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Prezidentas prašo padidinti pagalba užsieniui
Kaip buvo mezgami kultūriniai 

ryšiai Lenkijoj

SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 
Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

Tuo metu, kai lietuvių menininkai savo koncertais rodėsi 
plačiajai lenkų visuomenei, vadinamoji kultūrinė delegacija, ku
riai vadovavo Lietuvos TSR vicepremjeras K. Preikšas, „mazgė 
ryšius” su lenkų politveikėjais ir intelektualais.

Kiek iš spaudos aprašymų 
matyti, daugiausiai kalbėjo de
legacijos vedėjas” K Preikšas, 
spaudą skaitantiems lenkams 
jo pavardė ilgiausiai pasiliks 
atmintyje, nes kas buvo minė 
tas, kas ne — Preikšas visada.

Tad, pradėjęs aerodromu, ku
riame jis su lietuviška delega
cija atsirado birželio 21 d., bai
giant oficialiu dekados uždary
mu, Preikšas kalbėjo ir kalbėjo, 
ir rašė.

Birželio 24 d. partijos laik
raštyje Trybuna Ludu pasirodė 
jo vardu ilgokas rašinys, pava
dintas “Gilinama lenkų — lie
tuvių draugystė”. Jame jis su
pažindino lenkus su lietuvių ta
rybiniais laimėjimais ir kaip 
gyvuoja bei reiškiasi Lietuvo
je. .. lenkiška kultūra. Apie len
kus Lietuvoje Preikšas vėliau 
yra kalbėjęs net keliais avėjais.

apie tai minima spaudoje. Iš vi
sų trisdešimt dviejų iškarpų, 
kurias šiuo metu, rašant šias 
eilutes turima po ranka, tik vie
noje vietoje apie tai minima. 
Ir tai buvo Paznanėje, kur len
kai klausinėjo, o Preikšas at
sakinėjo. Į lenko klausimą: 
“kokių atgarsių Lietuvoje su-

Sąlygos patekti į
universitetą

“Tiesoje” ir per Vilniaus ra
diją buvo teigiama, kad ir nau
juosius nuostatus taikant stoti 
į universitetą galės ir neatliku- 
sieji prieš tai darbo stažo, o da
bar aiškėja kas kita. Vilniaus 
universiteto rektoriaus skelbi
me “Tiesoje” iš norinčių stoti į 
universitetą reikalaujama pri
statyti šiuos dokumentus: Vi
durinės mokyklos baigimo ates
tatą, autobiografiją, pasą, kari
nį biletą (atsargos karo prievo

lininkams), arba prirašymo liu 
dymą (šie domumentai patei 
kiami asmeniškai), 4 fotografi
jos, dokumentas apie turimą 
praktinio darbo stažą (darbo 
arba kolūkiečio knygelės išra-darė Lenkijos vadinamasis spa

lio perversmas”, Preikšas atsa- a4), charakteristiką iš mokyk 
kęs, kad žinios apie tai . buvu
sios sutiktos įvairiai, bet, kai 
paaiškėjusi socialistinė vysty
mosi linija, vertinta palankiai.

Prez. Eisenhower perduoda albumą su Aberdeen Angus 
jaučių fotografijomis graikų ambasadoriui George V. Melas, 
kuris taip pat mėgsta auginti jaučius. Užpakaly stovi ketu
ri Aberdeen Angus Breeders draugijos nariai, jaučių augin
tojai. (INS)

Pageidauja, kad padidintų

užsieniui pagalbą dabar
WASHINGT0NAS, rugpj. 13. — Prezidentas Eisenhoweris 

pirmadienį turėjo pasitarimą su abiejų partijų (respublikonų ir 
demokratų) kongrese vadais. Tas pasitarimas nebuvo iš anksto 
numatytas, bet spaudos sekretorius James C. Hagerty, kai buvo 
užklaustas — atsakė, kad tas pasitarimas įvyko Baltuose Rū
muose tarp 6 — 7 vai vakaro.

Apie. lenkus Lietuvoje
Pavyzdiui, Poznanėje, kur 

lietuvių delegacija lankėsi dvi 
dienas — birželio 23—24 die
nomis — uždaresnių diskusijų 
metu su vietos kultūrininkais ir 
partiniu aktyvu, lenkai iš Preik 
so sužinojo, kaip jų Poznanės 
laikraštis Glos Wielkopolski ra
šo, kad Lietuvoje lenkai yra pil
nateisiai piliečiai, kad jų iš viso 
yra apie 300 tūkst. ir kad iš to 
skaičiaus apie 30 tūks. gyvena 
Vilniuje, kad yra 276 pagrindi
nės lenkiškos mokyklos ir kad 
lenkiškų mokyklų tarpe yra vie
nuolika pilnų vienuolikmečių 
mokyklų. Taip pąt Preikšas len 
kams pasakojęs, kad Lietuvos 
valdžia vis daugiau išleidžia 
lenkiškų vadovėlių, o lenkus mo 
kytojus rengia N. Vilnioj esan
tis Ped. Institutas.

Apie Lietuvos lenkus tas pats 
Preikšas kalbėjo ir Wroclawe 
(buv. Breslau), į kurį jis tuojau 
iš Poznanės vyko. Tenai, susiti
kus su lenkų augštesniųjų mo
kyklų profesūra, Preikšas vėl 
išdėstė, ko kiek lenkai Lietuvo
je turi, nepamiršdamas paminė
ti, kad lenkai turi ir savo 
spaudą.

Niekur lenkų spaudoje neuž
simenama apie Lenkijoj gyve
nančių lietuvių pasimatymą ir 
pasikalbėjimą su “delegacija iš 
Tėvynės”, prašant užtarimo, 
kad lenkai taip nespaustų ir kad 
bent dalį tos laisvės duotų jiems 
Lenkijoje, kiek lenkai turi Lie
tuvoje. O iš Lenkijos privačiai 
ateinančios žinios yra aliarmuo 
jančios apie lietuvių .skriaudi
mą.

Politinės temos
Be bendrų pokalbių, kaip pa

gilinti jau užmegztus kultūri
nius santykius tarp lenkų ir 
lietuvių mokslininkų, rašytojų 
ir menininkų, atrodb, buvę ir 
politinių pokalbių, tik mažai

Važiuokit atgal
ZUERICHAS, Šveicarija, rugp.

13. — Didelis būrys demonst
rantų pasitiko iš Maskvos fes
tivalio grįžtančius delegatus su 
šūkiais: “Važiuokite atgal į 
Maskvą. Muštynėse keletas as
menų buvo sužeista. Jos kilo, 
kai vienas iš delegatų nuplėšė 
plakatą, kuriame buvo įrašyta: 
niekada neužmiršime Vengri
jos.

Jieškomi kūnai

los bei komjaunimo rajono (mie 
sto) komiteto arba iš paskuti
nės darboivetės; sveikatos pa
žymėjimas; pažymėjimas iš gy
venamosios vietos.

Vilniaus universitete (jo ofi
cialus pavadinimas dabar: Vil
niaus valstybinis V. Kapsuko 
vardo universiteas) šiais 1957/ 
58 mokslo metais veikia šie fa
kultetai: Istorijos filosofijos fa 
kultetas (specialybės: lietuvių 
kalba ir literatūra, rusų kalba ir 
literatūra, romanų — germanų 
filologija — anglų, vokiečių, 
prancūzų — bibliotekininkystė, 
žurnalistika, istorija), teisės 
mokslų fakultetas, teisės moks
lų f ak. (pramonės ir prekybos 
ekonomika, finansai, kreditas, 
buhalterinė apyskaita ir statisti 
ka), fizikos matematikos fakul
tetas, chemijos fakultetas, gam 
tos mokslų fakultetas (biologi-

ISSOUDUN, Kanada, rugp j.
13. — Nukritusio lėktuvo žuvu
sių 79 asmenų kūnai yra jieško-. 
mi raiste. Tai yra didžiausia ka Ja’ geografija, geologija), medi
tastrofa visoj Kanados civili
nės aviacijos istorijoj. Lėktu
vas žuvo didelės audros metu. 
Didelė dalis keleivių yra įkri
tusi į 25 pėdų gilumo balą. Lėk
tuve buvo 33 vyrai, 41 moteris 
ir 5 vaikai. Kūnų ištraukimui 
yra pakviesta armija.

Pasiuntė notą
BONNA, Vokietija, rugpj. 

13. — Vakarų Vokietija prane
ša, kad ji yra pasiuntusi per 
Maskvoj esantį ambasadorių 
Wilhelm Haas notą sovietų vy
riausybei dėl vokiečių karo be- 
laivių grąžinimo. Manoma, kad 
jų Sovietų Sąjungoj yra apie 
80,000. '

• Danijoj nukrito lėktuvas, 
žuvo 6 įgulos nariai ir du ke
leiviai.

cinos fakultetas. (E)

Susidūrė traukiniai
EINDHOVEN, rugpj. 13. — 

Vakar Olandijoj susidėrė 2 
traukiniai ir žuvo 6 asmenys. 50 
keleivių buvo sužeisti, kaikurie 
iš jų kritiškai. Abu traukiniai 
buvo keleiviniai. Susidūrimas 
įvyko dėl sugedusių bėgių per
jungimų.

Atomas Brazilijoj
WASHINGTONAS, rugpj. 13. 

— Brazilija pradeda atominį 
amžių savo krašte. Ji pirmą ato
minį reaktorių įsirengia Sao 
Paulo universitete. Reaktorius 
bus naudojamas tyrimams, jieš- 
kant kaip pritaikyti atomo jėgą 
taikos reikalams. Reaktorių Bra 
zilija įsigija Amerikoje.

Lodzėje streikuoją darbininkai 

susidūrė su policija
LODZĖ, Lenkija, rugpj. 13. — Vyriausybė pakvietė kariuo

menę ir policiją iš Varšuvos, kad galėtų numalšinti 5,000 strei
kuotojų Lodzėje.
Pavojingi susidūrimai kilo I r........... ; 1 •■■■.i

todėl kai transporto darbinin- dienį. Ligi šiol transporo dar-

Iš demokratų dalyvavo sena
torius Lyndon B. Johnson 
(Tex.) ir respublikonų senato
rius William F. Knowland (Ca- 
lif.), mažumos ir daugumos ly
deriai iš abiejų rūmų (Kongre
so ir Senato) ir dar kiti 6 teisių 

i žinovai iš senato ir kongreso.
Sumažinimas gali pakenkti

I
Dalyvavę pasitarime kongre

so ir senato atstovai sutiko, kad 
pagalba užsieniui būtų penkis 
šimtus milionų dolerių mažes
nė, negu kad prez. Eisenhowe- 
ris pageidavo.

Senatorius H. Alexsander 
Smith (Rep., N. J.) išsireiškė, 
kad toks sumažinimas pagalbos 
užsieniui, gali šį kraštą pasta
tyti į didelį pavojų. Sumažini
mas pakenks ir krašto saugu
mui.

Kompromisinis pasiūlymas

KALENDORIUS
Rugpjūčio 14 d. šv. Euzebi

jus, senovės: Asibutas ir Elvy- 
rė.

Saulė teka: 5:57 vai., leidžia
si: 7:55 vai.

ORAS
Chicagoje ir apylinkėse malo

nus oras. Temperatūra apie 80 
1. Vakare galima perkūnija.

Heroišku kalnų vadovo vokiečio Alfred Helepar?* žygiu 
buvo išgelbėtas nuo Eigerio kalno viršūnės Alpėse Šveicari
joj vienas kopėjas. Trys kiti palikti mirti, nes siaučiant aud
roms kalnų vadovo nuomone eiti gelbėti palikusių yra sa
vižudybė. (INS)

kai neleido važiuoti vienam 
tramvajui, kurį norėjo naudoti 
policija. Streikuotoj*į«nibarika- 
davo gatves ir patys įsitvirtino 
dviejose stostyse.

Lazdos ir dujos
Karinė policija ginkluota re

volveriais ir bizūnais, norėjo 
darbininkus iš stočių iškrapšty
ti. Kaip korespondentas prane
ša, vaizdas buvo negražus. Pen
ki darbininkai apsinuodiję du
jomis nuvežti į ligoninę. Darbi
ninkai atmetė komunistinės vai 
džios įsakymą grįžti į darbą. 
Tramvajų judėjimas yra susto
jęs visiškai. Mieste važinėja po
licija ir tikrina visus įvažiuojan 
čius į miestą.

Ko reikalauja
Streikuotojai reikalauja pa

kelti atlyginimą 50 procentų ir 
įvesti 40 vai. darbo savaitę. 
Streiką pradėjo praeitą pirma-

Išvyksta marinai
TOKIO, Japonija, rugpj. 13. 

— Vakar Amerikos marinai pra 
dėjo išvykti iš Japonijos. Devin 
tas marinų regimentas išvyksta 
į Okinawą. Dalinys yra 7,000 
vyrų. Tai pradžia numatyto pla

no, pagal kurį bus atitrauktos 
iš Japonijos visos JAV karo jė
gos.

bininkai gaudavo 800 zlotų, tai 
būtų apie 200 dol., tačiau tikru
moje daug mažiau, nes juodojoj 
rinkoj už 800 zlotų mokama tik 
30 dol. Streikuotojai reikalauja 
mokestį pakelti ligi 1,400 dol. 
mėnesiui. Visi darbininkai norė
dami šiaip taip pragyventi turi 
dirbti antvalandžius. Už mėne
sinį atlyginimą tegalima nusi
pirkti tik vidutinio gerumo ba-i kompromisinį

Prezidentas Eisenhaweris su
šaukė abiejų partijų pasitarimą 
visai nelauktai, nes nori, kad 
įstatymas teikti pagalbą užsie
niui būtų priimtas kuo skubiau- asmen4 mažiau 
šiai, nes kongreso bariai nori menesi- 
išvykti vasaros atostogoms jau 
rugpjūčio 24 d.

Prezidentas yra prašęs užsie
nio pagalbai, kaip karinei, taip 
ir ekonominei, $3,864,410,000, o 
kongresas su senatu

pasiūlymą skirti

TRUMPAI IS VISUR
• Telefono bendrovė “Bell” 

Kanadoje kreipėsi į suissiekimo 
komisiją Otawoje, prašydama 
leisti pakelti kainas už telefono 
naudojimą. Esą šįmet per pir
muosius 6 mėn. gauta tik 18,418 
256 dol. pelno.

• Latvių rašytojo A. Grino 
likimas iki šiandien nepaaiškėjo. 
Jis buvo ištremtas atskirai nuo 
savo šeimos, kuri pateko į Amu 
ro sritį. Žmona ten mirė. Viena 
duktė grįžo į Rygą 1955 metais 
ir tapo tramvajaus konduktorė,, 
kita duktė grįžo pereitais me
tais ir mokosi gailestingųjų se
serų mokykloje. — Į Rygą grį 
žęs buv. Latvijos švietimo mi- 
nisteris Žiemelis, bet jo žmona 
„savo noru” poliusi Sibire. 
Taip pat grįžusi buv. ministerio 
pirmininko Blodnieko žmona. 
Buv. švietimo ministeris Auš- 
kaps miręs ištrėmime.

• JA V armijos spalio mėnesį 
bus šaukiama 7,000 vyrų, 1,000

negu rugsėjo

tus. tai pagalbai $3,367,083,000.

Maskvoj sklinda gandai,

kad Molotovas nusižudęs
LONDONAS, rugpj. 13. — Maskvoj eina gandai, kad buvęs 

sovietų užsienių reikalų ministeris Molotovas nusižudė. Moloto
vas buvęs vienas augščiausįų asmenų kompartijoj, kaip praneša
ma, turįs didelį nervų sukrėtimą. Gyvenąs savo namuose netoli 
Maskvos.

• Varšuvos radijas praneša, 
kad iš Rockefeller fondo gaus 
475,000 dol. mokslo reikalams.

• Gyventojų registravimo 
biuras Washingtone skelbia, kad 

priėmė' J A Valstybėse liepos 1 d. buvo 
171,200,000 gyventojų, 3 milio- 
nais daugiau negu praeitais me
tais tuo laiku.

• Japonijoj autobuse sprogo 
du paketai firework ir sužei
dė 35 žmones.

Neg£aus pensijų
BUDAPEŠTAS, Vengrija, 

rugpj. 13. — Giminės tų asme- 
inų, kurie žuvo spalio revoliuci
joj, negalės gauti pensijų, kaip 
skelbia komunistinė Vengrijos 
vyriausybė. Taip pat negaus 
pensijų, kurie tos revoliucijos 
metu buvo sužeisti.

Nubaudė archeologą
KAIRAS, rugpj. 13. — Ame

rikos archeologas Charles A. 
Muses, vietos teismo nubaustas 
51,840 dol. bauda ir 13 mėn. ka
lėjimo už norėjimą išvežti iš 
Egipto suvenyrus. Pagal Egip
to įstatymą, visi antikiniai daik 
tai priklauso valstybei. Muses 
buvo suimtas birželio 20 d. Kai
ro aerodrome, kur jie norėjęs 
išvežti keturias dėžes su suve
nyrais.

Apie gandus pranešė Londo
nan International News Service 
biurui iš Maskvos George Ab- 
rams iš Newton, Mass., kuris 
buvo nuvykęs į Maskvoj sureng
tą festivalį.

Girdėjo ir kiti
Abrams sako, kad jis tokius 

gandus girdėjo Maskvoj, kur 
jam pasakė vyras Raudonojoje 
aikštėje. Panašų gandą girdė
jo ir kitas festivalio dalyvis, 
Tony Quointon iš Seattle, ku
riam sakė buvusi Molotovo tar
naitė. Joanna Richardson iš 
Richmond, Va., sako taip pat 
Maskvoj tokį gandą girdėjusi.

Žuvo sukilėliai
ALŽYRAS, rugpj. 13.—Pran 

cūzų pajėgos praneša, kad jie 
užmašė 50 Alžiro sukilėlių, ku
rie buvo apsupti BouZegze kal- 

Inuošė, į pietus nuo Alžiro mie- 
Įsto.

Brilijantų vagys
. .MEMPHIS. — Jacob Davis iš 
Pittsburgho, briliantų pirklys, 
pranešė, kad iš jo viešbučio plė
šikai išnešė briliantų už 100,- 
000 dolerių.

Leido kontroliuoti
IZRAELE, rugpj. 13.—Izrae

lio vyriausybė leido Jungtinių 
Tautų armijai kontroliuoti Iz
raelio — Sirijos pasienį dar 

vienam mėnesiui. Jungtinių Tau 
tų kariuomenė ten nugabenta 
po artilerijos apsišaudymo lie
pos 20 d. *

Paskandino laivus
GREAT YARMOUTH, Ang

lija, rugpj. 13. — Anglų povan
deninis laivas prie Great Yar- 
mouth uosto perpjovė pusiau 
du žvejų laivus, kurie paskendo. 
Niekas nenukentėjo.

Boris Morros perspėja žurnalis
tus, kad Rusijos šnipai prieš lais
vąjį pasaulį yra daug stipriau or
ganizuoti negu manoma. Jis yra 
buvęs 10 m. FBI, sekė sovietų šni
pus ir taip pat padėjo išaiškinti 
Jack ir Myra Soble, sovietų agen
tus. (INS)

VBLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Gilės prez. Carlos Ibanez dėl Campo, 7.9 m. amžiaus, su
sirgo influenza, kuria serga ar sirgo apie 1 mil. čiliečių.

— Naujosios Zelandijos min. pirmininkas Sidney G. Hol- 
land, 6/f m., pasitraukė, kaip sakoma, dėl sveikatos sumetimų. 
Jo vietą užims Keith J. Holyoakc, žemės ūkio ministeris.

— Prez. Eisenhouicr vakar pareiškė, kad jis nemanąs sovie
tų maršalo Žukovo kviesti susitikimui su JAV gynybos sekre
torium.

— Prancūzai praneša, kad paskutinę savaitę užmušė apie 
800 sukilėlių.

— Didelė sniego pūga siaučia Alpėse ir ten dingo trijose 
grupėse 10 vyrų, kurių nebegalima dėl blogo oro surasti. Aus
trijos vyriausybė praneša, kad šią vasarą Alpėse žuvo 55 žmo
nės.

— Sovietų Sąjungos bosas Chruščevas ir Rytų Vokietijos 
Ulbrecht pasirašė įvairius susitarimus, kurie esą labai svarbūs 
abiems kraštams.

— Didelis potvynis užpylė Russellville, Ark., miestą, pri
versdamas kaikuriuos gyventojus pasitraukti namų. Potvynis 
kilo po 2 j valandas trukusio lietaus.
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Trys savaitės “Palangoje”
(Reportažas iš Chicagos skaučių stovyklos)

Š. m. liepos mėn., kaip ir kiek
vieną vasarą, Chicagos Aušros 
Vartų tunto skautės krovė laga
minus į autobusus, išvykdamos 
j stovyklą. Stovykla šiemet, 
kaip ir praėjusiais metais, vyko 
Rako lietuviškam skautiškam 
jaunimui padovanotame žemės 
plote prie Custer, Mich., — apie 
250 mylių nuo Chicagos. Su di
deliu džiaugsmu ir noru stovyk
lautojos — nuo mažųjų “rau- 
donšlipsių” iki vyr. skaučių — 
leidosi į tą ilgą kelionę dviemis 
didžiuliais autobusais. O mer
gaičių skaičius buvo irgi nema
žas — 76. Matyti, jog skautiš
kos stovyklos vis daugiau trau
kia jaunimą j gamtą.

Su jaunosiomis sesėmis sto
vyklavo ir štabas, sudarytas iš 
stovykl. viršininkės sktn. T. Žu- 
kienės; ūkio viršininkės sktn. A. 
Karnienės, komendantės vyresn. 
skautės L. Vepštaitės, adjutan- 
tės skltn. I. Kolytės ir sanitarės 
vyr. skltn. L. Luneckienės. Nors 
stovyklaujant su tokiu skaičiumi 
mergaičių, atrodo reikėtų dides
nio skaičiaus suaugusių, kad ge
riau būtų paskirstytas darbas, 
tačiau, deja, savanorių neatsira
do.

ORAS DABAR 

ATŠILĘS, GALITE 

ĮRENGTI NAUJA

R H E E M

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AIR-CONDITIONER

Jo vasarinis vėdintu- 
vas taippat teiks ma
lonumą karštame ore.

GAZU AR ALYVA

P. Rako žemėj, kur seniau yra 
buvęs jo ūkis, miškas yra nepa
prastai gražus. Dideli, puikūs 
ąžuolai, senos šakotos eglės, liau 
nūs berželiai ir sausa, smėlėta 
žemė sudarė puikų foną penkio
likai palapinių, gražiu ratu su
statytų aplink du augštus vėlia
vų stiebus ir lietuvišką koply
tėlę.

Pats stovyklos įkūrimas šie
met vyko labai darniai. Atvyku
sios skautės rado palapines jau 
iškeltas, reikėjo tik “įsikrausty- 
ti” su savais daiktais ir pasi
daryti rūbų kabyklas. Pačios 
sesės nuo pat pirmos dienos, su
sitvarkę savo loveles, vikriai 
griebėsi darbo ir pirmosios sa
vaitės gale jau buvo sunku be
pažinti stovyklos rajoną. Pa
puošimai mirguliavo prieš kiek
vieną palapinę, skilčių gairelės 
geltonavo prie palapinių durų, ir 
stovykla atrodė jau tikrai “gyve 
narna”. Žinoma, tos prabangos, 
kokią sktn. V. Bražėnas juokais 
stovyklavietėms žadėjo “skau- 
toramos” metu, atrodo, nesulau
kėme. Nei persiškų kilimų, nei 
žvilgančių grindų, nei televizi
jų nebuvo, nors niekas jų ir ne
pasigedo. Žinoma, kiekvienais 
metais yra padaroma šiokia to
kia pažanga stovyklaviečių įren
gimuose ir, reikia tikėtis, bus 
padaryta dar didesnė netolimoje 
ateityje. Šiemet “Palangos” sto 
vykios vandens šulinys buvo dar 
pagilintas daugiau 20 pėdų ir

PRAMOGAUJA

šešiolikmečiai skautai, kairėj skotas ir dešinėj iš JAV, 
stovyklaudami Birminghame, Anglijoje, sutarė pasikeisti rū
bais. X (INS)

vaitgalį — naktį — iš Chicagos 
atvykęs vyresn. skaučių Ragai- 
lės būrelis pastatė prie kelio pui 
kius vartus ir didžiojo ąžuolo 
šakose įkabino dovaną — didžiu 
lę dėžę, skirtą visai stovyklai, 
leisdamos ją atidaryti tik tre
čią dieną. Ir, užbaigdamos sa
vo staigmenas, iškasė stovyklos 
rajone gražų stalą, kuriuo nau
dojomės ir džiaugėmės iki pasku 
tinės dienos. Deja, paslaptingos 
dėžės likimas buvo šiek tiek ki
toks. Šaltą naktį, kai sesės bai
gė savo sargybas ir atsigulė į šil 
tas loveles, atslinkę broliai, ne
pastebėdami, kad niekas stovyk

, , . , . los nesa*ugo, nupjovė ryšulį nunvandens skonis buvo daug gėrės- . .., . .. . b. sakos ir įssinese. Tačiau kitąAmerikiečių inspektore, .. , ....___ JL- dieną, pamatę savo apsirikimą,nis.
lankydama stovyklą, būtinus rei 
kalavimus išdėstė labai aiškiai; iškilmingai prie laužo grąžino 

ryšulį, kuris pasirodė besąs pil-jų neišpildžius, negalima gauti ,, . . . _ ,, . .
leidimo stovyklavimui. Inspek-i .. _ . , ,,, . , , , . . ! mos jiems jų kaltę, juos pavalei ja reikalauja, kad palapinėse į .. „ . ,. , »*, r? . , • • sino. Daug tokių pokštų sto-butų grindys, dusai , geri sam- ,, , .tJ_ ...... .... .1 vykiose pasitaiko, sunku juos vitariniai Įrengimai ir kiti butini J > j

r • a,

'.i ■ /

dalykai.
Praėjus pirmosios savaitės pa 

sirengimams, sudėjus paskuti
nes pluošteles samanų . papuo
šimus, pradėtos dvi savaitės link 
smo, skautiško gyvenimo. Oras 
buvo puikus; dienos šiltos, o va
karais, užsivilkusios megztinius, 
sėdėdamos prie liepsnojančio lau 
žo, gailėjomės tų, kurie kaista 
Chicagoje.

Stovyklaudamos susilaukėme 
ir gražių staigmenų. Pirmąjį sa

sus čia ir aprašyti, bet tos, ku
rios stovyklavo, visuomet prisi
mins naktinius puolimus, baimę 
esant sargyboje, naktinį žaidi
mą, iškylą pėsčiomis ir linksmus 
laužus.

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, IU.

TOtvnhall 3-6670 
BIshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

KAZYS ČESNAUSKAS
•444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir‘ 
GIbeon 8-4938

• Generalis kontraktorlua nau
jų namų atatybai, jvalrlema re- 
montama ir namų pertvarky- 
mama • Turime dldelj patyri
mų namų statyboje, e Patys 
atliekame cemento lr ’ medžio 
darbus, e Apkalnavlmal nemo
kamai.

DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PERKRAUSTYS 

JŪSŲ BALDUS!

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Telef. Vlrginia 7-7097

MOYING

laimėtojai. Visa tai per žiemą ' u- buto u-t. oLympto s-issi
Visos prisiminsime. DR. p. y. KAUNAS

Ir nors- ir linksma, ir smagu i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
buvo sesėms miške, bet antro- | ^407 So. 49th Court, Cicero
sios savaitės gale visos pasiilgo Kasdien 10—12 ir 4—1 vai. Trečiad.
tėvelių. Stovykla nekantriai lau ______lr Mai1 llk i'- 1 - %H|
kė svečių, nežinodama apie po-,
tvynius Chicagoje. Ir koks buvo 
buvo džiaugsmas, kai, nežiūrint 
tokių kliūčių, pradėjo atvykti tė
veliai, tetos ir dėdės — vieni di
desniais, kiti mažesniais ryšulė
liais lauktuvių nešini. Atvyko 
ir stovyklos mecenatas Rakas 
pažiūrėti, kaip jaunimas jo miš
ke gyvena. Atsilankė ir Custer 

(Nukelta į 7

Tel REhanoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . IRTI VI8 OTDtTOJAB.

3925 W. st 69tb Street
Vai. Plrmad., antrad., ketvirtad

penktad. nuo 1—4 p .p. 6:80—8:80 
vai. vak. Trečiad. Ir šeštad. 1—4 v. 
P P-

Ir

psl

KRAUSTAU
BALDUS 

Vietoje ir iš tolian
K. E ! D U K 0 N I S

2313 W 91 st St., Chicago, IU. 
T,I I’Kescntt 9-2781

Y P. ŠILEIKIS, 0. P.

TeL ofiso lr buto OUjrmplc 8-416*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th SL, Cicero 

Rez. 1634 S. 49th Avė., Cicero
Kasdien 1-8 vai lr <1-8 vai. vak 

Išakytus trečiadienius.
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayctte 1-8210. jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA LR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 i 
Vak. pirm. antr., ketvirt 6-8:80 i 

Trečlad. tik susitarus.

Laužai stovykloje yra dienos 
darbų užbaigimas. Kiekvienas į- 
domus ir naujas, kiekvienas pa
sirodymas daugiau ar mažiau 
juokingas. Kiek pridainuota 
linksmų ir liūdnų dainų vado
vaujant sesei sktn. A. Karnienei 
ir broliui T. Remeikiui. Koks į- 
spūdingas buvo maskarado lau
žas, kai štabai negalėjo išrinkti 
geriausios kaukės ir buvo net 8

S OCH j EBShCUS
RflDIO PROGRAMA

IŠ WGEP stoties — Banga 1891 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTaD.

8:45 Iki 9:80 vai. ryte 
SEŠTAD. 8:80 Iki 9:80 ryte 

SEKMAD. 8:80—»:30 v. r. iš stoties 
WOJ^ — 1400 kll.

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29, III. HEmlock 4-2418

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI., Chicago,

UI. WAibrook 5-8063 .

Pradėkit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOANI
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Bd $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Califomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

« TOU |R ARTI
NAUJI OHMJ TBOKAt-NAUJAUSI KMUSTn'n {AANIC/AI 

N64f MSTU PATrfHMAS-PISUS IPSĄŽ.ININ6M PAMtNAWfAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VAIbmok 5-9209

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat, jo« įaikfirimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius paa mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, augStą dividendą, bet ir dangei) kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigos* turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagoa 8avinga Bendrovės įstaiga yra viena ii gra
žiausiai ir moderniikiansiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji nž Chicagos ribų, nežifirint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigas paStu.

Raiykite dėl informacijų. Mflsų turtas $21,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Avė. Tel. GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara: pirmadienį nuo 12 Ild 8, antradienį Ir penktadienį nuo 9 IM 4, ketvirtadienį nuo 0 Iki 3 
Trečiadienį uždaryta vlaą dten<, e ŽeMadlenį nuo 9 Iki t valandos po pietų.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

Precin Photo Studio
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav.
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrginia 7-2481

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarlma. 

1381 valandos skambinti telefonu
HEmlock 4-15G2 nuo 2 iki 9 vai.
p. p. kasdian išskyrus trečlad. Ir
Seštad

Res. tel. GRovehill 6-5688

Tel. ofiso WA 5-3010, rra. PR 6-7333

BR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Plrmad., antr.. ketv., penkt. 
I—4 ir 6—8; šeštad. 1—4; trečiad. 
uždaryta.

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

G^RKLfiS LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 South Western Avenue 
va). kasdien 10-12 vai. h 7-9 vai. 
vak šeštadieniais 10 , vai Trečla- 

I dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus 
į Ofiso telefonas: PR 8-322*

Res telef. WAlbrook 6-5076

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7156 South Western Avenue
(MED1CAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. lr penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. lr nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad 11 
vai. ryto iki S vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. WAlbrook 5-3766

Ortboftedas - 1
Ar aratal-Protezai, Med. 
drįsi. Spee. pagalba kojon 

(Arcfa Supporta) Ir t t 
Vai.. 9-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1 
URTHUPED1JO8 TECHNIKOS IAB
2850 W. 63 rd SL, Chicago 29, IU 

Tvl. I'ltuapec* 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adreMas: 4299 W. 63rd St
Ofiso U-l. REliame 6-4410 

Kraiti, telef. GRovvhlll. 6-0617
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečlad lr šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. CIAffsžde 4-28*6 
Kraldeneijon: LiAfayette 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 Ww»t 47th Street
(Kampas 47tb lr Hermltage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 iki 9 v. vak 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 N'ortta Wacker Ori v e
(Clvlc Opera House, karnb. 868) 

Vai. kasd. 12—4
Tel. CEntral 6-22*4 

5002 West 16th Str.. Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhall 3-0*6*
Kitu laiku lr trečlad. susitarus 

R«-rl<l. tel. HEmlock 4-7O8O

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika ir moterų ligos) 
Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Avė. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5677
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu.

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-9700. Namų — PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
Valandos: pirmad., ketvirtad., šešt. 
nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. ir 

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak. 
Atostogose iki 1 d. rugsėjo.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-V70O 
Rra. PR 6-V801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilges 
2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. v. 
Šeštadieniais 9—11 ryto lr 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

Office: 10748 South Michlgan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai1.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. vi.v 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

Išskirus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PtJllman 5-6766
Buto - - BEverly 8-3946

Tel. ofiso HE 4-2123, rra. Glb. 8-61*5
DR. V. P. TUMASONIS

('HIRCRGAS
2454 West 71st Street 
(71st ir Campbell Avė.)

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 5—9 v. v. 
Antrad. ir penk. 1—5; šeštad. 2—4. 
Treč. uždaryta.

Tel. ofiso- DAnube 6-1125

DR. A. YALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai 1 iki 4 v. p. 'p. lr 6—8 ▼. vak 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezld. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
( V aškevlčlū tė )

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-8 p. p. lr nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
lr kitu laiku tik susitarus.

DR. VL DLAŽYS
PI.AUCIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue

(Kampas 47-tos lr Daman Avė.) 
Vai kasdien nuo 6—-8 vai. vak 

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LArayette 3-6048 
Rra.: WAlbrook 5-3048

” >1. oflao HE.4-6849. rra. HE.4-2224
BR. PETER T, BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 West 71st Street

Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč.lr šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.

DR. Z. DAHILEVI6IUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•317 South Western Avė
Chicago 2*. 111 

telefonas REpnblIo 7-4*00 
Resldenda: GRovebfll 0-81*1

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 1-4 ir nuo 6-8:10 ▼. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Oflao tel. Vlrginia 7-0036. 

Rezhlcnd jos tel. BEverly 8-8*44

S

Ofiso HEmlock 4-6815 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PIiAUCIŲ IB VIDAUS EIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarlma

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whippie Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 iki 12; 1-—6; 7-9. 

Seštad. 10—12. Trečlad. uždaryta
l,Afayette 3-4*4*.

Namų — CEdarereat 3-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

3259 South Halsted Street
Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. ResnbUc 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie lr Ardher) 

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v.
Trečlad. Ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rra. Vlctory *-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted lr 81-mos gatvių 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet. 

Tel. ofiso PR. 1-6446, rra. HE.4-3156

DR. P. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marąuette Bd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 va.

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 

1821 So. HalHted Street
Td. ofiso CA. 6-0257, rra. PR 6-665* 

Rezhl. 6600 8. Arteslan Avė.
VAI.. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-182* 

Pritaiko aklnlur 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas lr akinių dirbtuvė 
756 Weet S5th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tre- 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 It 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p

Orhto HE 4-1414, arba RE 7-*7OO 
Rra. RE 7-6867

DR. D. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 
Spee. akušerija ir moterų ligų 

2454 Weet 71st Street 
(71-oe lr Campbell Avė. kampas)

Atostogose iki rugpjūčio 15 d.

Oflao telef. VArda 7—1188 
ReaMendjoa — 8Tewart 8-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 

756 Weat 35th Street
(kampu Halsted lr 85-ta ffatv*)

1—4 Ir 6:80—8:80 p. p. kaa-
dlen Išskyrus trečiadienius Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 6-8888, rez. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 
(LIETUVIS OTDTTOJAg)
2500 Weat 6Srd Street

VAI. kasdien nuo I—4 p p. Ir 7:86 
iki » vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta.

Telefonas GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

ARTU Linu SPRCIAUST. 
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. pagal 
susltartmą Išskyrus trečlad tentus.

W. Marąnstts Boad

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEC. CHIRI RGINftS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
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. MARIANAPOLIS
Marianapolis — Marijos pilis — yra Connecticut valstybėje, 

Thompson miestelyje. Tuo vardu yra pavadinta Tėvų Marijonų 
įsteigta ir išlaikoma lietuvių augštesnioji mokykla, kuri šian
dien veikia sustiprėjusi ne tik mokslo, bet ir savo patalpų su- 
moderninimo atžvilgiu. Ir pristatyta, ir daug kas pataisyta, kad 
tik mokiniams (berniukams) būtų patogiau gyventi, mokytis, 
žaisti, auklėtis ir ruoštis gyvenimui. Tėvai Marijonai nieko ne
sigailėjo ir nesigaili, kad ši lietuvių augštesnioji mokykla viskuo 
ne tik prilygtų kitoms tos rūšies mokykloms, bet ir jas pralenk
tų. Mokyklos direktorius kun. Jonas Petrauskas, MIC, yra visa

ANGLŲ SEIMO NARIAI LANKO WASHINGTONĄ

į

sieksniniai straipsniai, dažnai su 
juokingais tvirtinimais ir teigi
mais. Prie šitos bendros kom
panijos prideda savo trigrašį ir 
komunistai, kurie patyrę, kad 
iš Europos kraštų atvykusių e- 
migrantų tėra labai mažas nuo
šimtis jų simpatikų, emigrantų 
atžvilgiu nepraleidžia progos pa
sakyti karčių žodžių. Juos pa
remia Evato suskilusi darbo par 
lija, kurioje augščiau minėtas 

j elementas turi nemažos įtakos,
siela ir energija pasiaukojęs šios lietuvių mokslo įstaigos gerovei, j yitų faktų akivaizdoje, ne vie- 

Girdime, kad šiemet yra dar labiau sustiprinamas Mariana- nas emigrantas jaučiasi nusivy- 
polio mokytojų personalas, paskiriant ten daugiau žmonių su
reikalingomis kvalifikacijomis, augštais mokslo laipsniais ir peda
goginiu patyrimu. Nors, tiesa, ir ligšiol Marianapoliui netrūko 
kvalifikuotų mokytojų. Jį baigę mokiniai galėjo ir gali be jokių 
trukdymų įstoti į pačias žymiąsas krašto kelogijas ir universi
tetus ir sėkmingai juose eiti augštuosius mokslus, pasirinkdami 
tas sritis, kurioms jie yra labiau linkę. Pagarba mokyklos di
rekcijai, kad ji pasistengė ir pajėgė išlaikyti savo įstaigoje augš- 
tą mokslo lygį, kad mokykla turėtų Visas, kaip sakoma, valdiš
kas teises ir galėtų būti pilnateise nare atitinkamų, sau lygių, 
mokyklų sąjungų.

Marianapoliui šiandien nieko netrūksta. Jis lietuvių kongre
gacijos globojamas, jis kvalifikuotų lietuvių pedagogų tvarko
mas, jis lietuvių pastangomis ir aukomis įsteigtas, jo nuosavy
bė, jo visa aplinka yra tokia, kad daug kas tik pavydėti gali.
Netrūksta jam ir mokinių. Jį lanko ne tik apylinkės berniukai, 
bet ir iš kitų JAV miestų suvažiuoja, net iš Pietų Amerikos kraštų.

Deja, trūksta vieno dalyko, ir tai paties didžiausio. Pasigen
dama to, kam mokykla buvo įkurta ... Trūksta lietuvių mokinių 
ir iš viso lietuvių įvertinimo savo turto, savo nuosavybės, savo 
praeities darbo ir aukų. Yra turimos visos puikiausios galimy
bės į Marianapolį grąžinti visa tai, kas seniau buvo — stiprų li
tuanistinių dalykų dėstymą. Bet kaip jį grąžinsi, jei lietuviai tė
vai savo sūnų lietuviškai mokyklai neduoda. Vietoje šimto ki
tataučių, joje galėtų mokytis šimtas ar net daugiau lietuvių 
berniukų ir būti mokomi bei auklėjami patyrusių lietuvių litu
anistų pedagogų.Bet.. . kalbame, rašome, ginčijamės dėl jau
nimo nulietuvėjimo, siūlome, palyginti, menkas priemones lietu
vybei išlaikyti, tačiau nebekreipiame dėmesio į pačius svarbiau
sius dalykus — į lietuvių mokyklas. Būkime tikri, kad lietuvybei 
išlaikyti neužteks nė šeštadieninių mokyklų, nė vasarinių jauni
mo stovyklų. Tai yra tik pagelbinės priemonės. Pats pagrindas 
yra šeimos židinys ir regularios lietuvių mokyklos — tiek pra
džios, tiek augštesniosios.

Prieš keletą metų Marianapolio direktorius kun. Jonas Pet
rauskas, turėdamas savo vyraiusybės pritarimą ir pavedimą, 
kreipėsi į lietuvių visuomenę, prašydamas duoti mokyklai šimtą 
lietuvių berniukų, ir toji mokykla bus ir vėl atstatyta lietuviškuo
ju židiniu pilna žodžio prasme. Deja, jo balsas liko balsu tyruose.
Šiuos žodžius rašąs jaučia, kad ir dabar dar nėra vėlu į tą balsą 
atsiliepti. Galimybės tebėra tos pačios. Jos yra tikrai didelės ir 
tik reikia jas panaudoti.

Netrukus bus pradėti mokslo metai. Pradžios mokyklas bai
gusiųjų berniukų lietuviai tėvai turėtų atkreipti rimtą dėmesį į 
Marianapolį.

nusivy
lęs ir negali tvirtinti, kad at
vykęs į svetingą kraštą, kuria
me jisai jaučiasi kaip pilnateisis 
gyventojas, bent savo raumenų 
pardavimo atžvilgiu. Kad nebū
čiau neteisingai suprastas — 
kartoju — yra smulkių išimčių 
virš minėtų faktų rezginėje, yra 
žmonių, kurie kasdami krašto 
gilumoje griovius ar tiesdami 
kelius, nejaučia jokio nusivylimo 
ir sakosi esą visai laimingi. Tai 

gi išimtys. Ir tokių nedaug. Ma
sės emigrantų jaučia tikro po
sūnio traktavimą kur bebūsi, 
kaip bedirbsi, kokias pareigas 
beeisi. Net ir savo krautuvėlę 
įsigijęs pajusi, kad klijentūra 
iš australų pusės labai ribota. 
“Aš labai gailiuosi, kad tapau 
auka Australijos emigracijos po 
litikos Europoje. Aš jaučiuosi 
labai nusivylęs, tačiau noriu ti-

Didžiosios Britanijos seimo nariai lankydami JAV, apsilankė ir pas JAV prezidentą. (INS)

EKONOMINES PADĖTIES APŽVALGA
DR. J. BllDZEIKA

1957 metų pirmąjį pusmetį ir jeigu atsargos didėjo smar-

jimo greitis mažėja, tačiau ben
dras išlaidų lygis 1957 metais 
yra labai augštas, ir būtent 38 
bilionai dolerių į metus, šie 38

EMIGRANTŲ VARGAI AUSTRALIJOJE
Sunku būtų aprašyti visus e- tai daugumoje turi pasitenkinti 

migrantų vargus, kuriuos jie su- žemesne alga ir blogesniu dar-
tiko atsikėlę gyventi į šią Pietų 
Kryžiaus žemę — Australiją. Iš
gyvenęs keletą metų šiame kraš
te kiekvienas emigrantas paty
rė vienokių ar kitokių nuoskau
dų ir tai vien dėlto, kad jis tu
rėjo laimės gimti ne australu ir 
ne britų piliečiu. Nors emigran
tai į šį kraštą vyko ir tebevyks
ta kaip būsimi to krašto pilie
čiai, t. y. lygiateisiai tarp lygia
teisių, tačiau šita emigracinės 
vėliavos spalva labai nublunka 
vos tik pasiekus šį kraštą. E- 
migrantas tuojau pajunta, kad 
jis atvyko čia ne sūnaus, bet po
sūnio rolei ir tai ne ribotam, bet 
visam laikui. Gali priimti pilie
tybę, g^i sąžiningai išpildvti vi
sas pilietines pareigas, bet bu
vai- ir pasiliksi, pilna to žodžio 
prasme, prakeiktas naujas aust
ralas. Žinoma, šitą teigimą ne-

Amerikos ūkio aktyvumas buvo 
labai augštame lygyje, bet jis 
nei didėjo, nei .mažėjo. Tokia 
pastovi padėtis, kuri bendrai 
nėra tipiška Amerikos ūkiui, 
ekonomistų tarpe kelia labai į- 
domų klausimą kas liečia ūkio 
ateitį. Klausimas yra šis: Ar

Kainos didėja
1956 metų bėgyje vartotojų 

kainų lygis padidėjo 3 nuošim
čiais, ir tas didėjimas reiškėsi 
taip pat 1957 metų pirmoje pu
sėje. Laukiama, kad antroje šių 
metų pusėje kainos toliau kils, 
bet tas kilimas bus šiek tiek lė
tesnis, negu 1956 metais. Kiek
vienu atveju, 1957 metais kai
nos pakilsiančios apytikriai 2 
nuošimčiais.
Ckio veikia 1967 antroje pusėje

Dar prieš kelis mėnesius eko
nomistų ir biznierių tarpe ne
buvo sutarimo kas liečia būsi 
mą Amerikos ūkio eigą. Buvo 
daug spėliotojų, kurie galvojo, 
kad dabartinis ūkio išsilygim- 
mas reiškia tylą prieš audrą, ir 
kad antroje 1957 metų pusėje 
pradės reikštis ūkio atoslūgis ir 
ryškus ūkio aktyvumo sumažėji
mas. Šiuo metu tie pesimistiniai 
balsai mažėja, gi sprendžiant 
pagal biznierių organizacijų pa
darytus apklausinėjimus, dau
gumas biznio vadovų yra opti- 

jie galvoja, kad

dabartinis pastovumas reiškia 
keti tūkstančių europiečių emi-,nauj° atoslūgio pradžią? O gal
grantų vardu, kad šitokia padė
tis, šitas nedraugiškas reikalas 
baigsis ir Australijos vyriausy
bė išpildys savo pažadus, ku
riuos mums pažadėjo mūsų tė
vynėse” — rašo vienas olandas 
emigrantas Melboumo laikraš
tyje “The Age”, 27th July, 1957, 
letter to the Editor. Tačiau ten
ka labai abejoti, kad britiškos 
emigracijos kompanijos akivaiz
doje ir aplamai australų nusis
tatymo prieš ne-britus emigran 
tus akyvaizdoje, europiečių atei 
vių traktavimas pagerėtų. Ken
gūrų žemėje vilties medžio sėk
los dar nepasėtos. (z. b.)

Tiria indėnus

bu. Emigrantų prašymai visada 
atidedami į šalį ir tik trūkstant 
australų atsiranda viltis patek
ti į padoresnę vietą. Nežiūrint 
kokio išsilavinimo bebūsi, turi 
pasitenkinti ir dirbti su žemiau
sio išsilavinimo žmonėmis. Ir 
pastoviai išdirbus darbovietėje 
ilgesnį laiką, paprastai emigran 
tas neturi jokių galimybių už
imti atsakingesnei vietai.

Vienaip kalba, kitaip daro 
Dar tik prieš maždaug metus

laiko buv. emigracijos ministe- 
ris Mr. H. Holt iškilmingai de
klaravo: “Aš užtikrinu jus (emi 
grantai), kad Australijos emi
gracijos principai garantuoja vi 
soje Australijoje naujiesiems 
australams lygaus traktavimo 
teisę su tais žmonėmis, kurie 
gimė Australijoje”. O kaip šian 
dien šitie iškilmingieji žodžiai

gali taikinti visu mastu. Yra iš , derinasi su gyvenimo praktika, 
australų tarpo gerų ir širdingų Į Pakaikuliuokime.
žmonių, ypatingai katalikų tar
pe, iš kurių ne vienas emigran-
tas patyrė tikrai nuoširdžios i mil. emigrantai. Bedarbės at-
pagalbos, paramos ir moralinės 
paguodos. Yra ir emigrantų, ku
rie už tai atsimokėjo nedėkin
gai. Tačiau šitokie momentai 
tėra atskiri reiškiniai. Visumai 
šito masto jokiu būdu negali 
pritaikinti.

Darlrai

Šiuo metu Australijoje jaučia
ma stiproka bedarbės nuotaika. 
Spėjama, kad tai tyčiomis pa
kelti darbininkų darbo našumą. 
Nesigilindami į šitą reikalą čia 
tik ryžtamės pabrėžti, kad to 
akivaizdoje ypatingai išryškėja 
emigrantų vargai. Darbo paklau 
sai sumažėjus, iš įmonių, kaip 
taisyklė, pirmoje vietoje pap
rastai atleidžiami emigrantai (ne 
kalbant apie išimtis). Jieškan- 
tie^įs darbo emigrantams tėra 
labai mažos galimybės lygiagre
čiai su australais gauti gerą dar 
bą su geru atlyginimu. Emigran

tai reiškia tik laikiną ūkio eks
pansijos sustabdymą, po kurio 
seks nauja ūkio eskspansijos 
banga ?

Silpnumo žymės

Šių metų pirmoje pusėje Ame 
rikos ūkyje reiškiasi visa eilė 
stiprių ir visa eilė silpnų išsivy
stymų. Bene didžiausia silpnu
mo žymė buvo sumažėjusi nau
ju gyvenamųjų naralį statyba. 
Ši statyba 1955 metais buvo ne

kiu tempu, tai sukelia didelę pa
klausą naujai gamybai. (Tas vi
suomet labai stipriai pasireiškia 
ūkio ekspansijos fazėje.) šiuo 
metu pramonininkai gamina at
sargai žymiau mažiau, ir tai 
mažina bendrą krašto pramonės 
gamybą.

Stiprumo žymės
Šiuo metu reiškiasi visa eilė 

stiprumo žymių. Visų pirma, 
vartotojų pareikalavimas pre
kėms buvo labai didelis, kas ypa 
tingai reiškėsi maisto produktų 
ir įvairių patarnavimų atveju. 
Šis reiškinys yra labai įdomus, 
nes jis rodo, kad patarnavimo 
pramonės, kurios didina savo 
gamybą beveik be pertraukos 
jau nuo dešimties metų, darosi 
vis svarbesnis faktorius Ameri
kos ūkyje. Kadangi patamavi-

paprastai augštame lygyje, 1956 mo įmonėse žmogaus darbo Įė

Fordo fondo padalinys—Res 
publikos fondas sudarė penkių lūkanos
asmenų komisiją, siekiant ge
riau ištirti JAV indėnus, jų tei
ses ir jų pareigas. Komisijos 
nariais yra universiteto prezi
dentas, du profesoriai, laikraš
čio leidėjas ir pramonininkas. 
Tos komisijos reikalams paskir 
ta $100,000. Kaip komisijos pir
mininkas dr. M. Wilson, Orego
no universiteto prezidentas, pa
reiškė, komisija tirs įvairių in
dėnų genčių valdymosi sistemą, 
jų ūkinius reikalus, JAV politi
kos pasikeitimus indėnų atžvil
giu per paskutinius 25 metus, 
indėnų problemas neindėniškoje 
aplinkoje, indėnų sveikatos, 
švietimo ir šalpos reikalus. Taip 
gi bus tiriamas indėnų įsilieji
mas į bendrą amerikiečių masę.

bilionai dolerių išleisti naujų mistai, nes 
fabrikų statybai yra labai svar- 1957 metų antroje pusėje ūkio 
bus šaltinis bendram ūkio akty- aktyvumas nemažės, ir galės
vumui kelti.

Rekordinis naujų fabrikų sta 
tybos išlaidų lygis yra įdomus 
dar tuo atžvilgiu, kad prieš ke
letą metų ekonomistai ir biznie
riai bijojo, kad mes statome per 
daug fabrikų ir todėl netrukus 
Amerikos ūkis turėsiąs perdi- 
delį gamybos kapacitetą, kas 
pradėsią reikštis viršprodukci- 
joje. Šie pesimistiniai pranaša-

net šiek tiek didėti, nors didelių 
padidėjimų bendrai nelaukia
ma. Panašiai galvoja ir ekono
mistai. Jie irgi daugumoje at
vejų yra nuomonės, kad 1957 
metai pereis kaipo labai geri 
Amerikos ūkio metai. Kas lie
čia ūkio atoslūgį, ekonomistai 
galvoja, kad jo galimybes rei
kia atidėti į 1958 metus, ir tai 
galbūt antroje metų pusėje. 

Skaitant tuos optimistinius

metais šiek tiek sumažėjo, gi 
1957 metais labai stipriai su
mažėjo. Pagrindinė priežastis 
šiam naujų namų statybos su
mažėjimui yra sunkios kredito 
gavimo sąlygos ir augštos pa

kas yra dabartinės
kredito suvaržymų politikos re
zultatas.

Kita silpnumo žymė yra ma
žėjanti automobilių gamyba. Pa 
našiai kaip ir namų statyboje, 
1955 metai buvo nepaprastai ge 
ri metai gamyboje. 1956 metai 
buvo silpnesni, bet vis dar geri. 
1957 metai yra žymiai silpnes
ni, nes žmonės apsipirko naujo
mis mašinomis, o be to, daug 
pirkėjų 1955 ir 1956 metais pir
kosi skolon, ir todėl jie neturė
jo nei galimybės nei noro pirk
tis naujas mašinas 1957 metais.

Trečia silpnumo žymė yra su
mažėję užpįrkimai naujų prekių

ga vaidina pagrindinį vaidmenį, naudojami. Tačiau seni įrengi-

vimai neišsipildė, nes dabartinė biznierių ir ekonomistų prana 
naujų fabrikų statyba turi šiek j §avimus tenka pabrėžti seną 
tiek kitokį pobūdį, negu prieš
tai. Mat, dabartinis laikotarpis 
reiškiasi labai didele ir staigia 
technikos pažanga ir naujų pro
dukcijos metodų įvedimu. Daug 
fabrikų tose sąlygose yra pri
versti statytis naujas mašinas 
ir įrengimus, nors seni įrengi
mai yra geri ir galėtų būti dar

savimus
tiesą, kad žmonės gali klysti 
ateitį pranašaujant. Todėl bet- 
kokie optimistiniai pasisaky
mai visuomet turėtų būti pri
imami su tam tikru kiekiu skep 
ticizmo ir kritikos.

šis patarnavimo pramonės išsi
plėtimas turi nepaprastai dide
lės reikšmės nedarbo pavojui 
sumažinti.

Kitas stiprumo ženklas yra 
didėjančios valstybės išlaidos, 
ypatingai karinės išlaidos. Gink 
lavimo išlaidos šiuo metu yra 
44 milionų dolerių lygyje, gi 
Korėjos karui pasibaigus jos 
buvo 39 bilionų dolerių lygyje. 
Laukiama, kad tos išlaidos visą 
laiką didės ir 1958 metų pabai
goje jos bus 48 bilionų dolerių

mai yra mažiau produktingi ir 
todėl konkurencijos sumetimais 
pramonininkai turi išmesti se
nus įrengimus ir pakeisti juos 
naujais ir daugiau moderniais.

Eksportas
Tolimesnis stiprumo ženklas 

yra didėją Amerikos eksportai 
į užsienius. Pirmoje šių metų 
pusėje eksportai pasiekė 20 bi
lionų dolerių į metus lygį. Im
portai tuo tarpu didėja žymiai 
lėčiau. Šis eksportų padidėjimas

lygyje. Taip pat didės išlaidos dalinai ?v0 laikinas reiški"ys: 
, . , . , . . . ,, !nes po Suezo krizes smarkiaipaskirų valstybių ir savivaldy-1 r 

bių.
Trečias stiprumo ženklas via 

labai augštos išlaidos naujų fab 
rikų statybai. Kaip žinia, 1955 
metais tos išlaidos buvo psdidė-

buvo padidėję žibalo eksportai 
iš Amerikos į Europą. Tačiau 
žymi eksportų padidėjimų da-

Tremtiniai yra taupiausi
“Ne tas turtingas, kas daug 

uždirba, bet tas, kuris moka tau 
pyti”, sako mūsų senesnieji žmo 
nes, įgavę daug gyvenimo paty
rimo. Taigi tapumas yra dorybė 
ir kaip tokia turi būti augštai 
vertinama.

“Midwest” sekmadieninis “Chi 
cago Sun-Times” dienraščio prie 
das, rašydamas apie taupytojus. 
pažymi, kad šių tarpe pirmą vie
tą užimą tremtiniai, svetur, gi
mę arba imigrantų vaikai. Daž
nai gyvendami nepritekliuje, jie 
(svetimtaučiai) patyrė tikrąją 
pinigų vertę ir todėl atvykę A- 
merikon jie praktikuoja taupu
mą”, rašo minėtas laikraštis.

Smagu, jog į šį kraštą atvy
kę ateiviai gražiai užsirekomen-

pasireiškė įvairių prekių eksl duoja jau čia gyvenančiųjų tar-
portuose. Tas rodo, kad Euro
pos ūkis yra sveikds ir ekspan-

ję 7%, lyginant su prieš tai bu- S\Vus, .nes jis gali vis daugiau
vusiais metais, 1956 metais tas prekių pirktis iš Amerikos. Tuo įeiti.

atsargoms. Pramonininkai ir padidėjimas buvo 22 nuošimčiai, būdu Europos 
prekybininkai paprastai gamina 
didelį skaičių prekių atsargai,

JANIS KLIDZEJS

pllėftjnočioč 01ufctu A
l ROMANAS

Australijoje šiandien yra virš 
9 mil. gyventojų, iš kurių apie

pe tokiais puikiais pavyzdžiais. 
Jeigu vienas kitas jų dar nebūtų 
įžengę į tokį kelią, nėra vėlu į jį

ūkio veikla irgi1
o 1957 metais tas padidėjimas prisideda prie Amerikos ūkio 
yra 8 nuošimčiai. Nors šio didė- augšto aktyvumo.

E. š.

Pirkit Apsaugos Bonus!

veju, pritaikant lygaus trakta
vimo principą, turėtų būti maž
daug 8 australai ir 1 emigran
tas bedarbis. Reiškia 8 prieš 1 
principu. Nueikime šiandien į 
darbo įstaigą ir pasižiūrėkime 
— dešimtys darbo jieftkančių e- 
m i grantų ir tik vienas kitas aust 
ralas, kuris ištlkrųjų gal ir yra 
amžinas bedarius. Štai čia ir 
gauname tą “lygaus traktavi
mo” vaisdą, ne žodžiuose, bet 
tikrovėje. Toliau. Šiais metais 
pradėta energinga Australijos 
vyriausybės akcija už britų emi
graciją, susiaurinant ateivių iš 
Europos kraštų kontingentą. Su 
tuo sustiprėjo propagartda prieš 
ne britą įsileidmą į Australiją. 
Šiai propagandai tarnauja ne 
tik spauda, bet ir net tokie da
lykai kaip pvz. laiškai su tokio 
įrašo markutėmis: “Sponsor a 
British Migrant”. Vietos laikraš 
čiuose tuo klausimu pasirodo

vemtc a. l#iti*ki8

(TĘSINYS)

Po pamokos visi apspito Rugajų. Jis papasako
jo pirmadienio ryto atsitikimą. Tai įkaitino klasę. 
Dvidešimt trys berniukai rėkė vienas po kito. Susi
jaudinę daužė suolus.

— Rytoj per Grinbergo pamoką klasė bus tuš
čia — rėkė Kalnietis.

— Nė vienas neisime — rėkė visi.
— Nė vienas!
— Draugai, nedarykit kvailysčių. Tai man tik 

pakenks. Tikrai pasakys, kad aš tas būrio vadas ...
Įkaitusias smegenis mėgino raminti Rugajus.
— Andriau, ar tu nepasitiki savo draugais. A8 

pasiimsiu visą atsakomybę. Nė vieno nebus klasėje!
Už visus rėkė Kalnietis.
— Aš ne ... Aš visdėlto eisiu į klasę, — sakė 

Supuras.
Tą patį akimirksnį jis gavo antausį.
— Eik! Bėk pas Grinbergą pasiskųsti. Jei ten 

tavęs nepasigailės — eik pas pačią juodąją Ceciliją!
Juodoji Cicilija augftta, sulinkusi, sausa mote

ris, kurią visas Salanų miestelis žinojo kaip didelę 
pataikūnę ir pliotkų išnešiotoją.

— Draugai! nusiraminkit! — rėmė Rugajus.

Niekas nepadėjo. Per-klasę ėjo dar nematyta 
audra.

Po pamokų Rugajus nuėjo pas mokytoją Upa- 
nytę. Jis atvirai nupasakojo viską, sekmadienio ke
lionę ir mintis, piradienio ryto atsitikimą.

— Aš viską galiu labai gerai suprasti. Turi iš
bristi. Kito kelio nėra, jei nori prieiti prie šviesos 
šaltinio. Visa suprantu..., nes panašiose aplinkybė
se pati esu užaugusi ir mokyklą lankiusi...

— Bet ką aš turiu daryti, panele mokytoja T
— Tylėk, dirbk, mokykis ir bręsk.
Jie kalbėjo dar ir dar. Apie visą gyvenimą ir 

visus kelius. ,
Jau seniai Andrius nebuvo buvęs toks linksmas 

ir pajutęs tiek jėgų savyje, kaip tą dieną, išeidamas 
nuo mokytojos Upanytės.

Kaip su pinigais už mokslą, — ji klausė.
— Dar nesumokėjau...
— Kiek trūksta, galėčiau padėti.
— Ne ... Dėkui... Gausiu, šios savaitės gale 

man prisius ...
Nors jis jokio siutimo nelaukė, bet pagalbos pi

nigais iš šios taip mielos mokytojas laukti jis nedrį
so. Kuklumas ir puikybė.

Išeidamas iš Upanytės buto, jis sutiko klasės 
auklėtoją Edviną Grinbergą.

— Ką tu čia? — jis aštriai pažvelgė į Andrių.
— Atnešiau sąsiuvinius.
Rugajus nukėlė kepurę ir nuėjo.
Norėjo būti elegantiškas ir nerūpestingas mo

kytojas Grinbergas. Toks, o ne kitoks, įeidamas pas 
panelę Upanytę, jis turėjo pasirodyti. Jau laiptais 
žengdamas jis taisė šypsnį. Ilgai ir triukšmingai va
lė kojas prie Upanytės durų.

Beldėsi.
— Prašau.
Jis įėjo. Ne, panelė Upanytė nesisypsojo. Ji sė

dėjo tarsi liūdna, tarsi užsisvajojusi ir neprašė po
no Grinbergo sėstis.

— Bet panele Upanyte, kas su jumis atsitiko? 
Koks mirusysis ar gyvasis suteikė jums rūpesčių? 
Gal būt mano klasės banditai.

Ji neatsakė. Po kiek laiko:
— Pone Grinbergai, šią dieną pradedant, pra

šau manęs čia bute daugiau nelankyti.
Toks staigus smūgis. Pirmą kartą gyvenime 

jam moteris taip sakė. Sumišo ir siekė ranka kak
laraištį tarsi orą į krūtinę įtraukdamas.

— Esu pritrenktas ir nelaimingas... Panele 
Upanyte, ar esu jus kokiu nors būdu įžeidęs ? Aš...

Tyla.
— Neturiu ko pasiaiškinti. Turiu dirbti, — ji 

dar pasakė.
— Tai aš turiu eiti, panele Upanyte. ..
— Taip.
— Taip?
Valandėlę jis dar stovėjo, odinę pirštinę abiem 

rankom trindamas.
— Visdėlto aš tikiuosi: iki pasimatymo?
— Viso labo.
Nuėjo jis. Upanytė girdėjo, kaip pamažu ir ilgai 

jis lipo laiptais žemyn. Kai jo žingsnių laiptais dau
giau negirdėjo, atsikėlė ir sakė pati sau:

— Ačiū Dievui.
Tik ji pati žinojo, kodėl jį išprašė tik šiandien, 

o ne anksčiau, nors jo apsilankymai jai jau seniai 
buvo nusibodę.

(Bus daugiau)
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GOMULKOS SOCIALIZMAS
GEDIMINAS GALVA

Devintame lenkų PZPR ciko 
suvažiavime buvo paliesta eilė 
esminių klausimų, kurių nušvie
timas turės palikti pėdsakų ko
munistiniame pasaulyje.

Gomulkos ilgos kalbos pra
džia pašvęsta aptarti socializ
mo uždaviniams. Apie juos kal
bėdamas pasišauna naudotis va

skyrus nuo maskviškio Natoli- 
no dogmatiškų ir kairiųjų revi- 
zionistų. Keliais frontais jam 
reikėjo ištvertingai kovoti ir 
nuolat kapotis 9-tame kompar
tijos ciko suvažiavime, vykusia
me š. m. gegužės mėn. 15 — 18 
dienomis.

Po jo pranešimo ypač jį puo- 
karietišku galvojimu, tačiau pa Kolakowskis ir kiek švelniau
silikti proletariato diktatūros 
rėmuose. Jis aptaria: “Socialis
tinės veiklos patirtis rodo, kad 
negali būti visuotinio socializmo 
įgyvendinimo apraiškų. Nors so 
cializmas yra visuotinis, tačiau 
jo įgyvendinimas pareina nuo 
vietos ir laiko sąlygų. Iš to se
ka, kad tik iš savos ir svetimos 
patirties galima senas socializ
mo apraiškas tonulinti ir nau
jas sukurti.’’

Po šių bendrų pastabų jis sie
kia klausimą išpręsti, ar sovie
tinis socializmas nors ir be as
meninio kulto, tinka kituose kra 
štuose? Jis atsako — netinka. 
Kodėl? Todėl, kad ne visi kraš
tai vienodose istorinėse sąlygo
se yra buvę. Jei kas tinka Rusi
jos sąlygose, nereiškia, kad tu
ri tikti kituose kraštuose. To
dėl kiekvienas kraštas turįs pri 
sitaikyti ne tik savo istorijos 
palinkimui, bet ir savosios tau
tos savybėms. Ir štai jis apta
ria lenkus: “Lenkai turi ypatin
gą savybę būti jautriais savo 
krašto suverenumą saugodami. 
Tai išplaukia iš tūkstantmetės 
Lenkijos tradicijų, kuri-os buvo 
giliai įsišaknijusios dar prieš 
jos padalinimą. Mūsų tautos 
dvasia yra paženklinta demokra 
tinę anarchija, paveldėta iš 
šlechtos laikų. Nepasitikėjimas 
vadovybe išplaukia iš tautos pa 
dalinimo pasėkų. Mūsų tautai 
yra ypač būdingas individuališ
kumas ir visų sutarimas ginan
tis nuo išorinio priešo... Šios 
savybės aiškiai pasmerkia sočia 
lizmo kelius, kurie žinomi kito
se tautose.”

Gomulka atsargiai priminė 
Lenkijos padalinimus ir rusų 
pavergimą. Ar jis kartais ir da
bar rusų nelaiko pavergėjais?

Išvadoje jis atsikerta ir tau
tinio komunizmo paneigimui, 
Kodėl, klausia Gomulka, nėra 
paneigiamas tautinis kapitaliz
mas?

Centrinė linkmė
Gomulka ganėtinai plačiai ap

tarė vadinamos centrinės link
mės vidaus politiką, kad ją iš-

Woroszylskis ir Zimandas. Jis 
atsikirto, tačiau negrasino juos 
pašalinti iš partijos ar sudraus 
minimu| panaudoti policines 
priemones. Bent kuriam laikui 
policijos teroras laikytinas pa
naikinimu, jei Natolino ar kuris 
kitas sambūris nesigriebs kraš
tutinių priemonių.

Ūkininkams jis daug pažadė
jo: jie patys gali pasirinkti lais 
vą ar kolektyvinį ūkininkavimo 
būdą. Jis dar bandė ūkininkams 
įpiršti mašinų bendrą naudoji
mą, prieštaraudamas sau ta
rus — lenkai individualistai ir 
gyvenimo patirčiai, kai mašinų 
stotys buvo išdraskytos. Jo nau 
jas bendras Ochab kiek vėliau 
pasakytoje kalboje nurodė, kad 
net valstybiniai ūkiai būsią pa-* 
naikinti, o žemė išparduota ūki
ninkams.

Darbininkams jis mažiausia 
pažadėjo. Darbininkų tarybos 
gali patarnauti tik gamybai s»a 
tinti, tačiau joms nevalia siekti 
politinės galios. Jis ir jo bend
rai vertino darbininkų organiza 
cijas, o ypač darbininkus, ku
riais remiasi komunistų partija.

Sekdamas Maskvos madą jis 
taip pat užgyrė krašto adminis
tracijos decentralizaciją, kad 
tuo būdu turėjus progos persi
joti visas valdžios įstaigas. 

Santykiai su Bažnyčia
“Man nereikia net pastebėti, 

kad dialektinio materializmo pa 
saulėžiūra, kuria remiasi socia
listai, idealistinę pasaulėžiūrą 
laiko visai svetima. Nežiūrint 
viso, mes, taria Gomulka, su
tarėme su katalikų Bažnyčia ir 
net jai leidome virš mūsų plano 
tikėjimo dėstymą mokyklose 
įvesti. Šiuo požiūriu panašios 
padėties neužtiksime ne tik so
cialistiniuose, bet netgi, kapita
listiniuose kraštuose, pvz. Pran 
cūzijoje ir JAV ”

Gomulka tęsia: “Tačiau mes 
neturime akių užmerkti prieš 
tikrovę. Ji negali prieš tikinčiuo 
sius prievartos panaudoti, nei 
besiginčydama 3U Bažnyčia mi-

LEKIOJANTIS AUTOMOBILIS

JAV kariuomenės vadovybe yra pavedusi vienai firmai 
pagaminti lekiojantį automobilį (jeep), kažką panašaus į šį 
braižinį. • (INS)

tis priemonių idealui įgyvendin- Austrijos vėliavų negu tarptau- 
ti. tinių raudonų. Krikščionys de

mokratai taip pat jau eina kitu 
vardu — Volkspartei (liaudies 
partija). Tiesa, pirmieji du Aus 
trijos prezidentai (abu socialis
tai) nežygiavo tuojau paskui Vie 
nos arkivyskupą, nešusį monst
ranciją Dievo Kūno procesijoje, 
bet daugelio miestų burmistrai 

;,o socialistai jau tą darė vietos pro

Tarptautinis socialistų kong
resas įrodė, kad socializmas — 
tai praėjusio šimtmečio dalykas, 
kurį iššaukė tos gadynės sąly
gos, nes kapitalizmas plėtojosi 
dvarponiškos gadynės paliki
muose. Jei Austrijos sostinėje 
posėdžiavo žmonės, kurie 
nebetiki pramonės nacionaliza

Kaip vyrui, taip ir moteriai— 
didžiausias sielos turtas yra ge
ras vardas; kas kėsinasi į pini
ginę, tas atima metalą, kuris 
buvo šiandien mano, vakar ki
to — vergas tūkstančių; tačiau 
kai atima gerą vardą — apipė- 
šia mane taip, kad pats nepj*a- 
turtėdamas, paverčia mane el
geta. Shakespeare

STEIK TEKTILE BENDROVE YRA
pirmoji, kuri parūpino vilnonių ir šilko medžiagų siuntimui 
artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą už žemas kainas.

Gauta nauja siunta vilnonių angliškų medžiagų. Didžiausias 
pasirinkimas siuntiniui į užsienį, taipgi ir savam vartojimui.
Geriausios ANGLIŠKOS ir “Worstead” MEDŽIAGOS 

. KOSTIUMAMS, PALTAMS, kurių kainos paprastai
yra $9.80, dabar už jardą tik ....................................$4.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas, 
crepe šilkas, plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiųue taffe- 
ta” paprastai $1.98, dabar tik ........................................98c

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

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98, tiktai .............................................................................$1.89

Grynų spalvų Portisan ir Metallic Oloth nžnolaidoms tik $1.09 
Atvykite į STEIN TEZTILE ir petys įsitikinkite. Sn kiek

nei.n pirkinio virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.
Pas STEIN’Ą Jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 

.“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t t. Taip 
pat liekanas medžiagų pamušalams oš balsiai pigias kalnas

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH ŪMIOM AVENUE

l'raAonie aiškiai (Mldėmčll axlnx»> — i:UMt X). UNION —, nca (Meln 
Trotile yra tik šioje vietoje ir Jokiu skyrių neturi.

1 Mokau į rytus nuo Halsted St., H/2 bloko J pietus nne 
Rooneve.lt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5 :30 vai. vak. 

Tol. MOnroe 6-8152

lionus tikinčiųjų padaryti vals
tybės priešais, socializmo įgy
vendinimą pasunkinti ar net jį 
padaryti visai negalimu. Buvusi 
padėtis turėjo būti pakeista. 
Partija daro prielaidą, kad dar 
ilgai idealistinė pasaulėžiūra 
bus šalę marksistinės. Iš to rei
kia daryti išvadą ne tik mums, 
bet ir katalikų Bažnyčiai. 
Abiem šalim reikalingas sugy
venimas, tačiau paliekant vie
tos ideologinei, bet ne politinei 
kovai... Mes netrukdome katali
kų Bažnyčiai tikėjimo dalykuo
se. Bažnyčia gi neturi išleisti iš 
akių, kad Lenkijos politinė san 
tvarka yra pakitėjusi... Mes 
trokštame, kad Bažnyčia su mu 
mis eitų lenkiškuoju keliu, sie
kiant atlikti lenkų tautos esmi
nius uždavinius”.

Lenkų spaudos ir radijo nuo
saiki laikysena kard. Wyszyns- 
ki lankantis Vatikane rodo, kad 
centrinė komunistinė linkmė no 
ri bent šiuo metu žodį tęsėti.

dalyvavo Dievo Kūno eisenoje, 
pagrindinėmis miesto gatvėmis.

Nelengva padėtis
Gomulkos padėtis nelengva. 

Ji nėra saugi PZPR cike, nors 
dabar ten nei viena grupė ne-

vimu, tai pasirodo, jog tie žmo- Cesijose’ Toks gavimas būtų 
° neįmanomas prieš 25 metus, ka-

. - .. , da socialistai nekentė “klerika-ropos artėjimu puikiam vyks- ,.
tnnčinm knnitnlir.m^ nnvvzdiini J1Zm0 ir tikybos pamokų mo

kyklose. Socialistas generolas 
Koerner, kuris suorganizavo par 
tijai privatinę armiją (Schutz- 
bund) ją ginti ir kuri pasižymė
jo 1934 metų įvykiuose, šį pa
vasarį buvo palaidotas (jis buvo 
Austrijos prezidentas) bažnyti
nėmis apeigomis, arkivysku
pams ir vyskupams į kapines pa 
lydint. Pasirodė, jog jis su Baž
nyčia niekada santykių nebuvo 
nutraukęs.

tančiam kapitalizmo pavyzdžiui. 
Jei socialistų partijos kur ir pa
ims valdžias į savo rankas, savo 
senų dogmų nebevykdys.

“The Tablet” bendradarbis ši
taip atpasakoja Austrijos socia
listų “prisirpimą”:

Bevažiuodamas į tarptautinį 
socialistų kongresą Vienoje, mū
sų darbietis Aneurin Bevan Pa
ryžiuje rado socialistą Mollet ir 
bendrininką Lacoste Alžiro klau 
simu priėmusius programą, ku
rios nesigėdytų dešiniausia pran-turi absoliutinės daugumos. Jei 

jis nori likti Lenkijos diktato-' c“zų partija. O vokiečių Bono-
rium, jam lieka vienintelis ke
lias: pertvarkyti partijos apara 
tūrą ir nuo komunistų ortodok
sų atskelti Natolino Maskvos 
agentus. Kairieji, vadinamieji 
revizionistai, neįtakingi. Buvę 
socialdemokratai, remiantieji Go 
mulką, neskaitlingi. Visos gru
pės dabar neturi persvaros, bet 
ruošiasi, kad partijos ateinančia 
me suvažiavime. įvykstančiame 
š. m. gruodžio mėn.', laimėjus' 
daugumą.

Gomulka ir kompartijos rė
muose būdamas, išpažino esąs 
tautiniu komunistu. Ar ilgai 
jam pavyks tokiu valdžioje iš
likti? Ar šis pavyzdys nebus pa

Iš šimto ligrj — penkiasde
šimt kyla iš mūsų kaltės, ketu
riasdešimt iš ignorancijos.

— Mantegazza

je jis galėjo pastebėti, kad vo 
kiečių socialistų partija į rinki
mus eina, išmesdama pro langą 
visą doktrininį marksizmo laga
miną. Ką Bevan rado Austri
joje?

Ir austrų partija yra pagrin
diniai pakitusi. Jau ji ne ta, ka- A BENIULIS atlieka įvairini 
da jos vadais buvo garsusis Ot- perkraustymus bei pervežimui 

š tolimų ir artimų atstumų. 
Tel. BIshop 7-7075

M O V I N G

NUO U2SISENEJUSIŲ
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo 8ENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagai I ramiai s6<lfttl Ir naktimis 
miegoti nes Jų užslsenejuslos žalždoa 
nletčjlmą Ir skaudėjimą senų atvl 
ru Ir skaudžių žalždų uždekite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi padalina 
niežėjimą ligos vadinamos P80RIA- 
SIS. Taipgi padalina perdBJlmą Ilgos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyilmą 
tarpptrščlu. Yra tinkama vartoti nuo 
džifkstančlos suskllslos odos dedlr- 
vinlų, odop Išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų. JI yra gera gyduolę nuo 1M- 
vlršlnlų odos ligų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
et.. 11.25, Ir $8.50.
Pirkite valsttneseChl- 
cagoj Ir apylinkėse—
Milwaukee. Wisc., Ga- 
ry, Ind. ir Detroit, Mi- 
chlgan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo- 
ney order J

Birželio 17 d. grįžtantis kardi- mokančiu ir Lietuvos komunis- 
nolas buvo gausios minios su- tams? Lietuvių tauta tvirta ir 
tiktas Varšuvos centrinėje sto-| ištikima saviems tautiniams ide- 
tyje. Birželio 20 d. tūkstančiai I alams ir savajam tikėjimui.

EUROPOS SOCIALISTŲ SUBRENDIMAS
VYTAUTAS SIRVYDAS

kietijoje ir žada nieko nedaryti, 
kas jai kenktų, tik nori, kad šil
to lietaus tektų ir jų pasekė-1

to Bauer, intelektu milžinas Kari 
Renner ir gabus administrato
rius, Vienos burmistras Seitz. 
Partija pakito. Pasikeitė ir vb- 
kiečių socialistai, nes darbinin
kų uždarbiai pasiekė tokį pra
gyvenimo laipsnį, kad seniau 
“buržujai” taip negyveno — 
daug geresnį negu daugelio bal- 
takalnierių. Be to Maskvos oku
pacija pamokė socialistus dar
niai dirbti su krikščionimis de
mokratais ir valdymo atsakomy
bė juos subrandino, ypač jau
nesnius narius.

Pirmosios gegužės paraduose 
dabar jau būna daugiau tautinių

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy SU Chicago 34, IU,

Atliekame didelius ir ir^ua automobilių remontus. Lyginimas da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, Sav.

2641 West 71 si Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 

ir tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

Anglų katalikų savaitinis žur
nalas “The Tablet” vedamaja
me rašo:

Sakoma, jog velionis Henry 
Ford pareiškęs, kad žmogui nė
ra reikalo gimnastika kūno 
mankštyti, nes, jei žmogus svei
kas, mankšta nereikalinga, o jei 
serga — mankštintis negali. Tą 
patį galima pasakyti ir apie so
cializmą : pasiturintiems kraš
tams jis nereikalingas, o atsili- 
kusiems — neįmanomas. Tarp
tautinis socialistų kongresas 
Austrijos sostinėje šiomis dieno
mis įrodė, kad socialistų parti
joms šiandien beliko tik bendras 
bėgimas nuo dogmų, kurias bran 
gino prieš 50 ir net 25 metus.

Didžiausia socialistų partija 
Europoje buvo vokiečių. Ji įro
dė, kaip menkas buvo tarptau- 
tiškumas, kai nubalsavo kaize
riui kreditus vesti 1914 metų 
karą. Kalbos apie tarptautišku- 
mą ir kiti dalykai perėjo į Leni
no Trečiojo Internacionalo na
gus. Vokiečių Weimaro respub
likoje, kurią įkurti ir ugdyti so
cialistai daug jėgų įdėjo, Mark
sas būtų radęs maža pagirtino.

Šiandien socialistai prašo pi
liečius už juos balsuoti, prisiek
dami nacionalizuoti pramones. 
Jie brangina kapitalistiniu būdu 
sukurtąją gerovę Vakarų Vo-

jams.
Prancūzų socialistai yra to

liausiai nuo nacionalizavimo ir 
tarptautiškumo pabėgę. Jų va
das premj. Mollet drąsiai gina de 
šinės pozicijas Alžire ir sako, 
kad anglų darbo partija nebūtų 
taip greitai pripažinusi Indijos 
nepriklausomybę, jei dešimta da 
lis gyventojų būtų buvusi ang
lai. Jis kalba apie Prancūzijos 
tautinę didybę ir garbę — daly
kus, kurių senieji socialistai ne
garbino.

Anglų darbo partija tebetu
ri žmonių, kaip vadas Gaitskell, 
tebetikinčių pramonės naciona
lizavimu. Galbūt todėl, kad ang
lai savo kailiu nepergyveno hit
lerinio pramonės suvalstybini- 
mo. Belgijoje socialistai nera
miomis sąžinėmis dalyvauja ko
alicijoje su liberalais — vien to
dėl, kad neleistų krikščionims de 
mokratams valdyti, kurie įvestų 
tikybos pamokas mokyklose. A- 
pie pramonės nacionalizavimą 
nėra nė kalbos. Italijoje juo 
nuoširdžiau socialistai laikosi se 
nojo socializmo, juo geresni jie 
talkininkai komunistams. Leni
nas sakė, kad socialistai yra drą 
sūs idealą skelbti, bet bailiai im-

MALDAKNYGR

Jaunuolių Maldos
Kurią paruošė

Kun. P. Kirvelaitis
Kaina $1, $1.75 ir $2.50
Užsakymus adresuokite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Iii.

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje, 
Atsakymą rasite J. Budzeikos

knygutėje.
MARIJOS APSIREIŠKIMAI 

ŠILUVOJE
Kaina 40 centų 
Ją galite gauti 
“D R A U G E”

4545 W. 63 St, Chicago 29, III.

DAŽYMAS
DEKORAVIMAS

VL. VAITEKŪNAS
Dažome ir dekoruojame 

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

Ekspertas vidaus dekora
tyviam Įrengimui — interlor 
decorator. — Spalvų parin
kimas ir pritaikymas prie 
kilimų, baldų, užuolaidų ir 
kt. Turime visus draudimus.

7144 S. 8ACRAMENT0 AV. 
Tel. PRoapect 8-2215

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6 1882
f

nu
J. G. TELEVISION CO. PARDAVIMAS IR TAISYMAS

ŠIENLIGĖ PUOLA!
Vėsintuvas su geru filtru — išganymas

NUOLAIDA LIG 13
2512 W. 47th St. TeL FRontieT 6-1998

Atdara kasdien iki 6 vai., pirmad. ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

JONAS G

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

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

INSKAS

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
sangn ir pelninga.

Universal Savitigs and Ixvan Association nžtikrina saugumų 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentflra Iki 
$10.000.00 kiekvienam hnUllnl Ir reikalingi rezervai, o> pelną — 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar peš laiškus. Bus grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų Ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
J

GRANE SAVINGS ass*n
2655 WEST 47t,h STREET LAfayette 8-1088

B. R. Pietkletvicz, prez.; E R. Pletk»ewtea, sekr. Ir advokatai
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame Ir perkame 

valstybes bonus. Taapytojams patarnavimai nemokamai. •

Pradekite taupyti atidarydami suskaite šiandien. Apdrausta iki ŠI0,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 Iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk 9 iki 5, treč uždaryta, o šežt nuo 9 Iki vidurdienio.
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KNYGA,
Kokios pasirodo tik retais laikotar 
pi ai a.

PREMIJUOTASIS DRAUGO 
ROMANAS

STATYBAI 
IR NAMU 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių RfiJUų
medžiaga
CARR MOODY 
LUMBER CO-
STASYS IJTWINAS. Prea.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Priataty 
mą Teikiame Nemokamai. 

RaAttnč atidara kasdien nno
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Seštadienaia iki 3 vai. vakaro

■linini

kayga,
Jory

Didelė Lietuviškos buitie, 
išrinkta iš (langelio kflrinių Jory 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
■ntikta skaitančios viauomenča

Aplankas dail. J. Paukštienča, 
Lietnviškoa Knygos Klubo leidiaya 

434 pal. Kaina $4.00.

Užsakymus ir pinigus siųskit* 

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois
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TINKAMAI PAMINĖKIME SVC. MERG. 
1 MARIJOS APSIREIŠKIMĄ ŠILUVOJE
Pagerbti Lietuvių Susiartinimo 

šventės darbuotojai
Rugpjūčio 4 d. Švč. Mergelės 

Marijos Nekalto Prasidėjimo se
serys, Putnam, Conn., atsidėko- 
damos Lietuvių Susiartinimo 
šventės (gegužinės) darbinin
kams, surengė priėmimą, tik
riau sakant, antrą šventę. 11 
vai. vienuolyno kapelionas kun. 
prof. St. Yla atlaikė šv. mišias 
už vienuolyno geradarius. Po 
pamaldų vienuolyno salėje bu
vo surengti iškilmingi pietūs, ku 
riuose, be suvažiavusių daugu
mos šventės darbuotojų iš įvai
rių apylinkės lietuvių kolonijų, 
dalyvavo vienuolyno viršininkė 
motinėlė M. Aloyza, vyresnioji 
sesuo M. Augusta, daugelis kitų 
seselių, vienuolyno kapelionas 
kun. St. Yla ir svečias iš Brook- 
lyno kun. Pakalniškis.

Daugiau garbinkime Šiluvos 
Mariją

* Prie pietų stalo pasidalinta 
praėjusios šventės įspūdžiais ir 
nusmaigstytos gairės paminėji-

;t mui beartėjančio Švč. Mergelės 
’ Marijos apsireiškimo Šiluvoje 
350 metų jubilėjaus.

Pirmiausia kalbėjo motinėlė 
M. Aloyza. Ji padėkojo visiems 
vienuolyno geradariams ir šven
tės darbuotojams. Iš eilės jau 
buvo surengta vienuolikta šven
tė, ir tik po vienuolikos metų 
seserys ryžosi pagerbti šventės 
darbininkus. Geradarių ir dar
buotojų dėka vienuolynas gali

: atlikti didelius darbus ir ryžtis 
naujiems žygiams.

* Ilgesniame žodyje prof. kun. 
St. Yla kalbėjo apie beartėjantį 
Marijos apsireiškimo Šiluvoje ju 
bilėjų ir reikalą jį tinkamai pa
minėti. Tuo klausimu jau pa
daryti pirmieji žygiai jaunimo 
tarpe — supažindintos stovyk
lautojos mergaitės ir paragintos

'» bent vieną kartą savaitėje ar 
kasdien ta intencija kalbėti po 
vieną “Sveika, Marija” Mano- 

i. ma organizuoti jaunimo būre

lius. Taip pat supažindinti ir 
stovyklautojai vilkiukai. Tą klau 
simą manoma plačiau paliesti 
ateitininkų stovyklose. Visų lie
tuvių katalikų pareiga yra tinka, 
mai paminėti pirmą pasaulyje 
žinomą Marijos apsireiškimą Ši
luvoje. Lietuva laikoma Mari
jos žeme, turi daugiau 30 šven
tovių, kuriose yra stebuklingi 
Marijos paveikslai, gausiai mal
dininkų lankomi. Iš jų keturi 
paveikslai yra vainikuoti popie
žiaus vainikais. Chicagoje šie
met rugsėjo 8 d. rengiama dide
lė procesija į Šiluvos Marijos 
šventovę Marųuette Parke. Tai 
procesijai vadovaus Jo Eminen
cija Chicagos kardinolas Samu- 
el Stritch. Tą dieną pradedami 
jubilėjiniai metai ir kitais me
tais rugsėjo 8 d. bus baigti. Tad 
ir kitose vietose reikėtų organi
zuoti maldininkų keliones į šven 
toves, kuriose yra Šiluvos Ma
rijos altoriai, statulos ar paveiks 
lai. Marianapolio koplyčioje yra 
vienas šoninis Marijos apsireiški 
mo Šiluvoje altorius, o Nekalto 
Prasidėjimo seserų šventovėje, 
Putnam, Conn., yra du vitraži
niai langai (stebuklingojo Mari
jos paveikslo ir Marijos apsireiš
kimo Šiluvoje) ir Šiluvos Mari
jos statula. Net nelietuviai, su
pažindinti su Marijos apsireiš
kimu Šiluvoje, rodo didelį dėme
sį ir pagarbą seselių šventovei, 
tad juo labiau turėtų lietuviai pa 
sistengti. Ateinančio rugsėjo aš 
tuntos dienos šventės proga įvai
rios lietuvių katalikų kolonijos 
turėtų suorganizuoti maldininkų 
keliones ir pagarbinti Šiluvos 
Mariją. Worcesterio Aušros Var 
tų parapija jau yra suorganiza
vusi tris maldinnikų keliones ir 
dabar organizuoja ketvirtą.

Po kun. prof. St. Ylos kalbėjo 
kun. Pakalniškis, vyresnioji se
suo M. Augusta, Sidabrienė iš 
Worcesterio ir pobūviui vadova
vęs Pr. Pauliukonis.

Po vaišių svečiai buvo apdalin 
ti dovanomis — knygomis.

Rado savo mašinoje
Taksi vairuotojas H. Petrie, New Yorke, rado savo automobily pa
liktus 11,200 dol. Čia matome, kaip nuovadoje policijos tarnautojas 
perima pinigus ir, jei per 90 d. niekas neatsilieps, pinigai teks radė
jui- (INS)

laikosi savo “balos temperamen
to”. Kartu su laišku siunčiamas 
“mažas centelis” Bendruomenės 
reikalams, nes “iš mažų grūde
lių pūrai supilami”.

Gavome ir antrą laišką, bet jo 
autoriaus vardo neskelbiame. Jis 
rašo susipažinęs su LB įstatais 
ir radęs, kad jo “pažiūros” nebe- 
sutampa su Bendruomenės “prin

cipais” (kuo nebesutampa, deja, 
jis nebepaaiškina). Baigdamas 
jis prašo jo “nebelaikyti Bend
ruomenės nariu”.

Du laiškai, bet koki jie skirtin 
gi. Pirmasis šildo, antrasis nu
krečia, nes už gražių žodžių čia 
tūno pasislėpęs asmeninis egoiz
mas — “principas” neberemti 
LB pastangų ir darbo. Inf.

MOŠŲ KOLONIJOSE

Los Angeles, Calif.
Sugrįžo

Martiną Varkalienė, Agnės Ba 
radas ir Šakiai laimingai grįžo 
iš Chicągos. Martiną Varkalie
nė dalyvavo Tautinių šokių^šven 
tėję, kuri jai labai patiko. Ji 
Chicagoje išplatino Fordui lai
mėti 5 knygutes.

Išdažyta bažnyčia
Ryšium su Lietuvos Vyčių sei 

mu, išdažyta parapijos bažnyčia

iš lauko ir vidaus. Dažymo dar
bus gerai atliko kontraktorius 
V. Dovydaitis su savo vyrais. 
Bažnyčia dabar atrodo kaip nau 
ja ir visiems patinka. Be to įves 
tas naujos didžiojo altoriaus kry 
žiaus apšvietimas. Taip pat pra
plėstos salės ir prausyklos, pada 
rytas atskiras langas gėrimams 
parduoti ir baigiama įrengti nau 
ja virtuvė. Prie šio remonto, au
kodami savo darbą, prisidėjo Pet 
ras Barkauskas, Edv. Bartkus,

Bill Dudor, J. Macėnas, Pranas 
1 Žukauskas, Aleksandras Lapins 
kas, Baltrušaitis ir Kairys.
Pakils nuosavybių kainos liet.

bažnyčios apylinkėje
Liepos 24 d. American Broad- 

casting Co. prakasė žemę nau
jam Hollywoodo televizijos cent 
rui, kuris bus prie Talmadge ir 
Prospect gatvių. Kaštuos 30 mi 
lionų dolerių. Pastatai užims 33 
akrus žemės ir bus baigti 1958 
m. pabaigoje ar 1959 m. pradžio
je. Šis televizijos centras turės 
8 didžiules, moderniškas studi
jas ir daugybę kitų įstaigų. Prie 
studijų bus vietos pastatyti 1,- 
200 automobilių, šiuo ABC tele- 

| vizijos projektu yra labai susi- 
, domėję lietuviai, kadangi ši vie
ta yra tik keli blokai nuo lietu
vių šv. Kazimiero bažnyčios. 
Reikia laukti, kad toje vietoje 
pakils sklypų, namų ir butų kai
nos. Prie šios vietos jau gyvena 
arba turi nusipirkę nuosavybes 
šie lietuviai: Žaliūnai, Raulinai- 
čiai, Dudoriai, Žygaičiai, Lopsh, 
Ruigiai, Tupikaičiai, Papšiai, Sle 
nien’ė, Augis ir Visgirdai.

Daug svečių
Sekmadieniais mūsų bažnyčią 

aplanko daug lietuvių iš visų 
JAV ir net iš Kanados, daugiau
sia iš Chicagos. Neseniai čia lan 
kėši verslininkas J. Karvelis, Jo
nas Bužėnas, Lile Steikūnąs, Ka 
vezai iš Toronto ir kiti.

Trumpai .
— Juozas Tininis, nors dirb

damas sunkų fizinį darbą, ta

čiau randa laiko knygai ir kury-. 
bai. Neseniai jis išleido pirmąjį 
savo literatūrinį veikalą “Suža
dėtinė”. Knyga turi didelį pasi- • 
sekimą.

— John Lotnbardi, San Fran- 
cisco operos dainininkas, barito
nas, neseniai koncertavęs Euro
poje ir Pietų Amerikoje, daly
vaus Lietuvių dienoje ir kartu su 
Florence Korsak atliks didesnę 
programos dalį. Bus reta pro
ga išgirsti šį žymų dainininką.

— A. Brazdžionienė, poeto B. 
Brazdžionio žmona, baigusi tvar 
kyti savo namų reikalus Bosto
ne, Mass., atvyko į Los Angeles.

— Marijona Žilinskienė iš Bos 
ton, Mass., atvyko aplankyti sa
vo giminaitės A. Macejunienės, 
'kuri netikėtai buvo susirgusi. 
Ligonė palengva taisosi.

— Onutė Macloveckaitė gydo- 
doma General Hospital. Jai pa
daryta sunki operacija. Šiai jau 
nai lietuvaitei visi linki sveika
tos ir ištvermės. Onutės sveika
ta ypatingai rūpinasi jos sesu
tė Angelė.

— Lietuviai, pirkdami namus,
spieskitės arčiau savos parapi
jos. Ypačiai tai primename jau
noms ir vaikingoms šeimoms. 
Tik kartu ir arčiau savo baž
nyčios gyvendami, ilgiau išliksi
me lietuviais ir katalikais. Kaip 
žinote, nuo š. m. rudens yra 
atidaromas prie mūsų parapijos 
pirmasis pradžios mokyklos sky 
rius, kuriame bus mokoma ir lie 
tuvių kalbos. Ar negerai būtų, 
kad ir jūsų vaikai galėtų jį lan

kyti? Jau į šį skyrių užsiregist 
ravo 6 lietuviai ir 14 nelietuvių.

Brooklyn, N. Y.
Mirė M. Vencevičiene

Liepos 26 d., trumpai pasir
gusi, nuo širdies atakos mirė 
Marija Vencevičiene - Janoniu- 
k'ė, 73 m. amžiaus, kilusi iš Ra
mygalos parapijos. Iškilmingai 
palaidota liepos 30 d. iš Apreiški 
mo parapijos bažnyčios Šv. Jono 
kapinėse. Už velionės sielą buvo 
atnašautos trejos šv. mišios, ku
rių metu sanktuariume meldėsi 
šie kunigai: prel. J. Balkūnas, 
kan. J. Meškauskas, kleb. N. Pa
kalnis ir K. Paulonis. šeši iš čia 
suminėtųjų velionę aplankė ir 
laidojimo koplyčioje, šv. mišių 
metu įspūdingai giedojo žymūs 
solistai. Šiuo giedojimu buvo su
žavėti visi palydovai.

Už velionės sielą buvo užpra
šyta daugiau 100 šv. mišių. Ve
lionė paliko nuliūdime tris duk
teris — Bronę Brundzienę, Stelą 
Mikalūnienę ir Jadvygą Kilbry- 
dę, — tris sūnus — Vincą, And
rių ir Praną. Į laidotuves lėktu
vu iš Chicagos atskrido artimi 
giminaičiai — Paulina Grigienė, 
Juozas ir Juzė Barauskai.

Velionė buvo labai pamaldi. 
Nors ir toliau gyveno nuo baž
nyčios, bet kasdien, kada tik ga
lėdavo, eidavo išklausyti šv. mi
šių.

Tegul jai amžinoji šviesa švie
čia per amžius. J. B.

^AUGO

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJE
Kvietimai į LB Tarybos sesiją

Bendruomenės Tarybos na
riams išsiųstuose kvietimuose 

’ Tarybos Prezidiumas praneša 
rugpjūčio 31 — rugsėjo 2 d. į- 
vykstančios sesijos darbų tvar-

, ką, laiką ir vietą.j
Be anksčiau mūsų žiniose mi

nėtų* pranešimų, prezidiumo pir
mininkas J. Šlepetys padarys 
Tarybos atliktų darbų apžvalgą, 
finansų komisijos pirm. W. M. 
Chase pateiks LB finansų telki-

• mo apžvalgą, LB Kultūros Fon
do pirm. J. Kreivėnas padarys

• f 'Kultūros Fondo veiklos apžval
ga

Kitais metais New Yorke į- 
vyks Pasaulio Lietuvių Bendruo- 
menės seimas. - Į jį rinksis visų 

» kraštų mūsų bendruomenių at
stovai. Jau vien šiuo atžvilgiu 

'* sis įvykis įgyja epochinės reikš-
• mės. Todėl ir seimo žodis turi 

būti stiprus bei garsus. Turime
. padaryti visa, kad seimui bū

tų ko geriausiai pasirengta. Pa-
' rengiamaisiais darbais domisi 

Bendruomenės Taryba, tad pra-
: nešimą apie seimo organizacinio 
1 komiteto planus ir darbus pa- 
’ teiks jo pirm. Tarybos narys

prel. J. Balkūnas.
Tarybos Kontrolės Komisijos 

aktą, liečiantį LB ir jos padali
nių (Kultūros Fondo, Finansų 

’ Komisijos ir kt.) finansus, skai
tys Tarybos narys Kontr. Komi
sijos pirm. J. Bajerčius.

Tarybos Prezidiumas, primin
damas rinkikų Tarybos nariams 
suteiktą pasitikėjimą ir Bend
ruomenės dartio svarbumą, kvie
time reiškia įsitikinimą, kad Ta
rybos nariai sesijoje dayvaus ir 
aktyviai reikšis.

“Sauja derliaus”

Bendruomenės Centro Valdy
ba yra gavusi pranešimą, kad Ni 
*do8 Knygų Klubas (Didžiojoje 
Britanijoje) tokiu pavadinimu iš 
leidžia knygą, “kurioje būtų su
dėta krūvoje ko daugiau mūsų 
literatūros turto”. Tai bus 550 
psl. lietuvių literatūros skaity

mų knyga seniems ir jauniems. 
Amerikoje jos kaina tokia: klu
bo nariams 2 dol. (kietais virše
liais 3 dol.), laisvai perkant 3 
dol (kietais viršeliais 4 dol.).> 
Centro Valdyba, laikydama to
kios knygos pasirodymą naudin
gu dalyku, ragina lietuvius ja 
domėtis ir įsigyti. Klubo adre
sas : Nida Book Club, 3 Southern 
Kow, London W. 10, Gr. Britain.

Kanados Lietuvių diena

Kanados Lietuvių Bendruome
nė įsivedė gražų paprotį kasmet 
rengti Kanados lietuvių dienas. 
Šiemet įvyks jau penktoji tokia 
diena. Į jas renkasi lietuviai iš 
visų Kanados kampų. Duoda
mos reikšmingas menines prog
ramas ir sudarydamos sąlygas 
susitikti, šios dienos tampa reikš 
mingomis tautinėmis Kanados 
lietuvių šventėmis.

Malonu pastebėti, kad Kana
dos lietuvių dienos tampa veiks
niu, artinančiu abu kaimynus — 
Kanados ir JAV lietuvius. Per
nykštė diena, įvykusi Windsore 
buvo paversta Kanados lietuvių 
susiartinimo švente. Iš tikrųjų 
joje gausiai 'dalyvavo abiejų 
kraštų lietuviai. Ir .šiemet Ka
nados lietuviai į savo šventę, į- 
vykstančią Niagara Falls vieto
vėje, kviečia mus, JAV lietu
vius. Atsiliepkime į savo kai
mynų nuoširdų kvietimą ir šven
tėje dalyvaukime.

Kadangi Centro Valdybos na
riai turi dalyvauti savo krašto 
Bendruomenės Tarybos sesijoje, 
tad JAV Lietuvių Bendruomenei 
šventėje atstovauti šiemet įga
liojamas JAV LB Detroito apyl. 
valdybos pirm. L. Heiningas.

Du laiškai
Vieną mums parašė prel. M. 

Krupavičius. Pasidžiaugęs, kad 
kitur bendruomenės buvo orga
nizuojamos lengvai ir natūraliai, 
jis prisimena Amerikoje rastuo
sius sunkumus. Bet džiaugiasi 
pastangomis išjudinti ir čia “lie
tuvišką jūrą”, kuri taip stipriai

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONOGRAPHAI — 1958 modeliai 

NUOLAIDOS IKI 50% !
Instaliavimas ir garantija nemokamai

FRANK’S TV Si RADIO, INC-
3240 South Halsted Street Tek CA 5-7252

PARDUODAME IR TAISOME

Jau laikas užeiti į...
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

• DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

• 8ANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
$10,000.00 JAU NUO 1935 M.

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Chartered and Supervised by the United States Government 
JOHN J. KAZANAUSKAS, President

2202 WEST CEKMAK ROAD VIrginia 7-7747
CHICAGO 8. ILLINOIS

Didysis Metinis

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

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

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.

Don Varnas Amerikos Legijonierių Postas patarnaus prie 
bufeto ir prižiūrės automobilių pastatymą.

Gros skambus orkestras šokiams ir bus nuolatinė progra
ma, kuri paįvairins dienos įvykius.

Įžangos biletams bus piniginės ir prekinės dovanos. 

Autobusų tvarkraštis:
11;00 vai. ryte ir 2;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo Dievo Apvaiz

dos parapijos bažnyčios;
11;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;
11;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;
U;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.

Kviečiame lietuvišką visuomenę į šį metinį išvažiavimą.
DRAUGO IŠVAŽIAVIMO RENGĖJAI
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fialtimore, Md.
Išvyka j Kaledonijos parką

Liepos 28 d. Baltimorės at
eitininkai surengė išvyką į Ka- 
ledonijos parką, Pennsylvanijoj.

Penkiolikos automobilių kolo- j 
na su dr, Ankuda priešakyje 8 i 
vai, ryto pajudėjo nuo lietuvių i 
salės. Visi važiuotojai į rankas 
gavo specialiai išvykai paruoštą 
A. Radžiaus kelio brėžinį, kad 
nepaklystų.

Prie Gettysburgo kolona su
stojo apžiūrėti JAV civilinio ka
ro paminklus. Civilinio karo ap
žvalgą pateikė pirm. K.'Bradū- 
nas, drauge prisimindamas ir 
Lietuvos kovas.

Visi ekskursijos dalyviai po 
to suėjo j Šv. Pranciškaus Ksa
vero bažnyčią išklausyti šv. mi
šių. Prie bažnyčios sutikome iš- 
kylon atvykstančius washingto- 
niečius ir philadelphiečius, o po 
pamaldų dar 6 prisijungė prie 
kolonos, traukiančios j Kaledo- 
nijos parką, esantį dar už kelio
likos mylių į šiaurę nuo Gettys
burgo.

Parkas. Pasigendame trejeto 
automobilių. Pasirodo, kad at
siliko kelyje ... Užkandžiai. Vė 
liau kai kas maudosi, kiti šneku
čiuoja, poilsiauja. O 4 vai. visi 
į krūvą — pradedama progra
ma. Kalba dr. Zalubas lietuviš
ko išsilaikymo klausimais, gi 
prof. K. Pakštas — apie antro
sios Lietuvos steigimą tautos am 
žinybei garantuoti. Susirinku
sius pasveikina Philadelphijos 
at-kų pirm. K. Čikota ir Moks
leivių At-kų S-gos Centro Val
dybos pirm. J. Šoliūnas. Be to 
dar buvo gautas sveikinimas te
legrama (per Vitėną) iš Pax Ro 
mana atstovo prie Jungtinių 
Tautų dr. Edw. Kirchner ir dr.
V. Bieliausko. Telegramą jie pa 
siuntė iš Richmond, Va.

Pabaigai K. Bradūnas su sa
vo padėjėjais A. Radžiūnu ir N.
Bogutaite pateikė “Kaledonijos 
spyglį”, pabadžiusį daug šios iš
vykos dalyvių, gi moksleivių 
kuopos nariai pagrojo, padekla
mavo ir padainavo.

Po to kaikurie dar pamiklino 
kojas šokiui, o kiti pamažu lei
dosi namo. Praėjo diena poil
syje, susitelkime ir pramogoje.
Ir kyla klausimas: kada ir kur 
vėliau ? C. S.

Cicero, III.
Sekmadieninės atostogos

Šv. Antano parapijos choras 
vieną sekmadienį metuose per su 
mą negieda, šiemet toks sekma
dienis buvo rugpjūčio 4 d. Tos 
trumpalaikės vieno sekmadienio 
atostogos susidarė todėl, kad 
diena buvo paskirta bendrai pra
leisti paežerėje, kasmet toje pa
čioje pamėgtoje vietoje — Mar- 
quette Beach. Stovyklauti iš- 
vykstąs choras klebono prel. Ig.
Albavičiaus buvo gausiai aprū
pintas užkandžiais nesvaiginan- 
KXKK>O<><XXKXKX><XXXKXXXXXKKX>

RADIJUKAS =
— LIETUVON

Naujausi, maži, lengvi Transistori- 
niai (be lempų) radijo aparatukai, 
labiausiai tinka siųsti j Lietuvą. La
bai ekonomiški: ilgai veikia iš pigių 
baterijų, kas itin tinka kaimo sąly
gose.

Jautrūs, selektyvūs ir labai galingi 
pagal savo dydj.

Užeikite Įsitikinti Į šią modernišką 
elektronikos krautuvę. Čia rasite taip 
pat didelį pasirinkimą ir kitokių ra
dijo aparatų: vietinių ir importuotų.

Viskas garantuojama.

Csales- servlče) uee ils yra plačiausiai skaitoma# 

.... ,5*5 i Uetuvtų dienraštis, o skelbtam
Atdara: kasdien •—6. pirmadieniai. į kaln> prieinama vtaiem.

Ir ketvirtadieniai* »—» ' r
oooooooooooooooooooooooooo . '>Of>fwoooof!(x>oomooo<xxxx>(x>

čiais gėrimais. Kaip- kasmet, 
taip ir šiemet choro išvyką pa
rėmė ir pats joje dalyvavo žino
mas Cicero prekybininkas Pau
lius Putrimas, — tas pats Put
rimas, kuris nuolat savo parama 
prisideda prie kultūrinio ir vi
suomeninio darbo.

Viena diena, nuotaikingai pra
leista stipraus vėjo globoj puto
jančio ežero pakrantėje, sutipri- 
no daugeliui dainininkų mielą 
ryšį su choru ir giedojimu.

Šv. Antano parapijos choras 
turi daugiau 40 giesmininkų. 
Dauguma moterų balsų — jau 
Amerikoje gimusios lietuvaitės 
ir amerikietės, dauguma vyrų — 
naujieji ateiviai. Giesmė visus 
jungia. Choro vadovas — Adol
fas Mondeika. Kas sekmadienį 
pamaldų metu groja didelė var
gonų muzikos specialistė Mari
ja Mondeikaitė, kuri dažnai pa
ruošia mergaites su giesme pa
sirodyti atskirai.

Hazleton, Pa.
Žinutės

— Novena prieš Žolinę pradė
ta rugpjūčio 7 d. ryte. Vadovau
ja kun. K. A. Matulaitis, MIC.

— Lietuvių diena su rimta 
programa ir gražiu pasilinksmi
nimu bus Lakewood parke per 
Žolinę.

— Aug. Maleskį ištiko smūgis 
ir atėmė jam kalbą. Guli Šv. 
Juozapo ligoninėje..

— Navickų šeima padidėjo — 
Agnė Navickienė susilaukė sū
naus.

— šv. Juozapo ligoninėj sveik 
sta Ona Navickienė, Juozas Bo- 
ris, Blanche Eidleman - Brazins- 
kaitė.

— Šv. Sosto dekretu 1957 m. 
liepos 25 d. Žolinės išvakarėse 
(rugpjūčio 14 d.) pasninko nėra. J 
Jis pastoviai perkeltas į Nekal- Į 
to Prasidėjimo išvakares (gruo
džio 7 d.).

AUKOS UŽ KALENDORIŲ
CJI “Draugo” kalendorlą atsiuntė
šis asmenys:

L. Žemgulienė ...... $1.00
0. Rudaitis ................. . 2.00
Vincas Vasiliauskas .. 2.00
S. Gustys ..................... . 1.00
Vladė Atkočaitis ......... . 1.00
M. Kalzanauskas . ... 1.00
Vincas Keršys ............. . 1.00
J. Kaklauskas ............. . 1.00
K. Vildžius ............. . 2.00
J. Balbatas ................. . 2.00
J. Arlauskas............... . 1.00
Barbara Kudarauskas . 1.00
E. Tamošiūnas ............. . 1.00
St. Cernevičius ........... 2.00

Ačiū geradariams.

'‘Draugo” administracija

PAKAM* “DRAUGUI”

KKAL ESTATE CLASSIFIEI) AND HELP WANTED ADS
MŪRINIS 4 BUTŲ NAMAS. 4- 

4-2-2 kūmb. Arti 26th ir Kedzie 
Karštu vandeniu apšild. $12,9000; 
įmokėti $2,000. SVOBODA, 3739 
W, 261 h St. LAvvndale 1-7038,

KALNUOSE — vasarnamis ar
ba vištų ūkis New York valstybė
je. 2 akrai žemės, visi patogumai. 
Puikiausiame stovy. 2 vai. iki New 
Y orka miesto.
Rašykite A. Satkus, 88 Hill St., 

Bloomfield, New Jersey.

REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED - FEMALE

MISCELLANEOU8

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

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina $1.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS’
4545 W. 63rd Street, (Jhicago 29, 111.

Lithuanian dictionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63rd 
St., Chicago 29. UI.

Duoną Ir įvairias ukcnlngM 
baltutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8839-41 8. LMuaniea Avė.

Tel. CLlffslde 4-6376
Pristatome i visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčiame j visus artimuo
sius miestus.

»0{K><XK>(K>0<K>0<K)C>00(X)<><><KK>0<
Skelbtis “DRAUGE’ austmosa
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Lietuvių tautos tauriausios asmeny- patarimų, paraginimų Ir paaišklnl- 
bės Arki vysk. Jurgio Matulaičio- ! formoje.

Matulevičiaus 
Trijose dalyse:

UŽRAŠAI

Imago” upaados reika 
uaM Ho asineavB:

lama aš-

B, Cicėnas . . . $1.00
Kazys Latonas......... ... 1.00
J. Kuprėnas ........... ... .50
S. Girdvainis ........... .. 1.00
Stanley Paurazas .. .. 2.00
G. Černius................. ... 2.00
J. Kvietkus ............. ... 1.00
Jurgis Burba............. ... 1.00
J. Ruokis................. ... 1.00
Petras Pagojus .... . . 1.00
P. J. Kiebert ......... ... 2.00
I. Andrekus ............. ... 1.00
Alex Kačiušas ......... ... 1.00
Elena Marcinkus .. .. 1.00
Peter Augustauskas .. 2.00
Vladas Navickas . .. .. . 1.00
A. Sliažas ............... 1.00
S. Mielinis ............... 1.00
J. Misevičius ........... . . 10.00
Joseph Žilionis ......... ... 2.00
K. Aleksiunas ......... ... 2.00
Kazimieras Kilkus . ... 1.00
Martynas Giedra .. .. 2.00
Bronius Burba......... ... 2.00
Peter Petrulis ........ ... 2.00

Ačiū spaudos bičiuliams.

“Draugo” administracija

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomas IPOLITAS ZOLUM- 

SKIS, ,kilęs iš Girielės. Prašome 
atsiliepti arba apie jį pranešti šiuo 
adresu. Kazys Juška, 3942 Risdon 
St., Detroit 16, Michigan.

J ieškoma ANTANINA GAILIŪ- 
NAS (GAILIŪNIENE) iš Panevė
žio. Jieško Onutė Zalatorytė iš Lie
tuvos. Kreiptis: J. Bružas, 3440 
W. 64th Place, Chicago 29, III.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

lAcs

Augštą

Oivįčenčą

III. Vilniuje, žvilgsnis J Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis 
būti visiems vlsakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken- 

I tėjęs.
I. Užrašai: Mintys, pastabos, psst- _ , .. .rytiniai. Ola kaip tik atsiskleidžia I ‘“v. psve’ksluots

, ir jrlšta , kietus viltelius. Kaina Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos jtvel- . J2.5O 
girnas bet visiškas pasiaukojimas
tarnauti Dievui. Bažnyčiai ir sielų1 Užsakymus su pinigai, siuskite: 
išganymui. I _

“DRAUGAS”II. IjaiAkal. Tai įvairiems esme- I
nlms rašytų laiškų Ištraukos, gyve w
nlmlškos išminties perlai, išreikš.. ^HICAgO 49, UI.

ŠILDYMAS
A. StanėiauHkaa 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 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 

OLympic 2-6752

LIET. APDKAUDOti AGENTŪRA 
Vlaų rūšių apdraudoa. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvlrtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
•UOS S. Ashland A»e. Chictuto 30. UI.

VIKTORO K O 2 I C O S 
Lietuvišku gazolino stotis ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 8. WE8TERN AVĖ. PR 8-9533

JIEŠKO NUOMUOTI

Dviem suaugusiems reikalingas 
6, 5 arba 4 kamb. butas 2-me ar 
1-me augšte. Tuojau ar palaukiant. 
Tel. VI 7-6864, po 6 vai. vak.

PROGOS — OPPORTUNITIES

Med. I' a. 5 k., II 6. 2 aut. gnr.» 15,500 
Mūr. 5 k. 1 k. virš. 1 k. rūs.022.000. 
Mūr. 2 po 5 k. 2 aut. gar. 624.000. 
Med. 1 u. 5 k. II 4 k. Alyva. SI 1,1100 
Taverna Ir 2 kam. iul|kuk. Už 6,500. 
•Mūr. 2 pu tt k. 2 uut. gar. 320,000 
Mūr. naujas 3 erd. mieg. 022,000
S.A. AGLINSKAS Real Estate
2430 \V. ttO St. HE. 4-8202

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

ražas, 3 U p. sklypas, dujų pečiais 
šiid., visi butai, 135 paj. Ir sav. bu
tas, 39 ir FT-ancisco apyl. Kaina 
119,900.

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

GAGE PARKE:
Žavinga rezidencija: 7 k m b. dvi vo

nios, daug rūbinių, vieta knygynui, 
veranda, visas namas nauiai deko
ruotas, 60 p. sklypas aptvei’as ap
link tvora, puikiai įrengtas sklypas. 
Namas kaip naujas. $37,000.

MARQUETTE PARKE:
Puikiai atrodantis, patogiai su-, 

tvarkytas 2 po 6 ant 50 p. sklypo, 
centr. alyva šiid. atsk. pompos kiek
vienam būtut. 160 paj. už vieną bu
tą, rinktinė vieta

KITUR:
Med. 2 po 6 69 ir Laflin apylinkė

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

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

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

NOTARY PUBLIC 
8405 West 51 St.
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. ir semsd.)

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpubUc 7-9460

MAISTO PRODUKTŲ IR 
MĖSOS KRAUTUVE

Šaldytas maistas, vaisiai ir dar- Į 
žovės. Brutto pajamų $7,000 j mė- , 
nesj. Idealus biznis porai. Modem. 
mur. namas, 2 autgm. garažas, 5 1 
dideli kamb., 3 mieg. kamb. Pilnas 
rūsys, alyva apšild. Biznį galima 
pirkti su namu ar (be. REpublic 
7-7265.

PARDUODAMAS NAMAS IR MAIS
TO KRAUTUVE. Geras biznis. Geroj 
vietoje, Brighton Parke. Apžiūrėti 
galima kasdien; sekniad. iki 12 vai. 
4140 S. Muplrwood Avė.

.... ■ . -x- ■
3652 W. Lavrence Avė.

Krautuvė ir 2-jų outų namas. Pa
jamų $425 j mėnesį. Prašo $37,0011.

J. R, KUHNLE
0837 S. Grecn St., Chicago 

Vlncennes 0-0024

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

NORVILĄ
REAL. ESTATE SALES 

2600 W. 50th St. Tel. PRospect 8-5454
jiinitnitiiintniniiiuiiiiimmniinmniM4i«uuniiiiiiniinnnniitnniiiuiiiniiniini»iimininnmnM

Illinois resort liųuidatlon .sale 
PAEŽERIO SKLYPAI

50 pėdų "frontage ’, 39 mylios nuo 
miesto. Pilna kaina $395. Galima 
tuojau statyti. Parduodama tik po 2 
sklypus pirkėjui. Įmokėti $50; ino- 
kesties $10 į mėn. Skambinti

SOutli Stinre 8-2023

rto 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IU 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

• E NDROVf

4038 Archer Avmm t«i. la3-67i» 
AUGUST SALDUKAS PruldMM

-/?

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

Ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

15 AKRŲ
Orland Parko rajone, arti U. S. 45, 

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

SAVIKAINA 316,500
5 kamb. patogus mūr. bungalow. 

Moderniška virtuvė ir vonia. Aut. šil
dymas alyva. Garažas. Blokas nuo 
Marąuette Parko. Volodkevičius. 

PRIE MARQUETTE PARKO
Mūr. 6 kamb. rezidencija. Šildy

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

NAUJAI IR GRAŠIAI 
PERTVARK YTAS

5 Rami), mūr. bungalovv Marquette 
Parke. Gazo šilima. $17,500. A. Siru
tis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 We»t 71st Street 

visi telefonai: WAIbmok 5:6015

Pirkit Apsaugos Bonus!
Perskaitę “Draugą” duokite 

kitiems!

CHICAGO SAVINGS A LOAN ASSN.
6245 S. Western Avė., Chicago 36, III.

CONYINENYAL SAVINGS A LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., YArds 7-0145

CRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St., __________ Chicago 32, III

DISYRICY SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St.,_____________ Chicago 8, III.

SY. ANYHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt„ Cicero 50, m., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicago 8. Dl.

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Drauda *-
V

oo<xxxxx><xxx><xxxx><kxx>o-o<x><>
KADA NORITE PIRKTI AR 

PAKULOTI NAMUS
Kreipkitės į
•SOPRYCH REAL ESTATE 

6407 S. Kedzie Avė. WAlbruok 5-3216
AGENTAS ALEX KANAVEHSKIS 

0<><XXXX><XXXXXX><XXK>0<XXX>O<XH

Mūr. 2 po 6 k., centr. šiid. 2 maš. 
garažas. Bkl. 37 p. — nebrangiai.

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

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

M. ŠIMKUS
KKAL ESTATE

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

YArds 7-2046

Marųuette Parite, kampinis mūri
nis naujas, gelsvų plytų. 2 butai po 
6 kamb.; 1—4 kamb., 38 pėdų skly
pas. Pilnai įrengta pastogė (attlc), 
2 automb. mūrinis garažas su auto
matiškai atsidarančiomis durimis. Vi
sas namas nepaprastai gražiai ir mo
derniškai įrengtas. Savininkas dėl ki
tų įsipareigojimų priverstas parduoti 
nebrangiai. Tokia pirkinys retai pa
sitaiko. Nedelskite ir susitarkite tuo
jau pat tuos namus apžiūrėti.

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

Taip pat turime daugiau nuosavy
bių duodančių geras pajamas 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 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

WORK CLjOSE TC HOME 
SAVE TIME & CAHFAKE

TYPIST —GENERAL OFFICE
Sonie experience preffered būt 

not absolutely necessary. Age no 
factor. Knowledge of shorthand help- 
ful. Mušt liko figures. 5 day week. 
New air conditloned office. Company 
benefits. Salary according to ex- 
perience and ability.

BEECO. INC.
1501 W. 35th St 

Cali LAfayette 3-4800

REIKALINGA šeimininkė, gyven
ti vietoje. Gali būti ii dirbanti mo
teris. Kamb., maistas ir mažas atly
ginimas. Skambinti —
GArden 2-8658, nuu U v. r. Iki 3 p. p.

HELP VVANTED — MEN

GAGE PARKE
5 k. su uždaru porčium. Gražiai 

įrengtais (knotty pine) kamb. rūsy. 
Gazu šiid., 2 autom, garažas. Tik 
$17,900.

Pajamų nuosavybė 7 kamb. rezid. 
' ir 2-jų k. butas rūsyje. Radijatorlais 
gazu apšild. Galimybė padalyti 3-člas 
butas. 2 autom, garažas. Paskola su

Pilna kaina $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. 60 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina
$23,900.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše ir Įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary Public 

6UI6 So. We»tern Avė. 
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085

MARQUETTE PARKE puikus 
mūr. bungalovv 5 kmb. $18,000.

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po 5 ir 6 kmb. Šiid. 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 įmo- 
kėjimasi. Skubiam pardavimui nu
piginta kaina.

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

KITUR
J ¥ytus nuo Marąuette Parko —

geras mūr. 6 kmb. bungallovv. Centr. 
šildymas —- $15,000.

Atnaujintas medinis—2 po 6 kmb.
1 $10,500. Mažas įmokėjimas. 20 vie
netų mūr. "rooming house”. Metinių 
pajamų $12,500. Prašoma $32,500. 
Įmokėti — $6,000.

Be to dar turime ir kitokių gerų 
namų įvairiose vietose.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 8-3881

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

NUOLATINIS DARBAS 
MERGAITĖMS IR

MOTERIMS
TUOJAU REIKALINGOS 

★
* VVIRERS
★

GERIAUSIAS ATLYGINIMAS
DIRBTI NUO 7:30 IKI 4:00 V. V.

T 4-4. — -— wr
5 dienas savaitėje. Puikios darbo sąlygos

DRAUDIMAS NEMOKAMAI • DAUG PRIEDŲ 
KREIPTIS TUOJAU:

HALLICRAFTERS CO.
4500 WEST 45th STREET

SERVICEMEN
Steady work. Expd. in stoker-oil 
burner repairs and heating instal- 
lation.

CHICAGO
AUTOMATIC HEATING CO. 

5918 8. Wentworth 
lil tterfleld 8-8855

AUTOMOTIVE MACHIN1STS
AGE 25—40

Experienced in boring cylinders. 
Fitting pins, aligning rods, valve 
works, etc. UNION SCALE.

Trtangle Engine Rebuilders
4416 W, Roosevelt Rd. NE 8-3212

FULL OR PART TIME 
SHOE SALESMEN

Experienced or will train 
,Excellent benefits

R. & S, SHOE STORE 
RELIANCE 5-5888

Scottsdale Shophig Center

' ' ' V¥R\I~~1R~MOTERYS"' 

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.
SAMTUCCI'S RESTAURANT

6211 S. CICERO AVĖ.
Tel. POrtsmt.uth 7-9736

ISNUOMUOJAMA — FOR RENI

NAMŲ SAVININKAI t
Tarpininkaujame batų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate 

5(116 So. Western. PRospect 6-2934

BUILDING & REMODEUNG

SNauji namai, garažai, įvairūs pataisy- ( 
mo, pertvarkymo (remodeling) darbai J

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, III. 
Tel.: YArds 7-9675 arba CL 4-7450

Namų statyba, įvairūs pataisymai 
ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 6-5531 

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

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL CX)NTRAOTOR

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

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

J. BREIVE and SON
CONSTRICTION COMPANY 
1442 S. 48th Ct., Cicero 50, DL

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnuhe 6-27U3 nuo • vai. 

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

vakaro Iki 11 vai. vakaro \

LIETUVIU STATTUOS 
BENDROVE 

MORAS
Bulldem Gen. Oontractora 

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

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis Šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės Ir buto telefonas 

PKospect 8-201S
0800 80 CAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29. DL

I

Skelhkitps “llranif”!
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SKAUTYBĖS KELIU
(Atkelta iš 2 Dusi.)

parapijos kunigai, tiek daug nuo 
širdumo parodę ir pagalbos su
teikę pernai ir šiemet. Stovyk
loj visos sesės jautėsi, kaip šei
mininkės priirhinėdamos svečius. 
Reikėjo tėveliams aprodyti pa
lapines ir rajoną, papasakoti vi
sas naujienas — apie praėjusį 
uraganą ir drauges.

Gi jaunosios sesės virėjos — 
budinti skiltis — virtuvėje virė 
ir maišė puodus, ruošė pietus 
svečiams ir skautėms. O tėveliai 
ir svečiai, susėdę prie skautiško 
stalo, bevalgydami dešras su ko 
pūstais, gyrė jų darbą. Praėjus 
svečių dienai, liko stovyklos už
baigimas. •

Paskutinė savaitė stovykloje 
visuomet būna pati rimčiausia. 
Laikomi specialybių ir patyrimo 
laipsnių egzaminai, ruošiamasi 
įžodžiui. Matai tik susėdusias se 
sės ant suoliukų su sąsiuviniais 
rankose. Bet ir smagumų ne
trūksta — naktinis žaidimas, 
skilčių laužai, štabo perdavimas 
vienai dienai skautėms, iškyla 
pėsčiomis ir t.t. Taip nepaste
bint ir prabėgo 5 dienos.

Kai penktadienį, išsirikiavu
sios aplink degantį laužą, abi 
stovyklos leido paskutinį sykį vė 
liavas, buvo liūdna visiems. O 
kai pakrauti autobusai jau ruo
šėsi keliauti atgal į Chicagą, ne 
vienai sesei ir ašarėlė išriedėjo, 
skiriantis su miškais, laukais ir 
draugėmis, kurių gal neteks su
tikti iki kitų metų stovyklos.

Bet tikėkimės, sesės, kad ki
tais metais Chicagos tunto vė-

WORCESTERIO SKAUČIŲ IR 
SKAUTŲ STOVYKLA

Š. m. rugpjūčio 23 d. Worces- 
terio skautės ir skautai pradės 
savo metinę stovyklą prie Brook 
Rd., Hardvvick, Mass., 25 mylios 
nuo Worcesterio, netoli nuo Bar 
re miestelio. Stovykla bus už
baigta rugsėjo 2 d. Stovyklai 
yra parinktas “Žalgirio” vardas.

Šioje stovykloje skautės ir 
skautai ruošis L. S. S. Tautinei 
stovyklai, kuri įvyks 1958 me
tų vasarą paminėti L. S. S. 40 
metų sukaktį. Kad abiejų vieti- 
ninkijų vienetai tinkamai būtų 
paruošti, visa stovyklos prog
rama bus pravesta laikantis skil 
čių sistemos ir bus stengiamasi 
pakartoti ir papildyti žinias, ku
rias yra sunkiau įsigyti žiemos 
metu.

Jau yra sudaryta šios* sudė
ties stovyklos vadovybė: stovyk 
los viršininkas ps. P. Molis, vir
šininko padėjėjas s. v. A. Prapuo 
lenis, stovyklos komendantas s. 
v. skl. A. Glodas, programos ve 
dejas s. v. pskl. R. Marcinkevi
čius. Skaučių stovyklos vadovy
bė: stovyklos viršininkė ps. R. 
Molienė, stovyklos komendantę 
vyr, sk. skl. M. Jasaitytė, prog
ramos vedėja vyr. sk. kand. 
pskl. D. Marcinkevičiūtė.

Maisto gaminimą prižiūrėti su 
tiko M. Prapuolenienė, Worces- 
terio skautų tėvų komiteto pir
mininko žmona ir didelė skautų 
globėja.

PREZIDENTAS JUOKAUJA SU MERGAITĖMIS

Tautos Mergaičių sąjungos atstovės lankosi pas pre
zidentą, kur buvo gražiai pajuokauta. (INS)

PARAMA DARBINGUMO 
NUSTOJUSIEMS

Rugpjūčio mėnesio pirmąją ji prašymus ir gavusieji jų pa- 
savaitę apie 100 000 darbingu- j tvirtinimą, bus atlyginti už 6 
mo nustojusių J A Valstybių dar-' praėjusius mėnesius, skaitant 

nuo 1957 m. liepos mėnesio.

Prieš tūkstančius metų
Mirus karaliui, ar karalienei, 

drauge su juo, ar su ja, minis- 
teriai ir tarnai nueidavo į tą pa
tį kapą. Sekti mylimą asmenį 
į amžinybę nebuvo vien babilo
niečių, asirų, egiptiečių papro
tys, užtinkamas ir šiandien, In
dijoj, kur žmona seka savo vy
rą, pasilaidodama kartu su juo.

Graikijoj, šiais laikais, viena
me karste, kuriame prieš dvi
dešimt metų buvo palaidota mo
teris, rado batą, ant kurio buvo 
užrašyti šie žodžiai: “Sek ma- j 
ne!”

Kam buvo taikomi, jei ne my 
limam vyrui? Kitame karste, ku 
riame buvo palaidota Kipro sa- Į 
los karalaitė, buvo įrašyti šie1 
žodžiai: “Paimk į savo rankas 
mano galvą ir pabučiuok”.

Senovėje daugiau reiškė mei
lė, negu įstatymai. Šiandien dau , 
giau suprantame gamtos pas
laptis, bet užmiršome širdies 
įstatymus ir gyvenimo grožį.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad po 
sunkios ir ilgos ligos, š. m. rugpjūčio 12 d. mirė mūsų mylima 
žmona, duktė ir sesuo

A. A.

WANDA A. PLEPYS
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 So. 

Western Avenue. Laidotuvės jvyks šeštądienj, rugpjūčio 17 d., 
8:45 valandą ryto iš koplyčios bus nulydėta j Šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią. Po pamaldų bus palaidota Šv. Kazimiero 
kapinėse.

Nuliūdę: Vyras, motina ir bridis. 
Dėl informacijų, skambinkite REpublic 7-8600.

Waterburio skautai.
„ , . . ,. _. Worcesterio skautai ir skau-liava augstai plevesnos tautine] j ,jau pradėjo pasiruoįimus 

stovykloj ir visos vėl susitiksi-, gtovyklai jr nekantriai laukia 
me prie žalių palapinių. Sesė L. jog pradžios.

bininkų (tarp 50 — 64 m. am.) 
pradėjo gauti taip vadinamas 
“disability benefits,” kurios yra . • •
nauja pašalpos rūšis Sočiai Se- V. Jau yra paduota lrys ketvir’ 
curity rėmuose. ,clai mil,ono PraSymų, « kurių

Pašalpai gauti sglygos . apie pUsf' mlllon" ’au yra per 
Norint gauti šios rūšies pašai

pą žmogus turi būti visiškai ir 
nuolatiniai nedarbingas. Jis taip 
pat turi turėti gydytojo irody- 
mą, jog pašalpos prašantis žmo-

Be Worcesterio skautų ir skau ^us neSati įsijungti i jokią “pa- mos praplėtimas atseis dideles 
čių, stovykloje dalyvaus Hart- Į kankamai naudingą veiklą”. 1 sumas ir sekančių metų birželio 
fordo skautės, dalis Bostono i Prieš paduodant šiai pašalpai mėn. 30 d., kada "“darbingumo 
skautų, Brocktono skautai ir gauti prašymą, prašytojas turi pašalpą gaunančių skaičius sieks

Iki šioliai tokiai pašalpai gau na

Pagyrimai yra tos pačios pri
gimties, kaip ir vynas: svaigi-

—Tarehetti

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON.

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Tel — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

PASKUTINIS SUDIEV SĖS. RAIMUNDAI
Su pranciškiete sesele M. Rai

munda teko susitikti keliais at
vejais. Visų pirma Clevelande, 
kur ji buvo Šv. Jurgio parapijos

apsidžiaugdavo, ir veidu nuslink 
davo šešėlis, jei darbas būdavo 
pribraukytas. Pertraukų metu 
susitikdami, vis pasikeisdavome

mokyklos vedėja. Prieš kelerius t apie šį ir tą vienu kitu žodžiu, 
metus man teko būti šeštadieni- Į Universiteto valgykloje prie sta-

žiūrėta. Procentiškai imant, iš 
visų paduotų prašymų yra pa
tvirtinama tik truputi daugiau 
negu pusė (53%).

Šis “Sočiai Security” para-

t

būti nedarbingoje būklėje 6 mė
nesių laikotarpiu. Be to, jis turi 
patiekti svarų argumentą, jog 
jis ateityje nepasveiks ir negrįš 
į darbą. Pašalpos prašytojas 
prieš nedarbingumo pradžią tu
ri būti dirbęs 5 metus Sočiai Se
curity apdraustame darbe 10 
metų laikotarpyje ir 1.5 metų 
visiškai prieš pat darbingumo 
nustojimą 3 metų laikotarpyje.

Atitikęs šias kvalifakacijas ne 
darbingasis, kuris turi būti ne
mažiau kaip 50 metų amžiaus,

270,000, jiems reikės išmokėti 
nuo 175 iki 200 milionų dolerių.

Edv. Šulaitis

Pavasaris yra mergaitė, va
sara — motina, ruduo — našlė, 
o žiema — pamotė.

— Lenkų priežodis

>nės lituanistinės mokyklos ve-| lo rūpindavosi ne tik savimi, gali gauti pašalpą lygią senat 
dėju, tad turėjome bendrų rei- bet ir kaimynu — jam pasiūly- 
kalų. Juos svarstėme ir aiškino- davo, patarnaudavo, 
mės tarpusavio susipratimo dva
sia. Jautei, kad, jei nuo jos bū
tų priklausę, daug kas kitaip Cle 
velande anuo metu būtų plėto
jęs!.

Bet lietuvybės srovė nesulai
komai veržėsi pro užtvaras. Švel 
nėjo atmosfera Šv. Jurgio pa
rapijos mokykloje. Tiesa, litu
anistinių dalykų pamokos tebe
laukia lygaus vertinimo (joms 
ligi šiol tebeskiriamas “atlieka
masis laikas” — po kitų pamo
kų), bet pačios Šv. Jurgio mo
kyklos pasirodymuose juo to
liau, juo daugiau atsirasdavo ir 
lietuviškų dalykų. Pvz. šių moks

Kai darbo metu kilo mintis or 
ganizuoti ekskursiją pasidairyti 
po New Yorką, seselė Raimunda 
atėjo su savo iniciatyva ir pa
tyrimu. Gyvenusi New Yorke, 
ji žinojo, kas būtų įdomu ir ki
tiems. Suorganizavo iškylą lai
vu aplink Manhattano salą. Po 
trijų valandų plaukimo iš tikrų
jų grįžome patenkinti, nes papil- 
'nėjo New Yorko vaizdas.

Tai ir visa, kas iškyla sąmonėj 
iš tų kelių bendrų susitikimų.

Bet pabaiga yra liūdna ir 
skaudi. Grįžęs namo iš ALRKF 
jaunimo stovyklos, rugpjūčio 6 
d. vėlų vakarą radau seselės M.

lo metų iškilmės buvo pradėtos Valerijos trumpą laiškutį. Jis 
Lietuvos himnu, o vyresniųjų rašytas iš New Yorko rugpjūčio 
skyrių mokinių choras šalia ang 3 d. Sukrečiantis: Pranešu liūd- 
liškų sudainavo ir trejetą lietu- ną žinią — seselė Raimunda štai
viškų dainų, pavaizduotų taip 
pat ir mokinių plastiniais jude
siais. Buvo miela klausytis, gra
žu pasižiūrėti. Visa tai buvo pa
daryta mokyklos vedėjos seselės 
Raimundos pastangomis ir dar
bu, ir šiuo pasirodymu man teko 
viešai pasidžiaugti.

Pagaliau šių metų vasarą su 
sesele Raimunda teko kartu dirt) 
ti Fordhamo universiteto vasa
riniuose lituanistikos kursuose, 
kur man teko mokyti, o jai mo
kytis. Šis darbas yra palikęs 
gražių ir malonių atsiminimų: 
klausytojos, daugiausai vienuo
lės seselės, rodė daug uolumo, 
atsidėjimo ir rūpesčio. Kaip vie 
name rašte pasisakiau, puiki bu
vo darbo aplinkuma, puikios 
klausytojos. Ir džiaugies ne tiek 
tais pačiais darbo vaisiais, ku
riems laimėti buvo permaža lai
ko, kiek ta dvasia, tokia atvira 
ir meilės kupina tėvų kalbai ir 
raštui. Seselė Raimunda buvo 
tokia pat uoli, kaip ir kitos klau
sytojos: atlikinėjo duodamus 
darbus, rašinėjo pratybas, skai
tė, nagrinėjo .. . Sėdėjo audito
rijoje arti — pirmoje eilėje. Bu
vo žvali ir atidi. Jausmais rea
guodavo, kaip ir visi žmonės: 
grąžintu gerai parašytu darbu i imi„m||||,„mmmm,|„„|,u„l|„lll,„u

vės pensijai, kurią jis gautų su
laukęs 65 m. amžiaus — nuo 30 
dol. iki 108.50 dol. per mėnesį. 
Tačiau šiuo atveju jis negali 
gauti pašalpos jo išlaikomiems 
asmenims; dėl to jis turi laukti 
iki kol sukaks 65 m. amž.

Šiuo metu tokių darbingumo 
nustojusių asmenų, pasinaudo- 
jančių pašalpa, yra 100,000, bet 
iki sekančių metų birželio mėn. 
30 d. šis skaičius numatyta pa
augs iki 215,000. 1965 metais jis 
tikimasi pasieks 751,000, o 1980 
m. net 1,070,500 žmones.

Reikia paskubėti

Norintieji pasinaudoti šia pa
šalpa turi nedelsiant paduoti 
prašymą. Pradžioje prašymams 
paduoti paskutinė data buvo nu 
statyta 1957 m. birželio mėn. 
30 d., tačiau kongresas ją prail
gino iki 1958 m. birželio mėn. 
30 d. Žinoma, čia yra kalbama

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd Street 
Telef. PR 8-0833 ir PR 8-0834

A. A.

ADELINE MILKINT ' 
(Siruti)

Gyveno 6918 S. Campbell Avė.
Mirė rugp 12 d., 1957, 5:55 

—vai. popiet, sulaukus 62 m. 
amžiaus. Gimė Lietuvoje; kilo 
iš Šiaulių apski., Šiaulėnų par.

Amerikoje išgyveno 44 m.
Pasiliko didi liame nuliūdime 

2 sūnūs: Clarence, marti Vio- 
let ir Richard, marti Lorraine, 
2 anūkai, sesuo Eleanor Ku- 
chinskas su šeima, švogerka 
Anna Sirus, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Lackawicz 
koplyčioje, 2424 W. 6 9th St.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, rugp. 16 d., iš koplyčios 
8:45 vai. ryto bus atlydėta į 
Švenč. P. M. Gimimo parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnuūs, marčios ir 
anūkai.

Laidotuvių direktorius Stepo
nas I.ackawioK. Tel. REpublic 
7-121 3.

ANTHONY B, PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ 

CHICAGO, ILL. GICERO, ILL.

Telefonai GRovehilI 6-2345 arba
T0wnhall 3-2108, 3-2109

L1ODĖSIO VALANDOJ 
Šattkitt

MAŽEIKA® EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8001 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčių arčiau jūsų namų.

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
Jau suėjo dveji metai, kaip Viešpats pašaukė iš mūsų| 

tarpo mylimą žmoną ir motiną

\
I

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

4330-34 South California Avenue

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBUL.ANCE DIENĄ IR NAKTĮ

ga susirgo. Ją išvežėme į ligoni
nę. Gydytojas sako, kad opera
ciją daryti pavojinga. Seselė va
kar gavo paskutinį patepimą. I apįe tofkiiis, kurie nedarbin- 
Šiandien kelis sykius atrodė, kad 
jau paskutinė jos valanda. Pra
šau pasimelsti už ją.

Atėjo laukimo dienos: kas to
liau? Visa išaiškino rugpj. 8 
gautoji seselės M. Valerijos tele
grama: seselė Marija Raimunda 
mirė trečiadienio naktį 10:15 
vai., laidojama Pittsburghe.

Toliau lūžta žodžiai, ši mir
tis — dar vienas liudijimas iš 
daugelio, kokia yra trapi žmo
gaus buitis šioje žemėje. Seselės 
Raimundos Olevelandas pasiges.
Ji čia buvo reikalinga. Juo la
biau, kad savo darbui dar ir nau 
jai rengėsi. Kitokia buvo Vieš
paties valia, tad tesuteikia jis 
seselės Raimundos sielai amži
nąjį atilsį. St, Barzdukas

ONĄ TELYC6NIENĘ (Sakalauskaitę)
Š. m. rugpjūčio mėn. 18 d. (sekmadienį) Panelės Švenč. 

Napaliaujančios Pagalbos bažnyčioje, Neff * Rd., Clevelande, 
10 vai. ryte bus atnašaujamos šv. Mišios už jos sielą.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti Šiose pamaldose.

Nuliūdę: Vyras, duktė, sūnus, žentas ir anūke.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

' Ambulansų patarna- fįįP Mes turime koplyčias!
1 vimas dieną ir nak- K? JSj v s o s e Chicagos ir I
I tį. Reikale š a u k t i J&fc t Roselando dalyse ir|
mus. tuojau patarnaujame.|

gaiš yra tapę ankstesniais me
tais.

Taip pat dar viena atmintina 
data yra šių metų gruodžio m. 
31 d- Iki šios dienos padavusie-

TROOST - PACHANKIS MOMJMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH). Vlce-Preaklem

6819 So. Western Avė. Tel. GRovehilI 6-3745

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

A. i A.t

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

mtiimiiiiniiiiiiimimmiiiimiimmiiiin
RADIO PROGRAMA

Mat Radio Programa i* atotle. 
1000 kll. ankrnadtenlata II— 

,2:10 vai. per pietus: liet muclka 
šalnos. Ir Magdutėe Paaaka Biznio 
reikalui, kreiptų į Steponų Minką 
Baltlc Florlata, GBllų Ir Dovanų Krau
tuvę, K02 E. Broadtray. So Boston 
<7, Maaa Tel So 8-0481. Ten pa) 
raunama laik .Draugo*"

ELZBIETA SEREIKAITE
Gyv. 4617 S. Hermitage Avė.
Mirė rugp. 12 <1., 1957, 2 vai. 

ryte, sulaukus pusės amžiaus. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Telšių
aTt»ąIi..L . A'vveno .5(1 m.i HRiliko dideliame nulfčdime 
brolienė Justina Seretkienė su 
šeima, giminaičiai: Seselė M.
Simpltcija, kazimlerletė, ir kun. 
Virmauskas, gyv. Bostone, kiti 
giminės, draugai bei pažistamt.

Buvo amžina narė T. T. Sa
leziečių Rėmėjų Brang., buvo 
narė Tretininkų Draug.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikto koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks. rugp. 16 d., 
Iš koplyčios S:30 vai. ryto bus 
atlydėta į šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčių, kurtoje Įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
Hlelų. Po pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę GIMINUS
Laidotuvių direktorius John 

F. Eudelkls. Tel. YArds 7-1741

I paminklų patalpa* Ir atgal mes visuomet parūpinama 
tranaportadją automobiliu.

Atdara kasdien ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki S vai. popiet.
IŠSIRINKITE DABAR — BUS PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE! 

JOKIO JMORIJIM®. NUMOK BSI-vp KAPINIO DIKNOJB.

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10X21 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III Tel. OLympie 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCkT
1646 W. 46th STREET YArds 7-07X1

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpuMk 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Vlrginla 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympie 2-5245 ir TOwnhall 3-96X7
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[ Steigiama mažoji seminarija x Monika Zekienė, dr. Jono 
Zeko žmona Waukegan, III., šio-Hinsdale, III. — Marijos kal

neliuose, seminarijos patalpose, 
yra steigiama paruošiamoji į 
kunigus mažoji Tėvų Marijonų 
seminarija, į kurią priimami

X “Faustui” reikalingas miš
rus choras. Lietuvių muzikinis 
gyvenimas pradėjo kopti į pa
čias viršūnes. Nuo praėjusios 
Dainų šventės ji? tarsi surado 
savo kelią ir stengiasi juo eiti. 
Atsimename, kad prieš pat Dai
nų šventę buvo paskelbta “Ri- 
goletto” operos pastatymas, ta
čiau tuo metu daugelis tai laikė 
spaudos “antimi”. Šiandien jau 
ir šis įvykis yra praeityje, pali
kęs labai šviesius prisiminimus.

Gausus lietuvių dalyvavimas 
operoje bei jos rėmimas mums 
vėl garantavo sekantį sezoną 
naują operą: šį kartą į mūsų 
sceną ateina Gounod “Faustas”. 
Ši opera Lietuvoje buvo dau
giausiai kartų statyta ir nė vie

nus dienomis buvo išrinkta 
Waukegano Moterų klubo pir
mininke. Tai bus pirmas sykis 
po šešiasdešimt metų, kad ka-

, ... . .-x. , . . . talikė tampa pirmininkė to klu-bąrniukai, nori būti kunigais ir>, . . . . . . x, . įbo, kuris apjungia to miesteliobaigę pradžios mokyklos astun-1. . . . . x* , D J- X (žymiausias moteris. Daktarastąj} skyrių. Bus dėstomas gim-1.__ . „ . .J 6 Į ir ponia Zekai yra nemažai au
koję įvairiems geriems tiks
lams: lietuvių parapijos bažny-

nazijos (high school) kursas 
su sustiprintomis lietuvių ir lo
tynų kalbomis. Mokyklos vedė
ju paskirtas kun. V. Rimšelis. 
Dėl tikslesnių informacijų rei
kia kreiptis pas kun. V. Rimše- 
lį, kuris iki rugp. 25 d. gyvens1 
“Draugo” name, 6336 S. Kil- 
bourn Avė., telef. PO 7-1687. 
Paskui visais mokyklos reika
lais kreiptis adresu: - Marian 
Hills Seminary, Clarendon Hills, 
UI., telef. FA 3-1441.

X L. B. Tarybos nariai su
važiuoja Chicagon į savo po
sėdžius š. m. rugpjūčio mėn. pa
skutinėmis dienomis. Tąja pro
ga tarybos nariams pagerbti 
Cicero Šv. Antano parapijos sa-

na kita jos dar nepralenkė. Ne- įeje rugpjūčio mėn. 31 d. 7 vai
sant bent šiuo metu grynai lie 
tuviškos operos, daugeliui lietu
vių, reikia manyti, bus itin ma
lonus prisiminimas savo kalba 
išgirsti “Faustą”.

Kaip žinia, “Faustas” yra 
gražus ir savo chorais, kurie 
eina per visą operą. Čia dainuo
ja mišrus choras ir atskiri vy
rų bei moterų. Tad prie mūsiš
kio vyrų choro bus reikalingas 
ir moterų choras. Chicagoje 
yra daug moterų ir mergaičių, 
kurios gali dainuoti. Ir šį kar
tą jos kviečiamos sudaryti mo
terų chorą “Fausto” operai, 
kartu dainuojant ir mišriame 
chore.

Galinčios savo balsais prisi
dėti prie didesnio lietuvių var
do iškėlimo bei išgarsinimo, 
kaip tai patirta jau po “Rigo- 
letto” operos, yra visos prašo
mos atvykti registracijai į Don 
Varno posto patalpas, 6816 So. 
Western Avė., š. m. rugpjūčio 
mėn. 28 d. vakare. Ten bus kar
tu ir pirmasis pasitarimas cho
ro reikalais. Vėliau, kas žino, 
darbams gerai vykstant, gal iš 
to choro galės išeiti ir trum
pesnių partijų solistės operoje.

“Fausto” opera Chicagoje nu
matoma statyti kovo mėnesio 
viduryje ir tris kartus, nes ir 
“Rigoletto” operai būtų buvę 
išpirkti visi biletai trečiam 
spektakliui, jeigu toks būtų bu
vęs. — Reng.

X Chicagoje jau devintus 
metus veiks šeštadieniais Ch. 
A. L. mokykla, kur lietuviškas 
jaunimas bus mokomas tikybos, 
lietuvių kalbos ir literatūros, 
Lietuvos istorijos ir geografi
jos, tautodailės dainų ir tauti
nių šokių.

Čia per 4 metus išeinamas 
mokyklos nustatytas sutrum
pintas 8 klasių lituanistinių da

čiai Waukegan, III., įvairioms 
kitataučių parapijoms, šv. Te
resės ligoninei, TT. Marijonų 
koplyčiai dovanojo šoninį al
torių ir t. t. Zekienė (Zekoniu- 
tė) kilusi iš Auroros, UI. Josios 
motina gyvena tame mažame 
mieste ir nepaprastai daug yra 
nuveikusi to miestuko parapi
jai, kaip ir dr. Jono tėvai yra 
pasižymėję Waukegane prieš 
mirtį.

X Formalus Tėvų Marijonų 
stovyklos uždarymas Clerendon 
Hills, UI., įvyko praėjusią sa
vaitę. Ta proga kun. Stasys 
Saplys, MIC, namo viršininkas, 
apdovanojo pasižymėjusius sto-

ABELIUI GALI BOTI KARSTA

Valstybes saugumo tarnautojas Brooklyne, N. Y., rodo 
į namą*, kuriame Sovietų šnipas R. Ivanovič Abel gyveno ir 
vadinosi Emil Goldfus. Trumpų bangų radijo siųstuvas ten 
buvo atrastas. (INS)

IŠ ARTI IR TOLI

vak. rengiamas su gražia me- vykios dalyvius čekiukais už
nine dalimi banketas.

Asmens, norintieji šiame kul
tūringame pobūvyje su mūsų 
visuomenės vadovais ir kultū
rininkais bendrai praleisti ke
letą valandų, registruojasi iki 
rugpjūčio mėn. 20 d. pas inž. 
Ant. Zailską, 1934 So. 48 Court, 
Cicero, tel. TOwnhall 3-6400 
arba pas inž. J. Arštikį, 1523 
So. 48 Court, Cicero, tel. TOwn- 
hall 3-3146.

Įėjimas vienam 
dol.

asmeniui 2

mandagumą, bendradarbiavimą 
ir pasiaukojimą. Pirmą vietą 
laimėjo: Jonukas Pieža, gavęs 
$20 čekį; kiti — Petras Shelas 
ir Julius Blažys — gavo mažes
nes dovanas. Tą dieną sukvies
ti tėvai visų vaikų, kurie sto
vyklavo Clarendon Hills, buvo 
pavaišinti seminarijos valgyk
loje ir jie bendrai pažaidė beis
bolą ir maudėsi stovyklos ba
seine. Tėvai išreiškė bendrą pa
dėką br. Antanui Gražuliui, 
MIC, ir kun. S Sapliui, MIC, 
už nuoširdžią globą, parodytą 
jų sūnums.

X A. a. Povilas Abelkis, su-
X Chicagos Augšt. Lituanis

tikos mokyklai užpirktas inven
torius už 6,000 dol. ir bus pri-Įiaukę8 tik 51 metų> mirė? kaip 
statytas į naujas mokyklos pa- jau jjUVO pranešta, rugpjūčio 6
talpas į tėvų jėzuitų naujai sta
tomus Jaunimo namus, kur de
vintuosius mokslo .metus pradės

d.; palaidotas, šv. Kazimiero 
kapinėse rugpjūčio 10 d. Šv. mi
šias už velionies sielą aukojo

Ch. A. L. mokykla rugsėjo 7 d.ĮįutL j šaulinskas, Visų Šven-
Inventorius bus atvežtas rug

sėjo 2 d. į Jaunimo namus, 5600 
So. Claremont Avė. Inventų/ 
riaus įsigijimo lėšų parūpinimui 
buvo išdalinti Ch. A. L. mokyk
los mokinių tėvams, mokyto
jams ir lietuviškai visuomenei 
JAV LB įregistruoti aukų lapai, 
kuriu dalis jau grįžo.

Likusius aukų lapus su gau
siomis aukomis prašoma pri
siųsti iki rugpjūčio 31 d. adre
su: A. Rūgytė, 4332 So. Arte- 
sian Avė., Chicago 32, III.

X šv. P. Marijos į Dangų 
Paėmimo šventė yra ketvirta
dienį. Kiekvienas katalikas pri
valo išklausyti šv. mišių. Daly
vaujant vakaro mišiose galima 
priimti šv. Komuniją, jei tą die
ną dar nepriėmė. Nuo valgio 
reikia susilaikyti 3 vai. ir nuo 
gėrimo 1 valandą ir iki mišių. 
Trečiadienį, vigilijos dieną, jo
kio pasninko nėra. Šios vigili-

lykų kursas ir baigę mokyklą, ?os Pasnmkas Yra perkeliamas 
mokiniai gauna atestatus. * gruodžio 7 d.

Mokiniai, baigę 8 skyrių pra
dinę mokyklą ir drauge baigę 
lituanistinę klasę, priimami į 
5-ąją klasę. Nebaigę pradinės 
mokyklos ar baigę ją be litua
nistinės klasės priimami į 4 
klasę; čia bus patikrintas mo
kinio lietuvių kalbos mokėjimas 
ir jis gali būti perkeltas į 5 kl. 
mokslo metų pradžioje.

Registracijai mokiniai renka
si į Ch. A. L. mokyklą, 5600 S. 
Claremont Avė., rugsėjo 7 d., 9 
vai. 30 min.

X K. Tautkus savo 2 savaičių 
atostogas praleido lankydama
sis įvairiose Wisconsino ir Illi
nois vietovėse. Laimingu būdu 
ir jo duktės Aldonos ir žento 
Arnoldo dviejų savaičių atosto
gų laikas sutapo kartu. Tik sū
naus Algirdo atostogos prasidė
jo VIII. 5 d. Jis paėmė visą mė
nesį, nes rugsėjo 1 d. išvyksta 
atlikti karinės prievolės. Duktė 
Onutė ir žentas Vaclovas savo 
atostogas išnaudojo anksčiau. 
Jie savo “farmoje” Lemont, 
III., prižiūrėjo augančias daržo
ves ir medelius.

X Marųuette Bakery, 2616 
West 69th St., kurie yra pagar
sėję Raguiolio-Baumkucheno ke
pimu, > iki rugpjūčio 19 d. yra 
uždarę kepyklą, kad darbinin
kai galėtų kiek pailsėti bei pa
atostogauti.

X VLIKo prezidiumo nauja
sis adresas yra šis: 233 
Broadway, Room 3014, New 
York 7, N. Y. Telefonas BE 
3-1398.

tųjų parap. klebonas, kun. J. 
Kidykas, S. J., ir kun. R. Sau- 
dis. Pamokslą ir atsisveikinimo 
žodį tarė buvęs a. a. Povilo 
jaunystės bičiulis kun. J. Ki
dykas, S. J.

Iš Visų Šventų parapijos baž
nyčios į kapines kartu su ve
lionies žmona, trimis vaikais ir 
giminėmis palydėjo gausus bū
rys vietos lietuvių.

X Pirmas įvykis, t. y. pirmo
ji tokia knyga išleista — “Val
gių gaminimas”, su keliais 
tūkstančiais receptų, ne tik kaip 
valgius gaminti, bet kaip juos 
ir ant stalo padėti. Šią knygą 
paruošė labai kruopščiai ketu
rios agronomės — E. Drąsutie- 
nė, O. Radaitienė, E. Starkienė 
ir A. Sližienė. Dėmesio verta 
knyga visais atžvilgiais, gražiai 
įrišta. Gaunama Chicagos kny
gynuose.

X Lorrame Chilenskas, gy
venanti 4410 S. Talman Avė., 
Chicagoje, apleidžia tėvų na
mus ir, išvažiuoja į Japoniją 
rugpjūčio (August) 18 d. Ji ten 
eis Amerikos jaunamečių mo
kytojos pareigas. Įdomu, ar ji 
ten bus tik viena lietuvaitė mo
kytoja? Ten tokių mokytojų 
yra 350.

X Povilas Skirgaila pasta
ruoju metu pradėjo eiti Visų 
Šventųjų parapijos vargoninin
ko pareigas. Buvęs vargoninin
kas R. Sabonis perėjo į biznį.

CHICAGOS ŽINIOS
Šviesesnis atominis amžius

Trys Chicagos universiteto 
atominiai mokslininkai kalbėjo 
viename darbininkų suruošta
me parengime Conrad Hilton 
viešbutyje. Jie pavaizdavo švie
sią ateitį atominiame amžiuje: 
greičiau augs maistas ir jo bus 
daugiau. Jis bus lengviau išlai
komas ir tai ilgesnį laiką. Ra
dioaktyvūs iaotopai padės nu
statyti ligų pobūdį. Kiti izoto- 
pai padės kovoti su bakterijo
mis ir užkrėtomis, atnešdami 
ilgesnį gyvenimą. Tačiau susi
daro pavojus iš pasaulyje sklei
džiamų spinduliuojančių atomi
nių dalelių. Vienas iš tų pavojų 
— leukemijos padidėjimas ir 
gal net neigiama įtaka į žmo
gaus gemalą.

Sugavo plėšikų gaują
Chicagos policija sugavo jau

nų "plėšikų gaują, kuriai vado
vavo S. Richmond, 20 m. am
žiaus, gyvenąs 520 E. 35 str. 
Areštuoti 9 jaunuoliai. Per pa
skutinį mėnesį tie jaunuoliai pa
darė apie 10 apiplėšimų, vis 
gatvėse palei ežerą, tarp 26 ir 
39 gatvės.

f

Niemoeller Chicagoj
Vokiečių pastorius Niemoel

ler, pirmojo pasaulinio karo me
tu pasižymėjo kaip drąsus sub- 
marino vadovas, o vėliau — 
Hitlerio laikomas kalėjime, at
vyko į Chicagą. Jo, kalbančio 
Evanstione, buvo susirinkę pa
klausyti apie 1,400. Kalbėjo re
liginėmis temomis.

X Chicagos LFK Lituanicos 
pirmoji komanda išvyksta į VII 
Š. Amerikos lietuvių sportines 
varžybas, kurios įvyksta rug
pjūčio 31 ir rugsėjo 1 dieno
mis Rochester, N. Y. Tai ke
lionei yra pasamdytas autobu
sas, aprūpintas moderniškomis 
vėsinimo ir kelionės priemonė
mis. Žaidėjams pilnai neužpil- 
dant visų esamu sėdimų vietų, 
klubas kviečia Chicagos lietu
vius, norinčius į sporto šventę 
vykti, registruotis pas klubo 
pirmininką poną Numgaudą — 
7314 S. Artesian, tel. WA 5- 
0973 arba pas sekretorių poną 
Kauną — 4225 S. Maplewood, 
tel. CL 4-6473 Suinteresuotieji 
prašomi registruotis nevėliau 
kaip iki rugpjūčio 28 dienos. 
Busas išvyksta penktadienį, 
rugpjūčio 30 d., 7 vai. vakaro 
nuo 69th ir Talman St.

X Lietuvos Jūrų Skautų 35 
metų sukaktį rengiamasi pami
nėti skautiška programa sto
vyklaujančio Chicagos Jūrų 
Skautų tunto" rugp. 17 d. Sto
vyklą aplankyti ir minėjime da
lyvauti kviečiama lietuvių vi
suomenė. Skautams Remti d-ja 
organizuoja išvyką. Vykstan
tieji bus aprūpinti nakvynėmis 
stovykloje arba apylinkės mo
teliuose. Registruotis tel. PRo- 
spect 8-0149. po 6 vai. vak.

X IJet. Reprezentacinis viene
tas Jubilėjinėje Skautų Džiam- 
borėje atsiuntė mielą sveikini
mą “Draugo" redaktoriams, 
bendradarbiams ir skaitytojams. 
“Draugas” už sveikinimus nuo- 

I širdžiai mieliesiems skautams 
dėkoja.

Unijų vadų suvažiavimas
AFL-CIO darbo unijų suva

žiavime, vykstančiame Drake 
viešbutyje, Chicagoje, pirminin
kas Meany tvirtai pasisakė, kad 
darbininkija bendradarbiaus su 
Senato komitetu, investiguojan- 
čiu korupciją darbo unijų vado
vybėje. šią savaitę tas komite
tas rengiasi apklausinėti James 
Hoffą, susisiekimo unijos vado
vą. Panaši investigacija buvo 
priežastimi, kad buvo iš vykdo
mosios tarybos pašalintas In
ternational Brotherhood of 
Teamsters prezidentas D. Beck. 
Meany net pareiškė, kad unijos 
pareigūnas, kuris remdamasis 
konstitucijos penktąja pataisa, 
atsisako duoti parodymus, nu
stoja teisės pasilikti unijos pa
reigūnu.

Ruošia Indijos inžinierius
Šiuo metu JAV-se yra 115 

jaunų Indijos inžinierių; lap
kričio mėnesį dar atvyks 85. Jie 
ruošiasi augančiai Indijos gele
žies ^pramonei. Chicagoje pir
moje grupėje bus lavinama 32 
Indijos inžinieriai, antroje gru
pėje — 15. Pirmoji grupė at
vyks rugpj. 31 d. Šalia techni
kinio paruošimo, kuris, praveda
mas Illinois Technologijos in
stitute ir plieno bendrovių įmo
nėse, tie indų inžinieriai bus su
pažindinami su demokratine 
santvarka praktikoje.

Padės polipo invalidams
Cook apskrityje išsiuntinėta 

12,000 klausimų lapų tiems in
validams, kurie tapo tokiais su
sirgę polijo liga. Norima susek
ti būdus, kaip būtų galima bent 
daugelį jų vėl įvesti į kiek ga
lima normalų gyvenimą, pagal 
priimtą terminologiją — kaip 
juos rehabilituoti. Tie tyrimai 
vedami plačiu mastu ir bus iš
siuntinėti klausimų lapai net 
400,000 asmenų, sirgusių ar te
besergančių polijo liga.

Alkoholio nemaišyk su 
gazolinu ...

Illinois valstybės sekretorius 
Carpenter praneša, kad vėl šio
je valstybėje atšaukti 325 leidi
mai vairuoti mašinas ir suspen
duota 915. Daugiausiai leidimų 
atšaukta tiems, kurie buvo su
gauti vairuoją įsikaušę. Tokių 
— 236. Suspenduoti net 831 
leidimai tų, kurie metų bėgyje 
tris kartus sulaužė susisiekimo 
taisykles.

Streikuoja vieškelių 
darbininkai

Pirmadienį sustreikavo vieš
kelių prižiūrėtojai Cook apskri
tyje. Jie reikalauja žymesnio 
algų padidinimo, kaip dabarti
nis — $10 per mėnesį Paprasti 
darbininkai dabar gauna per 
mėnesį nuo $286 iki $350, o vy
resnieji — nuo $337 iki $411.

Galima skolintu filmus

Chicago Motor Club nemoka
mai skolina filmus apie kelio
nes po įvairiausius pasaulio 
kraštus. Tie filmai yra paga
minti įvairių aviacijos ir garlai
vių bendrovių, o taipgi užsie
nio kraštų, kuriuos lanko ame
rikiečiai turistai.

URIIGVUUJ
— A. a. Antanas Brazys, šir

dies smūgiu staigiai miręs, lie
pos 18 d. Cementerio Norte pa
laidotas lietuvių popularus vei
kėjas Antanas Brazys, 54 m. 
amžiaus. Velionis gimė Balsupių 
kaime, Marijampolės apskr., į 
Urugvajų atvyko prieš 29 met.

Nors būdamas tik amatinin
kas, velionis turėjo visuomeni
nių gabumų, malonų būdą, jaut
rią širdį ir tvirtus patriotinius 
nusiteikimus. Nekartą jam teko 
būti Liet. Kultūros draugijos ir 
Vyrų Apaštalavimo pirmininku 
arba tų valdybų kitose pareigo
se, dalyvauti chore, vaidinimuo
se ir daugelyje atvejų pasireikš
ti su monologais. Be to, buvo L. 
Bendruomenės Tarybos pirmi
ninkas ir Tautos Fondo pirmi
ninkas. Jis yra taip pat gausiai 
aukojęs įvairiems religiniams, 
tautiniams bei labdarybės tiks
lams. r

Tokio nuoširdaus lietuvio vi
suomenininko ir laidotuvės bu
vo įspūdingos. Nepaisant blogo 
oro, iš tolimų priemiesčių susi
rinko didelis tautiečių būrys.

Chicago uostas
Chicaga ruošiasi būti jūrų 

laivų uostu. Jau dabar Calumet 
ežere yra uostas, kurio įrengi
mas kainavo $24,000,000. Čia 
yra du grūdų elevatoriai, kurie 
per valandą gali pakrauti į lai
vus 100,000 bušelių grūdų. Abe
juose elevatoriuose telpa 6,500,- 
000 bušelių grūdų. Ir kiti mies
tai, kurie, praveius laivams kę- 
lią Šv. Lauryno upe, taps jūrų 
uostais — ruošia savo uostus: 
Great Lakęs, Detroit, Cleve- 
land, Toledo, Erie ir daug kitų.

Iš motinos rankos išslydo 
į mirtį

Aštuonerių metų mergaitė 
Mary Diane De Stefano išslydo 
vedama iš motinos rankos ir ją 
suvažinėjo pralekianti mašina. 
Nelaimė įvyko ties Touhy ir 
Bell gatvių sankryža, Chicago
je. Motina ją ir kitą dukterį ve
dėsi sugrįžusias iš stovyklos. 
David Pollakoff, kurio mašina 
mergaitę suvažinėjo, buvo pa
kaltintas už žmogžudystę, per- 
greitą važiavimą ir nedavimą 
kelio pėstiesiems.

$3.000.000 — kad 
būtų vešiau

Conrad Hilton viešbuty, Chi
cagoje, bus įtaisyta vėsinimo 
sistema, kainuojanti $3,000,000. 
Darbas bus baigtas rugsėjo 
mėnesį.

Skiepys nuo aziatiškos 
slogos

Jau gauta 502,000 dozės skie
pų nuo aziatiškos slogos ir jie 
bus panaudoti kariams ir civi
liams apsaugoti nuo galimos 
epidemijos.

Lydėjo kolonijos kunigai, Lietu
vos ministras dr. K. Graužinis 
su žmona ir pasiutinybės perso
nalu; karstą puošė vainikai ir 
gėlių puokštės.

Įvertindamas velionies nuo
pelnus lietuvybei ir bažnyčiai, 
jo būdą ir religingumą, kun. J. 
Bružikas prie atviros duobės ta
rė jautrų žodį. Taip pat jis pa
minėjo labai šiltai a. a. A. Bra
zį savo vedamoje radijo valan
dėlėje.

Min. dr. K. Graužinis kapi
nėse pasakė atsisveikinimo žo
dį, pabrėždamas ypač velionies 
taurų patriotizmą bei nuolatinę 
ištikimybę Lietuvai “Nors jis 
mirė, bet jo kilnūs darbai pa
siliks visų mūsų atmintyje ir 
bus sektinu pavyzdžiu kitiems 
tautiečiams”.

A. a. Antanas Brazys yra 
kun. dr.- Pr. Brazio, MIC, Mari
jonų kongregacijos vicegenero- 
lo, brolis. Velionis ypatingu bū
du yra padėjęs tėvams marijo
nams ir jėzuitams Argentinoje 
ir Urugvajuje.

— L. Slažinskas puikioj for
moj. Neseniai Montevideo vyko 
keletos valstybių krepšinio tur
nyras, kuriame pirmą vietą lai
mėjo Urugvajaus ekipa, kurios 
žaidėju ir treneriu buvo paskir
tas L. Slažinskas.

KAS KĄ IR KUR
— 9-to YVardo Liet. Demokratų 

įklubo valdyba ruošia rudeninį pik
niką — gegužinę rugpjūčio 18 d. 
prie 87 ir Western Avė., blokai 16- 
17. Bus graži muzika, skanių val
gių ir gardžių gėrimų.

Visi klubo nariai esate kviečia
mi su svečiais kuo gausiausiai ap
silankyti. Tikimasi turėti ir gar
bingų svečių — politikų, kurių 
tarpe bus lietuvių.

Jau asmeniškai yra pasižadėję 
atvykti valstybės senatorius Dan 
Doherty, kongresmanas Henry Le- 
nard ir kiti. Tad pasirodykite, kad 
mes, lietuviai, esame vieningi ir 
susipratę piliečiai prieš kitatau
čius. Joseph Skeivys,

klubo v-bos pirmininkas

— Š. m. rugp. 17-18 <Ld. (šeštad. 
ir sekmad.) Lietuvių Studentų Chi
cagos Skyrius ruošia išvyką j Ląike 
Geneva, Wisconsin. Kadangi yra 
ribotas skaičius vietų, prašome re
gistruotis pas sekančius asmenis 
iki rugp. 15 d.: K. Diricis, YArds 
7-4693; K. Vėžys, PRospect 8-0325 
ir J. Kregždys, HEmlook 4-8799. 
Taipogi kviečiami visi busimieji ir 
buvusieji studentai. Tolimesnes 
informacijas gausite paskambinus 
dėl rezervacijų.

Nauja maldaknygė

“Viešpatie, Išklausyk 
Manęs”
Suredagavo

Kun. K. Matulaitis, M. 1.0. 
ISleido

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija

640 puslapių: 3Z oollo storumo

Kaina...........................................$3.00

Paauksuota.................................$3.50

istorijoje yra pirmasis kunigas 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė 
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir Lt Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
yra įdėti 32 p&veikst&i. Kaina 
$2.00.

Galima gauti “DRAUGO“ 
Administracijoje

4M5 Wcst SS Street, Chk'iųn 3S, Hl.

TĖVAS PIJUS

Tai viena 1S pilniausių maldakny
gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams Ir 
aboliucljal; maldos apaštalystės mal
dos; Sv. Valandos maldos; SS glesm.; 
Velykų Ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keltai; Sopulingosios Motinos stotys 
Ir t.t.

Maldaknygė "Viešpatie, Išklausyk 
Manęs’* yra labai gražiai išleista; at
spausdinta ant baisiausio ir geriau
sio popierlo; tvirtai Įrišta su paauk
savimu ar be; nemažos raidės; daug 
ryškių Iliustracijų.

Si maldaknygė yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau.

Užsakymus su pinigais Muškite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

KAS TIK TURI GERĄ SKONI, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ!

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI —

FURNTTURE CENTER, INC.
8222-24-26 So HaJsted 8t VIctory 2-4226

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


