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AMERIKA KETINA GINTI SĄJUGINIKE TURKIJA
Vliko pirmininkas dr. A. Trimakas 

grįžo iš Pietų Amerikos
NEW YORK. — Pietų Amerikos lietuvių vieningumas yra 

galingas ir jų rūpinimasis lietuvių tautos reikalais yra nuoširdus, 
nežiūrint ajnžiaus ir pažiūrų'skirtumo.

Tokios nuomonės apie tos  ------ - — ■ — .■ -—
Amerikos lietuvius yra Vliko Iš Argentinos, trumpai susto- 
pirmininkas dr. Antanas Trima- jęs Peru sostinėje Lima, Vliko 
kas, kuris ką tik sugrįžo į New pirmininkas atskrido į Bogotą, 
Yorką, aplankęs penkias gau- Kolumbijoje, kur kalbėjo Liet. 
singas kolonijas. Vliko pirminin-, Bendruomenės susirinkime. Kaip 
kas savo įspūdžiais čia pasidali- visur, taip: ir čia susitiko visą
no su spaudos atstovais.

Vyko į kongresą, bet aplankė 
ir lietuvius

Kaip jau žinia, dr. Trimakas į 
Pietų Ameriką vyko su kita tie
siogine misija. Jis buvo deleguo
tas iš New Yorko dalyvauti Lo
tynų Amerikos krikščionių demo 
kratų kongrese, kuris rugsėjo vi
duryje vyko Sao Paulo mieste, 
Brazilijoje. Tenai jis vyko kaip 
Vidurio Europos krikščionių de
mokratų unijos vicepirmininkas, 
tačiau, pasibaigus kongresui, dr. 
Trimakas dar surado laiko ap
lankyti ir gausesnių kolonijų lie
tuvius ir kaip Vliko pirmininkas 
pasiinformavo bei painformavo 
apie bendrą darbą, vykdomą Lie 
tuvos laisvinimo, bare. šalia lie
tuvių, jis susitiko ir su įtakin
gais tos Amerikos spaudos bei 
valstybės asmenimis.

Padarydamas viso apie dvyli
ką tūkstančių mylių, savo kelio
nę Vliko pirmininkas iš New Yor 
ko pradėjo rugsėjo 14 d., pir
miausia atsirasdamas Rio de Ja
neiro mieste.

Bendruomenės susirinkime Vii 
ko pirmininkas padarė praneši
mą, po kurio buvo gyvos disku
sijos, susirinkusiems domintis 
Vliko veikla, jo santykiais su 
grupėmis, su liet. diplomatais ir 
kitų tautų laisvinimo veiksniais. 
Susirinkimas sudėjo kelis tūks
tančius kruzeirų Tautos Fondui.

Lietuviai gražiai pasirodė

Sao Paulo mieste, tame pačia
me, kur vyko ir krikšč. demokra
tų kongresas, lietuviai gražiai 
susiorganizavę, be pažiūrų skir
tumo, dalyvavo kongreso proga 
vykusiose tautinėse demonstra
cijose. Paties kongreso da rbuose 
gyvai dalyvavo ir vietos lietuviai

eilę lietuvių kultūrininkų ir su 
jais pasikalbėjo aktualiais klau- į 
simais. Visuose didžiuosiuose 
centruose išrinkti Tautos Fondo 
atstovai.

Svečiuose pas kitataučius

Šalia kalbų susirinkimuose ir 
per radiją į lietuvius, Vliko pir-, 
mininkas toje savo kelionėje 
daug dėmesio kreipė ir į pasi
matymą su vietos spauda bei tų 
kraštų valdžios atstovais*. Ir j 
taip, pavyzdžiui, spauda jį jau 
pasitiko Rio de Janeiro aerodro- ’ 
me. Apie Lietuvos vargus ir 
priespaudą sovietinėje vergijoje 
plačiai rašė Rio de Janeiro, Sao 
Paulo, Montevideo, Buenos Ai
res ir Bogotos bei kitų miestų 
laikraščiai.

Buvo rašoma įvairiais klausi
mais, o vienas brazilų žurnalis
tas savo interview su Vliko pir
mininku proga net apeliavo į bra 
žilus, kad jie rinktų drabužius, 
avalynę ir vaistus ir per Liet. 
Raudonąjį Kryžių Vokietijoje 
siųstų Lietuvos žmonėms.

Rašiniams laikraščiai skyrė 
žymią vietą — daugiausia pir
majame puslapy arba kituose — 
prie tarptautinių žinių. Visa eilė 
dienraščių įdėjo ir dr. Trimako 
fotografiją.

Vliko pirmininkas, Lietuvos 
ministerio dr. Graužinio lydi
mas, buvo priimtas Urugvajaus 
užs. reik. ministro, kuris žadėjo 
padėti kelti Lietuvos reikalą, 
kartu patardamas burti laisvojo 
pasaulio opiniją pavergtųjų nau 
dai.

Lietuvos konsulo dr. Siručio 
rūpesčiu, Vliko pirmininkas tu
rėjo progos apsilankyti Kolum
bijos valstybės departamente, 
kur buvo priimtas valst pasekre 
toriaus. užs. reik. ministeriui 

delegatai, gerai moką tos šalies [esant išvykus į New Yorką da- 
kalbą. ' I lyvauti JT sesijoje.

Dr. Trimakas kongreso užda

Prezidentas Eisenhoweri» kalbasi su Ghanos finansų mi- 
nisteriu K A. Gbedetmah (kairėje) Baltuose Rūmuose. Kar
tu su jais Nbtonas (dešinėje). Prezidentas Eisenhoweris at
siprašė finansų ministerį, kad jam nedavė valgyti Deloware 
restorane, kadangi jis spalvotas. (INS)

Niekas nėra pasikeitę Lenino
* -X

plane pavergti pasaulio tautas
CHICAGO, III., spal. 11. — Kad mūsų tikėjimas apsaugotų 

mus nuo baisių komunizmo fatalizmo nešamų dovanų — pasakė 
New Yorko arkivyskupas kardinolas Spellman Amerikinio Gyve
nimo sąjungos suvažiavime Chieagoje spalio 10 dieną. \

„Taikus sugyvenimas“ yra ap
gaulingi žodžiai, — kalbėjo kar
dinolas. — Taikus sugyvenimas 
yra taika tarp žmogžudžio ir jo 
aukos. Tas taikus sugyvenimas 
yra tik agonija, kol žmogžudystė 
dar nėra įvykdyta. Per šiuos 40 
metų niekas nėra pasikeitę ciniš
kame Lenino plane pavergti lais
vas pasaulio tautas. Priešas yra 
mūsų pačių vartuose ir jis karšt
ligiškai darbuojasi, norėdamas 
sunaikinti mūsų gyvenimo būdą.

Mes savo viltis remiame tuo 
garbingu faktu, kad mūsų šalis 
išpažįsta Dievą. ,

Amerikinio Gyvenimo sąjunga
6 Amerika jau davė yra draudimo bendrovių organi-

JAV naftos vamzdis
pravestas is juros.

HEIDELBERG, Vokietija, sp. 
11. — 500 mylių karinė naftos 
vamzdžio linija iš Prancūzijos 
pakrančių į Amerikos karines 
bazes Vakarų Vokietijoje bus 
baigta ir pradės veikti sekantį 
pavasarį.

Tos linijos pravedimas, įskai
tant keturius naftos stočių san
dėlius, kainuos apie 60 milionų 
dolerių.

• V •

Sovietai pasisiūlė,

VIENA, Austrija, spal. 11. — 
Sovietų Sąjunga vakar pasiūlė 
uranijaus 235 Tarptautinės Ato
minės Energijos agentūrai (I.A. 
E.C.).

Sovietai pasiūlė 50 kilogramų 
(110 svarų) uranijaus. Jungtinės 
Amerikos Valstybės davė 5,000 
kilogramų (11,000 svarų) urani
jaus 235 atominei agentūrai. Bri 
tanija žada duoti 44 svarus.

Rusų mėnulis 
sovietų spaudoj

j
MASKVA. — Sovietų spaudoj 

didelis entuziazmas dėl dirbtinio 
; mėnulio. „Izviestijų“ Nr. 238 pir 
mą puslapį paskyrė tai temai. 
Duodami užsienio spaudos atsi
liepimai, pabrėžiant vis, kad Ru
sija pralenkė Ameriką. Dedamas 
paleisto mėnulio kelionės tvar
karaštis, pažymint kokią valan
dą ant kokių miestų ir šalių tas 
mėnulis skris. Duodami Sovietų 
mokslo akademijos narių trumpi 
straipsneliai, antraštėmis: „Išsi
pildė žmonijos kartų svajonės“, 
„Epochinis įvykis astronomijo
je“, „Garbė sovietų mokslinin
kams“, „Didžiuojamės savo ša
limi“. Paskutiniame puslapy — 
karikatūra: tikrasis mėnulis, su
sinėręs rankas, su nusisteėbjimu 
žiūri į naująjį žemės bendrake
leivį. Žemė, pavaizduota moteriš
ke, su skepeta ant galvos, lekia 
laikydama už rankos dirbtinį mė 
nulį, bernioko veido, ant kurio 
galvos apvali kepurė su raudona 
žvaigžde.

Laisvai susidūrė
BALBOA, Kanalo zona, spal. 

11. — Naujos Zelandijos Keleivi
nis laivas vakar susidūrė su Ha
vajų keleiviniu laivu Panamos 
kanalo viduryje siaučiant smar
kiam lietui. Sužeistų nebuvo.

• Sirija prieš Jungtines Ame
rikos Valstybes tebesmarkauja 
— JAV diplomatiniam kurjeriui 
atėmė vizą ir neįsileido iš Leba- 
no.

JAV įspėjo raudonuosius 
nedrumsti vandens

VVASHINGTON, spal. 11. - 
vakar įspėjo Sovietų Sąjungą, 
ginti Turkiją.

JAV taip pat priminė sovietų ================
komunistų galvai Nikitai Chruš- nistų galva turėtų žinoti, kad šis
čevui atkreipti dėmesį į jo pa
ties perspėjimą, kad kartą pra
dėtas karas jau nebegalės apsi
riboti kokiame viename specifi
niame regione.

- Jungtinės Amerikos Valstybės 
kad jos laikysis įsipareigojimų

kraštas yra nutaręs vykdyti tau
tinę politiką, išreikštą kongresi
nėje Artimųjų Rytų rezoliucijo
je.

Tai buvo priminimas Cltrušče-
JAV valstybės departamentas vui UiP vadinamos Eisenhowe- 

atmetė visai nepagrįstą Chrušče- no doktrinos, kuria JAV pasiža- 
vo kaltinimą, kad Jungtinės Ame dėJ° &mti Artimųjų Rytų valsty
rikos Valstybės bandė paskatin
ti Turkiją į karą prieš Siriją.

Chruščevas metė kaltinimus 
prieš Jungtines Amerikos Vals
tybes, kad jos kursto Turkiją 
prieš Siriją, pasikalbėjime su 
James Reston, „New York Ti
mes“ biuro Washingtone virši
ninku, kuris dabar lanko Rusi
ją. Chruščev įspėjo, jog Turkija 
būtų sunaikinta tokiame kare.

Maskvos spekuliacija

Turkija yra ištikimas Šiaurės 
Atlanto Gynybos organizacijos 
(Nato) sąjungininkas ir pats pa
jėgiausias rytiniame Nato spar-Į 
ne. Maskva spekuliuoja, kad Va
karų neparemta Turkija bus pri
versta nusilenkti sovietų gimdy
mam ir grasinimam. Bet Turki
ja vakar pasijuto geriau, kai 
įspėjo raudonuosius ,kad jos gins 
Turkiją pagal šiaurės Atlanto 
Gynybos organizacijos įsiparei
gojimus.

bes nuo išorinės agresijos, 
jos prašytų pagalbos.

jei

TRUMPAI IS VISUR
• Lenkijoje išleistos dvi ma

žiausios pasaulyje knygos. Jų 
dydžio formatas mažesnis už vi
dutinį pašto ženklą, susiūtos šil
kiniais siūlais ir į odą įrištos. 
Jas skaityti teįmanoma tik per 
gerai padidinamus stiklus. Turi
nys? Lenkijos karžygių darbai.

• Jungtinių Amerikos Vals
tybių kariuomenę mažins ir to
liau. Įsakyta iki 1958 m. birželio 
30 d. palikti Amerikos kariuo
menėje tik 2,600,000 vyrų. Buvo 
2,800,000.

• Ispanija. Generalisimo Fran 
cisco Franko, didelis komunizmo 
priešas, išsireiškęs, kad sovietų 
satelitas yra krašto tvarkos pro
duktas.

• Izraelis protestavo JT Sau
gumo taryboje ir apkaltino Egip 

Valstybės departamentas taip tą piratiškai paėmusį Izraelio 
žvejų laivą ir sulaikiusį šešis įgu 
los vyrus.

pat priminė, kad sovietų komu-

rymo dieną angliškai kalbėjo Vi 
dūrio Europos Krikščionių De
mokratų Unijos vardu. Tos uni
jos centras yra New Yorke, ir ji 
apjungia tremtyje esančius lie
tuvius, latvius, lenkus, čekus, slo 
vėnus, jugoslavus ir vengrus.. 
Dr. Trinųakui ir kitiems tos uni
jos atstovams rūpinantis, kon
gresas priėmė plačią rezoliuciją 
pavergtųjų Europos tautų išlais
vinimo reikalu.

Sao Paulo lietuviams dr. Tri
makas turėjo du pranešimus — 
vieną lietuvių Sąjungai Brazili
joje, o kitą Liet Katalikų ben
druomenei. Keliolika tūkstančių 
kruzeirų suaukota Tautos Fon
dui. Iš ten Vliko pirmininkas vy
ko į Urugvajų. Pranešimą pada
rė Liet Kultūros d-jos susirin
kime. Buenos Aires dėl generali
nio streiko tuo metu buvo sun
kiau susisiekti su lietuviais, ta
čiau AL Balso red. K. Norkui ir 
kitiems padedant, pavyko susi
siekti ir su lietuviais ir su vie
tine spauda. Čia Vliko pirminin
kas lietuviams padarė praneši
mus dviejose vietose — Lietuvių 
Centrui ir Liet Bendruomenei. 
Be to, dar teko atskirai pasikal
bėti su visų organizacijų akty
vu.

Dėkingas ui talką

Palankumas, kurio Lietuvos 
reikalui parodyta tiek Pietų Ame 
rikos spaudoje, tiek vyriausybių 
įstaigose, yra didelis ir svarbus. 
Vliko pirmininkas ta proga norė
jo pabrėžti, jog tiek Lietuvos 
diplomatų, tiek tenai gyvenančių 
lietuvių veikėjų lr kultūrininkų 
talka, kontaktuojant vietos val
džios ir spaudos atstovus, jam 
buvusi labai brangi ir Lietuvai 
reikšminga.

Dėkodamas visiems už tą tal
ką, jis sakė, kad viH dar negalįs 
atsidžiaugti tos Pietų Amerikos 
lietuvių vieningumu ir tautiniu 
susipratimu. Tai buvo iš eilės 
jau antra dr. Trimako kelionė į 
Pietų Ameriką. Praėjusiais me
tais jis tenai lankėsi kaip Pa
vargtųjų Europos Tautų atsto
vas.

S. Narkėliūnaitė

Raudonieji skundžiasi:
nėra arbatos koštuvo
BERLIN, spal. 11. — Komu

nistinės Rytų Vokietijos „Natio
nal Zeitung“ laikraštis nusiskun
džia: „Mes išvystoms sprausmi
nius lėktuvus, statome laivus, 
atominius reaktorius, bet Pots- 
dam miesto krautuvėse negali
ma gauti arbatos koštuvo“.

zacija, apimanti 98 proc. gyvy
bės draudimo Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse.

Panaikins pirštų
nuospaudas

WASHINGTON, spal. 11. — 
Valstybės sekretorius Dulles ir 
generalinis tardytojas Brownell, 
remiantis kongreso suteiktomis 
teisėmis, nutarė panaikinti pirš
tų nuospaudas pasportuose at
vykstantiems užsieniečiams į 
Jungtines Amerikos Valstybes. 
Turbūt šis nutarimas įsigalios 
sekančią savaitę.

Žemė drebėjo
SANTIAGO, Čilė, spal. 1L — 

Santjago mieste vakar žemė dre
bėjo. Nieko nepranešta apie nuo
stolius.

KALENDORIUS

Spalio 12 d.: šv. Serafinas, šv. 
Vilfrėdąs ir šv. Maksimilijonas; 
lietuviški: Ugnys ir Meldcika.

Spalio 13 d.: 18 sekm. po Sek
minių, Švč. P. Marijos Fatimoo 
šventė; lietuviškas: Noras.

Saulė teka 6:59, leidžiasi 6:16.

San Marino komunistai pasidavė
SAN MARINO, spal. 11. — Komunistai šiandien nesąlyginiai 

atidavė pasakiškos respublikos valdžią krikščionims demokra
tams. Bet komunistai griežtai pabrėžė, kad jie per kovą vėl grįš 
J valdžią.

San Marino dvylikos metų rau 
donasis režimas baigėsi karčia
me dvidešimties minučių dviejų 
partijų atstovų susirinkime Ri
mini vidurmiestyje, Italijos va
sarvietėje prie Adriatikos.

Komunistai pagaliau triukš
mingai išėjo iš susirinkimo, at
sisakydami pasirašyti betkokį 
susitarimą ir neįėjo į krikščionių 

i demokratų vyriausybę.

Švietimo būdingi faktai
okupuotoje Lietuvoje

Lietuvos Švietimo ministerijos organo „Tarybinė mokykla“ 
/naujausiame (8-me) numeryje atspausdintas vedamasis „1957 - 58 
mokslo metus pradedant“, kuriame atidengiami bemaž sensacingi 
faktai apie dabartinę Lietuvos mokyklų padėtį okupuotoje Lietu
voje.

Iš to straipsnio paaiškėja, kad 
„1956 - 57 metais mokinių plani
niai kontingentai neįvykdyti virš 
30,000 mokinių“. Kitaip tariant 
apie 30,000 mokyklinio amžiaus 
vaikų, kurie privalėtų lankyti 
mokyklą, jos nelanko ar negali 
lankyti. Dar nuostabesnis atro
do kitas faktas: „Per praėjusius 
mokslo metus nustojo mokyklą 
lankę virš 20,000 mokinių“. Žur
nalo vedamojo autorius prie tų 
nuostabių skaičių sausai paste
bi : „Visa tai rodo blogą visuoti
nio mokymo vykdymo padėtį 
daugelyje respublikos rajonų“.
Bet dėl kurių priežasčių virš 30,- 
000 mokyklinio amžiaus mokinių 
lieka už mokyklos durų ir dėl ko 
virš 20,000 lankiusių mokyklas 
iš jų pasišalino arba liko paša
linti — apie tai Švietimo minis
terijos organas tyli.

Mokyklas baigia tik trečdalis 
mokinių

deralinės policijos vyrų, užimti Kitas labai būdingas faktas, 
1,600 metų amžiaus respublikos kad „pavyzdžiui Ariogalos, Dūkš
sostinę.

San Marino respublika, apsup 
ta Italijos, turi daugiau kaip 14,- 
000 piliečių. Jos plotas — 38 kv 
mylių.

• New Yorko mokyklose dė) 
influcnzos nesilanko 30 proc. mo 
kinių.

Krikščionys demokratai tuo
jau įsakė policijos vadui Ettore 
Sozzi su Bavo 50 vyrų policija, 

1 sudaryta iš buvusių Italijos fe-

ORAS
Oro biuras praneša: Chieagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — tn* 
pūtį šilčiau.

nių mokyklų, 935 septynmetės 
mokyklos, 425 vidurinės mokyk- \ 
los, kuriose mokysis apie 424,000 
mokinių. Mokyklinių internatų 
skaičius šiais metais išaugęs iki 
415 su 12,000 juose apgyvendin
tais mokiniais. Darbininkų mo
kyklų veiks 123 su 19,000 moki
nių. Bendro lavinimo mokyklose 
šiais metais dirbs apie 25,000 
mokytojų. Šiemet jaunų mokyto
jų prisidėję apie 1,600, kurie yra 
baigę augštąjį arba vidurinį pe
dagoginį mokslą. (E.)

• Bitės. Jau prieš tūkstančius 
metų senovės kraštuose bitės bu
vo laikomos medaus gamybai.

• Kaspijos jūra apima 170,- 
000 kvadratinių mylių.

• Kanados auklėtojų kongre
se, kuris įvyks 1958 m. vasario 
mėn. 17 d. ir kuriame dalyvaus 
700 auklėtojų, administratorių, 
pramonininkų, bus svarstoma 
dėl 4-rių darbo dienų įvedimo 
Kanadoj.

to, Kelmės, Nemenčinės, Radvi 
liškio, ftilalės, Užvenčio, Žagarės 
ir eilėje kitų rajonų septynias 
fclases 1956 - 57 mokslo metais 
baigė mažiau negu 30 proc. mo
kinių, pradėjusių mokytis pir
moje klasėje. Turimais operaty
viniais duomenimis ir šių moks
lo metų pradžioje eilėje rajonų 
neįvykdomi planiniai mokinių 
kontingentai, mažas mokinių 
skaičius atskirose klasėse

Švietimo ministerijos organo 
duomenimis, respublikoje šiais 
mokslo metais veiks 2,480 pradi-

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
• Elektrografijos institutas 

Vilniuj. Maskvos „Izviestijos“ 
Nr. 238 praneša, kad Vilniuje įs
teigtas elektrografijos institu
tas, kuris praves mokslinius ty
rimus.

• Lietuvos Žurnalistų Sąjun
gos organizacinio biuro posėdis 
įvyko nigsėjo 20 d., kuriame pa
aiškėjo, kad dabar sąjungai pri-

' klauso apie 70 narių. Prie biuro 
• Amerikos Balso lietuviškos įsteigtos šios sekcijos: publicis- 

transliacijos Muenchene palik- į tų, apybraižininkų, feljetonistų, 
tos. recenzentų ir vertėjų.

VALIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Maskva jau grasina Jungtinėms Amerikos Valstybėms to
limojo skridimo raketa, jei nepriims „takingns koegzistencijos“ ir 
nusiginklavimo tokiom sąlygom, kurių nori sovietai. Sovietų 
,,Pravda“ primena, jog satelitui nuo Maskvos iki Washingtono rei
kia tik 16 minučių laiko.

— Prancūzijos politiniai vadai vakar pradėjo svarstyti, kaip 
greičiau baigti prancūzų ministerių kabineto krizę.

— Vakarų Europos bendros rinkos ir Euratom (sutelktinis 
atominės energijos išvystymas) sutartis jau ratifikavo Italijos, 
Prancūzijos ir Vakarų Vokietijos parlamentai. Belgija, Olandija 
ir Liuksemburgas dar turi patvirtinti.

— Keturi įgulos nariai vakar iuvo, kai B-J/7 sprausminis bom
bonešis nukrito ir sudegė kildamas iš Homestead oro bazės šiaur
ryčių Floridoje.

— Prezidentas Eiscnhoiceris vakar pasišaukė apsaugos sekre
torių McJSlroy ir raketų viršininką pirm kabineto posėdžio. Svars
tė satelito klausimą.
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Thompson, Conn.

Marianapolis dega

šeštadtenį, spalio mėn. 5 1.

džiau papasakoti tai,, ką į jus 
atvykęs t. marijonas turėtų pa 
šakoti. Juos pasiekti nesunku, 
štai adresas: Very Rev. J. A. 

pačiame vidurdieny ėmė staugti Dambrauskas, MIC, Marianapo-
sirenos. Visa apylinkė skamba, 
nes sykiu rėkia ir kaimyninės 
Weet Thompson ir Thompson 
Hill.

Po poros valandų pasimaišau 
mūsų mažiuko miestelio centre 
Krautuvininkas, matydamas, 
kad dar nieko pežinau, tiesiog 
ir meta:

— Marianapolis dega!
Centrinis šios lietuviškos įstai 

gos namas nepaliestas. Baisu,

lis, Thompson, Conn.
Kun. V. Paulauskas

Waterbury, Conn.
Posėdžiavo LDS Ccnneetieuto 

apskrities atstovai

Lietuvių Darbininkų sąjun
gos Connecticuto apskrities at
stovai posėdžiavo 6 spalio Wa- 
terbury. Konferenciįoie dalyva-Į 

kad ugnis nebūtų sunaikinusi Vo arti 30 atstovų iš Hartfordo
tokį gražų, bet ir su “gražia” jr Waterburio. Ši konferencija 
skola — beveik 100 tūkstančių buvo viena iš gyviausių ir .gal1 
narna. Žinau, koks didelis r1-1 įdomiausių iš visų buvusių pas- 
pestis ši bendrabučio skola ir kutintaisiais metais atstovų kon 
baisu išvysti praskolintus degė-, ferencijų. Konferencijai pirmi- 
sius. Tačiau sudegė kiaulidės, i ninkavo Apskrities LDS pirmi- 
Gražios buvo tos kiaulidės ir nįnkas A. Paliulis, sekretoriavo 
naudingos. Laikėsi beveik iš vie g Sapranienė ir Marija Baku- 
nų kolegijos virtuvės likučių, tienė. Po visos eilės valdybos 
kasmet sutaupydamos apie 5, nariu pranešimų bei pasveiki-
000 dol. nimų kilo karštos diskusijos dėl <_» * ,

Tarp degėsių išdraikyti ne- senųjų organizacinių tvarkos LltirtlOrCl, VrO.tltl. 
laimingų gyvulėlių lavonai. Kol formų ir naujų gyvenimo saly-i Entuziastinga veikla 
kas pasigendama “tik” dešim- gų diktuojamų aplinkybių. Šie

MIRTIS IR KRAUJAS

Elizabeth Denno yra arti mirties, tačiau ji nenori priimti 
kraujo transfuzijos, kadangi ji yra Jahovos liudininkų tiky
bos, kuri jai draudžia priimti svetimą kraują. Ji geriau 
pasirenka mirtį. . (INS)

nauja) išrinkta korespondentė ritu sklandžiai veikti. Laikui, 
Danutė Giedraitytė. (bėgant, be abejo iškils naujų

problemų, darbų, planų. Tiki
mės, kad glaudžiai bendradar
biaudami su Studentų Sąjungos 

šaukti kiekvieną antrąjį mene- centro vaidyba, ir juo labiau, 
šio sekmadienį. Susirinkimų me tarpusavyje, parodysim sau ir 
tu bus skaitomos paskaitos ar kitiems kas yra šių dienų lietu- 
referatai. Jau pramatytos se- v*s studentas, ką jis gali iš savo 
kančios paskaitų temos: Lietu- aplinkos gauti ir kų jai duoti, 
vių kalbos istorija, Lietuvos mu
zikos istorija, Amerikos muzi
ka ir kt.

Šalia šios intelektualinės pro
gramos skyrius taip pat žada

Susitvarkę su valdžia pradė
jom planuoti šių metų veiklos 
kryptį. Numatyta susirinkimus

l)G

Labai auga katalikų 
mokyklos

, , JAV švietimo tarnybos Wa-
bendrai eiti i ooeras, koncertus i , . , . . ,, I shingbone leidžiamas žurnalas Spalio 18 d. didesnė skyr. da- ,.o . ... ,, . .,.r . . _ i School Lite rašo, kad šio k as
lis eina į Russ de Monte Carlo, ... , , ,
baleta. Be to pramatvtos iški.to privačiose mokyklose, kurių 
los į ?arota, bei gražesnes ir, Augiausiai yra katalikų, nuo 
įdomesnes apylinkių vietas. 1943-44 mokslo metų iki 1944-

Visuomenin'ėje srityie skyrius,^ m m. dvigubai paaugi: pirma 
tain pat aktyviai reiškėsi. Va- pradžios mokyklose tuvo 2,100,- 
saros metu valdvba talkininką- 900 moksleivių, dabar jų yra 4 
vo “Lituanvs” žurnalui paremti 100,000; vidurinėse mokyklose 
vajuje. Spalio 5 d. kol. Diana buvo 446 000, o jau praeitais 
Papievytė dalyvavo Philadelphi-1 mokslo metais jose buvo 860,-
jos ateitininkų ruošiamoj pro-, 000, 
gramoj-koncerte, kuris yra skir 
tas tam pačiam “Lituanus” pa
remti. Be to didesnė skyriaus 
narių dalis pažadėjo rinkti au-

J

raitis. Iš Waterburio atsikėlęs
į Hartfordą meno studijuoti Ge kas vietiniam Lietuvių Bendruo 
diminas Liaukus taip pat prisi- Į menės suorganizuotam studen- 

Vietos lietuviai neužilgo ma- dėjo prie mūsų studentijos. Šiuo tų šalpos fondui. Nors studentiš
V t3:s^siios: paTakė ViSaAei’ ^raži^ dram^ 8tat’vs laP metu skyriuje yra apie Uvide- kos kišenės paprastai nepasižy- 

® ' e ^stovų kaip rr i I® d- ParaP- mokyklos, šimt narių. Likusi Hartfordo mi centų gausumu, skyrius žada
rios apdegė

Petra"s^9,.°.^{ 9V«kai P™’i vaitauja režiaoriua Tvirbutas. ^ršny^of" Connėčūcut"JStore, RacBjo"p^giamą'.”‘isTrar^mas
. -°.e \ . i UnniviMnip et''- * ir k,n an ’£8.*Y" Jam talkina nemažas būrelis jr priklauso ten esančiam stu- kaip vienetas į šios programos
vai ir broliai buvo koplvčioie Tmtan s.;y.s9 konkrečiai ii- mS?4jų E Miniukienė, dentų skyriui.

nebepagydomai. mnitiS. Meškūnienė, Paliulis, į 8al?je dramos ratelis, kuriam studentų dalis studijuoja Uni- paremti ir Hartfordo Lietuvių

Atskubėjęs rūpesti •'ras’" Br d's1-”"’ 
Petras visu <»v-’v1ėHp ne- *,

n c Aleks’s lr vis dėl, j petkaitis ir kiti vietos lietu-
rėmėjus. Kad nariai galėtų klau

šiais mokslo metais netekome' ai°s lietuviškos radijo va-
bespėio išvaryti. C'"’”d d'”’ kv1 sj-ju laimėjo kiek modifikuota savo skyriaus sekretorės Dalėa an ees’. un a ar tęsis. 8e "
studentai s-’s’atbo ii ra+į iš ug-. tradicinė forma. Buvo i Kitas svarbus įvykis vertas Nenortaitės. Dalei išvažiavus madieniaĮs n^° 12 P-_ 1|
nies ištraukti. , o-ero^a’ papriekaištaujama vai- prisiminti, tai JAV LB Hartfor- studijų tęsti į University of Con P.m‘’ sasiy.in imUs nu arta sau

Bendrabučio skolų slegiami |-’vbos buvusių narių dėl neiš- do Apyl. valdybos kultūrinės neetieut, jos vieton buvo išrink- J ^ pen K10jka f°

Marianapblio sovmiukai b’wo nu >1n formalinių darbų, ir 
nutraukė tvartu ap^ra’r’a Ban, ^jtn : :1™kai besiginčijančiam 
dome su viršininku, t. J./. Dam griungil,- dalvviu buvo šūk- 
brausku, MTC, bent apytikriai, į telian->a trumpinti, kad tas pa- 
suvesti nuostolius. Jis suskai- i(jikarščiivęs net metė dokumen- 
čiuoja, kad gaisras nunešė apiejtus ieigai es? negalima svsirin-

rv-vi k?r'š4“” dis’m- viai.

STAN WOLOWIC ir jo POLKA
veiklos programos planai, ku- ta J. Bernotaitė. Tuo būdu da-1 P^^onKa po dvyUKos, kaip , CHIPS pasirodvs su visu T. V.

lig šiol buvo daroma. , “POLKA TIME ' U.S.A.' sąstatu
Su tokiais gražiais veiklos pia didžiuliame spektaklyje. Interna-

nais Hartfordo studentų skv- H°Val Amphitheatre, 42nd St. ir , . Halsted St., sekmad. spalio 27 d.,
nūs, Dianos vadovaujamas, tu- y. 15 vv

10,000 dol. Gal tiek ir tebuvo 
vertas šis senas pastatas, bet 
dabar nė už 20,000 jo reatsta- 
tysi. Netyčia prasitariu, kad

kime šnekėti, bet vėl išsilygin
damas tęse toliau 

Konferencija nutarė šaukti

rie jau pradedami vykdyti ru- bartinę skyriaus valdybą suda- 
dens sezono proga. Šaukiamas ro pirmininkė Diana Papievytė, 
lietuvių masinis susirinkimas 20 sekretorė — J. Bernotaitė, iž- 
d. lapkr. Liet. Klubo auditorijoj dininkė — Liuda Jucėnaitė ir 
planū apsvarstymui. Pakviestas'
L. E. redakt. dr. J. Girnius iš 1 ■ • - - '
Bostono su paskaita, kuris kai 
bės kultūrine tema.

skola dabar prašoko 120,000. Į Naujosios Anglijos LDS konfe- 
Tikrai, nelaiku išsižiojau... Mie, renciią, kurią įgaliojo suorga- 
ląsis tėv. Juozas, atrodo, pas- Į nizuoti naujai išrinktą valdy- 
kutinėmis jėgomis laikosi Sun- bą, jai susitarus su kitų vals 
ku judriai širdžiai;

— Dieve, kam mane taip skau 
džiai baudi... — prasiveržia tik 
po geros valandėlės.

— Kas myli.;. — bandau lyg 
raminti, bet ir man sunku. Kaž
kaip vis lenda galvon visi mu
dviejų planai: uždaros berniu
kų bei vyrų rekolekcijos, susi
kaupimo dienos, ateinančių me
tų Šiluvos Marijos kongresas... 
Žmogaus galvai atrodo, kad šia 
nelaime ir jie paliesti, bet gal 
tik stiprinami? Kas atspės Ap
vaizdos lemtį?

Kai vėliau vėl susitinkame, 
nesijaučiame kiek aprimę. Kvoš 
terėja mintis nelaime pasidalin
ti ir su visai marijonų bičiu
liais?

— Gal tuoj parašyti? — lyg 
klausiu, lyg pats galvoju.

— Rašyk! Gal tokia Dievo va 
lįa! ? — atsako T. Juozas.

Darosi lengviau. Pradedame 
prisiminti, kad Dievas apsaugo
jo nuo tikrai didelės nelaimės, 
nes jei ugnis būtų persimetusi

Polkos Mėgėjams!
Vienintelis pasirodymas 

Chicagoje

STAN WOLOWIC 
ir jo

POLKA CHIPS
7“*' “*** Y“,“* ! se, stiprinti ir išlaikyti lietuviųI _ , , .

dhigą praeitį, dabar laikoma ye §tame ^.Iškilmingas pasirodymas scenoje
mirštanti, tai ir nutarta motis . T . -f-gyje, taipgi, išlaikyti htuanistj-|

Pagal LB Valdybos planus 
steigiamas liet. studentams rem 
ti fondas, remti kultūrinius sam 
būrius: tautinių šokių, dramos

i.. J .... ,, , . T, 1 ir choro bei sporto ir tuo budutnų anskneių valdybomis. Ka- ... L . . , ,organizuoti musų jaunimą kul-dangi buvo pasakyta, kad LDS 
organizacija, kuri turi tokią di-

ne tik pagyvinti jos veiklą, bet 
stengtis atgaivinti nustojusius 
veikti skyrius. Konferencija ir 
nutarta šaukti tuo tikslu, kad 
pagyvinti organizacijos veiklą 
ir duoti kultūrinį judėjimą or
ganizacijai.

Į naują valdybą pirmininku 
perrinktas A. Paliulis, sekreto
riumi vietoj buvusios Sapranie- 
nės išrinkta Meškūnienė, vice
pirmininku vietoj buv. Bakutie- 
nės. Šriupsns, iždininku lieka se
nasis iždininkas Bernotas.

Po konferencijos įvyko vai
šės, kuriose dalyvavo kunigas 
Sabulis. Per vaišes buvo pasa
kyta vėl gana pozityvių kalbų. 
Čia kalbėjo kun. Sabulis, pirm. 
Paliulis, sekretorius Meškūnie
nė, Aleksis ir kiti. Aleksis kal
bėjo apie būtiną jieškojimą nau

tūriniuose ir sporto sambūriuo-

nę mokyklą. Šių tikslų parėmi-
I&pildo

. . A x r BRUNO (Junior) ZIELINSKI lr
mui ir studentų stmendijų fon- vfajas TV “POLKA
do įsteigimui pravedamas aukų y, TIME U. S. A.
rinkliavos vajus nepaprastu bū
du, jau nemažas būrelis vietos 
lietuvaičių pasižadėjo dalyvauti MŲ "vARŽYBOs"l-l'fSkU-
vajuje, žada ir vyrai nepasiduo- AIRIŲ — BOHEMŲ — ITALŲ — 
(i ir vajuje dalyvauti. j L’EITCVIŲ ir kitų tautinių grupių.,

Taipgi vietos lietuviai nu-
sprendė ir žada balsuoti už sa-,
vo tautietį, adv. Leo MazotąJ Būkite ten, kad ir jūs galėtumė- 
kandidatą į miesto taryba.

Plius

te paploti už savo grupę.

PADEKIME ARTIMIESIEMS LIETUVOJE 
IR SIBIRE

Siunčiame į Lietuvą, SSSR ir kitus kraštus Anglišką me
džiagų, avalynės, vaistų ir maisto siuntinius, taipgi mašinas, mu
ziko;. instrumentus ir kita. Vartotų daiktų' nęsiunčiame.

SPALIŲ MENUO — GERIAUSIAS KALĖDINIŲ 
SIUNTINIŲ IŠSIUNTIMUI.

VĖL DIDELI KIEKIAI ir LABU NUPIGINTOS KAINOS!
No. 7 — 10 sv. cukraus. i No. 49 — Ž2 sv. bruto $80:76

10 sv. taukų ..................... $16.25 1 Sūrio 1000 Gr.

V. M. K.

Studentų skyrius planuoja

Šių mokslo metų pirmas Hart 
fordo studentų susirinkimas bu
vo sušauktas rugpjūčio 29 d.

Kaip kiekvieną rudenį, ir šį 
kartą susirinkusių tarpe matė
si naujų veidų. Tai pavasari
niai abiturientai, pilni entuziaz
mo tai nepažįstamai ir paslap-

TIKTAI ŠĮ VIENĄ VAKARĄ

Sekmad., spalio 27 d.
8:15 valandą vakara

INTERNATIONAL 
AMPHITHEATRE 

42nd ir Naltad St
Bilietai; $3.30, $2.20, $1.10 (Taksai 
Iškaityti). Užsisakyti galima laišku

No. 8 — 20 sv. cukraus $11.61

No. 9 — 20 sv. kiaulinių
taukų $20.90

No. 30 — 20 sv. kvietinių
miltų $10.85

No. 35 — 10 sv. kumpio,
5 sv. Kalami ir 5 sv.
barono .............................. $32.75

No. 38 — 20 sv. ryžių .. $18.25

No. 46-22 bv. brt. 9 dSž.
bacono $28.56

No. 47 — 22 sv. brt. 9 dėž.
kumpio 32.88

No. 48 -- 20 sv. Kalami $30.94

PATRIA 3IF1

Sviesto 8 50 Gr.
Šokolado 1000 G r. 
Anierik. cigarečių 60 
Kakavos 456 Gr.
Kavos 456 Gr.
Medaus 1368 Gr.
Pieno miltelių 1368 Gr. 
Kepimui alyvos 1500 Gr.

No. 58 — 22 sv. bruto an-
liškų medžiagų .............. $65.54
Juodas šilkas pamušalui 54 inčų

platumo, 5 yardai. Paltui medžia
ga, 75% vilnos, pilka, ruda ar mė
lyna, 3 y. 4 medžiagos vyriškoms 
eilutėms, 75% vilnos, pilka lygi, 
juoda, ruda ir mėlyna dryžiuotos, 
14 y.

Visi siuntiniai pilnai apmokėti 
lr 100% garantuoti, tik j Sibirą 
pridėti $1.40 už paštą maisto siun
tiniams ir $1.80 kitos rūšies siunti
niams.

KO TIK REIKIA 4fS( 
DARŽELIUI

HERMAN’S
MARKET

FARM & GARDEN CENTER
3631) S. PULASKI KD

Kampas Southwest Highwm & 
Pulaski Rd.

Chieągos pirmai.Janti prekybų, 
detaliai ir urmu. spygliuočiai, 
krūmai ir gėlės.

Authorized Scott Dealer
Ali Nursery Stoek (niaranteed

Penk., $eš, sek., pirm. 
Spalio 11-12-13-14d.

MICHIGAN

PEAT MOSS
Nature’s Organu- 

■maistas visiems 
augalams 
54! sv. maišas... $1-77

Dėl didelio pareikalavimo vėl 
parduodami už šią žemą kainą 

JAPANESE SPREADINO

YEWS
IX colių —

išsišakoję .......... po $g,88

ĮVAIRŪS
SPYGLIUOČIAI

Uprights — Spreaders 

Rinktiniai
medeliai 4 už $ Q,00

SUTAUPYKITE $1.00 
PIRKDAMI

TURF BUILDER
Reg. $8.85 vertes

dabar 2 niaiŠ.. . $7.85
(prisipirkito dabar)

Dėl didelio pareikalavimo vėl 
turinio

ĮVAIRIŲ
SPYGLIUOČIŲ, po - - .00

Hardy Mum Plants
79c viena*

Importuoti HOLLAND 
BULBS

Įvairių spalvų tuA

BALED & BAGGED

Žydintys krūmeliai
4 iki 5 pėdų $1.88 vienas

Coupon Special

PAUKŠČIAMS VONIOS
| $1.95 vertės, po. . $2-33

Į Name ........................................

Address ...................................

Phone .......................................

Galima pirkti nedaugiau 2-jų

HERMAN’S
MARKET

863C SO. PULASKI RD. 
Kampas Soutluvest 
Hightvay & Pulaski

per keliat i mišką, kas bebūtųjų organizacijos veiklai pagy-
ją sulaikęs? Juk visi Mariana- vinti formų, kaip ir jo pasiūly- _____ ____ __ _____
polio pastatai prie to paties miš tos Naujosios Anglijos LDS Put n amo šv. Dvasios seselių a- 15oš.'cbi<^),'iH." FRaaUin 2-44<m 
ko. Tik per plauką išliko visas vonfereneiios sušaukimo. Pet-! kademijos mums teko Jūratė ^E. ^.u.
Marinnnnnlią nn-ušlnotas Tip- '’a^s^nn kalbėjo, kad prb tokių Bernotaitė. Hartfordo gimnazi- ticket Office — Urban & son, ii3«i sa vtsos^s ugn’agVų ko-an' ”™}ų formų reikia laikyti iau- ją pabaigė Nijolė Zilytė, J. Kir- s'

dos nebegesino ’ ugnies apimto nimo prisiauginimą veikėjais,. kutis ir V. Nenortas. Šv. Tre- 
skiriant jiems iš organizacijų 
mokslas e'ti stipendijų. O pini- 
*U or^a ’izacnos turi. Pav. vie
na moterų organizacija Water- 
bury turi kelis desėtkus tūks
tančių, tai kodėl neskirti mer
gaitėms stipendijų, kurios ver
žiasi į mokslus. O taip pat ir 
LDS turi net pašaipu skyrių,

tingai studentiškajai veiklai. Iš £’i!;!rs.l,unč,®?t Money order) i polka 
& J TIME, 203 N. Wabaah Ave„ Room

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

6909 Superior Avo, Cleveland 3, Ohio (Bronius Gražulis). 
Universal Parcel Service Co., 414 Seribner Avė., N.W. 

Grand Rapids 4, Michigan
Juokas yra saulė, jis išvaro 

žiemą iš žmogaus gymio.

—V. Hugo

jybės gimnaziją baigė Rol. Gied SKELBKITĖS “DRAUGE”

R O P H I
Geriausias prancūziškas konjakas

tvarto, tik saugojo mišką. Bet 
jų pastangas galėio niekais pa
versti tik mažutis vėjelis. Ačiū 
Dievui, diena buvo labai rami.

Sunku dar pasakyti iš ko pra 
sidėjo gaisras? Atrodo, kad iš 
krosnies, kuri riogso sueižėju
si. Gal ji sprogo ir padegė ? Ap
draudos kompanija gal ir būtų ir vengia skirti besireiškiančiam 
priežastį nustačius (bent savo visuomenimame katalikų gyve- 
naudai). Bet ir tikriausios prie- nime jaunimui subsidijų. Paste- 
žasties sužinojimu, nelaimė ne- bėjo. kad reikia visais būdais 
bus pašalinta. | mėg’nti ve’klo gyvinti. Nors ši

Kas gi belieka daryti? Se- konfernncDa turėjo gana karšto 
niau Lietuvoj, kai dar apie vi- pobūdžio ginčų, bet savo nuta- 
sokius apdraudimus nieko neži- riml-' <»• -’alvtinėmis nuotaiko- 
nota, ugnelės nnskrinustas žmo -iio lH’o poz'tvvi. Kaip Paliulis 
gus ar jo kaimynaa išv'žiuoda- na^ak’ ka-1 pradžioje jis buvo 
vo padegėliauti. Niekas tokio TV'S!m*!U''1,no dėl visos konferen 
padegėlio tuščiom neišleisdavo.! cijos ę’gos. tai baigus ja jis ma- 
Mano kaimynai yra tikri pade- tas gražių vilčių organizacijos 
geliai, bet jie tegali jus pasiekti, veiklai ne tik pagyvinti, bet Ir 
tik per laikraštį. Aš tik ban-l plėsti. A. Petr.
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AMŽINYBEI IR TĖVU ŽEMEI (ŽVILGSNIS Į KAIKURIAS BENDRUOM.
. PROBLEMAS

Šiomis dienomis dienraščio “Draugo” ir savaitraščio “Lai
vo” skaitytojai gauna gražiai išleistą, gausiai iliustruotą kny
gą, kuri yra pavadinta “Amžinybei ir tėvų žemei”. Jau pats 
leidinio pavadinimas daug pasako. Ir jis labai gerai tinka kny
gos tekstui, pailiustruotam nuotraukomis daugelio ištaigų, ku
rioms jau daug metų garbingai vadovauja Tėvai Marijonai Ame
rikoje. Šioje knygoje randame ir trumpą Tėyų Marijonų Kong
regacijos istoriją, randame žinių apie jų veiklą Lietuvoje, Lat
vijoje, Kinijoje, Lenkijoje, Pietų Amerikoje ir Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse.

Marijonų veikla yra labai plati ir šakota. Knygos pradžioje 
teisingai pasakyta apie marijoną. Jis ... “parapijos kunigas, mi
sionierius, pamokslininkas, mokyklų vedėjas, mokytojas, spau
dos apaštalas, lietuvybės sargas”. Toliau pasakoma, kad, ypač 
Amerikoje marijonai “atlieka svarbią misiją lietuvių išeivių 
tarpe. Tos misijos atlikimas tiek iš visos Marijonų vienuolijos, 
tiek iš paskirų jos narių reikalauja daug pasišventimo, pastangų. 
Tačiau Marijonai gali džiaugtis gausia Amerikos lietuvių pa
rama, kuri įgalino juos tą misiją atlikti gražiai ir gerai”.

Kalbant apie visuomenės paramą Tėvų Marijonų darbams, 
reikia prisiminti vieną organizaciją, kuri jau daug metų veikia 
kaip tarpininkė tarp vienuolijos ir visuomenės, telkiant vienuoli
jai paramą. Toji organizacija — tai Tėvų Marijonų Bendradar
biai, kurių metinis seimas įvyks rytoj naujuose vienuolijos rū
muose — vienuolyne ir spaudos centro patalpose, 4545 W. 63rd 
Štr. Bendradarbiai laukia susirenkant ne tik savo skyrių atsto
vų bei veikėjų, bet ir kitų organizacijų vadovų bei paskirų lie
tuviškųjų darbų ir lietuviškosios spaudos rėmėjų. Į šių metų sei
mą laukiama ypač gausiai susirenkant, nes jis bus ne eilinis, 
bet sukaktuvinis.

Pirmasis Tėvų Marijonų Bendradarbių seimas buvo 1927 
metų rudenį Šv. Mykolo parapijos salėje, Chicagoje. Vadinas, 
lygiai prieš 30 metų. Vienuolijos viršininku tada buvo a. a. kun. 
Feliksas Kudirka, MIC, padėjęs pagrindus vienuolijos provin
cijai Amerikoje. A. a. kun. dr. Jonas Navickas, MIC, tuo metu 
buvęs Marijonų Kolegijos (Hinsdale, III.) direktorius ir "Laivo” 
redaktorius, buvo šio pirmojo seimo iniciatoriumi ir jo siela. 
Svarbų vaidmenį tame seime vaidino kun. dr. K. Matulaitis, MIC, 
tada buvęs “Draugo” administratoriumi. “Draugo” redaktorius 
L. Šimutis pirmininkavo šiam seimui. Pirmuoju Tėvų Marijonų ' 
Bendradarbių pirmininku buvo Antanas Bacevičius, daug metų 
Uoliai ir sėkmingai darbavęsis ir bendradarbiams, ir visoms ki
toms lietuvių katalikų organizacijoms.

Mes manome, kad šį TMB seimą yra verta pasveikinti ypa
tingu būdu, nes per 30 metų bendradarbiai tikrai daug ir gar
bingai dirbo tą paramos darbą, apie kurį kalba knyga “Amži
nybei ir tėvų žemei” ir už ką joje yra labai nuoširdžiai dėkojama.

Kaip tarpininkė ar ryšininkė TMB organizacija suvaidino 
didelj vaidmenį. Vienuolija ėjo į visuomenę, kaip misionierė, kaip 
mokytoja, kaip spaudos apaštale, kaip religinių ir tautinių bran
genybių palaikytoja, ir galėjo tuos visus darbus gerai ir Sėk
mingai atlikti, sukurdama visą eilę kultūrinių židinių, — nes tu
rėjo savo mielųjų bendradarbių paramą. Jų darbu ir tarpininka
vimu vienuolija galėjo plėsti savo išganinguosius darbus Bažny
čiai ir tautai tiek JAV, tiek Pietų Amerikoje, tiek kitur. Tad

A. ERDVILAS

Neseniai praėjusi JAV Lietu
vių Bendruomenės Tarybos sesi
ja rado didesnj atgarsį lietuviš
koje spaudoje. Tačiau pasirodę 
rašiniai nežvilgėjo nei naujomis 
idėjomis, nei pozityvia kritika, 
nei originaliomis mintimis. Pa
sidžiaugta kaikuriaiš gražiais 
veiklos momentais, pareklamuo
tas Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės atstovų seimas, paskleis
ta skambių trafaretinių minčių.

Prieš metus šias eilutes rašan 
tis keliais straipsniais šiame laik 
raštyje pažėrė vis1, glėbį infor
macijų ir minčių bendruomeni
niais klausimais Tie rašiniai bu- J 
vo daugiau skirti platesnei vi-, 
suomenei. kurios didelė daugu
ma yra taip nedovanotinai pa
syvi mūsa jai bendruomenei. Šios 
eilutės yra daugiau skirtos tam 
inteligentijos sluogsniui, kuriam 
tenka pareiga vadovauti visoms 
lietuvių jvairiašakio gyvenimo
sritims. Kaikurios mintys te- 

Susidaro Ispud.s, Jog JAV L'e-1 tarnauja kaip ,ugertjja lr cv,
tuvių Bendruomenėje viskas 
tvarkoje, jos vežimas gerose vė
žėse, jos iždo skrynios pilnos so
lidarumo mokesčio ir t.t. Faktiš
kai toli gražu taip nėra. Bend
ruomenėje daug plyšių dar ne
užkaišiota, tik maža dalelė lietu
vių teikia rimtą dėmesį savajai 
bendruomenei. . centais teskai- 
čiuojamas solidarumo mokestis. 
Tokios ir panašios mintys kyla 
realiai ir blaiviai žvelgiant į ben 
druomenės gyvenimą. Padėtis 
iš tikrųjų yra gerokai liūdna. 
Štai per pastaruosius metus ne
sukurta nė vienos naujos apy
linkės, nors bendruomenės na
riais yra dešimtoji dalis akty
vių lietuvių, jau nekalbant apie 
plačiuosius sluogsnius tyliųjų 
Amerikos lietuvių. Iš CV prane
šimų matyti, jog net ir tie, 
kurie dalyvauja bendruomenėje, 
toli gražu nevisi teikiasi nario 
mokestį užsimokėti ar sąžinin
gai kitas savo pareigas atlikti. 
Kultūros Fondas iki šiandien, 
deja, tėra tik graži idėja, be di
desnės jėgos savo planams vyk
dyti. Švietimas lygia dalimi tėra

kuri dirba didelį darbą ir ku
riai turėtų būti talkinama daž
niau, efektingiau ir sąžiningiau 

II

Viena didžiųjų problemų yra 
organizuotos bendruomenės ne- 
gausumas. Apylinkių maža, na
rio mokestis nemokamas, dėme
sio bendruomenės darbui maža. 
Mūsų manymu, tokiai padėčiai 
yra dvi priežastys. Viena — tai 
mūsosios bendruomenės nepaiė- 
gimas plėstis į naujosios emig- 
raciios plač’uosius sluogsnius. 
Bendruomenė yra tapusi daline- 
organizacija. Joie aktyviai da- 
lyvauia tik maža dalis naujosios 
pokarinės emigracijos lietuvių. 
Tų keliu tūkstančių būrį sudaro 
daugiausia visuomenės vadovai, 
organizacijų valdybininkai ir ak 
tyvesni nariai, kultūrininkai, po 
litikai ir aktyvesnis jaunimas. 
Plačiųjų neorganizacinių sluogs- 
nių bendruomenėje nėra. Kaip 
tik dėl to bendruomenei gresia 
didelis pavojus tapti tik viena iš 
daugelio kultūrinių organizacijų,

JfiGA IR ŠVIESA

Prez. Eisenhovveris Baltųjų rūmų fone galvoja kiek lai
kos ir šviesos įnešė bolševikų paleistas mėnulis. Sekretoriaus 
Dulles ir prezidento susirūpinę veidai yra todėl, kad bol
ševikų arogantiškumas paleidus mėnuliuką yra labai padi
dėjęs. Mėnuliuko paleidimas yra ne šviesos, bet jėgos demon
stravimas. (INS)

, ... , . .. tartum dideliu kultunnmkų kiudar vis partizaninėje plotmėje, , . . , . . * .
v •+ i bu, tartum moderniosios baion-saujos pasišventėlių prakaitu ir 

darbu vykdomas.

ki veiksmai būtų žmoniški, ta
čiau nusikalstą ne tik Dievo ar 
žmonių įstatymams, bet ir pa
ties žmogaus prigimčiai. Kai 

ačiū jiems! Tepadeda Dievas didžiųjų darbų rėmėjams ir bendra- žmogus elgiasi nesiklausdamas
darbiams, rytoj susirinkusiems į trisdešimtąjį seimą.

Žmoniškieji veiksmai
t VYSK V. BRIZGYS

Žmogus sau amžinybę kuria 
savo veiksmais. Pastovų žmo
gaus reiškimąsi gerais veiks
mais atskirose srityse vadiname 
dorybėmis.

Ar visi žmogaus veiksmai tin
ka lavintis dorybėse ir ruoštis Įgi 
amžinybei? Žmogus iš visų ki-lg:

galvokime apie tuos atvejus, ka
da žmogus kieno nors verčiamas 
viršiniai elgiasi vienaip, o savo 
protu ir valia sprendžia kitaip. 
Taip pasielgti žmogus gali ne 
tik kieno nors priverstas. Tai 

ali įvykti su vienokiu ar kito
kiu nerviniu ligoniu, kad jis be 

jokios viršinė8 prievartos elgiasi 
ne taip, kaip mano ir kaip norė
tų elgtis.

Kai žmogaus kokia nors li
gūsta nuotaika ar viršinė prie
varta stumia jį ne taip pasielg
ti, kaip siūlo .jo protas ir geidžia 

ganizmu daugiau skiriasi nuo keĮ širdis, tai tokį žmogų laikome 
turko jų, negu žmogus. Tik pro- ■ nelaimingu. Nelaimingi yra ner
tu ir valia žmogus yra visoje, vų ligoniai, nelaimingi vergai 
žemėje vienintelis savo rūšiess kur nors bolševikų neteisvėje.

tų būtybių išsiskiria savo dvasi
nėmis galiomis — protu ir va
lia. Tiesa, jis ir savo išvaizda, 
ir net savo organizmu yra skir
tingas iš kitų gyvių. Tačiau tas 
skirtumas nėra svarbiausias. 
Paukščiai savo išvaizda ir or-

proto, tai paniekina savyje esan 
čią natūralią šviesą, kuri žmo
gaus prigimtyje ir yra tam, 
kad parodytų, kas yra teisinga 
ir gera, ir kas ne. Kai žmogus 
leidžia savo protui kalbėu, ta
čiau paiso ne jo, o kokio tai 
kito įstatymo, gundančio pasi
priešinti protui, tai žmogus su
kyla pats prieš save. Jis są- 
moningai pastato augščiau už 
protą tai, ką Povilas pavadino 
nuodėmės įstatymu. Toki ne iš 
nenormalumo ar prievartos, o 
laisvai skaldo savo paties pri
gimtį. jų veiksmai netinka žmo 
gų kilninti, įsigyti dorybių ir 
ruoštis amžinybei. Jie griauna 
žmogaus prigimties vieningumą 
ir harmoniją, visą jo dabartinį 
ir amžiną gyvenimą.

r“
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gyventojas. Šios dvi žmogaus 
sielos galios — protas ir va-

Tačiau žmogaus veiksmai esmė
je yra toki pat nenatūralūs ir

lia — yra esminės žmogaus nor į netinkami ir tada, kai žmogus 
maliems veiksmams. Kai žmo-1 niekeno neverčiamas elgiasi ne
gus ką supranta, protu ir va
lia nusprendžia elgtis pagal pro 
to pažinimą, tai tokį žmogaus 
veiksmą vadiname žmonišku. 
Ką žmogus kada padaro, visi jo 
veiksmai yra žmogaus veiksmai, 
tačiau nevisi veiksmai yra žmo
niški. Ką padaro išsiblaškęs, 
miegantis, girtas ar priverstas, 
vis žmogus padaro. Tačiau tie 
veiksmai nėra žmoniški. Kas 
veikiama be proto pažinimo ar 
be valios pritarimo, yra žmo
gaus, tačiau nežmoniški veiks
mai. Panagrinėti žmogaus veiks 
mą yra įdomus ir nelengvai iš
sprendžiamas klausimas. Žmo
gaus prigimt ir yra tiek gili ir 
ligšiol žmogaus protui tiek pa
slaptinga, kad kartais jo veiks
muose matome gana keistų da
lykų. Kartais žmogaus vidaus 
nusiteikimas yra visai priešin
gas jo virsimam veiksmui. Pa-

pagal savo prigimtą tvarką. O 
taip įvykti gali labai lengvai, 
kai žmogus vienaip ar kitaip el
giasi nepakankamai pagalvojęs 
ir nenusprendęs, ar jis gerai, ar 
blogai elgiasi; arba kai žmogui 
protas aiškiai liepia elgtis vie
naip, o jis dėl kokių nors prie
žasčių elgiasi kitaip. Tokių veik
smų žmogaus gyvenime yra la
bai daug. Apie juos galima pa
kartoti šv. Povilo posakį: “Aš

jos sluogsniu. Jei tokia bendruo 
menė ir atliktų tam tikrų dar
bų' jos pagrindinis uždavinys ^viski^nT reikalams 

suburti savyje visus lietuvius 
liktų neišpildytas.

duria su anglų kalba, tačiau ne-, tų savosios bendruomenės tal- 
turi savanorių biuro, kuris jam ką apskritai komplikuotame a- 
šioje srityje padėtų. Jis apsi-, merikiniame gyvenime patari- 
draudęs lietuviškame susivieni- mo, pagalbos, pašalpos plotmė- 
jime, tačiau to susivienijimo pi-1 je, jam bendruomenė būtų gy- 
niginės uždarytos bendriesiems . vas organizmas. Patriotiniai šū- 

Jis ei-; kiai, nors ir gražūs, tačiau nė- 
na į meno vakarus ir moka augš1 ra gyvenimo realybė ir, ant jų

pastatyta bendruomenė niekuo
met netaps tuo, kuo ji turėtų 
tapti. Tik kasdieninėn realybėn 
atsirėmusi, palenkta gyvemimo 
dėsningumui ir jo reikalavi
mams, bendruomenė taps veiks
niu, su kuriuo skaitysis ir jį 
rems kiekvienas lietuvis.

III

Tai viena pačių pagrindinių 
bendruomenės negausos priežas 
čių. Antroji jau yra specifinė 
priežastis. Tai senosios, gausios 
ir daugeliu atveju dar sąmonin
gos lietuviškos emigracijos išsi
jungimas ir išjungimas iš bend
ruomenės. Ne paslaptis, jog ir 
dabar jie yra organizuoti gau
siose draugijose ir organizacijo
se, skaito vieną ar kitą lietuviš
ką laikraštį, turi lietuviškas ra
dijo valandėles. Tačiau bendruo 
menės gyvenime jų tėra vienas 
kitas. Tai mažų mažiausiai yra 
nesusipratimas, nes jie savo dar 
bais yra įrodę meilę savo tautai 

1 ir savo broliams lietuviams.

Mūsų galva, yra kelios prie
žastys, sukarusios tokią situaci
ją: emigracinis apsitrynimas, 
amžiaus ir išsilavinimo vidurkio 
skirtingumas, visuomeninės ir 
draugijinės veiklos metodų skir 
tingumas ir kt. Tačiau pagrin
dinė priežastis, kuri abi emig
racijas atskyrė vieną nuo kitos, 
yra naujosios emigracijos lietu
vių nenoras suprasti senąją, ne
noras pažvelgti realybei į akis, 
nenoras atsiremti gyvenamąja 
kasdienybe, bet lakstymas pa
debesiais. Šio išsiskyrimo šak
nys glūdi pirmos didesnės “dy- 
pukų" bangos atvykimo laikotar 
pyje. Atvykę Amerikon ir jung
damiesi lietuviškon veiklon, jie 
ypatingai suskato mokyti ir kri
tikuoti senuosius lietuvius. Pa
starieji susilaukė visokių kalti
nimų? jų parapijos angliškos, 
mokyklos ištautėjusios, vaikai 
suamerikonėję, lietuvių kalba su 
gadinta, kultūrinis lygis daug 

(Nukelta į 5 psl)

Tad tokia padėtis kelia bend
ruomenės ir jos veikimo plotmės 
problemą. Vidutinis lietuvis daž 
nai kelia klausimą, kokia pras
mė priklausyti bendruomenei, 
mokėti mokestį, dalyvauti susi
rinkimuose? Ką ji man duoda, 
ko aš negaunu iš kitų organiza
cijų ir iš gyvenamojo krašto in
stitucijų. Ir iš tiesų — sekma
dienį užsimokėjęs nario mokes
tį ir išbuvęs tris valandas susi
rinkimuose bei paskaitęs patrio
tinius straipsnius laikraščiuose, 
mūsasis bendruomenės narys 
vėl visai savaitei užmirštamas ir 
paneriamas svetimųjų gyveni
mam Jam kalamas “savi pas sa 
vus” principas, tačiau jis eina 
pas lietuvį gydytoją, ir tas nė 
centu pigiau jo negydo. Jis ne-

tas kainas, nes menininkai jau 
už valandą po keletą šimtų do-1 jj 
lerių paima. Jis mato skiriamas ; 
tūkstantines premijas literatū
riniams kūriniams, tačiau jis ne
turi savo apylinkės brošiūros, 
kurioje jis būtų informuotas a- 
pie savo gyvenamojo miesto 
jam turimus žinoti dalykus: į- 
staigas, adresus ir kt. Apskri
tai iš bendruomenės, kuri giliau
sia prasme yra tobulas socialinis 
vienetas, visos socialinės apraiš
kos yra išjungtos. Jei eilinis 
lietuvis, panardytas 170 milionų 
svetimųjų jūroje, jaustų, jog ben 
druomenė juo rūpinasi, jo nerei
kėtų į bendruomenę kviesti — 
jis pats ateitų. Jei jam lietu
vis gydytojas užrištų pirštą už 
tris dolerius, o ne už šešis, jei 
susivienijimas nupirktų jo vai-

turi lietuvio advokato, kuris jam i kučiams gerų vadovėlių, kaip 
patarnautų lengvesnėmis sąly- jiems dovanai vadovėlius duoda 
gomis, kaip kitatautis. Jis susi- angliškoji mokykla, jei jis jaua-
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Sijojo sniegas. Lapkritis buvo atėjęs baltas. 
Andrius pastatė apykaklę, ėjo pamažu ir klausėsi, 
kaip vėjas daužė krautuvių iškabas ir vandeniui nu
bėgti vamzdžius. Po jo ir priešais jį gurgždėjo snie
gas po skambančių keleivių žingsniais.

Taip savotiškai, nerviškai skambėjo tramvajai

40.

Finansinė statistika aiškiai rodo, kad mūsų sunkiai uždirb
to bei taupumo $ vertė ir perkamoji galia palaipsniui mažėja. 
1940 m. $1 verte šiandieną tėra 52c. 1965 m. tas pat $1 bus 
vertas tik 28c., gi 1977 m. nukristų iki 5c. vertės. Tokios prie
laidos kiekvienam kelia pagrįstą susirūpinimą.

AR JOS ESATE PASIRUOŠĘ TUOS GALIMUMUS SUTIK
TI? KOKIE JŪSŲ PLANAI BEI PRIEMONĖS APSISAUGO
JIME NUO INFLIACIJOS?

Toms problemoms tinkamai apsvarstyti mes jums siūlome 
susipažinti bei investuoti santaupas į INVESTAVIMO FON
DUS — MUTUAL FUNDS. Investuotas kapitalas kartu aug
tų šu Amerikos industrijos progresu.

Teikiame informaciją lietuviškai bei angliškai be jokių įpa
reigojimų — rašykite:

Vardas, Pavardė ................ .. ......................................................................

Amžius .................................. ...............................................................«..........

Adresas ............................................. ...........................................................................

KING MERRITT t CO.. INC.
FOREIGN LANGUAGE DEPT.

391 pramd Avenue
ENGLEWOOD, NEW 1ERSEY

J

Nuovargio nejautė, ir iš nalijo Andriui didėjo troš
kimas visa pagauti, viską suspėti trumpiausiu laiku. 
Jis būtų sutikęs išnuomuoti Velniui savo sielą keliems 
metams, jei tik per tą laiką visus sumanytuosius darbus 
galėtų atlikti, jei galėtų išmokti tai, ką turėjo išmokti, 
ir sužinoti tai, ką norėjo sužinoti. Po metų jis mokėtų 
prancūzų, anglų, vokiečių ir rusų kalbas, būtų baigęs 
gimnaziją ir tada — tada pultų į dar didesnes bangas! 

Matant visą sriaunią ir dundančią gyvenimo srovę,

— Jei žmogus būtų nesudėvėjama mašina! — jis 
džiaugėsi kartais ir stambiomis raukšlėmis sutraukęs 
kaktą, sustojo kokiame dideliame gatvių susikryžia
vime.

Buvo tiek daug žingeidumo ir troškimų. Kaiku- 
riai8 vakarais nėjo į mokyklą, bet ėjo kitur.

Daug buvo pripasakota apie cirką. Iš tiesų, bai
sių dalykų. Taip, koks gi iš tikro ten pragaras yra? 
Suprantama, tai turėjo pamatyti.

Nuėjo ir matė visokius triukus, juokus, išmones ir 
gudrybes. Ten žmonės buvo lankstesni ir drąsesni už

mašinų ūžimą ir naujų namų statybas, begalines knygų žvėris, o žvėrys gudresni už žmones. Kažkoks vyras va-
lentynas knygynuose, ir klausantis koncertų, apvaikš
čiojant muzėjus, centrinį turgų, uostą ir stotis, matant 
be galo daug žmonių valstybinėmis šventėmis Rygos 
gatvėse ir kariuomenės paradų aikštėse, Andrių pagavo 
pasiutęs džiaugsmas, norėjosi pulti į minią, griebti

žiavo dviračiu ant ore ištiestos virvės, vėl kitas smaigs
tė vinis sau į liežuvį ir nosį,, ir pats dar juokėsi, tikra 
laukinė meška grojo armonika ir arklys vaikščiojo ant 
užpakalinių kojų panašiu į šokį žingsniu.

Andrius buvo apėjęs ir visas bažnyčias. Buvo vi-
ir arklių pasagos, tarsi keikdami pirmąjį šaltį, kuris . visus už rankų ir apkabinti. Taip, visus! Visus kar-įsose katalikų, liuteronų, stačiatikių, baptistų bažnyčio-

gėriuosi Dievo įstatymu ... bet rąstus.

staiga buvo pritrenkęs šiltąją Rygą.
Eksporto uoste virė darbas. Keliamųjų mašinų

šiurpiai didžios plieno rankos kėlė penkiasdešimt to
nų sunkenybes taip pat lengvai, kaip rūkoriai deg
tukų dėžutes.

— Vienas - du - trys! — šaukė darbininkai ir kėlė 
dėžes, statines, linus, medžius ir geležies stiebus, kaip

matau savo sąnariuose kitą įsta
tymą, pasipriešinantį mano pro
to įstatymui ir darantį mane 
belaisviu nuodėmės įstatymo” 
(Rom. 7,22...).

Ar žmogus ką nor3 veiktų ne
siklausęs proto sprendimo, ar 
elgtųsi prieš aiškų proto spren
dimą, visi toki veiksmai būtų 
aiškus žmogaus pilnos prigim- j 
ties tikslingumo nepaisymas. To,

Vienas - du - trys — nuskrido aidas juodomis ir 
plačiomis Dauguvos gelmėmis.

Raudoni, juodi, pilki ir balti milžiniški laivai, bau
giai kaukiančiomis sirenomis pakėlė inkarus ir pradė
jo pamažu judėti.

Ir dar kiti, gelmę ardami, atplaukė, pakėlė juoduo
sius ir karštuosius kaminus priešais uosto, ir keliamų
jų mašinų delnuose pasirodė nauji ir galingi garvežiai.

Jūrininkai Andriui siūlė kontrabandinių cigarų ir 
apklausinėjo, ar Rygoje yra gražių merginų.

Nepaliaunamai skambėjo geležis ir žmonių balsai.

tu! — Galvojant apie kiekvieną atskirą žmogų iš šios 
begalinės minios, nežinia kodėl Andriui atrodė, kad jis 
jų neapkenčia, bet šią be galo didelę minią, šį šiurpu
linga, gyvą milžiną jis mylėjo.

Andrius turėjo dar ir kitą nuojautą: matant visą 
didmiesčio galybę — jo sieloje atsirado kažkoks nesu
prantamas pavydas, ir siela jame skaudėjo kaip nupli
kinta. Tokia galybė čia! Dreba žemė ir kaip laužas 
šviečia grožis. Ir tu, kas esi tu ? Niekas, spilkutė, laik
rodžio sekundžių rodyklė...

Tu nori būti galingesnis. Gali tai pajėgti. Sudek į 
pelenus ir dirbk!

Taip Andrius, Rygos milžino jėgų pavydėdamas ir 
pats save išjuokdamas ir kankindamas, dažnai pasiutu
sių sumanymų ir užsispyrimo pilnas, įsakinėjo pats 
sau..

Ir dirbo. Kažkuriomis dienomis pamiršo valgyti, 
tik sekantį rytą prisimindavo, kad praeitą dieną nebuvo 
valgęs, bet. nebuvo ir norėjęs.

se ir net žydų sinagogoje.
Tiek daug Andrius dirbo ir ėjo, ir tam viskam 

užteko laiko. Na, mokslas jam gerai sekėsi ir daug 
laiko nepareikalavo.

Su darbais turbūt buvo taip: juo geriau darbai 
sekėsi, juo daugiau norėjosi dirbti ir naujų darbų 
jieškoti.

Darbovietėje, Eksporto uoste, Andrius laisvesnė
mis valandomis mokėsi anglų ir prancūzų žodžius. 
Anglų kalba jau galėjo skaityti net laikraščius. Kažko
kiame antikvariate buvo nusipirkęs prancūzų kalbos 
pamokas.

— Ką jūs ten veikiate — paklausė Andriaus dar
bo šefas, kai jis buvo pamatęs jį su sąsiuviniu rankoje 
vaikščiojant sandėlyje tarp maišų.

, — Aš? Surašinėju maišus.
— Taip? O kaip vadinasi anglų kalboje mai

šas?
(Bus daugiau) _



MISCELLANEOUS REAL ESTATE

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS
ŠILDYMAS

A. Steutdaiisltas inatoliuoja vi- 
bu geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fui 
nares), visų dydžių oro vėsintu 
vus (Air >x.nditioners) ir atlieki- 
vit-us skardos darbus

1546 S. 49th Court, Cicero
Tel. OL.vtnph 6-0775 nuo M vai 

ryto Iki 6 vai. vakaro. 
Telefonas nno S vai. vakaro 

Ol.ymple2-6752

LIET APDRA4 DOS At.ENTCRA
Viny rflilų apdraudos A u loruo bi 

11M finansų viinua Notų rialas Valuty 
bė« patvlrtlnos kainos

PrteS darydami apdraudas kltui 
pusi t ri ru u k ii * (ims mus

JONAS KIRVAITI).
U'Alltninli 5-A07I

INTFRMTATF ’\MR»M’F VIENO 
OIOM S. Ashl.-iiul Avė.. ctiteago SS. TU, 

•'lOiiOM'VO&OOOŪCKJOOOOŪOCKKKK)

PLUMBING
Lieensed bonded plumbers 

Joks darbas nėra didelis ar mažas 
Saukite dabar Kalbame lietuviškai

Tel. — REpubUc 7-0844 ar 
WAlbrook 5-8451

LYONS. 2-jų butų, 5 ir 4 kamb. 
Tuojau galima užimti. Pečiais ap
šild. 2 autom, garažas. Sklypas 
60x200. Mokesčiai tiktai $84. Kai
na $15,700. SVOBODA, 6018 Čer
niui. Rd. BIshop 2-2162.

APLEIDŽIA MIESTĄ. REIKIA 
PARDUOTI. Atremontuotas 2-jų 
Lutų — 4 ir 4 kamb. Virtuvėje 
spintos. Modern. plumbingas. 2 
autom, garažs. Gazu apšild. Mo
kesčiai tiktai $80. Kilimai. 
$14,900. SVOBODA, 8780 W. 2«th 
St, LAwndahi 1-7088.

$9,500 PILNA KAINA už 2-jų 
butų namą 4 ir 4 kamb. Pasto
gė. Rūsys. Mokesčiai tiktai $78. 
Arti St. Roman bažnyčios. 22nd 
ir California Avė. Įmokėti $2,500.

SVOBODA, 3789 W. 26th St. 
LAtvndale 1-7088.

Mf'KINIS 3-jų butų. Bargenas. 
Arti 26th St. 2 po 6 kamb., 1 — 
5 k. Garu apšild., stokeris. 2 au
lom. mūr. garažas. 50 pėdų skly
pas. Pajamų $200, plius butas. 
Plieno konstrukcija. $25,900; 
mokėti •' $8.000. SVOBODA 37 
W 26th St. LAvvndale 1-7088.

REAL ESTATE
1 po 5 kam., S aut. paradas. *18,500 
Si po 4, 1-5, kraut., 2 aut. gar. *85.000 
5 kam., 2 aut. gar., porčlai. *17,500 
I a. 5 k., II a. 7 k.. 2 kar. gar.*17,500 
Turime Ir daugiau namų pasirinkimui
S.A. AGUNSK AS Real Estate
243* W. 0* SL HE. 4-8292

Prieš pirkdami ar parduodami na
mus, biznius, sklypus ar ūkius 

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANfT, 

NOTARY PUBLIC
2405 W 51 St WAlbrook 5-5080 
PRospeet 8-8579 (vak. lr sekm.)

SAVININKAS, Ht. Albert's parapi
joje, Oak lAwn, 7948 K. Iamnile, 
parduoda namą. Atdaras apžiūrėji
mui. 6 kamb. mūr. namas. 3 mieg. k., 
spintos virtuvėje, valgymui vieta, tri- 
level, prijungtas garažas, 2 m. se
numo. Sklypas 73x135 pėdų, "cyc
lone” tvora, gražiai apsodintas. Prašo 
121,000, arba duokite pasiūlymų. Pa
matę įvertinsite. Skambinti GRove- 
IUI1 8-1207.

REAL ESTATE

ŪMIAI SI MAŽINTA KAINA
3x0. mūrus. Rūsya dvigubas gara

žus. Alyvos šildymas. Viskas lik 
*26.000. A. Sirutis.

G11AZ4 S, STILINGAS
6 4 kamb. namas Chlcugo l-awn I 

— prie Marųuette Parko. Viršuje 2 4 | 
kamb. su atskiru įėjimu Iš prieAkam- | 
bario, šildymą!, guzu. Dvigubas ga- i 
ražus. Ttk * 12.00a. Kaip dovana! A. į 
. .eklaltis. jjJ

0 KA.VIB. REZIDENCIJA i
Ant 37 4 pėdų sklypo, s metų He- ! 

nuruo, 2 blokai nuo Murųuette Pk. i 
šildymus gazu. 2 karu garažus. I 
*1*7***. A. Katilius. .|

I.IUTlVIskD TIPO
M Ar. 6 kum b. namas. Platus kam

pinis sklypas. .Moderniškai įrengtus 
viduje. Arti parkas ir t>3 gatvė. Pa
lankus savininko fina nsaviimiH. 
*26.500. Volodkevičius.

7 KAMB. MCR. BUNGAIAHV
Marųuette Parke. Dvigubas gara

žas. Tik *18.4011. A. Linas.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2785 West 7Ist Street
Visi telefonai: VVAlbrook 5-0015

REAL ESTATE

mūr. 3 ht. kraut. e. š. gar. — 23,400 
mūr. 3 l>t. ištiek. c. š. gar. — 24,500 
imsi. 2 bl. e. š. gar. g. stoty —— 15,900 
mūr. 0 kb. naujas, liil. lot. — |ilgia i. 
t ru pigių ir pelningų minią sųrnšns

A. BUDRECKAS, Realty
LA 8-33844081 Archer Avė,,

REAL ESTATE HELP WANTED — FEMALE

SEWING MACHINES 
SALES & SERVICE

4510 W. 59th STREET
5 į į, rm. de luxe blk. ranch type. 

Full barni., Ule mithogany cub. kiteli. 
.<■ biitli, t'lood conlr., overhead seivers. 
Oil F. A. heat. 35 ft. lot. l.ook ai this 
gurgeoiis building.

Call for appointiAnt — 
PRospeet 8 - 2425

JANIS
627 W. 63rd Street

‘Atdaras kasdien apžiūrėjimui 3.Jų 
butų modelis

3712 W. 59th St.
3 7 pėdų sklyjMis. Daug gerų pa

tobulinimų..
— — o ——

PAJAMŲ NUOSAVYBft. Mažas (mo
kėjimas. 1321 S. Brukę Avc. 2 mieg. 
kamb.; galimybė įrengti kambarius 
arba butų viršuj. *17,500.

— o —
3-jų mieg. kamb. namas — 2121 

VV. 72nd St.

Wm. J. TUNNEY BUILDER
LUdlou 5-3066

FITTER
Very exelusive suburbau store 

needs exi»ert fitter for better dres- 
ses, suits. Highest salary, permai- 
nent, paid vacations. Appointment. 
EUclid 3-1911. QU1NTERO. 799 
Įjdte St., Oak Park.

SEWERS
Verv excluflive suburbau store 

needs expert sewers. Highest «da- 
ries, permanent, paid vacation*.

TERO

BltlGHTON PARKE:
Med. 6 kamb. 2 mieg., skiepe pa

ruošia įrengti butą, centr. šildymas, 
garažus, dideli miegamieji. .

Med. 6 ir 4 kamb., 50 p. sklypas, 
guzo pečiais šild., kaina 12,000.

Med. 2 po 4. centr. šildymas, labai 
gera vieta. *R|

Mūr. 2 po 6, centr. šild., arti nio- 
kyklų. t (K

Mur. du namai: 6, 3 kmb. ir kruii- 
fuvė ir O kini). 63 pėdų skl., arti su
sisiekimo lr pirkimų centro, geros pa
jamos.

GAGE PARKE:
'Mūr. 4 kuilį, su krautuve, moder

niški Imlu ir krautuvės įrengimui, pili 
ki vieta 2 asmenims. Pigiai.

Mūr. 5 liūtai po 4 kmb., centr. šil
dymas, gražiai atrodantis namus, mo
derniški butai, kaina 44,000.

ŠV. KRYŽIAI S PARAPIJOJ*:
Taverna su visais įrengimais, didelė 

sale ir Imtu, žema nuoma, laitui pri
einama kaina dėl susidėjusių apl. ,

Med. 6 butai po 5 kmb., geros pa
jamos, gerai sutvprkytl butai, 18,500. 
Vienas butas laisvas pirkėjui.

ŠIMAITIS REALTY,
2737 W. 43rdSt., CL 4-2390

q u i n
730 Lake Mt. Oak Pui.

REGISTERED
NURSES

Kor general duty in 65 bed hos
pital. Starting salary $265 per 
month with full maintenance. Oth
er benefits. —

Write Director of Nurses,
LAKE COUNTY GENERAL 

HOSPITAL
3010 Grand Avenue 
VVaukegan, IlHnoia

TYPIST
EXPERIENCED 

I. B. M. Electric
Di versi fied General Office duties. 

Pleoaant air-conditioned offlce. Many 
company benefits. Exce)lent transpor
tation.

3020 8. IRON ST.
CL 4-1919

LAB TECHNICIAN OR R. N. 
To administer L V.’s and work in 
blood bank for hospital lab and 
venoclvsis department.

CALL MRS. ER0MMKER2.
ENglevvood 4-7000

Freight Line Experienced
TYPIST - BILLER,

Needed at once
Start at $2.15 per hour 

5 day 40 hour week 
Also will consider 
Part time Help in 

Typist and Manifest Clerk

330 W. 25th St.
VI 2-2055

Interviews up to 7:30 P-M.

PIRKITE ir parduokite savo ne-
aRA.»TTą K lronvh “f»e« KHsb” jojamą turtą per mano įstaigą. 

a a *• Di j tat i' i GRAŽUS 5 kamb. face brick , Naudokitės mano teisingu patarna-
16th ir Austin Blvd. Naujas karš-j mūr. namas. Gazu apšild. Rūsys,
tu vand. alyva apšild. Garažas, garažas. 50 pėdų sklypas, apsodin-

$3,00 ĮMOKĖDAMI pirksite ge
rą 6 kamb. bungalow apylinkėje

EVERGREEN PARK

___________________ žydinys. Tuojau užimti. Tuščias,
YT,” T 7 w77.cTDiATT(7TTATr> ifKtas pas SVOBODA, 6018 Cer- 

AlE MAK^ - HOUE^HERVICE —

tas. Arti mokyk, bažn., autobusų, 
sav. 9339 S. Clifton, tel. GArden 
2-1520.

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpubUc 7-9400

BUILDING & REMODELING

Tel. YArds 7-3524

PROGOS — OPPORTUNITIES

5 kamb. Georgian narnas. Gazu 
apšild. 2 autom, garažas su elek
trinėm durim. Automat. G.E. in
dams plauti mašina, G.E. skalbia
moji mašina ir Hamilton skalbi
nių džiovintuvas, 80 gal. karšto 
vald. šildytuvas. Gražiai apsodin
ta. Vaismedžių. $16,500. Kreiptis

PARDUODAMAS NAMAS IR MAIS
TO KRAUTUVE. Geras biznis. Geroj ____ _
vietoje, Brighton Parke. Apžiūrėti į savininką tik sekmad. — 7885 S. 
galima kasdien: sekmad. Iki 12 vai. i Mozart st. WAlbrook 5-4649.
11 10 S. Mapleuood Avė. ______ ____ —------------------------------------------------

Savininkas, Glen Ellyn, IU. St. 
Petronella’s parap. parduoda namą. 
Atdaras apžiūrėjimui šešt. ir sekm. 
I iki 5 v. popiet. *50 CRESCENT 
BLVD. S kamb., akmeninis "ranch" 
namas, bi-level, 2 mieg. k. apačioj, 1 
viršuj, 2 pilnos vonios, spintos virtu
vėje ir valgymui vieta. 14 autom, 
garažas, 166 pėdų “frontąge”, gražiai 
apsodintas. Patogu j krautuves, auto
busas sustoja prie durų. Prieinamai 
įkainuotas, nori skubiai parduoti, iš
vyksta Į Floridą. Tel. Glen Ellyn 1047.

Savininkas turi parduoti, aplei-
VARIETY STORE. i ūžia .miestą. 6 kamb. mūrinis na-

daiktų krautuve Įsteigta pneš 261 Gazu apšild 2 autom. Kara. 
metus arti mokyk., bažn., judrioje ri D priedų. 5309 S. New- 
gatvėj, biznio rajone, prie, kampo. | į, Ave. LUDlow 5.1494.
Gyv. patalpa, rūsys, apšild. Ideali
vieta tinkamam asmeniui. Turi par 
duoti. RO 2-9828.

SAVININKAS parduoda 2-jų 
butų po 4 k. medinį namą. Abu 
butai tušti. 1 kamb. pastogėje. 
Daug priedų. Uždari porčiai. Ga
ražas, šoninis privažiavimas. Kai
na $12,500. 4538 S. ROCKVVELL

HARDWARE KRAUTUVE IR 
NAMAS. 2 butai pajamoms. Ge
rai einąs biznis, žieminiai langai. ____________
Daug priedų. Garažas. 4351 S. Ca-Į po^'^h'7-0462
bfnmia Avė pg 4 v v , šešt. jr sekm. visą dieną.

MAISTO KRAUTUVE su 5 kamb.
Mūrinis namas. Galite pirkti su 
namu arba tik biznį. Teirautis as
meniškai —•

7200 S. CAMPBELL AVĖ. 
REpubUc 7-7265

CICERO. 5 kamb. mūrinis na
mas. Apylinkėje 16th ir 58th Avė. 
37 įiėdų sklypas. Centrinis apšild. 
$14,900. BIshop 2-2162._________

CICERO. BARGAIN! Arti 50th 
__________________________________) ir 31st. St. 3-jų butų namas — 4,

MŪRINIS NAMAS SU GROSE-' 3, 4 kamb. <**** « offio31114
RIŲ IR MĖSOS KRAUTUVE.- 3 $190. $15.800. BIshop 2-2162.___

MABOUEVFE PARKE 5 kamb. 
mūr. bungalow. 2 mieg. k. Gazu 
apšild. Labai gerame stovy. 2 au
tomob. garažas. Galima užimti tuo 
jau. Parduosime už geriausį pasiū
lymą. 6431 S. Fairfield Avė. RE- 
public 7-8696, po 6 v. v., šeštad, ir 
gekmad. visą dieną.______________

ST. NICHOLAS PARAP.
1-MĄ KARTĄ SIŪLOMAS 

PARDAVIMUI
6 kamb. mūrinis, graži virtuvė su 

beržinėm spintom, 1 % koklių vonios, 
pilna pastogė, užbaigtas rūsys (tin
kama šeiniai arba uošviams). Gara
žas, patio. Daug priedų, negalima iš
vardinti. Prieinama kaina.

K. ft K. REALTY CORP.
KAMINSKI ft KREJCI 

4802 W. 550i St. Tel. LU 2-1700

Med. 2 a., II a. 5 dideli kamb., 
centr. šild. angį., garažas. *14,50U.

Mūr. 2 b. po 5 k., centr. šild. ga
zu, garažas. $28,000.

3 a. mūr. narnas; šild. gazo pečiais. 
Geros pajamos. $15,750.
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild., sklyp. 
31 pėdų, garažas. $28,000.

M. ŠIM KUS
KKAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. CLiffside 4-7450; Res. I

VArds 7-2040 I

<><><>O<><XXXKXKKX><KXH>O<>'O<KXycK> ! 
MARQUETTE MANOR.

2-jų augštų mūr. naujai atremon
tuotas 2 po 6 k. Kabinetinės virtu
vės, alyvos, radiatorių šild., garažas. 
Už prieinamų kainų.

GAGE PARKE
5 k. mūr. bungalovv (galimybė pa

daryti 3 mieg.). Plytelių virtuvė ir 
vonia. 33 pėdų sklypas. Gazo šild. 
Garažas. $18,500.

KITUR. 2 augštų medinis 2-6 ir 3 
kmb. Cottage. 50 pėdų sklypas su 
$135.00 mėnesinių pajamų ir savinin
kui butas. Aluminum langai, garažas* 
pilna kaina *16,000.

Cicero tr «4th St. 5 k. mūr. T. H. 
su modern įrengtu rūšių, 12 m. senu
mo. Alyvos šildvųnas. Plytelių virtuvė 
fr vonia. $13,500.

PASITEIRAUKITE

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar pardvodant, jū
sų laukia greitas lr teisingas patar
navimas. >.

NORVILĄ
KKAL ESTATE SALES 

2000 W. 5»th SL Tet PRospeet 8-5454
"T

autom, garažas, šalia tuščias skly
pas. Parduoda dėl senatvės. 
________ 4959 S. W<K.d St.________

Parduodama GROCERIŲ KRAU 
TUVfi. Įsigyvenęs biznis, švarus 
moder. Įrengimai. Air-conditioned. 
Įkainuotas skubiam pardavimui. 5 
kamb. butas užpakaly. Sav. turi 
kitus interesus. FRontier 6-5366.

_______ REAL ESTATE
STICKNEY SPECIAL! 2-jų bu- į Paskolos. Nej. Turtų Valdymas ’‘*paS*‘ lr Ht^inhitc gerais pirkiniai- 

g^kUTb50,xri83ik^ P5£aŠ^ISV R0STV apdraudimai VARPAS Real Estate
vandeniu apšild. Garažas. Geriau
sioje vietoje. $17,500; įmokėti
$4,500. OLympie 2-6710.

K. MALONIS, 
Namų PRospeet 8-2071

musų namų

$1,500 ĮMOKĖTI. 3-jų butų na
mas — 4, 4. 3 kamb. Pajamų $102. 
plius savininkui butas. Apylinkė- 

Pardavimui VALGYKLA. Gausi > 25th Sawyer. Garažs. LAwn- 
klijentūrą, didelėj lietuvių koloni- į _____________________

$1,500 ĮMOKĖTI. Mūrinis 2-jų 
butų 5 ir 5 kmb. Tuojau galima 
užimti. Garažas. Apylinkėje 25th 
ir Homan Avė. Skola, lengvais iš
simokė įimais. Dėl rakto skambin- 
ti LAwndale 1-7038,_____________

$2,000 ĮMOKĖTI. 2-jų butų mū
rinis. 5 ir 4 kamb. Centrinis apšil. 
Spalvoti vonios įrengimai. Rūsys, 
pastogė. Apylinkėje 26th ir Ke
dzie Avė. Pilna kaina $13,500. 

LAwndak 1-7038.

joje. Teirautis 2447 W. 69th St., 
arba Telef. GRovehill 6-9504 nuo 
11 vai. išskyrus sekmadienius.

IŠNUOMUOJAMA — FOR RENI

NAMŲ SAVININKAI I
Ta'pintnkaajaine botų tŠnaomavi 

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estete
5# l« So. Wee(crn. PRoupctl 8-2284

PAJAMŲ NUOSAVYBES
ASHLAND h (SKD ST. APYLIN.
2 MED. NAMAI — 4 butai viena
me, 2 butai antrame. Pilnos vo
nios. Mėn. pajamų $320. Kaina 
$16,000.
BRIDGEPORT
1 — 4 butų namas. Pajamų $210 
į mėn. Kaina $10,000. Pamatę Į- 
vertinsite.

Telafonuoikite Mr. Hugelmann.

GROEBE REALTOR 
2067 *. 95Hl St. 

BEverly 8-8100

Inanranee Notary Public 
5010 So. WeM>*rn Avė.

PKoap. 8-2234 arba HEm. 4-7085
O OOOCKHKKKIOOOOOO OO O (j OOOOOO
f ĮRMUaMeviJt »««i ■ »KCJI

Norėdami pirkti ar parduoti neju- | 
domų nuosavybę: naudokitės mūsų j 

patarnavlm u

P. ABROMAITIS REALTY j
| Telef. LEMONt 1280 j

I 1000 Illnois st., Lt-mont, III.MAŽEIKA J 1

1‘Chicagoje: V. A. i-i.vz.r.irv.*. > 
Telef. COmmodore 4-5138. 

10838 So. \Vabash Avė. !

SPECIALI S PIRKINYS
Savininkas parduoda 2-Jų Imtų me

din) namu su nauju "brick siding" 
i Pajamų nuosavybė, arba tinka dviem 
■ šeimom. Po 4 didelius kambarius vir
šuj ir apačioje, 2 vonios. Abu butai

Išnuom. 2 kambariai paskiriems namą 4 ir 4 kamb. Arti
asmenims arba dviem asmenims' California ir 25th St. Mokesčiai 
kartu, su teise naudotis virtuve. tlktai įmokėti $1,800.
$6 į savaitę. PRospeet 6-3368. ________LAwndale 1-7038________

SAVININKAS PARDUODA pel
ningą gerame stovyje 6 butų mū
rinį namą; 1—5, 2—4, 3—-3 kmb. 
Su voniomis ir gazo pečiais. Neto
li Kedzie ir 24 gatvės. Kaina — 
$21,000. Teirautis Telefonu: 

OLympie 6-1293

SEE THESE BARGAIN BUYS
J VICINITY 61st & ARTESIAN

1 % story 2 apt. Hk. comer, 33 ft. i 
i lot. 2 car Uk. gar. $29,500,00.
1

$5,500 PILNA KAINA UŽ 2-jų PALOS APYL. NAMAS SV VISKUO! apšild. Didelės virtuvės su vieta valgy 
mui. Tuščias skl. 25X125 p. Gražiai 
apsodinta. Komi), žlem. langai ir sie
teliai. Nauja “cyclone” tvora, uždari

Išnpom. 3 kamb. ašpild. butas, 
1-me augšte. Pageidaujama suau
gę. 2047 W. 67th Place WAlbrook 
5-8063.

IŠNUOM. 4 KAMB, BUTAS
2214 VVest 18th Place 

MOnroe 6-6186

Išnuom. 4 kamb. butas su vonia. 
4503 S. Hermitage Avė.

2-ras augštas
VICINITY 63rd & HONORE

Išuom. maisto krautuvės patai-1 2 fl’ Bk 5 fi. 36 ft. lot. $19,500.00. 
pa su visais įrengimais, arba tin- VICINITY 61st & LAWNDALE 
ka bet kokiam bizniui. 5 kamb. 5 b' drooni bk. bungalow. 3 baths,
butas užpakaly krautuvės.

POrtsmouth 7-8114.

Išnuom. gražus kambarys lie
tuvių šeimoje, Brighton Parke, i 

4623 S. Francisct Avė. 
__________ YArds 7-5274__________

Išnuom. 2 mieg. kamb. tvarkin
giems vvrams. Atskira vonia.

6231 S. Albany Avė. 
PRospeet 6-1671

Išnuom. 6 kamb. butas 2-me 
augšte. Pečiais apšildomas.

3961 K. Campbell Avė.

Išnuom. 6 kamb. apšild. butas.
5741 So. California Avė. 

PRospeet 6-0320

i recreation room in basement, gas H.

5 ta
0 W. 55th St. 

Telef. VVAlbrook 5-7423

j W. heat, 37 >4 ft. lot., building in 
exc< l. cond. could be nsed for Income 
property. $26,500.00.

Donald L NoeY Realty
6001 S. Kedzie 
PRospeet 8-5353

1812 W.63rd STREET
Heo this three story face brk. apt, 

bldg. ln good condition. Otl-stcam 
heat. Conststing of 2-6 rm. apts. plūs 
store and one 3 rm. apt. Income 
*200.00 mon. May be bought for 
*26,000.00 or offer. Ix>t next door 
mny he bought. for *2,000.

Call for appointment —
PRospeet* 8-2425

JANIS
2627 W. 63rd Street

"ltanch" namas ant 132 pėdų kampi
nio sklypo, 27 pėdų salionasų 2 dideli 
mieg. kamb. ir mieg. “den". Beržinės 
spintos virtuvėje. Pilnos rūsys, tin
kuotos sienos, žieminiai langai ir sie
teliai. 2 autom, garažas. Gražiai ap
sodintas. Prašo $21,000. Kreiptis į 
Vi Girard, tel. GArrien 4-S727 arba 
GIbson 8-1000.

(iHOFBE KEA17TOR8 
12211 Harlem Avė. 

__________ Palos Hehthts, UI,__________

ELMHURST
APPYLINKĖJE

Pamatykite ir palyginkite, l-as na
mas į šiaurę nuo Fllimore and Kirk 
Avė. (1 blk. j šiaurę nuo Roosevelt 
Rd., 2 blk. j vakarus nuo York Rd.). 
Daug žemės — lygu devyniems mies
to sklypams. Vietos 6 kamb. 4 kamb. 
jau užbaigti tinkuoti. $19,000 vertės 
už $15,360. fttatybtnlnkas duoda spe- 

, dalias išslmokėjlmui sąlygas. Atda
ras apžiūrėjimui šešt. Ir sekm. popiet 
arba kitu laiku susitarus.
G Antro 4-1*80 arba G Arden 4-088*

porčlai. Pilna pastogė ir rūsys. Gali
mos mėn. pajamos $190 arba ir dau
giau. Tuojau galima jjžtmti. Netoli 5 
bažnyčių. Artl transport. ir krautu
vių. Įvertinimui reikta pamatyti.

Skambinti WAgner 4-Z840

Išvyksta Į Floridą. Sav. parduoda 
OFFSKT PRINTING SffDP SPAUS
TUVĘ. Pilnai įrengia. 122 S. Dear
born. Multllith eutter. Cumera, etc. 
Puikus nuolatinis biznis. Seniai įsteig
tas: skubiam pardavimui, nebran
giai. Pasinaudokite gera proga. Ga
limos mėnesinės pajamos *1,000 ar
ta daugiau. Prašo $6,500. Telefonuo
kite arba atvykite šiokiom dienom

HArrison 7-5081

Išnuom. 3 kamb. butaz Pečiais 
šild. 5549 So. Whipple St.. Telef 1

NORI PIRKTI

i u o nienr o i PIRKSIU 4 butų namą išskamb, PBoapect 8-0595 po 6 v.v. yjninko Marquete Prako arba 
m ... .. . ' Gage Parko apylinkė. Skamb. tel.
Remkite dien. Draugą! > 8 7,85 vakarai» nu°8iki 11 valandai.

Pirkite tiesiog Iš statybininko. 
Atdaras apžiūrėjimui sekmadienį

nuo 2 Iki 6 v.v. 5807 So. Sacramento.
Nauja* De>-luxe 2-jų butų po S tfe 

kmb. Rūay* po visu namu, 7 H pėdų 
augšč.lo, tinkuotas. Karštai vand. ap
šild. 2 pečiai (Furnaces). Keramikos 
plytelių vonloa Ir "vanltlea". Palubėj 
kanalizacijos vamzdžiai (overhead
sewers) lr pompos.

Skambinkite POrtsmouth 7-3287.

PAJAMOM * PO ft KAĮM.
ARCHER TRANSPORTACIJĄ 

Modern. virtuvės su spintom, ply
telių vonios, pilnas rūsys, gazu ap
šild., didelis sklypas, 2 autom, gara
žas. Ž* nia kaina.

K. A K. Realty Corp.
KAMINSKI ft KREJCI 

4302 W. 95th Stmet
Telef Lū 2-1700

SKAITYKITI “DRAUfir

M A Y W O O D 
SV. I’.UREIJJGS PARAPIJOS APYL. 

I«l» So. 21 Avė.
3 mieg. mūr. namas. Tinko sienos, 
didelė virtuvė — med. spintelės. Ap- 
saug. nuo potvynių rūsys, automat. 
šild. $2.500 įmokėti — 25 meti) fi
nansavimas.

PILNA KAINA *18,050 
(Netoli Congress St. IIigliway)

B. L. CARLKEN, BUILDER
Vlllage 8-1600 ESterbrook 8-6304

PARDUODAMAS
2-JŲ BOTŲ MUR. NAMAS

6 ir 6 kambarių 
Advokatas buri sutvarkyti turto 
pasidalinimą — “settle estate”. 
Skamb. EAeulty 3-6607. Namas 
bus gulim,i apžiūrėti sekmadienį 
l iki 5 valandai. 1829 S. 49th Ct., 
Cicero, Illinois.

Pamatykite 65 parduodamų na
mų fotografijas iįatatytas mūsų 
lange Namsi — nebrangiai.

SVOBODA
6013 W. Cennak Rd., Cicero, UI. 
3739 W. 26th St., Chicago, ,111.

BRIGHTON PARKE, 6 kamb. cot
tage, ant plataus 72 pėdų sklypo. 
Daug saulės ir šviesos. $4 bloko nuo 
parapinės mokyklos. 2 automobi
liams garažas. Pamatę šį namą būsi
te sužavėti, {mokėti tik $4,000.

42nd & Campbell Avė. 5 kamb. cot
tage. Yra English basement, kuriame 
pravesta vandens lr kanalizacijos 
vamzdžiai, galima įrengti gerus kam
barius. Garažas. Įmokėti tik $4,500.00.

4«th & Roekwell Str. Maisto pro
duktų ir mėsos krautuvė (Grosernė ir 
bučernė). Gera vieta prekybai, nes 
tirštai apgyventa. Prie krautuvės yra 
4 kamb. butus, Nuoma už krautuvę 
ir butų $100.00. Hu prekėmis ir mo
derniškais įrengimais, krautuvę pirk
sit.© tik už $1,700.00. Gera proga tin
kamiems asmenims pradėti biznį.

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

Turime, rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis J raštinę lr mes mielai patarnau- 
dme parduodami Jūsų namua

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlovr 5-5900

2 AUG8TV MCRINIS NAMAS SU
3 KAMB. BUTU RCSY. 2 po 4‘/, 
kamb. Pečiais apšild. Pajamų $160 
į mėn.. plius savininkui butas.

5719 W. 64th Place 
PO 7-0296.

i'1 * ■ ■■ ■ —■ —
Brigliton Parke arti mokyklos, mū

rinis su rūsiu, šildymu ir pastoge, 
platus sklypas 2 po 6 k. Garažas. 
Nupiginta iki $26,000.

Gagi- Parke, švarus, 4 butų kampi
nis, mūrinis. Pajamų $4,300. Priima
mas geras pasiūlymas.
KITUR:

Mūrinis be šildymo. 6 butai lr ta
verna. Pajamų $350 J mėn. Mažos 
išlaidos, j mokėti tik $5,000. Kaina
$26,000.

APARTMENTIN IAI
Kampinis 12 b. $67,600; įmokėti 

$1 7,000.
Dvidešimts butų ir 3 krautuvės 

$110,000; įmokėti $30,000.
.Marųuette Parke — 14 butų, pa

jamos *13,000. Kaina $90,000.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfavette 3-3881

BRIGHTON PARKE parduoda
mas medinis pajamų namas — 2 
po 4 kamb. ir 1 — 2’Zi kambarių; 
skalbimui kambarys. Naujai at
remontuotas. Pajamų $90 į mėnesį 
plius savininkui butas. Prieinama 
kaina. Kreiptis į savininką — 4340 
S. Mozart St., 2-me augšte.

3812 W. 6Ist STREET
l)e luxe 6 rm. bungalow on tvido 

lot. Kxcellent cond. Vltrollte, tile 
bath 2 car gar., cyclone fence, nr. 
schools, transp. Beautif. bldg. in excel. 
loeation. At price you could not dupli- 
eate. Hee this home.

Call for appointment — 
PRospeet 8 - 2425

JANIS
ŽSZ7 W. 63rd Street

I Nauji namai, garažai, Įvairūs pataisy- 
jmo, pertvarkymo (remodeling) darbai]

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, III.'
t YArds 7-9675 arba CL 4-745OJ

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

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

Namų statyba, {vairūs pataisymai 
lr pardavimas, jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai iš
planuotas. patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErmlnai 9-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515 
Nolton, Wlllow Springs, I1L

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

Statome naujus namus ir garažus.
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai. ,
šaukite DAnube 0-27V3 nuo • vaL 

ryto lkl 7 vai. vakaro 
Tel. OLympie 2-5121 nuo ė vai. 

vakaro iki 11 vai. vakaro__

y LIETUVIŲ STATYBOS 1 
| BENDROVE 

MORAS
Builders Gen. Contractor* 

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

Namų įkainavimas Ir jvalrfl* 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės lr buto telefonas 

PRospeet 8-2013 
6800 80 CAMPBELL AVĖ 

Chicago 29. DL

BENDRAS NAMŲ RUOŠOS DAR
BAS. Amžius nesvarbu. Jokio sun
kaus skalbimo ar virimo. Gyventi Vie
toje. Atskiras kambarys lr radio. Rei
kia mylėti vaikus. Maža šeima — 2 
mokyklinio amž. vaikai ,r vienas 3 
m. i K dienos laisvos kas savaitę. 
Imsime švarią, tvarkingą D.P., mo
kančią klek angliškai. Austin apy
linkėje. Rekomendacijos reikalingos. 
Skambinti EStebrook 9-2983 nuo 6 v. 
v. Iki 10 v. v. susitarimui.

Reikalinga mergutė arba moteris 
NAMŲ RUOŠOS DARBUI

laiką. PageidaujantDirbti daliną 
yra kambarys.

GRovehill 6-2605

2nd GIRL
Ii In Modern & New Rectory. Excel-

’lent Working Conditions. Private 
Room & Bath. Televlsion Room. 
Good $alary. I’lease Furnish Refs.

Tel. NA 2-5900

Stat o m •
NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
General Contractlng Co.

(Sav. V. Sodeika Ir J. Kkorubskasį 
1600 8. 48TH CT . CTCERO 50. ILl 

Tel. OLymple 2-7381; TO 3-4280
Ir atliekam* visus statybos tr p«i 
tvarkymo (remodeling) darbus

JSSTFJ-8SST3

D ® M E S I O !

WILL BOARD CHILDREN 
in my licensed home. Excellent 
reference. CEdarcrest 3-5084.

HELP W ANTED — MEN

REIKALINGAS DĄILYDft
(CARPENTER)

HOME BUILDERS
General Remodeling Contractors 

Tel. H Ay marke* 1-3*8*
1548 W. 18th Street

REAL ESTATE SALE8MAN
full or part time; mušt speak Lltbua- 
nian. Top Commission; apply

NOEL REALTY 
6001 So. Kedzie Avė.
Tel. PRospeet 8-5353

ST. GERARD MAJKLLA'H PAKIHH 
MARHAM, ILLINOIH

Cla jums proga įsigyti moderniškų 
narnų! Išvengkite miesto gyvenimo 

'ankštumo. Pasidžiaukite dideliu kle- 
' uiu Jūsų vaikams. Mokyklos arti. Ga
lite pirkti, Jei uždirbate $100 j mv. 
5 kamb., 3 mieg. k., su "bullt-ln" 

i įrenginiais. Atskira vieta valgymui, 
komb. žlem. langal-sletellttl, "car- 
po&". Yra 3 namai. 2 alr-condi- 
tioftd; 1 pilnai apstatytas. Paskolą 
galima gauti, už kurią palūkanos
• K-Cf Kainos nuo $13,250.

McELVAlN
3509 W. I59th St. PUIIman 5-5908

Sekm. nuo I iki 4 vsl. Kitu laiku 
i susitarus.

ft kamb. namas. 4 m. senumo. Air- 
conditioned. Gazu apšild. Plieno žie
miniai langai-sletellal lr dūrys. Ki
limai Ir užuolaidos. Apleidžia miestą 
Už geriausią pasiūlymų 8728 South 

Kostner Avė. PO 7-1*77.

...........................................................

Skelbtis "DRAUGE” apsimoka, 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimų kai- 

yra prienama visiems.

DfcMESIO!

TO WHOM IT MAY OONCEKN
Mr. Svoboda, realtor, 3739 W. 

26th St., Chicago, ir 6013 W. Cer- 
maik Rd„ Cicero, pardavė mūsą 
nuosavybę į labai trumpą laiką— 
2944 W. 25th PI. Ir mes per JT 
pirkome pajamų nuosavybę 2433 
S. Springfield Avė. Geriausiai 
komenduojame už gerą patarna
vimą

Mr, & Mrs, Pawel

Perskaitę "Draugą" duokit*
i' • 4

jj kitiems. 1

MALĖ AND FEMALE

ATTENTION FACTORY IVORKERR. SALESMEN,
STOK EK F F. PERK. TAVF.RN OWNERS.........ANYRODY AMB1TKWTS

MAKE UP TO $1,000.

1

DURING T OUR SPARE TIME FROM NOW UNTIL CHRIRTMAS
Buy general mereliundlee at less than who|esnle and be the Wboleoaler. 
Heli to your frtends at dtse.ount prices. We furnish samplea la hoaoehold 
goods. girls, power tools. hardware, watches, appliances, Jewelry, dla- 
monds. etc.

ALLIED DISTRIBUTORS
Call Vi 7-8049 1934 Weat 47th Street YA 7-1186
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SO. BOSTONO ŽINIOS• ' I

— Mbijoa šv. Petro lietuviu programa yra vedhma vilniečių 
parapijoje praėjo labai gražiai, veikėjo F. Viščinio. Užtai su- 
Miaionierius t. dr. V. Gidžiūnas prantama, kad toje programoj' 
labai uoliai ir sėkmingai vedė nepamirštami ir Vilniaus reika- 
misijas pirma vienų savaitę mo- lai. Ryšium su spalio mėn. 9 d., 
terims, paskui kitų savaitę vy- kurį ilgus metus buvo gedulo 
rams. Pamokslai buvo rytais diena lietuvių tautai, P. Višči- 
ir vakarais ir gana gausiai lan- nis pasakė jautrų ir rimtų žodį, 
komi. Pirmo šios savaitės ant- o Bostono liet. dramos sambū- 
roj pusėj dar buvo atskirai pa- rio nariai Ir. Nikolskytė, Z. Za- 
mokslai mokyklos mokiniams, rankaitė, H. Kačinskas, A. Gus- 
Tai sveikintinas dalykas, kad taitis, St. Santvaras atliko gra- 
mokiniams rekolekcijos prave- žų montažų.
damos lietuviškai. • .. , . .- Matysime “Baltaragio mu- 

Laisvalaikiu tėvas dr. Gidžių lūuų”. Rašytojos B. Pūkelevi-
nas lankė didžiąsias bibliotekas Čiūtes parengtas ir Montreal 
ir rinko medžias? jo dirbamiems mieste praeitų sezonų pastaty- 
mokslo darbams. • tas “Baltaragio malūnas” jau

. matytas ne vienoje kolonijoje
.... . . .. ,. ir visur šukele susidomėjimo,sinnknnąs įvyko paramios sale- ., . « .

, . .. v z. i m j Al. Bendruomenes Bostono a-ie po baznvcia soaho 6 d T. dr. , , . , , , . .
/.-J,.- . . ‘ ... r, pyiinkes vadyba jau susitarė,Gidžiūnas, kuris vra At-kų Fe- , ‘ .
aeracijos1 vyr. dvasios vadas. i kaj “ Montreaho trupe atvyks
skaitė paskaitą tema “Krikšeio- į os 510 j, !r °*
niškoji tobulybė”. Paskaita bu- Bos,to" »■«" School saleje su-

vo gilaus religinio turinio ir n--------------------------------------------------
visų susirinkusiųjų su atsidėji-' — BALF metinis pobūvis jau j n ‘J 0*1.
mu išklausyta. Po paskaitos pa- čia pat — sekmadienį, spalio <JFan<l KapiClS, IVllch. 
sitarta organizaciniais reikalais, i 20 d. Valdyba uoliai jam ren-i A. a. kun. W. M. Viešnoraitis 

At-kų sendraugių valdyba giasi, todėl reikia laukti, kad
šįmet yra tokios sudėties: inž. viskas praeis labai sėkmingai.
K. Barūnas — pirm., Br. Kuo-1 — Kristaus Karaliaus šventė
dienė — kasin., Br. Paliulis —, bus švenčiama spalio 27 d. Kal- 
sekretorius. bėtoju pakviestas dr. P. Kala-

— Andriaus Kuprevičiaus pia > dė. Numatoma graži meninė da 
no koncertas spalio 4 d. Jordan , lis.
Hali sutraukė nemažai kiaušy- — Tarp Dorchester ir L gat

vių esanti E. Broadvvay dalis 
So. Boston tuoiau pradedama 
platinti ir taisyti.

— ALT Boston skyriaus na
rių posėdis kviečiamas spalio 
15 d., antradienį, 8 vai. vak.
Bus tariamasi aktualiais vietos 
reikalais. Taip pat bus svars-

KLAIDUS KELIAS

Alaskoje ant vienos autostrados stovi trys šimtai iškabų rodančių tris šimtus gyvenviečių. 
Autostradą ir iškabas prižiūri Kanados policija. ’ (INS)

tojų ir buvo labai sėkmingas. 
Pianistas skambino Liszt, Cho- 
pin, Gaidelio, Debussy, Prokof- 
jev kūrinius. Koncerto pabaigo
je entuziastinga įvairiu tautų 
publika tris kartus iškvietė me
nininką skambinti jau progra
moj nenumatytus dalykus.

Bostono didžioji spauda šil- tomas ALT centro kvietimas 
tai įvertino Kuprevičiaus pasi-į rengti Bostone Amerikos lietu- 
rodymą. vių kongresą 1958 m. birželio

— “laisvės Varpo” radijo mėn.

Velionis kunigas, vietinės Š. 
Š. Petro ir Povilo Lietuvių pa
rapijos sūnus, kun. W. Viešno-

Po paskaitos buvo bendros 
vaišės prie rūtomis ir rožėmis 
papuošto stalo, praėjusios jau
kia nuotaika.

Tiek pirmojo, tiek ateinančio

1$ ARTI IR TOU
J. A. VALSTYBĖSE

— Už a. vyskupo Petro - Pran
raitis mirė staiga nuo širdies '“2™° „^SkyrtaOT ciilU“8 BMi° v51ę sPall° m' 26

atakos rugsėjo 30 d. Paryžiu
je. Iškilmingose pamaldose spa 
lio 10 d. dalyvavo vietinis vys
kupas J. E. Allen Babcock, dau 
gelis kunigų, seserų vienuolių 
ir kitų religinių atstovų. Laido
tuvėmis rūpinasi Stasys ir Ber
nard Barto, vietiniai laidotuvių 
direktoriai, kartu su Katalikų 
veteranų postais ir vienetais 
(vietinių, apskričio ir valsti
jos). Velionis kunigas, žinomas 
visų kaipo Er. Bill, buvo Kat. 
Veteranų kapelionas.

dyboje šiuo metu yra: Juzė Au
gaitytė — pirm., V. Buinienė, 
St. Kananavičienė ir P. Norkie
nė. Ir Andriaus Kuprevičiaus 
kocerto pelnas, kaip ir pirmo
jo parengimo, skiriamas Sibire 
esančioms lietuvėms paremti.

d. 8:30 vai. ryto šv. Petro ir Po
vilo bažnyčioje Elizabeth, N.J., 
šeserių metų nuo mirties, sukak
tuvių proga bus atlaikytos iš
kilmingas egzekvijos.

S.

Providence, R. I.
Staigmena vargoninkui

Velioniui kun. Viešnoraičiui 
artėjo jo 25 m. kunigystės ju- 
bilėjus. Buvo įšventintas 1933 
vasario 12 d. vyskupo J. G. Pin- 
ten. Per 10 m. klebonavo Cus- 
ter, Mich., ir apylinkėje. Pradė
jus jam nesveikauti, buvo per-

— SAS Finansinei komisijai 
vadovauja A. Lukas, buvęs SAS 

N iždininkas, o egzaminų paren
gimo komisijai =— A. Barzdu- 
kas, šios minties aktyvus pro- 
pagatorius. A. Brazdukas mano 
pirmuosius atliktus darbus dis-

. oo j x • • kutuoti su SAS valdyba lapkri- Rugsejo 28 d. sv. Kazimiero _. ., . J c. cio viduryje.par. chorai parengė saunų ban- J J
ketą pagerbti Joną Beinorį io — Dr. Alg. Čepulis išlaikė 
38 gimtadienio proga. Susirin-, gydyt, egzaminus Ohio vals- 
ko apie 200 žmonių, dauguma . tybėj ir gavo teisę verstis gy- 
jaunų, kiti net iš Worcesterio, dytojo praktika. Jis šiuo metu 
Mass., tai Meno Mėgėjų ratelio . atlieka chirurgijos rezidentūrą 
nariai, kuriuos muzikos moko | gt Vincent Charity Hospital, 

Clevelande.
šiomis dienomis Čepuliai su- 

darbuojasi Providence ir per Lą i silaukč sūnaus Lino - Pauliaus.

Bendruomenes
problemos

(Atkelta iš 2 uusl )

žemesnis, laikraščiai Basanavi
čiaus laikų, kambariai neišpuošti 
tautinėmis vėliavomis, susirin 
kūnuose neskaitoma paskaitų a- 
pie filosofiją, psichologiją, eti
mologiją, biobibliogral'iją, nene- 
šiojami 1939 m. Kauno mados 
rūbai, neduodama pinigų geroms 
(ir prastoms) “dypukų” kny
goms leisti ir t.t. ir t.t. Trum
pai — tas lietuvis, kuris įkūrė 
lietuvišką parapiją, kuris išlaikė 
dešimtis lietevišku laikraščių, 
kuris sukūrė Altą ir jo skyrius, 
kuris suorganizavo Balfą ir 100 
jo skyrių — c'abar tapo pasmerk 
tas tik dė’ to. kad jis nebuvo 
baigęs universiteto ir nieko ne
žinojo apie Coethę jjr lietuvių 
kultūros gelmių paslaptis, iš
reikštas g-’usvbe tarptautinių 
terminų. Padėtis tempėsi: nau
jieji šūkavo, senieji pamažu 
traukėsi šalin.

Šiandien, kai jau naujiesiems 
gyvenimas “ragus palaužė”, kai 
jų vaikai jau angliškai kalbasi, 
kai jie jau marškinius ant kelnių 
nešioja, kai ju bankų knygutės 
atoFėja, jie gal jau supranta sa
vo klaidą, tačiau senieji iš bend I 
rinio lietuviškojo gyvenimo jau 
dingę. Tiesa, jie dar gyvi, ta
čiau užsidarę savo organizacijo
se ir užsirakinę savo klubuose. 
Mūsų “pastangos” per metus iš 
jų padaryti kažkokius “superlie- 
tuvius” subyrėjo atsimušę į re- 
lybę, nes buvo pagrįstos svajo
nėmis.

Tačiau dar nevėlu senųjų lie- į 
tuvių būrius grąžinti organizuo- i 
ton lietuvių bendruomenėn, nu
pūsti nuo jų mūsų puikybės dul
kes ir atsistoti kartu su jais 
ant realaus pagrindo vaisinges- 
fliam lietuviškam darbui.

IV

Mums atrodo, jog šiai proble
mai ir apskritai našesniam bend 
ruomenės darbui dirbti pirmiad- 
sia reikėtų svorio centrą perkel
ti iš apylinkės j seniūniją. A| IV- 
linkėr, valdyba teturėtų užsi- 
:mti ko tampresnių ryšių palai
kymu su seniūnijomis ir specia
lių komisijų veikla. (Tokios ko 
misijos galėtų būti: finansinė, 
kultūrinė, jaunimo, spaudos, lie
tuvių dienos ir kt ). Atskiros or- 
o'anizaciios, įmonės, klubai, jvii 
rios profesinės ir kitokios drau- 
▼iios bei atskirų gatvių lietuviai 
salėtu sudaretį atskiras seniū
nijas. kuriu pagrindinis tikslas 
būt" išrinkti iš nariu solidarumo 
•nokmūi >r d*»,W’’U(’ bp’sav'muo 
‘•e. ėnvlinkės komisijos dirbtų 
bendrini savo srities darbą, o 
apylinkės valdvba koordinuotų 
visų institucijų veiklą.

Tokia bendruomeninė struk
tūra siūloma turint galvoje pa
grindinį, visuomeninės veiklos 
dėsnį, kad vadovai tik tuomet ve 
da v/suomenę, kai jie klauso vi
suomenės balso ir jaučia jos pul 
są. Benduromenės veiklos kryp
tis turi atsiremti j plačiųjų ma
sių pagrindą, o ne į kelis vadus. 
Panašūs dalykai jau vyksta dau
gelyje kolonijų — valdybininkai 
nejaučia plačiosios visuomenės 
norų ir pageidavimų, leidžia pi
nigus, nors geriems, bet nebūti
niems reikalams, tuo nuteikia pa 
čią visuomenę prieš save ir pas
kiau šaukia, kad niekas neauko
ta. niekas netalkina. Mūsų giliu 
įsitikinimu, bendruomenė tik 
tuomet sužydės, kai jos negau
sūs (nors pasišventę ir darbš
tūs) vadovai savo darbo pagrin- 
dan padės ne lietuvis bendruo
menei, bet bendruomenė lietu
viui principą.

CHICAGOS ŽINIOS
Kiek skris rusu mėnulis? Kinų šventė

, t , J V* O J***11 Iii. M V \ VI,
wniy Ley, žymus vokiečių ra- j Chicagoje gyvenantieji kinai keltas arf jau namų> kapelionu 

ketų specialistas, atvykęs į Chi- ketvirtadienį atšventė savo tau- Karmelitų vienuolyne. 1951 m. 
cagą, pasikalbėjime su laikraš-' tinę šventę. Jų gyvenamame ra- paskirtas kapelionu Michigan 
tininkais pareiškė, jog nereikėtų jone — Cermak gatvė ties veteranų prieglaudoje, kur iš-
nustebti, jeigu rusų į erdves iš- Wentworth spragėjo fejerver- buvo 7 metus, kada negailestin- laiką pasidavė visiems brangiu __ Naujas lietuviškas židinys.
mestas dirbtinis mėnulis tenai kai ir šoko “liūtas”, kurio už- ga mirtis jį iš mūsų tarpo pa- ir mylimu asmeniu. Dėlto Pei RUgdėjo 28 Manchesterio, N.H. 

sisavino

Beinoris.

Jau 8 metai Beinoris uoliai

pasiliktų per eilę metų. Pasku-' davinys buvo tradicinis — “nu- 
tinieji JAV aviacijos tyrimai baidyti piktas dvasias”, o taip- 
parodė, jog tokioje augštumoje gi dabartinis — padėti surinkti
atmosfera beveik nesudaro jo
kių kliūčių dangaus kūnui skris
ti, ir amerikiečių planuojamas 
mėnulis, tikima, erdvėse pasiliks gim-o. 
aštuonerius-devynerius metus.

aukų kinų tautiniams reika
lams. Ši šventė tai jų 46-tos me
tinės nuo kinų respublikos istei-

Sugavo 30 svarų karpi
Samuel Smith, bemeškerioda-

$10,000 negrų mokymui
Chicagos Prekybos ir Pra-

įmonės sąjunga paskyrė $10,000, mas Montrose parke, Chicago- .
„„ , . T. ! kad tie pinigai butų panaudotije, sugavo 30 svarų karpi. Jis: ,

. , . . . . , | negrų mokymui, siekiant, kadyra )gudęs zuvautojas ir kėliau-1 .. ___ _ j_______
ja po apylinkės ežerus.

Pasiliko didžiam liūdesy jo 
motina Petronėlė, brolis Domi
nikas, seserys Mrs. C. Daugin, 
Mrs. VV. Bare ir vienuolė Marie 
Dominica, taip pat daugelis ki
tų giminių. V.M.K.

Philadelphia, Pa.
A. Kuprevičiaus rečitalis

Sėkmingai praėjus pirmajam

šį jaukų banketą įvertindami je „ paįventino ,ietavių 
nepaprasto sumanumo ir pasi
aukojimo darbą išreiškė jam
padėką kleb. kun. Vaitekūnas 
parapijos vardu, Juozas Vaito
nis visų choristų vardu, par. 
trustistas ir žymusios šios kolo
nijos veikėjas Jonas Valaskas 
visų, senų ir jaunų lietuvių, Br.
Simonavičius visų muziką įver
tinančių žmonių vardu. Labai no apylinkę, šiuo metu vienuo* 
gražias kalbas pasakė darbštų- j lyne yra dvi seselės — motina.

Rafaelė ir sesuo Alfonsą. Na
mą su trobesiais ir žemės apie

se
selių benediktinių naujai kuria
mo vienuolyno namą ir koply
čią.

Naujasis vienuolynas yra 4 
mylios nuo Manchester, N.H. ir 
50 mylios nuo Bostono, gražioj 
kalvotoj, vietoj, kuri labai pri
mena Žemaitijos Medvėgalio kai

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNTGAII I

Įstodami į Liet. Knygų Klubą ii 
įmokėdami 5 do! metinio mokesčio 
mes įgaliname per vienerius metui 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa- , 
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačio 
apdirbame 2.50 dol., nes knygų pa 
atrenkame už 7.50 dol.

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

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Olub)

4545 W. 63 St., Chicago 29, Bl

f

Kur žmogus pralenkia 
elektrinius smegenis

Morrison viešbutyje posė
džiaujant JAV elektros inžinie
riams buvo paskaitytas Wa- 
shingtono universiteto profeso-

jie galėtų gauti geresnius dar
bus. Kiti fondai Chicagoje taip
gi tam tikslui yra paskyrę po 
keletą tūkstančių dolerių.

Sulygina negrų teises
Chicagos Miesto taryba vien

balsiai priėmė vadinamą civili-

sis domininkonas tėvas Antani- 
poatostoginiam parengimui, vie nas JurgeIaitis, O. P., iš Pro- 
tos Pabaltijo Moterų Tarybos I vidence College ir p Russel
skyriaus moterys dabar ruošia
si Andriaus Kuprevičiaus piano 
rečitaliui, kuris įvyksta spalio 
26 d. 8 vai. vakare Penna Uni
versiteto muzėjaus auditorijoje. 
Skyriaus valdyba kviečia kon
certe dalyvauti visus philadel- 
phiečius, kurie domisi muzika ir 
lietuviais menininkais, nes Kup-

Boyle išreiškė širdingiausius lin-
30 akrų seselės nupirko tik rug
pjūčio mėn. Vienuolyno vardas:

kėjimus nuo lietuviškai jaučian-1 Regina pa^jg 
čių ne lietuvių. Pabaigoj labai šventinimo ^kilmėse dalyva-

_ . . .tj tt- nib teisių nutarimą, kuriuo negnų Robert E. Wall ir Udo K. * . \ . . revičilKS nėra pilinio mūsu nia. A rai gauna daugiau teisių — pra- revicius nėra eilinis musų pia
Niehause referatas apie elektro- ° x . ni<ataapiestas sąrašas vietų, į kurias nisiaH-
ninius smegenis. Be kitų dalykų, 
jie pažymėjo, kad nors elektro
ninės smegenys skaičiavimo 
veiksmų atlikime yra labai grei
tos, tačiau kalbų vertime jas 
labai toli pralenkia žmogaus 
smegenys. Pvz vertimuose iš 
rusų kalbos elektroninės smege
nys tegali “atsiminti” tik mi- 
lionįnę dalį, ką gali žmogaus amžiaus žmogžudys Robert Bur- 
smegenys.

visi piliečiai turi būti įleisti, ne-į Pereito mėn. 28 d. Lietuvių 
darant rasinių ar kitokių skir- .Banko patalpose į pirmąjį mo- 
tumų. Nusikaltusieji galės būti j terų parengimą atsilankė gau- j 
baudžiami iki $200.

Žmogžudys gali būti 
persirėdęs moterim

Iš kalėjimo pabėgęs 25 m.

Nebus naikintuvu 
aerodrome

son policijos stropiai jieškomas. 
Net lėktuvais žvalgomis įtarti-

susijaudinęs kalbėjo pats gim- 
tadienininkas visiems dėkoda
mas už maloną staigmeną, kuri 
esanti jam pirma per 38 metus. 
Po šaunaus banketo visi labai 
smagiai linksminosi iki vidur
nakčio paties Beinorio benui gro 
jant.

vo iš Manchesterio dvasiškijos 
ir įvairių vienuolynų atstovai.

Naujojo vienuolyno adresas: 
Regina Paeis, Wallace Rd. Bed- 
ford, N.H.

sių svečių. Didžiojoje banko sa- Pajicškojimas
Įėję visą dieną vyko dailinin- .... „., . A j i- a r ii Jieškomi: 1) ANASTAZIJA Mikės Adeles Smailis paveikslų CKIENfi ir jos sūnus KĘSTUTIS 
paroda, o vakare muzikas Juo- MICKUS, s. Kosto. 2) ANTANAS 
zas Strolia skaitė paskaitą a-■ LABUTIS, a. Antano, pm. 1927 
pie lietuvę moter} ir meną, is- p0CIį;Nfi. Visi iš Kauno. Jieško

— Algirdas P. ReMtaka* iš 
Dalyvis Brocktono šiemet baigęs btka- 

laurato laipsniu inžinerijos mok
slus Northeastęm universitete, 
Bostone, tris mėnesius dirbęs 
savo specialybėje Near Yorke, 
rugsėjo mėn. 27 dieną išvyko 
atlikti karo tarnybą į Port Dix, 
Nevv Jersėy.

keldamas lietuvę kaip kuklumo 
ir moteriškumo atstovę.

Po paskaitos skyr. pirminin-

giminea iš Lietuvos. Atsiliepti ar 
žinantieji pranešti — R. Gvazdai- 
tienė, 127 Indian Rd., Toronto 3, 
Ont., Canada.

— Penktasis pieštų filmų fes
tivalis įvyko rugsėjo 28 d. Am- 
basador viešbutyje, Los An
geles, Calif. Iš lietuvių dalyva-

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 

mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail. Vi. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.

Gražiai ir kultūringai praleisti 
Ūką, jei skaitysit didžiojo 

Prancūzų rašytojo VYCTOR
HUGO romaną

VARGDIENIAI
dis Romanas dar šiandien pla

čiausiai skaitomas pasaulyje. Jis 
išverstas į visas kultūringų tautų 
kalbas. Tai yra labai graži ir ver-1 
tinga dovana savo paties bibliote
kai papuošti ir visokiomis progo
mis draugui padovanoti. Roma
nas penkiuose tomose.

11 tomas 390 pusi., kaina 
II tomas 216 pusi., kaina 
IQ tomas 316 pust, kaina
IV tomas 360 pusi., kaina
V tomas 382 pusi., kaina

VERONICA KARKAS
(ZEMONTAITĖ)

Gyveno 1228 8. 50th Ct. 
CICERO. ILL.

Mirfi spalio 11 d., 1957, 8:30 
vai. ryto, .sulaukus 49 m. amž.

GlmG Chieago, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Juozapas, sūnus Robert, 
U. 8. N., duktė Nancy Maleeek, 
žentas Richard, patėvis Krank 
Schuckols, 2 seserys: Anna Ze- 
inont ir Mary Biiczek, uošvė 
Antonia Pralgauskas stu šeima, 
kiti giminės ir draugai.

Kūnas bus pašarvotas šeštail. 
7 vai vak. Vaneo koplyčioje. 
1424 S. ROth Avė., Cicero, 111.

I^aidotnvės jvyks antradlenj, 
spalio 15 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto hus atlydėta j šv. An
tano parapijos bažnyčią, kurio
je jvyks gedulingos pamaldos 
už velionės stelą. Po pamaldi) 
bus nulydėta Į ftv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnus, duktė, 
ienias tr kiti giminės.

Laidotuvių direktorius A. 
Vance. Tel. OLymple 2-5245.

PADĖKA

t

noa apylinkes., Pranešama, kad i juzė Augaitytė visų moterų į .<■ ----------------- - yQ A](, j. Kąrlbu-
tarpais jisai gali būti persiren- j vardu muz. Strolią apdovanojo Valerija Dabuiinsktenė ^jieško: 0 ,

JAV m“terimi- kad’ngl iS .kalė- gražiu rožių puokšte, perrišta .d£-
aviacila nusnrendė ncbelaikvti J,rW0 kuriame J18 buvo« d,nS° hetuviakų spalvų kaspinais ir nu: a. Klostaris, Beach Grove Rd.,

>• ... J moteriški drabužiai iš tuščios pasveikino jį jo 60 metų am- Route 2, Box 117, Antioch, III.
savo naikintuvų O Hare aero- 1 t. , ,;• » , • ---------------

criea. ■ i Siaus rn.kak.ies pro;a. Po to v,-| Uetu- Waterbury, Conn., kur ke-

Taupymo sumetimais
- £wm. Ki. PrirtgatrekBM yra

atvykęs pas gimines ir bičįu-

$3.50
$2.00
$3.00
$3.50
$3.50

Vvras laidotuvėse, 
žmona apiplėšta

Kai vyras buvo laidotuvėse.

si dalyviai entuziastingai su- voįe jįeSko savo sūnaus MYKO- tina pabūti 2 savaites. Jis pa 
kaktuvininkui sugiedojo “Ilgiau LO FILIPŪNO. žinantieji apie jį darė manda?umo vizitą pirmo- 
<.s.. rašykite — Elenai ContAr, 3534 ® r

Henrietta St., St. Louis 4, Mo.
šių metų’

A. A.

RAPOLAS BALIAUSKAS
Mūsų mylimas brolis mirė 

1957 m. rugsėjo mėn. 24 <1. tr 
palaidotas rūgs. mėn. 28 <1. Sv. 
Kazimiero kapinėse, Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, 
kurie sutelkė Jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo j jrt po
ilsio vietą.

Nuošlrdžtni dėkojame didž. 
gert), kunigams: kun. E. Abro
maičiui, kun. Ollbert'ui ir ki- 
iems kunigams, kurie atlaikė 
gedulingas pamaldas ut jo Rie- 
lą. Ypač dėkojame kun. Abro- 
malčttil. kurta pasakė pritaikin
tą pamokslą ir palydėjo velioni 
j kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, ku
rie užprašė šv. Mišias už Jo sie
lą. Itėkbjame visiems. kurie 
prisiuntė velioniui gėli,).

I'ėkojame prelatui lr Mote
rių! ir kitiems kunigams ir se
selėms už lankymą koplyčioje.

Dėkojame p. Kamana,įskii- 
nel. Kacevičienei tr Klustenel už 
paruošimą vaišiu.

Dėkojame grabnešiains ir vi
siems, kurio pareiškė mums to
jo liūdesio valandoje užuojau
tą. Dėkojame laidotuvią direk
toriui P. Bieliūnui, kuris malo
niu patarnavimu atėmė mums 
rūpesčius tose liūdesio Ir skaus
mo valandose.

fTėkoJame visiems latdotuvė. 
se dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturimo galimybės pa
dėkoti. Visiems, visiems nuošir. 
dus dėkui.

Brolis, brolienė Ir Jų šetms

Reikalaukite pas visus spaudos 
platintojus arba užsakymus su 
pinigais siųskite::

DRAUGAS
4545 W. 63rd St. 

Chicago 29, III.

Naujasis Testamentas- 
Sventas Raštas

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

“DRAUGA8” 45*9 W. 63rd St., 
CHICAGO 28. ILL.

jo liet. spektąklio režisorei St. 
-------------- Jakševičiūtei-Venclauskienei, ku

„ . ... , ..... . .. ..... . gavo ir dailininkei Jieškomi — 1) TEKLE SEBEL- . . „ . a, ’Heights. ,ejo du plėšikai, surišo Smajlia knrj nU0Sjrdžjaj atjaus- SKYTft, URBONAS. 2) TEOFILE n Jau c,na 83 metua AP‘e P*’
žmoną, 42 m. amžiaus, ir, ace- reikalą akvriiii nadnva SEBELSKYT® U2EMECKIS. 3) sikalbėjimą su ja bus duotas

dama reikalą, skyriui paaova VINCAS $EBELSKIS. 4) ANTA- HDeciaiU8 renortažas Ji daug ka 
nojo paveikslą, kuris atneše pel NAS ŠEBELSKIS. Visi Mykolo reportažas, ji oaug Ką
no. Paveikslą laimėjo Uršulė flo vaikai. Gyv. Chicagoje. Jieško Ka- įdomaus papasakojo apie to Pa- 
pienė. Parengimo pelnas paskir- A^belskrtė li Lietuvos. At lango je įvykusio ^pirmojo vaidi-
tas Sibiro lietuviams paremti. 17^ Chicago 29 III nimo smulkmenas.,

... . , . Gražią gėlių puokštę iš pir-
Cipnan, namu... ChK.go mininks, lr da„inink4

drome, kur iki šiol laikomi 25 
sprausminiai lėktuvai. Tas avia
cijos dalinys atšaukiamas nuo 
kovo mėnesio.

Darb’ni.nku pašalpa 
moksleiviams

Chicagos Darbo Federacija tileno ugnimi pradeginę rūsyje 
nutarė paskirti keturias stipen- du seifus pagrobė $890. Pra- 
dijas po $500 šio miesto moks- slinkus 45 m. surištoji išsilais- 
leiviams. vi no ir pašaukė policiją.



• „ — —

I

X šv. Kazimiero 500 metų 
sukakties minėjimo komitetą 
pavesta suorganizuoti Kunigų 
Vienybės valdybai. Ketvirtadie
nį įvykęs Kunigų vienybės su
sirinkimas Šv. Kryžiaus klebo
nijoje pavedė tolimesnį organi
zavimo darbą valdybai, pasitel
kus kun. V. Rimselį, MIC. Val
dyba yra įgaliota, susitarus su 
Federacijos apskričio valdyba 
sušaukti organizacijų susirinki
mą ir sudaryti reikiamus sukak
ties minėjimo komitetus. Suda
rant komitetus priimti dėmesin 
studijinį paruošimą, atliktą kun. 
Linkaus vadovauto iniciatorių 
grupės. Susirinkime dalyvavo 
prei. Albavičius, prei. Paškaus
kas, kleb. Katauskas, kleb. Lin
kus, kun. Miciūnas ir kiti. Pir
mininkavo tėvas J. Borevičius, 
SJ.

X Seserų Kazimieriečių Rė
mėjų d-ja spalio 20 d. 2:30 vai. 
p. p. Marijos Augštesniosios mo
kyklos salėje rengia žaidimų 
vakarą su dovanomis. Per va
saros atostogas seserys jokių 
pajamų negauna, o be to kelias
dešimt seserų mokytojų išva
žiuoja į universitetus pagilinti 
žinių, pasidaro daug išlaidų, net 
keliolika tūkstančių dolerių, o 
kitoms irgi reikia pragyventi. 
Todėl kviečiame visus seserų 
bičiulius atvykti į tą pramogą 
ir paremti seseris bei gražiai pa
sisvečiuoti vienuolyne. Dovanų 
bus daug ir įdomių, kilimų na
mie pačių seserų austų ir kt. 
Cicerietės, vadovaujamos Rama- 
šauskienės, turės įvairių namie 
keptų pyragaičių ir naminės 
duonos. Po žaidimų bus vaišės. 
Seserys ir rėmėjai
visus kviečia atsilankyti.

X Lietuva figūruoja. Spalio

T. Marijonų Bendradarbių 
Seimo programa

11 vai. Iškilmingos šv. mišios 
ir bendra Šv. Komunija, šv. mi
šias celebru-oja prei. Ignas Al
bavičius. Jam asistuoja diako
nu kun. A. Bendžiūnas, subdia- 
konu — kun. Jonas Kuzinskas. 
Pamokslą sako kun. Anastazas 
Valančius, šv. mišių metu gie
dos Al. Stephens mergaičių cho
ras.

12 vai. Užkandžiai.
2 vai. Seimo posėdis. Seimui 

vadovauja redaktorius Stasys 
Pieža.

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

X Dolores Keranen (Lapai
ty tė), “Draugo” spaustuvės rai
džių rinkėjo Juozo Lapaičio 
duktė, iš Chicagos universiteto 
gavo pakvietimą ir sutiko dės
tyti anglų kalbą ir literatūrą, ši 
jauna ir moksle gabi moteris 
įvairiuose universitetuose išbu
vo aštuonis metus ir iš visų iš
ėjo su augštais pažymėjimais.

X Trijų miestų inžinierių iš*, 
vykos aprašymą (“Draugo” Nr.. 
228, rugsėjo 28 d.) patikslinint, 
atitaisoma: Visoms išvykos vai
šėse dalyvavusioms ponioms po 
puikią kvepiančią rožę įteikė ne 
vasarvietės namų šeimininkė, 
bet ALIAS-gos centro v-bos pir
mininkas Philadelphijos inžinie-

S< tadienis, 1957 spalio 12

KAIP SUPRASTINĄS “BALTARAGIO KAS KĄ IR KUR 
MALŪNAS?”

Prieš pakylant “Baltaragio 
malūno” uždangai Chicagoje, no 
rėtųsi su būsimuoju žiūrovu pa
sidalinti mintimis apie šio pa
statymo tikslus ir apie pačios 
knygos pobūdį.

Veikalo alegorija

— Moterų Sąjungos 55-tos kuo- 
priimtų su rezervais, vistiek tu- pos susirinkimas įvyks šį sekma- 
r'ėtų pripažinti, kad pats veika- dieni spalio 13 tą dieną 2-rą va- 
lo epilogas prakalba jau nebe ,ind> p p- kuo,”s ”kr«”rė" Eu: 

užuominomis, bet tiesiu ir atvi
ru žodžiu — kai K. Boruta, iš
pažindamas savo meilę ir savo 
kaltę gimtajam kraštui, pats sa
ve sutapatina su kiekvienu “Bai 
taragio malūno” personažu, tar
si apglėbdamas ir savyje ištar- 
pindamas jų likimą.

Argi galėjo šitokia pasaka bū
ti priimtina okupantui?

bietos Jurkštienės namuose, 6128 
So, Tripp St.

Visoms narėms svarbu susirin
kime dalyvauti. Bus svarbiu kuo
pą liečiančių pranešimų, kuriuos 
reikės aptarti.

Valdyba

— D.L.K. Birutės d-jos Chicaro 
skyrius spalio 20 d. 3 v. p.p. nau
jose Tėvų Jėzuitų patalpose. 
5600 S. Claremont Ave.. šaukia me 
tini visuotinį narių susirinkimą, ir 
maloniai prašo narius ir prijau
čiančius atsilankyti. Dienotvarkė: 
Susirinkimo atidarymas, pirm. a- 
taskaitinis pranešimas, iždininkės 
ataskaitinis pranešimas, revizijos 
komisijos pranešimas, naujos val
dybos ir revizijos komisijos rin
kimai.

Pasiūlymai ir sumanymai (prie 
kavos puodelio).

Valdyba
I.RRSA 16 kuopos svarbus su

sirinkimas įvyks sekmadieni spa
lio 13 dieną tuoj po sumos šv. My
kolo parapijos svetainėje, 1644 
Wabansia Ave., Chicago, III. Su
sirinkime kun. dr. A. ,A. Juška pa
darys pranešimą iš Susivienijimo 
buvusio seimo. Kviečiami visi na
riai ir kurie norėtumėt, ką sužino
ti apie Susivienijimą ar įsirašyti.

1 Malonėkite dalyvauti. A.B.
— Lietuvos Vyčių senjorų susi

rinkimas jvyks spalio 15 d. 8 v.v. 
Vyčių namuose, 2451 W. 47th St. 
Susirinkimas yra svarbus, todėl 
mūsų pareiga, paremti juos visa
pusiškai, kad jie ilgiau pasilik
tu savo tautos mylėtojai ir tikri 
vaikai.

Valdyba

rių vardu.

... . Taip pat aprašyme praleista:! K. Boruta “Baltaragio malū-
umversiteto profesoriui ji talki- ALIAS-gai 24 elektrotechnikos nui” nedavė jokios žanrinės eti-
"*......... .. rinkime enciklopedijai srities knygas paaukojo J. Na-jketės, antrine jo antrašte pasi-

ntavičienė iš savo a. a. mylimo lenkdamas senųjų knygų persky
Jos vyras, dr. George Kerą- vyro dipl. inž. Petro Narutavi-1 [lmU8 Pamenantį pavadinimą

* tai, kas dėjosi anuo metu Pa-
udruvės krašte”. Tasai knygos 
pristatymas, įrėžtas tituliniame 
lape. yra tarsi autoriaus pastan
ga "Baltaragio malūną” oficia
liai įpilietinti pasakos teisėmis, 
nukreipti cenzoriaus dėmesį į 
fantastišką jo charakterį ir kiek 
galint labiau pridengti jame pra- 
sikišančias idėias. Prisimenant, 
jog kny^a pasirodė antrojo bol
ševikmečio metu, šis autoriaus 
atsargumas bus visiškai supran- 

Pradžioje “Baltaragio

Praeitą vasarą vienam Chicagos 
universi 
ninkavo 
informacijos.

nen, dirba Cook County ligoni
nėje internu. Prieš pusantrų 

5:30 vai. Seimo užbaiga ir pa- metų jiem gimė sveikas ir gra- 
laiminimas Švč. Sakramentu, žus sūnus.
Seimas įvyks šį sekmadienį, sei- j
mo pamaldos bus naujoje Tėvų x Stankaitytė ir
Marijonų vienuolyno koplyčioje, Dainavos ansamblis giedos šį 
o seimo posėdis — Draugo pa- sekmadienį 10 vai., šv Kry-

čiaus bibliotekos.

X Tautinių šokių šventės al
bumai jau pagaminti. Jų pada
ryta tiktai apie 30 egzempliorių. 
Albumai gražiai meniškai su
tvarkyti ir daro gerą įspūdį. Pa
veikslai turi parašus ir jų skai
čius — apie šimtinę, kurie su
daryti iš šokių šventės vaizdų, 
Jaunimo kongreso ir meno pa
rodos. Vieno albumo kaina a- 
pie $20.

Puošnu*, pakilus stilius

Negana to — visas jos cha
rakteris yra giliai lietuviškas. 
Tautosakinis rūbas nėra “Balta
ragio malūnui” atsitiktinai pri
mestas. Veikalas iki pat šaknų 
persunktas liaudies mintijimu, 
nepakitusiu per šimtmečius: lem 
ties pirštas, kuriam besąlygiš
kai pasiduodama, žmogaus bū
senos ir gamtos reiškinių nuola
tinis sąryšis, kreivas požiūris į 
kiekvieną atėjūną, fanatiškas 
prisirišimas prie savo žemės ir 
kt.

Poetinis knygos tonas — pa
kilus ir vietomis net patosiškas, 
taipgi nėra vien stiliaus puoš
mena. Ji starai užkelia “Balta
ragio malūną” tragedijos plot
mėn. Stiprėjant dramatinei į- 
tampai, vis labiau įsisiūbuoja ir 
sakinio ritmas, kol pagaliau iš
silieja viena, nesibaigiančia vers 
me finalinėj audros scenoj, kai 
gamtiškos stichijos fone pasku
tinį kartą susikryžiuoja ir iš
sisprendžia mirties taške.

Tačiau ne vien tik Borutos 
sakinio jėgą norėtume čia už
akcentuoti. “Baltaragio malū
no" žavesys, neapčiuopiamas ir

žiaus bažnyčioje šv. mišių me
tu. Šias pamaldas užprašė Vil
niaus Krašto Lietuvių S-gos Chi
cagos skyrius spalio 9-sios pro- 

—.*.V.”/.."*"**~~~~~~~~ ga vį žuvusius tautiečius knvo- 
| se dėl Lietuvos ir Vilniaus kraš- 

Edwardas ir Phillis Fan-| iaj8Vės. Sąjungos nariai ir vi- 
puošnioje rezidencijoje, Į guomenė prašoma šiose iškil-

talpose, 4545 W. 63 St., Chica 
go, Dl.

Visi į seimą!

X
dell prašoma
10733 S. Prairie Ave., prieš tris j mingose pamaidose dalyvauti, 
metus buvo suorganizuoti Holy 
Family vilos rėmėjai. Pirminin
ku buvo išrinkta Edvvardas 
Fandell, vicepirm. Phyllis ir jie 
pradėjo darbą su astuoniais na
riais. Treti metai tas rėmėjų bū
relis darbuojasi senelių prieg-

mėnesio pradžioje pasipylė Chi
cagoje įvairūs tarptautiniai įvy
kiai, kuriuose figūruoja įvairios 
tautos bei valstybės — jų tarpe 
ir Lietuva. Lietuvą visur atsto
vauja konsulas Daužvardis, kai
kur vienas, kaikur su žmona, 
būtent: spalio 1 d. — Norvegi
jos karaliaus Haakon memoria
linėse pamaldose; spalio 4 d.— 
Library of International Rela- 
tions suruoštam konsuliariniame 
baliuje. Spalio 8 d. — Chicago 
Association of Commerce and 
Industry suruoštuos pietuos Pa
saulinės parodos (1969 m.) rei
kalu; spalio 10 d.—Kinijos kon-

tam as.
malūnui" tarsi pavyko: jis pra
smuko pro okupanto cenzūrą ir 
pasirodė knygų rinkoje. Tačiau 
netrukus buvo konfiskuotas.

Kodėl tad ši tariamai nekalta 
pasaka: apie malūnininką, apie 
velnią, apie arkliavagį ir apie 
šaunų jaunikį, jieškantį sau ly
gios mergos — pasirodė sovie- 

įmūryta į Labdarių s-gos nau-įtinei kritikai nepriimtina? Jo
ją priestatą. Labdarių s-gos i je aprašomi graudūs ir linksmi 
banketas įvyksta spalio 20 d.1 įvykiai prabėga pro skaitytojo 
Conrad Hilton viešbuty. Į a^s- lyg marga pynė. Tačiau

i pakanka, užvertus paskutinį 
X 1937 ir 1939 metų Europos “Baltaragio malūno” puslapį, 

krepšinio pirmenybėse dalyva- ties juo susimąstyti, ir antrasis

dybos srityje, treti sudaro tau- 
laudai Labdarių ūkyje. Būreliui Į tinių šokių grupę. Dabar ren- 
daugiausia priklauso jau čia gi-]giamasi įvesti ir sporto skyrių, 

pradedant sportiniu šaudymu ir 
kt. Kiekviena sritis turi savo va
dovus. Jaunimas uoliai lanko

X Benediktas ir Emilija, No- 
viekai ir jų dukra Sofija N. 
Ward, 5836 S. Artesian ave., 
žinomi visuomenininkai ir drau- 

X šaulių jaunimas, kuriame rėmėjai bei jų amžini na-
dalyvauja ‘virš 50x narių, akty- nusipirko biletus į Labda-
viai įsijungia į lietuvišką veiklą. * riU banketą. Novickiu vardai 
Vieni sudaro Jaunimo štabą, ki- bus įrašyti į plytą, kuri bus 
ti dalyvauja meno kuopelės vai

męs jaunimas ir jis turi 80 na
rių. Tai nuopelnai Fandell šei
mos, kuri su pasišventimu dar
buojasi. Šiais metais valdybą su- repeticijas ir kitus pobūvius, ku
daro veiklūs lietuviai: Juozas 
Kamin — pirm., jo žmona Har- 
riett — vicepirm., Stella Orchin 
— sekretorė. Dvasios vadąs ir 
patarėjas Holy Family vilos ka
pelionas kun. S. Adominas. 
Daug padeda savo darbu ir Ma
rijona ir Juozapas Sudeikiai. 
Bertha Lickus įrašė keturis 
naujus narius: Lorraine Be- 

nuoširdžiai (czak, Perzynskis, Wimfred M.
Gaps ir dr. žmona Jisen. Dau
guma narių pasižadėjo dalyvau
ti Labdarių bankete, kuris į- 
vyks spalio 20 d. Conrad Hilton 
viešbutyje. Rėmėjų susirinkimai 
įvyksta kas antro mėnesio pas
kutinį sekmadienį vilos patalpo
se. Mielai kviečiami ir kiti pri
sirašyti.

X Stasys Gasiūnas rūpinasi 
“Baltaragio malūno” šviesos 
efektais. Praėjusį sekmadienį 
bent 600 čikagiškių turėjo pro
gos pamatyti ir pasigrožėti pui
kia tėvų jėzuitų pastatyta sale 
5620

riuose lavinasi 
dens vakarais.

ir šviečiasi ru-

X Vyrų choro valdybą devin
tajam dainavimo sezonui suda
ro: pirmininkas ir operos admi
nistratorius V. Radžius, vice
pirmininkas K. Skaisgirys. sek
retorius V. Stropus, iždinįnkas 
Vyt. Kupcikevičius, valdybos 
narys A. Antanavičius. Choro 
adresas yra 7224 So. Rockwell 
St., Chicago 29, III.

X Mikalina Janušauskienė,
5758 W. 65 st., yra žymi versli
ninkė ir stambi gerų darbų rė
ja bei amžina narė visų vienuo
lynų. Ji dabar nusipirko- biletą 
į Labdarių banketą. Jos dukra 
Bernice Alis pasekė motinos pa
vyzdį ir paaukojo $25 senelių 
prieglaudai. M. Janušauskienė 
ir B. Alis vardai bus įrašyti į 
plytą ir įmūryti Labdarių d-jos 
naujam priestate.

X Bernice KaJvaitienė, 6743

vusių Lietuvos rinktinės — Eu 
ropos krepšinio meisterio, žai
dėjų tarpusavio rungtynės įvyks 
lapkričio mėn. 10 d. St. Ritos 
salėje. Šios rungtynės yra ruo
šiamos Lietuvos krepšinio per
galių XX-mečio sukakties minė
jimo proga.

X Moksleivių ateitininkų kun. 
Alfonso Lipniūno kuopa ruošia 
iškylą į tėvų marijonų ūkį. Iš
kyla bus šį sekmadienį, spalio 
13 d. Visi dalyviai renkasi prie 
Dariaus ir Girėno paminklo 
Marąuette Parke 10 vai. ryto. 
Galintieji prašomi atvykti su 
automobiliais. Laukiami ir sve
čiai.

X Skautų Tėvų komiteto 
rengiamo spalio mėn. 26 d. 
Western Ballroom salėje vaka- 
ro-baliaus staliukus iš anksto 
užsisakyti galima pas L. Žėruo
lį, 2558 W. 69 St., tel. WA 5- 
3290, arba A. Pupelį, 1811 So. 
48 Ct., Cicero, tel. OL 6-1293. 

X Moterų są-gos 21 kuopa,

knygos planas prieš mus iškyla 
visu savo masyvu. Išsišviečia 
tikrieji šio literatūrinio pasta-
to griaučiai, kur sienų spalva konkrečiai nenusakomas, glūdi 

kiekvieno paskiro žodžio grožy
je. Lyg tas pasakiškas Udruvės 
ežeras, garuojantis rūkų kamuo 
liuose, ar tas šviesioje prieblan
doje užsnūdęs malūnas, viršum 
kurio spindi vakarinė žvaigž
dė...

So. Claremont Ave. Salė Ada st., grįžo iš Little Co. of Town of i^|ęe, lapkričio 10 d. 6
specialiai įrengta vaidinimams 
ir koncertams. Rašytojų dr-ja 
sudaro progą šį šeštadienį 7 v.

aulato ir kinų prekybininkų su-/pamatyti puikų koncertinį vai-
ruoštam Kinijos respublikos 46 
metų sukakties minėjime.

X L. K. Kūrėjų-Savanorių 
s-gos 30 metų įsisteigimo ir 10 
metų atsikūrimo š. m. spalio 
20 d. 2 vai. p. p. Lietuvių audi
torijoj minėjime meninę dalį at
liks vyrų grupė, vadovaujama 
muz. Alfonso Gečo.

X Lietuvos Kareivių dr-ja 
Cicero mieste sparčiai ruošiasi 
savo 45 m. sukakties minėjimui 
ir ta proga renka skelbimus. 
Daugiausia surenka P. K. And
rijauskas.

X Kurie neužsisakė iš anksto 
staliukų į Lietuvių Gailestingų
jų seserų koncertą-balių, galės 
gauti prie įėjimo. Balius įvyks 
š. m. spalio 12 d. 8 vai. vakare 
VVestern Ballroom salėje, 3504 
S. VVestern Ave.

dinimą.

x Vytautas Raulinaitis, Ge. 
diminas Janulevičius, Algirdas 
Trinkūnas ir Antanas Mukštas 
naujai įstojo į Chicagos Lietu
vių Vyrų chorą pradedant šį se
zoną. Be jų, į chorą įsijungė 
anksčiau jame dainavę Edmun
das Vengiauskas, Vincas Vait
kevičius ir Viktoras Kizlaitis.

x Moterų Sąjungos 67-ta 
kuopa iš Marąuette Parko, ren
gia Card ir Bunco parengimą šį 
sekmad., spalio-Oct. 13 d. 2 vai. 
po piet Gimimo Pan. Sv. parap. 
salėj. Bus įvairių dovanų ir vai
šių. Įėjimas 75 centai. Visas pel
nas skiriamas parapijos nau
dai.

X žurn. Br. Kviklio naujas 
adresas yra 5747 S. Campbell 
ave., Chicago 29, III. Tel. RE 
7-3889.

Mary ligoninės ir baigia sveikti 
namuose. Artimieji linkti po 
sunkios operacijos pasveikti.

x Juozas Končius persikėlė 
gyventi į Cicero 50, III., 5103 VV. 
23 st.

Antanas Peškys atliks Alfredo 
tyme, spalio 13 d. 3 v. p.p. Soko- 
rolę operetės šikšnosparnis pasta- 
lų salėje.

v. v. rengia žaidimų vakarą, ku
riame bus daug dovanų, Šv. 
Kryžiaus parapijos svetainėje. 
Šio vakaro dalis pelno bus pa
skirta stipendijai.

X Kazys Veselka atvyko 
prieš porą dienų iš Montrealio 
į Chicagą sutvarkyti Baltaragio 
malūno spektaklio sceną. Ap
sistojo pas brolį, 7304 S. Tal
man ave., telef. RE 7-1174. Ki
ti aktoriai atvyko šiandien rytą 
9 vai.

x šv. Dievo Motinos dr-ja, 
spalio 13 d. 6:30 v. v. Šv. An
tano parapijos salėje rengia va-

ar raštas tėra jo karkasą priden 
gianti ir pagražinanti puošme
na. Pro alegorišką pasakos ap
darą atsiskleidžia didžioji mūsų 
krašto katastrofa, ir praradi
mo tragiką nuskamba per visą 
“Baltaragio” malūną” veriančia 
gaida, lyg sielvartingas šauks
mas. Nes kas gi yra tie praras
ti Girdvainio obuolmušiai žirgai, 
be kurių jam dabar “niekas gy
venime nebemiela ?” Kas yra ta
sai mistiškas malūnas ant Udru 
vės ežero kranto, kurio svaigi
nantis ūžimas Baltaragį “tarsi 
apkerėjo”? Kas toji apleistame 
malūne besivaidinanti pelėda, ar 
tėjančių šermenų šiurpi prana
šautoja, kuri “veltui neūkia” ir 
kuriai šautavą reikia užtaisyti 
sidabro kulka? Ties sudužusio
mis svajonėmis pasigirsta giliai 
minorinis akordas, sukrečiantis 
savo beviltiškumu ir tipinga lie
tuviška rezignacija: “O galėjo 
būti gyvenimas kaip obuolys !.. 
Bet ne tokia laimė buvo lemta, 
ir viskas kitaip išėjo”.

Iš tikrųjų, realiai pozityvaus 
veikėjo “Baltaragio malūne” nė
ra. Rodos, tai buvo prikišta ir 
sovietinės kritikos. Visi jo per
sonažai užbrėžti klasiškos trage- 
gedijos pavyzdžiu: jų aistros be 
atodairiškos, jų sprendimai be- 
kompromisiniai ir jų pražūtis ne 
išvengiama. Neaptiksime “Bal
taragio malūne” netgi kelrodžių 
išsigelbėjimui. Tačiau, jeigu su
tiksime su prielaida, kad praras 
ti Girdvainio žirgai nėra mate
rialinis nuostolis, o savo laisvės, 
savo teisių ir savo žemės pra
radimas — absoliuti neviltis ir 
vergijai pasmerktojo desperaci
ja bus visiškai konsekventiška.

Veikalo pastatymo forma
Tad visai suprantama, kodėl 

Montrealio teatro aktoriai, susi
dūrę su šitokia literatūrine me
džiaga, pasirinko reči’tatyvinį 
spektaklį. Įprastinis knygos in
scenizavimas būtų neišvengia
mai aplenkęs pačias gražiausias 
“Baltaragio malūno” vietas. Ta 
prasme autorius būtų negailes
tingai apiplėštas, ypač jo puoš
nus stilius. Vargu ar šią skriau 
dą galėtų atpirkti pagyvintas 
dialogas, sceniniai efektai ir de
koracijos.

Todėl nuo šios mažai reikš-

TĖVAS PIJUS

karienę su gražia programa. Vi- • jųpa argj mQsų visų likimas ne
si kviečiami dalyvauti. Apie tai ataidi tame dviejų tarpusavyje
praneša dr-jos sekretorė A. Gu
das.

X Adv. Rapolas Skipitis, ku
ris dabar gyvena Chicagoje, 
kaip vienas iš senųjų šaulių ak
tyvus veikėjąs, šaulių atstovų

besišnekančių arklių dialoge, kai 
jie nualinti, nuplakti botagais ir 
pasmerkti rakalio peiliui, gimta
jame vieškely dar tikisi stebuk
lo: “Gal sutiksime Girdvainį ir 
jis mus išvaduos ...”

Jei kuris skeptiškesnis žiūro-
konferencijoje buvo vienbalsiai vas gją bazę "Baltaragio malū- 
išrinktas LSST garbės nariu. no” simbolikos nagrinėjimui ir

Si

PROGRAMA:
vai.................................................gv. Mišios

12:00 vai ..............................................Užkandžiai

1:00 vai..............................................Registracija

2:00 vai....................... ..................Seimd posėdis

5:00 vaL................... ............ Seimo užbaiga ir
palaiminimas su Avė. Sakramentu

■į,-------- ------ ą-------------- B-----------
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Seimas vyks ark. Jurgio Matulevičiaus beatifikacijos bylos ženkle.

VISI I SEIMĄ!
3=

mingos apkrovos buvo atsisaky
ta, žodžio grožį ir antrąjį kny
gos planą pastatant pačiu svar
biausiu šio spektaklio uždavi
niu: idant “Baltaragio malūnas" 
taptų ne vien sceninės kūrybos 
aktu, bet ir rašytinio lietuviško 
žodžio manifestu.

Be abejonės, aktorius pana
šaus pobūdžio darbe susiduria 
su eile nelauktų sunkumų: jam 
atimtos visos pagalbinės prie
monės, dažnai padedančios sceni 
nes spragas užlyginti. Jis išeina 
prieš žiūrovą nuogas — savo dis 
pozicijoje teturėdamas balsą ir 
veido išraišką. Betgi tuo pačiu 
jo aktorišką uždavinį tarsi nu
šviečia nauja dimensija — ne
palyginti tyresnė ir prasminges
nė. B. K.

Žmogus, kuris giriasi tik sa
vo proseneliais, priklauso prie 
šeimos kuri yra daugiau miru
si, kaip gyva. —Anonimas

Jau paties autoriaus vardas 
pasako knygos vertę.

Jurgio Savickit

Šventoji Lietuva
romanas

J. Savickis yra vienas iš tų ra
šytoju, kurio raštus skaitai, ne
galėdamas nuo jų atsitraukti. 8io

prijoję ptrmaria kunigą.
kuris tun Kristaus žaizdas. Tė* . veikalo personažai, nepaprasta tnt- 
vas Pijus yra garsus nepapra- ’ riga, grakštus stilius tuoj pagauna 
stais darbais ir Dievo malonė- 1 ,r
mis. Knygoje aprašoma pra-
uašysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir tt. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
yra Įdėti 32 paveik&iai. Kaina 
<2.00

Galima gauti "DRAUGO“ 
Administracijoje 

4Mt West «3 Street. Cbl<-a«o 29. III.

AK

J. Savickio ŠVENTĄJĄ LIE
TUVĄ turėtų perskaityti kiekvie
nas knygos mėgėjas, ji turėtų puoš 
tį mūsų bibliotekas.

Knyga Įrišta kietais viršeliais, 
turi 248 psl., kaina $3.00.

Užsakymus su pinigais siųskite 
tuojau, nes turime ribotą askai&ų.

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

KAS TIK TURI GERA SKOMĮ,
VISKĄ PERKA PAS UEPON|!

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
UETUVIU PREKYBOS NAMAI — 

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

Atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9—9:30, 
kitom dienom 9—6, sekmadieniais 12—5

ĮVYKS:

1957 m. spal. 13 d., sekmadienį

“DRAUGE” KATALIKIŠKOS 
SPAUDOS CENTRE 

4545 W. 63 St., Chicagoje
■ b—a
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