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Lietuvos gyventojai raginami pavyti Amerika
Lenkai lietuviams giedojo 

"ilgiausių metų"
SALOMĖJA NARKĖL10NAITE,

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose"****

Kiek galima spręsti iš lenkų laikraščių aprašymų, atrodo, 
lietuvių koncertai jiems patiko. Po pirmojo liaudies ansamblio 
koncerto, kuris birželio 22 d. oficialiai atidarė dekadą, Trybuna 
Ludu rašė:

„Pasakiškai margi liaudies
drabužiai, puikios dainos prie se-' “cen0”s- Jie Šoko Minkaus bale 
nų liaudies instrunjentų akompa- to ”Don Klchot "Pas dl
niamento, o taip pat gyvi ir pilni 
patrauklumo šokiai pavergė len
kų publikos širdis, ir publika 
karštai plojo kiekvienam nume
riui, priversdama menininkus pa 
kartotinai bisuoti. Gaivališkos
ovacijos mūsų lietuvių svečių j vusi ir lietuvių kompozitorių dai 
garbei užbaigtos publikai sūdai- nų bei lenkišką Kujawiaką. So- 
nuojant „Šimtą metų“ (maždaug Į listams akompanavęs H. Pota-
kaip mūsiškis „Ilgiausių metų!“ 
— S. N.).

Ovacijos ir gėlės
Ta pati Trybunu Gudu (parti

jos laikraštis), aprasinėdama de
kados uždarymo koncertą, įvy
kusį liepos 1 d., vėl mini apie 
„ilgai nenutilstančias ovacijas“, 
kurios lydėjo programą ligi kon
certo pabaigos, kada scenoje, ati 
dengus uždangą, vėl pasipylė ka- 
tučiai, o menininkai apdovanoti 
„krepšiais gėlių“.

Tuo tarpu, kai kiti laikraščiai 
pasitenkino trumpais aprašy
mais, Trybuna Ludu iš eilės pa
tienė eilę ilgesnių aprašymų, ižizlkai P<'Pularumą lenkuose
kurių išskirtinas rašinys, at
spausdintas liepos 4 d. numeryje. 
„Puikūs lietuvių menininkų pa
sisekimai“ rašinyje pažvelgta 
smulkiau į uždaromąjį koncertą 
ir paskirus jo programos atlikė
jus. 4

„Iškalbingas menas“
Bendrai visas koncertas buvo 

pavadintas „iškilmingu“, bet re
cenzentas sako, kad, nors ir su 
tokiu „valdišku“ štampu, koncer 
tas nieko bendra su valdiškumu 
neturėjęs, nes tikrai suteikęs 
varšuviečiams progą tiesioginiai 
susiaurti su beveik jiems nepa
žįstamu, bepretensiniu, bet iškal 
bingu ir paprastu lietuvių menu.

Pagyręs smuiko kvartetą, o 
ypač pirmąjį smuikininką Euge
nijų Paulauską, autorius žavisi 
„nepaprastai muzikalia“ Elena 
Saulevičiūte, lyriniu sopranu, ku 
ri tačiau dainuodama Tallat- 
Kelpšos „Ne margi sakalėliai“ 
buvusi nedrąsi, bet užtat artis
tiškai atlikusi ariją iš Madame 
Butterfly.

Balį Dvarioną, kuris atliko du 
Čiurlionio preliudus ir dvi savo 
„Žiemos siuitos“ ištraukas, ir 
kuris lenkiškai publikai jau bu
vo pažįstamas iš ankstyvesnių 
konvertų, autorius kelia į padan-

Jono Stasiūno sudainuotos ari
jo® iš Kniaz Igor operos arijos 
nepeikia, bet sako, kad šitam 
jaunam tenorui geriau tinka jau
nojo bajoro arija iš Kamavi- 
čiaus „Gražinos“.

Smuikjninką A. Livontą vadi
na tikru virtuozu. Anas atlikęs 
Dvariono „Prie ežero“ ir lenko 
kompozitoriaus mazurką, ir bisui 
Čaikovskio valsą.

Dainininką AdamkaviČių siū
lo pakelti į lyrinius tenorus iš 
dramatinių dėl jo augštųjų re
gistrų ėmimo. Jis „su didele kul
tūra“ sudainavęs Jontko ariją iš 
lloniuškos operos Halka ir Verdi 
Trubadūrų ariją bei bisui — lie
tuvišką dainą, bet nepažymi ko
kią

Apie baletininkus Sabaliaus
kaitę ir Banį recenzentas sako. 
kad jie „apžavėję publiką“ ir 
kad savo šokimo technika jie pri 
lygsta didelėms Europos baleto

deux“.

Tačiau, kaip autorius rašo, 
„tikras entuziazmas apėmė pub
liką“, kai Jadvyga Petraškevi- 
čiūtė lenkiškai padainavo ariją 
iš Halkos n veiksmo. Ji daina

šinskas.
Ansamblis laimėjo širdis

I
Programos pabaigoje pasiro

džiusį liaudies ansamblį su vi
sais savo vienetais — tautiniais 
šokiais, dainomis ir liaudies mu 
zika — recenzentas, kaip ir pir
miau, vėl išgiria ir už spalvin
gumą, darnumą ir skambumą. 
Čia pabrėžia ,kad savo koncer
tais Lenkijos provincijose ansam 
blis buvo laimėjęs lenkų palan
kumą ir širdis. Baigdamas raši
nį, autorius tvirtina, kad šitame 
atsisveikinimo koncerte liaudies 
ansamblis užtikrino lietuvių mu-

Mikenas — ėjimo 
čempionas

MASKVA. — Lengvosios at
letikos rungtynėse, Maskvoje A. 
Mikėnas laimėjo čempionatą 20 
kilometrų (13 mylių) sportinia
me ėjime. Tą kelią jisai atliko 
per 1 vai. 33 minutes ir 2 sekun
des. Nuo jo neatsiliko ne rusas 
L. Spirin, jiedu abu priėjo tuo 
pačiu metu prie baigmės, tačiau 
Mikėnas pirmas palietė finišo 
kaspiną.

Devynios bombos
HAVANA, rugp. 9. — Jau de

vynios bombos sprogo Kubos 
sostinėje, kurias padėjo sukilė
liai. Penki asmenys buvo sužeisti 
dviejuose sprogimuose mažame 
kino pastate. Armija praneša, 
kad 4 sukilėliai žuvo susirėmi
muose tarp Peradero ir Cubita. 
Komunikatas sako, kad virš 100 
asmenų areštuota, kurie įtariami 
sabotažo veiksmuose.

Lietus ir potvyniai
NAGOYA, Japonija, rugp. 8. 

— Septyniolika asmenų užmuš
ta, 29 dingo ir 33 sužeisti, kai 
stiprus lietus ir potvyniai palie
tė centrinę Japoniją. Daugiau 
kaip 20,000 gyventojų neteko na 
mų. Geležinkelių pylimai paplau
ti ir sustabdytas susisiekimas.

Izraelio ministerig pirmininkas Ben-Gurlon sveikinasi su JAV 
pastoriumi Edward Elston Jeruzalėj. Elston yra pastorius 
vienos bažnyčios Washingtone, kuriai priklauso ir prez. Eisen- 
howeria. (INS)

Senatoriai žiūri patenkinti po balsavimo už pilietinių teisių įstatymą, kuris suteiks daugiau 
teisių negrams. Iš kairės į dešinę: šen. Russell, Georgia; lyderis kovojusių prieš įstatymo pri
ėmimą, C. O’Mahoney, Wyoming; Johnson, Texas; šen. Knowland, California; Anderson, New
Mexico. Jie visi balsavo už įstatymą.

Buvęs komunistas kalėjime
paraše antikomunistinę knygą

Mūsų korespondentas Prancūzijoje *
PARYŽIUS. — Naujosios Kairės savaitraštis „Detnain“ rašo 

apie naują jugoslavo Milovan Džilas knygą, kurią jis parašė kalė
jime ir slapta prisiuntė į laisvą pasaulį. Ji netrukus išeis New 
Yorke ir Paryžiuje. Knyga pavadinta „Naujoji klasė“. Joje Džilas 
labai aštriai kritikuoja komunizmą.

1 '-------------------------------------------
„Naujoji klasė, pagal Džilas,

yra nauja išnaudojimo forma, 
kuri pakeitė kitas, pridėjus dar 
absoliutinę valdžią ant žmonių, 
kokios istorija ligi šiol nežino
jo“. Toji klasė — tai partijos 
biurokratija, kuri „naudoja, nau 
dojasi ir disponuoja nacionali
zuota nuosavybe. Ta naujoji kla
sė gauna valdžią, privilegijas ir 
ideologiją, savo įpročius ir pa
pročius iš tos specifinės nuosa
vybės formos, kolektyvinės nuo
savybės, kurią ji administruoja 
vardan visuomenės ir krašto“.

Išnaudotojų klasė

„Istorijoje kitos klasės — ra
šo toliau Džilas — sėmėsi savo 
pajėgumą ir galią iš revoliuci
jos“. Tačiau naujoji komunisti
nių režimų klasė „pagrobė val
džią ne naujai ekonominei san
tvarkai įvesti, bet savo viešpata
vimui visuomenėje nustatyti“. 
„Komunistiniai režimai sudaro 
tam tikrą civilinio karo tarp valr 
džios ir liaudies formą. Nauja iš
naudotojų klasė iškilo iš išnau
dojamųjų“. Džilas numato liūd
ną tos eksploatacijos galą, rašy
damas: „Nėra komunistinės ideo 
logijos sostinės, tas pasaulis įra 
ir jo atstatymas nebėra gali
mas... Viskas atrodomai vyksta 
ramiai viršūnėje, bet apačiose 
kunkuliuoja naujos mintys ir 
bręsta artimos audros“.

Atkaklus kovotojas

Savaitraštis „Demain“ trum
pai primena Milovano Džilas bio
grafijos bruožus. Jam dabar 46 
metai. Nuo 1931 m. jis priklauso 
komunistų partijai. Prieškari
niam kalėjime jis susidraugavo 
su Kardelij ir Rankovič, dabarti

niais Tito artimaisiais. Karo me 
tu jis kovoja su okupantais kar
tu su Tito. Po krašto išlaisvini
mo jis tampa ministeriu ir parti
jos c. k. nariu. Susidūręs su Sta
linu, jis atsispiria pastarojo 
spaudimui. Jis Jungtinėse Tau
tose atstovauja - JBigoelavi jos 
skundą prieš Sovietus.-1953 me
tais jis ima kritikuoti savo pa
ties partiją. Jis tada nušalina
mas nuo visų pareigų. Už „New 
Leader“ ir „Demain“ patalpintą 
jo straipsnį, kuriame pareiškia
ma, jog tiek stalinizmas, tiek ir 
titizmas neatneša laisvės režimo, 
jis nuteisiamas š. m. sausio mėn. 
3 metus kalėti. Ir štai kalėjime 
jam pavyko parašyti augščiau 
minėtą knygą ir perteikti ją į šia 
pus. Todėl Milovan Džilas tenka 
laikyti atkakliu 'kovotoju už žmo 
gaus ir tautų laisvę.

Pralaimėjo streiką
VARŠUVA, rugp. 9. — Po 

penkių dienų mėsos pakuotojai 
Lodzėje, antram savo didumu 
Lenkijos mieste, pabaigė streiką 
negaudami jokio pakėlimo. Ko
munistų laikraštis Glos Robot- 
niezny parašė, kad tai buvo de
magogiška ataka prieš kompar
tiją ir jos vadus. Laikraštis ati
dengia, kad 2,200,000 Lenkijos 
darbininkų negavo jokio algos 
pakėlimo nuo Gomulkoe atėjimo 
į valdžią praeitų metų spalio mė
nesį.

Cigaretė sudegino
CHICAGO, III., rugp. 9.—Guy

Scheeley, 32 m. amžiaus, mirė 
Henrotin ligoninėje po poros va
landų, kai jis buvo atgabentas 
apdegęs savo namuose vakar 
naktį. Ugniagesiai rado apdegusį 
butą, kuriam padaryta apie 2,500 
dol. nuostolių. Scheely užmigo rū 
kydamas.

KALENDORIUS
Rugpjūčio 10 d. šv. Laurynas, 

senovės Irvis, Laima.
Rugpjūčio 11 d. 9-tas sekma

dienis po Sekm. šv. Zuzana ir šv. 
Tiburcijus. Senovės: Pūtis ir Po 
rutė.

Saulė teka: 5:52 vai., leidžia
si : 8 vai.

ORAS .

, Chicagoj ir apylinkėse šian
dien šalčiau. Temperatūra že
miau 80 1. Tarpais lietus su per
kūnija. ’

(INS)

Mire Auschwitz 

daktaras

KIEL, Vokietija, -rugp. 9. — 
Kari Clapberg, 59 m. amžiaus, 
buvęs Auschwitzo koncentraci
jos stovyklos gydytojas, šian
dien mirė kalėjime. Jis laukė teis 
mo už darymą sterilizacjos eks
perimentų žydų tautybės mote
rims.

Nauji suėmimai
BUDAPEŠTAS, rugp. 9. — 

Vengrijos komunistų partijos 
laikraščiai vakar pranešė, kad 
areštuotas buvęs gen. Gyuia Ti- 
mar ir dar 17 buvusių provokiš- 
kų karininkų antrojo pasaulinio 
karo metu. Visi kaltinami turėję 
ryšio su sukilėliais spalio revo
liucijos metu.

Čekų eksportas
VIENA, Austrija, rugp. 9. — 

Rude Pravo, Čekoslovakijos ko
munistų partijos organas, vakar 
pranešė, kad čekų eksportas į 
Egiptą patrigubėjo nuo to laiko 
kai pasibaigė Suezo kanalo krizė.

Maldos diena
WASHINGTONAS, rugp. 9.—

Prez. Eisenhower paskelbė, kad 
spalio 2 d. yra tautos maldos die
na. Visų religijų asmenys tą die
ną turi pavesti maldai ir medita-1 Mėsos gamyboje pirmau jan-

Ičios apskritys: Kapsuko (Mari
jampolės), Dotnuvos, Zarasų,

Lietuvoje gaminami ir mag-
cijai.

Daugiau kiaulienos

netofonai, tačiau bemaž visi pa
gaminti aparatai išvežami iš Lie 
tuvos.

• Kanadoj naujoji konserva
torių vyriausybė nutarė sulėtin
ti imigraciją. Tai daroma todėl, 
kad žiemos metu labai sumažėjo 
darbai.
• Vokietijos prezidentas Theo- 

dor Heuss, 73 m. amžiaus, pro
testantų tikybos, lapkričio mėn. 
aplankys šv. Tėvą. Tai pirmas 
Vokietijos oficialių asmenų vizi
tas nuo 1903 m. Tais metais kai
zeris Wilhelmas n vizitavo Leo
ną XIII.

VeLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Vakar Chieagoje penki ginkluoti vyrai išnešė 10,000 dol. iš 
S. S. Kresge comp., uždarę tualete 12 tarnautojų.

— Uraganas Bertha artinasi į Louisiana krantus. Birželio 
mėn. ten uraganas Audrey padarė daug nuostolių.

— Pan American linijos lėktuvas skrido 700 mylių į Honolulu 
su JfR keleiviais, vienam motorui neveikiant. Užvakar ten pat at
skrido armijos lėktuvas be dviejų motorų ir nusileido su 67 kelei
viais.

— Graikijos arkivyskupas Makarios rugpjūčio 31 išvyks į 
New Yorką. Jis ten paliks laike diskusijų Jungtinėse Tautose 
Kipro salos reikalu.

— Britanijos paštas praneša, kad pirmadienį pradedama pri
imti siuntiniai į raudonąją Kiniją. Tai pirmas kartas nuo to kai 
raudonieji užvaldė Kiniją.

, — Jacob Albam, Myra Soble už šnipinėjimą vakar nuteisti po
5y2 m. kalėjimo. Myros vyras Jack Soble bus teisiamas rugsėjo 
18 d. Abu nuteistieji labai sukrėsti.

Duokit laisvę Lietuva

Ameriką pavys ir be raginimų
MASKVA. — „Izviestijų“ nr. 185 rugp. 4 d. pirmame psl. iš

spausdino okupuotos Lietuvos žemės ūkio darbininkų „įsipareigo
jimą“ — „Pasivyti JAV gamyboje mėsos, pieno ir sviesto pagal
tai kiek tų dalykų išpuola vienam gyventojui“. _______

Rašte pakartojamas pasiryži- kalui džiovinamos durpės.
mas vytis Ameriką, ir jau tvirti 
narna būk š. m. pirmame pusme
tyje kolchozuose mėsos pagamin 
ta 146 procentais, o sovehozuose
— 116 procentais daugiau; pie
no kolchozuose esą gauta 75 pro 
centais daugiau, o sovehozuose
— 41% daugiau, negu pernai me 
tais šiuo pat laiku. Taigi valstie
čių kolchozai vistiek pažangesni 
už bolševikiškus dvarus — sov- 
chozus.

Didinamos duoklės
Vyriausybei buvo atiduota ir 

parduota (tomis pasakiškai že
momis kainomis) 15,000 tonų 
mėsos, 74 tūkstančiai. tonų pie
no ir 8.2 milionus kiaušinių dau
giau, kaip tuo pačiu laiku 1956 
m. Taigi, okupantai kaskart dau 
giau duoklių reikalauja iš Lie
tuvos gyventojų.

Planuotojų svajonės
Negana to, rašte pasižadama, 

kad 1961 m., palyginus su 1956 
m. kolchozuose mėsos būsią gau
nama 5 kartus, o sovehozuose 4 
kartus daugiau, kaip 1956 m. 
Pieno 1960 m. kolchozuose būsią 
gaunama 3.4 kartų daugiau, o 
sovehozuose 2,4 kartų daugiau.

Taipgi pasižada žemės ūkyje 
1957 m. iš kiekvieno šimto hek
tarų gauti 50 centnerių mėsos,
1960 m. — 85 centnerių, o jau
1961 m. — 100 centnerių. Pieno 
būsią gaunama 325 centneriai 
1957 metais, o 1960 metais — 
426 centneriai iš 100 hektarų. 
Tokiu būdu 1961 m. teksią po 
105 kilogramus mėsos ir 1960 m. 
po 630 kilogramus pieno kiekvie
nam gyventojui! Sviesto gi ga
myba fabrikuose 1960 m. suda
rysianti 6 kilogramus kiekvie
nam gyventojui.

Joniškio, Kalvarijos, Kėdainių, 
Pasvalio, Skuodo, Troškūnų, Ša
kių. Daugiausiai būsią auginama 
kiaulių; kiauliena 1961 m. suda
rys 70 proc. visos gaunamos mė
sos.

Bulvės, kolchozai ir 
Malenkovas

Per ateinančius 3 — 4 metus 
siekiama padvigubinti bulvių 
auginamus plotus. Prie kolchozų 
steigiamos kultūrinės ganyklos, 
ypač daug būsią auginama kuku
rūzų. Matyt ligšioliniai derliai 
buvo menki, kad trūksta net šiau 
dų tvartams pakratyt ir tam rei-

Esą nusistatyta sustiprinti at
siliekančius kolchozus, kurių, 
matyt, netrūksta. Pagaliau — iš
koneveiktas Malenkovas, Kaga- 
novičius ir Molotovas.

Dabartiniai pareigūnai
Tą pasižadėjimą pasirašo: ko

munistų partijos centro komite
to sekretorius Sniečkus, Lietu
vos ministeriu kabin. pirm. M. 
Šumauskas, Lietuvos komsomo- 
lo pirm. J. Petkevičius, žemės 
ūkio ministeris V. M. Vazalins- 
kas, Kapsuko rajono kom. par
tijos sekretorius L. J. Žečius, Dot 
nuvos komunistų partijos rajo
no M. Mikalauskas, Dotnuvos ra
jono vykd. komiteto pirm. Bajo- 
riūnas, Zarasų rajono kom. par
tijos pirmininkas A. M. Jakas, 
Zarasų vykd. komiteto pirm. Do- 
rofejev, Joniškio rajono vykd. 
kom. part. sekretorius V. Katei- 
va, Joniškio rajono vykd. komi
teto sekretorius P. Variakojis, 
Kalvarijos raj. komit. sekreto
rius V. Sakavičius, Kalvarijos 
raj. vykd. kom. P. Karaliūnas, 
Kėdainių raj. komiteto sekreto
rius T. Jačaitytė, Pasvalio kom. 
partijos sekret. J. Novickas, Pas 
valio rajono- vykd. komiteto 
pirm. M. Kinduvičius, Skuodo ra
jono komunistų part. sekret 
Staškevičius, Skuodo apskr. 
vykd. komiteto pirm. F. Utaras; 
Troškūnų komunistų partijos 
sekretorius A, Ručinskas; Troš
kūnų rajono vykd. komiteto pir. 
P. Valiulis, Šakių rajono kom. 
part. sekr. J. Gurskis, Šakių 
vykd. komiteto pirm. A. Vėbra, 
Šalčininkų komun. part. rajono 
sekret. A. Romanov, Švenčionių 
kom. part. rajon. komit. sekre 
torius J. Ivanov ir Švenčionių 
rajon. vykd. komiteto pirm. A 
Švėgžda.

.Ko neparašė Jzvestijos“
„IzVestijos“ neparašė, kad se

niau lietuviai turėjo duonos jei 
ir ne daugiau kaip Amerika, bet 
buvo sotūs. Neparašė „Izvesti- 
jos“, kad bolševizmas, nors jau 
40 metų po revoliucijos, vis kas 
kart labiau nuskursta. Nepara
šė ir to, kad visada komunisti
niai planai lieka popieriuje, o gy 
ventojai tolimesniame skurde. 
Tegu duoda Maskva laisvę, Lie
tuva pavys Ameriką be jokių 
chruščevinių raginimų ir juokin
gų planų.

Atvyksta studijoms
TOKIO, rugp. 9. — Japonijos 

12 pramonės žmonių vakar išvy
ko į JAV studijuoti, šešių savai
čių laikotarpyje, elektros ir me
chanikos instrumentų gamybos.I

• Amerikiečių laivas su kro
viniu, American Trapper, 8,453 
tonų, susidūrė su britų garlai
viu prie Olandijos krantų. Britų 
laivas tęsė kelionę toliau, gi ame 
ri'kiečių, nors sužalotas, savo jė
gomis pasiekė Roterdamo uostą.

• Maroke Amerikos oro bazės 
darbininkai marokiečiai gali pra 
dėti streikuoti, kadangi ameri
kiečiai bosai juos spaudžia ir nie 
kiną.

• Belgiją perėjo užvakar dide
lės audros sugadindamos susi
siekimą ir pastatus.

• JAV armijos transporto 
lėktuvas atskridęs 1,000 mylių 
tik dviem motorais saugiai nusi
leido Havajuose. Vežė 67 kelei
vius, daugiausia karius.
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VISAIS KELIAIS Į PUTNAMĄ |
Liepos 28 d. Šv. Mergelės Ne- elektrinei kaldrai. Giraštis iš 

kalto Prasidėjimo Kongregaci- YVorcesterio laimingas vaikšto, 
jos vienuolyno sodyboje, Put- j po aikštę su ilgiausiu kaspinu, • 

«iam, Conn., įvyko tradicinė lie- kad sekasi įpiršti beveik kiekvie j 
tuvių susiartinimo šventė — me nam svečiui laimėjimo biletėlį., 

Po medžiais pavėsyje worceste-! 
rietės iškaitusios su didžiausiu 
užsidegimu binguoja. Palapinė
je verda gyvenimas kaip bičių 
avilyje: YVorcesterio Šv. Kazimie

Kaip New Yorko, Baltimorės ir iro ir Aušros Vartų parapijų ir

t i nė gegužinė. Ši šventė kas
met sutraukia vis daugiau ir 
daugiau žmonių iš artimesnių ir 
tolimesnių apylinkių ir labiau įsi 
pilietina. Iš tolimųjų kolonijų,

kitų vietovių, žmonės atvažiuo
ja iš vakaro. Jau šeštadienio va
kare jaučiama gegužinės nuotai
ka. Stovyklautojos baigia savo 
stovyklą, prie vėliavos nuleidi
mo stovyklos vadovybė atsisvei
kina su stovyklautojomis, pas
kelbia jų atsiektus laimėjimus 
stovyklos metu. O jau iš ryto 
visais keliais lietuviai traukia į 
savo šventę pagerbti ir drauge 
paremti Nekalto Prasidėjimo se 
seles, taip rūpestingai dirban
čias didelį lietuvišką darbą. Šie
met ypatingai gausiai buvo su
sirinkę lietuvių. Svečių tarpe bu 
vo matyti daugelis iš lietuvių 
veikėjų ir profesūros.

YVaterburio stalai, apkrauti vi
sokiomis gėrybėmis, vilioja pra
eivį. Menčesteriečiai/kaip ir kas 
met, atsigabenę savo virtuvę, iš
sijuosę stengiasi aptarnauti se
nus savo klijentus. K. Mockus 
ir Masionis pasikeisdami per 
garsiakalbį šaukia įvairius pra
nešimus bei paraginimus, kad 
nesugestų rūgštus pienas, neat- 
auštų lietuviškas kugelis ir pa
našiai; o kiek įvairių įvairiausių 
pranešimų.

Bet vieno dalyko Ir, kaikieno 
manymu, svarbiausio dalyko Ne 
kalto Prasidėjimo Seselių sody
boje negausite, tai svaiginamų-

PIRMOJI KATALIKIŠKOJI MOKYKLA KENDALL APSKRITY

5

švč. Marijos bažnyčios klebonas kun. Jonas Savukynas, MIC. Plano, III., yra suplanavęs pastatyti puikią parapinę mokyklą 
ir salę. Atvaizde matome to projekto vaizdą. Sienos bus iš ply tų ir akmens derinio. Mokykla turės 8 kambarius pamokoms, 
o salė galės talpinti 500 asmenų. Architektas yra Gerald McCoy iš Auroros. Šio plano įvykdinimui kontraktoriai gali 
pasisiūlyti. Statyba manoma pradėti rugsėjo mėn.

tarė nupirkti ir įteikti Kenoshos 
miesto viešajai bibliotekai dr. V. 
Sruogienės knygą "Lietuvos is
torija”.

jų gėrimų: nei alaus, nei degti- 
11 vai. šv. mišias atnašavo n£s nej kitokių svaigalų. Ne

kun. J. Pragulbickas iš Eliza- 
beto, pamokslą pasakė kun. R. 
Krasauskas, neseniai atvykęs iš 
Romos.'

Renkimės prie Šiluvos 
apsireiškimo jubilėjaus

Pamokslininkas kun. R. Kra
sauskas smulkiai papasakojo a- 
pie šv. Mergelės apsireiškimą 
1608 metais Šiluvoje. Tai įvyko 
reformacijos įsigalėjimo Lietu
voje metu, kai Šiluvos bažnyčia 
buvo sudeginta, o parapijos tur
tai kalvinų nusavinti. Šiluva dar 
prieš reformaciją buvo lietuvių 
maldininkų gausiai lankoma. 
Bet Šv. Mergelės apsireiškimas 
ir aklo senelio toje vietoje pa-

vienas iš šalies tiesiog spirte 
spiria seseles nors alų pardavi
nėti gegužinės metu, kas žymiai 
padidintų gegužinės pajamas, ta 
čiau seselės rodo gražų blaivy
bės pavyzdį ir savo tvirtų prin
cipų neparduoda už viliojančius 
dolerius.

Visų šventės dalyvių didžiau
sias dėmesys' nukreiptas į vasa
ros stovyklos mergaičių, pasiro
dymą, kuris kasmet būna na u 
jai parengtas su visai nauja 
programa. Jau valandą prieis 
programos pradžią aikštė prisi
pildo žiūrovų; kiekvienas sten
giasi užimti geresnę vietą, kad 
geriau galėtų sekti programą.

gijimas paskatino lietuvius ka- 4:30 val aikštėje
talikus kovoti už savo teises. Po
keliolikos metų šiluviečiai atga
vo parapijos turtą ir pasistatė 
naują bažnyčią. Ne tik šiluvie
čiai, bet ir kitos parapijos atko
vojo savo prarastas teises ir ka 
talikybė pradėjo atsigauti, iš 
naujo atgimti. Šiluva tampa lie
tuvių šventove, gausiai lietuvių 
lankoma. Jos garsas plačiai pa
sklinda ne tik Lietuvoje, bet ir 
Lenkijoje bei kituose kraštuose. 
Iš visur plaukia minios maldi
ninkų. Šiluvos apsireiškimas yra 
pirmas žinomas dokumentuotas 
Marijos apsireiškimas pasauly
je. Rusai, užėmę Lietuvą, sten-

pasirodo ir žygiuojančios stovyk 
lautojos: vyresnės apsirengusios 
tautiškais rūbais, o jaunesnės 
stovyklos uniformomis. Joms 
vadovauja visad energinga, vi-

TAI BUVO REIKŠMINGOS DIENOS
(Reportažas iš mergaičių stovyklos)

Liepos 28 d. pasibaigė ketu
rias savaites trukusi Šv. Merge

lės Marijos Nekalto Prasidėji-

Su daina j ežerą

Prie viso to, ką pačios stovyk

ko mirties. Paskaitą apie didžiuo 
sius knygnešius ir lietuviškos 
spaudos platintojus skaitė kun. 
R. Krasauskas. Ta proga į sto-

išsiuvinėjimą ir III — Birutei 
Lanauskaitej už popieriniais rū
bais parengtą lėlę. Iš mažųjų 
grupės: I — Eglei Pauliukony-

„ .. . , , , J. lautoios yra pasakiusios, norfe- f . . , ... . .. .mo Seselių vienuolyno sodyboje!.. .... .. ’ • taip pat draudžiamosios lietuvis-... . ,, ciau tik kaiką paaiškinti, ką esu , , , .. , . . .mergaičių stovykla Šia proga . i ♦ • w< w j kos spaudos platintojas. Apie
norėčiau bent trumpai supažin
dinti su praėjusios stovyklos gy 
venimu. Iš eilės buvo jau XIV 
stovykla. Jai vadovavo sesuo 
M. Margarita, kuriai padėjo se
suo M. Kristoforą, sesuo M. Ber 
narda ir sesuo M. Jonė. Dvasios 
vadais buvo prof. kun. St. Yla 
ir kun. R. Krasauskas. Be to, 
mergaites lavino ir mokė žino-

patyręs iš mokytojos M. Mari- į 
jošienės pasakojimo. Ji pastebė
jusi, kad šių metų stovyklauto
jos turėjo didelį lietuviškų dai
nų repertuarą, kiekviena proga, 
ypač važiuodamos vienuolyno j 
autobusu į Vebsterio ežerą <mau

vykią buvo atvykęs ir Lietuvos tei už siuvinėjimą, II *- Eglei 
Nepriklausomybės signataras 1 Juškaitei už siuvinėjimą ir III 
prof. Steponas Kairys, buvęsVincei Juškaitei už nupieštą 

paveikslą. Iš lietuvių kalbos — 
vyresniųjų grupės Marytei Sau- 
laitytei ir vidutinių jų grupės Ži
vilei Mockutei.

Sovietai repatrijuoja lenkus
Nowy Swiat, liepos 15 d. lai- 

1 doje remdamosi oficial. lenkų 
komunistinės agentūros PAP ži 
niomis, skelbia, kad per pirmuo
sius 1957 m. šešis mėnesius 47, 
000 lenkų repatrijuota. Nowy 
Swiat remdamosi tais pat šal
tiniais nurodo, kad ta repatria
cija vykdoma iš Ukrainos, Gu
dijos ir Lietuvos Sovietinių Res 
publikų. Laikraštis pažymi, kad 
repatrijuojami tų kraštų senų 
laikų gyventojai nemoką net len 
kiškai, o lietuviškai, gudiškai ir 
ukrainiškai. Repatrijuojami iš 
kraštų, kuriuos Franklin D. 
Roosevelt ir Churchill Jaltoje 
atskyrė nuo Lenkijos.

Tie dabar repatrijuojami gimę 
tuose kraštuose, jų tėvai ir pro
tėviai ten gyveno amžiais. Laik
raštis toliau nurodo, kad tų kraš 
tų lietuviai, gudai ir ukrainiečiai 
perkeliami į Rytų kraštus, o len 
kai stumiami į Vakarus, tuo So
vietai vykdo savo imperializmą, 
jie plečia savo sienas, jie skver
biasi į vakarus.

savo knygnešio darbą vaizdžiai 
papasakojo ir stovyklautojoms.

Lankėsi Norvvich diecezijos 
vyskupas

dytis. nesigailėdavo savo balsy ® Nor'''ic1h diecezijos vyskupas
ir plėšdavo lietuviškas dainas

ma įaunimo sporto specialiste .. , . . .... .rr. ............x... cios nuo dainos neatsilikdavoK. Manjosiene, Nijole Stadalm-
kaitė, sesuo M. Arkadia ir postu

Ir liepos 18 d. Nowy Swiat 
taip pat vedamąjame nagrinėja 
repatriaciją lenkų iš buvusių 
Lenkijos teritorijų į vakarus. 
Šį kartą laikraštis giliau palie
čia lietuvių, gudų ir ukrainiečių 
trėmimus į Užuralį, Sibiro gilu
mas. Esą lenkai repatrijuoja
mi į vakarus, lietuviai, baltgu- 
džiai ir ukrainiečiai tremiami į 
Sibirą, jų vieton gabenami Azi
jos beraščiai, kurie daugiau gali 
pasitarnauti Sovietų tiesiogi
niams tikslams. Jie greitai iš
moks vietos kalbos, vadinsis lie 
tuviais, gudais ir ukrainiečiais 
ir nejausdami vietos patriotiz
mo tarnaus ir Sovietų imperia
lizmui, Sovietų idėjai. To siekia 
'Sovietinis imperializmas, nekrei 
piant dėmesio į vardus, ar tai 
būtų Chruščev, ar Žukov, Sta- 
lin, ar Molotov — jie visi siekia 
tų pačių tikslų.

Čia vėl laikraštis primena Te
herano, Jaltos sutartis. (LAIC-

Dovanas įteikė vienuolyno ka
pelionas kun. St. Yla ir motinė- 

,, ... , ,, , , . T įlė M. Aloyza. Vaidilučių būrelio,
,_____Isunnkusio daugiausia taškų,

mergaitės gavo po Šiluvos Ma
rijos paveikslą.

Paskuti :į, atsisveikinimo žodį 
tarė kun. St. Yla, pabrėždamas 
nepaprastą jaunimo stovyklų

Bernard J. Flanagan. Jis buvo
visą kelią. Net ir naujokės ir la-1 'abai stovyklautoją
bai silpnai lietuviškai kaiban? drausnungu susiklausymu jų 

taut’skais rūbais ir sušoktu Sa

giamos iš lietuviškų liaudies dai
1 nų, pasakų, patarlių ir mįslių, 

Stovyklautojos leido ir savo pavaizduojant juos gyvais pa- 
savaitinį laikraštėlį “Kibirkštė- veikslais ar veiksmu.

lantė Teresė Tumosaitė.

les”, kurių skiltis užpildydavo 
pačios stovyklautojos. Laikraš
tėlio redakciją sudarė Jūratė

sad užsidegusi naujomis idėjo- Strimaitytė, Kristina Škėmaitė
mis patyrusi sportininkė — pe
dagogė Kotryna Marijošienė, o 
jai padeda dar jauna, tik prade
danti reikštis, jaunimo vadovė 
Nijolė Stadalnikaitė.

ir Gražina Marijošiūtė. Jai va
dovavo postulantė Teresė Tu
mosaitė.

, „ , , dutės” šokiu. Ir labai nusivylė,
Laužams programos buvo ren kaj sužinojo kad is jo vyskupi.

Tenka pasidžiaugti, kad dau
gelis lietuvaičių mokosi piano ir 
gana geųą^sugeba paskambinti, 
tad talentų vakarams nestokojo 
programos.

Šiemet stovykloje buvo ir šis

ios nėra nė vienos stovyklauto
jos. Jis tiesiog pageidavo, kad 
ar negalėtų seselės surengti ii' 
vietos mergaitėms panašią sto
vyklą.

Be minėtų asmenų, stovyklą 
lankė Tėvų Marijonų provincio- 
las tėvas Jančius, prof. Salys, 
kun. dr. V. Cukuras, kun. Bal-

tas naujo, tai įvesta stovyklau- ^ys> ,^un' J. Grig°nis> kun- p-

reikšmę tautiniam auklėjimui. 
Atsisveikino iki sekančios XV- 
sios jubilėjinės stovyklos.

• Pranas Pauliukonis

Kenosha, Wis.
Pasilinksminimas

Lietuvių Bendruomenės Keno
shos apylinkė š. m. rugpjūčio 11 
d. Šv. Petro parapijos namų aikš 
tėję rengia smagų pasilinksmi
nimą —- gegužinę. Veiks baras, 
šokių mėgėjai turės progą pa
šokti, grojant geram muzikan
tui iš Ratine, bus ir kitokių mar 
gumynų.

Kenoshiečiai ir apylinkių lie
tuviai kviečiami į tą pasilinks
minimą atvykti ir smagiai laiką 
praleisti. Pradžia 2 vai. p. p. Lie 
taus atveju pasilinksminimas į- 
vyks salėje.

Kultūrinė veikla
LB Kenoshos apylinkės val-

Jonaitis, vyriausiasis skautinin
kas Čepas, skautininkas Benešiū 
nas su vilkiukų stovykla.

1 jaimėto jog
Stovyklinis “režimas” pasibai

gia šeštadienį vakare vėliavos 
nuleidimu. Tad tą vakarą prie 
vėliavos nuleidimo, susirinkus 
svečiams ir atvykusiems tėve
liams parsivežti dukrelių, sto
vyklos vadovė paskelbia laimė
jusius daugiausia taškų būrelius 
ir pavienes laimėtojas iš atskirų

to joms uniforma: balta kepurai
tė su mėlynais dryžiais, balta 
bliuskutė ?ir mėlynas sijonėlis. 
Sveikintinas dalykas; uniforma; 
uniforma, ypač mažesnėms, yra 
labai patrauklus dalykas. Mer
gaitės stovyklos metu buvo la
bai uolios ir drausmingos: rū
pestingai rinko taškus, kad lai
mėtų pirmą vietą, bet visos negi 
gali laimėti pirmą vietą, tad dau 
giausia taškų surinko: I Vaidilu
tės 433, II Ramunės 402, III Rū
tos 377.

paminėti rašytojai

Kiekvienais metais stovyklos 
metu surengiamas bent dviejų- 
trijų lietuvių rašytojų paminė
jimai, pakviečiant juos asmeniš
kai atvykti ir stovyklautojoms 
tarti žodelį. Šiemet pirmiausia 
buvo paminėtas rašytojas Jonas 
Biliūnas, nuo kurio mirties šie
met gruodžio mėnesį sukanka 
50 metų. Antrasis jubiliatas bu
vo Kazys Bradūnas, kuris teikė 
si atsilankyti į mergaičių sto
vyklą ir gyvu žodžiu į jas pra
bilti. Tuo būdu stengiamasi lie
tuvišką jaunimą supąžindfinti 
su lietuvių kultūrininkais, meni
ninkais bei veikėjais.

Pagerbti didieji knygnešiai
Stovykla surengė iškilmingą 

didžiųjų draudžiamosios lietuviš 
kog spaudos rašytojų ir platin
tojų paminėjimą. Šiemet kaip

Laikraštėlyje yra vestas pačių 
stovyklautojų dienoraštis, kiek- 

Šių metų programos tikslas,vien4 dien{* užfiksuota vis ki- 
buvo miniatiūroj pavaizduoti ItOs stovyklautojos. Taip pat yra 

atskirų stovyklautojų pasisaky
mai vienu ar kitu klausimu. Tad 
laikraštėlyje atsispindi visas sto
vyklos gyvenimas ir stovyklauto 
jų nuotaikos. Todėl, nenorėda-

Chicagos šokių šventę

Programa pradedama stovyk

SLMAŽilNKIT SVORI 
GYVENKIT ILGIAU 

Suliesėkite ir išlaikykite liesumą 
Gydytojo priežiūroje 

Skambinti po 2 popiet 
DEarbom 2-1010 
DEarborn 2-1016

gėsi kaip galima sumažinti Ma- lautojų maršais: žaidžia, juo- 
rijos garbinimą Šiluvoje, iš už- kiasi ir šoka, Prašom, prašom
sienio nieko neišsileido ir pačių 
lietuvių maldininkų keliones var 
žė. Tik Lietuvos nepriklausomy 
bės laikais Marijos garbinimas 
Šiluvoje vėl galėjo laisvai plės
tis. Šiluvos Marijos — Šiluvos 
garbinimas paplito ir emigran
tų lietuvių tarpe. Pietų ir Šiau
rės Amerikoje jau yra keletas 
šventovių Šiluvos garbei. Ir Ne 
kalto Prasidėjimo Seselių šven
tovė Putname, Conn., taip pat 
simbolizuoja Šiluvos Marijos 
garbinimą. Ateinančiais metais 
sukanka 350 metų nuo Marijos 
apsireiškimo Šiluvoje. Lietuvių 
katalikų pareiga su tinkamu pa
sirengimu ir iškilme paminėti

paklausyti ir Ugnelė liepsnelė. 
Mergaitės dainuodamos atlieka 
įvairias žygio figūras ir čia tuoj 
pat vyresnės pasirengia tautiš
kam šokiui — lėtūnas. Po šokio 
mažiausios stovyklautojos, ku
rioms diriguoja pati mažiausia 
stovyklautoja Juškaitė, padai
nuoja tris daineles. Vidutinės 
iš trispalvių tautiškų kaspinų 
sudaro pynes ir atlieka labai 
egzartiškas lenktynes, kurios 
uždega ne tik lenktyniautojas, 
bet ir žiūrovus. Visos drauge, 
sesers M. Bernardos vedamos, 
padainuoja tris daineles: Ta mfl 
sų seselė, Tykus vakaras be vė
jo ir Iš rytų šalelės. Vyresnio-

lietuviams reikšmingą jubilėjų. sios pašoka tėvelių polką (senių 
Baigdamas pamokslininkas kvie Į triptinį) ir sadutę, vaizduojah
tė visus lietuvius rūpestingai 
rengtis paminėti jubilėjų: 1) kas 
dieną ar kas savaitę sukalbėti 
bent po vieną Sveika Marija ta 
intencija; 2) tiek lietuviškoje, 
tiek svetimtaučių spaudoje pla
čiai išryškinti įvykusio stebuklo 
aplinkybes ir jo reikšmę bei ypa 
tingą lietuvių kultą Marijai; 3) 
visos lietuvių katalikų parapi
jos turėtų iš anksto rengtis pa
minėjimui.
Maža* tautinių šokių festivalis

Gegužinės metu vienuolyno so 
dyboje yra įvairiausių pramogų 
ir užkandžių: salėje vyksta lo
terija iš 1,500 laimėjimų, šalia 
salės K. ir M. Pauliukoniai pa 
deda jaunesniesiems žvejoti žu
veles ir lydekas, prie garažo du 
rų ponia Mockienė su padėjėju 
suprakaitavę gelbsti jaunoms 
mergaitėms išmėginti savo lai
mę laimėti gražią lėlę, iš kitos 
pusės ponia Mičiūnienė renka už 
sakymus patiems didiesiems 
trims laimėjimams — skalbia
mai mašinai, sidabro servizui ir

čią jaunosios atsisveikinimą su 
rūtų darželiu. Čia pat-iš jaunų
jų stovyklautojom dviem pus
račiais sudaroma darželio tvo
relė. Sadutė ne tik Chicagoj, 
bet ir Putname labiausiai su
žavėjo žiūrovus. Po jaunystės 
maršo stovyklautojų seniūnė 
Marytė Saulaitytė taria atsis
veikinimo žodį. Visi sugieda ‘‘Ma 
rija, Marija...”, ir mergaitės iš
žygiuoja šis aikštės, dainuoda
mos jauno muziko J. Petkaičio 
“Neliūdėki, broli”, išėjimo mar
šą paskutinį kartą nuleisti vė
liavą. Suskamba himnai ir vėlia 
vos leidžiasi. Ateinančią vasarą 
jos vėl pakils, jaunatvė čia kryk 
štaus ir lietuviai vėl gausiai rink 
sis į šventę!. Pr.

mas būti nuobodus, pacituosiu 
kaikurias laikraštėlio vietas, iš 
kur matyti, kaip mergaitės ver
tina pačią stovyklą.

“...Visoms buvo smagu šioj 
sodyboj vasarot”.

“Kiekvieną dieną pradėjom 
susijungdamos su Dievu šv. Mi
šiose. Kartu meldėmės už tėve
lius, gimines ir draugus”.

“Nors kartais nenoromis ėjom 
į pamokas, dabar jomis džiau
giamės, nes išmokom daug lietu
viškų dainų, šokių bei pasakų. 
Pamilom Lietuvą ir jos literatū
rą. Susitikom senas, drauges ir 
įsigijom daug naujų”.

“Prabėgo mūsų gerai supla
nuoti vakarai — įdomūs laužai, 
smagūs linksmavakariai ir rim
tesni pašnekesiai. Per talentų 
vakarus pasidžiaugėme nuosta
biais mūsų pačių talentais... iš
mokom visos kartu su seselė
mis praleisti laiką lietuviškoj 
atmosferoj. Gyvenom kaip dide
lė smagi šeima”.

“Geriau susigyvensim ir su na
mišklais. nes .tovyklaudamoa j uk sukanka M metų nuo ku„
turėjom progos pasiaukoti ki- | M. Sideravičiaus mirties. 25 me-toms ir joms padėti ištesėkime ta, nuo kun A v o mirtiea 
visuose savo pasiryžimuose! I lr 60 metų nuo kun s Gimžaus-

DRAUGAS 
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dalykų. Stovyklos vadovė sesuo 1 dyba, vertindama lietuviškosios 
M. Margarita visoms mergai- i kultūros siekimus, nors ir iš kuk 
tems, išsirikiavusioms prie vėlia- | lios savo kasos paskyrė ir išmo-
vos, pranešė, kad sudaryta ko
misija iš kun. St. Ylos, kun. V. 
Cukuro, kun. R. Krasausko ir 
motinėlės M. Aloyzos įvertinusi 
mergaičių darbelius ir nuspren
dusi premijas: vyresniųjų gru
pės I — N. Masaitytei už tau
tinę juostą, II — V. Tallat-Kelp- 
šaitei už išsiuvinėtą tautinės 
bliuzės rankovę ir III — Ausei 
Trojanaitei už megztinį. Iš vidu
tiniųjų grupės: I — Guodai Ko-’ 
šubaitei už tautinę lėlę, II — Da 
nutei Kron kaitytei už staltiesės

kėjo: Vasario 16 gimnazijai — 
$10, Tėvų Marijonų statybos sko 
loms — $10, mirusio prof. Vacį. 
Biržiškos antkapio fondui — $5, 
ir tautinių šokių šventės rengi
mo komitetui — $5. Be to nu-

Jei tenka kentėti nuo užkietėjusių

KORNŲ (nuospaudų)
Ir nuotrynų, tai vartokite naujų 
ir s k u h ų skausmų naikintojų 
X - IT. Bonkutė kainuoja tik 
$1.0(1 jūsų apylinkės drugštofyje.

Galima gauti šiose vaistinėse: 
Union Drugs, 3459 S. Halsted 
Prėskus, 11012 S. Miehigan 
43rd St. Store, 2735 W. 43rd 
J & J, 2557 W. 69th 
Charles, 6460 S. Kedzie 
Nieks, 6558 S. Kedzie 

Archer Big Store, 4193 S. Archer 
Cragin, 5100 Grand Avė. 
Roman’s, 3000 W. 59th 
Maranda's, 265 9 W. 63rd 

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

Tūkstančiai vartotojų įsitikino, kad dažus, vidaus ir iš oro dažy
mui, taip pat sienoms klijuoti popierius geriausia pirkt,

D. JURJONO BENDROVĖJE
3251 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

Tel. CAlumet 5-1064

Sutvarkykit
Pasiteirauk lie klek jums reikia pini
gų dažymui, pofvicrlnYimui, kamlt. 
pristatyti, garažui pastatyti, naujo 
centrinio apšildymo įrengimui arba 
kuriam nors kitam Jūsų namų per
tvarkymui pagal Jūsų pageidavimų.
Taria, imsiskolinkile reikiamų pinigų 
sumų Iš Brovers. Mokėkite žemus 
įmuko |kaė4kolos nuošimčius Ir gražin
kite paskolų |Milogiais mčneslniais 
mokėjimais.

SAVO NAMĄ

Visų apgaulių yra ta blogoji 
pusė, kad jos gali būti atideng
tos; tikrumoje — visada atiden 
giaraon, ir tada apgaudinėtojo 
padėtis pablogėja vieton pagerė
jusi. —M. D'Azeglio

tfember of the Cathollo Preaa Aaa*n 
Puhliahed dally, ezept Sundayn, 

hy the
LAthaaatan Cathollo Preaa Zoetety 
PAMNVMKRATA: Metama
Otcagel Ir Cicerai |».00
Kl*nr JAV Ir Kanadoj ft.oo
UMenyJ* 811.08

8TTBSCRIPTION KATRA 
|>.oo per year outalde of Chleag' 
88 00 per year tn Chicago * Clner 
88.00 per year In Canada 
Porelgn 811 00 per
H metu 

8.00 
8«.8O 
88.80

m»n
88.78
88.88
88.00

81.81

818’

Redakcija etratpentue taleri mito nooMtlra N eeti naudotų etratpanlų a* 
Loyo, ju«o grųttna tik 18 anluto •uattarua. RadakoUa oi akalMmp

4« felMte prtt1ui«*iAM para*

Yra lengva BENDRAUTI SU UROVERS

illmvers Banks i
47th Street & Ashland Avenu* YArdt 7-7000 į
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DĖMESIO ŠILUVAI
Šiandien atspausdiname Antano Rudžio, Amerikos Lietu

vių Romos Katalikų Federacijos centrinio pirmininko, raštą, 
atsišaukianti į Amerikos lietuvių visuomenę Maldos Dienos rei
kalu. Sis atsišaukimas yra daromas ALRKF centro valdybos 
nutarimu, Lietuvių Kunigų Vienybės pritarimu, su J. E. vysk. 
Vincento Brizgio žinia ir J. E. kardinolo Samuel A. Stritch pa
laiminimu. Šiuo reikalu yra painformuota ir National Cotholic 
Welfare Conference vyriausioji vadovybė.

Gal kam ir keista pasirodys, kada kalbama apie maldų 
dienas, nes tikinčiam žmogui kiekviena diena yra maldos die
na. Bet, turime galvoj Katalikų Bažnyčios specialias šventes, 
apdovanotas atlaidais ir kitokiomis malonėmis. Viena tokių die
nų — švenčių yra rugsėjo mėnesio aštuntoji diena — švč. Pa
nelės Marijos Gimimo šventė. Su šia diena bei švente yra ri
šamas Dievo Motinos apsireiškimas Šiluvoje, Lietuvoje, kur 
rugsėjo 8 d. tūkstantinės žmonių minios suplaukia paprašyti 
per ją Dievo malonių sau ir savo Tėvynei.

Giliai tikintysis lietuvis dažnai pagalvoja, kad, gali būti, 
jog Dievo Motinos apsireiškimas Šiluvoje buvo lemiantis mo
mentas nė vien tik katalikybės Lietuvoje gelbėjimui, bet taip 
pat ir lietuvių tautos egzistencijai palaikyti. Stebuklai neįvyks
ta be Dievo valios. Neįvyko jis ir Šiluvoje. Jis daug ką nulė
mė. Tik mes, kaip teisingai yra pasakęs ALRKF pirmininkas, 
nepakankamai jį įvertiname ir gal net nusikalstame dažnai pa
miršdami ypatingesniu būdu pagarbinti Mariją, atsimindami 
Šiluvos apsireiškimą. Prancūzija turi Liurdą, Portugalija — Fa- 
timą, Lenkija — Čenstakavą, kitos tautos kitas šventoves. Lie
tuva turi Šiluvą. Mes dažnai gėrimės, kaip kitos tautos ypa
tingomis priemonėmis ir iškilmėmis pagerbia ir pagarbina sa
vo šventoves. Tad, ar reiktų mums atsilikti? Tikrai ne.

Mes privalome būti dėkingi jaunam Amerikos lietuvių ka
talikų visuomenės veikėjui Antanui Rudžiui, kad jis mums pri
mena šį didelį reikalą, į kurį mes ligšiol permažai dėmesio te
kreipdavome. Jis nėra matęs Šiluvos, nėra buvęs ir pačioj Lie
tuvoj. Tačiau savo širdies gilumoje pajuto, kad jau laikas dau
giau ir dažniau kreipti savo akis, savo širdis ir savo maldas 
Šiluvos šventovės link. Toks laikas yra ypač dabar, kuomet Lie
tuva yra baisių priešų pavergta, kuomet ten yra naikinamas 
tikėjimas ir plačiausiu mastu vedamas genocidas. Kad paleng
vintų skaudžiai kenčiančios lietuvių tautos kančias, kad gelbė
tų tautą nuo pražūties, kad greičiau ateitų jos išsilaisvinimo ry
tojus, be vieningų darbų, didelių pastangų reikalingos yra ir 
mūsų visų maldos, masinės maldos, reikalinga karščiausiais 
prašymais kreiptis į Augščiausįjį per Šiluvoje apsireiškusią Die
vo Motiną. Šis yra vienas pačių svarbiausiųjų Maldos Dienos 
tikslų. i

Reikia tikėtis, kad Amerikos Lietuvių R.K. Federacijos bal
sas nepasiliks balsu tyruose, kad mes visi atkreipsime kuo rim
čiausio dė mesio į svarbųjį priminimą jungtis maldose tą dieną, 
kuri mums ypač yra brangi ir religiniu ir tautiniu atžvilgiu, nes 
rugsėjo 8 d. yra minima ir kaip Didžiojo Vytauto vainikavi
mo diena. Kaip anuo kartu labai gražiai yra parašęs savo straip
snyje V. Bgd. — savo dvasia ir maldomis darykime žygį į Ši
luvą.

Kad palengvintų rengti Maldos Dienos iškilmes įvairiose 
mūsų parapijose Federacijos Pirmininkas yra išsiuntinėjęs į 
kolonijas tam tikrų sugestijų.

LENKAI PRIEŠINASI RUSAMS
GEDIMINAS GALVA

PZPR — lenkų darbo parti
ja, kuri buvo įstatyta komuni
stiniame bate, toli buvo netoly- 
di. Ją sudarė Maskvos patep
tieji, kurių tarpe buvo apstybė 
savanaudžių ir prabangą mėgs
tančių, pvz. B. Bierut, bei MVD. 
Antrajai grupei priklausė len
kai tautiniai komunistai, tebuvo 
tik pakenčiami. Gomulka, Spy
chalski, Lochowicz, Jaroszevvicz 
ir eilė kitų vėliau suimti. Trečią
ją grupę sudarė ankstesni so
cialistai, vėliau įjungti komuni
stų partijom Pagaliau, savano
riai dalyvavę Ispanijos kare, ta
čiau buvę sunaikinti ne Ispani
joje, bet Lenkijoje.

PZPR kamieną sudarė tauti
niai komunistai, kurie turėjo 
paklusti maskviškės jėgos. Atė
jus tinkamai valandai, jie pra
dėjo kelti balsą.

Lenkų tautinis komunizmas

Gomulka— Spychalski byla 
tebuvo komunistų partijoje ne
sutarimo išdava. Dvi skirtingos 
taktikos susirinko, nors abi sie
kė to paties tikslo — komuniz
mo įgyvendinimo. Maskvos tak 
tika aiški — išlaikyti kiekvie
name svetimame krašte tokią 
komunistų partiją, kuri tebūtų 
jai ištikima. Šios taktikos laikė
si kominternas ir jo įpėdiniai.

Kai raudonoji armija atsidū
rė Lenkijoje, komintemui buvo 
pasiųstas raštas, kuriame len
kai komunistų partijos nariai 
pasiūlė kovoti prieš vokiečius. 
Maskva kurį laiką tylėjo. Vė
liau ji išsisukinėjo: “Lenkijoje 
esantieji draugai nenori supra
sti dabarties reikalavimų”. O 
tais “reikalavimais” tebuvo Mo

kurios sulaužymui ruošėsi ir 
Maskva.

1942 m. buvo suorganizuota 
PZPR. Tai padarė iš Maskvos 
atvykę patikimieji — Nowotko, 
Finder ir Fornalska. Partijos 
sekretoriais pradžioje buvo No- 
wotko ir Finder. Jiems mirus 
atėjo Wladyslaw Gomulka, ku
rią labai gerai žinojo apie 1939 
m. Maskvai pasiųstą raštą ir 
pasiūlymą kovoti prieš vokie
čius. Jis žinojo, nes rašto auto
rius negalėjo nežinoti ką para
šė. Masėąe pradėjo rūgimas, kai 
rusai pakeitė vokiečius ir tapo
naujais Lenkijos okupantais.(

Naujasis sambrūzdis aptarti

SUSITIKO

nas—tautiniu komunizmu, nors užimti D. Beako,
visais požiūriais yra savyje 
prieštarybė.

Gomulka ir Spychalski 
suėmimas

nus dvarus, žemė liks ūkinin- mas, gyvulių ūkio gamybos kri 
1 karna, tačiau buvo apgautas.

Nusigyvenusiai PZPR reikėjo 
naujų vadų ir naujo kraujo. 
Gomulka tiko naujiems uždavi
niams. Lenkai buvo sujaudinti 
šimtų susirinkimų, kuriuose dar 
bininkai, ūkininkai ir studentai 
reikalavo vieno dalyko — lais
vės. Netrukus daugiau laisvės 
sulaukė amatininkai, ūkininkai. 
Pagaliau ir darbininkai išdrįso 
išrinkti darbininkų tarybas, ku
rių uždaviniai aiškiai kirtosi su 
PZPR. Anuomet padaryta posū
kio pradžia. Bet ūkinė suirutė 
visur vyravo. O ją puikiai api
būdino ekonomistas Lipinski

Sunkvežimių vairuotojų ir kro-| 1956 m. rugsėjo mėn. 30 d., laik
vėjų sąjungos pirmininkas J. Hof-, raštyje “Po Prostu”: “IŠ sovie
fa iš Detroito, Mich., kaire], sutin-l 4.,„5„ ___ _____ ____x__
karnas tokio pat boso San Francis-
ce, Calif. T. White. Hoffa tikisi

timas, gausi administracija ir 
apstybė kompartijos ir vyriau
sybės pareigūnų, kurie buvo tik 
rais kolchozų išnaudotojais, pa
razitais’’.

mininko, vietą.
tarptautinio pir- 

(INS)

suimti, o jo turtą pagrobti. Vi
sa tai dėjosi iki 20 kompartijos 
kongreso, kai buvo pasmerktas 
“asmens kultas”.

Poznanės sukilimas 
1956 m. pradžioje prasidėjo 

atolydis Lenkijoje. 30,000 politi
niu kalinių buvo paleisti. Go
mulka ir Spychalski vėl atsidū
rė laisvėje. Išmušė valanda ank 
sčiau reikalautos socializacijos, 
kuri būtų palaipsniui vykdoma. 
Šviesuomenė pradėjo palaikyti 
santykius su vakariečiais. Ko
munistų partija jieškojo naujo 
kelio ir žmonėms žadėjo dau
giau laisvės suteikti. Iš ūkinės 
krizės reikėjo kelią rašti. Dalis 
stalininkų ėmė ne tik kalbėti 
apie laisves, bet net nusigręžti 
nuo stalininės ūkio politikos. 
Nors lenkų spauda ir nūdieną 
varžoma cenzūros, tačiau vis 
aiškesnių balsų pasigirdo. Sta

Tarp maskviškių komunistų 
ir Gomulkos įvyko susikirtimas.
Ne Gomulka sudarė komunistų 
partijoje opoziciją, bet ją sukū
rė maskviškiai, siekę visais bū
dais lenkų tautines nuotaikas 
užgniaužti. Galop B. Bierut, jo 
talkininkas H. Mine, J. Berman, 
o vėliau Wladyslaw Dworakows 
ki pradėjo smarkų puolimą 
prieš Gomulką. Po kalbų buvo 
kreiptųsi į Bezpieką — lenkų 
saugumą — prašydami pateik
ti kaltinamosios medžiagos Go- 
mulkai suimti. Bezpieką minis- 
terio pavaduotojas Rimkowski 
jiems atsakė: aš teturiu įrodo
mosios medžiagos, kad Gomulka 
yra nedraugingas Rusijai. Tai 
žinojo Maskva, nes Gomulka bū

kraSt? I"?"1Ste' "biuroknitija'"liko. KraS-

tas ir toliau parėjo nuo mask-, r.-1-v x x _x- nu ir rnmisteno pirmininko pa-lotovo - Ribbentropo sutartis., vaduotoju nekartą susiklrto F

Autoritetų jieškęs jaunimas
t VYSK. V. BRIZGYS

Yra labai daug jau užmirštų! tikėjimą. Tos rūšies autoritetų, 
himnų ir maršų, kieno nors su- kurie tokiais būtų tik jaunimo 
kurtų jaunystės garbei. Dauge-1 akyse, iš viso negali būti. Jeigu 
lis jų nesiderino savo žodžiais sutikti, kad kas nors gali būti 
nei su patyrimu, nei natūralia i tikru autoritetu jaunimui, nebū-
išmintimi, nei su žodžiais, skir
tais jauniems žmonėms Šventojo 
Rašto Išminties Knygose. Ne
užtarnauti pagyrimai ir nepasie
kė jaunimo širdžių. Didžiau
siam nustebimui retkarčiais jau
nimas pradeda šauktis autorite
tų, nė nesustodami prie tų, ku
rie nekritiškai jaunimą gyrė.

Jaunas žmogus yra dar taip 
trumpai ir mažai išgyvenęs, kad 
jaunimo akyse kam nors pelny
ti ligtol visuomenėj neturėtą au
toritetą. Jaunimo akyse auto
ritetu naujai tapti gali kas 
nors pataikęs į jaunimo dienos 
nuotaikas, jaunimui pataikauda
mas. Jaunimui kartais patinka, 
kai jis apšaukiamas žmonijos at 
eitimi (lyg kitaip galėtų būti), 
kai jų akyse papeikiami ir pa
žeminami senesni ir vyresni. To
kiais keliais iškilę autoritetai te
si tačiau tik tol, kol jaunimas 
pradeda protauti, kol įsigyja 
kiek patirties.

Jaunimo šauksmas autoritetų 
išduoda vieną didelį trūkumą. 
Tai reiškia, kad nutrūko ryšys 
su jų natūraliais ir visuomenėje 
esančiais autoritetais. Tai gali 
įvykti dėl daugelio priežasčių, 
kurių čia neliesime. Natūralieji 
autoritetai yra gimdytojai, se
natvės sulaukusieji ir asmenys, 
esą svarbiose visuomeninėse pa
reigose.

Apie gimdytojus buvo kalbė
ta. Visuomenės autoritetai yra 
asmenys, savo darbais užsitar
navę visuotinę pagarbą ir pasė

damas autoritetu visuomenei, tu 
retume sutikti, kad jaunimas ir 
daugiau patyręs, ir viską geriau 
supranta, negu subrendusi visuo 
menė.

Yra dar dvi žmonių grupės, 
kurias visi, taigi ir jaunimas, 
turi mylėti ir gerbti. Viena tų 
grupių yra visi senatvės sulau
kę žmonės. Kas sakytų gerbiąs 
kitus tik už nuopelnus, o ne už | 
išgyventus metus, tas išsiduotų 
negerbiąs jokio žmogaus ir esąs 
peiktinai didelės nuomonės apie 
save. Išeitų, kad jis esąs toks 
pat visažinantis, kaip ir Viešpats 
Dievas, — žinąs kiekvieno žmo
gaus veiksmus ir jų vertę. Turė
tų būti suprantama kiekvienam 
protui, kad mes įstojome į gyve
nimo kelią, pilną visokių gėry
bių, kurias sukūrėme ne mes, o 
prieš mus gyvenę ir dar gyveną 
vyresnieji. Apie tai bus dar at
skirai kalbama. Pagarit>a senes
niems yra natūralus įvertinimas 
ir dėkingumo pareiškimas už vi
sa, kas prieš mus sukurta. Mes 
niekad neatrinksime^ kas gyve
nime daugiau nusipeflnė: išradė
jas ar tas, kuris savo jėgomis, 
gal net gyvybe, išradimą realiza
vo; karo mūšio vadas, ar karei
vis, kuris savo gyvybės auka 
įvykdė vado planą ir visuomenei 
liko nežinomu kareiviu.

Kita žmonių grupė, kurią jau
nimas privalo gerbti, yra asme
nys svarbiose pareigose. Tie as
menys yra gerbtini ne dėl jų pa
čių. Kaip žmonės, jie yra toki

pat, kaip ir visi kiti. Gerbtinos 
yra pareigos, o per jas ir tie, ku
rie jas vykdo. Kol viskas sklan
džiai einasi, visuomenė nevisada 
tinkamai vertina civilinę ir dva
sinę santvarką. Tačiau pakan
ka, kad svarbių pareigų vykdy
mas kaip nors sukliūva ir visuo
menė tuoj pajunta, kas jai gre
sia. Kur nėra visuomeninių pa
reigų ir jų vykdytojų, ten nėra 
kultūringai sutvarkyto gyveni
mo.

Nevisada peiktina, kai jauni
mas ilgisi, kas jų akyse užsitar- 

t nautų tokį vardą ar pritarimą,
■ kurį jie visi su pasitikėjimu sek- 
, tų. Šiuose paskutiniuose dvie- 
' juose straipsneliuose įvardinti 
žmonės yra tie autoritetai, kurie 
jau seniai yra verti jaunimo pa
garbos. Kas juos paniekinęs šau 
kiasi autoritetų, tas greičiausiai 
jų niekad nesuras, arba lengvai 
gali pakliūti pataikautojų ar net 
demagogų įtakon.

su
j marš. Rokossowskiu dėl karių 
vykdytų plėšimų lenkiškose že
mėse. Bierut tačiau negalėjo vie 
šai šio kaltinimo panaudoti. Jieš 
kotą kitų būdų. Tuomet įsakyta 
du artimuosius: Gomulką ir gen. 
Marian Spychalski tarpusavyje 
supjudyti, kad ką iš jų išgavus. 
Pastarasis buvęs veiklus Armi
ja Krajowa kovotojas, Londone 
turėjo brolį emigrantą. Visiems 
žinomas dalykas, kad jis vado
vavo kariniam saugumui. Ta
čiau ir tie dalykai mažai tepa- 
tarnavo rimtai pakaltinti ir pa
smerkti. Gomulka laikėsi san
tūriai, o iš šalies nebuvo pateik
ti rimti įrodymai jį esant kal
tu. Nežiūrint didelių pastangų, 
tačiau sunkiai buvo išjudinama 
Gomulkos byla iš akligatvio. 
Taip jie liko nors ir ištaiginga
me namų arešte.

Šiuos suėmimus sekė kiti. 
Pradėjus valyti kariuomenę rei
kėjo ir maršalą Rola Zymierski
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(TĘSINYS)
— Mariuk, skambink dar, prašau...
— Ką tu norėtum ? — ji tarsi pabudo.
— Ta... palauk... „Amžinai mėlyni Latvijos kal

nai...“ Toji yra nuostabi.
Gitaros garsai skleidėsi, pagavo, kėlė, nešė.
Andrius klausėsi, kaip kalnų šaltiniai čiurleno, 

matė tolumų vizijas. Metai, kaip sunkiai prikrauti gar
laiviai, atlingavo. Augo darbo kalnai. Platūs ir balti 
vieškeliai tarsi juostos apvyniojo juos. Būriai žmonių. 
Oi, veidų, veidų gretos!

Jie ten dirba kartu su jais visais. Tūkstančiai ran
kų sunkųjį gyvenimą, tarsi po žeme stovėdami, visą že
mės paviršių kelia augštyn. Augščiau, augščiau.

Kokia žara, kokia saulė? Visi mato ir šaukia.
Jie abu su Maryte įsimaišo į būrį. Ten linksmas, 

naujais rūbais apsivilkęs, eina jo tėvas, broliai, seserys 
ir mažoji Elzytė yra paaugusi ir daili.

'— Yra verta baigti augštąjį mokslą. Matai, ką 
Rugajaus sūnus sugeba padaryti, — kalba žmonės.

Sekmadienio vakaras prie ežero, prie Zemdegų eže
ro, visai netoli Rugajaus namų. Jie visi stovi ant Ug-

tinių kolchozų mes patyrėme 
nepaprastas nesąmones, liūdnus 
reiškinius kolektyviniame ūky
je: mažas derlius, sustingimas 
nors vis spartintas mechanizavi

viškės ūkio politikos. Garsėjan
ti balsai gyventojų nepasotino 
ir neaprengė. Sprogimas neiš
vengiamas. Jis įvyko Poznanė
je. 1956 m. birželio 28 — 30 d. 
prasidėjęs garvežių įmonėje! 
Streikas baigėsi susidūrimais 
su rusų šarvuočiais. Tik tuomet 
nuaidėjo įkalbos apie darbinin
kijos išnaudojimą, sustingusią 
biurokratiją, trūkumą maisto, 
aprangos ir butų. Kompartija 
turėjo kaiką daryti. Nenoromis 
pradėtos derybos su W. Gomul
ka, nes jo ideologija atitiko die
nos reikalavimą. Lenkai jau bu
vo nusiteikę prieš rusus, o Go
mulka iš seno jų nekenčia. Len
kai nori gerbūvio — Gomulkai 
proga pristabdyti socializaciją. 
Dar anuomet, 1945 m., kai sta
lininkai — Bierut, Mine, Ochab, 
Nowak, Berman ir Zambrowski 
kalbėjo apie privačios nuosavy
bės palikimą, jie žinojo, jog bu
vus apgaulė. Gomulka anuomet 
nuoširdžiai tikėjo, kad sunaiki-

STATYBAI 

IB NAMŲ 

PATAISYMUI 

pbistatom
Visokių Bfišių 

medžiagą

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITVVINAS. Prec

3039 So. Halsted St.
Tel. VIctory 2-1272

Apkainaviraą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

Raštinė atidarė kasdien nno 
8 vai. ryto iki 6 vaL vakaro 
Seštadienais iki 3 vai. vakaro

Our 37th Yeor
Savings Insured Up to $10,000 
Yonr 

Saoings 
Welcomed

RESERVE
'SAVINGS AND IOAN ASSOCIATION

8947 WEST ROOSEVELT ROAD • CICERO 50, ILLINOIS
THOMAS W. HAVEY, Presid.nl . R08ERT W. HAVEY,

Sscrelary-Tr.atur.r
CHARLES A. MeVEISH, Vie. fresidenl Eieeutiv. Officer

PERSPĖJIMAS
MES pastebėjome, 'kad ir vėl kaikurios nepatikimos firmos skel

biasi priimančios dovanų siuntinius į U.S.S.R.
Turime pareigą pranešti visiems siuntinių siuntėjams,, kad vi

sos taip vadinamos agentūros ir jų skyriai (sū-agencies) yra pa
naikinti ir kad siuntiniai tegali būti siunčiami tiktai per Intuorist, 
Moscow oficialiai įgaliotas firmas, kurios turi teisę išduoti leidi- 
mus-“licenses”.

Kad apsaugojus jūsų gimines Lietuvoje ir jus pačius nuo per- 
didelių išlaidų sudarytų įvairių tarpininkų-“middlemen”, būkite tik
ri,_ kad firma, per kurią jūs siunčiate savo

DOVANŲ SIUNTINIUS 
Į LIETUVĄ, U.S.S R.

yra atsakominga firma, turinti neabejotiną reputaciją ir turinti 
oficialų įgaliojimą priimti tokius siuntinius.

Mes esame šiame biznyje jau suvirs dvidsįšimts penikeri me
tai, ir mes didžiuojamės dešimtiihis tūkstančių savo patenkintų kli- 
jentų. Bet kokie dovanų siuntiniai pristatyti bet kurioje žemiau 
išvardytoje įstaigoje yra siunčiami

TIESIOG I U.S.S.R,
BE JOKIŲ TARPININKŲ

Šitaip sutaupote laiką bei pinigus, išvengdami ekstra išlaidų 
bei jiems pelno.

GLOBĖ TRAVEL SERVICE
716 Walnut St 

Phlladelphfo 6, Pa. 
UOunbard 3-3455

1991 Broaduay 
New Ydrk 23, N.Y. 

LYoeum 5-0900
6446 Mlchigan Avė. 
Detroit 10. Mich. 
TAshmoo 5-7560

4102 Archer Avė. 
Ohicago 32, UI. 
FRontier 6-6399

1165 E. 71st St. 
Cleveland 3, Ohio 

UTah 1-0807

1O Rytoj mano šeimininkė, tave čia radusi pakars, An
driau... Matysi, kaip pakars! Fui tu...

Pabudęs, Andrius valandėlę nieko nesuprato. Aki- Marytė pradėjo juoktis. Tai padėjo, 
mis gaudė svetimus kontūrus tamsoje. Kur aš esu? — Jei jau esi tokia gera, tebūna taip —t tu duok 
Tada prisiminė. Taip, bet kur Marytė? man vietą ant kėdžių, bet pati eik į lovą, tada — su-

Už sienos, antrame kambaryje pradėjo mušti laik- tinku, 
rodis. Skaičiavo: vienas... du... trys... keturi... — Ne visai.

Akys apsiprato su tamsa. Matė ir — pašoko sė- — Jei ne, tai aš tuoj eisiu,
dom: Marytė buvo sudėjusi tris kėdes vieną prie kitos Marytė nuėjo į lovą, Andrius atsigulė ant kėdžių,
ir gulėjo ant jų. Briaunos piovė nugarą. Ir čia Marytė buvo gulėjusi.

— Kaip aš galėjau tai leisti? Arklys!
Mergaitė buvo užmigusi ir lengvai alsavo.
— Mariuk...
— Ar tu jau atsikėlęs ? — ji klausė pabudusi.
— Nebijok. Mano šeimininkė gera. Tave juk ji 

pažįsta ir visada tik gera apie tave kalba.
Andrius tylėjo.
— Dieve apsaugok! Tu guli ant kietų kėdžių. Rei

kėjo juk mane kelti... Kodėl tu manęs nepabudinai? 
Aš būčiau nuėjęs į namus...

— Tu taip gerai, gerai miegojai. Įmigęs dar per
braukė ranka savo kaktą... Aš taip žiūrėjau, žiūrėjau... 
Man ir čia buvo gerai.

— Ne, taip tai neina.
— Tikėk manimi — man čia buvo puikus miegoji

mas. Pasiklojau, apsiklojau... *
— Na, na! — ir Andrius iššoko iš lovos. — Aš 

tuoj eisiu namo.
— Naktį bėgsi? Kur tu naktį bėgsi!
— Na, kiek čia toli.
— Nekalbėk, nekalbėk! Kažin kiek laiko?
— Keturios.
— Keturios? Dar juoda naktis. Miegok tik ramiainies. kalno ir dainuoja. Raudonas saulėlydis. Veidai 

žėri žaroje. Tarsi rožėmis pribarstytos mirga ežero toliau. Po tokios kelionės, kaip vakar... 
bangos. Tokios platumos fr grožis. Andrius mintyse save keikdamas, stovėjo prie

Taip banguoja, banguoja, banguoja... lango.
Andrius užmiega. — Ar tu klausysi, ar ne ? Baigtas tu jau dabar esi.

Oi Mariuk, Mariuk!
Ji numetė vieną antklodę:
— Pasiklok ja.
Andrius numetė antklodę atgal:
— Apsiklok ja.
— Toks tu man esi! Palauk!
Kokį pusvalandį jie dar pasišnekučiavo, pasijuokė 

iš šio ar to. Marytė užmigo.
Andrius klausėsi, kaip ji lengvai, lengvai kvėpavo. 

Jam buvo gerai ir buvo patenkintas, kad nors dabar 
Marytę įvaręs į lovą.

Andrius neužmigo. Girdėjo, kaip laikrodis už sie
nos išmušė penkias, pusė šeštos ir šešias.

Laužė savo mintis visokeriopai, bet niekaip neiš
galvojo, kaip užmokėti už mokslą!

Jo kišenėje buvo tik tie dešimt latų, kuriuos buvo 
pasiskolinęs iš mokytojos Zemienės. Ji buvo miela, 
kaip motina, ir nebuvo nei vieno iš auklėtinių, kuris jos 
negarbintų.

Oi — taip! Būtų buvę tie pinigai, kuriuos jis va
sarą šiam tikslui buvo uždirbęs! Bet — tada atėjo Jo
nuko liga, tada... motinos laidotuvės...

Ilgokai minčių tuštuma ir tyla.

.(Bus daugiau)

Presid.nl
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P CIASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE

REAL ESTATE HELP VVANTED — FEMALE

Išgarsėjusi italų aktorė Gina Lollobrigida rodo savo kū
dikį Romoje. Ji sakosi, jog maitinsianti jį patt"ir tikisi sulaukti 
ir daugiau vaikų. Jos vyras yra dr. M. Skofic. (INS)

Rudens mados vestuviniai rūbai Nuotakoms
Būtinai apsilankykite į

V I R G I N I A’ S 
BRIDAL SHOP 

6540 S. Halsted St., ENglewood 4-9404
Karališki - romantiški rūbai nuotakai ir pamer
gėms už žemas kainas.

Atdara: Pirmad. ir ketvirtad. vakarais

Pilietuvės reikalais
KI. Mano abu tėvai į JAV-bes 

yra atvykę iš tokio krašto, ku
ris turi didelę imigracinę kvotą. 
Aš gi esu gimęs tokiam krašte, 
kuri turi 100 asmenų kvotą. 
(Mano tėvai būdami misionie
riais gyveno tame krašte). Man 
buvo aiškinta, kad prospektyvi- 
nė imigrato kvota priklauso nuo 
to krašto, kuriame jis yra gi-

Svvimming, riding, ųits and crafts. 
After school recrealįonal program. 
Kindergarten through 8th grade. 
Pick-up Service aceredited. Small 
classes. Individual attention.

ST. GEORGE SCHOOL
(Non sectarian)

4810 Kilis Avė. Chicago 15, Illinois 
Call KKnwood 6-8702. Ext. 1X1 

for ftirther infni-mation

DAVIDS TOOL SERVICE
8171 W. Grand Avenue 
RIVER GROVE, ILL.

, Pilnai aptarnaujame pjūklus 
męs. Gi mano gimimo vietos žolės pjautuvus:— 
krašto kvota yra maža, o tėvų1 • PAAŠTRINAME
— didelė kvota. Ar yra gali-'
mybių, kad man būtų pritaiky
ta tėvų krašto kvota?

• PATAISOME, ĮDEDAME 
’ NAUJAS DALIS.

ir

GERIAUSI INVESTAVIMŲ 
GALIMUMAI

KANADOJE

Torontas sparčiausiai augantis 

miestas Amerikos kontinente

MATTESON APYLINKĖJE savi
ninkas parduoda namų. $14,500. Sav. 
iškeliamas, būtinai turi parduoti, 
6 kamb.. 2 mieg., galimybė (rengti 
daugiau kamb., tri-level, spintos vir
tuvėje, moderni vonia, 1 autom, pri
jungtas garažas. Gazu apšild. 1 ak
ras žemės, gražiai apsodintas. Arti 
I. C„ mokyklos autobuso.

Tel. SKyline 4-U3O0

Med. 1 a. & k., II 0. 2 aut. gar.S15,500 
Mūr. 5 k. 1 k. virš. I k. rūs.822.04M>. 
Mūr. 2 |m> 5 k. 2 aut. gar. $24.000. 
.Meti. 1 a. 5 k. II 4 k. Alyva. »11.9OO 
Taverna ir 2 kam. užpak. Ui 0,500. 
.Mūr. 2 imi 0 k. 2 aut. gur. $20,000 
Mūr. naujas 3 erti. mieg. $22,900
S.A. AGLINSKAS Real Estais

KADA NORITE PIRKTI AR 
PARDUOTI NAMUS

Kreipkitės (
SOPRYCH REAL ESTATE 

•407 S. Ketlsle Avė. WAIbruok 6-3210
AGENTAS ALEX KANAVEKSK1S

REIKALINGA MOTERIS 
PRIŽIŪRĖTI VAIKĄ 

Kreiptis tel. DAnube 6-6353

2439 W. 00 St. HE. 4-8202

At. Taip, yra galimybių, 
gal Immigration and Naturali- 
zation Act’ą, svetimšalis gimęs 
bet kurioj kvotoj krašto, kur- 
riame vienas iš tėvų yra gimęs 
ar kuriame vienas iš tėvų nuo
lat gyverto tuo laiku, kai jų vai
kas gimė. gali būti jam pritai
kyta bet kurio iš tėvų krašto 
kvota. State departamentas yra 
išaiškinęs, kad tai priklauso to-

B. SERGAUTfS REAL ESTATE
817 Bloor St., West Toronto, Ont. 

Tel. LEnnox 4-2426

Turime smulkiai išdirbtus surveys 
Ir pilnai tikslias informacijas apie 
žemes, sklypus, ūkius Metropolitan 
Toronto ribose ir jo apylinkėse. Taip 
pat sųrašus geriausių investmentų: 
rezidencinių, komercinių, industrinių 
pastatų ir apartmentų
Visais investavimo reikalais Kana
doje kreiptis j augščiau nurodytų lie
tuviškų. firmų, informacijos teikiamos 
veltui ir be jokių įsipareigojimų

MARQUETTE PARKE arti baž
nyčios ir mokyklų, švarus mūrinis 
5 kamb. bungalow. Labai žema kai
na. Skambinti — J. Stonkus, 
x REpublic 7-9401.

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. nuo 
1 iki 5 vai. Mūrinis 4 butų namas, 
3 po 4 k. ir 1 — 5 k. Geros paja
mos. 2452 S. TRUMBULL AVĖ,

MODERNUS 2-jų butų mūrinis 
— 2 po 6 kamb. Didęlis rūsys. Pla
tus sklypas. 2 autom, garažas. Ar
ti 26th ir Springfield. LAvvndale 1- 
7038.__________________________

BRIGHTON PARKE. Modern. 5 
k. namas. Gazu apšild. Puikiame 
stovy. Apleidžia valstybę, turi sku
biai parduoti. $7,900. LAwndale 1- 
7038.

SOUTHWEST SIDE 2-jų butų 
namas — 4 ir 4 k., Ik. pastogėje. 
Gazu apšild. 2 autom, garažas. Ar
ti 28th ir Drake Avė. $12,300. LA 
1-7038.

PROGOS — OPPORTPNTUES

MAISTO PRODUKTŲ IR 
MĖSOS KRAUTUVE

SU NUOSAVYBE
5 kamb. 3 mieg. apartmentas. Šil
dymas “foreed air” — alyva. 2 au-

REAL ESTATE
Paskolos Ne j. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI 

K. M ADONIS.
Namų PRospect 8-2071

.________ -ro

3149 S. HALSTED St. Išnuonft. ne
paprastai didelė krautuvė, tinka-, 
ma “appliance shop” — krautuvei.1 
Puiki proga mėsos krautuvei, jud-, 
rioje, lietuvių apgyventoje apylin
kėje. Gyvenimui patalpa užpakaly
je. Užimti rūgs. 1 d.

CALUMET 5-8369
4307 W. MARQUETTE ROAD 

4^2 'kamb. mūrinis 
Krosnis, šaldytuvas, žieminiai lan
gai, sieteliai.

Nauja apylinkė. Sav.
3 STORY HitICK 

FOR SALE RY OWNKR
In SS. Peter Jt Paul Parišk

1—5 newly rernodeiled. modern 
plunibing, kitchen cabs, tiled walls. 
Gas ht. on lst fl. 2—4’s 2nd & 3rd 
floors. 2 car brick gaiage. Good in
come property. Asking price $17,500. 
Call after 5 p. m. I,Alay<*tt4* 3-2797.

Arti Hartford, Michigan, ant Rt. 
12, parduodamas 77 akrų vaisių ir 
grūdų ūkis. Gera žemė. 8 k. mo
dern. namas su plytelių vonia, spin
tos virtuvėje. Visi pastatai gera
me stovyje. Arti prekybos centro, 
bažnyčių ir mokyklų. Su mašine
rijom ar be jų. Parduoda dėl senat
vės. Savininkas — Bruno Osowski, 
Raute Nr 1, Box 61, Grand Junc- 
tion. Michigan.
GREEN BAY LAKE, CEDAR RI
VER, MICHIGAN. Parduodamas 
pilnai apstatytas 13 kamb. hotelis, 
1 akras žemės, 1 autom, garažas. 
1 cab. Kaina $15,000. Kreiptis į 
savininką. Mike Krasowski, 1421 
W 69th St., Chicago, III.

Tel. GRovehill 6-9526

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

ražas, 30 p. sklypas, dujų pečiais 
šild., visi butai, 135 paj. ir Bav. bu
tas, 39 ir Francisco apyl. Kaina 
$1 9,900.

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

GAGE PARKE:
Žavinga rezidencija: 7 kmb. dvi vo

nios, daug rūbinių, vieta knygynui, 
veranda, visas namas naulai deko
ruotas, 60 p. sklypas aptvertas ap
link tvora, puikiai (rengtai sklypas. 
Namas kaip naujas. $37,000.

MARQUETTE PARKE:
Puikiai atrodantis, patog’ai su

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

KITUR:
Med. 2 po 6 69 ir Latlin apylinkė

je. Ne toi Marųuette parkas, vienas 
luitas atremontuotas, tuoj galima už
imti, mažas {mokėjimas. Proga

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

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

NOTARY PUBLIC 
8405 W«*t 61 St.
WAlbrook 6-5080

PRospect 8-8579 (vak. ir semadJ
BEVERLY SHOKEK, INDIANA
I >u apartmentiniai namai su gerom 

pajamom ir namas ant 3 sklypų, ar
ti Lake Michigan lietuvių apylinkėje. 
Gražus gamtavaizdis.

J. K. KIHNLE 
0837 -S. Green St., Chicago

Vlncennes 0-0024

Mūr. 2 po 6 'k., centr. šild. 2 muš. 
garažas, skl. OT p. — nebrangiai.

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

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

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. CUffslde 4-7460; Kės. 

YArds 7-2040

Marųuette Parke, kampinis mūri
nis naujas, gelsvų plytų. 2 butai po 
C kamb.; 1—4 kamb., 36 pėdų skly
pas. Pilnai (rengta pastogė (attlc),
2 automb. mūrinis garažas su auto
matiškai atsidarančiomis durimis. Vi- 1 
sas namas nepaprastai gražiai 4r mo- 1 
derniškai įrengtas. Savininkas dėl ki- 1 
tų įsipareigojimų priverstas parduoti 
nebrangiai. Tokls pirkinys retai pa
sitaiko. Nedelskite i'- susitarkite tuo
jau pat tuos namus apžiūrėti.

Rrighton Parke, mūrinis. 2 butai 
po 5 kamb. ir 1—4 kamb. Uždaryta 
veranda. Mūrinis - automob. gara
žas. Pirmas' aukštas visai naujai ir 
moderniškai pertaisytas. Pašaukite 
telefonu dar šiandien ir būtinai pama
tykite šį namų.

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

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis j raštinę ir mes mielai patarnau- 
(ime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY
6433 S«. Putoki St.

Telef. LUdlow 5-5900

WORK CI4O8E TG HOME 
. SAVE TIME & CARPARE

T YPIST —GENERAL OFFICE

Some experience preffered būt 
not absolutely necessary. Age no 
factor. Knowledge of shorthand help- 
ful. Mušt likę figures. 5 day week. 
New air conditioned offlce. Company 
benefits. Salary according to ex- 
pcrience and ability.

BEECO. INC.
1501 W. 35th St.

Call LAfayette 3-4800

HELP VVANTED —• MEN

Paimame ir pristatome. Išnuo- tomobiliams garažas. Bargenas,
Telef. REpublic 7-7265i mojame: paprastus įrankius, moto

rizuotus įrankius, reikmenis ataty- 
Pa- bai bei remontui, “Rototillers” ir 

žolės pjautuvus.
Atdara iki 9 v.v.

TEL, GLADSTONE 8-3511

ISNUOMUO4AMA — FOR BENT

MARQUETTE PARKE išnuom. 
naujais baldais apstatyti pavieniai 
kambariai. PRospect 6-2191.

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų išnuomavi 

Tarimekiems vaikams, kaip esate jūs, mui. Patarnavimas veltui, 

gimęs iŠ tokių tėvų, kurie buvo laukiančiųjų surašą, 

laikinai tam tikram krašte apsi
gyvenę, tai yra kitame krašte,

VARPAS Real Estate 

691A So. H'PKtrm. PRospect A-2234

negu jie yra gimę ar nuolat gy- LAKE MICHIGAN — 45 mylios į 
veno. (Paaiškinimas gautas iš šiaurę nuo Milvvaukee “housekeep- 
Common Council, N e v- York).

Kas norėtų plačiau susipažin
ti JAV-bių natūralizacijos ir imi 
gracijos reikalais teįsigija kny
gelę “Kaip įsigyti JAV-bių piT j 
lietybę”, kuri gaunama “Drau- j 
go” administracijoj. Pr. Šul.

ing cottages” — vasarojimui na
mukai, smėlėtas paplūdymys. Pą- 
baltiečių aplinka. $29 ir augščiau. 
Rezervuokite vietas, rašykite: Bru
no. Pilsums, Route 3, Terry Andrae 
Rd., Sheboygan, Wis. arba telef. 
Sheboygan, GLencourt 2-5485.

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. StanManskas instoliuoja vi

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

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

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

OLympfa) 8-6762

Lietuvių vainikas
ROMA. — Liepos 7 d. Caprera 

saloje įvyko iškilmingas Giusep- 
pe Garibaldi 150 metų gimimo 
minėjimas. Toje saloje randasi 
šio Italijos laisvės kovotojo ka
pas. Lietuvą iškilmėse atstovavo 
ir visų pavergtųjų Europos tau
tų vardu šiai progai pritaikytą
žodį tarė' Romos radijo lietuviš----------------------------- ------ -------
ky vedėjas dr. Juo-|
zas Gailius) kuris į minėjimą bu- Iri finansavimas. Notarlataa. Vaisty -
vo pakviestas seno Lietuvos drau b* r?£vl2S?3am‘“Tpdrauda. kitur 
go Giuseppe Garibaldi sūnaičio, I p«*it«iraukite pas mns

m jn. u u- cv v j JONAS KIRVAITISgen. Ežio Garibaldi. Dr. Gailius, WAibrook $-mti
kartu su kitų valstybių atstovais i ipJtkrhtate Insurance aoencv 
ant kapo padėjo atskirą vainiką,1 «108 8’ Ollin—0 **•
perrištą Lietuvos trispalvės kas
pinu su įrašu: „Juozui Garibal
džiu] — Lietuva“. Minėjimo iš
kilmės susilaukė plataus atgar
sio italų spaudoje, radijuje ir te
levizijoje. Visuose pranešimuose, 
šiai progai išspausdintuose pla
katuose bei paskelbtuose atsišau
kimuose buvo atžymėti vardai i oooooooooooooooooboooooooo 
kraštų, kurių atstovai dalyvavo! P L U M B I N G

DEL LIGOS
Parduodamas rooming house. Se
niai išdirbtas biznis, geros paja
mos, galimybė jas padidinti. Gali 
tvarkyli vyras ar moteris. Pamo
kysime kaip vesti biznį. Skambinti 
TAylor 9-2733.___________________

FOR SALE BY OWNER 
TAVERN A SNACK BAR

I.ong established South Side loca- 
tlon. Transfer corner. A gold mine. 
Good reoson for seilins. Asking $8,500 
plūs stock. Open 6 days a week. Suf- 
ficient Income for two families. Call 
ESsez 6-4176 for Information._______

Pirkite tiesiog 
iš savininko

Pelningas restoranas, 200 pėdų 
žemė pagal Fooc RiveT pakrantę, 
piknikams daržas, laiveliai, namu
kai, butai, plius 6 kamb. modern. 
namas. Yra 4/10 mylios nuo UJ3. 
12 kelio. Galima pakeisti į pelnin
gą Motei & Marine biznį bei va
sarvietę. Geriausia pelningiausia 
vieta Chain-O-Lakes apylinkėje. 
Parduoda dėlto kad partneriai ne
sutinka

Rašykite: —-

Box 61,
Fox Lake, Illinois

PARDUODAMA VAISTINE 
Apylinkėj 63rd ir Ashland, 

įsteigta 1933 m.
Brutto pajamų virš $120,000 į met. 

Nėra “fountain”, nei likerių.
Prieinama kaina 

Skambinti DElaware 7-1391
C I C EROJE 

LnTTTTVIMLA UŽEIGA
Parduodama Taverna ir Packagod 

Goods. Geras Biznis, Išdirbtas per 
daugelį metų. Prieinama kaJna, ir 
geros sutartys, užpakalyje yra penki 
gyvenimui kambariai Ir galima už
imti tuojau gyventi ir valdyti biznį.

5000 Went 14th Street 
OU 2-057$

NAUJAS 2-jų augštų mūr. na
mas. 2 po 41/2 kamb. “Master” mie
gam. kamb. 2 autom, mūro gara
žas, šoninis privažiavimas. Alumi- 
num žieminiai langai ir durys. Ki
limai. 50 pėdų sklypas. Apsodin
tas. Daug priedų. Prieinama kai-, 
na 4311 W. 67th St.- __________ 1

Nustkratyklte augštas nuomas 
M O D E L H O M E

atdaras apžiūrėjimui sefcm. 1 iki G v. 
4042 S. Is-cldire

5% kamb. mūrinis burigalow. Pilnas 
rūsys. Plytelių ir ‘‘caųvas” virtuvė. 
“Picked woodwork”. Naujas parkas 
skersai gatvės. Netoli nuo 3-jų mo
kyklų. Gera transportacija. Bkamb.:

O’CONNELI, HOME BUILDERK 
TRianglc 4-2308 '

$15,000 perka 4 kamb. mūr. na
mą. Galima įrengti daugiau kam
barių. Arti mokyklos ir bažnyčios. 
5200 S. Neenah Avė., RE 5-1010.

OAKLAWN
5 k. gražus bungalow ant 75 pėdų 

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

Marųuette Parke
6 k. mūr. bungalovv. Centrinis šil

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

Kitur
Mūrinis su rūsiu 4 butų po 6 

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

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

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

VIKTORO KOIIOO8 
Lietuvišle; gazolino stoti* Ir

Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamo* 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6769 S. WESTERN AVB. PB 8-96SS

minėjime, jų tarpe ir Lietuvos. 
Išleistose tąja proga atvirutėse 
taip pat Lietuva minima.

SKAITYKITE “DRAUGI

Licensed bonded plumb«ra 

eli* ar maJoks darbas nėra didei 
Šaukite dabar. Kalbame lietuviškai 

Tel. — REpnhUc 7-0644 ar 
WAlbrook 8-3461

<XKX><XX><XK)0<><K>C>0<X>000<>000<1

SOUTHSIDE SPECIAL 5 kamb. 
namas. Arti Homan Avė. ir 39th 
St. Gazu apšild. Mokesčiai tiktai 
$65. $7,900 pilna kaina. SVOBO- 
DA, 3739 W. 26th St. LAwndale 
1-7038.

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

NORVILĄ
, REAL ESTATE SALES 

2000 W. 69th St. Tel. PRospect 8-5464 
iiiiiimwwiiiniiniiiiiiiniiiiiiniiniiiwiiSMMMiiiiiiiiiiiiiiimiiiMiiimiiii—iiininii—i—lMimiiMii

CICERO. 2-jų butų namas. Bar
genas. 5 ir 6 kamb. Karštu oru 
alyva, apšild. Modern. plumbingas 

I $18,900; įmokėti $4,500. SVOB0- 
DA, 6013 Cerma Rd. BIshop 2-2162

GRAŽUS MŪRINIS 2-jų būti] 
namas. 6 ir 6 kamb. Karštu van- 

1 deniu alyva apšild. 2 autom, ga- 
| ražas. Geros pajamos. Tiktai $17,- 
| 500. Arti Keeler ir 24th St. SVO- 
BODA, 3739 W. 26th St. Lawndale 
1-7038.

$12,900 perka 8 ikamb. “rooming 
house”. Karštu vandeniu alyva 
apšild. Garažas $.120 pajamų į mė
nesį, plūs butas. Mokesčiai tiktai 
$145. Įmokėti $4,000. SVOBODA, 
3739 W. 26th St. LAvvndale 1- 
7038.

Illinois resort liųuidntion sale 
PAI/ZFRIO SKLYPAI

50 pėdų ‘‘frontage’, 39 myli-os nuo 
miesto. Pilna kaina $395. Galima 
tuojau statyti. Parduodama tik po 2 
sklypus pirkėjui. Įmokėti $50; mo- 
kesties $10 į nfėn. Skambinti

SOuth Shore 8-2023

Pardavimui VALGYKLA. Gausi 
klijentūrą, didelėj lietuvių koloni
joje. Teirautis 2447 W. 69th St., 
arba Telef. GRovehill 6-9804 nuo 
V vai. išskyrus sekmadienius.

oooooooooooooooooooooooooo*
Skelbtis “DRAUG®” anrimoaa 

M* 6* yra plačiausiai skaitoma* 

lietuvių dienraštis, o ekelbtaiu

OOOOOOOOOOOOOOOAOOOOOOOOOO

Perskaitę “Draugą* 
kitiems!

duokite

MŪRINIS PAJAMŲ NAMAS. 
Arti 28th ir Homan Avė. 4 kamb. 
ir 2 kamb. pastogėje išnuom už 
$12 į savaitę. Spintos virtuvėje. Mo
kesčiai tiktai $85. Garažas. $11,- 
900; įmokėti; $2,500. SVOBODA, 
3739 W. 26th St. LAvvndale 1-7038.

MARQ1TETTE PARKE puikus 
mūr. bungalow 5 kmb. $18,000.

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po 5 ir (> kmb. šild. gazu 

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

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

2 namai. 4 bt. po 4 kmb. Rūsys ir 
pastogė. Geros pajamos. Mažas (mo
kėjimas. Skubiam pardavimui nu
piginta kaina.

Modern. mūriniai po 2 butu: 2 po 
5, 2 po 4, 2 po 6 ir 4 kmb. rūsy.

K I r U R
I rytus nuo .Marųm-tic Parko — 

geras mūr. 6 kmb. bungallovv. Centr. 
šildymas — $15,090.

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

' Be to dar turime ir kitokių gerų 
neonų įvairiose vietose.

VENTA
4077 Ho. Archer Avė. 

LAfayette 3-8881

15 AKRU
Orland Parko rajone, arti U. S. 46, 

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

SAVIKAINA $10,500
5 kamb. patogus mūr. bungalow. 

Moderniška virtuvė ir vonia. Aut. šil
dymas alyva. Garažas. Blokas nuo 
Marųuette I’arko. Volodkevičius.

PRIE MARQUETTE PARKO
Mūr. 6 kamb. rezidencija, šildy

mas gazu. Apsauga nuo potvynio. 
Alum. dvigubi langai, 1H karo ga
ražas. $19,000. A. Katilius.

~ NAUJAI IR (iRAŽIAI 
PERTVARKYTAS

5 kamb. mūr. bungalow Mas»quette 
Parke. Oazo šilima. $17,500. A. Siru
tis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 Weot 71»t Street 

Visi telefonai: WAlbrook 5:0015

EAST SIDE
10712 Avenue E 
6 ROOM BRICK

3 bedrooms, 2 car garage, Auto
matic Gas Heat. Near Parochial 
and Public Schools, Transportation 
and Shopping.

A Real Buy At $174100
ONLY $5,400 D0WN

SVALINA REALTY
S0 8-0806

C KAMBARIŲ
MŪRINIS BUNGALOW.

8 mėn. senumo. Žieminiai langai. 
$18,000: įmokėti $4,000. 4753 So. 

' Kilpatric Avė. LUdlow 2-0862.

MARQUETTE PARKE. Ant 
2jų sklypų 4 butų namas, po 5 
kamb. Modern. mūrinis namas. 
4 autom, mūro garažas. Garu 
apšild., stokeris. Arti parko. 
Kaina $50,000. Skambinti

ABerdeen 4-7172

REIKALINGAS

VIRĖJO PADĖJĖJAS
Turi būti nors kiek prityręs. 

Nuolatinis visų metų darbas. Ex- 
clusive, užmiesčio restoranas. Rei
kia nors kiek kalbėt angliškai. Reko 
mendaeijos reikalingos. $85 į sa
vaitę, pliu6 kamb. ir maistas.
JACK GIBBONS GARDENS

147th & Oak Park Avė.
TINLEY PARK, ILLINOIS 

T,EI, KEllog 2-8703______
SERVICEMEN

Steady work. Expd. in stoker-oil 
burner repairs and heating instai- 
latlon.

CHICAGO
AUTOMATIC HEATING CO, 

5918 S. W(*ntworth 
BI tterflelil 8-8856

CAB I N E T~
M A K E R 9
Steady employment for 

experienced men; 
many company benefits

EMIL I. PAIDAR 
COMPANY 

1120 N. Wells St.
GAGE PARKE

5 k. su uždaru portium. Gražiai 
įrengtais (knotty pine) kamb. rūsy. 
Gazu šild., 2 autom, garažas. Tik 
$17,900.

Pajamų nuosavybė 7 kamb. rezid. 
ir 2-jų k. butas rūsyje. Radijatoriais 
gazu apšild. Galimybė padalyti 3-čias 
butas. 2 autom, garažas. Paskola su 
1/2%. Pilna kairia $19,900.

MARQUETTE PARKE
5 kamb. mūr. Plytelių virtuvė ir 

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

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

apačioje. 4 k. butas viršuj. 50 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina 
$23,900.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše Ir Įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
Insurance Notary Public 

6910 So. Weatern Avė.
PRosp. 8-2284 arba HEm. 4-7085

2-JŲ AUGŠTŲ MEDINIS NA
MAS. “Shingled” — apkaltas. 2 
po 4 kamb. 1-as augštas karštu 
vandeniu apšild. Garažas. 4411 So. 
Rockwell St.

VYRAI IR MOTERYS

REIKALINGI

MOTERYS AR VYRAI
SIUVAMŲ MAŠINŲ Darbininkai— 
MOTERIŠKŲ PALTŲ GAMYBAI

229 So. Wacker Drive
4 augštas. Tel. ANdover 3-7484

REIKALINGI
PADĖJĖJAI VIRTUVĖJE

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

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

Pirkite tiesiog iš savininko
.Modernus, kaip naujas “ranch" na

mas, 3 mieg. kamb., didelis Balionas,
6 rūbinės, gazu apšild., aluminum 
sieteliai ir žieminiai langai, awnings. 
Arti I. C., krautuvės, mokyklos. Že
mi mokesčiai. Nebrangiai. Reikia tik 
$2,000 įmokėti. Geroj vietoje. Skam
binti SKyline 4-5127.
------------------------------------------- ----------------- i
—---------------------------------------------------- ,

DIDELIS 5 ikamb. namas, gali
mybė įrengti daugiau /kamb. 2 mie
gamieji k. 6 m. senumo. Gazu ap
šildomas. 2 autom, garažas. Skly- 
pas 33x125. 7154 S. Spaulding Avė.

Parduodama 40 akrų žemės, 1/3 
“muck land”. 5000 Scotch Pine - 
pušių medelių 2 m. senumo. 3 ak
rai miško $5,000. Didelis pelnas 
iš mažo inVfcstmento. Louis Hlava- 
cek, Real Estate, East on US,

' 30, Grovertown, Idiana.

PARDAVIMUI

Savininkas parduoda ’87 metų 

PONTIAC su automatiška transmi

sija. Mažai važiuotas — tik SCO 
mylių. Skambinkite vakare YArds 
7-8949.

Pardavimui c«aah register, $50, 
adding machine, $45, naujas elek- 
tric radiįatorius, $35. Telef. CL 4- 
2791, po 6 v. v,________________

’UUILDING & REMOM'XINO"

$ I a t • m •

NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILOERS
General Gontracttn* Co.

(Sav. V. Sodeika Ir J. Skombskas) 
l$00 8. 4$TH CT.. CICERO B0, ILL 
Tel. OIjymple 9-7381: TO 3-4830

Ir atliekama visus statybos Ir per 
tvarkymo (remodeling) darbus. *

Pirkit Apsaugos Bonusi

BUILDINO ft REMODEUNG

INauji namai, garažai, įvairūs pataisy- 
jmo, pertvarkymo (remodeling) darbai,

VACYS PETRAUSKAS ,
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, BĮ.' 
>1.: YArds 7-9675 arba CL 4-74

Narnų statyba, (vairūs pataisymai 
ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai Iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užBisakykite pas

v. simkus
Susitarti šaukite TErmlnal 9-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515 
N oi ton, Wiliow Springs, UI.

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL OONTRAOTOB 

Stato rezidenciniu* ir komerakniu* 
namu*, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4299

Namų tel. BIshop 7-330*
2737 Wcst 48rd Street

J. BRETVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 8. 48th Ct., Cicerą 80, DL

Statome naujus namus ir garsina 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigi**-
(šaukite DAnube 3-27*3 nuo • vuL 

ryto iki 7 vai. vakaro
Tel. Oljympic 2-6121 nuo * vaL 

vakaro iki 11 vai. vakaro 

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Biillders fjeu. Oontraotoiu 

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

Namų įkainavimas ir (valrSs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis lluo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas 

PRospeot 8-2018 
6800 SO CAMPBELL ATE. 

Chicago 29. m.
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KANADOJE
JAUNUČIŲ STOVYKLĄ 

APLANKIUS
Rugpjūčio mėn. 3 d. aplankė

me Tėvų Pranciškonų stovyk-

nu. Mat, neseniai sugalvota įdė
ti visoms palapinėms medinės 
grindys kiek pakiliau nuo že
mės. Tas mažiesiems stovyklau
tojams padarė daug malonesnį

VOKIETIJOJE
Iš Lietuvių Vasario 16 

gimnazijos gyvenimo. Gimnazi
joje mokinių dabar yra 116, iš 
jų berniukų — 62, mergaičių — 
54. Su mokiniais parengiamose 
klasėse ir Meno mokykloje viso 

ir maitinami
Išvietėje, VVasagoj, bestovyklau - '“T“".. 7 masese u menu n

• • m i - • - i- ! ii patogesnį poilsį. Todėl ir sako ■ bendrabutvie vraįancius Toronto mažuosius lie-l _ , , .................... uenura.wui.yje yiajančius Toronto mažuosius lie-Į 
tuviukus — berniukus ir mer
gaites. Jų tenai esama gana gra 
žaus skaičiaus — net apie 70.
Nuvažiuodami į stovyklą, tą skai Vidurinė pastato pertvara — 
čių dar papildėme dviem nau- saliukė naudojama pamaldoms 
jais stovyklos gyventojais, nu- laikyti, kino filmams rodyti ir jusiu emigravo 51, baigė gim- 
veždami stovyklauti Ritutę ir t. t. Tenai matyti gražaus miš-1 naziją 5, likusieji perėjo į kitas 

kinio imitavimo: kryžius sukai-!.mokyklas arba išvyko namo (5 
tas iš baltmarškinio medžio ga-Į buvo atleisti). Katalikų moki- 
balų ir kitokie altoriaus pagra-! nių yra 63, evangelikų 58. Gim- 
žinimai dvelkia gamtiška miško nazijos direktorius dr. A. Ruk- 
dvasia. ša nuo liepos 1 d. savo prašy-

Stovvklos komendantais yra mu pasitraukė iš pareigų ir ga- 
J. Dvilaitis ir K. Botūra. Mer- vo paskyrimą dėstyti lotynų 
gaičių vadovės: B. Sapijonienė, kalbą valstybinėje vokiečių 
B. Tamulionienė ir A. Šapokai- gimnazijoje Wetžlare. Lietuvių 
tė, sporto-zaidimų vadovai yra gimnazijos direktorių pareigas 
R. Sapočkinas ir A. Gataveckai- iaįkinai eina mokytojas T. Gai- 
tė. Be to, stovykloje dar talki- jjug (p. j 
ninkauja: S. Virbickas, K. Ba
tūra, V. Tamulaitvtė, G. Šleky- — Įsteigta Žem. Saksonijos 
tė, A. Baikaitė, V. Barcevičiū- (Niedersachsen) užsieniečių pa
te ir kiti. begenu bendra atstovybė. Š. m.

Stovykla tęsis dvi savaiti. Ji birželio 6 d. Hannoveryje, Pa
buvo pradėta liepos 28 d. ir bus, bėgėlių Reikalų ministerijoje, 
baigta rugpjūčio 11 d. Savaitga įvyko Žem. Saksonijos užsienie- 
liais stovykloje kuriami laužai Į čių pabėgėlių bendrų reikalų at 
ir atliekamos turiningos progra- stOvybės steigiamasis susinnki- 
mėlės. Stovyklos aplinkumoj ma mas. Susirinkimo dalyviais ir 
žieji turi pasistatę ir Nežinomo-Į naujojo .organo, turinčio juridi

nio asmens teises, nariais yra 
šių tautybių centrinės bendruo- 

Gedimino stulpas, Vytimis, gė- paskelbtu davinių matyti, šią meninės institucijos: lietuvių, 
lių siluetų išdėstymu ir t.t. Tėvų Pranciškonų stovyklą gau latvių, estų, ukrainiečių, lenkų,

Buvome užėję ir Tėvų Pran- šiai yra parėmusi lietuviškoji .vi- 
ciškonų vasarinį pastatą, kur suomenė, biznieriai, intelektua-

Eligiuką Narušiukus; p. Naru- 
šienė važiavo kartu su mumis, 
palydėdama savo mažąją šeimy
nėlę į bendrą lietuvaičių ir lietu- 
viukio draugystę. Stovyklauto
jai tarp 6-14 metų amžiaus.

Įvažiavus į stovyklą, mus pa
sitiko visad jaunas, energingas 
ir visad su jaunimu besąs inž. 
Pr. Razzaitis. kuris aprodė sto
vyklą, apvedž;ojo aplink viesas 
palapines. Tuo kartu mažieji stp 
vyklautoiai buvo išvykę paeže
rėn maudytis. Mums dar tebe
būnant, ėmė rinktis ir jie, grįž
dami išsimaudę.

Stovyklautojos mergaitės sa
vo palapines pavadinusios gė
lių vardais, kaip Rūta, Lelija, 
Rožės ir panašiai, gi berniukai 
užsivardinę “žiauresniais” var
dais: Vilkai, Liūtai, Lokiai ir 
pan. Įėjimai į palapines yra pa
puošti atitinkamomis emblemo
mis, padarytomis smėlyje, kaip

rna, kad jie buvo pakelti ne tik 1 jgl vaikas. Per1 1956-57 m. iš- 
^'asia, bet ir kūnu augščiau nuo atojo iš gimnazijos 40 berniu

kų ir 36 mergaitės, o įstojo 
1957-58 mokslo metams 25 ber
niukai ir 20 mergaičių. Iš isto-

zemes..

jo Kareivio kapo paminklą.
Kaip iš “Tėviškės Žiburiuose”

vengrų ir jugoslavų. Steigiama
jame susirinkime dalyvavo Žem.

viename jo gale susitalpinusios lai ir paskiri asmenys. Vaisti-'• Saksonijos Pabėgėlių Reikalų 
stovyklos šeimininkės: E. Raz- ninkas J. V. Margis yra nupir- 
gaitienė, O. Guobienė, -A. Pet-1 kės dvi palapines, Brooklynę vie 
rauskienė, S. Dubinskienė ir A. nunlyno viršininkas t. Viktoras,
Grigienė. Jos verda, kepa, čirš- Kennebunk Port vienuolyno v- 
kina laukiamiems beąrįžtant iš kas t. Jonas ir Toronto Prisikė- 
maudyklės išalkusiems mažie- limo parapijos katalikės mote- 
siems užkandžius. Tenai pąt su- rys — po viena palapinę jauni- 
kiojasi ir stovyklos ūkvedžiai — mui, dr. A. Valadka stovyklau- 
J. Tamulionis ir A. Sapijonis.1 tojams dovanojo turtingą vaisti 

Kitame pastato gale talpinasi nėlę, p. Jonaitienė — krosnį, p. 
stovyklos vadovybė ir dvasios; p. Derviniai — šaldytuvą ir A-
vadas tėvas Paulius, kuris, inž. 
Pr. Razgaičio paaiškinimu, daug 
pastangų, sielos, darbo ir ben
dro fizinio darbo yra įdėjęs į 
stovyklos gyvenimą ir tvarky
mą, o taip pat ir toliau nenusto-

merikos lietuvių tretininkų va-

m misterijos atstovas — val
džios patarėjas Kugland.

Naujasis organas pavadintas 
“Arbeitsgemeinschaft der aus- 
laendischen Fluechtlinge in Nie
dersachsen e. V.” Jo būstinė 
yra Hanoveryje. Išrinkta valdy
ba iš 5 asmenų: pirmininkas — 
E. Mencinskyj (ukrainietis), 
vicepirmininkai — J. Bračs (lat 
vis) ir M. Machan (lenkas),

das t. Barnabas — klasikinės sekretorius — L. Kolasinac (ju 
muzikos plokštelių nemažą kie- gosiavas) ir kasininkas — F.
kj- . v . | Niklas (vengras). Kontrolės

šįos geraširdžių aukos, be abe ^ornigij0n išrinkti: J. Ounap
jonės, sudarė mažiesiems vasa

ja buvęs ypač veiklus ir darbš- į roto.jams daug patogesnes ir ma 
tus. Jo pastangomis esą stovyk lonesnes vasarojimo sąlygas, 
lautojai pakelti augščiau nuo Į Stovyklos vadovybė dėkinga 
žemės ne tik dvasia, bet... ir kū- jiems. Pr. Alšenas

, IŠ ARTI IR TOLI
J. i. VALSTYBĖSE

— Lietuvių švietimo reikalu.
Siekiant į visų lituanistinių mo
kyklų tvarką įvesti daugiau vie 
nodumo, o kartu ir apsaugoti 
lituanistinio švietimo faktus 
nuo visiško sunykimo, prašoma’ 
visas lituanistinį švietimą įsi
vedusias mokyklas laikytis šios 
tvarkos:

I. Kiekviena lituanistinė mo 
kykla veda savą kroniką. Joje 
kas mokslo metais fiksuojamos 
bent pagrindinės žinios, liečian
čios mokyklos gyvenimą.

Kiekvienų mokslo metų pa
baigoj suteikiamos sutrauktos 
informacijos LB Centro valdy
bos nariui švietimo reikalams. 
Tai sudaro:

1. Mokyklos vedėjo ir moky
tojų vardai bei pavardės, jų dė 
styti dalykai ir turėtas pamokų 
skaičius per mokslo metus.

2. Mokinių skaičius klasėmis.
3. Lituanistinio švietimo sąly

gos, sėkmė ir perspektyvos.
4. Tėvų talka ir vaidmuo švie 

timo darbe.
5. iios srities sugestijos.
II. Taip pat surenkami ir į- 

traukiami į mokyklos kroniką 
visi žymesni mokyklos gyveni
mo faktai iki šių 1956-57 mok
slo metų (bent pačia trumpiau
sia forma), pažymint, kada mo
kykla buvo įsteigta, kas ją stei
gė, kas mokyklai vadovavo (ku 
riais metais) ir kas joje dėstė. 
Prašoma ir šitai užfiksuoti bū
tinai šiais metais, tačiau šie 
šie duomenys LB Centro valdy
bai nesiunčtami).

tinę mokyklą (tiek pradžios, 
tiek augštesniąją), gauna ati
tinkamą pažymėjimą apie baig
tą lituanistinį kursą. Pažymėji
me nurodoma, kurią lituanisti
nę mokyklą jis yra baigęs; ku
rių lituanistinių dalykų joje yra 
mokęsis ir kaip jo lituanistinis 
mokėjimas įvertinamas (paten
kinamai, gerai, labai gerai).

Pažymėjimas apie lituanistinį 
mokymąsi duodamas ir tuo at
veju, kai mokinys keliasi į kitą 
mokyklą, nors jo3 ir nebūtų 
baigęs.

Kaikurių mokyklų praktikuo
jami pažymėjimai su pusmečių 
ar ketvirčių pažymiais palieka
mi pačių mokyklų nuožiūrai.

mai 49 qm ir papildomai kiek
vienam tolimesniam šeimos na
riui po 10 qm gyvenamojo plo
to. Mažai pajamų turintiems as 
menims pagal reikalingumą bus 
teikiamos nuomos pašalpos. 
Nuomos pašalpai gauti reikia 
įteikti vietos burmistrui prašy
mą, nurodant, kad mėnesinės 
pajamos neviršija 200,— DM. 
vienam asmeniui arba atitinka
mai neviršija sumos, įskaitant 
kiekvienam šeimos nariui ir 
100,— DM.

Naujiems baldams įsigyti bus 
duodamos pašalpos per šalpos 
organizacijas: NCWC, Lutheri- 
schen Weltbund ir kt. Pašalpos 
bus teikiamos tik asmenims, ne 
galintiems dėl nesveikatos dirb 
ti. Kiti asmens galės gauti iš 
augščiau minėtų organizacijų 
paskolas baldams Įsigyti.

Per pastaruosius metus iš 
Schl.-Holst. į kitus Federalinės 
Vokietijos kraštus buvo perkel- 
dintos 52 šeimos. Viso numaty
ta perkeldinti į Nordrhein-West 
faliją ir Hamburgą 750 asmenų. 
Pėrkeldinimo akcija dar nebaig 
ta ir besidomintieji tuo reikalu 
gali kreiptis į vielinius burmi
strus.

Pasibaigus JAV biliui, emi
gracija užsienin žymiai suma
žėjo. Pastaruoju metu pavie
niai asmens vyksta savo lėšo
mis į Pietų Amerikos šalis, Au
straliją ir Pietų Afrikos Uniją. 
Tokių asmenų paskutiniu metu 
ouvo 116.

Pabėgėlių teisių klausimais 
kalbėjo Aūgštojo komisaro įs
taigos atstovas dr. Jahn. Jis 
pabrėžė, kad Aūgštojo komisaro 
įstaiga veda darybas su Vaka
rų Europos valstybėms dėl pa
bėgėlių kelionės į šiuos kraštus 
palengvinimo. Be vizos dabar
tiniu metu pabėgėliai gali lan
kytis iki 3-jų mėnesių Vakarų 
Vokietijoje. Yra vilties, kad ir 
kiti kraštai paseks šiuo pavyz
džiu.

Po posėdžio salėje buvo su
ruošta YMCA - YWCA Siaurės 
Vokietijos moterų sekcijos me
ninių išdirbinių pa/odėlė. Lietu
vių skyriuje buvo galima ma
tyti gražių tautinių drabužių ir 
skoningai pagamintų, įvairiau
sių raštų tautinių juostų.

Šiame posėdyje Vokietijos lie 
tuvių bendruomenės Krašto vai 
dybai atstovavo E. Žilius ir dr. 
L. Stelmokas.

PAJIESKOJIMAI
Antosė Karpavičienė iš Lietuvos 

jieško savo Vvro JUOZO KARPA
VIČIAUS, gim. apie 1912—1914 m., 
su kuriuo persiskyrė Lietuvoj 1944 
m. Prašome atsiliepti arba apie u 
ką žinantieji pranešti šiuo adresu: 
T. Balčiūnas, 3917 Fir St., East 
Chacago, Indiana.

Jieškomi ANTANAS ir ONU
TE VARNAIČIAI ir jų duktė DA
LE, gyv. Kiduliuose, Šakių apskr. 
Juos pačius arba kas žinotumėt a- 
pie juos prašau pranešti: Pranui 
Špakauskui, 28 Delmont Rd., East 
Hartford 8, Conn.

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

Jieškomas JONAS DAYKNYS, 
s. Petro, kilęs iš Puorių kaimo, 
Naujamiesčio vals. Panevėžio aps. 
Yra žinių nuo giminių iš Sibiro. 
Kreiptis: Dr. A. Garūnas, 1934 S. 
48th Ct„ Cicero 50, III.

Tavernų moterys pavojingos
Albert Caldvvell, 39 m. am-1 

žiaus vyras, sutikės moterį vie
noje Clark gatvės tavernoje, 
Chicagoje, ją palydėjo į kam
barį 1838 Well3 str. Čia, mote
ris jį palikusi išėjo, tada įėjo 
trys vyrai, kurie ji apiplėšė, su
badė smūgiais į vidurius, nuga
rą, akį ir pabėgo.

Degino marijuaną
Šerifas, padedamas mar inų, pa

naudojusių liepsnosvaidžius, iš
degino didelį marijuanos plotą 
ties Willow Springs. Ten mari- 
juana buvo apaugęs sklypas 
mylios ilgumo ir 200 pėdų pla
tumo. Žolė pirma ouvo supilta 
gazolinu.

Geri laikai
JAV apdraudos bendrovės 

skelbia, kad praeitieji metai ir 
dabartiniai šiame krašte vęa la
bai geri. Tą jie sprendžia i, la
bai gerai. Tą jie sprendžia iš la- 
kuriose bendrovėse padvigubė
jo skaičius apsidraudusių savo 
gyvybę.

Meškeriotojų čempionė
Margo Prichodko, 10 m. am

žiaus mergaitė, ant.ri metai tapo 
meškeriotojų čempionė: ji Mar- 
quette Parko lagūne ištraukė 
didžiaisią žuvį: 7:!/i colių eše
riuką. Rungtynėse iš viso daly
vavo net 2,600 meškeriotojų, 
jaunesnių kaip 16 m. amžiaus.

Jieškomas MYKOLAS VARŽIN- 
SKAS, s. Jurgio; ir BARBORA 
LUKOŠEVIČIENE, d. Jurgio, mo
tina Vasiliauskaitė, Marijona. Abu 
gimė Lietuvoje, žvirgždės kaime, 
Kvinčino vals., Biržų apskr. Taip- 
pat jieškoma DANAUSKIENE, 
(vardas nežinomas), d. Mykolo Va,r 
žinsko, iš motinos Anelės Zastaus- 
kaitės, gimusi Šiaurinėje Ameriko
je. Gyvenę Mahanoy City, Pa. Jie 
patys, ar jų vaikai ar kas nors ži
nantieji apie šiuos asmenis pra- 

1 šomi man pranešti: Jurgis Varžin- 
i skas, s. Juozo, gimęs žvirgždės (kai
me, Kričino vals., Biržų apskr. Ra- 

I šyti šiuo adresu: Jurgis Varžins- 
kas, Obuolių g-vė Nr. 5 a, Kauno 
miestas, Lithuania.

! Jieškoma ELZBIETA NORVAI- 
I SAITE, kilusi iš Lygumų miestelio.
' Yra svarbių žinių iš Lietuvos. Kreip 
tis pas Rožę Barauskienė, 3808 
So. Union Avė. Tel. YArds 7-8660.

Jieškoma MARIJA VAIKASIE- 
Nfi, d. Juozo, gimus 1880 m., gyv. 
Chicagoje. Jieško Petraltienė iš 
Kauno. Jieškomas JURGIS PET
RONIS, s. Benjamino, gimęs 1920 
m. Jieško motina iš Kauno. Jie pa
tys arba žinantieji prašomi pra
nešti — Petras Kaušas. 4359 So. 
Talman Avė., Chieago 32, III.

Jieškomi — JUOZAS ŠATAS, 
MARIJA ŠATATTE - RUTKAUS
KIENE, s. ir d. Jokūbo. Jieško 
Kastulė Šataitė Kičiene. Jie patys 
arba anie juos žinantieji prašomi 
atsiliepti šiuo adresu: Simonas Pu- 
meris, 46V2 Providence St., Wor- 
cester Mass.

A. A.

SESUO MARIJA RAIMUNDA
(jmi tėvais Bmiikiutė)

švento Pranciškaus Vienuolyno Sesuo

Gyveno šv. Pranciškaus vienuolyne, 
Pittsburgh, Pa.

Mirė rugpiūčio 7 d„ 1 957 metais. 
Gimė Mahanoy City, Pa., bal. 13, 1911. 

Šv. Pranciškaus vienuolyne išgyv. 31 n>.
Pasiliko dideliame nuliūdime: švento 

Pranciškaus vienuolijos seserys; motina 
M. Braukienė, Port Carbon, Pa.; sesuo 
S. M. Chrysostoma irgi Pranciškietė; 
broliai —- Vincas Port Carbon, l’a ) 
Simonas (Pottsville, Pa.), ir Juozas (New 
Pbiladelphia, I'a.).

Kūnas pašarvotas šv. Pranciškaus 
vienuolyne, Pittsburgh, Pa. Laidouvės 
įvyks pirmadienį, rugpiūčio 12 d. iš šv. 
Pranciškaus vienuolyno koplyčios, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero kapines, Pittsburgh, Pa.

Nuoširdžiai kviečiame visus giminei 
ir draugus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę lieka švento Pranciškaus 
Vienuolyno Seserys ir gimines

Jieškomi JONAS ANDRIUŠIS ir 
ANDRIUS ANDRIUŠIS, s. Jono, 
gyv. New York. MAGDALENA AN 
DRIUŠYTE, duktė Jono, gyveno 
New York vienuolyne. Prašo 
rašyti — M. Astrauskas, Kapsu
ko rajonas, Kidollškių kaimas, Li
thuania.

Mūsų bendradarbiui
A. | A.

POVILUI ABELKIUI 

mirus, jo giminėms ir draugams nuoširdžiai 

užjaučiame.

LIET. FREIBURGIEČIŲ VIENYBĖ

(estas) ir F. Šlenteris (Lietu
vių Bendruomenės tarybos na
rys). Steigiamajame susirinki
me lietuviams ir atstovavo F. 
Šlenteris. Sudarytojo organo 
tikslas yra ugdyti tremtinių or
ganizacijų tarpusavį bendradar 
biavimą ir atstovauti savų ben
druomenių narių interesams vai 
džios įstaigose.

— Patariamosios tarybos po
sėdis ^chlezwig-Holsteine. Bir
želio mėn. 21 d. Kielyje įvyko 
pabėgėlių Patariamosios tary
bos prie Schleswig-Holsteino vy 
riausybės posėdis. Posėdyje da
lyvavo krašto vyriausybės JT 
Augšt. komisaro Pabėgėlių rei
kalams, tautybių, jų tarpe pir
mą kartą Vengrijos pabėgėlių, 
gyvenančių Schleswig-Holsteino 
krašte, atstovai.

Posėdis buvo pradėtas dr. 
Walsdorfo pranešimu apie pa
bėgėlių būklę Schleswig-Holstei 
ne, suteikiant kartu ir statisti
nių duomenų apie pabėgėlius. 
Š. m. kovo mėnesio duomenimis, 

12,461
IV. Lituanistinei mokyklai 

(tiek pradžios, tiek augštesnia- Schlesw.-Holst. gyveno
jai) pamokų lentelės jau pareng 
tos. Programos jau baigiamos 
ruošti ir duodamos spausdinti. 
Taigi 1957-8 mokslo metus jau 
bus galima pradėti naujosiomis 
programomis.

V. LB Centro valdybos narys 
švietimo reikalams ryšį yra už 
mezgęs tik su 27 lituanistinėmis 
mokyklomis (20 pradžios ir 7 
augštesniosiomis). Tačiau jų 
yra daugiau. Nebuvimas ryšio 
(net atsiliepimo) kliudo ir pa
prasčiausio darbo galimybes, 
sakysim, kliudo net užsisakyti 
peršviečiamuosius spalvotus pa 
veiksliukus Lietuvos geografi
jai, kultūrai, ekonomikai, isto
rijai ir kitoms sritims pavaiz
duoti (nes kiekis apsprendžia 
kainA).

Bendraraštis yra priimtas LB 
Centro valdybos 1957 m. gegu-

III. Mokinys, baigęs lituanis- žės 27 dienos posėdy.

užsienietis. Jų tarpe 6,000 asme 
nų be pilietybės. Lietuvių čia 
gyvena 228 asmens. Iš jų 138 
dar nebegyvena stovyklose.

Svarbiausias darbotvarkės 
punktas buvo užsieniečių iškel
dinimas iš kareivinių. Iki š. m. 
gruodžio 31 d. kariuomenei tu
ri būti grąžintos kareivinės Pin- 
neberge, Neustadte ir Eutine. 
Iš Pinnebergo kareivinių bus 
perkeltos į naujai statomus na
mus 203 šeimos. Naujuose bu
tuose nuomos kainos bus 90 D- 
pf. iki 1.43 DM. už qm. gyve
namo ploto. Neustadte ir Euti
ne kainos bus kiek žemesnės: 
vidutiniškai 1,15 DM už qm. 
Neustadte į naujas patalpas 
bus perkeldinti 561 asmuo, o 
Eutine — 58 šeimos ir 26 pa
vieniai asmens.

Pavieniams asmenims numa
tyta 26 qm, 2-jų asmenų šei-

CHICAGOJE
2,000 nori tapti katalikais

Chongan, Korėjoje, 2,000 gy
ventojų kreipėsi į Maryknoll mi 
sijos kunigus, pareikšdami no
rą tapti katalikais. Tame mies
te yra kelios sektantų bažny
čios. Gyventojai buvo susiskal
dę. Pagaliau jie sušaukė plates
nį susirinkimą, kuriame nu
sprendė, kad jie nori būti kata
likais. Parašė nutarimą raštu 
ir visi mitinge dalyvavę pasi
rašė. Kai katalikų kunigas juos 
pradėjo krikštyti, jie nutarė nu 
pirkti vietinį mokyklos pastatą 
ir pavesti vyskupui, kad būtų 
naudojamas bažnyčiai.

Sugavo vagių gaują
Chicagos policija sugavo va

gių gaują, susidedančią iš 19 
jaunuolių. Jų vadas buvo Ro- 
nald Stricklin, 18 m. amžiaus. 
Jie buvo pavogę daug automo
bilių, įvykdę daug įsilaužimų ir 
apiplėšimų. Gauja plėšikavo 
vakarinėj ir šiaurinėj Chica- 
gos daly. Jie rinkdavosi į ries
tainių parduotuvę 734 S. Wes- 
tern. Parduotuvės savininkas 
Mike Cozzi, 30 m., taipgi suim
tas.

Azartiniai lošimai ir mirtis
Policija susekė, kad fiužudy- 

tasai Donald Kramer labai daug 
lošė azartiniais lošimais, gemb- 
liavo. Jis lošė su padugnių sin
dikatu ir buvo įsiskolinęs net 
$14,000. Tada jis buvo nužudy
tas. Daugiausiai jis gembliavo 
tose slaptose lažybose ryšium 

, su arkliukų lenktynėmis.

Jieškomas JUOZAS SAKELIS, 
prieš antrą Pasaulinį karą gyvenęs 
Ukmergės mieste, jieškomas arti
mų giminių iš Lietuvos. Atsiliepti, 
ar žinantieji prašomi pranešti — 
P. Pretkus, Camp 43, Long Lac, 
Ont., Canada.

Jieškomas 1) JUCAITIS, kilęs 
iš Rūgiu kaimo. Sintautų valsč., 
Šakiu apskr. Jieško sesuo Antose. 
2) GALINAUSKEENE, d. Motie
jaus, gim. 1884 m. Gyvenusi Pittts- 
burge. Jieško Margevičiūtė Gabrie- 
nė,, duktė Motiejaus, gyvenanti Si
bire. Atsiliepti šiuo adresu. A. Ra
čiūnas, 901 N. 18th Avė., Melrose 
Park, Illinois.

ZIGMONTAS RAILA
Gyveno 4440 So. tVoo<l St.

MlrS rugpjūčio 7 d., 1967,
10:30 vai. ryto, sulaukus pusės 
amžiaus. Gimė Lietuvoje, Kur
šėnų mieste. Amerikoje Išgyve
no 44 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
2 brolio sūnflft: Steponas Ir Juo
zapas; 2 brolio dukterys: Ona 
Ir Zuzana Ir Jų šeimos; pusse
serė Lucy Vaičkus Ir jos šeima 
Ir daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Laidotuvėmis rūpinasi pusse
serė Lucy Vaičkus.

Kūnas bus pašarvotas ketvlr- 
tad., rugp. 8 d. 5 vai. po pietų 
P. Rudelkio koplyčioje, 4605 So. 
Hermltage Avė.

laidotuvės Įvyks šeštad., 
rugpjūčio 10 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas J 
ftv. Kryžiaus parapijos bažny
čių, kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už velionles sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, darugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Giminės.

laidotuvių direktorius John 
F Kudeikis. Tel. YArds 7-1741.

Skclbkitės “Drauge”

šešiolikos Metų
MIRTIES SUKAKTIS

DOMININKAS
BALIS

Gyv. 6558 S. Morgan St.
Gimė Lietuvoje, kilo iš Šiaulių

apskr., Laižuvos parap.
Purplių km.

Netekome savo mylimo 1941 m. rugp. mėn. 10 d. Palai
dotas Šv. Kazimiero kapinėse rugp. 13 dieną.

Jau suėjo šešiolika metų, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę-

Už jo sielą mes užprašėme 2 gedulingas šv. Mišias rugp. 
men. 13 dieną, 6 vai ryto. Šv. Jurgio parap. bažnyčioje ir rugp. 
13 d. 7:45 vai. ryto Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčioje.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, marti, anūkai ir kiti giminės.

..muiiniiuiiiiiiifiiiiiiiiniiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifniiiii

knyga.

Kokios pasirodo tik retais laikotar 
piais.

PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 
ROMANAS

Didelė Lietuviškos bnities kayga, 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jury 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 

sntikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Pankštienfts, 
Lietuviškos Knygos Klubą leidisya 

434 psl. Kaina $4.00.
f

Užsakymui ir pinigus siųskite 

n K A U G A H 
454 5 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois
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X Lietuvių Golfo diena. Lie
tuvių Golfo dienos komiteto 
pirmininkas Algird L. Pivaro- 
nas praneša, kad trečiadienį, 
rugpjūčio 21 d., įvykstančiose 
Lietuvių Golfo žaidynėse užsi
registravo dalyvauti 229 golfo 
žaidėjai. Tai bus didžiausia Lie
tuvių Golfo iškyla. Golfo žaidy
nių nugalėtojams Lithuanian 
Chamber of Commerce of Illi
nois paskyrė du prizus-taures: 
geriausiam žaidėjui vyrui ir mo
teriai. Po golfo žaidynių South- 
moor Country Club patalpose 
prie l^lst f>t. ir Southwest 
Highway ruošiama golfo žaidė
jams ir svečiams vakarienė. Va
karienės metu visiems daly
viams bus burtų keliu išdalin
ta daugybė dovanų — “door 
prizes”, kurias Golfo dienai su
aukojo lietuviai biznieriai. Ligi
šiol Lietuvių Golfo dienai dova- gyvena su motina, bet nusipir-

X Tėvai saleziečiai gavo Šv. 
Juozapo Darbininko parapinę 
bažnyčią iš Gary, Ind. Bažnyčia 
yra 80 X 30 pėdų dydžio, medi
nė, sustatoma. Dar šio mėnesio 
pabaigoje ji bus pervežta į 
Šiluvą prie Cedar Lake, Ind., 
ir tarnaus saleziečių jaunimo 
stovyklavietės bei atidaromos 
gimnazijos reikalams. Bažny
čios nugriovimo, pervežimo ir 
vietoje pastatymo išlaidos sie
kia $10,000. Naujos gi pastaty
mui tektų išleisti virš $30,000. 
Tam tikslui pirmoji paskola yra 
gauta iš člkagiečių Jurgio Va
lentino ir Mrs Gudaitienės 
$2,000.

X Julia Petkūnienė (4544 S. 
California Avė.), daug veikian
ti parapijoj ir draugijose, liku
si našle užaugino tris pavyzdin
gus sūnus ir gerai juos išmoks
lino, kuo dabar gali pasidžiaug
ti. Visi trys gerai kalba lietu
viškai ir priklauso Šv. Vardo 
draugijai ir vyčiams. Anicetas

nų paskyrė šie lietuviai biznie
riai: Stanley P. Balzekas Motor 
Sales, Ihc., prezidentas, Peter 
C. Massie, Metropolitan Life 
Insurance Co. skyriaus vedėjas, 
Joseph M. Mozeris, District 
Savings and Loan Assn. vedė
jas, Frank Zogas, advokatas, 
Anthony J. Valonis, Metropoli
tan State Bank iždininkas, Fe- 
lix A. Raudonis, Roosevelt Fur- 
niture Co. vedėjas, dr. K. Dran- 
gelis, Anthony J. Rudis, Rock- 
well Engineering Co. preziden-l 
tas, John W. Pachankis, Troost- 
Pachankis Monuments vicepre
zidentas, Adolfas Baliunas, Mid
land Savings and Loan Assn. 
sekretoriaus pav. ir t. t. Julius 
Kuzas, Mėsos urmo prekybos 
savininkas ir William J. Karei
va, Bill K’s Liquor Store savi
ninkas, pažadėjo golfo laukuo
se prie 9-tos duobės suorgani
zuoti užkandinę, kur golfo žai
dėjai galės užkasti ir atsigaivin
ti skaniais gėrimais.

Lietuvių Prekybos Rūmų 
prezidentas Stanley P. Balze- 
kas kviečia visus lietuvius atsi
lankyti į šią Chicagos lietuvių 
biznierių šventę, kur turėsite 
progą gražios gamtos aplinkoje 

. susitikti su savo draugais ir pa

ŠILUVOS ŠVENTE IR MALDŲ DIENA
Amerikos Lietuvių Romos Ka stato patys klebonai. ALRKF 

talikų Federacija, .apjungianti iš sav0 pusės pareiškė pageida- 
visas katalikų organizacijas, gy-1 vimą, jog kiekvienos lietuvių

CHICAGOS ŽINIOS

vai atsiliepdama į visuomenės 
pageidavimus, nutarė visose 
JAV lietuvių katalikų parapijo
se atgaivinti stebuklingosios Ši
luvos Marijos garbinimo šventę, 
įvedant tam tikslui skirtą nuo
latinę maldos dieną. Tuo 
reikalu ALRKF Centro Valdyba 
yra gavusi Lietuvių Kunigų Vie-

kat. parapijos ribose visos liet. 
katalikų organizacijos galėtų da 
lyvauti per iškilmingas pamal
das su savo vėliavomis. Centri
nis bendras šventės minėjimas 
su švč. Sakramentu ir procesi
ja turi būti surengtas pačių pa
sirinktu laiku po pietų. Kur vie
name mieste yra kelios lietuvių

Lietuvaitė — muzikos 
konkurso teisėja

Žiūronais sugavo plėšikus
Midway aerodrome per žiū-

Dienraštis “Chicago Daily [ronus iš bokštų, iš kur kontro- 
Tribune” konkurso keliu baigia J liuojamas lėktuvų judėjimas, 
parinkti dainininkus savo dide- buvo pastebėta, kad keletas vy
liam Muzikos festivaliui. Tarp 
teisėjų, kurie parenka laimėto-

rų įsilaužia į pastatytus ties 
aerodromu automobilius ir juos

jus, yra ir lietuvaitė Alice Ste- apgrobia. Tuojau jie buvo areš

Gydytojas subadė žmoną
Dr. Irwin Feldman tnmis pei

lio smūgiais perdūrė savo 18 
m. amžiaus žmona. Jis pats te
turi 25 m. Nukentėjusi nuga
benta į South Shore ligoninę, 
kur jos sveikata taisosi. Susi
ginčijusi su savo vyru, ji buvo 
tėvų įkalbėta grįžti į jų namus 
Montrealyje. Ji užėjo į savo bu
tą pasiimti drabužių, ir vyras

nybės pritarimą. Visa toji akci- parapijos, ten viena kuri iš jų 
ja, kasmet per Šiluvos šventės turėtų surengti bendrą minėjimą
oktavą minint maldos dieną, bu
vo aptarta su JAV episkopatu 
ir kard. Samueliu Stritch. Iš 
JAV Episkopato per jo pirminin 
ką arkiv. Frances P. Keough y-

pasirinktoje bažnyčioje. Šiose 
iškilmėse kviečiamos dalyvauti 
visos kat. organizacijos, mokyk 
los ir chorai, tiek parapiniai, 
tiek ir pasauliniai, organizuotai

ra • gautas reikalingas leidimas ir su vėliavomis.
ir drauge nuoširdus paragini
mas, jog lietuviai katalikai gra
žiai pasireikštų su tokiu prakil
niu maldingumu.

ALRKF-ja, didžiai branginda
ma šv. Tėvo paskatą, jog ir pa- 
saulininkai stipriau reikštųsi vie- 

yra vedęs ir augina dukrą; jis šajame katalikų gyvenime, šiuo 
nusipirko savo namą ir persike- žygiu nori padėti dvasininkams 
lė į jį gyventi (4539 S. Wash- pagilinti apaštalavimo darbą.
tenaw). Pranas ir Kazimieras Drauge tai yra gera proga pa

rodyti kitataučiams, jog lietu
viai katalikai aktyviai reiškiasi 
Katalikų Akcijoje, taip reikalin
goje šių dienų gyvenime, beko
vojant su visokiomis negerovė
mis ir žalingais komunizmo kės
lais.

Per Marijos šventę Šiluvoje 
tikintieji gaudavo visuotinius at
laidus. ALRKF ir Lietuvių Ku
nigų Vienybė reikiama tvarka 
per Apaštalinį Delegatą krei
pėsi į Vatikaną, jog ir šios šven 
tės dalyviai gautų visuotinius 
atlaidus.

Ši didinga Marijos šventė bus 
pirmą kartą švenčiama š. m. 
rugsėjo 8 d. Galutinę šventės 
tvarką pagal vietos sąlygas nu-

phens.

Marinai atakavo paplūdimį
Buvusieji kovų dalyviai — ve

teranai marinai iš povandeninio 
laivo vakar “atakavo” 57-tos 
gatvės paplūdimį Chicagoje, jį 
“užimdami”. Tai buvo vienas 
paįvairinimų, pravestų vetera
nų konvencijos proga. Jų suva
žiavimas buvo Shoreland vieš
butyje ir tęsėsi tris dienas. Čia 
buvo tik tie marinai, kurie yra 
dalyvavę atakuose priešų užim-

Chicagoje tokiam centriniam 
iškilmingam bendram minėjimui 
naujoje Šiluvos Marijos švento
vėje — Marquette Parke vado
vaus pats Jo Eminencija kard. _ ___ __
Samuelis Stritch. 3:00 valanda't08į pakrantėse. Bendrai ™ri
bus iškilminga procesija ir pa-, nų 8Uvaiiavima8 8Ujaukta8 
laimmimas. IsMmese dalyvaują sherman kur 8usi.
chorai jų metu sugiedos giesmę
į Šiluvos Mariją. Religinėms ce

tuoti. Pasirodė, kad tai buvo ją peiliu perdūrė. Jos vyras dir-

ko vasarvietę Momence, UI., ir 
ten atostogauja.

X Rita Gorb, gyvenanti Mar- 
quette Parke, išvyko dviem sa
vaitėms atostogų j St. Peters- 
burg; Florida, pas gerus pažįs
tamus P. K. Bakučius. Rita pri
klauso Šva. Panelės Gimimo pa
rapijos chorui, kur vargoninin
kauja Antanas Giedraitis. Lin
kini mielai Ritai linksmai ato
stogauti.

X Klebonas M. Kemežis ir 
tėvas A. Augškalnis ruošia ang
lų kalba brošiūrą apie Šiluvą. 
Jie tam tikslui verčia kun. J. 
Budzeikos brošiūra iš lietuvių 
kalbos. Kun. M. Kemežis yra 
Elizabetho lietuvių parapijos 
klebonas, kuris turi didžiausią 
Amerikoje atlaužą to akmens, 
ant kurio yra pasirodžiusi Šilu
voje Švč. Mergelė.

X šv. Vardo (Holy Name) 
draugija, gražiai veikianti Šv

X Antanas Sutkus su šeimy
na atvažiavo iš Minnesotos į 
Chicagą atostogų; paviešėjęs 
pas tėvelius Sutkus, kurie gy
vena 3225 So. Green. vėl išvyko 
atgal į Minnesotą. Su sūnumi 
Antanu išvyko ir motina Ona 
Sutkienė pas sūnų paatosto-

Kryžiaus parapijoje organizuo- £auti- Sūnus Antąnas Sutkus
ja, rugpjūčio (August) 18 d. 
Šv. Šeimos (Holy Family) vilos, 
Orlarid Park, darže didelį ir 
įvairų pikniką. Bus busai

yra stambus 
estate).

biznierius (real

X Albina ir Al. Šimaičiai grį
žo iš atostogų, kurias jie pra-

$1.50. Įsigykime biletus iš anks 
to; jų galima gauti pas dvasios 

žįstamais. Ponioms ir svečiams, vadą kun. J. Grinį ir pas k-omi- 
nežaidžiantiems golfo klubo pa-1 siją. Visi kviečiami gausiai da- 
talpose, bus surengta visa eilė, lyvauti.
kitokių pramogų. Golfo turny

ten ir atgal kainuos tik jgį^ Meksikoje. Aplankė daug

remonijoms vadovaus, nustaty
damas tvarką, kun. Vaišvilas iš 
Marquette Parko. A. Repšys, 
ALRKF Chicagos apskrities pir
mininkas, atsidėjęs rūpinasi, jog 
šiose įspūdingose iškilmėse sėk
mingai pasireikštų vietos kat. 
organizacijos ir tikintieji. Orga
nizacijos, kurios dalyvaus iškil
mėse Chicagoje, prašomos iš 
anksto registruotis per kun. 
Vaišvilą (adresas 6812 S. Wash 
tenaw, tel. PR 6-2509 arba per 
A. Repšį, adr.: 5640 S. Ada, 
tel. WE 6-4846).

Lietuviai katalikai kviečiami 
gražiai pasirodyti ir per šias 
didingas religines iškilmes.

A. J. Rudis 
ALRKF Pirmininkas

rinko 1,000 narių buvusios pir
mos marinų divizijos.

Nauji pramonės pastatai
Inland Steel ir Republic Steel, 

milioninės plieno bendrovės Chi
cagos apylinkėse, plėsdamos 
savo veiklą planuoja naujus 
brangius įmonių padalinius, kai
nuosiančius daug milionų dole
rių.

susisiekimo policininkas Dom. 
Contursi, 32 m. amžiaus, Jo
seph Altięri, 23 m., kuris kan- 
ditavo į policiją, ir Frank Mi- 
ceilli, Parkų distrikto inžinie
rius. Policininkas Contursi tuo
jau buvo suspenduotas. Polici
ja, iškračiusi jų automobilius, 
rado pavogtų golfo kamuolėlių, 
padangų ir kitų dalykų, kurių 
sąrašas užpildė net du lapu.

Mirtis dėl fejerverko
Fejerverkas padarė gražias 

žiežirbas, bet jisai atėmė gy
vastį 4 metų mergytei Sandra 
Kniffen, kuri mirė Little Com- 
pany of Mary ligoninėje. Nuo 
fejerverko užsidegė jos drabu
žėliai. Ji labai apdegė. Mėnesį 
išgulėjo ligoninėje ir nebeišlai
kė.

Už butelius gavo $70
Calumet mieste grupė vaikų, 

iš viso 35 jaunuoliai, rinkdami 
ir parduodami butelius sudarė 
$70, kuriuos rengiasi panaudo
ti kokiems labdaros tikslams.

ba internu Billings ligoninėje. 
Jų butas — 7527 S. Essex, Chi
cagoje.

Ištraukė skenduolę
Praslinkus penkioms dienoms 

buvo surastas ir ištrauktas la
vonas 13 metų mergytės Linda 
Nielson, kuri nuskendo sekma
dienį, besimaudydama neleisti1 
noje vietoje Montrose paplūdi
my. Jos lavoną pamatė pra
plaukiąs laivelis ir tada ji iš
traukė paplūdimio sargas. At
pažino brolis.

Paskola $39,000,000
Chicagos Miesto taryba pa

tvirtino planą išleisti $9,595,000 
paskolos bonų. Pinigai bus su
naudoti kanalizacijos tobulini
mui, gatvių šviesos gerinimui, 
ruošimui žaidimo aikštelių. Taip
gi miesto taryba patvirtino su
manymą — specialistams ati
duoti ištirti galimybes ir reika
lą naujos $85,000,000 paskolos, 
kuri būtų sunaudota O’Hare 
aerodromo tobulinimui.

ras bus pradėtas 9 vai. ryto ir 
tęsis ligi vakaro. Tad svečiai 
turės progą stebėti gražų lietu
vių golfininkų žaidimą visą die
ną. Kas dienos metu dėl kurios 
nors priežasties į Golfo žaidy
nes negalės atvykti, tai prašo
mas atsilankyti į vakarienę, ku
ri prasidės 6 vai. 30 min. vaka
re. Vakarienėje pažadėjo daly
vauti Lietuvos konsulas dr. Pet
ras Daužvardls, lietuviškų dien
raščių redaktoriai ir visa eilė 
žymių lietuvių visuomenės vei
kėjų. (A. B.)

X Cicero Jaunimo šventė- 
gegužinė, įvykstanti rugpjūčio 
mėn. 18 d., yra rengiama nepa
prastai gražioje vietoje — tėvų 
saleziečių sodyboje Šiluva, kuri

X Marija Macianskienė, jau 
po operacijos, guli Passavant 
Memorial Hospital, 303 E. Su- 
perior St., 401 kamb. Bronius 
Macianškis, jos vyras, dabar la
bai daug darbo turi vienas at
likti, kad galėtų aptarnauti vi
sus Bruno kepyklos gaminių 
naudotojus.

X Mary Juškienė, šv. Kry
žiaus parapijos klebonijos šei
mininkė, lėktuvu išskrido į 
Bnocktoną, Mass., aplankyti sa
vo dvi seseles, kurios ten su šei
mynomis gyvena.

X Marija Paukštienė, visuo
menės veikėja, yra susilaukusi 
viešnių iš Hartfordo, Conn. — 
tai jos giminaitės Marijona Cel-

ao -.„n.. ___ Ikonas ir Aleksandra Mikaliu-yra 42 mylių atstume nuo Chi-, . TT , ....
•j -xs tx j* nas. Abi Hartforde yra veiklios cagos vidurmiesčio. Iš visų di- * y

džiųjų lietuviškųjų Chicagos ko- j 8{UunKietea
lonijų į šią vietą galima nuva
žiuoti per truputį daugiau negu 
valandą laiko.

X Už a. a. Stepono Tveri jono 
aidą, minit dvejų metų mirties 
sukaktį, bus laikomos gedulin
gos šv. mįšios su ekzekvijomis 
rugpjūčio 12 d. 8 vai. ryto se
noje švenč. P. M. Gimimo pa
rapijos bažnyčioje, Marquette 
Parke.Parke. Sekmadienį rag- 
piūčio 18 d. 10 vai. naujoje 
bažnyčioje. Giminės ir pažįstami 
prašomi pamaldose dalyvauti.

X Kun. Viktorui KaJeckiui, 
šiuo metu viešinčiam JAV, yra 
laiškas iš Kanados. Atsiimti 
“Drauge”.

X Antanas Vaišvila, plačiai 
žinomos veikėjos Antaninos 
Vaišvilienės vyras, dabar gyve
nantis Rout 2, Box 714, Zion, 
III., serga. Turėjo sunkią ope
raciją. Gydosi Lorettos ligoni
nėje.

X Juozas Kalvaitis, gyvenan
tis 3251 So. Union Avė., kuris 
prieš du mėnesius buvo sužeis
tas darbovietėje, dabar grįžo iš 
ligoninės ir gydosi namuose; 
laipsniškai eina geryn.

X Gavėnu “Jūratės” vasar
namyje Beverly Shores, Ind., 
daug lietuvių atostogauja. Tai 
graži vieta praleisti savo ato
stogas.

gražių vietų ir bažnyčių, jų tar
pe ir garsiąją Guadalupės šven
tovę. Jie susidarė įspūdį, jog 
religijai ten dar nėra laisvės. 
Vienuolėms ir kunigams gatvėje 
negalima dėvėti savo vienuoliš
kų ar kunigiškų drabužių. Bū
dami Meksikos mieste, Šimaičiai 
pergyveno ir didįjį žemės dre
bėjimą, bet patys išliko sveiki. 
Šimaičiai yra čia augę lietuviai 
ir veiklūs organizacijose. Albina 
yra T. M. B. Chicagos apskri
ties raštininkė.

X Kunigunda Yodkienė grį
žo iš atostogų, kurias praleido 
Custer, Mich.; čia aplankė ir 
skautų stovyklą. K. Yodkienė 
yra žymi parapijos ir draugijų 
veikėja. Ji daug pasidarbavo 
per Rėmėjų I skyriaus rengtą 
arabtėlę.

X Prof. Vladas Jakubėnas,
mūsų žymusis kompozitorius, 
yra pakviestas dėstyti muziką 
De Paul universitete, Chicago
je.

X Onutei VaJatkevičiūtei yra 
laiškas nuo jos tetos Domicė
lės Kondratavičiūtės. Atsiimti 
“Drauge”.

X Ateitininkai moksleiviai,
stovyklavę ALRKF ūkyje prie 
Manchester, Mich., grįžta į Chi
cagą šeštadienį, rugpjūčio mėn. 
10 d. 8—9 vai. vakaro. Auto
busas sustos tose pačiose vie
tose, i§ kurių išvyko. Tėveliai 
yra prašomi sutikti savo vai
kus. “Iš ateitininkų gyvenimo’ 
skyriuje paskelbtas laikas Chi- 
cagai negalioja.

X J kun. Antano Sabaliaus
ko, misionieriaus saleziečio, 
švenčiančio 25 m. sidabrini ku
nigystės jubilėjų, liepos 18 d. 
autobusas nuo Roselando bažny
čios išeis 9:30 vai. Biletus .gali
ma gauti pas Mrs. Duro, 10701 
So. State St. telef. INterocean 
8-7918.

X Patarimai socialinės ap
draudos reikalais. Teisininkas 
Pranas Šulas neseniai pradėjo 
dirbti S. A. Aglinsko nekilnoja
mojo turto įstaigoje. Šioj įstai
goj P. Šulas ne tiktai tarpinin
kauja nekilnojamąjį turtą per- 
kant-parduodant. bet jis suinte
resuotiems asmenims suteikia 
informacijų socialinės apdraudos 
reikalais. Pažymėtina, kad P. 
šulsa yra parašęs keletą knyge
lių apie socialinius reikalus, bū
tent, Dirbančiųjų apsaugai var
tojami Darbo Teisės Terminai, 
Kada ir kam mokamos Pensijos 
ir Pašalpos ir kt. Jis ir dabar 
socialinės apdraudos reikalais 
yra nuolatinis “Drąugo” bendra 
darbia. Įstaiga atidaryta kas
dien nuo 10 vai. ryto iki 12 vai. 
dienos ir vakarais nuo 6 vai. iki 
8 vai. vak. Jeigu kas norėtų 
kalbėtis kitu laiku, tai reikia 
susitarti telefonu HE. 4-8292 
arba PR 8-0005 ( 2439 W.69 St.)

KAS TIK TURI CERJ) SKONI, VISKĄ
PERKA PAS UEPON|I

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba OUcagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI —

FURNITURE CENTER, INC.
8222-24-26 So HaJsted St. j Vlctory 24226

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

DRAUGO
Didysis Metinis

IŠVAŽIAVIMAS!
Pirmadienį (Labor Day), rūgs. 2 d., 1957 m.

OAKS (SLOVAK) GROVE
11900 Archer Avė., Lemont, III.

1
DRAUGAS paprastai suruošia tik vieną metinį pikniką ir 

tas būna pats didžiausias iš visų Chicagos apylinkė piknikų.
DRAUGO metiniame išvažiavime Chicagos ir apylinkės 

lietuviai pasimato su seniai matytais bičiuliais bei giminėmis.
Gražusis ir didysis Oaks daržas turi daugiau patogumų ir 

erdvės negu bet kuris išvažiavimų daržas Chicagos apylinkėje.
Veiks skanus bufetas, gros skambus šokių orkestras ir bus 

dovanojamos gražios dovanos automobilistams. Nuolatinė pro
grama paįvairins visos dienos įvykius.

Aštuoni autobusai gabens Gbicagiečius ir Ciceriečius į dar
žą per visą dieną. Autobusų kelionė į abi puses $1.

Autobusų tvarkraštis:
ll;00 vai. ryte ir 2;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo Dievo Apvaiz

dos parapijos bažnyčios;
J l;30 vai. ryte ir 2;30 vai. p.p. išvažiuoja nuo Aušros Vartų 

parapijos bažnyčis;
12; 01 ir 3;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo šv. Antano parap. bažn.; 
11;00 vai. ryte ir 2; 00 vai. p.p. išvažiuoja nuo šv. Kryžiaus

parapijos bažnyčios;
U;30 ryte ir 2;30 vai. p.p. išvažiuoja nuo Nekalto Prasidėji

mo parapijos bažnyčios;
11;30 vai. ryte ir 2;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo Gimimo Pane

lės Švenčiausios parapijos bažnyčios;
11;00 vai. ryte ir 2;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo šv. Jurgio pa

rapijos bažnyčios.
6; 30 ir 7; 00 vai. p.p. autobusai išvažiuoja į Chicagą.

I
Kviečiame lietuvišką visuomenę į šį metinį išvažiavimą.

DRAUGO IŠVAŽIAVIMO RENGĖJAI


