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Praneša - sovietų kareiviai pasiruošė kovai Sirijoj
KAIP ATRODO PASAULIS SKAITLINĖSE?

SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 
Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Šiuo metu išėjo iš spaudos perio
dinis Jungtinių Tautų leidinys, kuriame surinktos statistinės ži
nios apie gyvenimą visamę pasaulyje. Ypatingai įdomi ekonomi
nio gyvenimo statistika, kalbanti, jog 1955 metų pasaulinė ekono- 

jninio gyvenimo veikla pasiekusi augščiausio laipsnio pokarinia
me laikotarpyje.'

Tais metais pasaulio fabrikai 
ir kasyklos gamino dukart dau
giau nei kuriais nors prieškari
niais metais, pasaulio geležin
keliai pervežė apie dukart dau
giau važmos, o pasaulio laivai 
pervežė dviem trečdaliais dau
giau nei prieškariniais laikais ir 
pasaulio keliais judėjo daugiau 
kaip dukart autovežimių 
1938 m.

Pasaulio eksportas buvo tris-i 
kart su puse didesnis už 1937 m. 
eksportą, kai> tuo tarpu pasau
lio gyventojų skaičius 1955 me
tais buvo trečdaliu didesnis nei 
1930 m. arba vienu penktadaliu 
didesnis už 1940 m.

2,691 milionas gyventojų

Knygoje nurodoma, kad 1955 
tn. viso pasaulio gyventojai su
darė apie 2,691 milioną gyvento
jų, kai tuo tarpu 1920 m. buvo 
1,810 milionų. Daugiau kaip pu
sė gyventojų, nurodoma, gyvena 
Azijoje (be Sov. Sąjungos). Eu
ropa, čia irgi neskaitant Sovietų 
Sąjungos, buvo pats tirščiausiai 
apgyvendintas kontinentas, re
čiausiai — Okeanija.

Gamybos srityje 1955 metais 
pramonės gaminių skaičius pa
didėjo dešimčia procentų, lygi
nant su 1954 m. Tuo tarpu agri
kultūros srityje nepasiekta to
kios pažangos. Pasaulinėje eko
nomijoje JAV užėmė svarbią 
vietą, nes jos anglies gamyba su
darė 30 procentų pasaulinės (įs
kaitant ir Sov. Sąjungą) gamy
bos, 43 proc. naftos žaliavos, 41 
proc. elektros energijos, 40 proc. 
plįeno ir apie 70 proc. automobi
lių gamybos.

Pasaulio prekyboje, skaičiuo
jant JAV doleriais, 1955 metai 
stovėjo augščiau už betkuriuos 
pokarinius metus. Eksportai bu
vo didesni 8 proc. nei 1954 m., o 
eksporto kainos pasiliko maž
daug tokios pačios, kaip ir 1954 - 
55 metais. Nuo karo pabaigos 
JAV užėmė pirmaujančią vietą 
ir pakeitė D. Britaniją, tapdama 
daugiausia'prekiaujančia šalimi.

kalorijų, o 2,800 kalorijų pasie
kusios Argentina, Austrija, Pran 
cūzija ir Urugvajus. Pilnų 2,000 
kalorijų neturėjo Burma, Ceilo- 
nas, Indija, ir žymiai žemiau 
2,000 kalorijų buvo Hondūras, 
Pakistanas ir Japonija.

Elektros srityje šiaurės Ame-
nei įrika yra sunaudojusi per 44 proc. 

visos pasaulinės elektros, ypač 
JAV, kurios pačios vienos sunau
dojusios apie 40 proc. Vakarų 
Europai tenka 23 proc., Sovietų 
Sąjungai, Rytų Europai ir kom. 
Kinijai tenka per 22 proc., o Azi
ja sunaudoja vos per 5 proc., Pie 
tų Amerika tik 2 proc. ir Afrika 
su Okeanija vos šiek tiek dau
giau kaip vieną proc.

Tačiau, lyginant su prieškari
niais laikais, elektros sunaudoji
mas pasaulyje padidėjęs nuo 34 
proc. iki 200 proc., kurių tarpe 
Vak. Europa su mažiausiu padi
dėjimu, o Afrika, Azija — su di
džiausiu.

Susisiekimas

Lyginant su 1948 m., 1955 m. 
pasaulyje, neskaitant Sov. Sąjun 
gos, kom. Kinijos ir Rytų Euro
pos, automobilių skaičius padi
dėjęs 73 proc. 1955 m. automobi
lių buvo 73 milionai. Daugiausia, 
nes per 75 proc., jų buvo Šiaurės 
Amerikoje.

Pokario laikais geležinkeliai 
pervežė 12' proc. daugiau nei 
1954 m. ir beveik dukart tiek, 
kiek buvo pervežta 1929 m. ar 
betkuriais prieškariniais metais. 
Ypač Azijoje ir Rytų beį Vakarų 
Europoje padidėjo geležinkelių 
judėjimas, o lyginant su prieš
kariniais metais, 1955 metais ge 
ležinkeliai Azijoje pervežė be
veik triskart daugiau, dukart 
daugiau Šiaurės Amerikoje ir 
apie 60 proc. Vakarų Europoje.

Prekybos laivyno tonažas pa
didėjęs 20 proc. lyginant su 1947 
m. ir apie ,50 proc. su prieškari-

vo JAV prekybos laivynas, kaip 
pats didžiausias, toliau eina D. 
Britanija, kurią JAV pralenkia 
net 36 proc. Trečioji vieta tenka 
Norvegijai, o paskui eina Liberi
ja, Panama, Prancūzija ir Itali
ja. Vak. Vokietijos ir Japonijos 
prekybos laivynai dar nespėjo pa 
sivyti kitų šalių.

Butai ir sveikatingumas

Tuo tarpu, kai didžiumoje civi
lizacijoje atsilikusių šalių žmo
nės daugiausia gyveno vieno ar 
dviejų kambarių namuose, tai 5 
—6 kambarių namai daugiausia 
buvo sutinkami Australijoje, N. 
Zelandijoje, Olandijoje, D. Bri
tanijoje ir JAV.

Paųašl padėtis buvo ir svei
katos srityje. Indonezijoje, Ke
nijoje, Nigerijoje ar Sudane vie 
nas gydytojas teko nuo 10 iki 
100 tūkstančių gyventojų, kai 
tuo tarpu Austrijoje vienas gy
dytojas teko 630 gyventojų, Švei 
carijoje — 700, Vak. Vokietijoje 
— 740, JAV ir daugelyje Euro
pos kraštų— apie tūkstančiui 
gyventojų.

Spauda, radijas, TV

Pasaulyje, be Sov. Sąjungos ir 
kom. Kinijos, 1955 metais paga
mino apie vienuolika tūkstančių 
metrinių tonų spaudinių, iš ku
rių šiek tiek daugiau kaip pusė 
priklauso Kanadai.

Tų spaudinių daugiau kaip 80 
proc. sunaudojo JAV, toliau ėjo 
D. Britanija, Japonija, Kanada, 
Prancūzija ir Vakarų Vokietija. 
Vienam JAV gyventojui iš tų 
spaudinių vidutiniškai teko per 
35 kilogramus.

Laikraščių tiražas, vidutiniš
kai vienam tūkstančiui gyvento
jų, buvo didžiausias D. Britani
joje, o iš bendro skaičiaus 290 
milionų radijo priimtuvų pašau 
lyje vien JAV turėjo 138 mil., 
Sov. Sąjunga turėjusi per 25 
mil., iš kurių per 19 mil. radijo 
taškų.

TV priimtuvai buvę naudojami 
40-yje šalių. JAV buvę 39 mil. 
TV priimtuvų, o D. Britanijoje— 
arti 6 mil., 2 mil. Kanadoje ir 
820 tūkstančių Sov. Sąjungoje. 
Po kelis šimtus TV priimtuvų 
turėjusios Vak. Vokietija, Japo-

niais metais. Pirmoje vietoje bu- nija, Prancūzija, Italija.

Naujos Jordano premjeras Ibra- 
him Hashem įsakė uždaryti politi
nes partijas Jordane. (INS)

Kaip kas valgė f

Maitinimosi srityje tris tūks
tančius kalorijų žmogui per die
ną turėjo šios šalys (alfabetiš
kai): Australija, Kanada, Dani
ja, Finlandija, Islandija Irlandi- 
ja, N. Zelandija, Norvegija, Šve
diją, Šveicarija, D. Britanija ir 
JAV. Belgija, Liuksemburgas, 
Olandija ir Vakarų Vokietija 
maitinosi arti trijų tūkstančių

Vidurio Rytų valstybes 
Jordano krize ji

Sovietų Sąjungos musulmonai 
atgabenti į Sirijos teritoriją

BAGDADAS, Irakas, bai. 26. — Bagdade šiandien sklido kal
bos, kad rusų „savanoriai“ iš Sovietų Sąjungos musulmonų apy
linkių jau stovi Sirijoje ir jie esą pasiruošę kovai, jei Sirija būtų 
įvelta į karą su jos arabų kaimynais.

William H. Stoneman, Chica- ■

Mao Tsetung skatina
narkotikų prekybą

NEW YORKAS, bai.

JAV laivyne didžiulis lėktuvnešis su kitais kariniais laivais 
išplaukė j Vidurio Rytus. (INS)

Washingtonas įsitikinęs, kad 
nereikės naudoti jėgos

WASHINGTONAS, bai. 26. — JAV 6-to laivyno plaukimas į 
rytinį Viduržemį sukėlė nerimą kongresiniuose ir diplomatiniuose 
sluogsniuose.

Washingtono d i p lomatiniai 
sluogsniai nenorėtų matyti Ame
rikos pajėgos Jordano krizėje.

Bet informuoti administraci
jos pareigūnai laivyno plaukimą 
šalčiau įvertino. Jie teigia, kad 
JAV laivynas plaukia į rytinį Vi
duržemį, kad parodytų, jog Ame 
rika susirūpinusi Jordano pasto
vumu, bet nemano naudoti jė
gos.

Jordanas turi
13,805 kupranugarius
CHICAGO, III., bai. 26. — Jor

danas yra maždaug tokio žemės«* 4** *' "CV
ploto kaip Indiana valstybė, bet 
daugiau panašumo neturi.

Indiana turi 4,520,000 kiaulių. 
Jordanas turi tik 37 kiaules. Bet 
Jordanas turi 13,805 kupranuga
rius. 1 x

Amman yra Jordano sostinė, 
kuri septynerių metų laikotar
pyje nuo 30,000 asmenų išaugo 
iki 175,000.

Pagal Vidurio Rytų doktriną, 
prezidentas Eisenhoweris galėtų 
nutarti naudoti karinę pajėgą 
tik tada, jei būtų visai aišku, 
kad sovietai braunasi per Jorda
no pasienį; jei būtų nustatyta, 
jog Sirijos karinės pajėgos Jor
dane at jo pasienyje yra skatina
mos viešpatauti „vidaus komu
nizmo“; ir jei karalius Hussein 
prašytų pagalbos.

Pažadėjo atidaryti
pinigines, bet...

WASHINGTONAS, bai. 26. — • „T .. . . - .. , . ’ .. Washingtono pareigūnai nm-Jordanas gyvena iš labdarybės.', . , . . ,, ,. . tai abejoja, ar Maskva atvirai ir
Aštuonerių metų laikotarpyje ga . , . J. ... . T , ,mn ... j , • , . , viešai įsikištų į Jordano krizę,vo 500 milionų dolerių, daugiau- vVashingtone manoma, kad Mas-sia iš Jungtinių Amerikos Vals 
tybių ir Britanijos. Britai uždarė 
savo piniginę. Saudi Arabija, 
Egiptas ir Sirija pažadėjo atida
ryti savo pinigines, kad padeng
tų metinę britų 36 mil. dol. pa
galbą Jordanui, bet tik Saudi 
Arabija laikosi pažado.

kva dabar nenorėtų įsivelti į pa 
saulinį karą.

Sakoma, kad Jordano karalius 
Hussein neprašys Aemrikos pa
galbos. Taip pat sunku esą nu
statyti, kokia yra komunizmo jė 
ga ir įtaka Sirijoje.

go Daily News užsienio korespon 
dehtas Paryžiuje, taip pat pra
nešė, jog Paryžiuj kalbama, kad 
rusų „savanoriai“ (musAlmonai) 
yra Sirijoje su vėliausiai atvy
kusiais Mig kovotojais.

Jordano karalius Hussein pa
reikalavo Siriją ištraukti jos 
3,000 ar daugiau kareivių iš Jor
dano. Bagdadas patvirtino pra
nešimus, kad Irako armija, sto
vinti prie Jordano pasienio, pa
siruošusi įžengti į Jordano teri
toriją, jei Hussein paprašys pa
galbos.

Sirijos prezidentas Saudi 
Arabijoje

Sirijos prezidentas Shukri EI 
Kuvvatli šiandien išskrido į Ri- 
yadh, Saudi Arabijos politinį 
centrą, pasikalbėti Jordano kri
zės klausimu su karaliumi Saud. 
Kuwatli palydėjo 'Ali Sabry, 
Egipto prezidento Nasserio poli
tinis patarėjas.

Pranešimus apie sovietų „sa
vanorius“ nėra galimybės patik
rinti, bet oficialiai kalbama, jog 
savanoriai įžengė į Siriją iš Ru
sijos musulmonų regijonų.

25. —
Tarptautinės policijos organas 
paskelbė, kad nelegalios narko
tikų prekybos didžiausias šalti
nis yra komunistinė Kinija. To
liau Indija, Iranas ir Turkija. 
Pernai sugauta opiumo 4,563 kg. 
daugiau rtei 1955 m. Tarp suim
tųjų taipgi daugiausia kinų.

Jungtinių Tautų komisija ko
vai su narkotikais kaltino, kad 
raud. Kinijos diktatorius Mao 
Tse - tung skatina narkotikų pre 
kybą.

• Apie 200 vilkų nušauta pra
ėjusiais metais Lietuvoje kaip 
paaiškėjo respublikiniame me
džiotojų tarybos posėdyje. Vil
niaus radijo pranešimu, esąs ple
čiamas ir vertingų kailių žvėre
lių veisimas. Medžioklės ūkiuose 
esą dabąr 4 juodsidabrių lapių 
fermos, kurios turi daugiau kaip 
400 žvėrelių. Fermos kasmet 
duodančios 1,5 mil. rublių paja
mų. Šiemet įsteigta dar ir vilki- 
ninkystės ferma.

Išilgai ir skersai pasaulį

Kilus Jordano krizei, išryškė
jo didelis atskirų arabų valsty
bių interesų susikryžiavimas. 
Štai susikryžiavę interesai:I

Egiptas — priešvakarietiškas 
ir gaunąs sovietų ginklų su pre
zidentu Nasseriu yra priešingas 
Jordano karaliui Husseinui, ka
dangi pastarasis nori provakarie 
tiškos politikos vyriausybės.

Sirija — palaikanti artimus 
ryšius su Egiptu, gaunanti so
vietų pagalbą ir priešjordaniška, 
turi apie 5,000 vyrų kariuomenę 
Jordane.

Saudi Arabija — viliojama 
Egipto ir Jordano, karalius Saud 
linksta prie karaliaus Husseino 
ir pasiūlė daugiau kariuomenės 
Jordanui.

Irakas — provakarinio Bag
dado pakto narys ir palaikąs 
Husseiną su kariuomene prie 
Jordano pasienio. Karalius Fal
šai yra draugiškas su giminai
čiu karaliumi Husseinu.

Izraelis — priešas Jordano ir 
Egipto, turįs pasienius su abiem.

Arabai šaudė
TEL AVIV, Izraelis, bai. 26. — 

Izraelio karinis štabas vakar pra 
nešė, kad arabai iš Gazos ruožo 
šaudė į traktoriaus vairuotoją 
Izraelio teritorijoje prie Kissu- 
fim. Kulkos nepalietė vairuotojo.

Egiptas kaltina
karaliaus motiną

KAIRAS, Egiptas, bai. 26. — 
Egipto spauda dėl Jordano mi
nisterio pirmininko Nabulsi nu
šalinimo kaltina karalienę Zein, 
Husseino motiną. Esą ji veikian 
ti Saudi Arabijos, Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir. Anglijos 
pinigais; ji papirkusi beduinus 
prieš Nabulsi, kuris esąs palan
kus Egiptui ir Maskvai.

Atvyksta į JAV
SAIGON, Pietų Vietnamas, 

bai. 26. — Pietų Vietnamo prezi
dentas Ngo Dinh Diem gegužės 
8 dieną atvyksta į Jungtines 
Amerikos Valstybes. Jis dvi sa
vaites bus Amerikoje.

Tūkstančiams lenkų Parduoda ūkius
WESTERHAM, Anglija, bai.< « - .• vvtLisrniKMAM, Angįnepavyko pabėgti 26 _ Buvęs Britanijo8s premje.

VARŠUVA, bai. 25. — 1956 
metais 1,600 lenkų, norėjusių ne
legaliai pabėgti iš* Lenkijos, bu
vo sučiupti ir uždaryti kalėjime. 
338 buvo jau atsidūrę Rytinėje 
Vokietijoje arba Čekoslovakijo
je, bet čia suimti ir perduoti len
kų įstaigoms.

KALENDORIUS

Balandžio 27 d.: šv. Petras Ka 
nizus ir šv. Zita; lietuviški: Go- 
tardas ir Aušrelė.

Balandžio 28 d.: Atvelykis, šv. 
Povilas nuo Kryžiaus; lietuviš
kas: Rimgailė.

Balandžio 28 d. prasideda die
nos šviesos taupymo laikas. Šian 
dien einant gulti laikrodį pasuki
te vieną valandą pirmyn.

Saulė teka 4:54, leidžiasi 6:44.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
dalinai apsiniaukę ir truputį šal
čiau.

ras Churchill parduoda du ūkius, 
esančius Chartwell.

• Jordane areštuota „keli šim
tai“ asmenų už prięšvyriausybi- 
nę veiklą.

• Pabėgo Nabulsi? Jordano 
vyriausybės kalbėtojas pasakė, 
kad išstumtas premjeras Sulei- 
man Nabulsi yra „pabėgęs“ ir 
saugumas jieško jo.

• Lenkijos ministeris pirmi
ninkas Josef Cyrankicivicz gegu
žės 2 d. vizituos Čekoslovakiją, 
pranešė Pragos radijas.

• Suezo karas praėjusių metų 
rudenį anglams kainavo 84 mi
lionus dolerių, prancūzams — 
100 mil. dol. Izraelis paėmė tiek 
Egipto ginklų, kad jais gali ap 
ginkluoti visą diviziją. Tad jo 
karo nuostoliai gali būti padeng
ti.

• JAV valshtybės departamen 
tas paneigė Vengrijos komunistų 
kaltinimus, kad kap. Thomas R. 
Gleason iš Urbana, IlL, buvęs 
įtrauktas į špionažą prieš išva
rant jį iš Budapešto.

• Lenkija oficialiai pripažino, 
kad priešsemitizmas padidėjęs, 
nors vyriausybė ir komunistų 
partija prieš tai kovoja.

v
• Prancūzijoje yra didelis su

judimas visuomenėje prieš Pran 
cūzijos kariuomenės žiaurumus 
Alžirijoje. Parlamentas paskyrė 
komisiją reikalui ištirti.

• Egiptas du trečdaliu impor
to gauna iš sovietinių kraštų. 
Prieš Egipto krizę visas impor
tas buvo iš Vakarų.

• 580 porų sutuokta Fatimo
je. Praėjusiais metais viso 580 
poros buvo nuvykusios į Fatimą, 
kad būtų sutuoktos apsireiškimo 
koplyčioje.

Kartu paskelbta, kad metų bė
gyje koplyčioje buvo atnašautos 
3,237 mišios, o 4,000 — baziliko
je. Viso pakrikštyta 75 kūdikiai.

Sovietų 
grįžo į

pnesas
sceną

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Arabų Šaltiniai Londone įsitikinę, kad Saudi Arabijos ka
ralius Saud savo rankose turįs Jordano ateitį.

— Vakarų Europa akylai seka Jordano įvykius ir JAV 6-to 
laivyno plaukimą į rytinį Viduržemį.

— JAV karo laivai vakar įplaukę į Sirijos vandenis.
— Egiptas praėjusį trečiadienį atsiuntė naują Suezo kanalo

planą į Jungtines Tautas užregistruoti kaip „tarptautinį įrankį”. 
JAV atstovas vakar JT Saugumo taryboje pareiškė, kad Egipto 
naujas Suezo kanalo planas nėra tobulas, bet vertas apsvarstyti. 
Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos pareigūnai Paryžiuje 
egiptiečių planą apibūdino taip: „nepriimtinas”.

— Jordano karalius kontroliuoja kraStą. Kareiviai, ginkluoti 
automobiliai ir tankai stovi strateginėse vietose.

— Jordano naujas apsaugos ministeris Suleiman Tukan pa
skirtas viso Jordano kariniu gubernatoriumi. ,

— Jungtinių Amerikos Valstybių diplomatai visa energija rū
pinasi, kad Jordano krizė nci&sivcržtų į naują Vidurio Rytų karą.

HELSINKIS, Suomija, bai. 26. 
— Vaino Tanner, 76 metų, grįžęs 
į politinį gyvenimą, kuria sensa
ciją Suomijoje.

Vaino Tanner, sovietų priešas, 
tik ką buvo išrinktas socialistų 
partijos pirmininku. Socialistų 
partija su ūkininkų partija val
do kraštą, sudarydamos koalici
ją

„Žiemos kare”

Tanner daugel kartų yra bu
vęs suomių ministerių kabineto 
nariu. Jis buvo užsienio reikalų 
ministerių Suomijos 1939 - 40 
„žiemos kare“ prieš Sovietų Są
jungą, kuri Suomiją užpuolė.

Jis ir kiti septyni vadai buvo 
areštuoti 1945 m. lapkričio mėn., 
kaltinant juos dėl Suomijos da
lyvavimo II Pasauk kare.

Z5 kalėjimo

Tanner 1946 m. buvo nuteis
tas į kalėjimą už pagalbą Vokie
tijai. Jis buvo paleistas iš kalė
jimo 1948 m. Maskva buvo nepa
tenkinta.

Buvęs sovietų užsienio reikalų 
ministerisMolotov kartą Tannerį 
pavadino Maskvoje derybų „blo
gio genijumi“. Derybos nutrūko 
prieš sovietams užpuolant Suo
miją 1939 metais.

i
i



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, TTJJNOIS

e
Z M

DEL SIUNTINIŲ Į LIETUVĄ
SALOMĖJA NARKELICNAITE

Vienos manė, jog tai nekeičia bu 
vusios dėvėtų daiktų įkainoji
mo tvarkos, tik uždeda procen
tus, nes anksčiau už juos buvo 
imama 80%. Tačiau kiti išsiaiš
kino, kad tai reiškia, jog i ik pa - 
dėvėti daiktai turi būtį įkainbja- 
mi, kaip nauji ir nuo jų imamas 
toks pat muitas, kaip ir nuo 
naujų.

Todėl tuo tarpu, kai poraf|a- 
gentūrų to neaiškiojo laikotar
pio metu buvo sustojusios disku 
tuotinos vertės daiktus priimti 
persiuntimui, kitos juos ėmė ir

Lietuviams, kurie keleto pa
starųjų savaičių laikotarpyje bu 
vo susirūpinę dėl pablogėjusių 
sąlygų siųsti j Lietuvą siunti
nius, štai gera naujiena: tų 
drastiškų pagrindinių naujovių, 
kaip buvo skleidžiama, nebus.
Viskas pasilieka po senovei, tik 
su nedideliu pakeitimu.

Tas pakeitimas ir yra tai, 
jog už padėvėtus daiktus muito 
bus imama ne 80%, kaip anks
čiau buvo imta, bet visas 100%.
Tačiau tai nereiškia, kad tie pa
dėvėti daktai bus įkainojami Į persiuntimui, Ritos ąu< 
taip, kaip nauji. Jų įkainojimas į jų vertę skaičiavo kaip naujų 
ir toliau paliekamas toks, kaip daiktų. Tai siuntėjų tarpe ir bu

vo sukėlę beveik tikrą paniką.

Pavyko išspręsti

Ir todėl ta prasme Parcels to 
Russia, Inc. vedėjo lankymasis 
Maskvoje kaip tik tuo neaiškiuo 
ju laikotarpiu pačiam kiaušiniui 
išspręsti buvo naudingas, nes 
sugrįždamas į New Yorką jis 
parsivežė ir konkretų atsaky
mą.

Dabartinė daiktų vertinimo 
tvarka užtruks iki to laiko, kol 
sovietų įstaigos parengs stan
dartinius kainoraščius, pritaiky
tus visiems užsienio kraštams. 
Todėl Feignerio parsivežtasis į- 
galiojimas vertinti daiktus lig
šiol buvusia tvarka gali baigtis
labai greitai, bet gali ir ilgai už- Į 
trukti.

Tarp kitų klausimų, kuriuos į 
Feigneris Maskvoje aptarė, bu-| 
vo įvairūs siuntinių persiuntimo j 
techniški klausimai. Ligšiolinė 
je praktikoje pvz. pasitaikyda

buvęs.
Šitas žinias ir dar daugiau 

kitų čia parvežė ką tik iš Mask
vos sugrįžęs Parcels to Russia,
Inc. vedėjas John S. Feigner, 
kuris praėjusį ketvirtadienį sa
vo įstaigoje Brooklyne jomis 
pasidalijo su keletu lietuviško
sios spaudos atstovų.

Pasilieka ta pati tvarka

Feigner Maskvoje užtruko a- 
pie porą savaičių ir tenai su ati
tinkamomis sovietų įstaigomis 
aiškinosi aktualiuosius siuntinių 
klausimus. Be abejo pačiu svar 
bioju klausimu ir buvo siunčia
mųjų daiktų įkainojimo klausi
mas. Tuo reikalu Feigner gavo 
įgaliojimą, kaip ir ligšiol, savo 
nuožiūra daryti įkainojimus, pa
gal kuriuos paskui imamas mui
tas.

Todėl Feigner pareiškė, kad 
jo įstaigos ir toliau tebedirbs 
ta pačia tvarka, kaip ir prieš 
tai yra dirbusios. Jis sakė, kad j vo, kad sovietų muitininkai, 
jis turi prisitaikyti sovietinių į- 
staigų nuostatams, bet kartu 
jam rūpi ir tai, kad ir siuntė
jas žinotų, jog siuntimui prista
tytieji daiktai yra žmoniškai į- 
kainojami.

Žinoma, Feigner čia kalbėjo 
tik savo vadovaujamos įstaigos 
vardu, bet reikia manyti, kad 
panašios tvarkos laikysis ir ki
tos siuntinių įstaigos, kurių vi-

BIRUTE BILEVIČIŪTE NEW YORKE

Birutė Bileviėiūtė, buvusi Vilniaus Pedagoginio institituto lektorė, 1956 m. rugsėjo 28 <1. pasišalino iš 
sovietų turistinio laivo “Pobieda” ir paprašė azilio teisės Švedijoje. Amerikos Lietuvių Tarybos pastan
gomis jai buvo išrūpinta teisė pastoviai ajasigyventi Amerikoje. 1957 m. balandžio 18 d. ji atskrido į 
New Yorką

Fotėgratijoje matomi (iš kairės į dešinę): dr. Mykolas Devenis, Marijona Kižytė, Kazys Škirpa, 
Alena Devenienė, Birutė1 Bileviėiūtė, Vaclovas Sidzikauskas ir Vladas Barčiauskas.

Seštadiertis,, balandžio 27, 1957

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
SEPTINTĄJĮ

ROMANO KONKURSĄ
KONKURSO MECENTAS

JONAS ANDRULIS
skiria tūkstančio (1,000.00) dolerių premijų.

1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra
darbių klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1957 m. gruodžio 1 diena.

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis dol., 
kurią paaukojo pramonininkas Jonas Andrulis iš Michigan vals-

; tybės. v
3. Jury komisiją sudaro Benediktas Babrauskas, Jonas Ka

valiūnas, Petras Maldeikis, Juozas Švaistas-Balčiūnas ir Domas 
Velička.

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 
\ būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių.

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisijai, 
“Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago 29, UI.

6. Sprendimd bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardį.

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia “Draugui”, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti stskiru leidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.

siuntinyje radę daiktą, kuris 
per apsirikimą būdavo neįtrauk 
tas į bendrą lydimąjį sąrašą ir 
už kurį tuo pačiu neapmokėtas 
muitas, patys nustatydavo mui
tą, kurį gavėjas turėdavo smo- 
kėti rubliais, jei norėdavo siun
tinį gauti. Dabar, jei toki dal- 
lykai ar panašūs pasitaikytų, ga 
Vėjui bus išduodamas visas siun 
tinys, o už neįrašytąjį daiktą 

soje Amerikoje yra dar trys: • sovietai muitą atsiims iš pačios 
taii Chicagoje savo centrą tu-1 įstaigos, jokiu muitu nepadėda- 

rinti Central Service, Philadel- Į mi gavėjo.
phijojc - Globė Travel Service' ,MI?
ir New Yorke — Union Tours. i /

._ Iš savo daugiau kaip dešimt
i aro agen ras j metų payrimo {fraktikos Parcels

Feignerio vadovaujama Par- to Russia, Inc. vedėjas sako, kad 
cels to Russia, Inc. įstaiga, ku- be abejo geriausiai yra siųsti

APSILANKIUS “DAINAVOS” 
ANSAMBLY
JUOZAS BERTULIS

ri savo centrą turi Brooklyne, 
jau turi įsteigusi ar steigia agen 
turas šiose vietose: New Yor
ke, Newarke, Chicagoje, Hart
forde, Philadelphijoje, Detroite 
ir Los Angeles. Be abejo New 
Yorko ir apylinkių lietuviai su
daro didelę daugumą šios įstai
gos klientų tarpe, o agentūras 
steigiant ir kitur, jų veikla pa
lies ir visos Amerikos lietuvius.

Parcel to Russia, Inc. Brook
lyne veikia jau vienuoliktuosius 
metus ir todėl yra pati seniau
sia iš tų keturių įstaigų, kurios 
sovietinių įstaigų Maskvoje yra 
įgaliotos siųsti siuntinius, prii
mant vietoje ir muitą, kad ga
vėjui nereikėtų nieko mokėti.

• 6i įstaiga buvo pati pirmoji, 
pradėjusi siųsti vaistus už ge
ležinės uždangos oro paštu. 
Feigner šių eilučių rašytojai yra

naujas medžiagas. Už jas mui
tas yra neaugštas, o tenai pa
sisiūti nėra didelė problema. 
Taip pat gerai siųsti odą. Ji ap
simoka įvairiais atvejais. Iš pa
dėvėtų daiktų didelę naudą tu
ri apsiaustai.

Parvykdamas iš Maskvos, 
Feigner parsivežė leidimą rengti 
paskiras ar grupines ekskursi
jas į Sovietų Sąjungą. Žinoma, 
Intouristo numatytuose maršru
tuose Lietuvos nei kitų Pabalti
jo kraštų nėra. Tačiau kores
pondentams paklausus, o kaip 
su Pabaltiju, Feigner pažadėjo 
tuo klausimu pasiteirauti Mask
voje.

Maršrute lankytinų miestų 
tarpe, be Maskvos, kuri yra be
veik kiekviename maršrute, yra 
minimi Leningradas, Kijevas, 
Minskas, Odesa, Charkovas, Sta

sykį papasakojęs, kiek ,jam rei- lingradas Tiflisas, Jalta ir kt. 
kėję išvaikščioti Washingtone ir J. Feigner, Maskvoj praleidęs 
kitur, ligi pavykę gautileidimus i arti dešimties dienų, sakėsi tu- 
siuntinius oro paštu siųsti. Da- rėjęs progą pabuvoti teatre, pa-

r

Įžengus į “Dainavos” ansamb 
lio repeticijų salę, pirmasis įspū 
dis — bėdos moderninė konser
vatorija. Klasikinėje konserva
torijoje visos klasės yra izoliuo
tos masyvine siena ir sandario
mis durimis. Čia gi — net su 
kreida nėra apibrėžtos “klasės” 
sienos. ,

Vienok pasiruošimas vyksta 
pilnu: tempu: čia, žiūrėk, diri
gentas Stp. Sodeika, įsijungęs 
į “klasės” grupę ką tai aiškina; 
kitame šone dirigento padėjėjas 
J. Ignatonis duoda mergaitėms 
kokius tai nurodymu; trečioje 
“klasėje” akomponiatorius Alg. 
Šimkus (kompozit. St. Šimkaus 
sūnus) apsuptas šio veikalo so- 
listinių pajėgų: D. Stankaitytės, 
E. Krasauskienės ir Alg. Brazio 
daro patikrinimus; didžiojoje 
“klasėje” Izolda Ralienė jauni
mą mankština taut. šokiais ir 
žaidimais. Visų centre režisorius 
Alg. Dikinis — neramus vaikš
to, sprendžia 80 žmonių masės 
išdėstymą “scenoje”; jo padėjė
jas Al. Smilgevičius, tarsi gau
dydamas režisoriaus mintis, nu
rodinėja mizanscenas ir su dail. 
Alg. Kurausku matuoja ir tvar
ko “sceną” dekoracijoms pasta
tyti. Likusia gi jaunimas neri
mauja, lyg tautinės kovos dva
sia persisunkę narsieji kariai, 
nesulaukdami mūšio.

Pagaliau pasiruošimas baig
tas. Signalas! Pavienių “klasių 
sienos pašalintos. Pasidaro di
džiulė "scena”, kurioje pradeda
mas vaidinimas. Režisoriaus

mostai įjungia visą ansamblį su- 
tartinan darban.

Čia svarbesnėse rolėse pasi
rodo: Ir. Radienė-Pietuškaitė, 
E. Gepnerienė, A. Stočkus, V. 
Petrauskas, Vyt. Radys, Br. Ma 
ciukevičius, P. Menkeliūnas ir 
N. Micius. /

Gražusis jaunimas, nors tru
putį išdykęs, neramus, bet kul
tūringai disciplinuotas. Visų va
dovų duotas pastabas klauso su 
atydumu. Bet, kur gali save pa
rodyti atvirai, režisoriaus nebe
reikia: jis yra tikrasis, natūra
lusis jaunimas su pilnu, gyvu, 
nedirbtinu entuziazmu.

Šiame muzikiniame veikale 
“Išeiviai” (kuriame atvaizduo
jama netolima praeitis: pasi
traukimas iš tėvynės, gyvenimas 
išeivijoje ir troškimas sugrįžti 
vėl savon žemėn), yra trys at
skiri veiksmai, kuriuose dauge
lyje vietų yra duota labai gilių 
minčių, taipgi nepagailėta gra
žaus, kartais ir kartaus, jumo
ro.

Veikalas stiliaus atžvilgiu yra 
naujos krypties tautiniuos rė
muos. Tai Alg. Mackaus nuopel
nas, kad originalų žodį sugebė
jo pritaikyti St. Šimkaus muzi
kai. ‘ •

Choras ir solistai tampriai so
lidarizuojasi. Ypač tai yra rei
kalinga pirmajam veiksme iš- 
pildant kontatą “Atsisveikini
mas su tėvyne”.

Nors atrodo, kad baigiamieji 
pasiruošimai sklandžiai vyksta, 
bet dirigentas ir režisorius sta

to vis didesnius reikalavimus. 
Taigi, esant entuziastingai ir 
sklandžiai darbo nuotaikai, ne
abejotinai Chicagos visuomenė 
bus dėkinga “Dainavos” ansamb 
liui išvydusi tokį sudėtingą vei
kalą kaip “Išeiviai”, kuris bus 
statomas š. m. gegužės- mėn. 12 
d. (sekmadienį) 3 vai. p. p. Ma
rijos augštosios mokyklos sa
lėje.

Yra kaloama mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO- J 
VfiJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas ] 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy- J 
rams ir moterims.

bar oro paštu siuntinius ga
lima siųsti su viskuo, ne tik 
su vaistais. Ir tuo jo pramintu 
keliu naudojasi jau ir visos ki
tos agentūros.

Iš kur tas sąmyšis?

Feignerio iš Maskvos parvež
tosios žinios, kad padėvėti daik-

matyti keletą operų, filmų ir kt 
Jam bebūnant, nuo balandžio 1 
d. turistams Maskvoje už vieną 
dolerį banke mokėję dešimt rub
lių, vietoje ankstyvesnio santy
kio už vieną dol. keturi rubliai. 
Bendru mahymu šis pakeitimas 
palengvins reikalus turistams.

Pats Feigner yra žydų tauty-
tai nebus įkainojami kaip nauji, bės, buvęs Lietuvos pilietis, jos
be abejo nuramins ne vieną su
sirūpinusį lietuvį, kuris paskuti
nėmis savaitėmis visokiais gan
dais buvo tiesiog sumaišytas.

Reikalas prasidėjo apie kovo 
mėn. vidurį, kai agentūros buvo 
gavusios iš Intouristo praneši
mą, kad būtų imama už padėvė
tus dalykus po pilną 100% mui-

pasą dar ir dabar turįs prisimi
nimui ir Amerikon su juo atvy
kęs. Lietuvoje buvo inžinieriu
mi, dirbęs elektrifikacijos sri
tyje. Jo padėjėjomis dabar jo 
įstaigoje yra jo svetimų kalbų 
sekretorė Ona Frankfurt, prieš 
karą gyvenusi Vilniuje, mokan
ti lietuviškai, lenkiškai, rusiš-

to. Bet ten nebuvo pasakyta, kai ir vokiškai, ir jo anglų kai
nuo kokios sumos tie procentai bos sekretorė yra Estelle Mill- 
turi būti. Tos keturios Ameri
koje veikiančios įstaigos nevie
nodai išsiaiškino tą potvarkį.

man. Jiedvi abi asistavo savo 
viršininkui ir to mūsų pasikalbė
jimo metu. K

v
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Algirdas Brazis, buvęs Metropo
litan operos solistas, išpildys solo 
partijas “Dainavos” ansamblio mu
zikiniam pastatyme “Išeiviai”, ku
ris įvyks gegužes 12 d. 3 vai. p. p. 
Marijos Augšt. mokyklos salėje.

KAZYS ČESNAUSKAS I
6444 SO. TROY ST. ] 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir I 
GIbson 8-4938 ; .

• General la kontraktorius nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime didei} patyri
mų. namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkainavimai nemo-

STEIN'AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kautų:

Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos
tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik .. $4.50

Visokiausių pamušalų nž pigias kainas. Spausdintas šilkas 
ir plaunamas “Sil-O-Shan”, •*‘antiąue taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai .......................................................98c.

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

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
82.98, tiktai ............................................................................... $1.39

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Oloth užuolaidoms tik .$1.09

Atvykite į STEIN TEITILE ir patys įsitikinkite. Su kiek
vienu pirkiniu virš 820.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
. .“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantnng, ir t t. Taip

pat liekanas medžiagų pamušalams nš baisiai pigias kainas. ’

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNIOH AVENUE

1 Moka* į rytus nuo Halsted St., V/3 bloko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe 6-8152.

PfR 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

RENOROvi

WILL YOUR ESTATE 
Outlive Your Executor?

Būkite tikri, kad Execirtor ir Trtutee, kurį jūi pukiriate tvarkyti j ilsų paliktą turtą 
atliks savo pareigą ir bus pasiekiamas kada tik reikalinga. Jūs turėsite nuolatini pa
tikimą — kompetentingą ir rūpestingą turto tvarkymą — kai jūs pavesite savo turtą 
arba Trnefą sugebančiam sutvarkyti, patyrusiam Drovrrs Trust and Savings Bankui.

t S

MlMtfRI,
TTOIRAl OtPOSIf INVIRANCf 

CORPORATION

Yra Lengva BENDRAUTI SU DROVERS

•UlniM'rs Banks
47 th Str»»t A Ashland Avtnut YArds 7-7000

NUO 1883 M.

ęjividendą

4038 Archer IvtlM Tat. UJ-An* 

AUGUST SALDUKAS Praila

DRAUGAS
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UNIJŲ VALYMAS
Maždaug prieš 50 metų viešoji opinija buvo nustatyta prieš 

prekybininkus, pramonininkus ir apskritai prieš darbdavius. Šiuo 
metu panašūs dalykai vyksta su darbininkų organizacijomis — 
unijomis. Visuomenės opinija nustatoma prieš jas nepalankia 
kryptimi. Gaila, kad taip yra, bet tai nepaneigiamas faktas.

Tokį jausmą sukelti daugiausia padėjo suktybės kaikuriose 
darbininkų organizacijose, o kaikur — net slapti susitarimai su 
darbdaviais, šitokia padėtis privertė net JAV Kongresą pradėti 
žygius tai būklei ištirti. Ir, kaip žinome, šen. McClellan komite
tas šią tikrai nemalonią tyrinėjimo pareigą' atlieka, iškeldamas 
tokius faktus, kurie gana rimtai erzina visuomenę ir šaukte šau
kia pradėti žygius, kad būtų apvalytos j šiuos skandalus įpainio
tos darbininkų organizacijų vadovybės, kad jos būtų atitinkamai 
nubaustos ir pašalintos bei būtų surastos priemonės, jog atei
tyje panašių skandalų nepasikartotų.

Giliau j girią — daugiau medžių. Juo labiau McClellan ko
mitetas savo darbą plės, juo blogesnį vaizdą turėsime. Kai kas 
galvoja, jog jau pakaktų to, kas ligšiol yra padaryta. Anaiptol! 
Tikrai bus sveikiau, jei valymas bus atliktas pagrindiniai, nepa
liekant jokių šiukšlių darbininkų organizacijose, kad praėjus 
kiek laiko ir vėl neatsivertų senos žaizdos.

Labai charakteringa, kad atsiranda darbdavių, kurie nenori 
bendradarbiauti su šen. McClellan komitetu.. Apie tai pats se
natorius yra pasiskundęs. Iš to prašosi savotiška išvada: yra 
ir darbdavių, kurie yra įsivėlę j šiuos skandalus. Jei taip, tai 
juo labiau Kongresas privalo gilintis į šią būklę. Į ją turi labiau 
gilintis ir patys darbininkai, nes visa tai eina jų nenaudai. Ste
bėtinai daug darbdavių esą atsisakę pateikti komitetui duomenis 
apie unijų vadovų neteisingus elgesius.

Ta pačia proga mes norime konstatuoti, kad iškilę skandalai 
ir visas platus viešas jų skelbimas liečia tik negausią organizuo
tųjų darbininkų sąjūdžių dalį. Jie visai neliečia AFL ir CIO vy
riausiųjų vadovybių ir daugelio didžiųjų unijų, kurios puikiai 
tvarko savo finansinius ir visus kitus reikalus, ir taip pat ener
gingai ir garbingai gina darbininkus nuo išnaudojimų ir darbuo
jasi jų būklės pagerinimui. Didelė pagarba jų vyriausioms vado
vybėms už jų ryžtą daryti viską, kas yra jų galioje, kad būtų 
iš šaknų išrautas visas blogis, kuris šiuo metu yra pasireiškęs 
keliose jų jurisdikcijoje esančių organizacijų vadovybėse.

Reikia manyti, kad Kongreso komitetas ne tik praves ty- 
rinėjimą, bet padarys ir atitinkamas išvadas. Jis turi nustatyti, 
ar gali pakakti dabar turimų vyriausybės nustatytų taisyklių 
ar tam bus reikalinga pravesti naujus įstatymus.

Ar tik nėbus svarbiausias reikalas sutvarkyti unijų finansų 
kontrolės dalykus. Unijų narių mokesčiai, įvairios aukos ir spe
cialios rinkliavos turi būti griežčiausioje kontrolėje, kuria nariai, 
vyriausybė ir pagaliau visuomenė galėtų pilniausiai pasitikėti. 

/ Šiam tikslui kaip tik turėtų būti Kongresą pravesti šen. Douglas 
-ar šen. įves paruoštieji ir pateiktieji įstatymų projektai. Supran
tama, tie įstatymai neturi suvaržyti darbininkų laisvės orga- 
nizuotis, derėtis su darbdaviais, ginti savo reikalus ir kovoti
dėl gersenio gyvenimo.

KAPITALAI SOVIETŲ 
SĄJUNGOJE

Praėjusiais metais Milano 
t mieste, Italijoje, įvyko Kultū- 
į ros Laisvės kongresas ir viena 

jo temų buvo sovietų ekonominė 
d* sistema. Šiomis dienomis Lon- 

done išleista tame kongrese; pa- 
sakytosios kalbos ir diskusijos, 

’ : antrašte “The Soviet Economy”. 
Redagavo prancūzų laikraštinin
kas Raymond Aron.

Pagrindiniais kalbėtojais bu
vo anglai Colin Clark su Peter 
Wiles ir prancūzas Bertrand de 
Jouvenel.

Clark nepasitikėjo sovietų sta 
tistika, skelbiančia, jog gamy
ba sovietų krašte kasmet paau
ganti šešiais nuošimčiais. Jam 
tai atrodė propaganda įtikinti 
žmoniją, kad S. S. vejasi Ame
riką ir netrukus ją paliks už
pakalyje. Žemės ūkio ir gyve
namų namų statyba S. S. žy-

, miai šlubuoja.
Tačiau Peter Wiles sovietų 

statistikai tiki ir teigė, sovietų 
pramonė esanti naši. Pagal jo 
nuomonę, komunizmo grasa Va 
karams dabar virtusi ekonomine 
ir todėl mums privalu rasti bū
dų, nepasvyrant diktatūrai ir 
piliečių neprievąrtaujant, pakel
ti gamybos našumą. Jis sako, 
jog žemės ūkis ir prekyba tegul 
pasilieka privatinei iniciatyvai, 
bet sunkiąją pramonę tegul vais 
tybė iš centro planuoja.

Prancūzas de Jouvenel pabrė- 
*ė kaikuriuos tapatumus knni- 
talistų ir komunistų ekonomi
nėse sistemose. Jo teigimu, so
vietų pramonė auganti ne dėlto, 
kad iš anksto planuojama ar 
sukolektyvinta, bet dėlto, kad į 
M kišama begalo didelė tautos 
pajamų dalis, neatsižvelgiant į 
gyventojų skurdą. Be to, kraš
te daug darbo rankų, nes įkin

kytos jr moterys.
Iš kur imama kapitalai inves

tavimui ? Prancūzas Lucien

MŪSŲ VERSLININKAI IR TAUTINIS 
SOLIDARUMAS

Rinkdamas aukas savo mies- ka už tą pačią kainą pas kita- 
to lituanistinei mokyklai, aplan- tautį. Vadinasi, jo solidarumas 
kiau ir keletą lietuvių prekybi- ir patriotizmas siekia tik tol, kol 
ninku, siūlydamas jiems dėti jis turi iš to bent centą naudos; 
skelbimus 4 mūsų išleisimą va- kai (tos naudos nėra — jis remia
karo programą. Buvo progų iš
girsti iš jų vieną kitą pastabą 
apie savuosius klientus.

Automobilių prekybos atsto
vas, skundėsi negalįs su kaiku
riais lietuviais prekiauti dėl jų 
nepasitikėjimo. Kaip pavyzdį pa

Maušiuką..
Beveik visi mano aplankyti

prekybininkai nusiskundžia, kad 
jų niekada neaplenkia aukų rin
kėjai lietuviškiems reikalams 
(savo miesto verslininkų garbei 
turiu pasakyti, kad jie beveik ne

sakoja tokį atsitikimą: atvykęs neatsisako paaukoti), bet
pas jį tūlas X pirkti naujo au
tomobilio. “Na”, pasakoja V. B., 
“kaip savo žmogui padariau di
džiausią nuolaiadą — numušiau 
automobilio kainą gerokai že
miau, negu oficialiai paskelbta. 
Žmogelis, kaip jau įprasta, iš 
karto nepirko, bet išėjo pajieš- 
kotį dar geresnių sąlygų. Ir jau 
nebesugrįžo. Vėliau sužinojau, 
kad jis nusipirko tokią pat ma
šiną pas kitatautį prekybininką, 
sumokėdamas bene 200 dolerių 

I daugiau, negu mano buvo pa
siūlyta. Mat jis įtaręs, kad su 
mano siūlomąja mašina yra kas 
nors netvarkoje, kad čia kažkuo 
‘kvepia’...” Štai, kaip atsilygino 
žmogeliūkštis tauriam, sąžinin
gam ir maloniam prekybininkui 
už- parodytą tautinį solidaru
mą...

Kitas prekybininkas turi čia 
netoliese maisto gaminių krau
tuvę. Ateina kartais tūlas tau
tietis šio to nusipirkti. Jis per
ka čia tik tada, kai prekės yra 
geresnės kokybės ir bent kiek 
pigesnės negu kitur. Patyręs, 
jog kaina už jo pasirinktą daly
ką yra tokia pati, kaip ir kitur, 
užsirūstinęs pareiškia, kad, jei
gu pigiau negausiąs, eisiąs pirk
ti pas Maušiuką. Ir eina, ir per-

labai dažnai juos aplenkia lietu
viai pirkėjai, kurie neparodą 
tautinio solidarumo. Sunku esą 
visiems ir įtikti: pradeda geriau 
sektis, žiūrėk,'jau ima pavydė
ti, kad perdaug nepralobtum, ir 
apleidžia. Jeigu nesiseka — vėl 
negerai, vėl “per dantį leidžia": 
“užsimanė, matai, į turtuolius 
prasimušti... tegul grįžta vėl į 
fabriką ir pelno dolerį taip, kaip 
ir mes visi’l, ir taip pat apleidžia 
ir eina pas kitataučius...

Jeigu mūsų tarpe būtų dau
giau susipratimo ir tą pelną, ku 
rį sudedame kitataučiams, nėš
tume saviesiems, galėturtie vei
kiau susilaukti pasiturinčio vi
durinio luomo (daug laisvesnio

gaus jų žemėse bazių toli skrie- 
jantiems lėktuvams ir raketoms. 
Kitas dalykas: yra ganėtinai 
stiprių įrodymų, jog Maskva 
šiandien neturi jokio rimto no
ro ar ryžto įsivelti į karą bent 
keletą metų. Tegul ji ir gero
kai būtų pašokėjusi naujų gink 
lų gamybos srityje, bet ji vis
gi atsilikusi maistu ir susisie

naux, 1929-1955 vertina visu\7- . . ., ’ . , , , “ kimo priemonėmis, ypač jai prie
penkmečių planų vykdymą ir 
sako: jei vidutinį ruso darbinin 
ko uždarbę 1913 metais (caro
laikais) skaityti 100, tai 1928 
metais jis uždirbo 111, bet 1938 
metais tik 78, 1950 m. — 52, o 
1955 m. — 78. Kita tyrėja — 
Janet G. Chapman — savo 
“Real Wages in the Soviet U- 
nion” žurnale “Review of Eco- 
nomics and Statistics” (1944 m. 
geg.) tvirtina: jei ruso darbinin 
ko 1913 metų uždarbį skaityti 
100, tai 1928 m. uždirbęs 111, 
bet 1938 m. tik 63, 1950 m. — 
42, o 1955 m. — 63.

Tokiu būdu, nors sunkioji S. 
S. pramonės gamyba padidėjo 
dešimtį sykių, o lengvoji tris 
sykius nuo 1913 metų, rusų dar 
bininko uždarbis veik ketvirta
daliu menkesnis. Tą “menkumą” 
diktatūra pasigrobia kurti kapi
talus ir juos investuoti pramo
nėm Taigi S. S. gyventojai skur
du apmoka pramonės ūkį. V..
ANGLAI PERSVARSTO SAVO 

APSIGYNIMO KLAUSIMUS

šinguose pavergtuosiuose kraš
tuose. ' >

“Anglų pakaita — ne staigus 
ar nelauktas dalykas. Jis buvo 
ilgai svarstomas. Anglams būti
na palengvinti naštą, kuri iš
čiulpdavo 10-tą dalį jų pajamų 
ir 7-tą dalį jų darbo pajėgų. 
Panašūs dalykai juk svarstomi 
ir Amerikoje, nes gyvename ato 
minių ginklų ir raketų amžių. 
Nepailstami turime tobulinti ra
ketas ir priemones nuo jų ap
siginti”. V.

Bostono “Monitor” savo ve
damajame rašo:

“Anglų vyriausybė paskelbė 
vieną pagrindiniausių pakaitų 
karinėje srityje, būtent, per pen 
kerius metus kariuomenę suma
žins veik pusiau, išims iš apy
vartos visus didžiausius karo 
laivus, nutrauks vystymą grei
tųjų lėktuvų ir palaipsniui lėk
tuvus pakeis raketomis.

“Vyriausybės pareiškime yra 
ypač pažymėtini žodžiai: “Da
bartiniu momentu nėra priemo
nių tinkamai mūsų krašto pi
liečius apginti nuo puolimų ato
miniais ginklais”.

“Tačiau atsilikimo laikotarpiu 
anglams kyla galvosūkis išlikti 
sveikiems ir net iš viso gyviems. 
Pasiduoti jie nemano. Nemano 
nei norvegai, nei danai ar olan
dai. Jie tiki, jog juos apsaugos 
drąsa ir dar du dalykai.

“Vienas — tai atominio kerš-
Laurat savo "Bilan de Vingt /to skėtis, kurį Amerika pajėgs 
Ciną Ans de Plans Quinquen- virš jų galvų išskėsti, jei tik

MSB BM

GINČAI DHL SKIEPU

Mrs. Conn klausosi teisėj? sakančio, kad ji privalo savo dukrą skie
pyti tris kartus nuo j>olici ligos. Ginčai kilo dėl dukters taq> abieju 
tėvų, kurie gyvena išsiskyrę. ' • (INS)

ir turtingesnio negu darbininki- kuriuos slaptai iškraudavo Ye-
ja). O tokį luomą turėdami, 
galėtume daug sėkmingiau pa
siekti ir tuos didelius tikslus, 
kuriems nūnai trūksta išteklių.

Taigi turime parodyti daugiau 
solidarumo savo aktyviausiems 
žmonėms — verslininkams. O 
jie, būkime tikri, sugebės ųž tai 
keleriopai atsilyginti, nes tokia 
jau yra gyvenimo išmintis, ku
rios verslininkas negali nesilai
kyti: ranka ranką prausia, ko
ja" koją remia. pr. K.

men uoste. Dabar gabenami iš 
Persijos ir Irako. Pasisekimui 
yra reikalingas tik vienas doku- 

kurį reikia turėti pa-mentas,
grobtajam. Ant to paso turi bū
ti parašyta du žodžiai: “Gimęs 
vergijoj”. Arabijos valdžia tai 
pripažįsta ir įsileidžia.

B. Mikalauskas

Kompozitoriams, solist. 
ir chorvedžiams

1 nį pasirodymą viename Buenos 
Aires teatre.

Šio pasirodymo — koncerto 
programą norima sudaryti iš 
tautinių šokių, solistų bei chorų 
pasirodymų.

Programos atlikimui jėgų pa
kaktų, bet svarbiausia — reper
tuaro trūkumas.

Tad kreipiamės prašydami pa 
ramos ir tikimės reikiamo reper 
tuaro:

a) solo dainų sporanui ir vie
ną kitą sporano partiją iš ope
rų; '

b) solo dainų bosui ir taip pat 
tam pačiam balsui operinių par
tijų;

c) dainų vyrų chorui.
Jei negalėtumėte mums per

leisti partitūrų, tai bent pasko
linkite nusirašymui; po mėnesio 
grąžinsime.

Spraskite ir paremkite mūsų 
tautinės garbės reikalą.

Prašome, kiek galima, išsiųsti 
greičiau, nes laiko maža, o dar
bo daug.

Ačiū kiekvienam, kuris su
pras ir parems šį tautinį darbą. 
Šį atsišaukimą skelbiame susi
tarę su visais organais, kurie 
mums šį meninį pasirodymą pa
vedė.

Siųsti: S. Babronis, Avellane- 
da 513 Bernai,’ Buenos Aires, 
Argentina.

VERGIJA DAR GYVA
Pasaulyje dar ir šiandien yra 

vergų. Arabijoj vergija yra le
galus dalykas. Gaudomas jauni
mas ir parduodamas, kaip dėdės 
Tomo laikais. Vergų kainos ky
la. Nuo 13 iki 15 metų mergai
tės buvo parduodamos už 300 
sterlingų, dabar jau mokama 
iki 500.

Vergija Arabijoj nėra laiko
ma nusikaltimu. Ją remia ir ka
rališkoji šeima.

Štai ką sako Saudi Arabijos 
regulemėntas, išleistas 1935 m. 
spalio 2 d. Pirmuoju paragrafu 
draudžiama vergų įvežimas lai
vais. Antru ir trečiu garantuo
jama geras vergų užlaikymas. 
Penktu ir šeštu sakoma, kad mo 
tinos neturi būti atskirtos nuo 
vaikų, perdaug jauname amžiu
je, o vyrai nuo žmonų. Septintu 
aiškinama, kaip vergai galėtų 
atgauti laisvę. Aštuntu sakoma, 
kad vergas, atgavęs laisvę ir ne 
sąs Saudi Arabijos pilietis, turi 
teisę pasirinkti gyvenamą vie
tą. Dvyliktu apriboja vergų pre
kybą agentams, turintiems val
džios leidimą.

Sėkmingiausia vergų prekyba 
esanti Maskate, Duboj, Burai- 
my, Al Hasoj ir Riyadhe. Gar
sesni prekybininkai yra Ibn 
Grubaib Al Mirri, Jabu Ibn 
Hadfa ir Ibn Abd Rabbo.

Vergus gaudo šiuo būdu: su

sitaria su muzikantais ir akro
batais, kad jie suorganizuotų 
kur nors užmiesty pramogą ir 
ten suviliotų jaunimą. Tada 
“gaudytojų” gauja užpuola ir 
grobia mergaites ir berniukus, 
kuriuos atiduoda pirkliams už 
labai mažą kainą. Gaudo ir mie
sto gatvėse ir aikštėse. Mekos 
mieste yra “vergų platforma” 
vardu Dakkat Al Abud. Kitur 
vergai parduodami kartu su 
šluotomis ir šepečiais, kaip ir 
betkuri kita prekė.

Neparduotus vergus laiko už
darę kambary, duodant duonos 
ir vandens.

Mohammed Husain, kuris 
grobdavo mergaites ir berniu
kus Sirijoj ir Irake, 1955 m. bu
vo areštuotas ir nuteistas 10 
metų kalėjimo.

1954 m. buvo pagrobta kara
liaus duktė ir du kartu parduo
ta. Trečiu kartu pats karalius 
ją nusipirko.

Kartą iš privataus karaliaus 
ūkio pabėgo 12 vergų. Policija 
juos pagavo ir devyniems tuo
jau nukirto galvas, o tris gra
žino karaliui. Šiems trims vie
šai, prie karaliaus rūmų, nukir
to galvas, kad būtų pamoka vi
siems vergams, svajojantiems 
pabėgti.

Pirmiau vergai buvo atveža
mi iš Abisinijos ir Zanzibaro,

PAULIUS JURKUS

Š. m. birželio 14 — 15 dieno
mis Argentinos sostinėje Bue
nos Aires pabaltiečiai ruošia ko
munistinio teroro parodą, o kiek 
vėliau — Pabaltijo tautų meni-

ĮVAIRU, GAL IR ĮDOMU 
-v 1956 m. traukinių ir auto

mobilių susidūrimuose žuvo 
JAV 1,280 ašmenų.

— 85% visų žuvusių keleivių 
irgi žuvo keleivinėse mašinose.

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

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

IR GAZOLINO
TAISYMAS 
STOTIS

Lyginimas, dažymas, taisomi Ir reguliuojami (tane ap) 
motorai, stabdžiai, transmisijos b* Lt Alyva, baterijos lr padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltui.

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ........................ 38.25Mureery 49-51 .................. $8.95
Chev. All 1937-53 ..... 8.25Olds, fl cyl. 41-50, ........... 8.20
Chevrolet 54-55 ............... 9.95Plymouth 42-56 ................ 9.9S
Chrysler 6, 42-52 ........... 9.91 Pontiac 37-54 .................... 8.95
Dodge 0, 42-50 .............. 9.96 Buick 37-52 ........................ 12.00

Ir taip pat čia neišvardintiems automobiliams. Išmeti
mo palpa irgi įdedama veltui* jeigu perkama kartu su duslintuvu.

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

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

I Jis taip moka kilstelt ranką, paliesti nosinaitę 
1 viršutinėje kišenėje, kad būtinai turi pastebėti jo šva-

SMILGAIČIŲ AKVARELE
PREMIJUOTAS ROMANAS

87 tęsinys
31

SAMANĖ atvažiuoja dviračiu. Pastačius jį gyva
tvorėje, žvalgosi Viktoro motociklo. Nėra jo nei gat
vėje, nei kieme. Bet jo čia būta — kelyje matyti ratų 
pėdsakai.

— Ir ko pabėgo? Kas jam? — Klausia nerami 
širdis. — Gal Julius žinos, gal dar pasirodys?

Veria bankelio duris ir nustemba išpuoštu kam
bariu. Kilimėliai grindyse, malonus odekolono kvapas, 
nekasdieniška buhalterio šypsena.

— Lauki svečių, atvyksta kas iš apskrities? — 
žengia pamažu, bijodama sutrukdyti.

— Ne, Samanėle! — Julius pašoka ir sustoja. 
Buvo paairuošęs nuvilkti apsiaustą, bet šiandien ji 
su tamsiai mėlynu kostiumėliu, su balta palšidinuke 
ir gintaro sagtim po kaklu. Visai daili, — pagalvoja, 
— kultūringai apsirengusi! Bet kodėl be apsiausto? 
Nuvilkdamas būtų apglėbęs pečius, švelniai pakuždė
jęs į ausį.

— Prašau sėsti! — patraukia kėdę. Samanė link
teli galvą ir pamažu įsitaiso, sudeda rankas ant sta
lo. Jis dar nori atsistoti už nugaros ir paglostyti pe
čius, bet ji nustebusi pasižiūri. Buhalteris šypteli.

— Pavasaris su tavim, Samanėle. Tai pradžiugi
no tavo dailus drabužis! — Linksmas jis nueina į sa
vo vietą ir tuoj pastebi, kad ji sėdi per toli. Juk ga
lėjo kėdę stalo gale pastatyti. Tada lengvai galėtų 
pasiekti ranka. Bet nėra ko nusiminti, reikės daugiau 
judėti, — nusprendžia Julius ir pradeda juokauti.

rūmą, galantiškumą, gražius baltinius, naują kakla- 
laištį ir dailiai sušukuotus plaukus.

Buhalteris kalba ir kalba, įpindamas posakius iš 
savo leksikono, įmaišydamas anekdotus. Samanė pri
pranta prie šventiškos nuotaikos, net nusišypso, ne
žymiai apsižvalgo, gal pamatys kur Viktoro pėdsaką 
— odines pirštines ar beretę. Gal buvo trumpam už
ėjęs, gal tuoj sugrįš? Julius tikriausiai žino, bet kaip 
paklausti, kai jis šneka ir šneka. Ir ji supranta, kad 
laukia svečių. Toks mandagus, negi pasisakys!

Pro virtuvės duris regi sudėtus stiklus. Aišku, 
atvyksta kas iš apskrities. Gal ir Viktoras dėl to iš
važiavo, gal pas Liną?

Ji pasitraukia savo paštą: dienraštį, keturius sa
vaitraščius, susisukus įsikiša į švarko kišenaitę. Bu
halteris nė nepastebi. Jis klega linksmas ir stengiasi 
nudelsti. Bet vieną kartą reikės! Juk tam pasirengė. 
Reikės!

Širdis iš karto smarkiai plaka. Jis turi atsitoti, 
pereiti kambarį. O, gerai, kad ji anapus stalo! Juk 
visai patogu lyg niekur nieko prieiti. Ir anas kam
pas nedidelis. Jei kartais ji išsigąstų, pasprukti nie
kur negalės.

Giliai įkvėpęs orą, Julius pradeda. Buvo gerai ap
galvojęs ir pradžiai turėjo specialų sakinį:

— Matai, mes čia draugavome per žiemą ... Vik
toras jau susimetė su Lina ir išėjo gerai...

— Ką, tos gėlės jiems? — Samanė žiūri didelėm 
akim ir pasvyra į stalą.

— Ne! Man jie nerūpi! — mosteli nepatenkintas 
ranka. Ir koks kvailas klausimas? Ak, jei būčiau ar
čiau, jei būčiau apkabinęs pečius, tada nereikėtų nie
kų pasakoti. — Viktoras nulėkė pas ją, nori pasipirš
ti šį vakarą, juk visą laiką lydėjo! — pasako jis niū
riu balsu ir tuoj nusišypso, žengteli į ją.

Samanė palengva nuleidžia akis ir patraukia ko
jas po kėde. širdis taip dunksi, krūtinę kažkas plėšia.

------ ---------------------------------------------------- MBBB

-P

Ji neturi parodyti sumišimo. Spaudžia kumščius, dar 
labiau lenkiasi. O

Julius pradžiunga, pamatęs jos susijaudinimą. 
Pagaliau ir ji suprato, kam tos gėlės! — išsišiepia 
mintys.

— Taigi, Samanėle, aš apsigalvojau. Tu tokia 
gera iš garsių, turtingų namų, tu ..., — žodžiai ima 
ir įstringa. Parausta. Kakta suprakaituoja.

Žengia dar arčiau ir uždeda ranką ant jos peties. 
Jį krūpteli, ir buhalteris išsigandęs atsitraukia.

— Samanėle, juk tu žinai, supranti, kad aš ... — 
vėl skečiasi rankos, norėdamos apglėbti. Tik akimir
ka, ir ji pati puls, glausis prie jo krūtinės. Jam reikės 
tik suspausti. Dabar — ji sėdi! Ji pasilenkus! Na, 
kas čia?

Jis vėl prieina ir, uždėjęs ranką, spūsteli petį.
— Nelįsk, aš tau ne Lina! — ji pašoka. Akys 

degte dega. Plaukai sruogom išsidraikę.
Julius sekundei atitraukia rankas ir vėl griebia, 

pata priklapdamas. Samanė tik žengteli atgal ir plaš
taka trenkia į veidą.

Dantis sukanda Julius. Kas gi čia? Žaibuoja! Tai 
charakteris! Priešgina! Omai puola ją degdamas. Tarp 
stalo ir sienos vietos tiek maža, ir kur paspruks ši 
kurapkėlė? Rankos čia pat, prie plaukų, tuoj bus glė
by, bet Samanė čiumpa kėdę ir pastumia taip smar
kiai, kad ji atsitrenkia į buhalterio kelius. Kai Julius 
grūdasi per naują kliūtį, ji glaudžiasi prie sienos. 
Akys pagauna rašalinę ant stalo, ir tuoj ranka išsitie
sia. Dar minutė, ir ji būtų paleidusi tiesiai į veidą, 
bet tuo metu kažkas pasibeldžia. -

Buhalteris taip ir sustoja vietoje. Durys juk ne
užrakintos. Uuolaidos, po velnių, neužtrauktos. Kiek
vienas kvailys pamatys ir paleis liežuvį: Julius prieš 
merginą lyg prieš altorių klūpo, antausį gavo!

Jis šoka prie durų. Nesvarbu, kad tai nemanda
gu, bet pasuks raktą. Ši valanda už visa svarbesnė!

JBii diuf nu į
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PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomas ANTANAS GRIGAI

TIS, s. Kazimiero. Išvykęs iš Rasei
nių apskr., Jurbarko vals. Kiek ži
nau 1934 m. gyveno Chicagoje. Lie
tuvoje yra likę brolis Juozas Grigai
tis, 1934 m.' gyveno Kalnujų kia., 
Raseinių apekr. ir vals. Jieško Ma
rutė Grigoitytė Dervinskienė, duktė 
Juozo, Stirbaičių km., Gaurės paštas, 
Tauragės rajonas, Lithuania.

Jieškau savo giminių bei pažįstamų iš , 
Nemakščių parapijos. Atsiliepti šiuo ad
resu: BRONIUS LYRA, 221 Crawford 
St., Toronto, Canada. \

Jieškomas MYKOLAS VARNECKAS, 
kilęs iš Nakiškėlįų km., Joniškėlio para
pijos. J Ameriką atvyko prieš pirmąjį pa
saulinį karą., Jieško krikšto duktė Ona 
Karanauskaitė, d. Tomo. Jis pats arba 
žinantieji jo adresą prašom pranešti — 
JANINA JCRELE, 4515 S. California 
Avė., Chicago 32, III.

T

RBAL ESTATE CLASSIFIED AND RUP W Ą N T E l> ARS
Atdara, apžiūrėjimui ttelcmad. 

nuo 2 Ild 5 vai. vak. 6% kamb. 
mūro liukąuainė rezidencija —

6^4® 8. ARTESIAN AVE. 2-jų augštų mūrinis namas — 1-mas
Karstu varuleniu, alyva Sūdoma. 2, augštas užimtas groseriy ir mėsos krautu* 
autom, garažas. Tuojau galima UŽ’ yra jr gyvenimui patalpa užpakaly; 
imti. $19,900. WAl®rtOk 5-5081. 2-me augšte 6 dideli kamb. Autom, alyva 

apšild. 3 autom, garažas. Teisingai įkai
nuotas skubiam pardavimui..

5704 S. WESTF.RN AVE.

. MŪRINIS 7 kamb. BUNUAUOW.
48th ir Keeler apyl. Visas namas 
mūro. 4 miek. k. Augštas skiepas. 
Rami apylinkė. Arti susisiekimas 
ir mokyklos. Reikia skubiai par
duoti. Nedelskit pažiūrėti.
________GLHfelde 4-2391________

NORI PIRKTI

REAL ESTATE REAL ESTATE

HELP W ANTED MOTERYS

CICERO. Mūrini. 2-jų butų po 4 
kamb. Rūsys. Stipriai pastatytas. Geriau
sias pirkinys už šią kainą, $21,900. 
SVOBODA, 6013 Cermak Rd. Bishop 
2-2162.

Jieškomi: JONAS STEIBLYSj nuo Kuk
tiškių. Jieško namiškiai. Tėvelis miręs Si
bire prieš 3 metus.

JONAS JURAITIS s, Pijaus, kilęs iš 
Virbalio. Jieško iš Lietuvos žmona Mary
tė ir sūnelis Algimantas.

BRONIUS JURKEVIČIUS, s. Bena- 
do, kilęs nuo Trakų. Jieško žmona Sofija 
ir vaikučiai, esantys vargingoj padėty. 
Jieškomi patys arba apie juos žinantieji 
prašomi atsiliepti šiuo adresu: L. BALIE
NE, 10549 Eik Avė., Cleveland 8, Ohio.

Jieškomi: JUOZAS RUTKAUSKAS, 
jo žmona DABRIŠIOTE RUTKAUS
KIENE, ir jų sūnus STASYS RUT
KAUSKAS, gyv. Baltimores mieste. Atsi
liepti adresu: Jeronimas Dabrišius, Kom
jaunimo g-vė Nr. 35, Kybartų miestas, 
Kybartų rajonas, Lithuania.

Yicetulmirolas Charles R. Brown,
JAV 6-to laivyno vadas, pasiruo
šęs visokiems netikėtumams Vi
durio Rytuose. (INS)

Noriu pirkti dvigubą lovą tam
saus medžio, gerame stovyje. Su 
matracais ir springsais.

TH- Virginia 7-6722
Skambinti nuo 9 v. ryto iki 12 v,

CICERO. Arti 50th ir 22nd St. 2-jų 
butų mūrinis. 6 ir 6 kamb. Insuliuotas, 
apšild. 2-jų autom, garažas. $29,800; įmo
kėti 1/3 dalį. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd., Bishop 2-2162.

Skclbkitės Drauge”!

ROOMING HOUSE. Mūrinis namas, 
apylinkėje 24th ir Lasvndale. 8 kamb. 
Karštu vand. alyva apšild. Garažas. Pa
jamų $120 į mėnesį, plius butas. $13,500. 
SVOBODA, 3739 W. 26th St. LAwndale 
1-7038.

Jieškomas JONAS KURLIANSKIS, s. 
Kazio. Gimęs 1923 m. Kilęs nuo Telšių. 
Jieško giminės Lietuvoje. Jis pats arbsf 
apie jį žinantieji rašyti — L. Markelis, 
112 Pleasant Avė., St. CatĮjarines, Ont., 
Canada.

Jieškomi: MIKAS SVEDAS, kuris gy
veno Marijampolėje. ONA URBANAVI
ČIENE (Marė), Vinco d., kuri išvyko 
1905 m., MARE PAULIUKONIENE 

' (Ona) Vinco, kuri išvyko 1905 m. ir 
gyveno Chicagoje. ELZBIETA PALAI- 
KIENE, d. Juozo. Jieško — Antanas Va
liukas, Komjaunimo g-vė Nr. 27, Ky
bartų miestas, Litliuania.

Jieškomi: KUN. KAZIMIERAS KA
VALIAUSKAS, buvęs Josvainių bažn. Ir 
KIRKILAI nuo Raseinių, Siručių vienk. 
Prašome atsiliepti adresu: Mrs. K. Bur- 
nienė, 7830 Senator St., Detroit 9, 
Michigan.

Jieškomas EUGENIJUS BIRBILAS, s. 
Juozo, gim. 1926 m. Žėglių kaitne, Žvirgž
daičių valsč. Šakių apskr. 1942 m. išvežtas 
vokiečių; iki 1944 m. gyv. Posdam mies
te, Vokieitjoje. Prašomas atsiliepti arba 
apie jj pranešti adresu: Elena Kilikevičie
nė, 2015 25th St., Detroit 16, Mich.

Jieškomas JONAS SIMKUS, s. Juozo, 
kilęs iš Vidgirio km., Naumięsčio valsč., 
Tauragės apskr. ir BRONIUS JAN
KAUSKAS, iš Auzbikavo km. Jieškę Bro
nius Šimkus, gyv. Sibire. Rašyti: A. Bi- 
veinis, 82 Gampbell Avė., Toronto, Ont., 
Canada.

Jieškomas KUNIGAS STANISLOVAS 
GRYGAL1CNAS, buvęs Zygaičių'parap. 
klebonas.. Jis pats arba apie jį žinantiėji 
prašomi atsiliepti adresu; L. Bučinskas, 
57 Stratchona St., Hamilton, Ont., Ca
nada.

Jieškomi: DOMAS LINKEVIČIUS, 
gyvenęs adresu: c/o Anna Lasinskas, 4633 
S. VVood St, Chicago 9, III. 2) ONA 
RADZEVIČIUS, gyvenusi adresu: 4521 
S. Hermitage Avė., Chicago 9, III. 3) 
VALERIJA RAMAŠAUSKAS - SALIS, 
gyvenusi adresu: 2014 S. Peoria St., Chi
cago 8, III. Atsiliepti arba apie juos pra
nešti šiuo adresu: Bishop’s Resettlement 
Commlttee, 228 North La Šalie St., Chi
cago, III.

Jieškomas ALGIRDAS KRIUZAS, s. 
Juozo, yra žinių iš Lietuvos. Jis pats arba 
apie jį žinantieji prašomi kreiptis į Ber
nadetą Zeikienę , 3428 S. Lituanica Avė., 
Chicago 8, III.

UŽ GERESNĮ PASAULĮ
Knyga įdomi, kaip jaunimui, taip ir suaugusioms. 
136 pusi.

. Paruošė KUN. PRANAS DAUKNYS, M.l G.
Atspausdinta Londone 1957 met. ir dabar jau gau
nama “Drauge14545 West 63rd Str., Chicago 29 411. 

Kaina $1.50

MŪRINIS. 2-jų butų namas. Apylin
kėje 28th ir Avers. 4 ir 5 kamb. Karštu 
vand. apšild. Tile vonia. Spintos virtu
vėje. $14,900. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LAwndale 1-7038.

DĖMESIO, NAMŲ SAVININKAI! 
Dabar laikas apsaugoti jūsų rūsius .nuo pot
vynių dar kol neatėjo lietus ir dideles audros! 
Įdėjimas “cellar master” apsaugos nuo pot
vynio. Leiskite jus įtikinti! Del informacijų 
skambinti GRovehilI 6-3753.

KAZYS GRIGAITIS, IRENA BAL
TRUŠAITYTE - GRIGAITIENE ir JA
DVYGA GRIGAITYTE - DAUSIENE- 
ŠVILPIENE, gyvenę Panevėžyje. Jieško: 
Jadvyga Rimšaitė, d. Stasio, gyvenanti: 
Birštone Sanatorija Nr. 1, Lietuva.

oooooooooooooooooooooooooo

PLUMBING
Licensed bonded plumben 

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

Tel. — REpnbUc 7-0844 ar 
WAlbrook 5-3451

oooooooooooooooooooooooooc

FRONCZAK'S HARDWARE 
2606 W. 47th Street

Turime Eiliotu dažus — Elektri
nius ir kanalizacijos reikmenis. Taip 
pat turime visokių elektrinių įran
kių.

MMHCKHCHCH3HCHMH9CH8CHBHCKHSOOVHCHOKH)t

KELIŲ TAISYMO, PYLIMŲ, 
ŽEMES VALYMO 

— LAITO CLEARING
Specialios klaaėz šeštad. ir sekmad. 

Pamokoma vietos rezervuojamos 
dabar

GREER EARYH MOVING 
SCHOOL

Mr. K. M. Hntchinon 
Bot 278, Broidvrnod, HL 

laamnrinnnnnnnnniii'iooooooooot
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TELEVIZIJOS
Standard Brands, visų geriausių Amerikos išdirbys- 
čių, su pilna gaamtija: ką Budrikas parduoda, tą 
čių, su pilna garantija: ką Budrikas parduoda, tą 
visur kaina $695, už $495.- 21 colio stalinė televizi- 
aj, visur kaina $178, parduodama už $98.00.

Mažos radios, visur $22.00, pas Budriką .......................................
Clock radios, visur $29.95, pas Budriką ................................................. $19.95
AM ir FM radios, visur $69.95, pas Budriką......................................... $39.95
Stalinė radio ir phonografas krūvoje, vertės $39.50, už . f... ..
Radio ir phonografas, HI - FI, 3 speed autoinatic chaager,

vertės $98.00, už............................\ ...... ..................................... $49.00
Transistor, be tūbų, mažytės radio, vertės $69.00, už............................ $39.50
3 speed phonografai, vertės $29.50, už..................... ................................ $19.50
“Recordio”, groja rekordus, groja radio ir padaro rekordus

(plokšteles), vertės $150.00, už ................................ /................... $79.50
HI - FI konsole, automat. radio ir phonografas, vertės $299, už .... $199.50

$12.95

$27.50

MAROUETTE PARKE
7150 S. VVhipple. 4 kamb. apačioje, salio- 
nas, didelė virtuvė, 2 mieg. kamb. Pilna 
pastogė, galima įrengti kamb. Pilnas rū
sys. Uždaras insuliuotas porčius užpaka
ly, 10 x24 pėd. Poilsio kambarys. „Sump 
pump“ ir “overhead” kanalizacija. Vir
tuvei specialiai pritaikintos spintos; va
rinis stogelis ventiliacijai virš krosnies.. 
Puikus kiemas. Garažas, Galima gauti pa
skolą. Atdaras apžiūrėjimui sekmad. nuo 
1 iki 6 vai. vak,

VAN BEVEREN — GLOMB
' VVAlbrook 5-0200

ATDARAS apžiūrėjimui sekmad. nuo 
1 iki 5 vai. 6 kamb. mūrinis bungalovv.

3025 S. Komensky Avė.

ATDARAS apžiūrėjimui sekmad. nuo 
1 iki 5 vai. Gražus mūrinis 2-jų butų na
mas—4 ir 5 kamb. 3 mieg. kamb. $5,000 
įmokėti.

2251 S. Kirldand Avė.

21 colio console televizija, vertės $250.00, už.............................. ............. $169.00
21 colio console televizija, pati geriausia, su visais automatiškais nu

statymais, gražiausias kabinetas, ant ratelių; 3 speakeriai (gar
siakalbiai), vertės $450.00, už .......................................................... $295.00

I
I5MAINOM JŪSŲ SENĄ TELEVIZIJĄ, SUTAISOM JŪSŲ TELEVIZIJĄ 
PATELPfFONUOKIT: CALUMET 5-7237. LENGVIAUSI IAMOKEJIMAI

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INU.
3241 South Halsted Street 

Tel. CAIumet 5-7237
Krautuvė alfdara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais 

iki 9:30. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai.

Budriko Radio Valanda iš WHFC, 1450 kil. radio stotie, 
kiekvieną ketvirtadienį nuo 6 iki 7 vai. vakare.

%

MARQUETTE PARKE
Med. bung. 6 kamb., platus skly

pas, arti susisiekimo.
GAGE PARKE

Naujas mūr. 2V4 aukšto, 4 ir 8 
kmb., centr. dujomis šildymas, gara
žas, idealu inotinui ir vedusiai duk
teriai.

Mūr. bung. 2 butai, 5 lr 3 kamb. 
skiepe, geros išvaizdos namas.

BRIGHTON PARKE
Mūr. 2 po 6, centr. šildymas, 3 

auto. garažas, reikia skubiai par
duoti.

Med. 7 kamb. bung., didelis bu
tas. erdvus skiepas, garažas.

BIZNIAI
Taverna su visais įrengimais išnuo

mojama labai prieinamomis sąlygo
mis Brighton Parke.

Mūr. namas: taverna ir salė, 2 bu
tai po 4 kmb. ir 9 atskiri kambariai 
nuųmavimui. Puikios pajamos, ge
ras pastatas. laibai žema kaina.

Su geriausiais Velykų linkflijmals.

ŠIMAITIS REALTY,
2737 W,43rd St.iCL 4-2390
Mūr. 4 k. šild. did. lotas, tik $10,000 
2 po 4 kb. nauj. garažas — $11,600 
2 po 4 kb. nauj. garažas — $13,200 
6 kb. nauj., modern. įrengtas—pigiai

Vasarvietė prie Kankakee upės, šu 
baldais ir motorlaiviu — pigiai — 
$2,000. \ Z

Yra pigių ir gerų pajamų natnų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 3-3384

(prie California g-vės j

MŪRINIS 2-jų butų — 4 ir 4 kamb. 
Centrinis apšild. Rūsys. Apylinkėje 25th 1 
ir Millard Avė, $9.000; įmokėti $2,800. j 
LAwndale 1-7038.

BRIGHTON PARK
43rd & Talman. 6 kamb.' namas (3 

miegamieji). Augštas rūsys (Englisb 
basment). Galima įrengti butą. rūsy-, 
je ir pastogėje (attic).

Krautuvė ir 5 kamb. gyven. užpa
kalyje. Bažnyčia ir liet. mokykla ta
me pat bloke. Central, apšild. karštu 
vand. Apsaugotas nuo potvynių. Sie
teliai ir žiemin. langai ir kiti moder. 
nūs įrengimai. Parduodama labai ne
brangiai.

Taip pat turime daugiau nuosa
vybių duodančių geras pajamas ir 
prekybinių namų.

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

SHUKIS BUILDERS 
AND REALTY

6433 So. Pulaski St.
Telef. LUdlow 5*5900

Re s i B t T $T E MARQUETTE PARKE skubiai
t fl L a • I fl I C parduodamas geras mūrinis, su 

Paskolos. Ne j. Turtų Valdymas rūsiu ir pastoge — 2 po 4 kamb., 
VISŲ ROMŲ ^DRAUDIMAI i

K. MALONIS. —--------------2-----------------
tik

Namų PRoapect 8-2071

$6,900 pilna kaina. 2-jų butų namas 
■ 4 ir 4 kamb. Arti 26th ir Kedzie. Jmo-

kėti $2,000. LAsvndale 1-7038.

6 Kamb. Mūrinis Nantas. Tile vonia. 
Pilnas rūsys. Garažas. $12,900; įmokėti 
$4,000. LAsvndalc 1-7038.

CICERO — Mūrinis 2-jų butų namas. 
Apylinkėje 16th ir 50th Avė., 5 ir 6 kamb. 
Pilnas rūsys. Garažas. $19,500. Bishop 
2-2162.

4 KAMBARIŲ padidinamas mūrinis,
visas kilimuotas. Iškelti nutekėjimai. 
Čerpių grindys rūsyje. Aliuminijaus 
langai, visur vėsintuvai. Gazo, su
spausto oro šildymas. Pusantro auto 
mobiliaus garažas. Kaina $19,900.

7136 So. Sawyer Avė.

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypas v ūkias 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL EOTATE-INSURANOt 

NOTARY PUBLIC 
2405 Weet 51 8t.
W Al brook 5-5030

PRoepect 8-3579 (vak. ir semad.)

D. MONSTAVIČIUS
KKAL ESTATE - 1558 W. 108 st 

Tri. BEVERLY H-SHI 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas bizniuose lr
valdžios įstaigose.

INGOMK TAI. Taz necountant

Marųuatte Parke
9 po 6 kamb. mūrinis, prie liet. 

baž., sav. priverstas greit parduoti. 
Centralinis šildymas, 2 mašinų gara
žus. įkainuotas pardavimui. A. Vaina.

2 po 5 kamb. Mūrinis su S k. butu 
rūsy. 2 mašinų garažaa Alyvos centr. 
šildymas. Prieinama kaina. A. Vaina.

5 kamb. bungnlow. Autom, gazo 
šildymas. 2 mašinų garažas. $17,000 
Brighton Parke

8 po 4 kamb. Mūrinis. Pečiais šil
dymas. Garažas. Tik $20.600.

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary PubUc

591 e S»». We
PRoep. 8-2284 arba HEm. 4-7085

PIRKITE ir pardnoktte ■avo oe- 
kilnojamą turtą per mono įstaigą. 
Naudokitės mano teisinga patarna
vimo.

L KURČIUS
REAL ESTATE SALES 

REpubUo 7-0400

“T O W N E”
SEE US FOR OFFICE 

POSITIONS 

No iees

Neighborhood and Loop 
locations 

Tel. ST 2-748Į)
106 N. DEABORN, suite 701

COOK
For modern new Catholic Rectory

Good Pay — referent es reųuired— 
Mušt speak some English—Ndrth- 
west side.

Coli NAtional 2-5900

Ciceroje Kambarys ir maistas duo
damas moteriai nemokamai (ji gali 
būti ir dirbanti); pareigos — būti 
sa vaikais naktj, kuomet motina dir
ba naktimis — nuo 9 iki 7 vai. ry
te* Jokių kitų pareigų. OL. 2-5715.

PROGOS — OPPORTUNITLES

Parduodama pelninga valgykla ne
toli VVestern ir Archer. Gerai iš
dirbtas biznis, gausi klijentūra. Dirb
tuvių ir sunkvežimių sustojimo apy
linkė. Galima gyventi vietoje.

TeL Bishop 7-9301
Sloje nejudomo turto pardavimo 

įstaigoje perkant ar parduodant, JO
BU laukia greitas Ir teisinga* patar
navimo*

NORVILĄ
REAL EOTSfTK SALES 

««O» w. MU, SS. TU.

Parduodama TAVERNA — 782 W. 
CEIIMAK Rl». Dirbtuvių apylinkėje. 
Tavernos "lease” baigiasi bal. 3V d. 
Skambinti namo savininkui — OLym- 
pio 2-0205.

MARQUETTE PARKE. 10 
apartamentinis. Stiprus namas ir ge
ros pajamos. $67,000.

BRIGHTON PARKE. 5 butų mūr. 
ant plataus sklypo, 6 kmb., centr. 
šild., ikti butai šildomi pečiais; Kai
na $36,000.

KITUR: 2-Jų augštų 4 bt. mūr. 
2 po 4 kmb. ir 2 po 6%. šildymas. 
$38,000.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVE. x LAI. 8-8881; LAI. 8-9027

I TAVERNA ir NAMAS parda-
___  vimui. Kambariai ir butas duoda
___  $140 į mėnesį pajamų. 2-jų augštų
------ mūrinis namas. Garu apšildomos.
butų Prie autobuso austo jimo vietos; 

priešais Stock Yards. , Įmokėti 
$6,000. 4163 S. Halsted St.

72nd ir So. Rockw«U St. $26,900. 
— visa kaina tokio modernaus ir 
puikaus 2-jų buitų po 4 kamb. mū
rinio namo. Plieno balkiai. Pasto
gė. Apynauji garažai. Be to, švie
sių plytų frontas, bei erdvus skly
pas. Nuomų sutarčių nėra. Savi
ninkai rimtai suinteresuoti parduo
ti, todėl pasiteiraukite dar šian
dien pas —
E. KURŠIŲ. tel. REpnUic 7-9400

BUILDING fl REMOPELTNG

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR

Stato rezidencinius ir komercinius I MarąueS^pVnS8 T’VK^vajonės 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen* apie nuosavybę šioj gražiausioj Chi-
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229 

Namų tel. Bishop 7-3340 
2737 AVest 43rd Street

rmusrt

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS

Ir atliekam* visus statybos lr per 
tvarkymo (remodeling) darbus

MASTER BUILDFRS
General Contracting Co.

(8av. V. Sodeika tr J. Skorubekos) 
1600 8. 48TH CT., CICERO 60, ILL 
Tel. OEymplo 3-7381; TO 8-43SS

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

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTKACrrm 

1327 N. Campbell Av., (Mango 32, IU. 
Y Ardu 7-9675

Parduodama TA1TRNA IR NAMAS.
2-jų augštų — 3 butai. Taverna 

pilnai įrengta. Namas gerai užlaiky
tas. Karštu vand. šildymas; dideli* 
rūsys. Garažas Savininkas daro ge. 
rą biznį; įsteigta per daug metų. Kai- 
na prieinama. Labai gera proga. 
Pardavimo priežastis—apleidžia Chi
cagą. 2014 Canolport Avė., Ohlcago 
1«, IU.

ISNUOMUOJAMA — FOR RENT

CICERO — ramioje lietuviškoje 
apylinkėje, arti bažnyčios ir mokyk
los, išnuomojamas erdvus, saulėtas 6 
kambarių butas (3 miegamieji) su 
garažu. Teirautis: OLympie 2-5967 
vakare nuo 5 iki 8 vai.

cagos lietuvių kolonijoj ligšiol sap
nais tik ir liko, tai dabar yra reta 
proga tas svajones gražiai realizuoti 
ir nusipirkti 5 kambarių mūrinį bun- 
galorv. Naujai, moderniškai išstatyta 
virtuvė ir vonia, žieminiai langai, 
aliuminaus durys, autimatiškas šildy
mas alyva. Sutvarkyti porčiai. Dvigu
bas garažas. Arti krautuvių. Kaina 
numažinta ir be derybų:

916,800
Ateikit ar paskambinkit, apžlūrė- 

kit ir nusipirkit! Volodkevičius.

-P. LEONAS
> RBAL ESTATE 

2735 Weo$ 7 lst Street
Visi telefonai: VVAlbrook 5:6015

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų iSfinomavl- 

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5316 So. Western. PRospect «-2234

ARTI NEW BUFFALO, MICH. visą dieną

Išnuomojamas 31/, kmb. butas. 
Apšildomas. Garažas. Čia pat išnuo
mojama krautuvės patalpa. 5103 S. 
Carpenter (kampas 51 SL). Tel. BO 
8-5369.

Nedideliai šeimai ar viengungiams 
išnuomuojamas 4 kamb. butas — 
2 miegamieji .vonia, karštas van
duo. Gražus.

1505 So. 51 Ct., CScero, III,
Skambinti vakarais nuo 6 vai., 

šeštadieniais ir sekmadieniais —

DU ATSKIRI 4 KAMBARIŲ 
NAMAI 

UŽ $16,500
Bargenas. Turi būti parduoti dėl 
turto pasidalinimo. Didelis sandė
liukas ; vaismedžiai. Labai geroje 
apylinkėje. Arti bažnyčios ir mo
kyklų. Kampinis sklypas 132x100. 
Kaipo dalį mokesčio ims sklypą 
prie ežero Wisc<onsin’e.

priešais Rocktvell Street 
Tsl. — VI 7-7932

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

1442 S. 48th Ct., Cicero 90, m.
Statome naujus namus Ir garažus

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų Įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
Aauklte DAnube »-J7M ano • vol 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. Olijrmpic 9-6131 nuo S va*, 

vakaro Iki 11 voL vakaro.

65 mylios nuo Chicagos
700 pėdų miškelio paupyje. 10 ak

rų žemės 2 modern. namai, 11 kamb. 
ir 4 kamb., alyva apšlld. 2-jų mašinų 
garažas. Jaunų įvairių vais. medžių 
sodus, raudonu tr juodų aviečių krū
mai. gružiai apsodinta. Netoli (walk- 
ing distance) South Shore autobuso 
sustojimo ir I^ike Michigan. Savinin
kas apleidžia miestą dėl nesveikatos. 
Parduos už geriausią pasiūlymą, su 
baldais ar be baldų.

Važiuoti U. S. 12. pasukti { dešinę 
prie J's Cafe. nedavažiuojant Union 
Pler. 2-as namas dešinėj pusėj Niek 
Dudiak, lAkeside, Miek. 134 arba ra
šykite llout 2, Box 433, New Bnf- 
falo, Mtctolgan.

DĖMESIO!

HUdson 3-6352

MI8CELLANE0U8

ŠILDYMAS
A. gtuttoaslUM instoliuoja vi

sų geriausiu Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naoes), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.

1546 S. 49th Court, Otoer>
TeL OLympic 6-9775 nno 8 vaL 

ryto iki 5 vol. vakaro.
Telefosas noo 5 vai.

Ol.ymplc 2-6752

AUSTON NAMAI
3605 W. 57th Street

Model 100-Plus Namai apžiū
rėjimui sekmad. nuo 1 iki 5 v. | 
Naujas 3 mieg. kamb. namas. 
“Overhead” kanalizacija. Arti 
mokyklos, bažn., gera transpor- 
tacija.

L AUSTON, BUILDERS
WAIbrook 5-5431

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 
ORAS

TO VVHOM IT MAY CONCERN. 
Mr. Svoboda, rėki tor, 3739 W. 26th St. 
pardavė mūsų nuoiavybę 2502 S. Kedzie, 
ir me, vėl pirkome nuo jo nuOMvybę 
8748 Rockefeller Avė., Brookfield, esame 
pilnai patenkinti, ir jį rekomenduojamr. 
Ji, taip pat turi raštinę adresu 6013 VV. 
Cermak Rd.

Frank Kovarik & Seimą

LIET. APDRAUnoS AGENTCRJk 
Visų rtMų apdraudos. Automobi

lių flnanaavlmas. Notarlataa Valsty
bės patvlrtinos kainos.

Prieš darydSkni apdraudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus. ___

JONAS KIRVAITIS 
WAIbrook 8-M71

INTERSTATE INSURANCE AOENITY 
•108 S. AMhland Avė.. Uhloaao M. RI.

T F

ltidld<m Gea. GontracSovs
Atlieka planavimo Ir okąty- 

bos darbus gydytojų ofisą, <y- 
venamųjų ir viešųjų paatnflj.

Namų įkainavimas ir Įvairūs 
patarimai neYnokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo 6 vai. ryto iki 6 
vai. p. p. Kitu laiku susitarus.

Tei. PRoapect 8-2018 
6800 SO CAMPBELL AVE. 

Chicago 29. I1L

HELP WANTED — FEMALE

Marąuette Parke, netoli 
Maria High School parduo
damas med 6 kmb bunaa- 'Dsisakytl namą, kuris būtų gerai M- 

planuotas, patogus, gražus Ir pigus,
low. Agentų prašome nesi 
kreipti Tel. PR. 6-6479.

Namų statyba, Įvairūs pataisymai 
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar

pirkite ar užsisakykite pas

V. SIMKUS

ft Skaitykite "Drau^"!
Husltarti šaukite TEemmal •-0681

nuo 6 vai. p p. kasdien tr aekma- 
dlfenlals nuo 10-4 vai. AdrsaaarBlB 
Nolton, Wlllow bpringa UL

FREIGHT LINE FIRM
PERMANENT POSTTIONS FOR EXPERIENCED ONLY. 

GIRLS WILL RECEIVE UNUSIJAL TOP SALARY TO I ST ART.

COMBINATION TELETYPE OPER. 
AND RECEPTIONIST

Mušt have aeveral years etperieane.

SECRET ARIES - Dictaphane and Short-
hand ability necessary.

Due to our type of bueineas, we are paying highest 
salaries in city.

5 DAY WEEK. FINE tVORKING CONDITIONS.
InterMevra 8 A. M. to 6 P. M. 8ee Mr. J. Torte.

4350 W. ROOSEVELT ROAD

I t į



feeštadienis, balandžio 27, 1857

SO. BOSTONO ŽINIOS
LABAI GRAŽUS ORAS

Pirmą Velykų dieną Bostone 
buvo 88 laipsniai šilimos. Tai 
ligi tol nežinomas rekordas. Vi
sos dienos ‘prieš Velykas ir po 
Velykų buvo saulėtos, šiltos. Su
žaliavo medžiai ir pražydo pir
mieji žiedai.

PAGERBS MYKOLU VENĮ

Š. m. gegužės 5 d. 5 vai. p. p. 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Klubo salėje bus lietuvių rengia
mas seno veikėjo Mykolo Venio 
pagerbimas.

— Ant. Varnaitis, dabar dir
bąs valstybinėje medžio tyrimo 
laboratorijoje, Madison, Wis., 
Velykų proga lankė savo šeimą 
Bostone. Jis sako, kad Madi
son mieste esama labai mažai 
lietuvių.

— Pirmoji parapijos vaikų 
Komunija bus š. m. gegužės 19.

Pittsburgh, Pa.
Federacijos apskr. susirinkimas

RŪPINASI GEGUŽES 18 D.

ALRKF Pittsburgho apskri
ties susirinkime, įvykusiame Ho 
mestead Šv. Petro ir Povilo pa
rapijos svetainėje, perrinkta 
valdybą: dvasios vadas kun. E.

Fatimos Marijos Mėlynosios Vasiliauskas, pirm. J. Grėbliu
Armijos sąjūdžio lietuvių cent
ras Bostone yra parengęs rei
kalingus laiškus ir rūpinasi, kad 
toji diena būtų prideramai pa
minėta lietuvių visame laisvaja
me pasaulyje.

UOLIAI RENGIASI 
KONCERTUI

So. Bostono lietuvių parapi
joje dabar vyksta gyva akcija 
paremti Nukryžiuotojo Jėzaus 
seselių koplyčios statybą. Vie
nas didžiųjų akcijos įvykių bus 
Zuzanos Griškaitės koncertas 
Jordan Hali gegužės 26 d.

i
RENGIASI TARPTAUTINIAM 

VAKARUI
Bostono tarptautinis institu

tas gegužės*3 d. rengia tradicinį 
gegužės pasilinksminimo vaka
rą savo patalpose 8 vai. vak. Į 
tą vakarą kviečiami visi lietu
viai, kurie tuo domisi. Pirmoj 
eilėj kviečiami parodyti dėmesį 
Kultūros Klubo nariai.

RODO LABAI GERĄ. FILMĄ
Į Bostoną jau atėjo šiais me

tais daugiausia premijų apdova
notas filmas “Kelionė aplink 
pasaulį per 80 dienų”, parengtas 
pagal žinomą to vardo Jule Ver
ne romaną. Rodomas Saxon te
atre, Tremont Str. ir kol kas 
sunku gauti blietų. Visiems pa
tariama pamatyti.

ATVYKS DR. A. GERUTIS
Alto Bostono skyriaus pakvies 

tas, sutiko atvykti su paskaita 
į Bostoną svečias iš Europos dr. 
A. Gerutis. Tiksli data dar ne
nustatyta.

j ’
PAKVIESTAS PAULIUS 

JURKUS
Bostono Lietuvių Kultūros 

Klubas pakvietė “Draugo” ro
mano premijos laureatą rašyto
ją Paulių Jurkų skaityti savo 
kūrybą to klubo susirinkime š. 
m. birželio 1 d. P. Jurkus yra 
sutikęs į tą susirinkimą atvykti.

RODĖ FABRIKĄ ŠEIMOMS*
Domino cukraus fabrikas Bos 

tone, kuriame dirba daug lietu
vių, š. m. balandžio 26 d. rodė 
fabriko darbą jame dirbančių 
žmonių šeimoms. Po parodymo 
šeimos nariai buvo apdovanoti 
paketėliais.

TRUMPAI

— Ateitininkų šventė rengia
ma š- m. gegužės 12 d. S. Bos
tono Lietuvių Piliečių Klubo sa
lėje. Rengia studentai ir moks
leiviai ateitininkai. Kviečiami 
ir kaimynai.

nas, pagalb. W. Chinikas, rašt. 
A. NaujaMūtė, ižd. V. Rogers. 
Revizijos komisija — V. Biki- 
nas, G. Levinskas, A. Onaitis.

Susirinkimas nutarė paskirti 
50 dol. L. Vyčių vedamai kata
likų radijo valandai, kuri būna 
sekmadieniais 1:30 vai. popiet 
iš WLOA stoties. Taip pat buvo 
pageidautą ką nors rengti; pa
likta visiems apie tai pagalvoti 
iki sekančio susirinkimo. Be to 
iškelta mintis apie priėmimą ne 
lietuvių iš mišrių šeimų į lietu
viškas organizacijas; diskutuota 
lietuvybės išlaikymo klausimu. 

LB apylinkės narių vajus 
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Pittsburgho apylinkė vykdo nau 
jų narių vajų. Nario mokestis 
tik 2 dol. metams. Ypatingai 
kviečiami būti nariais Ameriko
je gimę lietuviai. Bendruome
nės tikslas — lietuvybės išlaiky
mas Amerikoje.
Dėmesio lituanistinei mokyklai! 

Lituanistinė mokykla veikia
Šv. Vincento parapijos mokyk
loje, Esplene, šeštadieniais nuo 
9:30 iki 12:30 vai. p. p.

Lietuviai tautų festivalyje 
Gegužės 3, 4 ir 5 dienomis Du- 

ąuesne universitetas rengia tau 
tų festivalį, kuris įvyks Syria 
Mosųue patalpose. Lietuviai da
lyvaus sekmadienį, gegužės 5. 

Mirtis viešpatauja 
Mokslo draugijos narių tarpe 

trumpu taiku mirė keturi nariai 
Homestead mirė V. Staliorai- 

tis, 85 m. amž., V. Baranauskas 
— 68 m. ir J. Brazauskas 
39 metų.

Paremkime lietuvį advokatą

4
lUEiatASTD DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

liepos 14 d., puikiame lietuvių 
ūkyje — Lithuanian Country 
Club. Bus įdomi ir graži prog
rama, visi galės gražiai ir nuo
taikingai praleisti dieną. Bus 
dainos, žaidimai ir šokiai. Taip 
pat bus renkama “1957 Miss Li- 
tuhania of Pittsburgh”; ji'gaus 
brangių dovanų. Todėl visos lie
tuvaitės merginos jau dabar pra 
somos iš anksto ruoštis ir daly
vauti varžybose. Be to bus vi
siems nemokamai duodamas a- 
lus. Veiks ir bufetas. Lietuviai 
biznieriai prašo organizacijas, 
draugijas ir parapijas tą dieną 
savo parengimų neruošti, o vi- 
visus dalyvauti šioje metinėje 
lietuvių gegužinėje. Fr. Žilionis

Brooklyn, N. Y.
“Svetimos plunksnos” 

Gegužės 4 d. New Yorko skau 
tų tėvų ir rėmėjų komitetas ren
gia savo metinį vakarą, kurio

Motinos Marijos — pagarbini
mas. Po to kalbės Elena Vasy- 
liūnienė iš Lawrence — smuiki
ninko Izidoriaus Vasyliūno žmo
na. Brocktono skautai, vadovau 
jami inž. Stašaičio, mamytes pa 
gerbs tai dienai paruošta įdomia 
programa.

Meninėje programoje sutiko 
dalyvauti solistai Stef. Ven tre, 
Julija Tubienė, Adomas Baraus
kas, Margarita Mazgelienė ir 
Brenė Stundžienė. Akompa
nuos Gražina feeduikytė.. Duetą 
dainuos seserys Barauskaitės. 
Mainytėms padeklamuos mer
gaičių trio. Groa žinomas Fer- 
diaado Smito orkestras.

Po meninės programos Romu 
vos parko salėje gyvas linksma.- 
vakaris bus tęsiamas iki 12 vai. 
nakties.

Visi kviečiami, visi laukiami! 
Naujosios Anglijos sąjungiečių 
kuopos tą dieną organizuoja

CHICAGOJE
Didžioji sale — ties 23 gt.

Speciali komisija, kuriai bu
vo pavesta nustatyti vietą di
džiajai parodų ir suvažiavimų 
salei Chicagoje, nutarė, kad ge
riausia vieta bus bus prie ežero 
ties 23 gatve. ’*

<
Kometa matoma Chicagoje

Nuo pirmadienio iš Chicagos 
yra matoma kometa Arend - Ro 
land. Matoma gana ryškiai. Ją 
iš Chicagos planetariumo seka 
James Caplan, Steve Zarleng ir 
Warren Littrell.

IŠARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— V. K. Jonynas moko ir re
prezentuoja. Kaikurie New 
Yorko meno pedagogai smal
siai laukia Atvelykyje atidary
simos katalikų Fordhamo uni
versiteto Bendrųjų Studijų fa
kulteto studentų paveikslų pa
rodos. Jie sako, kad tai turė
siąs būti “pedagoginis kurio
zas”, jog meno profesorius leis
tų neturėjusiems prieš Ui tep
tuko rankoje savo studentams 
vos po vieno semestro paskaitų, 
viešai išstatyti savuosius dar-
bus. Studentų instruktorium

Augščiausiai atlyginamas į 

superintendentas
' Nuo rugpjūčio 1 d. Chicagos 

mokyklų superintendentas Bėnj.

fesorius Vytautas K. Jonynas, 
taipgi Illinois naujausių lietu
viškų bažnyčių vitražų kūrė
jas. Prof. Jonynas sutiko, jog

J5

Vokiečiui plaučiai —
rusui cigarai

Rytų Berlyno komunistų dien 
raštis Berliner Zeitung reikalau 
ja komunistiškąją vyriausybę 
pradėti kovą prieš rūkymą Ry
tų Vokietijoje. Girdi, ateinan
čios alarmuojančios iš visų kraš 
tų žinios, kad rūkymas tikrai yra 
pagrindinė plaučių vėžio pireža- 
stis. Žinoma, Maskva tai kovai 
su džiaugsmu pritars, nes ten 
kompartiečiai jau tiek atsiedė 
vokiškų laišinių, sviesto ir kiau 
šinių, kad nebeskani ir makor- 
ka laikraštiniame popieriuje. 
Kodėl neatimti iš vokiečių ir ci
garus. Planas tikrai patrauklus 
ir abu užtikrinti: vokietys su 
plaučiais, o ruselis su cigarais.

—A. Ž.

programą atliks Bostono oro fekskursijas iį Brocktoną. Įėji 
skautai ir jų bičiuliai, suvaidin
dami J. Adomėno trijų veiksmų 
komediją “Svetimos plunksnos”.
Veikale dalyvauja Dana Adom- 
kaitytė, Vida Mališauskaitė, Lai 
ma Katauskaitė, Valentina Va- 
kauzaitė, Algimantas Gustaitis,
Vytautas Strolia, Laimis Venc
kūs ir Antanas Vileniškis. Re
žisuoja akt. Aleksandra Gustai- 
tienė. Technikinį personalą su
daro Algis Adomaitis, Herkulis 
Strolia, Rimtautas Vizgirda, Vin 
cas Jatulis ir Gintautas Banai
tis.

Vaidinimas įvyks Apreiškimo 
parapijos salėje, North 5 Str. ir 
Havemeyer, Brooklyne. Pradžia 
7 vai. vak. Po vaidinimo bus 
šokiai, grojant Romo Butrimo 
orkestrui. Įėjimas $1.50, moks
leiviams — $1, o uniformuotiems 
skautams — nemokamai.

Šokių metu bus pravestas do
vanų paskirstymas, kuriuo rū
pinasi G. Šetikienė. Dovanas pa 
aukojo: laikrodininkas A. And
riuškevičius — elektrinį laikro
dį, red. J. Tysliava — dvi “Vie
nybės” prenumeratas, “Laimos” 
knygynas — kambario vėsintu
vą ir visą eilę lietuviškų spau
dinių, “Rūta” — 4 dėžes saldai
nių, J. Ginkus — visą eilę ver
tingų dovanų, “Mamytės sūris” 
— 4 sūrius, A. ir P. Kanapins- 
kai, Elizabeth, N. J., kepykloj 
savininkai — 4 kepalus duonos,

Lietuvis advokatas Edvvard Brooklyno Liet. Piliečių Klubo 
A. Schultz yra kandidatu į Com vedėJas v- Mikalauskas - vyno
mon Pleas Court teisėjus de
mokratų ir respublikonų sąra
šuose. Turime paremti savo tau 
tietį ir už jį padirbėti. Sanatna

Lietuvių organizacijų gegužinė 
Vak. Pennsylvanijos Jungti

nės Lietuvių Organizacijos adv.

bonką. Kurie norėtų dar paau
koti; prašomi pranešti Šetikis- 
nei telef. VI 6-1957.

Šokių metu, šalia gėrimų, 
veik ir turtingas užkandžių bu
fetas, kuriuo rūpinasi M. Klivec- 
kienė, gi svečiams vakarienę 
ruošia Audėnienė.

Visi Near Yorko ir apylinkiųA. Schultz pagerbimui ruošia, 
didžiulę gegužinę su įvairia pro- skautą bičiuliai, ypatingai jauin-
grama ir kalbomis. Gegužinė 

'bus gegužės 12 d. (sekmadienį) 
popiet lietuvių ūkyje — Lithu
anian Country Club, Route 51, 
Wyllok, Pa. Pittsburgho ir apy
linkės lietuviai demokratai ir 
respublikonai dabar rūpinasi, 
kad vienas mūsų tautiečių — ad 
vokatas Edw. Schultz — būtų 
nominuotas į Common Pleas 
Court teisėjus gegužės 21 d. rin 
kimuose. Advokatas Edw. A. 
Schultz yra daugelio lietuvių or 
ganizacijų aktyviu nariu ir pasi-

mas tik 25 ceatai. Vaikams — 
nemokamai.

Pelnas bus sunaudotas įvai-

Willis gaus didesnį atlygini- tai nepaprasta, kad studentai 
mą — metams $35,000. Sekan- "išdrįstų eiti viešumon po 40 

fi?oksk) valandų. Jis prisipaži
no dėstęs “nauju metodu”. Pa
roda atidaroma balandžio 27 
d. Fordham Campus bibliąte- 
koj ir vyks iki gegužės 28 d.

Brandeis universitete, Wald- 
ham, Mass., šiuo metu vyksta 
žinomos H. ir S. Slosberg Me
no galerijos kilnojama paroda 
“Šiandieniniai Amerikos daili
ninkai”. Galerija iš tūkstančių 
JAV dailininkų atrinko 35, ku
rie, jos supratimu, atstovauja 
ryškiausius amerikiečius me- 

j nininkus. Jų tarpe randamas 
'V. K. Jonynas su paveikslu 
|“Nude” (water colors). Nese
niai V. K. Jonynas buvo apdo
vanotas žymiausios Amerikos 
meno draugijos “Audubon Ar
tistą” pirmąja 1957 metų gra
fikos premija (alm.)

— Lietuvos Atsiminimų Ra
dijo diena įvyks liepos 4 d. 
Lenkų Tautiniame parke, Ja- 
maica, L. I. Direkt. Jokūbas 
Stukas prašo liet. organizaci
jas tą dieną kitų parengimų ne
ruošti ir prie šios Lietuvių Ra
dijo dienos prisidėti.

čiais metais jo atlygininffaą bus 
$37,500, dar sekančiais — $40,- 
000 ir tada pasieks net $42,000. 
Willis yra augščiausiai JAV at-

riems kultūriniams ir labdaros lyginamas mokyklų superinten 
reikalams.

Chicagoje
Šv. Kazimiero seserų rėmėjų 

seimas

mas, kviečiami šiame vakare 
gausiai dalyvauti.

Brockton, Mass.

Motinos dienos minėjimas

Moterų Sąjungos 15 kuopa 
gegužės 12 d. ruošia Brocktono 
ir apylinkės lietuviams įdomią 
programą; po žiemos pirmąjį 
pasimatymą Romuvos parke 
Brocktone, skanų lietuvišką pa-, 
sivaišinimą, gausius laimėjimus, 
įvairius gėrimus, lietuviškai ga-

žymėjęs savo veikla. Jis kiek- mintus tortus ir svarbiausia
vienais metais suruošia visų Lie
tuvių dieną; jis yra patyręs ir 

— Putnamo seselių vaidinimas gabus savo profesijoje ir tinka - 
rengiamas So. Bostono lietuvių I mai atliktų teisėjo pareigas. To- 
parapijos salėje š. m. gegužės dėl visi lietuviai gegužės 12 d.
18 d. vakare.

— Bostono arkivyskupijos' ka
talikų vyrų organizacijos susi
rinkimas įvyks mūsų parapijos 
salėje po bažnyčia š. m. gegu
žės 16 d. vakare. Paskaitą ang
lų kalba apie Lietuvą komunistų 
valdžioje skaitys K. Mockus.

popiet važiuojam į lietuvių ūkį, 
kur bus alaus ir užkandžių; gros 
puiki muzika ir visi maloniai 
praleis laiką”.
Bus ir lietuvių biznierių gegužinė 

Lietuvių biznierių vaizbos bu
tas rengia didžiulę metinę ge
gužinę, kuri įvyks sekmadienį,

Siunčiame siuntinius į LIETUVĄ žemiausiomis kainomis: 
maistą, medžiagas, odą ir kitką

1. Cukraus 22 svarai (10 kg.) brutto ........................ $|2
2. Streptomycin 60 gr. 1000 tablečių rimifono

ir 15i/^ sv. (7 kg.) cukraus .....................................$30
3. 1000 amer. cigarečių “Phillip Morris” ir

1514 sv. (7 kg. cukraus) ............................................. $24-50
Siuntiniai nueina per 3—4 savaites. Pilna garantija. 

“ORBIS”, 4414 Rockwe.ll St., Chicago, IU. Y Ards 7-2445
“Orbis^ Centras: 298 Bathiirst St., Toronto 2B, Ont.
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lietuvės motinos pagerbimą.
Gegužės 12 d. 10 vai. ryto Sv. 

Kazimiero bažnyčioje sąjungie
čių užprašytos šv. mišios už gy
vas ir mirusias motinu. Sąjun
gietės šv. mišiose dalyvauja or
ganizuotai su savo žydriaspalve 
vėliava ir kttečia visas parapi
jos motinas, moteris ir mergi
nas tose iškilmėse organizuotai 
dalyvauti.

9:45 vai. ryto visos renkamės 
į pobažnytinę salę ir iš čia iš
sirikiavusios eisime bažnyčion. 
Moterys, turinčios tautinius rū
bus, pasipuošia jais, eidamos tą 
dieną bažnyčion. Sv. mišių me
tu priimsime bendrai šv. Komu
niją.

1 vai. p. p. visi lietuviai ren 
kui į Romuvos parką pagerbti 
motinas ir pasilinksminti.

4 vai. — programa Romuvos 
parko erdvioje, gražiai išdeko 
motoje salėje. Pirmiausia bus 
sąjungiečių globėjos — Dievo

Šie 1957 metai yra ypatingi 
ir garbingi metai Ypatingi, nes 
minime 50 metų vienuolyno įkū
rimo sukaktį. Garbingi, nes aiš 
kiai matome Dievo malonės vei
kimą ir Jo palaimą mūsų dar
bams. Didelė dalis tų nuopelnų 
priklauso jums, mūsų brangūs 
geradariai. Jūs padėjote mūsų 
vienuoliją įkurti, įsigyti įstaigas, 
kad jose galėtume Dievui ir ar
timui tarnauti. Jūs savo auko
mis mus nuolat rėmėte ir re
miate.

Sekmadienį, gegužės 5 d., bus 
Šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų 
Draugijos nepaprastas seimas, 
į kurį ir jus nuoširdžiai kviečia
me. Pasitikime, kad tą sekma
dienį tikrai bu mitinis praleisite.

Ta pačia proga kviečiame sto
ti į “Auksinio jubiiėjaus garbės 
rėmėjų” skaičių, paaukojant šim 
tą dolerių, iš karto ar dalimis. 
Jums bus suteiktas gražus liudi
jimas, jei savo auką galėsite duo 
ti prieš seimą ar seimo metu. 
Tik prašome mums pranešti, o 
mes pasirūpinsime liudijimą 
Jums padaryti. Be to, įamžinda
mi save ar savo mylimuosius, 
gyvus ar mirusius, jūs darote 
sau didžiausią gerą, nes užtikri
nate, kad būsite nuolat atmena
mi maldose; jūs padidinsite Die
vo garbę, atliksite gražų gailes
tingą darbą, paremsite katalikiš 
ką lietuvišką veikimą ir būsite 
visų dvasinių nuopelnų dalyviai.

Labai labai kviečiame į sei
mą ir prašome atsivesti drau
gus ar pažįstamus,'o užtikrina
me, kad būsite patenkinti. Jūs 
taip pat susipažinsite su rėmėjų 
veikimu, jų darbais ir vaisiais. 
Ateikite!

Seimo darbotvarkė: 9:30 vai. 
šv. mišios ir paibokslas, 10:30 
vai. — pusryčiai, 11 vai. •»— pir 
mas posėdis, 12:30 vai. — pie 
tūs, 2 vai. — antras posėdis, 5 
vai. — seimo uždarymas, 5:30 
vai. — palaiminimas švč. Sak
ramentu, 6 vai. — vakarienė, liu* 
dijimų išdavimas ir linksmoji 
valandėlė mokyklos auditorijoje.

Seimas bus Marijos angštesn. 
mokyklos patalpose, California 
Avė ir Marąuette Rd.

Šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų 
Centro Valdyba ir 

Šv. Kazimiero Seserys

dentas.

Savanorės pagelbininkės
Atsirado net 54 moterys, ku

rios savo laisvalaikiu ateina į 
Šv. Kryžiaus ligoninę patalkin
ti ligonių priežiūrai. Jos jau 
tam reikalui skyrė 1,037 valan
das laiko.

"Kaip atrodys naujoji 
ligonine

Naujai suplanuota statyti 
Šv. Kryžiaus ligoninė bus kry
žiaus formos, panašiai kaip 
Little Company of Mary. Vir
šuj bus vieta nutūpti helikop
teriams. Rūmai bus šešių augš
tų, po kuriuos bus paskirsty
tos ligonių palatos, operuoja
mųjų kambariai, fizio-hidrote- 
rapijos įrengimai, laboratori
jos, valgyklos, sandėliai, kny
gynas, archyvai, rentgeno nuo
traukų sandlėliai. Bus taipgi ir 
jauki ligoninės koplyčia. Iki 
balandžio 23 d. jau buvo suau
kota ar gauta $631,204.

Reikalaus mirties
Illinois valstybės prokuroras 

Adamowski paskelbė, kad jisai 
reikalaus mirties tų trijų jaunuo 
lių, kurių vienas iš automobilio 
miltinai nušovė 17 metų negrą 
Curtis Bevins. Mirties bausmė 
gresia dviem vaikinam ir vienai 
17 metų moksleivei.

Dvasininką paskyrė 
policijos vadu

Auroros mėras Paul Ėgan pa
skyrė protestantų dvasininką F. 
O. Andreks to miesto policijos 
vadu. Paskirtas tik dviems mė
nesiams, kol bus baigti ginčai 
dėl naujo policijos vado parinki-

— Jeigu bu šiuo gyvenimu 
baigsis viskas, kodėl mes jame 
negalime visko turėti.

—Fulton Sheen

f
A. A.

Rusijos gydytojus
JAV Moterų Gydytojų sąjun

gos vakarienėje Chicagoje kal
bėjo dr. Alma Dea M oran i, nese
niai grįžusi iš kelionės po Rusi-' 
ją. Ji pranešė, kad Rusijoje 821 
medicinos mokyklos per metus 
išleidžia 23,000 gydytojų. Ame
rikoje 82 medicinos mokyklos iš
leidžia tik 7,000 gydytojų, daug 
rūpestingiau juos paruošdamos. 
Alkoholikus, narkotikų vartoto
jus, seksualinius nusikaltėlius ru 
sai siunčia į tolimus lagerius.

Pasisekimas ugdo draugus, 
nepasisekimas juos išbando.

POVILAS KAN0HUS
Mirė balandžio 25 d., 1957, 

8:30 vai. vak. Oimė Lietuvoje; 
kilo IR Tauragės apskr.. Rieta
vo parap.

Amerikoje išgyveno 65 «n.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 dukterys; Mary Šileikis, žen
tas James. Ir Joscphlne Kan- i 
chus. sūnus Petras, marti 8tel-<
lu. 5 anūkai, 2 proanūkai. gl-i 
ti. giminės, draugai Ir pažjsta-
ml.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Draugijai ir Teisybės Mylėtojų 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Ho. 
Lituanlca Avė.

laidotuvės Jvyks pirmadlen), 
bai. 29 d., iŠ koplyčios 8:30 v. 
ryto bus nulydėtos J ftv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurtoje Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies idelą. Po pamaldų bun nu* 
lydėtas J ftv. Kazimiero kapi
nes.

NuoSirdžini kviečiame visus 
gimines, draugus Ir paAJfftamus j 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, sūnus,’ 
žentas, marti, anūkai Ir proa
nūkei.

Laidotuvių direktorius Anta
nai M. Phillips. Tel. Y Arda 7- 
8401.

' Pirmenybė negražioms
Viena didelė New Yorko pre

kybos įmonė nusistatė samdyti 
pardavėjomis tik negražias mo
teris. Tos įmonės savininkai, 
mat, nustatė, kad daugelis ne
gražių pirkėjų vengįa eiti į krau 
tuvę, kur patarnauji daug gra
žesnės už jas moterys. Ypač 
negražios pirkėjos vengiančios 
eiti į krautuvę su savo vyrais, 
girdi, kad pastarieji nepastebė
tų perdidelio skirtumo tarp savo 
žmonos ir krautuvėje jai patar
naujančios pardavėjos grožio.

00000000000000000000000000 

Skalbtis “DRAUGE’ 
nes jis yra plačiausiai 
lietuvių dienraštia, 

yra
o skelbtam.

GALIMA SIUSTI VARTOTOS
DRABUŽIUS Į LIETUVA

Central Parcel Service, Inc. 220 S. 
State, praneša Draugui, kad vėl gu
lima siųsti vartotus drabužius į Lie
tuvą ir U.S.S.R. Central Parcel Ser
vice, Ine. yra seniausia vidurvaka- 
rių valstybėse siuntinių agentūra j 
Lietuvų ir Rusiją turinti visus lei
dimus iš lutourist, Ltd.

*
Pagal naujus lutourist nurodymus 

vartotų drabužių siuntiniai į Lietuvą 
vėl priimami. Drabužiai turi būti 
gerame stovyje ir bus įvertinami že
mesnėmis kainomis, negu nauji da
lykai.

Prieš kiek laiko Central Parcel 
Service savo klientams praneša, kad 
iki tolimesnio pranešimo vartoti 
drabužiai nebus priimami. Klientai 
turį susitarimus siųsti siuntinius ge
gužės, birželio ur liepos mėnesiais 
dabar .galės siųsti vartotus drabu
žius, jei norės.

Kadangi Central Parcel Service šį 
vėliausį parėdymą negali pranešti vi
siems turintiems susitarimus savo 
klientams, kad jie spėtų j siuntinius 
įpakuoti senų drabužių, tai dienraš
tis Draugas savo skaitytojams tai 
praneša.

Norintieji siųsti vartotus drabu
žius į Lietuvą turi visų pirma pasi
daryti susitarimą su agentūra. Jie 
prašemi neatnešti savo siuntinius į 
Central Service, kol neturės susita
rimo.

Maldaknygė DIDŽIOJI SAVAI
TE, išleista Lietuvių Knygų Sąjun 
gos Romoje, šiuo metu yra labiau
siai perkama knyga. Ši knyga yra 
pilnas lietuviškas lotyniškas teks
tas visų bažnyčiose laikomų pa
maldų, pradedant Verbų sekmadie
niu ir baigiant Velykomis. Viso žy 
mesnės pamaldos turi įvedamuo
sius paaiškinimus. Knygos kaina 
$1.00. Gaunama DRAUGE, 4545 
W. 63 St., Chicago 29, III.

SOPHIE B ALBUS 
RADIO PROGRAMA

18 WOEP stoties — Bansi H»» 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.

8:45 Iki 9:80 vai. ryte 
ŠEŠTAI). 8:JO iki 9:30 ryte 

SKAL1AAD. 8:30—9:30 v. r. Iš stotie* 
WOPA.— 1400 klL 

7188 Bo. MA PLE VVOOD A VE. 
Chicago 29. IU. HEmlock 4-S41B

oooooooooooooooooooooooooo

NEU2SIMIRŠKIME,
KAD MES ESAME ŽMONES

Mums reikia nors valandėlę staptelėti ir atsikvėpti, kad ne- 
pasidajytume, tik skambančiomis mašinų dalimas.

Kai sotos kūnas, nepalikime alkanos sielos. Knyga yra mū
sų sielos ir gyvenimo veidrodis. Tai neišsemiamų lobių šaltinis. 
Tikra mūsų dienų nelaimė, kad knyga, kaip išminčius Diogenas 
vidudienio šviesoje su žiburiu jieško žmogaus - skaitytojo.

Didieji Marikai savo nemirtinguose veikaluose netik davė 
meniškai išbaigto žmogaus ir pasaulio paveikslą, bet sugebėjo 
nusileisti ir į pačias giliausias sielos gelmes. Skaitydami jų min
tis, atpešystame save, suvokiame žmogaus tragiškąją giją ir iš
girstame patys savo sielos gyvąjį žodį.

Jis tikrai negailėsite išleistų pinigų įsigijęs ir perskaitęs 
šiuos didžiuosius klasikų veikalus.
Victor Hugo VARGDIENIAI I-as tomas, 390 pusi.............. $3.50
Victor Hugo VARGDIENIAI II-as tomas, 216 pusi........ $2.00
Victor Hugo VARGDIENIAI III-as tomas, 315 pusi........$3.00
Victor Hugo VARGDIENIAI IV-as tomas, 358 pusi........ $3.50
F. M. Dostojevskis PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI

I- as tomas, 266 pusi............................................................. $2.50
F. M. Dostojevskis PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI

II- as tomas, 290 pusi............................................................. $2.50
F. M. Dostojevskis NUSIKALTIMAS IR BAUSME I-as

tomas, 302 psul..................................<.....................................$3.00
F. M. Dostojevskis NUSIKALTIMAS IR BAUSME II-as

tomas, 256 pusi...................................................................... $2.50
F. M. Dostojevskis NUSIKALTIMAS IR BAUSME III-as

tomas, 300 pusi......................................................................... $3.00
L. A. Tolstojus ANNA KARENINA I - II-as tomas, 440 p. $4.00 
L. A. Tolstojus ANNA KARENINA III - IV tomas, 384 p. $3.75
W. S. Reymont KAIMIEČIAI I-aa tomas 352 pusi. ........ $3.00
W. S. Revmont KAIMIEČIAI II-as tomas, 383 pusi..............$3.00
W. S. Reymont KAIMIEČIAI III-as tomas, 471 pusi........ $3.50
W. S. Reymont KAIMIEČIAI IV-as tomas, 392 pusi....... $3.50

Pinigus ir užsakymus slūskite: 
DRAUGAS, 4545 W. Mrd Street, Chicago 29, DL

t
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X Birute Kutą UatlzevuųtMič
(Miliutė), gimusi Skuode ir gy
venusi Memmingene, Vokieti
joj, po sunkios ir ilgos ligos 
mirė balandžio 16 d. Šveicari
joje. Paliko vyrą Kasparą, dvi 
dukras ir motiną. Palaidota ba
landžio 20 d. Buvę Memmin
geno ir Skuodo gyventojai, no
rėdami išreikšti užuojautą liku
siems šeimos nariams, norėtų 
paaukoti šv. mišių. -Norintieji 
prisidėti prašomi kreiptis: J. 
Sudeikis, 4545 S. Fairfield ave. 
Telef. YA 7-7914. Aukotojų 
vardai bus pasiųsti mirusios 
šeimai.

X Jonas Kaunas, Lituanicos 
futbolo klubo sekretorius ir 
nuolatinis 1 kom. centro puolė
jas, dėl Toronte įvykstančių 
krepšio pirmenybių, negalės 
dalyvauti šį sekmadienį, balan
džio 28 d., futbolo rungtynėse 
Lituanica-Necaxa. Centro puo
lėju numatomas Jenigas II, Li
tuanicos I kom. puolimo paži
ba. Rungtynės ivvksta 3 vai. 
pi p. Marąuette Parko aikštėje.

X Cicero lituanistinių mo
kyklų tėvų komitetai bendro
mis jėgomis organizuoja moti
nai pagerbti labai įdomų ir 
įvairų vakarą gegužės 11 d. 7 
v. v. Šv. Antano parapijos sa-

X Rytoj, balandžio 28 d., vi
si ateitininkai — aendr. ir stu
dentai — bei visa Chicagos lie
tuviškoji visuomenė, ypačiai jau
nimas, nuoširdžiai kviečiami j 
MAS Vakarų apygardos metinę 
šventę, kuri bus pradėta šv. mi
šiolais Marijos augštesn. mo
kyklos koplyčioje 9 vai. (nau
juoju laiku). Po šv. mišių — 
bendri pusryčiai tos pat mo
kyklos valgykloje. Maždaug 
10:45 vai. — iškilmingas posė
dis mokyklos didžiojoje salėje.
Po posėdžio — meninė dalis, ku
rioje akt. Vitalius Žukauskas pa 
sirodys su specialiai jaunimui 
paruošta programa, kuri visus 
prajuokins iki ašarų, ir moks
leivių ateitininkų meninės jėgos.

X M. Gimbutienės veikalą 
anglų kalba “Lietuvių liaudies 
meno simbolika” leidžia Ame
rikiečių Folkloro draugija, šj 
išleidimą reikia laikyti nemažu 
laimėjimu, nes ta draugija pla
čiai pasauly žinoma ir jai va
dovauja dideli šios srities spe
cialistai. Leidinio kaina 2,50jlėje Gegužės 12 d. 10:45 vai. 
dol. Kultūros Fondas remia jos gy Antano bažnyčioje šv. mi- 
išleidimą. Visi, suinteresuotieji • šios už mirusia8 lietuves moti- 
mūsų kultūrine propaganda ki
tataučių tarpe, prašomi parem
ti šio veikalo išleidimą jį pre
numeruojant. Adresas: M. Gim
butienė, 4 Rutledge St., Boston 
32, Mass.

1 DUALI PATARNAUTOJA

Prie globuso šypsosi lėktuvo patarnautoja Anuette Rorscth, kai ji 
buvo išrinkta geriausia lėktuvo patarnautoju. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS

Organizuoja pagalbą 
imigrantams

Chicagoje Ketvirtadienį buvo 
sušaukta Imigracijos konfe
rencija, į kurią suvažiavo gau
siai delegatų iš vidurvakarių

Uždaryti trys bankeliai
Trys Chicagos bankeliai — 

paskolų ir taupymo bendrovės, 
vakar uždarytos. Jos daugiau
siai buvo kontroliuojamos Me- 
siko, kuris pateko į teisingumo

BALETO STUDIJA IR JAUNIMO 
KONCERTAS I

Pasikalbėjimas su baleto studijos vadovu S. Velbasiu
A. GINENERI S, Chicago, III.

X Amerikos Lietuvių gydy
tojų draugija gegužės 8 d. 6 v. 
vak. Navajo Hills Golf patal
pose, 123 Str. ir Ridgeland 
Ave., rengia vakarienę pagerb
ti gydytojus, išbuvusius prak
tikoj 25 metus ar daugiau. Me
ninę programą atliks S. Pau- 
tienienė ir G. Gudauskienė. Vi
si lietuviai gydytojai ir dantų 
gydytojai prašomi dalyvauti. 
Apie dalyvavimą prašome pra
nešti iki gegužės 1 d. dr. J. 
Paukščiui tel. LA 3-4949; CE 
3-7786 arba dr. M. Budrienei 
tel. GR 6-3404; CL 4-7234.

/ X Vitaliaus Krašto Lietuvių 
sąjunga prenumeruoja Lietuvių 
Enciklopediją Vilniaus univer
siteto humanitarinių mokslų 
fakultetui. Kai Lietuva atgaus 
nepriklausomybę su jos sostine 
Vilniumi, tada ši enciklopedija 
bus persiųsta minėtai įstaigai. 
Iki to momento enciklopedija 
atiduota saugoti Pasaulio Lie
tuviu archyvui.

X Prof. St. Šimkus gimė 
prieš 70 m. Ryšium su tuo ge
gužės 12 d. “Dainavos” an
samblis rengia jubiliato muzi
kinį veikalą “Išeiviai”, o muz. 
Juozas Bertulis (iš Los Ange
les) ruošia straipsnį, kuris pla
čiau apibūdins šį jubiliatą.*

X Jaunimo vakaras, rengia
mas Chicagos Augštesniosios 
Lituanistikos mokyklos, įvyks 
gegužės 4 d. Lietuvių auditori
joj. Dalyvauja mokinių choras, 
tautinių šokių šokėjai, baletas. 
Be to, matysime montažą — 
“Didįjį atsivertėli”. Po to bus 
šokiai.

X J. Budriko baldų ir auksi
nių daiktų parduotuvė paauko
jo Balfo gegužinei vyrišką ^uk
sinį laikrodį. Gegužinė įvyks 
Bučo darže birželio 9 d.

X Dalia Noreikaitė, jauna 
poetė, skaitys savo kūrybą 
Chicagos Jaunimo Literatūros 
būrelio susirinkime šį penkta
dienį.

X Juozui Rimkui nuo Onos 
Bernotienės ir Veronikai Bra- 
zaitienei nuo M. Dumenienės 
yra atėję laiškai. Atsiimti 
“Drauge”.

nas.

X Vasaros stovykla berniu
kams. Ir šiais metais tėvai jė
zuitai ruošia berniukams sto
vyklą. Prasidės liepos' 1 dieną 
ir tęsis visą liepos mėnesį. Ber
niukai priimami nuo 6—14 me
tų amžiaus. Dėl smulkesnių in
formacijų kreiptis: Rev. J. Bo- 
revįčius, SJ, 5541 So. Paulina 
St., Chicago 36, Illinois. Telef. 
HEmlock 4-1677.

X Ilona Pakštaitė, šią žiemą 
gavus bakalauratą Roosevelt 
universitete, toliau tęsia savo 
mokslą. Ji yra viena iš veik
liausių čikagiečių sporto ir vi
suomenės darbe.

X Bene ta Cicėnienė, 4945 S. 
Halsted St., plačiai žinoma vei
kėja ir kilnių tikslų rėmėja, Ve
lykų dieną buvo susirgusi, bet 
šiuo metu' jau sveiksta.

X Patria Gift Parcel Co. pra
neša, kad geg. 1 d. atidaro tre
čią siuntinių priėmimo skyrių 
Brighton Parke — 4125 South 
Richmond St., prie Archer Ave.

X Sios dienos priede, “Mo 
terų gyvenimo” skyriuje, mini
mo moterų laikraščio “Dirva” 
pilnas pavadinimas yra “Mote
rų Dirva”.

X Tautkui Petrui yra du 
laiškai iš Sibiro. Atsiimti pas 
Joną Pečiulį, 3726 Deodar St. 
East Chicago, Ind. Telefonas 
1277-R arba 3954-R.

Chicagos lietuvių kolonija la
bai gausi visokiais meniniais pa 
rengimais ir kultūrinio darbo 
pažanga. Turbūt niekur kitur 
nesijaučia toką stiprus ir gyvas 
lietuviškas judėjimas, kaip ši
tame mieste. Čia jaunimas turi 
daug progų ir galimybių lavintis 
muzikoj, balete, vaidyboj ir daug 
kitų dalykų.

Sutikęs baleto studijos vado
vą p. S. Velbasį, paklausiau:

— Kiek laiko jūsų studija 
jau veikia Chicagoje? >

— Penkeri metai, — atsakė 
S. Velbasis. Laikas greitai bė
ga. Rodos taip neseniai pradė
jau dirbti su jaunimu, o jau tik
rai penkeri metai praslinko. Tu
rėjau dau gir gražaus jaunimo, 
su kuriuo labai malonu dirbti. 
Tiesa, baleto darbas nėra leng
vas, bet jaunimas pakelia nuo
vargį. Žinoma, kad buvo ir to
kių, kuriems tuojau nusibosta. 
Jiems būdavo stoka ištvermės 
ir pasiryžimo pasiekti savo tiks
lą.

— Ar tėvai mielai leidžia sa
vo vaikus į baleto studiją?

— Pasakysiu, kad mergaites, 
nes berniukų tėvai visai .nelei
džia pasimokyti baleto. Vieni 
mano, kad baletas tinka tik mer 
gaitėms, kiti, kad iš baleto duo
nos nevalgysi, treti, kad gerai 
nesupranta baleto meno ir pn. 
Mergaičių lanko pakankamas 
kiekis. Būtų pageidaujama, kad 
rudenį studiją lankytų ir ber
niukai.

— Kokiu laiku baleto studija 
veikia ir kur?

— Baleto studija randasi Lie 
tuvių auditorijoje. Pamokos 
vyksta tris kartus savaitėje: 
pirmadieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 5-7 vai., t. 
y. 12 pamokų per mėnesį.

savo

FOTOGRAFŲ ŽINIAI

Gauta didelis transportas fo- 
to-aparatų iš Europos. Reika
laukite informacijų ir katalogo. 
J. Karvelis, 3322 S. Halsted St., 
Chicago, III. Tel. YArds 7-0677.

P. S. Taisomi foto-aparatai.

KAS KĄ IR KUR
Dainavos Ansamblio muzikiniam 

pastatymui “Išeiviai”, kuris įvyks 
gegužės 12 <1. .3 v. p. p. Maria High- 
seliool salėje, biletai gaunami:

MARQUETTE PARK
Marginiai, 2511 W. 69th str. Kin- 

derio maisto krautuvėje, 2659 West 
71st St.

BRIGHTON PARK
Club Vainutas, 4258 So. Maple- 

woo«l.
T0WN OF LAKE

Ramanausko maisto krautuvė, 
4559 So. Hermitage.

BRIDGEPORT
Daina Television, 3321 S. Halsted.

— Kodėl tėvai leidžia 
vaikus į baleto studiją?

— Nemanau, kad jie tikėtųsi, 
j°g jų vaikai galėtų valgyti duo 
ną iš baleto. Čia ne Lietuva ir 
Kaunas, kur baletas buvo išlai
komas valstybės lėšomis. Ame
rikos mokyklose nėra gimnasti
kos pamokų. Jaunimui reikia įsi 
gyti grakštumo, ritmo, muzikos, 
klausos ir kitų privalumų, no
rint, kad jie turėtų pasisekimą 
gyvenime. Baleto studija visa 
šitai padeda pasiekti. Be to, jau 
nimas gali viešai pasireikšti me 
no programos išpildyme, atlie

kant baleto dalykus scenoje.
— Kiek parengėte studijoje 

'jaunimo ir kokio lygio?
• — Nepatogu pačiam darbu 
pasigirti, bet klausiamas pasa
kysiu1: per penkerius metus tu
rėjau progos pamokyti baleto 
meno apie 100 mergaičių. Vienos 
iš jų mokėsi ilgiau, kitos trum
piau. Dabar mano žinioje ran
dasi apie 15 mergaičių, kurios 
tiktų būti baleto šokėjomis pro
fesionaliniame teatre. Kaune tu 
rėjome daug panašių šokėjų, 
todėl jų pajėgumas prilygsta 
Kauno teatro baleto lygiui. Pa
vardžių neminėsiu, bet tai ga
lėsite įsitikinti jaunimo koncer
to metu Lietuvių auditorijoje 
balandžio 28 d., kur dalyvaus 
apie 30-40 baleto šokėjų.

— Ką matysime jaunimo kon
certe?

— Pirmiausiai parodysime, 
kaip gimsta baletas ir jo darbo 
pratimai. Paskui pašoksime: sva 
jonių valsą, Pizzeto polką, snie
guolės šokį, šokių vizijas, olan
dų šokį, medinių kareivėlių šo
ki ir ištrauką iš baleto “Gulbių 
ežeras” — mažosios gulbės. 
Svečių įdomumui parodysime 
naują dalyką, tai baleto nr. Lez
ginką, kaukaziečių šokį. Visi 
baleto numeriai bus atlikti spe
cialiai siūtuose drabužiuose, ku
riuos paruošė p. A. Borodicie- 
nė. 1

— Ar tą dieną matysime ir 
daugiau programos dalykų?

— Taip. Jaunimas pasirodys 
kaip solistai, piano valdytojai, 
kvarteto dalyviai ir kitoki, nes 
muzikai A. Kalvaitis ir A. Skri- 
dulis pamokė mūsų jaunimą šio
je programoje dalyvauti. Bale
to studija baigia savo sezono 
darbą ir pakviesta jaunimo ir 
L. B. Bridgeporto apylinkės val
dybos, kuri globojo jaunimo kon 
certą, atlikti keletą baleto nu
merių ir parodyti lietuvių vi
suomenei bei tėvams, kaip mo
komi jų vaikai ir ką gero jie 
išmoko per žiemos sezoną.

Balsuosime dėl bonų
Chicagos Planavimo komisi

ja priėmė mero Daley planą, 
kad birželio 3 d., per teisėjų 
rinkimus, būtų gyventojų bal
savimui duota nuspręsti apie 
užtraukimą $113,000,000 pa
skolos miesto pagerinimo rei
kalams.

REIKALINGA VIRĖJA 
Klebonijai reikalinga virėja Chi

cagoje. Gerai atlyginimai. Rašyti — 
DRAUGAS, Adv. 9987. 4645 W. 63rd 
St., Chicago 29, UI.

— Šv. Pranciškaus sesenj rėmėjų 
Cliieagos apskrities susirinkimas 
įvyks balandžio 28 d. 3 vnl. p. p. J. 
Kerulio name, 2421 W. 45 at. Rėmė
jos kviečiamos atsilankyti į šį svar
bų susirinkimą, kuriame plačiai ap
tarsime artėjantį seimą, įvykstantį 
1957 m. spalio 6 d.

A Snarakianš

valstybių. Posėdžiai vyko Pal- organų tyrinėjimus. Tų banke- 
mer viešbuty. Jiems vadovavo1 
Max Swiren, pirmininkas komi
teto, siekiančio JAV imigraci
jos įstatymų pakeitimo. Prieš
pietinėje sesijoje kalbėjo Mi
chigano valstybės imigracijos 
komiteto sekretorė Florenee 
Cassidy, reikšdama nuomonę, 
kad reikia pakeisti kvotų siste
mą, palengvinti įvažiavimą į 
JAV. Žydų Imigracijos Talkos 
direktorius J. M. VVeiner kėlė 
mintį, kad pilietybę gavusiųjų 
teisės turi būti pilnai sulygin
tos su čia gimusių; dabar yra 
kaikurių skirtumų, ypač kas 
liečia nusikaltusių deportavimą 
ir pilietybės atėmimą. Chicagos 
arkidiecezijos katalikų įkurdi
nimo komiteto direktorius kun.
J. Fitzgerald papasakojo apie 
katalikų pasiryžimą ir toliau 
uoliai vykdyti imigracijos pro
gramą.

Pietų metu kalbėjo iš Wa- 
shingtono atvykęs centro Imi
gracijos į staigų pareigūnas 
Wehler. Jo kalbą davėjne va
kar. Popietinėje sesijoje Imi 
grantų Globos lygos direktorė 
Ione A. Du Vai pasakojo apie 
atvykusiųjų įsijungimą į ame
rikiečių bendruomenę, o iš 
Pittsburgho atvykęs paskaiti
ninkas Guttery aiškino būdus, 
kaip prieiti prie Kongreso na
rių, kad būtų susilaukta naujo 
imigracijos įstatymo, kuris bū
tų imigrantams palankesnis ir 
racionalesnis.

Įdomu, kad Michigano Imi 
gracijos komisijos sekretorė F.
Cassidy, pamačiusi konferenci
joje “Draugo” redaktorių J.
Pr. ’ papasakojo, kad Draugas 
jų įstaigai pažįstamas, jį gau
davo visi atvykstą lietuviai 
tremtiniai ir jų įstaiga talkin
davo dienraščio persiuntime 
adresams susimaišius.

lių vardai: City Savings & Loan 
Assn., The First Gaurantee 
Assn. ir Chicago Guarantee 
Savings Assn. Ketvirtadienį iš 
ryto visi šie bankeliai veikė, 
tačiau kai žmonėse pasklido ži
nia, kad juose pinigų atsargos 
nėra pakankamos, kai pradėjo 
plūsti indėlininkai atsiimti sa
vo indėlių, vadovybė nebeįsten
gė mokėti ir jie buvo uždaryti. 
Dalis indėlių užšaldyta, tačiau 
vistiek ilgainiui pažadėta išmo
kėti.

Paprastai taupymo ir pasko-

KAS KĄ IR KUR
— Studentų Santaros Urbanoa

skyriaus religinio rajoninio (Yidių'io 
Vakarų) suvažiavimu, kuris ,įvyks 
Urbanoje balandžio 27—28 <1 ieno
mis dienotvarkė.

Svečiai, kurie atvyks į Libaną 
penktadienį, prašomi važiuoti pas 
Albertų Kerelį, 705 W. California 
St., Ulbami, (Tel. 7-6493).

Tie, kurie atvažiuos šeštadienį, 
prašomi vykti tiesiog prie YMCA 
|mstati\ Chalmers ir \Vrigbt gatvių 
kampas, kur vieliniai sautarieėiai 
juos pasitiks ir nurodys upsistojimo 
vietas.

Balandžio 27 dienos (šeštadienio) 
programų: 1 vai. — suvažiavimo
atidarymas, J. .1. Račiūno pašneke
sys, B. Mačiuikoo paskaita, Pokalbis 
su studentu, CV informaciniai pra
nešimai, susirinkimo uždarymas.

5 vai. einame bendrai vakarie
niauti. 7:30 vai.—12 vai. — šokiui. 
Šokių metu kol. I). Juknevičiūtė iš
pildys humoristinio turinio meninę 
programų.

Bal. 28 d. programa: ll<£)0 vai. 
ryte vėl renkamės visi prie YMCA 
pastato, iš kur 12 vai. organizuotai 
vykstame į Lake of the Woods. Te
nai plaukiosime laiveliais, žaisime, 
kepsime “karštus šuniukus’’ ir t. t. 

Santaros Urbanos skyr. vald.

lų bendrovės yra stiprios ir ki
toms nėra pavojaus užsidaryti.
Tie trys bankeliai užsidarė *jų 
pagrindiniam savininkui įsivė- 
lus į sukčiavimus. '

Kovoja su nepilnamečių 
nusikaltimais

Chicagos meras Daley per 
televiziją pranešė, Ikad miestas 
yra labai susirūpinęs kovoti su 
nepilnamečių nusikaltimais. Per 
paskutinius porą metų policijos 
jėgos padidinta 1600 vyrų ir
Ugniagesių pasamdyta 600 dau- publikos lankymui. Labiau pa- 
giau. Dabar kovai prieš nepil-1 sižymėję ligoninės tarnautojai 
namečių nusikaltimus paskirta už savo atsidavinia ligonių glo-

Galima lankyti psichiatrines 
ligonines

Sekančią savaitę Illinoiš gu
bernatorius Straton paskelbė 
kaip Protinės Sveikatos savai
tę. Tą savaitę 11-ka Illinois psi
chiatrinių ligoninių yra atviros

Areštavo 6 žmonų vyrą
Chicagos policija suėmė 47 

m. amžiaus vyrą Warren 
Yemm, kuris vieną po kitos bu
vo vedęs šešias žmonas, vienas 
pamesdavo, kitoms meluoda
mas, ikad jo tarnyba reikalauja 
dažnai išvykti iš miesto; taip 
jis ir gyveno tai pas vieną, tai 
pas kitą sustodamas. Jis įkliu
vo kai ruošėsi vesti dar vieną 
ir kai giminės pradėjo tirti, 
koks jisai yra žmogus. Pateko 
vyras teisingumo įstaigoms.

Auroros geležinkelis 
dar veiks

Illinois prokuroras Adamow- 
ski susitarė su Chicago, Au
rora & Elgin geležinkelio lini
ja, kad Cook apskritis atpirks 
nuo geležinkelio žemės už $300,- 
000 ir tada geležinkelis turės 
lėšų operuoti bent ligi birželio 
30 d.

Universiteto ieetivalis
Metinis Chicagos universiteto 

skulptūros, tapybos ir dramos 
festivalis vyksta šį savaitgalį. 
Kasdien 8 vai. 30 min. vakaro 
statoma originali drama Rey
nolds klubo teatre 57 gatvė ir 
Uni versi ty ave.

keturis kartus daugiau polici
ninkų, negu buvo prieš dvejus 
metus. Jie palaiko ryšį su tė
vais, su mokytojais ir rūpestin
gai griebia jaunus nusikaltė
lius.

Taisys skylę širdy
Į Illinois universiteto ligoni

nę atgabentas iš Danvillės 10 
mėnesių vaikutis, kurio širdy
je yra skylė. Jam bus padary
ta operacija, kurios metu kele
tui valandų jo širdies ir plau
čių veikimą pakeis speciali ma
šina, kol jo paties širdis bus su
siūta. Penki giminaičiai duos 
po pantį kraujo.

Premijos pasižymėjusiems 
visuomenėj

Vadinamas Laisvės fondas 
vakar išdalino 32 premijas Chi
cagos įstaigoms ir pavieniams 
asmenims už pasižymėjimą pa
dedant ugdyti susipratimą, su
gyvenimą įvairių visuomenės 
dalių. Tarp laimėtojų yra sesuo 
Marija Konstantina iš Liurdo 
Augšt. mokyklos.

Tikrina vaikų autobusus
Chicagos miesto vadovybė 

pradėjo tikrinti privačius auto
busus, kuriais vežami vaikai į 
mokyklas. Šios priemonės ima
masi po to, kai balandžio 18 d. 
net 28 vaikai nukentėjo nuo 
angliarūkščio dujų apgedusia- 
me tokiame autobuse.

bai bus apdovanoti ir pagerbti.

VOKIETIJA IR AGRESIJA
Vokiečių užsienio reikalų mi

nisteris von Brentano, būda
mas Amerikoje, pareiškė, kad 
apie Vokietijos neutralizaciją 
negali būti nė kalbos. Neutrali
zuota Vokietija su laiku* pasi
darytų sovietinės agresijos au
ka.

UKRAINOS HETMANAS

Londone mirė Danylo Sko- 
ropackyj, paskutinis preten
dentas j Ukrainos hetmanus. Jo 
tėvas dar 1918 metais buvo 
Ukrainos hetmanas. Danylo 
Skoropackio mirtimi baigėsi 
ukrainiečių hetmanų dinastija.

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas * Lietuviš
kai angliškas žodynas Parašytas 
H. H. Pewtreaa it *. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršelis1* Kain*’ 34.50. 
Gaunamai “DRAUGE”, 4545 W. 
63rd Street, Chicago 29, llllnola.

easseatsses****************** 
AR JAU ĮSIGIJOTE 

KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
j. A. V. PILIETYBE

D. L. KUNIGAIKŠTIENES BIRUTES DR-JOS CHICAGOS SKYRIUS

i. m. balandžio 27 dieną, 8 valandą vakaro.
z

Westem Ballroom Salėje, 3504 So. Westem Ave. 
— Rengia —

KONCERTĄ--BALIŲ
Sibiro Fondui papildyti

Programą išpildys garsioji išraiškos šokią menininkė

JONĖ KVIETYTĖ
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti RENGĖJOS

'if*'
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TĖVAS PIJUS
istorijoje yra pirmasis kunigas 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonA 
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
Ir tt. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
yra įdėti 32 paveikiai. Kaina 
$2.00.

Galima gauti “DRAUGO“ 

Administracijoje

4MR Went «3 Street, CYileago 2S, III.

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. W«lla.. Kaina 
tik 60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS.

4545 West 63rd Street 
CMcago 29, Illinois

^E ^E ^E ^E ^E ^E ^E ^E ^E M

KAS TURI GERA SKONI, VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ
I

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. EUropos Ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namų ir ofisų 
įrengimui.

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVI Ų PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 8o. Halsted Str. Vlctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sekm. 10—6, Kitom dienom 9- 6
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