę. Savo sap 
ną ji papasakojo kaimynams. 
Apie 11 vai. pasitvirtino jos 
sapnas, nes buvo pranešta, kad 
laivas Andrea Doria nuskendo. 
Vargšė moteris nualpo, many
dama, kad jos vyras tikriausiai 
bus žuvęs. Vakare gavo žinią, 
kad Tamberi yra gyvas ir svei
kas. B. Mikalauskas

Kvailys vis atranda didesnį 
kvailį, kuris juo stebisi.

—N. Botleau

Jei tenka kcutčti nuo užkietėjusių

KORNŲ (nuospaudu)
ir nuutrynų. tai vartokite lutujų 
ir skubų. ULauauuf luukiutoj.* 
X - IT. Uunkiitė kainuoja lik 
$1.00 jūsų u|)) linkės drugštoryje.

Gulima gauti šiose vajstinėae: 
l’nion Drugs, 3459 S. Halstod 
Prėskus. 11012 S. Michigan 
43r<l St. Store. 2735 W. 43ril 
J & J. 2557 W. «9th 
Charles, 5460 S. Kedzie 
Nieks. 6558 S. Kedzie 

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

Vanek, 6010 W. 26th St.. Cicero 
Dargis. 2425 W. Marųuette Rd. 
Chochola. 3758 W. 26th St.

eilėraščiai “Pavasario balsai”.

Minėdami Maironio 25 metų 
mirties sukaktuves, stabtelkime 
nors trumpai ties pavasariška 
dainiaus poezija ir panagrinė
kime, jos turinį bei kūrybinius 
ypatumus.

Maironis, kaip poetui dera, 
buvo nuolat bemąstąs, gyveni
mo reiškinius gyvai atjaučiąs 
žmogus. Štai kodėl jis iš tikro 
nekartą rimtai susisielodavo, 
nors buvo pašauktas gaivinti

/džių,
Kiek syk kaip žvaigždė sidab

rinė,
Per kiauras naktis nesumerkė 

/akių,
Kaip uždegei jauną krūtinę!

Ko gi sielvartavo poetas? Ko
dėl naktimis nesumerkė akių? 
Ar neviltis kankino? Ar nepa
sitikėjo iš amžino miego kylan-

KADA LAIVAS SKUSTA
Prieš metus vienas gražiausių 

ir moderniškiausių Italijos ke- 
leivinų laivų — Andrea Doria — 
išdidžiai plaukė į New Yorką. 
Štai jau ir paskutinė kelionės 
naktis. Salėj “Belvedere Room”

čia tauta? Ataiptol! Lietuvą | orkestras grojo “Sudiev Roma”, 
jis mylėjo, tad ja ir tikėjo. Bet poros šoko ir linksminosi. Kito- 
graudu jam buvo ir neramu, je salėj amerikiečiai žaidė brid- 
jaučiant savo jėgų tariamąjį ge” ir gėrė šampaną. Lauke bu- 

tautoj savimi pasitikėjimą ir silpnumą, lyg nebūtų suradęs vo tirštos miglos. Mažai kas
šviesesnio rytojaus troškimą. 
Tačiau galų gale poeto nuotai
kos būdavo įveikiamos ryžtu
mu ir viltimi tautos ateičia, ir 
jis, jo paties žodžiais tariant, 
“patsai ramumo nepažinęs, ki
tiems išganymą nešė”.

Tėvynės meilės apraiška
Maironio “Pavasario balsai” 

— tai daugiausia lyriški eilėraš 
čiai, kuriuose dainius rutuliuoja 
savo mintis ir pergyvenimus. 
Tie pergyvenimai nėra vienodi. 
Randame čia ir savo asmens bei 
kūrybos vaisių apibūdinimų, ir 
karščiausios, kokia tik gali bū
ti, tėvynės meilės apraiškų, ir 
senovės graudžių prisiminimų, 
ir filosofinių minčių santraukų, 
ir gražių palyginimų praeities 
su dabartim, gyvenimo — su 
svajonėmis, Lietuvos — su ki
tomis šalimis. Kaikuriuose Mai
ronio eilėraščiuose pasitaiko ir 
grynai asmens pobūdžio raši
nių, o šalia jų — pašaipos kris
lelių, kuriuos, pažinę dainiaus 
asmenį bei tuos, kuriems kar
tūs eilėraščiai taikomi, matome 
poeto būdo taurumą ir jo pa
šaipos aštrumą.

tautos dvasiai gaivinti tikrojo vaikštinėjo ant laivo 
kelio. Tad, manydamas tikrą
ją tautos dvasią senovės lietu- . v._ • jancias sviesas tiesiai į jų laivą. 

Clevelandietė Frances Aljina-

| Keli keleiviai pastebėjo artė-

(INS)

Maironis giliai ir vaizdžiai 
dėkoja Visagaliui už suteiktas 
jam dvasiob gėrybes, tame skai 
čiuje ir už poeto talentą. Be 
to, autorius savo poetinius ypa-

vius turėjus, sakosi norįs “pn 
kelti nors vieną senelį iš kapų 
milžinų ir išgirsti nors vieną, 
bet gyvą žodelį iš senųjų lai
kų!”

Be to, Maironis be paliovos 
skundėsi rusų priespauda, var
ginusia mūsų tautą. Dar spau
dos draudimo laikais pasigirsta 
Maironio sukurta “Jaunimo dai 
na”, šaukianti visus imti “ark
lą, knygą ir lyrą eiti Lie
tuvos keliu” su viltimi į skais
čią Lietuvos ateitį, nes iš mie
go prikeltos tautos niekas neį
stengs užmigdyti bei pavergti; 
tuo reikalu jis sako:

Nebeužtvenksi upės bėgimo,
Norint tekėtų ji pamažu; - ‘
Nebsulaikysi naujo kilimo,
Nors jį pasveikint tau ir 

/baisu.
Lietuvos nepriklausomo gy

venimo metu kaikas bandė reik 
šti mintį, kad Maironio poezija 
pasenusi ir įgaunanti istorinio 
pobūdžio. Tačiau su tokiais iš
vedžiojimais mažai kas tegalė
jo sutikti. Maironio poezija, 
ypač “Pavasario balsai”, buvo 
giliai įleidę šaknis mūsų tau
toje. Lietuvos mokyklose—tiek 
pradžios, tiek vidurinėse — Mai

tumus aprašo dar keliuose eilė- ronio Poezija visada buvo gy
raščiuose, būtent: “Taip nieks 
tavęs nemylėjęs”, “Poezija”, 
“Poetą”, “Ar aš kaltas”, “Poe
tui mirus” ir “Kam širdį davei”.

va, kuri be paliovos virpino jau
nuolių jaunas širdis ir ugdė tė
vynės meilės gilius jausmus. 

Šalia Basanavičiaus, Kudir-
Nekartą tuose posmuose pasi- ^os yra *r Maironis, kėlęs savo 
taiko ir pašaipa, ir tikrai nuo-!<^aina tautos ryžtumą ir norą 
širdus pasisakymas apie tai, i žūtbūt laisvai būti. Taip, Mal
kas iš viršaus dažnai nėra ma- ron’a miręs, bet jo tėvynės mei

lės idėja ir ryžtas dėl tautostomą, būtent, giliai širdy nuslėp 
tas skausmas. Jis sako:

Žmonės spėja iš veido ramaus, 
Būk man rožėmis klojas takai; 
Na..., ir laimės pavydi, vaikai! 
Bet ar saulė kitaip betekėtų, 
Nors ir pragarą mano regėtų?

Toliau tame pat eilėrašty Mai I 
ronis atskleidžia tikrąjį savo I 
dvasios kūrybinį ir kasdieninį i 
būvį:

Nerimstanti jieško dvasia
To, kas daro gražu ir kilnu;
Žiba ašaros man akyse
Apsigavusiam mielu sapnu;
Bet ant žemės jieškoti idealo
Tai vien troškulį kęsti Tan- 

/talo.
Karšta tėvynės meilė — tai 

Maironio poezijos pagrindas, 
jos dosniausias šaltinis. Iš tik
ro, sunku sau įsivaizduoti kitą, 
dar karsčiau Lietuvą mylinčią 
širdį, kaip Maironio. Jeigu jis 
būtų buvęs ne kunigas, bet ka
rys, šiandien jį minėtume ne 
vien kaip dainių, bet ir karžy-i 
gį. Kad jis ir nedalyvavo ko
vose dėl Lietuvos laisvės su 
ginklu rankose, tačiau Mairo
nis savo daina įžiebė mūsų sa
vanoriams kūrėjams, kariams, 
šauliams, partizanams ryžtu
mą ir pasiaukojimą dėl tėvy
nės. Kas iš mūsų nėra dainavęs

laisvės buvo, yra ir bus gyva. 
Lenkime prieš jį savo galvas 
ir į savo širdis įrašykime miru
sio dainiaus šį poezijos posme
lį: Petys į petį už Tėvynę!

vich išsigandusi sušuko: “O, Ma 
rija, laivai susidurs!”

1956 m. liepos 25 d., beveik 
vidurnaktį, 11:22 vai., prie Nan- 
tucket salos laivas Andrea Do
ria, plaukiąs į New Yorką su 
1,706 keleiviais, susidūrė su Šve 
dijos laivu Stockholm. Italijos 
laivui Andrea Doria tai buvo mir 
tinis smūgis, nes 40 pėdų platu
mu buvo pramuštas jo šonas. 
Baimė, malda ir sumišimas už- Į 
viešpatavo keleivių mintis ir šir
dis, nes mirtis atsistojo kiekvie
nam prieš akis.

Po galingo sukrėtimo stalai 
apvirto, miegantieji iškrito iš 
lovų, šokančios poros atsimušė 
į sienas. Plieninis Stockholmo 
laivo priešakys kaip peiliu per
skrodė Andrea Doria laivo šo
ną nu,o 46 kajutės iki 56. Tų 
kabinų keleiviai buvo sutrinti ir 
išmesti į jūrą; jų žuvo 50.

Sunkiai sužeistas laivas And-1 
rea Doria pakrypo ant dešinio1 
šono. Buvo ženklas, kad laivas 
skęs. Prasidėjo bėgiojimas, riks 
mas ir išsigelbėjimo nuo mirties 
jieškojimas. Vyrai buvo užmir
šę seną jūrų įstatymą — pir
miau moterys ir vaikai.

Iki vidurnakčio buvo teroro 
‘minutės. Vieni meldėsi, kiti ver
kė. Viena motina su dukrele 
ant rankų šaukė: “Gelbėkite, gel 
bėkite mano dukrelę”. Jos šau
kimą užslopino šimtai gelbėji
mosi šauksmų iš visų kampų. 
Ta motina, išbėgusi ant laivo, 
pamatė gelbėjimosi valtelę, bet 
ji buvo perkrauta žmonėmis. Ma 
nydama, kad daugiau nebebus 
išsigelbėjimo valtelių, nesavu 
balsu pradėjo rėkti: “Paimkite 
mano dukrelę'” Ir, nieko nelau
kusi, metė mergytę į valtelę. 
Vienas vyras bandė pagauti, kad

nesusįžeistų, bet, nepasisekus, 
mergytė galva sudavė į briauną, 
sunkiai susižeisdama. Skubiai 
nuvežta į ligoninę Bostone. Nie
kas nežinojo, kas ji yra ir kam 
ji priklauso. Kada jos tėvai — 
F. T. Di Sandro — atvyko, duk
tė jau buvo mirusi.

Praėjus šešerioms \ valan
doms nuo susidūrimo, laivo ka
pitonas Petras Calamai ir jo ad 
jutantai dar vis bandė gelbėti 
savo laivą. 7 vai. ryto nebebuvo 
jokios vilties. Apie 9:30 vai. lai 
vas pradėjo girmzti. Skubiai nu
kėlus 50 vyrų laivo įgulą, And
rea Doria apsivertė ir 10:9 vai. 
dingo, nueidama į jūros dugną, 
225 pėdų gelmėn.

Kada keleiviai išlipo New Yor 
ke ties 44 gatve, visų veiduose 
buvo matomas pergyventas iš
gąstis, nevienam drebėjo ran
kos, bejėgės išlaikyti kavos puo
delį. Keli buvo net atmintį pra
radę. Vienintelė lengvutė šyp
sena pasirodė aktorės Ruth Ro
man - Ramanauskaitės lūpose.

Iš materialinės pusės — Šve
dija turėjo milioną dolerių nuo
stolių, o ItąĮįja — 29 milionus.' 
Matė sapne Andre Doria dramą'

Liepos 26 d. 4 vai. ryto Ona 
Tamberi pabudo visa išsigandu
si. Jos vyras buvo kaip tik And1 
rea Dorea laivo tarnautojas.

Tą naktį pro jos akis praėjo 
baisūs vaizdai. Matė laivą, ko
vojantį su kitu laivu. Po to pa
sigirdo sukrečiąs smūgis. Jos

ODA BATAMS SIUNTIMUI 
Į LIETUVĄ

Pilnas pasirinkimas odos ir priedų reikalingų butų gami
nimui, žemiausiomis kainomis. Atminkite savo šeimas. Jiems šie 
reikmenys yra reikalingi.

A. LEVETONCO.
711 West Roosevelt Rd. Chicago 7, III.
Tel. OAnal 6-5648 Atdara sekmad. iki 4 vai.

ANTANAS TVERAS
DIPL LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th St. RE. 7-1941

NAUJI RAKANDAI SUPIRKTI Iš GERIAUSIŲ 
FABRIKŲ PAS BUDRIKI ANT PARODOS

Miegamo kambario setai svečių kambarių setai, Dinette setai, lo
vos, matracai, pečiai, lempos, staliukai, kaurai, kilimai, klejonkės, 
televizijos, radijos, fonografai, oro šaldytuvai, šaldytuvai, skal
biamos mašinos. Deimantai, Jewelry, laikrodėliai, rašomos ma
šinėlės, siuvamos mašinos.

KAINOS VISIEMS PRIEINAMOS IR KREDITAS.

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, Ine.
3241 So. Halsted Street

Atdara pirmad. ir ketvirtadienio vakarą iki 9:30 
Sekmadieniais uždaryta per vasarą

tiudriko Radijo Valanda iš WHFC, 1450 kil. radijo stoties 
ketvirtadieniais nuo 6 iki 7 vai. vakare.

Dėl televizijos ar radijo sutaisymo patelefonuokite 
Sudriko mechanikams CAIittnet 5-7337

STEIN TEXTILE BENDROVE

dabar švenčia savo JUBILfiJŲ. Pirkdami medžiagas da
bar Jūs gausite dar ir spesialią dovaną ir mokėsite žemas 
kainas už Jums reikalingas medžiagas.

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS
Lyginimas, dažymas, taisomi h* reguliuojami (tune up) 

motorai, stabdžiai, transmisijos ir LL Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltui.

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ....................... $8.25Murcery 49-51 ................. $8.95
Chev. Ali 1937-53 ............ 8.25 Olds, 6 cyl. 41-50 ......... 8.20
Chevrolet 54-55 ................ 9.95 Piymonth 42-56 ............. 9.95
Chrysler 6, 42-52 ............ 9.91 Pontiac 37-54 ................. 8.95
Dodge 6, 42-56   9.95 Buick 37-52 ............... 12.00

Ir taip pat čia neišvardintiemr automobiliams. Išmeti
mo paipa irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu.

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta.

M.CESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

Q|/IP’Q SELFo service

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

AU. PHONES - WALBROOK 5-8202
JULY-LIEPOS 26, 27 d. d.

BISųilIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.98

IMPORTED NAPOLEON COGNAC Fifth $3.39

IIENNESSY THREE STAR COGNAC, Fifth $5.09 

GRA1N ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4 89

CINZANO VERMOUTH 

Dry or Svveet Fifth $|39

IŠKILMfiS NAUJAM AGA KHANUI

Pirmasis jaunikaitis princas Kari m yr» įpėdinis mirusio Aga 
Khano; sėdinti moteris yra princo motina ir mirusio žmo
na. , (INS)

ŠTAI PAVYZDYS KAINŲ:
Geriansios ANGLIŠKOS bei **worsted MEDŽIAGOS kos

tiumam#, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50
Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 

ir plaunamas “Sil-O-Shan”, **antique taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai ...............................................................98c.

80 colių vilnonės medžiagos ir “flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ................ ...............................$1.89

<8 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98, tiktai ........................... .. ............................................................$1.39'

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Oloth užuolaidoms tik $1.09

Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek
vienų pirkiniu viri $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovanų.

Pas STEIN ’Ą jūs rasite didelį pasirinkimų nuotakom*, kaip tai 
.“laces”, satinų, taffetų, “brocades”, Sbantung, ir t. t. Taip 
pat liekanas medžiagų pamušalams ui baisiai pigias kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokaa ) rytus nuo Hnlsted SL, iyt bluko | pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe 6-8152.

MINT, ORANGE, LAME, CHERRY & GRAPE 

FLAVORED VODKA Fifth $3-59

BARCLAY’S GIN, 90 Proof, Full Quart Quart $3 39

PRAGER BEER, BOCK OR RMKJLAR
Case of 24 cans Case

LOVVENBRAU, Inųiorted German Beer 

Case of 24 lot ties

KRIIPNIK (IIONEY PUNCH) Fifth

$3.U

$7.95
$3.39

DRAUGAS

THE IJTHUANIAN DAILY FRIEND

4545 W. 63rd St., Chk-ago 29. nilnoto, Tel. HJdlotv 5-M500

Rntered u Recond-Clam Matter lfaroh II, UIS, et Chlrtago. llltnota 
Hnder the A et ot March I, 1171.

Mfmbrr ot the Catholtc Preaa Aaa'n 
Puhliahod dally, e»ept Rnndaya 

by the
Uthtirualan Catholtc Prese Rocletj 
PRBJNVTKBRATA: Metama
C1>lca<ot Ir Cicero! |l.00
KPur JAV Ir Ranado) 66.00
Ptetenyja 611.00

gTTBSCRIPTTON RATBfl 
IS.OO per year outJrtde nt ClVcut' 
6# 00 per year In Chlca<o * C1oar» 
18.00 per ycar In Canarta 
Borelgn 111.00 per year
% mettj 

S 00 
14.60
66 60

I mSn 
61.76 
62 60 
|l 00

mSa
61.16 
61 sa 
61.SI

Reda V dja atralpanloa taleo aavo naottflra Naeunaudotų airalpanlų aa 
■augo. juae rrųtlne tik U anketo miaftarua. RedafcoUa ai 
saataakA. Skelbimų kalaaa
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

DIDŽIOJO ĮVYKIO SUKAKTIS
Lygiai prieš 35 metus Jungtinės Amerikos Valstybės pri

pažino Lietuvą, Latviją ir Estiją, kaip de facto ir de jure vei
kiančias valstybes. Tai buvo didelis laimėjimas, ir visose kovose 
dėl Pabaltijo valstybių išlaisvinimo buvo viena pačių didžiųjų 
pergalių. Ir visiems suprantama kodėl.

Mūsų bendradarbis Edv. šulaitis šiandien spausdinamame 
straipsnyje duoda teisingą to įvykio įvertinimą. Jis rašo ir apie 
tai, kokiu dideliu džiaugsmu žmonės Lietuvoje sutiko žinią apie 
šį JAV vyriausybės aktą. Nemažesniu džiaugsmu ir mes, Ame
rikos lietuviai, tą žinią pasveikinome. Senesnieji lietuviai dar 
gerai atsimena, kokios gausios lietuvių manifestacijos buvo su
organizuotos tuose miestuose, kuriuose gyveno bent kiek didesnis 
skaičius mūsų tautiečių. Spontaniškai buvo suruošti masiniai su
sirinkimai, didingi paradavimai svarbiausiomis miestų gatvėmis. 
Chicagoje paradan išsirikiavo apie 40,000 lietuvių, ir tada negali
ma buvo surasti pakankamai didelės salės, kuri visus paraduo
jančius lietuvius sutalpnitų. New Yorko gatvėmis (įskaitant ir 
garsiąją 5th Avenue) paradavo daugiau kaip 20,000 lietuvių. 
Neatsiliko nuo panašių manifestacijų ir kitų miestų lietuviai. Vi
sur buvo reiškiamas didžiausias džiaugsmas, siųstos vyriausybei 
padėkos telegramos, amerikiečių (anglų kalba) spauda nesigai
lėjo vietos Lietuvos ir visų lietuvių didžiojo laimėjimo įvertinimui.

Kaip galime suprasti Lietuvos žmonių džiaugsmą gavus šią 
žinią, taip lygiai galime vertinti ir Amerikos lietuvių pasitenki
nimą. Lietuva laimėjo savo nepriklausomybę daugelio metų dar
bu, kovomis ir pasiaukojimu. Gyvendama nepriklausomu gyve
nimu nuo 1918 m. vasario 16 d. iki 1922 m. liepos 27 d., savo 
darbais ir sugebėjimais sutvarkyti savo valstybinį gyvenimą pa
sauliui įrodė, kad ji yra pilniausiai pribrendusi laisvam ir nepri
klausomam gyvenimui. Tai buvo pats svarbiausias momentas, 
nulėmęs duoti jai de facto ir de jure pripažinimą. Tačiau šiam 
žygiui laimėti buvo reikalinga ir Amerikos lietuvių pagalba.

Per visą I Pasaulinį karą amerikiečiai lietuviai telkė lėšas 
ne tik nuo karo nukentėjusių Lietuvos žmonių šalpai, bet ir ko
vai dėl jos nepriklausomybės. Buvo vedama plati propaganda 
spaudoje, steigiami informacijų biurai Amerikoje ir Europoje, 
apmokamos lietuvių delegacijų kelionės Vakarų Europon ir da
ryti kiti žygiai. Kai jau buvo tikra, kad Lietuva, sudariusi vals
tybinį administracijos aparatą ir pradėjusi eiti nepriklausomo 
gyvenimo keliu, nuo to kelio nebenukryps, amerikiečiai visą savo 
darbų ir įtakų bei pažinčių svorį metė ta kryptimi, kad JAV 
vyriausybė nebedelsdama pripažintų Lietuvą. Buvo organizuoja
mi gausūs masiniai susirinkimai, siunčiamos delegacijos į Wash- 
ingtoną, kreipiamasi į Kongreso atstovus, partijų centrus surink
ta po peticija daugiau miliono parašų — ir vis tam pačiam tiks
lui, kad Dėdė Šamas paklausytų jų balso ir tuoj duotų jų tėvų 
kraštui užpelnytą pripažinimą.

Darbas buvo sunkus ir dažnai atrodąs beviltišku, nes tais 
laikais ir Amerikoje, ir visur kitur veikė stiprios srovės už at
statymą senosios Rusijos imperijos ir buvo tvirtinama, kad Lie
tuvos ar kitų valstybių nepriklausomybė būtų tos imperijos skal
dymas. Todėl reikėjo įtikinti JAV valdžios sluogsnius, kad Lie
tuva prieš 123 metus buvo nepriklausoma ir galinga valstybė, 
kad rusų caro valdžion ji pateko ne savo noru, bet prievarta, kad 
pagaliau lietuvių tauta nieko bendro neturi su rusų tauta, nes ji 
iš viso nepriklauso slavų kilmei. Šituos ir kitus darbus amerikie
čiai lietuviai dirbo labai intensingai. Mes esame tikri, kad ir jie 
daug lemiančiai prisidėjo prie Lietuvos pripažinimo.

Žodžiu, 1922 m. liepos 27 d. laimėjimas buvo milžiniškas vi
sos mūsų tautos laimėjimas, prie kurio ir šio krašto lietuviai 
daug ir garbingai prisidėjo.

Kodėl mūsų vaikai gerai mokosi? 
t VYSK. V. BRIZGYS

Ši tema buvo ir bus sava kiek
vienam žmogui. Kiekvienas už
gimęs ir augdamas radome savo 
tautos, savo šeimos gyvenimą 
ne užuomazgoje, bet su tolima 
praeitimi ir turtingu praeities 
palikimu. Radome už mus vy
resniems įprastą ne tik maistą, 
rūbą, būdingas gryčias ir sekly
čias; ne tik turtingą tautosaką 
ir meną, bet ir visų saugojamas 
žmonių santykių ir gyvenimo 
formas bei taisykles. Radome 
tai, kas kartu sudaro šeimos ir 
tautos dvasią.

Tie iš praeities paveldėti da
lykai nevisi yra vienodos ver
tės, nevisi vienodai pastovūs. Se
noviško išeiginio rūbo mums li
ko tik atminimas, kurį parodo
me saviems ir kitiems, kaip liau
dies meno ir papročių liekaną. 
Kadaise toks reikalingas ir toks 
prasmingas namų židinys šian
dien butuose įrengiamas tik 
kaip tradicinė dekoracija. Pasi
keitė daug elgesio ir kitokių da
lykų. O tačiau jie visi kartu su
kūrė laikui bėgant dvasią, kuri 
atsispindi ne tik viršiniame el
gesyje. Kai pvz. šiandien toks 
gražus tremtinių vaikų nuošim
tis daug kuo gražiai pasižymi 
mokyklose, tai visiems dera at
siminti, kad tie jų talentai nėra 
įgyti nei barakuose Vokietijoje, 
nei šiame krašte. Jų šaknys yra 
Lietuvoje ir tolimoje praeityje. 
Dėl šio ir daugelio kitų dalykų 
visa praeitis yra gerbtina, išsky
rus atskirus faktus, kurie kaip 
nors pažemino šeimos ar tautos

vardą. Gerbtini yra ne tik se
novės menas ir tautosaka; ne 
tik istoriniai asmenys, įvykiai ir 
jų paminklai. Gerbtina yra visa, 
kas buvo sava mūsų protėviams, 
nors šiandien mūsų gyvenime 
kai kas būtų jau ir kitaip.

Kiekvienam žmogui reikia 
tiek prasilavinti, kad suprastų, 
ką laikai gali pakeisti ir ko ne
gali. Pasikeisti gali tik išorinės 
formos ir kasdieninio vartojimo 
medžiaginiai dalykai. Tautų pa
veldėjime yra nesikeičiąs elemen 
tas. Kas jį keistų, keistų žmo
gaus, šeimos ir tautos dvasią. 
Šandien vaikai savo tėvus ir 
mokytojus sveikina kiek kitaip, 
negu mes tai darėme. Tačiau, 
nepaisant šio skirtumo, vidinė 
pagarba jiems turi būti visais 
laikais ta pati. Ir mūsų santy
kiuose su šeimos nariais, kai
mynais ir giminėmis išoriniai 
daug kas yra kitaip, negu prieš 
100 metų. Tačiau mūsų nuotai
kos, vieno kitam pagarba, mei
lė ir patikimumas laiko nežino: 
jų vertė ir būtinumas niekad ne
sikeičia.

Kuriant iš praeities naujų lai
kų gyvenimą, reikia daug išmin
ties. Reikia teisingai išskirti tuos 
du elementus: ką laikai gali keis 
ti, ir kas yra amžina „savyje ir 
turi būti amžina mums.

Jei nori, kad nebūtumei už
mirštas po mirties — arba ra
šyki dalykus vertus skaityti, ar 
ba — atliki darbus vertus ap
rašyti. —B. Franklin

35 METAI, KAI JAV PRIPAŽINO 
LIETUVĄ

EDVARDAS ŠULAITIS, Cicero, III.

Nors Lietuvos Nepriklauso- Valstybės pripažino Lietuvą de
mybės aktas buvo pasirašytas 
1918 metais, tačiau prireikė 
net 4 su viršum metų kol didžio 
ji pasaulio galybė — J.A. Valsty 
bės jai suteikė teisinį pripažini
mą.

Toks ilgas Lietuvos de jure 
nepripažinimas J. A. Valstybėse 
turėjo ypatingą priežastį. Tada 
daugumas šio krašto valdžios 
žmonių tikėjo į galimumą atkur 
ti, jei ne caristinę, tai nore ke- 
renskinę Rusiją su demokratiš
ka valdžia. Valstybės departa
mentas buvo nusistatęs Rusijos 
nedalinti, ir kadangi Lietuva 
buvo laikoma Rusijos imperijos 
dalimi, tai jos kaip ir kitų Ru
sijos valdžioje buvusių mažųjų 
šalių padėtis pasidarė kebli.

Vyraujant “nedalomos Rusi
jos” teorijai, lietuviams Wa- 
shingtone reikėjo padėti nemaža 
pastangų, kol de jure pripažini
mas Lietuvai buvo iškovotas. 
Čia dirbo ne tik Amerikos lietu
viai, bet savo ruožtu buvo daro
mi žygiai ir pačios Lietuvos, ro
dant faktus, jog ji jau de jure 
pripažinimą buvo gavusi iš įvai
rių kitų valstybių.

Nuo 1918 metų vasario mėn. 
16 d., kada buvo paskelbta Lie
tuvos Nepriklausomybė, tik 1921 
m. kovo mėn 23 d. Jonas Vilei
šis, jau Lietuvos įgaliotas at
stovas Washingtone, kovo mėn. 
4 d. Lietuvos vardu pasveiki
nęs naujai užimantį pareigas 
prezidentą Hardingą, gavo pir
mą kartą atsakymą, kaip “Lie
tuvos Respublikos atstovas”. 
Tai buvo pirmasis ženklas, kad 
jau rengiamasi Lietuvą pripa
žinti, ką prieš rinkimus prezi
dentas Hardingas lietuviams 
veikėjams buvo žadėjęs pada
ryti.

Ir štai, 1922 m. liepos mėn. 
27 d. respublikono prezidento 
Hardingo valdymo metu šis 
svarbusis tikslas buvo pasiek
tas. Jau tos dienos popietėje 
Kaune buvo gauta žinia, kad JA

KARO GRIUVĖSIUOSE ŠIRDYS IŠLIKO 
GYVOS

Mūsų laiko žmonijos sociali
nės statistikos dar labai liūdnai 
atrodo. Tiesa, kad šiandien 
daug kas yra geresnio toje sri
tyje, negu buvo prieš šimtą me
tų, tai vistiek iš šių kelių sta
tistikos pavyzdžių matome, kiek 
dar yra darbo geroms širdims, 
valstybių valdžioms, kiek rei
kia bendradarbiavimo tarp tau
tų. Šiuo metu 60% visos žmo
nijos yra benamiai. Visos žmo
nijos viena septintoji dalis (’/,)
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1.
Per jąunuolių pulko galvas, tarsi linksmos kregž

dutės, skraidžiojo garsai. Vieni juokėsi, kiti dainavo. 
Kažkuris vienas jieškojo visokių melodijų pats savo 
balse. Kiti dviese. Kalbėjosi ir švilpavo. Kaip paukš
čiai. Taip visas pulkas. Visi keturiasdešimt du. Per
daug linksma šiandien buvo Gimnazijos gatvė šiame 
ramiame Salanų miestely.

Raipuras įsidėjo keturius pirštus į burną ir pūtė 
tokį švilpimą, kokį galėjo tiktai tas traukinys, kuris 
atėjo iš Rygos.

Mergaitės užsikimšo ausis.
Raipurai, nedūk...
— Kur jie bėga? Sustokit! Reikia susitarti. Dar 

išsivaikštinės kažkur kiekvienas...
— Na, nueisim už miesto, tai ir susitarsim! Ką 

čia stovėti — kažkas atsakė.
Linksmasis būrys nesustojo. Veržėsi. Ar galėjo 

j čia kas nusiraminti ir stovėti, kai visa nuo žemės iki 
I pasaulio mėlynojo, didžiojo stogo skambėjo ir mirgėjo.
. Pasaulio veidas šiandien toks linksmas ir Dievo širdis 
1 tokia gera.

Užpakaly likosi gimnazija. Ten pakalnėj. Balta, 
penkių augštų. Langų virtinėse mėlynai spindėjo sau
lė. Didžiausias triukšmadarys, Raipuras, pasisuko at
gal, mojavo ranka ir šaukė:

— Sveika! Sveika, mano kančios pilie!

— Nesakyk sveika, bet geriau — iki pasimatymo. 
Dar vieneri metai, tada... tada...

— Sveika, sveika kančių pilie... Raipuro širdis dėl 
tavęs niekados neįkais... — taip Virginija Zaranytė su
eiliavo atgarsį, ir visi pradėjo juoktis.

— Prakišo anglų kalbos egzaminą... Griaužk da
bar tą molinę kalbą visą vasarą! — drūtu balsu sumur
mėjo Raipuras ir paspyrė akmenį, kad smėlis tik su
dulkėjo.

— Taip brolau, tau žilasis Džioneonas davė darbą. 
Nebūsi bedarbis. Nereikės niekur važiuoti uždarbiauti. 
Mes su Jakupanu važiuosim, — taip protavo Gauruška.

— Judu su Jakupanu važiuosite? Kur?
— Kur? bet kur. Kur tik galima ką nore uždirbti. 

Namie pilna žmonių, kaip cukrinių runkelių maiše. Ne
galima pasisukinėti.

— Manote, kad jūsų ten maišai pinigų laukia?
— Visdėlto. Kokį šimtą latų visdėlto — ir žiemą 

nereikės kiaurais batais vaikščioti. Aš pats žinau kaip 
yra namie — iš namų man nieko daug negali duoti... 
Taip, važiuosime tryse — Rugajus irgi kartu su mumis.

— Rugajus?
— Taip. Jo namuose irgi negeriau.
Abudu kalbėdamiesi buvo atsilikę.
— Ei, Gauruška! Ką ten, ar Raipurą angliškai 

mokai, ar ką? — kažkas šaukė iš būrio.
— Na, na! Nepliurpk ten daug... mergaičių Sančo 

Panša... — atkirto Raipuras, nes žodis jam visada bu
vo vietoje, ir ne veltui klasė jį pravardžiavo automo- 
toru.

— Rugajau! Andriau... Turiu su Rugajum pasi
kalbėti, gal gausiu anglų kalbos užrašus... Rugajau!

— Nevadink Rugajaus! Matai, kad jį apspitusios 
mergaitės. Taip, Andriaus švarką mergaitės puošė 
čiobrelių žiedais.

— Andriau, nepulk į nuodėmę... Jei tai matytų 
tavo Marytė... — vienas sakė, galvą palinguodamas ir 
akį primerkdamas.

— Užčiaupk burną!
— Kokia Marytė, kas per Marytė?! — šaukė mer

gaitės. — Andrius priklauso mūsų klasei.
Berniukai šypsodamiesi sužiuro vienas į kitą, bet 

Raipuras keletą kartų ore pabrėžė širdį.
Mergaitės tą dieną buvo geros širdies, berniukai 

kiekvienas gavo po žiedą prie švarko. Ir jie šiandien 
širdimi atsimokėjo už širdį: surinko čiobrelių puokš
tes ir žiedus supynė mergaitėms į plaukus. Pavasaris, 
pavasaris!

Viršum tvorų nulinkę jazminų krūmai, šimtai ša
kotų rankų tiesė žiedus: rinkite, rinkite jaunos šir
dys — mes žydime jums!

Kaštanai šlamėjo viršum galvų, žalių lapų delnuo
se baltas žiedų žvaigždes laikydami: jaunos širdys, 
mes žydime jums.

Ir trobelės pagal gatvę žvelgė išdidžiom langų 
akim. Toks margumynas čia namų: raudoni iš plytų, 
pilki su apmušimu, medžio trobelės, žaliomis, mėlyno
mis, baltomis, raudonomis visokiomis kitokiomis spal
vomis, kokių tik Dievas davęs šiam pasauliui papuošti.

— Ką tu sakai, Kalnieti, apie šį reginį? Tu esi 
geras paišytojas, — sakė Rugajus, rodydamas stogus, 
kai jie buvo užlipę ant Trijų pušų pakalnės.

— Margi, kaip mūsų Antosės sijonas. Tokius sun
ku pięšti. Apskritai, man nepatinka šie Salanai. Grei
čiau norisi iš čia...

— Kas ta tokia Antosė?
— A? Mūsų sodyboje — Pakuruose. Tokia pusiau 

tuščia galva. Ji sau sijoną pasisiuvo iš šimto įvairių 
spalvų skudurėlių. Tada rodo visiems ir klausia: ar 
aš graži ?

— Taip, ir man čia Salanuose nepatinka. Vis kaip 
nors tuos vienerius metus, tada... tada galėsime pa
siimti vadeles į savo rankas...

___  .(Bus daugiau)

jure.

Kaip kalba tuometinių laik
raščių puslapiai, ši naujiena lie
tuvių visuomenės tarpe sukėlė 
neapsakomą džiaugsmą. Tuoj 
žmonės be jokio raginimo bėgo 
į Karo Muzėjaus sodelį, kur 
prisirinko didžiulė kauniečių 
minia. * Čia buvo pasakyta ne
maža kalbų, kuriose nušviesta 
šio fakto reikšmė jaunai Lietu
vos respublikai.

Ši spontaniškai susiorganiza
vusi padėkos manifestacija bu
vo baigta Lietuvos Himnu. Ame 
rikos Himno sugiedoti nepa
vyko, nes tada kauniečių tarpe 
jo niekas nemokėjo. Po to, kaž 
kam pasiūlius, buvo nueita prie 
J.A. Valstybių vyriausybės parei 
gūnor būstinės, kur irgi buvo 
rodytas pasitenkinimas Ameri
kos atliktu žygiu.

Minint šią mums brangią su
kaktį ir žvelgiant į prieš 35 me
tus įvykusį istorinį faktą, mes 
juo tegalime tik didžiuotis. J. A. 
Valstybių vyriausybė, nors ir 
raudoniesiems užplūdus Lietuvą, 
niekada nėra pasisakiusi už gro 
bikų teises į krašto išprievar
tavimą.

Patys augštieji šio krašto pa
reigūnai atitinkamomis progo
mis patvirtina savo tikėjimą 
Lietuvos ir kitų pavergtųjų tau 
tų laisve. Štai, prezidentas Roo 
seveltas savo kalboje yra pa
reiškęs: “Čia sakoma, kad Lie
tuva yra netekusi savo nepri
klausomybės. Tai klaida: Lie
tuva nėra netekusi nepriklau
somybės, Lietuvos nepriklauso
mybė tėra tik laikinai suspen
duota ...”

Iš to atrodo, jog mes šioje 
kov-oje stovime nevieni ir teisė' 
yra mūsų pusėj. Jei J. A. Val
stybių vadai nelaiko mūsų nu
vytusiu žiedu, tai juo labiau 
mums nėra ko nuleisti rankas. 
Laisvės meilė turi mus sujung
ti ir stiprinti mus, kol mes vėl 
grįšime į savo laisvą tėvynę.

naudojasi 90% visokios gamy
bos vaisių, o kitiems šešiems 
septintadaliams (8/7) tenka .vi
sos gamybos vaisių tik 10%. 
Turint prieš akis tokias statis
tikas yra aišku, kokios mažos 
praktiškos vertės yra visokia 
privati labdaros iniciatyva, kaip 
yra būtinas planingas visos 
žmonijos bendradarbiavimas.

Karo audrų ir išdavikiškos 
politikos poveikyje keli milio- 
nai žmonių be pastogės, be rū

GARSUS AKTORIUS PAS POPIEŽIŲ

Komikas Red Skelton su žmona ir vaikais Valentina ir Ričar
du, — pastarasis serga neišgydoma leukemijos liga, — ap
lankė Jo šventenybę Pijų XII. Skeltonas žurnalistams pareiš
kė, jog ši audiencija jo gyvenime yra pats švenčiausias iš
gyvenimas, ir jis jautęsis pas popiežių taip, tartum būtų pa
puolęs zį kambarį, pilną gražiausių gėlių. Jo sūnus pareiškė 
norą pereiti į katalikų tikėjimą. (INS)

bo, be maisto atsirado iš kul
tūringų Europos kraštų vakari
nėje ir* pietinėje, karo nualinto
je Vokietijoje. Gerų širdžių iš 
viso pasaulio, o ypatingai JAV 
privažios iniciatyvos ir valdžios 
dėka tie nelaimingieji buvo pa
maitinti ir aprengti. Visa ana 
pagalba tačiau nepakeitė trem
tinių socialinio ir moralinio gy
venimo sąlygų.

Didelės idėjos ir iniciatyva 
paprastai gema individų sielo
se, o ne masėje. Tremtinių mo
ralinio ir medžiaginio skurdo 
nepakeldamos širdys nedidelia
me Premonstratiečių vienuoly
ne Tangerloo, Belgijoje, pasky
rė vieną tėvą vienuolį organi
zuoti kokią nore pagalbą tiems 
nelaimingiems. Ano vienuolyno 
pirmieji žingsniai buvo — su
teikti religinį patarnavimą ka
talikams tremtiniams pateku
siems į Vokietijos nekatalikiš
ką dalį. Pirmas konkretus jo 
rūpesčio vaisius buvo įsigyta 
autokoplyčia, su kuria jis pra
dėjo keliauti iš vienos vietos į 
kitą, kur nebuvo katalikų baž
nyčios, kunigo. Netrukus atsi
rado daugiau kunigų, norinčių 
dalyvauti tame patarnavime. 
Buvo įsigytos kelios autokop- 
lyčios. Tie keliaujantieji apaš
talai greitai tačiau įsitikino, 
kad benamius tremtinius palie
kant be buto, be pastovių mal
dos namų ir kasdieninio religi
nio patarnavimo bus beprasmės

Naujokyne mokoma ne tik vie
nuolinio gyveninio, o ir įvairių 
statybos technikos specialybių. 
Po naujokyno daromi keturi 
įžadai: neturto, klusnumo, skai 
stybės ir tarnybos Bažnyčiai 
varge, kur vyresnieji paskirs.

Antroji šaka yra pasauliečiai 
talkininkai, šios šakos nariu 
gali būti tik zvyrai nejaunesni 
17 ir nevyresni 30 metų. Jie 
turi pasižadėti paaukoti metuose 
20 dienų po 8 valandas fizinio 
darbo prie statybos be atlygini
mo. Darbe turi klausyti darbo 
vadovo ir dalyvauti bendrose 
kasdieninėse religinėse prakti
kose. Tokiais nariais priimami 
visi vyrai, be skirtumo religi
jos, tautos, luomo, išsilavinimo. 
Nekatalikai priimami svečių ti
tulu ir jiems neprivalomas, bet 
ir nedraudžiamas dalyvavimas 
bendrose religinėse praktikose.

Trečioji yra rėmėjų šaka. Jo
je gali dalyvauti abiejų lyčių 
visokie žmonės taip pat be tau
tybių ar religijos skirtumo, ku
rie negali būti nariais pirmųjų 
dviejų šakų. Jų pareiga kasmet 
atiduoti 20 dienų visą uždarbį 
ir kasdien kalbėti specialią ben
druomenės maldą.

Visų šakų nariams primenamas 
reikalas darbą ir auką duoti ne 
iš paprasto humaniškumo, o 
tuomi pareikšti meilę Dievui 
per meilę nelaimingam žmogui. 
Kaip dalyviai toje tarnyboje 
jaučiasi, iš daugelio pareiški
mų čia paminėsime vieną ištrau 
ką: “Per tas 20 dienų buvau 
giliai paliestas broliškos dva
sios tarpe skirtingų tautybių ir 
konfesijų žmonių, kuri viešpa
tavo mūsų tarpe, kai kartu dir
bome, kartu meldėmės, kartu 
džiaugėmės, kartu ilsėjomės, 
kartu dalyvavome tremtinių gy 
venime. Išmokau suprasti, kad 
būti kataliku nepakanka turėti 
maldaknygę, o kad reikia dar
bais parodyti, jog krikščiony
bė yra meilės religija”.

Kai keliaudami per Vokieti
ją, Austriją, Italiją, Ispaniją 
matysite naujas ir dar augan
čias butų kolonijas, nesiteirau- 
kite kokios bendruomenės pini
gais tai statoma. Ten dabar 
daug stato nelaimingą žmogų 
mylinčios rankos ir širdys, o iš 
teklių duoda tokie pat gerašir
džiai žmonės, kurių rankos ne
priimamos dalyvauti fiziniame 
darbe.

(Medžiaga imta iš Vatikano 
žurnalo Ecclesia, 1957 m. bal. 
mėn.

visos pastangos gelbėti jų ti
kėjimą ir moralę. Patys tie ku
nigai ėmėsi kitokios iniciaty
vos: duoti benamiams paken
čiamą butą ir maldos namus. 
Iš tos iniciatyvos gimė trys žy
menį darbai: “Pagalba iš Rytų 
pabėgusiems kunigams”, “Baž-i 
nyčia varge”, “Brolių Statytojų 
ordinas”.

Pirmudu sąjūdžiu palikime, 
i šiuo kartu tik paminėję, o ar-. 
čiau susipažinkime su trečiuo-1 
ju. Premonstratiečio vienuolio 
ir kelių jo bendradarbių pastan 
gomis gimė “Brolių Statytojų” 
vienuolija. Jų skleidžiamas šū
kis — statyti benamiams na
mus ir reikalingose vietose baž
nyčias, jų pačių pavyzdys sa
vo rankomis tai vykinti, greitai 
parodė, kokia išliko visuomenės 
dvasia karo griuvėsiuose. Pir
mųjų iniciatorių ir jų talkinin
kų rankomis pastatyta pirmoji 
butų kolonija buvo atidalyta 
per Velykas 1953 metais. Se-Į 
kančiais 1954 metais įvairiose! 
Vokietijos ir Austrijos vietose 
naujų butų kolonijų atidaryta 
jau 40. Augo ir darbininkų skai 
čius. 1953 metais jų buvo 700, 
1954 metais jau 2,000 ir 1955 
metais 3,000.

Dabar ana Statytojų bendruo 
menė yra jau įgavusi tikslią 
formą. Joje savaimi išsivystė 
trys šakos. Pirmoji — vienuo
liai tikra prasme. Jie turi nau
jokyną San Florian, Austrijoje.

Daugelis politikų įpratę lai
kyti savime aiškiu dalyku, kad 
tautos neturi būti laisvos, kol 
jos nebus pribrendusios laisve 
naudotis. Tas dėsnis panašus į 
aną senos pasakos kvailį, kuris 
buvo nusprendęs neiti į vandenį, 
kol nemokės plaukti.

—Th. Macaulay
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«4> DUSMRARTIS DRAUGAS, CHICAGO, ELLJNOIN
Šeštadienis, 1957 liepos '27

DOVANOS | LIETUVĄ
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE bendrovė alunč.a J LIETUVĄ 

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

W-7 ORO PAŠTU ...................338.00
60 GM Streptomycin a 1 gm.
1000 tablečių Rimifon 

Roche a 50 mgm

W-9 ORO PAŠTU ................. 333.50
200 tablečių Rutazolidin a 100 mgm 
200 tablečių Serpasil a 0.25 mgm 
200 tablečių Athophan
250 tabl. Vitamin B-12 a 10 micr.

G-19 ............................................ $40.50
3 jardai vilnonės medžiagos mo

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

3 jardai vilnonės medžiagos suk
nelei Afgalaine. visokių spalvų.

SUS ................................................ $13.50
20 svarų Cukraus

S-14 ................................................ $23.50
20 svarų grynų taukų

8-17 ....................................
10 svarų grynų Taukų 
10 svarų Cukraus

$20.50

G-21 ............................................ 919.50
3 jardai vilnonės vyriškam pal

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

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

Mūšy 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 $5.50, kitiems $1.50. Rašykite mums lietuviškai, pdašydami visokių 
informacijų. Naudokitės mūsų patarnavimais, nes mes turime daugmetini 
patyrimą. PRAŠYKITE MOŠŲ KATALOGŲ.

PRAŠYKITE MOŠŲ KATALOGŲ.

INTERNATIONAL PARCEL SERVICE
4102 Archer Avė., Chicago 32, III. Tel. FR 6-6309

PAJIEŠKOJIMAI
Jieško ANTANO DAPKAUS, ki- 

imo iš Raseinių apskr., Girkalnio 
aarap. Jotkienų km. Jieško JONO 
SOPOS s, Leono, gim. 1907 m. Vieš 
zėnų km. Atsiliepti: Adomas Mit- 
tevičius, 584 Califomia St., Strat- 
ford, Conn.

PROGOS — OPPORTUNTTIES

CLASSIFIttP A N l> HKH’ W ANTED ADS
KKALE87ATE REAL ESTATE KKAL ESTATE

REAL ESTATE HELP WANTED — MJEN

Jieškomas ALEKSANDRAS KA
MINSKAS, sūnus Jurgio, gimęs Lie 
tuvoje 1927 m. Umėnų kaime, Troš 
kūnų vals. Panevėžio apskr. Ji jieš 
ko motina ir trys seserys dabar 
gyvenančios Sibire, taipgi dėdė Po
vilas Kaminskas, gyv. Amerikoje. 
Jis pats arba žinantieji apie jį pra
šome atsiliepti šiuo adresu: Pol. 
Kaminskas, 1303 E. 68th St., Cle- 
veland 3, Ohio.

IIIIIIIUHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Pranešimas 
Šeštad. liepos 25 d., 1957, 

12 vai. atidaromas 

RESTORANAS
NERINGA

2032 W. 71st. St. Chicago, III. 
Tel. HEmlock 4-1734

Kviečiame visus atsilankyti
miiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiii

MODERN HARDWARE STORE.
Modern. geležies krautuvė ir namas
2 butai po 3 kamb. 2-me augšte;. 1—
3 kamb. butas ir krautuvė 1-me 
augšte. įsigyvenęs biznis. Sav. par
duoda dėl sveikatos. Pamatę įvertin
site.

4351 S. California Avė.
Parduodamas TAVERNOS BIZ

NIS 8222 S. KEAN AVĖ., Willow 
Springs, III. Geras biznis. Didelė 
vieta automobiliams pastatyti. 
Priešais Liet. Tautiškas kapines.

MODERNIŠKA RŪBŲ VALYK
LA. Įsigyvenęs biznis. Geros paja
mos. Savininkas turi parduoti dėl 
kitų interesų. Kreiptis tiesiog į' sa
vininką tel. DRexel 3-9539.

MODERN COCKTAIL LOUNGE 
Gerai įsigyvenęs biznis 

Geros pajamos. Yra 50 sėdimų 
vietų. Savininkas parduoda dėl ki
tų interesų. Skambinti sav. nuo 9
vai ryto iki 1 p. p.

WE9-8187;

Ht. Denšs parap. Savininkas par
duoda de luxe mūrinį Georgian na
mą. $27,0(10. 6 kam b. 114 ‘•tilo” vo
nios. Naujai dekoruotas Iš vidaus ir 
iš lauko. Gazu “F. A.” apšildymas. 
35x125 apsodintas sklypas. 2 auto. 
garažas. Daug priedų. Poilsio kam
barys rūsy. Skambinti GRovehiU «- 
8688 susitarimui.

7 kamb. mūrinis namas. Piet- 
vakarų miesto daly. 4 mieg. kmb., 
iy2 vonios, spintos virtuvėje, pil
nas valgomasis kamb. ir salionas. 
Rūsys. Alyva apšildymas. 50x125 
pėdų sklypas. 2 autom, garažas. 
$18,900, arba už geriausią pasiū
lymą. PRescott 9-0872. 

LAKE MICHIGAN — 45 mylios j 
šiaurę nuo Milwaukee “housekeep- 
ing cottages” — vasarojimui na
mukai, smėlėtas paplūdymys. Pa- 
baltiečių aplinka. $29 ir augščiau. 
Rezervuokite vietas, rąžykite: Bru
no Pilsums, Route 3, Terry Andrae 
Rd., Sheboygan, Wis. arba telef. 
Sheboygan, GLemcourt 2-5485.

MODERN. MŪRINIS 2*jų butų na
mas — 4 ir 4 kamb. Apylinkėje 
26th ir Sawyer. Tile vonia. Gezu 
apšild. Spintos virtuvėje. Mokes
čiai tik $97. 2 autom, garažas.

Parduodama-, , mažas namas su
vonia, dalinai apstatytas. Didelė dar
žinė. 3 sklypai žemės. Pastatus rei
kia remontuoti. Mažas įmokėjimas. 
Vieta yra Townsend. \Visconsin, ar
ti ‘‘trout1’ upėta*kių upelio ir gero 
žuvingo ežero. Rašykite — Fred 
Matthea, 0606 N. 5Htli st., MUwaukre, 
Wis. arba tel. (Miluaukce) FLag- 
stone 3-8013.

Mūr. 2 po 6 k., centr. šlld. 2 muš. 
garažas, skl. 37 p. — nebrangiai.

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

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

M. ŠIMKUS
R E A L ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. OLiffslde 4-7450; Kės. 

YArds 7-2046

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpubUc 7-9400
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Ai jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

larp Žalsvu Palapinių'
Dr. A. Baltinu savo recenzijoj* 

apie šį romaną taip rašo: P. Kestū- 
no romanas “Tarp žalsvų palapinių’ 
gražiai iškelia tą pasiaukojimo didu 
mą, kurį beviltiškoje kovoje dėl tau 
tos laisvės parodė Lietuvos partiza 
nas, tą idealizmą, kuriuo degė mūsų 
Jaunimas, liedamas kraują dėl savo 
žemės, tuos didžiuosius nuostolius 
kurtuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Todėl šj romaną 
skaitome su malonumu Ir dideliu su 
stdomėjtmu. Ypač romane minim: 
žygiai žavės jaunimą ir kels Jo dva 
slą. šis romanas, atskleidžiąs mūsų 
heroiškai tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulys tremties idealizmo 
ugdyme.

896 pusi. Kaina $3.00
UtsaayniUM sartu su olnlgats siusk n

"DRAUGAS’’
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

South Side MAISTO IR LIKE
RIŲ KRAUTUVĖ. 2 namai ant 
dviejų sklypų prie kampo. Nuomos 
duoda pajamų virš $5,000 į metus. 
Labai geras biznis. Skambinti sek- 
mad. 1 iki 4 vai. VIrginia 7-9774. 

OCEROJE
LIETUVIŠKA UŽEIGA

Parduodamai TAVERNA & “P,A- 
CKAGED GOODS”. Geras biznis 
išdirbtas per daugelį metų. Priei
nama kaina; ir geros sutartys. Už
pakaly yra penki gyvenimui kam
bariai. Skambinti OLympic 2-0579, 
apie penktą vai, vak. susitarimui.

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

PARDUODAMA KIRPYKLA 
BARBER SHOP 
Labai gera vieta.

Savininkas eina pensijon 
4651 S. Ashland Avė.

ĮSIGYKITE DABAR !

KADA IR KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
Siame leidinyje ir 8 pusi. priede at
spausdinta JAV-bių Socialinio Drau
dimo (Sočiai Security) įstatymas su 
naujausiais 1958 metų papildymais, 
būtent: 1) Oficlalės pensijų ir pašai
pų lentelės. 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 62 metų amžiaus. 3) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 60 metų amžiaus.

Be to, šiame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų atsitikimų įstatymas 
(Wonkmen's Componsation), su len
telėmis, nurodant*už kokius kūno su- 
Hlželdlmus klek mokama pašalpos. 
Leidinių kaina tik 80 centų.

Pinigus su užsakymate siųsti: 
•DRAUGAS”

z 4545 West 6Srd Street 
Chicago 29, Illinois

Naujasis Testamentas- 
Šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. IŠ- 

! leido “LUX” 1947 m. Štutgarte.
1620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama 
| “DRAUGAS” 4545 W. 63rd St.. 

CHICAGO 29. ILL.

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

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita | 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir-| 
kelį i? iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 46 pusi. Kaina $1.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS"
4545 W. 63rd Street, Chicago 29, UI.

$13,900; įmokėti $3,500. SVOBO
DA, 3799 W. 26th St. LAwndale 
1-7038. Šioje nekilnojamo turto pardavimo 

įstaigoje perkant ar pardąaedant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES

J86OO W. 59th St. Tel. PRospect 8-5454

EVERGREEN P ARK. Savinin
kes parduoda 4 didelių kamb. na 
mą. 2 mieg. k., galima įrengti dau
giau keonb. “Overhead” kanaliza
cija. Plius daug priedų. 2855 W. 
97th St. GArden 2-6007.

4307 W. Marquette Blvd.
4^2 Room Brick, Alum. Storais, 

Refrig. Stove,, many Etttras. Close 
to Schools, Churehes, Stores, ac- 
ross from Park. Tis is a new and 
lovely neighborhood.
Open Sait. & Sun. — i to 5 P.M.

Labai reta proga! Gražus 4 butų 
mūrinis — 3 po 5 k. ir 1—6 k. Cent
rinis alyva šildymas. Neapsemiamaa 
rūsys; Netoli Garfield Blvd. -Paja
mos virš $300 mėnesiui. Kaina tik 
$30,000. įmokėti $6,000, likusieji iš 
5%. aRUB

K. MALONIS
PRospect 8-2071

SAVININKAS PARDUODA
6541 So. W0LC0TT

2-JŲ AUGŠTŲ “STUCCO” NAMĄ

Karštu vandeniu alyva šidomas,
2 automobilių garažas.

37 pėdų sklypas.

Atdaras apžiūrėjimui sekmadieny 
nuo 2 iki 5 vai.

PARDAVIMUI

Savininkas parduoda ’57 metų 
PONTIAC su automatiška transmi
sija. Mažai važiuotas — tik 8i»0 
mylių. Skambinkite vakare YArds 
7-8949.

PARDAVIMUI 5 dalių mieg. kb.
komplektas Ir G. E. šaldytuvas. Vis
kas už $150. Viskas gerame stovy.

PRospect 8-0233 2 bt. mūr. — Savininkas parduo
da. 5404 So. Spaulding. Atdaras ap
žiūrėjimui sekmadienį. 4 ir 4 kmb. 
butai. Pilnas rūsys. 2 mašinų gara-,--------------------------------------------------

GERIAUSIOS REKOMENDACI
JOS dėl gero apartmento pirkimo, 
kurį įsigijau per Mr. Svobodą, 
3739 W. 26th St., skyrius 6013 W. 
Cermak Rd., Ciceroje. Turiu dabar 
labai geras pajamas ir esu paten
kintas.

Petras Steinkūnas
2300 S. Ridgeway Avė.

rand. Veneciškos užuol. Daug prie- 
j dų. Skubiam pardavimui kaina

$25,000.00. Susitarimui skambinti

! LAwrence 9-6681 — Roselle, III.

LYONS. Atdaras .Apžiūrėjimui 
sekmad. nuo 1 iki 5 v«dy. Mūrinis 
“ranch” stiliaus namas su rūsiu.
3 mieg. kamb. Beržiniai papuoši
mai. Moderniškas namas. Turite 
pamatyti. Įmokėti $4,000. 4626 
PULASKI.

ISNUOMUOJAMA — POR BENT CICERO. Mūrinis 3-jų butų 6-6- 
6 k., plius rūsys. 2 autom, mūro 
garažas. $4,092 metinių pajamų. 
Arti 22nd ir 50th. Teisingai įkai
nuotas $36,500. BIshop 2-2162.

GERU PAJAMŲ NAMAS
4843 W. 14th St.

2-jų augštų — 3 butai po 4 kamb. 
ir krautuvė. Bargenas

PAOLI REALTY CO.
5106 W. I4th St. 

OLYMPIC 2-5248

NAMŲ SAVININKAI t
Tarpininkaujame butų iftnuomavi 

mui. Patarnavimas veltui. Turinu> 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estete
6916 So. Weetern. PRospect «-2234

BERWYNE
Išnuomuojamas apstatytas 2 kam
barių butas su vonia. Tinka viė- 
nam. asmeniui. 42^2 S. Maple Avė.

MARQUETTE Parko prie 63-ios ir 
Western Avė. išnuom. kambarys mo
teriai.

GRoveltUi 6-3477

MISCELL ANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stončšaaskas instoliuoja vi

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

1546 S. 49th Court, Cicero

Marųuette Parke išnuom. kam
barys 1-me augšte, 7034 S. Rock- 
well St. PRospect 6-6924.

Pirkit Apsaugos Bonus
I /

Itrlglibin Pke Ir Marąuette Pke.
6 Ir 3 kb., gar., šild.. dv. lotas, pa

likimas ilnlinaiuas, tik $15,900.
2 imi 4 kb., nuuj. gar., tik $11,300. 

5 ir 4 kb., šlld., išvyksta, tik $12,500. 
3 Irt. ir kraut., gar., Uga, Lik $19,500.

Naujas 2 imi 5 kb. tik $38,500. 
Naujas 6 kb., brang, pried., bargenas.

Yra pigių ir pelningų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer sve.. LAfsyette 8-3384

MATTESON APYLINKĖJE navi
ninkas parduoda namą. $14,500. Sav. 
iškeliamas, būtinai turi parduoti, 
b kamb., 2 mieg., galimybė įrengti 
daugiau kamb., trl-level, spintos vir
tuvėje, moderni vonia, 1 autom, pri
jungtas garažas. Gazu apšild. 1 ak
ras žemės, gražiai apsodintas. Arti 
I. C., mokyklos autobuso.

Tel. KKyline 4-0308

Prieš pirkdami ar parduodami 
- namus, biznius, sklypus ar ūkius

atlankykite mns.

KUTRA-NORKUS REALTY
beal ESTATE-INSURANOE 

N0TARY PUBLIC 
2405 West 61 St.
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semad.)
LABAI RETA PROGA'

Pigiai įsigyti 2 būtų ir spec. krau
tuvės 2 aukštų mūro namą su 2 au
to mūr. garažu, šildymas karštu 
vandeniu. Yra stokeris. Patikima ap
sauga nuo potvynio. Tarp lietuviškų 
kolonijų. $24,500. A. Sirutis.

ANT 40 PĖDŲ SKLYPO
Mūr. b kamb. rezidencija. 2 blo

kai nuo Marąuette Parko, šildymas 
gazu. Apsauga nuo potvynio. Alum. 
dvigubi langai. 1 karo garažas. 
$20,000. A. Katilius.

SKONINGI U KAMBARIAI
Mūr. 9 metų rezidencija. Naujas 

šildymas alyva. Brangūs priedai. 
Didelis garažas. Platus sklypas. Tik 
$19,000. Fairfield ir 73rd. Volodkevi- 
čius.
2 AUKŠTŲ MOK. NAMAS — $18,000

3 butai po 4 kamb. ir taverna 
McKinley Parko kaimynystėje. Dvi
gubas mūro garažas. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

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

Dr. J. Jurgilae apleidžia Chica- 
gą ir parduoda geriausiam Mar
ąuette Parko' rajone, 2524 W. 69th 
St. (kampas Maplewood ir 69th 
St. luxus modemiškai įruoštus na
mus, su moderniškai įruoštu dak
tarui arba dantistui, arba ir kitai 
profesijai tinkančiu ofisu. Po visu 
namu moderniškas basementas tin
kantis kiekvienos rūšies biznio pa
talpai. Jokio pavojaus nuo potvy
nio. Kreiptis nuo 6 v. iki 8 v. va
karais. Tel. WA 5-9729.

OAKLAWN
5 k. gražus bungalow ant 75 pėdų 

sklypo. Centralinis šildymas gazu. 
Puikus pirkinys už $17,300.

Marąuette Parke
6 k. mūr. bungalow. Centrinis šil

dymas gazu. 35 pėdų sklypas. Kili
mai, užuolaidos, a.ir-condition. Dide
li mieg. k. Įmokėti tik $6,000. į

Kitur
Mūrinis su rūsiu 4 butų po 6 

kamb. ir 2 k. ir 3 k. Savininkui cen
trinis šildymas, laibai geros pajamos 
ir mažos išlaidos. Kaina $25,500; 
įmokėti tik $5,000.

Apartanientinis mūrinis — 12 po 5 
k. Rūsys, šildymas alyva. Naujas boi
leris. $9,400 metinių pajamų. Šia sa
vaitę galima nupirkti su $12,000 įmo- ( 
kėjimu už $32,500.

Be to dar turime ir kitokių gerų 
namų įvairiose vietose.

VENTA.
4077 So. Archer Avė. 

LAfsyette 3-3881

SAVININKAS I’AiRDODA 
MOTERŲ llt VAIKŲ GATAVŲ Rf- 
l$Ų KRAITI VI,-:. Taip pat atvirutes 
ir dovanas. Pastovi klijentūrą, 10 
metų labai geroj apylinkėje. Butas 
už krautuvės vedusių porai.

Prašo $8,000.
Dėl nesveikatos turi parduoti.

4344 W. 63 St.
Tol. POrtsinouth 7- 3883

'ATVYKITE IR PAMATYKITE 
SEKMADIENY
nuo 2 iki 6 valandos vakaro 

3507 W. 57th STREET 
1 pilnas blokas 3-jų butų namą pastatytą

KAMINSKI BUILDERS 

Visi su "built-in" orkaitėm & krosnim

"Vanity", koklių voniom, ąžuolinėm spintom ir pa
puošimais; “Radiant" karštu vandeniu apšildymu. 
Dvigubom rūbinėm mieg. kaimb. Jei norite namą ku- 
riuom galite pasididžiuoti, matykite šiuos DE LUXE 

3-jų butų namus.

KAMINSKI & KREJCI
K. & K REALTY

4302 W. 55th St. LU 2-1700

TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vai. 
ryto Iki 5 vai. vakaro. 

Taleionas noo 5 vai. vakaro: 
OLympic 2-6752

LIET. APDRAUDOH AGKNTPRA 
Visų rūšių apdraudoa. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės pat virt Inos kainos.

Prie* darydami apd raudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

3ONAR KIRVAITIS 
VVAIbrook 5-5671

INTKRNTATE INSURANCE AGENCY 
6108 K. Ashland Avew Chicago 86, m.

VIKTORO KO2ICOS 
Ustuvttlu. gazolino stotis ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai Ir keičiamoa 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

8759 8. WE8TERN AVĖ. PK 8-9533

$>2,500 įmokėti. Modern. 2 butų 
mūr. 5-6 kamb. Rūsys. Garažas. 
Furn. apšild. Apylinkėj 22 ir Kosit- 
ner. $16,900. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. T Awndale 1-7038.

CICERO. 3-jų butų namas. Apy- 
• linkėj 16th ir Austin. 5, 4, 3 kmb. 
Centrinis apšild.vimas alyva.- Paja
mų $275 į mėn. Mokesčiai <tik $130. 
$20,500. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd. BIshop 2-2162. 

$12,900 perka 8 kamb. “rooming 
house”. Karšt. vand. alyv. šild. Ga
raž. $120. — į mėn. pajamų plius 
butas sav. Taksai tik $145. — 
$4,000 įmokėti. SVOBODA, 3739 
W. 26th St., LAwndale 1-7038.

00000<XK>000<XX>000<X>00<XXX>0<

P L U M B I N G
Licensed bonded plumbera 

Joks darbas nėra didelis ar mažas 
gaukite dabar. Kalbame lietuviškai,

Tel — REpnMlc 7-6844 ar 
U'Albrook 5-8451

<>o<K><><>o<x><><><><>o<><>oo<>o<>ooooe

CICERO SPECIAL. 2-jų butų 
mūrinis 5 ir 5 kamb. Karštu vand. 
apšild. Tile virtuvė. Modern. 2 au- 

Jtom. garažas. $24,900. SVOBODA, 
6013 Cermak Rd. BIshop 2-2162.

CICERO. Pajamų namas. Apy
linkėje 52nd ir 31 st St. Centrali- 
nis apšildymas alyva. Tile virtuvė, 
spintelės. Garažas. Mokesčiai tik 
$111. $16,500. SVOBODA. 6013 
Cermak Rd. BIshop 2-2162.

REAL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymai 

VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALON18,

Namų PRoHpect 8-2071

Perskaitę 
kitiems!

•Draugą” duokite
SKAITYKITE “DRAUGI”

Mūrinis, 7 kiunb. namas (4 mieg.),
2 vonios. Nepaprastai pulkus vidaus 
įrengimas. Natūralūs naudojamas ži
dinys (tire place). Liuksusiniai veid
rodžiai. Keramiko plytelės. 2 autom, 
garažas. 1 blokas nuo parapijinės 
mokyklos ir */i bloko nuo Jiigii 
school. laibai gražiai prižiūrėtas Ir 
ištaisytas sklypas. Netoli 65th ir Ko- 
niensky.Ave. Reikia pamatyti, kad 
įvertintumėt. Kaina tik $22,60(1.09.
KRAUTU Vft-BUCERNE ir prie šios 
krautuvės 5 kambarių butas. Naujai 
įrengti didžit^ia-l šaldytuvai mėsai 
laikyti. Gerai išvystyta prekyba, bet 
našlė negalėdama apsidirbti privers
ta parduoti už žemą kainą. Dar yra 
ir 2 autom, garažas.

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

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

SHUKIS REALTY
(433 Ss. Putoki St.

Telef. LUdlow 5-5960
_ ____________________ •

BRIGHTON PARKE

$2,000 įmokėti, med. 2 po 4, šva
rūs butai, geras sklypas.

Med. 2 po 4, centr. šildymas, skie
pas, garažas, tik 314,000. Atsiliepki
te ir su mažu {mokėjimu.

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

Mūr.; rūbų valykla ir 6 kamba
riai, centr. šild., puiki vieta siuvėjui.

G AG E PARKE:
Mūr. 2 po 6 centr. šildymas abiem 

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

garažas, pulki vieta.
KITUR:

Mūr. 6 kamb., platus sklypas, <8 
ir 3700 į vakarus.

BIZNIAI:
Mūr. 3 butai ir gelž. išdirbinių 

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

Puikus mūr. 3 butai Ir maisto 
krautuvė, labai gera apyi., reta pro
ga.

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.43rdSI..CL4-Z3M

AUTO BODY & FENDER MEN
AND HEAVY LINE MECHANICS

Only Journeymen mechanies with 
thorough knowlcdge of Buick eikis 
need apply. Phone oi- see

MR. J. H. MAYOTTli
BOULEVARD BUICK . 

DAnube 6-2200

HELP WANTED — FEMALE

REIKALINGA DARBININKE
VIRTUVES DARBAMS 

Naktiniam darbui. Būtų geriau jei 
čia ir apsigyventų, nes virš biznio 
patalpos yra butas arba kambarys 
vienai ar su šeima. Kreiptis 7144 
So. Sacramento Avė.

Tbl. PRospect 8-2215

A C H I N E 
OPERATORS

WANTED
STEADY JOBS

AT TOP WAGES
Fine working conditions 

Company benefits

See Mr. ELLIOTT 

AMERICAN 
ENVELOPE CO. 
3100 W. GRAND AVĖ. 

CASHIER.
T YPIST

Interesting varied work 
Permanent Position 

With well established concem 
Good salary — Company Benefits

NORTH CENTRAL 
FINANCE CORP.

4833 No. Broadway
LOngbeaoh 1-5835

D. M0NSTAVI6IUS
REAL ESTATE - MSB W. 103 st 

Tel. BEVKRLY 8-1944 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose Ir
valdžios įstaigose.

INOOME TAX. Tas accoantant

KADA NORITE PIRKTI AR 
PARDUOTI NAMUS

Kreipkitės į
SOPRYCH REAL ESTATE 

8407 S. Kedzle Avė. WAlbrook 5-3216 
AGENTAS ALEX KANAVERSKIS

GAGE PARKE

Pajamų nuosavybė 7 kamb. rezid. 
Ir 2-jų k. butas rūsyje. Radijatoriais | 
gazu apšild. Galimybė padaryti >-čias ( 
butas. 2 autom, garažas. Paskola su 
4/a%. Pilna kaina $19,900.

6 k. (3 mieg.) mūrinis namas. Ge
rame stovy. Garažas. Pilna kaina 
$17,200.

MAB0UBTTE PABKB
5 kamb. mūr. Plytelių virtuvė Ir 

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

BRIGHTON PARKE

1 % augšto mūr., 7 kamb. (4 mieg.) 
apačioje, 4 k. butas viršuj. 50 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina 
$24,600.

PASITEIRAUKITE mūsų munų 
sąraše Ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estete
Insurance, Notarg Public 

5ūt( So. Wemem Ava.
PRosp. 8-2934 arba HEm. 4-70M

MARQUETTE PARKE parduoda
mas 6 kamb. (3 mieg.) bedlnis bun- 
galow. Platus sklypas. 2 autom, ga
ražas. Gazu apšilo. Agentai prašomi 
nesikreipti. 8351 So. Fairfield Avė. 
PRospect 6-6419.

SOUTHWEST SIDE. švarus 134 
augšto namas. Gerame stovy. Gazu 
apšild. Sav. Išvyksta Į California, tu
ri būti parduotas. Pilna kaina tiktai 
$7,900. LAwndale 1-7038.

IDEALI VIETA. Vakarų priemies
tyje MACHINE 3HOP ir ( kamb. na
mas. Kartu Ir visi Įrengimai. Gali
mybė biznį padidinti. LAvvndaln 1- 
7038 arba OLympic 2-8710.

MŪRINI? 8 kamb. rezidencija. Rū
sys. Arti 27tl» ir Harding Avė. Mo
kesčiai tiktai $91. $14,200. LAwn- 
drtle 1-7038.

Savininkei mirus Marųuette Parke 
parduodamas 2-jų butų mūrinis. 
Karštu vandeniu alyva šildomas. 
Šviesių plytų frontas, 3 mieg. kamb. 
Augšta pastogė. Vienas gyv. kamb. 
rūsy. Abu butus galima tuojau už
imti. $26,800. WAlbrook 5-5030 ar
ba RFąiuMie 7-7321.

ŠVARUS 2-jų butų namas — 4 ir 
4 kamb. Gazu apšild. Įmokėti $2,500. 
Garažas. Arti 28th ir Homan Avė.
l,Awnrtale 1-7038.

MŪRINIS 4 butų namas — 3 po 
4 k. ir 1—6 k. Arti 26th ir Lawndale. 
Geros pajamos. $41,900. LAwndale 
1-7038., 

5</4 kamb. naujas mūrinis namas, 
3 mieg. k. Kombinuoti langai. Alyva 
apšildymus. Savininkas. 2219 West 
7lst Kt. Atdaras apžiūrėjimui sekm. 
nuo 1 iki 6 vai.

Skelbkites “Draa^’

BUILDING A BEMOPEUNG

Nauji namai, garažai, Įvairūs pa- 
taisytno ir pertvarkymo (remodel- 
ing) darbai.

VACYS PETRAUSKIS
BUILDING OONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32. Tll. 
Telef. YArds 7-9675 arba CL 4-745U Ū

Namų statyba, įvairūs ._____ _____
Ir pardavimas. Jei norite pirkti'ar 
užsisakyti namą, kuris būtų getai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErmlnal 9-5631 

nuo 6 vai. p. p. kasdien Ir sekma
dieniais nuo 10-4 vai. Adresas: ūiū 
V oi ton Willnvr rtprlnas UI

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRAdlOR 

Stoto residencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekoniėO- 
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vok.: VI 7-4229

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

J. BRETVE and SON
OONSTRUCTkON COMPANY 

1442 8. 4Xth Ct., Cicero 56, III.

Statome naujus namus ir garsins. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skūbiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2793 nuo 9 vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro
Tel. Oliymple 2-5191 nuo 6 vai. 
vakaro Iki 11 vai. vakaro

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Bulldera Gen. Oontractofs 

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

Namų įkainavimas Ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu: »

JOBAS STARKUS
Raštinės Ir buto telefonas 

PRoapeet 8-2013 
6800 80 CAMPBELL AVĖ. 

OUeago 20. I1L

S t a t e m e
NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDERt
General Contraotlng CO.

(Sav. V. Sodeika Ir J. Skorubskas) 
1600 8. 48TH CT.. CICERO 50. ILL 
Tel. Oljymple 9-73811 TO

Ir atliekama visus statybos Ir per
tvarkymo (remodeltng) darbus.

k>oooooooo<xxxxx>ooooooooooc

Skelbtis -DRAUGE” aptoaaoica, 
DM ils yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis o skelbtinų 
kaina yra prieinama vialsma.
DOOOOOOOOOOOOOOOIKMOOOOOtbO
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LAUŽAI IR JŲ PROGRAMOS

Lietuviškojo laužo paskirtis
Prasidėjo vasaros atostogos 

su visais malonumais — išvy
komis, stovyklomis, kurių metu 
jaunimas užkurs laužus ir lauže
lius ir rengs įvairias pramogas. 
Šia progš norėtųsi pasisakyti dėl 
lietuvių užkuriamų laužų paskir 
ties ir jų programų.

Iš labai senų laikų lietuviai kū 
rė laužus. Vieni jų, kaip romu- 
vose kūrenama amžinoji ugnis,

kio laužo subanal'ėjimo progra 
mos pastūmėjo dar ir ta prie
žastis, kad stovyklavimo metu 
buvo norima turėti ko daugiau 
laužų, todėl rimtesnius pasiro
dymus parengti nebuvo nei lai
ko, nei galimybių. Tik iškilmin
gesni laužai susilaukdavo rim
tesnės programos. Nepriklauso
mybės laikais laužų programa 
gal nebuvo tiek aktuali tautiniu 
atžvilgiu, kada jaunimą tautiš
kai nuteikė visa gyvenamoji ap-

mirusiųjų deginimas ir Joninių 1 linka. Šiandien į tai reikia daug 
laužai, tarnavo sakraliniams Į daugiau dėmesio kreipti, 
tikslams, o kiti — priešui įsi
brovus užkurti pilių kiemuose — Gerbtini pasirodymų dėsniai

turėjo strateginę reikšmę. Prie Kadangi tradicinė lietuviško
viso to dar galima priskaityti šei laužo paskirtis yra tautiškai
mos ugniakurą, apie kurį vaka
rais susėdę visi šeimos nariai 
klausėsi vyresniojo pasakojimų 
apie įvairius tautos praeities ir 
šiaip narsesnių vyrų žygius. Ži
noma, kiekvienas pasakotojas 
savo pasakojimus paįvairindavo 
ir savo sąmojumi bei juoku. Ši
tie pasakojimai siekė tautiškai 
auklėjamų tikslų. Tad senovė
je kūrenamų ugnių ar laužų pa
skirtis buvo trejopa: religinė, 
auklėjamoji ir strateginė. ,

Sukrikščioninus Lietuvą ir pa
sikeitus karo taktikai, romuvo- 
se išblėso ugnys, pilys sugriuvo, 
ir laužai nebebuvo kuriami. Il
gesnį laiką išliko kaip tautinis 
paprotys Joninių išvakarėse de
ginami laužai ir smalinės stebu
lės ar statinės ant ilgų karčių. 
Ilgiausiai išliko šeimos susikau
pimas prie ugniakuro, nes ir

auklėjančioji ir strateginė, o 
šiandien laužai daugiausia yra 
skiriami jaunimui, todėl laužų 
programa turi pirmiausia atitik
ti ir tos paskirties reikalavimus. 
Laužo programa yra meninis 
jaunimo pasirodymas, todėl ji 
turi atitikti meninius reikalavi
mus ir paprasčiausius esteti
kos dėsnius. Antra, ta progra
ma rengiama jaunimo ir skiria
ma jaunimui, todėl ji negali pa

žeisti moralės, sukelti betkokių 
dviprasmiškumų ir t.t. Ir tre
čias programai reikalavimas bū
tų — tai tautinio sąmoninimo 
momentai. Mūsų jaunimas šian
dien labai mažai turi tautinio 
sąmoninimo progų, visą laiką 
juos veikia svetimos srovės, to
dėl kiekvieną lietuvių jaunimo 
susibūrimo akimirksnį tenka iš
naudoti tautiškam jo sąmonini-

ir krosnis pastačius, rudens ir''““' ™ ko mažia“ tu«ill «- 
žiemos vakarais šeima sėsdavo kn)’ stūgavimų,
prie besikūrenančios krosnies ir ypaC vyresn'°’° Jaummo auzų 
klausydavosi tėvų pasakojimų. P™«ra™ose. ® da"’la“ 'et“; 
Nepriklausomybės pradžioje Lie V,5kų 1d,ln«' ^macijų tauti- 
tuvoje pradėti organizuoti skau-. ”lų sok'J’ .*'<*“™k’į P^. Pa’ 
tai. kurių pirmtakai buvo bri-! ?v,mų ,bel at*klrk.toutos PracJ 
tų įsteigti jų kolonijų strategi
niams tikslams. Tad ir skautų
laužai turėjo visai kitokį pobūdį 
negu lietuviškieji. Jų paskirtis 
buvo atgaivinti ir suteikti poilsį 
nuvargusiems džiunglių keliauto 
jams. Po dienos kelionės keliau
tojai vakare sustoja, užsikuria 
ugnį, pasigamina valgį ir beil
sėdami dalinasi dienos įspū
džiais, įterpdami vieną kitą, 
nors visai tuščią juoką, kuris 
pavargusius atgaivina. Tad 
skautiškų laužų programa pa
čių lietuvių buvo taikoma lie
tuviškam gyvenimui, stengiantis 
įnešti tautinių auklėjamų pradų, 
ypatingai, kai Lietuvos Šaulių 
Sąjunga pradėjo atgaivinti se
nuosius Joninių papročius. Ne
žiūrint gerų pastangų, visą lai
ką laužų programose būdavo it

AUTOMOBILIS PO NAMU

Jauna motina užsimušė, kai automobilis įsismaginęs pusiau pa
lindo po namu Sun Valley, Calif. (INS)

jis yra mažiau kritiškas, tad kar (Cicero III 

tais be blogos valios padaro tai, Į ’
ko neprivalėtų padaryti. Už .tai Jaunimo šventė 

LB Cicero apylinkės valdyba, 
norėdama duoti mūsų jaunimui

netenka kaltinti jaunimo, bet 
reikia daugiau vyresniųjų globo
jamosios ir patariamosios prie- galimai daugiau lietuviškų pra
žiūros. Į programų kontrolę ar 
“cenzūrą” nereikia žiūrėti, kaip 
į diktatorišką vyresniųjų valios 
pareiškimą, bet kaip į padeda
mąjį, patariamąjį ir koordinuo
jančiai auklėjamąjį veiksmą.
Tad, bendradarbiaujant tarp jau 
nimo ir vyresniųjų, bus galima 
žymiai daugiau atsiekti, negu
veikiant savarankiškai, visai ne-1 S. Vabalaitis, Butkus, J. Krei- 
siskaitant su daugiau patyrusių venas, B, Babrauskas, Ed. Šu-

mogų, organizuoja išvyką — ge
gužinę į saleziečių ūkį prie Ce- 
dar Lake, Ind., kur mūsų jau
niesiems bus gera proga lietu
viškoje aplinkoje praleisti laiką.

Šiai pramogai ruošti yra su
darytas komitetas, kurio pirmi
ninku yra dr. F. V. Kaunas. Be 
jo, komitetan įeina J. Arštikys,

ir nusimanančiųjų nuomonėmis.
Pr. Pauliukonis

Mieloji lietuvių 
visuomene!

ne tik jaunųjų, bet taip pat ir 
vyresniųjų. Tėvai turėtų jausti 
pareigą į šią išvyką atsivežti j 
savo vaikus, kurie dabar, va
saros metu, neturi daug progų 
pabendrauti su lietuviais.

LB Cicero apylinkė ir šios 
šventės rengimo komitetas į šią 
išvyką kviečia ir kitų lietuviš
kųjų kolonijų gyventojus. Kiek 1 
yra žinoma, išvykoje jau yra 
pasiruošę dalyvauti Melrose, 
Parko ir Brighton Parko lie-' 
tuviai; manoma, kad ir daugiau 
lietuvių į ją įsijungs. E. Š.

CHICAGOJE
Brangsta geležinkeliai

Didelio skausmo ir liūdesio valandoje poniai 
AURELIJAI su DUKRYTE ir mieliesiems KSAVERAI 
ir ALFONSUI PIMPEMS dėl mylimo vyro, tėvo ir 
žento •

a. + A.

MATO ŠEREPKOS mirties, 
reiškiame savo giliausią užuojautą

/
Ona ir Jonas Tarnu levičiai ir sūnus

ties įvykių inscenizavimų, gra
žiai parengtų sąmojų ir pan.

Geresnei laužų ir pasirodymų 
meninei programų atrankai nau
dinga būtų prie jaunimo orga
nizacijų — ateitininkų ir skau
tų — centrų valdybų sudaryti 
iš kompetentingų asmenų komi
sijas, kurios sugebėtų ir pačios 
parengti tinkamus programų da 
lykėlius ir rinktų iš atskirų or
ganizacijos vienetų vykusius pa
sirodymus, juos multiplikuotų ir 
rekomenduotų kitiems viene
tams.

Ligšioliniai laužų pasirodymai 
buvo su gerokais trūkumais ir 
reikalingi griežtesnės vyresnių
jų korektūros. Jaunimas yra 
daugiau impulsyvus ir ekspan
syvus, jis greičiau pagauna, 
greičiau pasisavina ir nori grei

banališkų, tuščių, pigiai juoką čiau savo išgyvenimus pareikšti 
sukeliančių pasirodymų. Prie to viešumoje. Bet iš kitos pusės,

Pranešame visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad po ilgos ir sunkios ligos, š. m. liepos 25 d., sulaukęs 36 
m. amžiaus, atsiskyrė su šiuo pasauliu mūsų vyras, tėvas ir 
žentas

Diplomuotas agronomas

MATAS ŠEREPKA
Gimęs Lietuvoje, Rageliuose, Rokiškio apskr., gyvenęs 

7114 So. Richmond Street, Chicago, Illinoik, Telefonas PRos- 
pect 8-3799.

Pašarvotas Bieliūno koplyčioje, 4348 S. Celifornia Avė., 
tel. LAfayette 3-3572. Laidotuvės įvyks liepos 29 d., 9 vai. 
iš koplyčios bus palydėtas į Šv. Kryžiaus bažnyčią ir po ge
dulingų pamaldų bus laidojamas Sv. Kazimiero kapinėse.

Nuliūdę: žmona Aurelija, duktė Mirga ir uošviai Alfon
sas ir Ksavera Pimpės.

BATAMS ODA
Pilnas i*»sirinkirriHs odos ir priedų reikalingų batų gaminimui. — 
Siuntimui į užjūrį.

Atvykite, mes jus aprūpinsime reikalingom prekėm. Kalbame lietuviškai. 
Valandos !)—5 pirnuul., ketv., Įteukt. 8—4 sekniHd.

MOnroe 6-0091
I. SACHS — LEATHER
631 W. KOOHKVEI.T KD.. CHICAGO, ILL.

Jau spaudoje buvo rašyta, 
kad š. m rugpjūčio 3 — 4 dieno
mis Clevelande įvyks 1957 m. Š. 
Amerikos Pabaltiečių Lengvo
sios Atletikos ir Plaukimo pir
menybės. Pirmenybių vykdyto
jas — Š. Amerikos Lietuvių Fi
zinio Auklėjimo ir Sporto Ko
mitetas.

Pastarasis kreipėsi į Ameri
kos Lietuvių Tarybos Clevelan- 
do skyriaus valdybą, prašyda- 

| mas kalbamas varžybas globoti. 
Valdyba, apsvarsčiusi Fasko pra 

I šymą ir imdama dėmesin, kad 
j’iki įvyksiančių rungtynių liko 
labai mažai laiko, kad Faskui 
vienam visą organizacinį darbą 
pakelti yra persunku, sutiko pa
dėti ir globoti, kviesdamas vi
sas Clevelando visuomenines or
ganizacijas prisidėti ir paremti 
darbu, moraliniai ir materiali
niai. z

Sudaryti vykdomieji organai 
(varžybinis ir organizacinis ko
mitetai), kurie visą darbą tu
rės įvykdyti.

Atsiminkime, kad šios leng
vosios atletikos pirmenybės vyk 
sta tarp pabaltiečių. Kiek teko 
patirti, latviai ir estai sutraukia 
iš visos Š. Amerikos geriausius 
savo sportininkus, kad laimėtų 
šias pirmenybes. Čia kyla ir 
prestižo reikalas. Todėl organi
zacinis komitetas ir prašo mie
lą lietuvių visuomenę iš visų vie
tovių siųsti geriausius sportinin
kus, kad Lietuvos vardą išlai
kytume tinkamoje augštumoje.

1 Dalyvių skaičius neapribojamas. 
Pirmenybėse dalyvauja vyrai ir 
moterys. Pirmenybės bus gry
nai individualinio pobūdžio. Viso 
bus rungtyniaujama 32 dalykuo
se. Pirmą vietą laimėję gaus do 

i vaną. Todėl prašome paremti ir 
I medžiaginiai, nes dalis sportinin-1 
kų neišgali savo lėšomis atvykti' 
į pirmenybes. Organizacinis ko- •. 
mitetas turi daug išlaidų ir bus 
dėkingas už medžiaginę para
mą. !

Mieląją lietuvių visuomenę 
nuoširdžiai prašome atsilankyti 
į šias pirmenybes; tuo sukelsime 1 
ūpą sportininkams ir parodysi- į 
me, kad mums rūpi mūsų jauni
mas, mūsų jaunimo pasiryžimas 
parodyti savo jėgas ir atstovau
ti mūsų tautos garbę.

Organizaciniu Komitetas

laitis, P. Maldeikis, dr. Z. Ašok
lis, S. Juškevičienė, S. Paulaus
kas ir kiti.

Išvyka įvyks rugpjūčio 18 d. 
ir jai yra numatyta sekanti pro
grama : 12 — 1 vai. — pamal
dos, 1 — 2 vai. — pietūs, 2 —
5 vai. — laisvas laikas, kurio 
metu bus galima maudytis, spor
tuoti, žaisti, šokti ir pan. 5 —
6 vai. — bendri žaidimai, 6 —
7 vai. — organizuota kavutė, 
7 — 8 vai. — meninė dalis, o 
po jos — laužas taip pat su me
nine programa.

Šioje išvykoje, pavadintoje 
Jaunimo švente, yra laukiama

Illinois komercijos komisija 
leido net 22-iems geležinkelių 
linijoms pakelti mokestį už ke
leivių pervežimą 10%%. Da
bar, pavyzdžiui, kelionė iš Chi-( 
cagos į Sprinęfieldą kainuos 
$7.20. Seniau kainavo $6.35.

Žirklės pilve
Tiriant Juozapo Olson, 59 m. 

amžiaus, mirties priežastį, bu
vo rasta jo viduriuose užsiūtos 
tokios kaip ir žirklės — opera
cijos metu naudojamas penkių 
colių įrankis. Velioniui kiek 
anksčiau buvo padaryta pora 
operacijų, nes jis turėjo vidu
rių žaizdą. Gydytojai sako, kad 
gal nelaimingasis mirė ne dėl 
tų žirklių, gal dėl širdies ata
kos.

Išmokėjo darbininkams 
$642,897

Illinois, Indianos, Minnesotos 
ir Wisconsin 7 537 darbinin
kams darbdaviai sumokėjo 
$642,897 už antlaikio valandas, 
už kurias nebuvo sumokėję 
anksčiau. Dabar JAV Darbo 
departamentas išaiškino, kad 
turi būti sumokėta. Vyriausy
bės agentūros tarnautojas pa
reiškė spaudai, kad dauguma 
tų mokėjimų buvo užsilikę be 
blogos valios.

i

PADĖKA

t

Atvyks daug marinų
Rugpj. 9 d. Chicagoje prasi

dės Pirmos Marinų divizijos na
rių suvažiavimas, kuris bus 
Sherman viešbuty. Numatoma, 
kad atvyks 1,200 marinų.

Šviesios atminties
A. f A.

Inz. BALIUI SLIŽIUI 
mirus, jo šeimai gilią užuojautą reiškia

Antanina Butkuvienė 
Jeronimas Kęstutis Butkus

Mielai AURELIJAI ŠEREPKIENEI su dukrele ir pį p. A. 
ir K. PIMPEMS, mylimam vyrui, tėveliui, žentui

A. | A.

MATUI ŠEREPKAI mirus, 
gilioj liūdesio valandoj nuoširdžią užuojautą reiškia

Vitkų ir Šeštakauskų šeimos

A. t A.

MATUI ŠEREPKAI mirus, 
liūdinčią žmoną AURELIJA ir jos tėvelius K. ir A. 
PIMPES nuoširdžiai užjaučiame.

Teklė ir Bronius Ivanauskai

Skaudaus liūdesio valandoje,

A. t A. .

Diplom. Agron. MATUI ŠEREPKAI
mirus, žmonai Dr. Aurelijai, dukrelei Mirgai ir po
nams Pimpėms reiškiame gilią užuojautą

Reiniai ir Matulaitis

ADELINE VASEL 
Pagal tėvus Lewi.s

Gyveno 8545 W. Ogden Avė.
Mirė liepos 25 d., 1957, su

laukus 34 įn. amžiaus. Gimė 
Chicago, III.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
2 sūnūs: Gary ir Lanny, duk
tė Sherry, motina Anna Lewis, 
sesuo Margaret Lewis, teta Eva 
Zčnkus ir dėdė Thomas Zenkus, 
2 pusbroliai: William Vaitkū- 
nas su Seimą ir Juozas Zenkus, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Kūnas pašarvotas Laekawicz 
koplyčioje, 2314 W. 23rd PI.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
liepos 29 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Aušros 
Vartų parapijos bažnyčių, ku
rioje, įvyks gedulingos pamal
dos už velionės siela. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, duktė, moti
na tr kilt giminės.

laidotuvių direktorius Stepo
nas Lackawicz. Tel. VI 7-6672.

A. A.
EMILY ANDREKUS

Mūsų mylima žmona ir mo
tina mirė 1957 m. liepos mėn.. 
17 d. ir palaidota liepos mėn.
20 d. 'Šv. Kazimiero kapinėse,

Mes norime padėkoti visiems, 
kurie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimų ir palydėjo į jos po
ilsio vietų.

Nuoširdžiai dėkojame didž. 
gerb. kunigams: kun. P. Ged
vilai, kun. Gilbert ir kitiems 
kunigams, kurie atlaikė gedu
lingas pamaldas už jos sielų. 
Ypač dėkojame kun. Gedvilai, 
kuris pasakė pritaikintų pa
mokslų ir palydėjo velionę į 
kapines.

Nuoširdus dėkui visliems, ku
rie užprašė šv. Mišias už jos 
sielų. Dėkojame visiems, kurie 
prisiuntė velionei gėlių. Dėko
jame vargonininkui J. Kudir
kai. Dėkojame grabnešiams ir 
visiems, kurie pareiškė mums 
toje liūdesio valandoje užuojau
tų. Dėkojame laidotuvių direk
toriui P. Bieliūnai, kuris ma
loniu patarnavimu mums at
ėmė rūpesčius tose liūdesio ir 
skausmo valandose.

Dėkojame visiems laldotuvė-^ 
se dalyvavusiems, kuriems ats
kirai neturime galimybės pa
dėkoti. Visiems, visiems nuo
širdus dėkui.

Vyras, sūnūs, marčios Ir astū-

Vienerių Metų mirties sukaktuves
Jau sueina vieneri metai, kaip negailestingoji mirtis at

skyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą.

A. A.
WALTER UNIKAUSKAS\

Netekame savio mylimo 1956, liepos mėnesio 29-tą dieną.
Už jo sielą užprašėme gedulingas Šv. Mišias su egzekvi- 

Į jomis liepos 29-tą dieną, 8:00 vai. ryte, Gimimo Švč. P-lės Ma
rijos parapijos bažnyčioje, Marųuette Parke.

Maloniai kviečiame draugus, ir pažįstamus šiose pamal- 
I dose dalyvauti ir su mumis pasimelsti už A. A. WALTERI0 
| sielą.

Nuliūdę: žmona Martha,, duktė Valeria Stanaitis, ir žen
tas JutJeaa.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad š. m. liepos 25 d., nelaimingai mirė mūsų mylimas 
sūnus ir brangus brolis

iii
RYMUS KUPSTYS

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 
3307 S. Lituanica Avė. Pirmadienį, liepos 29 d., 8:30 
valandą ryto bus lydimas iš koplyčios į Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

N u lindę: Tėveliai Ona ii4 Petras,

brolis Algimantas.

Pasinaudokite “Draugo" Classified skyriumi.

Pranešama draugams ir pažįstamiems, kad š. m. liepos 
mėn. 23 d. po sunkios ligos mirė Freiburge, Vokietijoje, prof. 
A. Maceinos globoje, mūsų visų mylimas brolis

A. t
BRONIUS STOČKUS

Velionis gyveno Brooklyn, N.Y. ir į Europą buvo išvykęs 
tik trumpam laikui. Laidojamas Freiburge.

Pasiliko dideliame nuliūdime: sesuo Uršulė, sesuo Tere
sė Alenakienė švogeris Jurgis ir jų vaikai: Liucijus ir Silvi
ja; brolis Jonas, (gyv. Chicago je; sesuo Petrutė Abromaitie- 
nė, švogeris Karolis ir jų vaikai: Vytautas, Kęstutis ir Dai
nius; brolis Vladas, brolienė Petrutė, jų vaikai: Romualdas, 
Ramunė ir Bronius (gyv. Toronto, Canada); sesuo Onutė Pa
jarskienė, švogeris Feliksas (gyv. Hamilton, Canada).

Šv. Mišios už a. a. Broniaus Stočkaus sielą bus atnašau
jamos liepos mėn. 31 d. 7 vai. ir 7:30 ryto T.T. Jėzuitų kop
lyčioje, 5541 So. Paulina St. Trejos šv. gedulo Mišios su eg
zekvijomis bus rugp. mėn. 3 d., šeštad. 8:30 v. r. senojoje 
Marųuette Parko parap. bažnyčioje.

A. a. Broniaus Stočkaus draugai ir pažįstami prašomi 
gausiai atsilankyti į Sv. Misiąs ir kartu su giminėmis pasi
melsti už velionieg sielą.

Giliai nuliūdę giminės
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X Justas ir Kastancija Mili- 
navičiai, gyveną 182 Lawrence 
PI., Paterson 1, N. J., “Drau
go” spaudos reikalams paau
kojo $40. Už šią auką J. ir K. 
Milinavičiams priklauso nuo
širdi padėka.

X Ponia Mary Gadeikas,
gyvenanti Chicagoje, “Draugo” 
reikalams paaukojo 5 dol. Nuo
širdžiai dėkojame.

X Kun. Viktoras Kaleckis,
Vokietijos Lietuvių Sielovados 
tvarkytojo tėvo Bematonio pa- 
gelbininkas (Sielovados sekre
torius) ir kartu, dirbąs pasto
racinį darbą V. Vokietijos lie
tuvių tarpe, š. m. birželio 20

X Jonas Degutis, nuo 1952 
m. pradžios gyvenęs Detroite 

ir prieš metus 'persikėlęs j Chi- 
cagą, šiuo metu atostogauja. 
Visą atostogų laiką daug va
žinėjo, o paskutiniu laiku savo 
visą laiką skiria ALRK Fed. 
stovyklai. Daug kartų važinė
jęs iš Chicagos i stovyklavietę, 
surkdo trumpiausią kelią, ku
riuo iš Chicagos per 4 vai. ga
lima stovyklą pasiekti. Dabar 
rūpinasi stovyklos atidarymo ir 
pašventinimo iškilmėmis bei 
atvykstančiųjų apnakvydinimu. 
Savo atostogas jis baigia liepos 
29 ir todėl po stovyklos atida
rymo grįžta į Chicagą prie sa
vo darbų.

X Vincas Samoška, naujasis 
“Ateities” šokėjų vadovas yra 
geras šokėjas. Jis yra pasižy
mėjęs “Sun Times” festivalyje, 
o taip pat ir kitais atvejais. 
V. Samoška priklauso daugeliui 
organizacijų: Pirmyn chorui, 
Dariaus-Girėno legionui, Liet.

d. atlydėjo, kaip laivo kapelio- Vyčiams ir kt. Dirba JAV oro 
nas, emigrantų laivą į Kanadą, susisiekimo srityje ir turi pro- 
Siuo metu kun. V. Kaleckis yra 84 apsilankyti įvairiose Ameri 
užsukęs į JAV aplankyti savo
bičiulių, pažįstamų ir kt. Vo
kietijon grįžti numato spalio 
mėnesį.

Kun. Viktoras Kaleckis kuni
gystės šventimus yra gavęs 
Vokietijoje (Eichstaette) 1946 
m. 1950 m. buvo išvykęs į Ro
mą studijuoti Angelicum.0 uni
versitete filosofiją. Čia studijas 
tęsė dvejus metus ir jas baigė 
licenciato laipsniu. Po to vėl 
grįžo į Vokietiją ir įsijungė į 
Vasario 16-osios gimnazijos ka-. 
peliono ir vicedirektoriaus pa
reigas. Dabar eina aukščiau 
minėtąsias pareigas.

PORELE, KURI KELIAUS APLINK PASAULĮ

C. Kappler su žmona galvoja su jachta per kokius 3 metus 
apiplaukti pasaulį. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Pasislėpęs susekė vagį

Donald Abraham, Wonder 
Lake vaistinės naujas savinin
kas, pastebėjo, kad iš jo kasos 
nyksta pinigai. Pranešė polici
jai. Šerifo pavaduotojas pasislė
pė vaistinėje ir stebėjo. Pietų

Naikina rasių skirtumus
Chicagos Miesto tarybos Tei

sinis komitetas patvirtino vadi
namą civilinių teisių nuostatą, 
kuriuo panaikinama bet kokia 
diskriminacija dėl rasės ar spal
vos publikai skirtose pramogų

metu, kai savininkas išėjo, įėjo'vietose, kaip viešbučiuose, res- 
į vaistinę ankstybesnis tos vais-. toranuose, teatruose, golfo lau-

Mirtis sėdint ant bėgių

Chicagoje, tarp daugelio ki
tų asmenų, aplankė ir savo bu
vusį kleboną Vokietijoje (Wei- 
dene) kunigą A. Spurgį, MIC.

X Bronius Stočkus, gyvenęs 

Brooklyne, neseniai buvo išvy
kęs į Europą ir ten, Vokietijoj, 
sunkiai susirgo; buvo paguldy
tas Freiburgo klinikose. Jo se

kos vietose. Atostogas pralei
džia Meksikoje, Havajuose. Ki
tais metais žada skristi į Euro
pą. Visi šokėjai jam linki pasi
sekimo ir gražaus pasidarbavi
mo “Ateities” grupės reika
lams.

X Lietuvos Bendr. West,sidės 
apylinkė Aušros Vartų parapi
jos mokyklos patalpose nuo šių 
metų rudens steigia Lituanisti
nę šeštadieninę mokyklą; ji bus 
nuo 1 iki 4 skyriaus. Kleb. 
kun. A. Švedas, MIC, mokyk
lai patalpas pažadėjo. Toji mo
kykla skiriama visoms kaimy
ninėms lietuvių kolonijoms. In
formacijų ir registracijos rei
kalu tėvai prašomi kreiptis į 
šiuos apylinkės valdybos na
rius: G. Valantiną, 2820 W. 
23rd St., telef. FR 6-1676; J. 
Mačiulį, 926 W. 32nd St.. telef. 
YA 7-8831; D. Bielskų, 2139 
W. 23rd PI., telef. Y A 7-8922.

X Dr. S. Biežis, V. Adamka- 

vičius, St. Daunys, Ed. Šulaitis,

IŠ ARTI IR TOLI
KANADOJ

— Kanados federalinėje val
džioje Ottavoje konservatorių 
partijos laimėjimai rinkimuose

tuvių jie numato dvi savaites,ir «« Partij°s sudarytoji nau- 
joji vyriausybė Kanados gyve
nime įnešė daugiau gyvumo.

. X Petras Grigaliūnas ir p-lė 

Aldona Gibaitis, 3131 So. Eme- 
rald Avė., priims moterystės 
sakramentą liepos 27 d. 3 vai. 
p. p. Šv. .Jurgio parapijos baž
nyčioje. Vestuvėse dalyvaus ir 
jų geriausi draugai: p. Navic
kas ir Birutė Paulikas. Po ves-

suo, gyvenanti Chicagoje, mus |A Lingytė j/Vaičiūnas, E. 

pai ormavo, jog jis liepos 23 Vengianskas, Z. Dailidka ir Z.

praleisti Floridoje, šiuo metu 
Petras Grigaliūnas statosi na
mą, į kurį vėliau persikels gy
venti. Jaunosios tėvelis yra in
žinierius.

X Dipl. teisininkas Mūrelis, 

buvęs Lietuvoje teisėjas, šiuo 
metu guli geležinkelio tarnau
tojų ligoninėje ir sveiksta. Ne
trukus žada grįžti į Chicagą.

X Regina Jautokaitė, dirban
ti “Draugo” administracijoje, 
atostogauja. Šiuo metu ji lan
kosi Washingtone ir savo ben
dradarbiams atsiuntė sveikini-

d., po beveik dviejų mėnesių 
ligos, neatgavęs sąmonės, mirė. 
Palaidotas Freiburge.

Broniaus Stočkaus mirtis yra 
didelis nuostolis ne tik jo gi
minaičiams bei artimiesiems, 
bet taip pat ateitininkiškajai 
šeimai ir mūsų kultūrinio gy
venimo sričiai (buvo žurnalo 
“Aidų” bendradarbis, o taip 
pat rašė ir kt. spaudoje).

X Dr. J. Makštutis grįžo iš 
JAV kariuomenės. Tarnavo ka
pitono laipsnyje visą laiką dirb
damas moterų ligų skyriuje 
kariuomenės ligoninėj Tacoma, 
Wash. Daktaras džiaugiasi ga
vęs patyrimo savo specialybėje.

Ponia G. Makštutienė buvo 
įsitraukusi į veiklų karių šeimų 
socialinį gyvenimą, o dukra 
Renata sėkmingai baigė antrą 
augštesniosios mokyklos klasę.

Šiomis dienomis dr. Makštu
tis keliasi su šeima į nuosavą 
rezidenciją gražiame Chicagos 
priemiestyje.

X Kunigo Pijaus Karaliaus,

žinomojo visuomenininko ir kul- 
rininko, dviejų metų mirties su
kakties proga Šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje, Cicero, rug
pjūčio 3 d. 7:45 vai. bus atlai
kytos trejos šv. mišios su eg
zekvijomis. Taip pat ir jo mir
ties dieną (liepos 31) ten pat 
bus atlaikytos vienerios šv. mi
šios. Visi velionies giminaičiai, 
draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti šv. mišiose 
ir pasimelsti ui jo sielą.

X Juozapas Jančauskas mirė 
Loretto ligoninėje vakar popiet. 
Laidotuvės įvyks ateinančią sa
vaitę ir bus vėliau pranešta. 
A. a. Juozapas yra pašarvotas 
Petkaus koplyčioje. Velionis 
paliko tris sūnus: kun. Raimun
dą Jančauską, S. J.; dr. Juozą 
Jerome; leitenantą Alidor Jan
čauską.

Žiupsnys sudaro organizacinį 
komitetą, kuris rengia Lietu
vos krepšininkų, buv. Europos 
krepšinio meisterių, 20 metų su
kakties paminėjimo programą.

X Petras Maldeikis buvo su
sirgęs išiju; savaitę nėjo į dar
bą; gydėsi namie dr. Antano 
Aleknos globoje. Dabar jaučia
si geriau ir po poros savaičių 
atostogų tikisi būti visai svei
kas.

X P. p. M. O. Lazutkos iš
Marųuette Manor praneša, jog 
jų duktė Barbara Jeąn susižie
davo su Edmundu John Vait- 
kūnu, p. p. J. Vaitkūnų sūnumi 
iš Worcesterio, Mass. Barbara 
yra Šv. Kazimiero akademijos 
(naujosios Marijos mokyklos)' 
ir Namų vidaus dekoravimo 
mokyklos alumnė. Jos sužadėti
nis yra baigęs klasikinę augš-

B. J. LAZUTKAITfi 

tesniąją mokyklą ir Beckerio 
kolegiją, kuria dabar yra są
skaitybos skyriaus tarnauto
jas Melville Shoe Corp., Mass.

Barbara yra Lietuvos Vyčių 
112 kuopos korespondentė, o 
Edmundas yra Lietuvos Vyčių 
kuopos Worcestery, Mass., ir 
Lietuvių Veteranų klubo narys.

mus.

X Ričardas Bartus ir 30 
žmona Konstancija šio mėnesio 
20 d. susilaukė dukrelės, ku
rios vardai bus Laura Elisa- 
beth. Laimingieji tėvai turi dar 
vieną dukrelę. Jie gyvena Ever- 
green Parke.

X Palmyra Regina Barch, 
veikli Šv. Jurgio parapijos so- 
dalietė, išteka už Teodoro S. 
Zwier. Jungtuvės bus Šv. Jur
gio bažnyčioje rugpjūčio 10 d. 
12 vai.; vakare bus vaišės 
Grove Ballroom patalpose.

X Jei kas važiuotų į Kali
forniją savo automobiliu ir ga
lėtų paimti du asmenis, prašo
mas pranešti iki rugpjūčio 2 d. 
"Draugo” žinių skyriui.

X Los Angeles lietuvės skau
tės per vietininkę S. Dobkevi- 
čiūtę prisiuntė “Lituanus” žur
nalui $10 auką. Nuoširdi para
ma žurnalui yra labai reikalin
ga.

X Jaunimo šventė-gegužinė, 
rengiama LB Cicero skyriaus 
ir specialaus komiteto, įvyks 
rugpjūčio mėn. 18 d. saleziečių 
sodyboje prie Cedar Lake, Ind.

X Kun. Jonas Starkus, Bay- 
onnės, N. J., lietuvių parapijos 
klebonas, buvo atvykęs Chica- 
gon ir aplankė naujas “Drau
go” patalpas ir vienuolyną.

Naujoji vyriausybė, parlamen
te turėdama mažumą, stengia
si įsigyti visuomenėje popula- 
rumo. Socialinėje srityje val
džia rodo tendenciją refor
moms. Kiek neaiški yra konser
vatorių laikysena Amerikos at
žvilgiu, kadangi naujoji valdžia 
daugiau palaiko kontaktą su 
Anglija.

— Tautinis kryžius 'Midlande,

Kanados kankinių šventovėje, 
šventinamas rugsėjo 8 d., Tau
tos šventėje. Kryžiaus staty
mo iniciatyvos ėmėsi Kanados 
Liet. Katalikų Federacija. Kry
žius, pagal archit. A. Kulpavi- 
čiaus projektą, turės gražių 
tautiniame stiliuje ornamentų. 
Juo norima pagerbti visi Lietu
vos kankiniai. Midlandas yra 
dėkinga vietovė, kur vasaros 
metu dešimtimis tūkstančių su
sirenka vasarotojų. Vietovė 
randasi ant Huron ežero kran
to.

— Už a. a. kapitono Alb. Si- 

deravičiaus vėlę liepos 27 d. 
8:30 vai. ryto Šv. Jono Kr. liet. 
bažnyčioje Toronte laikomos 
gedulingos pamal’dtos. Velionis 
paliko našlę žmoną, dvi dukte
ris ir seserį, kurios visos gyve
na Toronte.

— Toronto šalpos organiza
cijos rudeniop yra pakvietusios 
du scenos vaidinimu: ponios 
Mikšienės iš Detroito ir Hamil
tono teatrą su akt. Kačinsku 
pryšakyje.

— Kun. dr. Titas Narbutas

didžiąją dalį savo vasaros ato
stogų praleido Wasaga Beach, 
Kanadoj, atostogaujantiems lie
tuviams atlaikydamas pamal
das.

tinęs savininkas Arthur Hay, 
57 m., neva laikraščių nusipirk
ti. Paėmęs laikraščius jis priėjo 
prie kasos, neva grąžos pats 
pasiimti, tačiau, vėliau patikri
nus, kad jis jokių pinigų nepa
dėjo. Taigi — buvo sugautas 
ankstyvesnis vaistinės savinin
kas, kuriuo naujasis savininkas 
taip pasitikėjo.

Su sesute išgelbėjo vyrą
William McDonald, 14 m am

žiaus berniukas, su savo 17 m. 
sesute nėrė į vandenį Michigano 
ežere, ties Lawrence avė., Chi- 

’ cagoje, ir išgelbėjo 63 ųietų am
žiaus vyrą George Dell, kuris 
buvo beskęstąs. Berniukas ir 
mergaitė matė, kaip vyras kri
to į vandenį ir panėrė. Jie, kar
tu su savo šeimos nariais, bu
vo prie kranto. Šokę į vandenį, 
iškėlė į paviršių beskęstantį 
Dell, o jau kiti jį ištraukė.

Iškasė numirėlį
Daniel Gallangher, kurį šei

ma palaidojo — sugrįžo į na
mus Chicagoje. Jis buvo užda
rytas už girtavimą daboklėn, o 
šeima manė, kad jis žuvęs ir 
palaidojo tariamojo Gallangher 
lavoną. Dabar iš kapo iškastas 
jų palaidotas lavonas, ir nuga
bentas į Cook apskrities lavo-J 
ninę, kad*tenai nuimtų pirštui 
nuospaudas ir bandytų išaiškin 
ti, kas tas mirusia.

kuose. Nusikalstantieji šiam 
nuostatui turės mokėti nuo 
$100 iki $200 pabaudos. šį 
nuostatą dar turi priimti pati 
miesto taryba.

Nugriaus atominės 
energijos gimtinę

Chicagos universitetas nusi
tarė nugriauti Stagg stadioną, 
kuris per daugelį metų tarnavo 
sporto varžyboms ir kurio rajo
ne buvo gauta pirmoji atominės 
reakcijos grandis. Toje vietoje 
atominis amžius pradėtas 1942 
m. gruodžio 2 d. Tam paminėti 
yra speciali lenta, kuri bus sau-, 
goma.

Gazolinas ekspresiniuose 
vieškeliuose

Apmuitinamų Illinois Vieške
lių komisija nusprendė, kad tik 
vienos firmos gazolinas bus 
pardavinėjamas ekspresiniuose 
Illinois vieškeliuose. Prie tokio 
nutarimo prieita todėl, kad nė
ra kas finansuotų įrengimą as
tuonių restoranų šiaurinėje Illi
nois dalyje statomuose trijuose 
ekspresiniuose keliuose. Tų res
toranų pastatymas kainuosiąs 
apie $14,000,000.

Theodoras Kobela, 40 m. am
žiaus, buvo iškeltojo traukinė
lio užmuštas ties Clinton stoti
mi Chicagoje. Mašinistas poli
cijai pareiškė, kad jisai pervė- 
lai pamatė žmogų, sėdintį ant 
bėgių. Užleido stabdžius, bet 
jau buvo nebeįmanoma trauki
nėlį laiku sustabdyti.

Dėl alaus neteko tarnybos
Policininkas VValter S. Kluj- 

ka, 31 m. amžiaus, buvo ras
tas begeriąs alų, kai jis turėjo 
būti tarnyboje ir patruliuoti 
savo ruožą. Už tai buvo suspen
duotas nuo tarnybos 15-kai die
nų. Jis tarnauja Deering nuo
vadoje 3501 S. Lowe.

Nubaudė policininkus
Melrose Parko policijos va

das suspendavo policijos ser
žantą Cosimo Sansoni ir tris 
policininkus už neteisingą ra
portą ir nepilną ištyrimą. Nu- 
sikaltusieji nuvykę į apiplėši
mo vietą rado vagį, bet jį pa
leido, nepaimdami jo vardo nei 
jo automobilio numerio.

Parodos organizatorius
Didžiosios Chicagos tarptau

tinės parodos, kuri įvyks 1959 
m., ryšium su užbaigimu pra- 
vedimo jūrų kelio į Chicagą, 
organizatoriumi pakviestas pa
tyręs šios šakos specialistas 
Edward J. Lee iš New Yorko.

Nuskendo po vestuvių
Paul Sikora, 32 m. amžiaus, 

po vestuvių išvyko trumpon 
kelionėn į Michigan valstybę, 
kur su savo žmonele atostoga
vo. Išėjęs meškerioti Van Au- 
ken ežeran ir išplaukęs laiveliu, 
nuskendo.

PASKUTINES NAUJIENOS

Gauta: S. Raštikio Raštai 
II-as tomas, $7.00. Valgių ga
minimo knyga, keturių agrono- 
mių paruošta, 9u keliais tūks
tančiais receptų, $7.50. Lietu
viškų plokštelių albumas, ku
riame telpa 20 įvairių liaudies 
dainų ir tautinių šokių. Kaina 
$12.00.

Reikalaukite iš J. Karvelis, 
3322 S. Halsted St., Chicago 8, 
III. Tel. YArds 7-0677.

PATEKINO FOR ALI, OCCASIONS 
Weddinga, ahowers, banųuets, ordi- 
natlon dlnners, Communlon break- 
fasts, etc.

We g»> anywherel 
CAROIj I’ISHER 

4K24 S. Keating, Olikugo, Illinois 
Ijldlow 2-1250

If no nawer call evenlngs

Areštavo kyšininką
Chicagoje areštuotas demo

kratas precinkto kapitonas 
Louis Winetroub, 62 m., kuris 
grasino vienam gatvių valyto- 
jui, kad jį atleis nuo tarnybos, 
jeigu tas neduos kyšio.

KAS TIK TURI GERĄ SKOMĮ, VISKĄ
PERKA PAS LIEPONĮ1

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

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

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

...... ..................................................................................................................................................... ........................... .n-i.

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI
.{VAIRIOMS PROGOMS

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

,VIRUKŲ SU VOKAIS $1.00.
Užsakymus su pinigais siųskite:

“D R A U G A S”
4545 West 6Srd Street, 

Chta&gd 29, III.
Platintojams duodama nuolaida

Užsisakykite spausdinamą
ISTORINĖS LIETUVOS 

ALBUMĄ
Jame talpinama 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 
spaudos platintojus. Jį galima už
sisakyti per žurnalą “Užuolankos” 
administraciją, adresuojant: 
Užuolanka, 2918 So. Union Avė.,

Chicago 16, UI.

Tėvų Marijonų Seminarijos Rėmėjų 

ir Bendradarbių

PIKNIKAS
įvyks

Sekmadieny, liepos 28 d., 1957 m.
Route 83 Ir 63 Gatvė

Clarendon Hills, Illinois

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

1:00 vai. Rėmėjų Paruošti Laimėjimai.
2:00 vai. Švento Juozapo koplyčios aplankymas ūkyje. 
3:80 vai. Palaiminimas S v. Sakramentu.

Maldos už sergančius Rėmėjus.
4:00 vai. Meninė Programa.
5:00 vai. Didžiųjų dovanų dalinimas.

Veltui dalinama $1500 grynais pinigais.

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

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


