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Priverčiamųjų darbų kategorijoje yra ir trėmimai
Trėmimai yra priešingi

natūraliems įstatymams
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINES TAUTOS. — Trėmimai, viena žiauriausių sovie
tinių priemonių-naikinti ir priversti paklusti paskirus asmenis ir 
ištisas etnines grupes, tapo įtraukta į priverčiamųjų darbų sąrašą 
ir pasiūlyta, kad jiems išvengti ateityje būtų tarptautinė sargyba. 

Tokių išvadų, tarp kitų daly
kų, priėjo trijų asmenų komite
tas, kurį sudarė Tarptautinės 
Darbo organizacijos direktoria- 
tas. Tas pranešimas jau yra pa
skelbtas Jungtinių Tautų būsti
nėje, o jo turinys bus diskutuoja 
mas šios vasaros metu tos Orga
nizacijos konferencijoje Genevo
je. Su vieninteliu to pranešimo 
egzemplioriumi teko susipažinti 
ir jūsų korespondentei.

trėmimų buvo prieš Sovietų Są
jungą. Kadangi komitetas rado, 
jog tie trėmimai jau buvę se
niau, ne pastaruoju metu, tai jo
kios akcijos dėl jų nerekomen
davo, bet pabrėžė, kad „jų pasi
kartojimas, nesvarbu kokiu mas
tu, turi būti laikoma prasižengi
mu prieš tarptautinę bendruome
nę“.

Ir čia komitetas išreiškė savo 
nuomonę bendrai dėl trėmimų. 
Ankstyvesnis komitetas, pavyz
džiui, dėl trėmimų anksčiau bu
vo pareiškęs, kad, „nesant infor
macijos, rodančios, jog tikrasis 
deportacijų tikslas buvo privers
ti tremtinius dirbti tose srityse, 
kuriose neatsiranda savanorių, 
negalima šio atvejo įvesti į prie
vartos darbų kategoriją“.

Tačiau šis komitetas tvirtina 
priešingai. Jis, būtent, sako, kad 
„masiniai etninių ar socialinių 
grupių trėmimai neišvengiamai

Kinai riaušininkai prieš savaitę išdaužė Amerikos ambasados rūmų langus ir sužalojo jo vidų Tapei mieste, 
Formozos sostinėje. Riaušininkai lange laiko žemėlapį, nuplėštų nuo sienos. Kinai suruošė priešamerikines 
demonstracijas, kai buvo išteisintas JAV seržantas, kuris nušovė kinų slapukų. (INS)

Britanija sušvelnino blokadą 
raudonajai Kinijai

WASHINGTONAS, geg. 31. — Britanijos vyriausybė nutarė 
žymiai sušvelninti raudonajai Kinijai prekių blokadą, kuri buvo 
pradėta Korėjos karo metu. Jungtinės Amerikos Valstybės savo 
nusistatymo tuo tarpu nekeis -ir laikysis blokados.

Britai savo pakeitimą aiškina 
tuo, kad dabar tas prekes Kini
jos komunistai gauna per Sovie
tų Sąjungą. Todėl nėra prasmės 
prekiauti su jais per tarpininkus.
Anglai dabar siųs į raud. Kiniją 
mašinų ir žaliavų, bet bus ne- 
siunčiama jokių kariškų medžia
gų. Anglai nenori Kinijos preky
bą perleisti savo konkurentams: 
japonams, vokiečiams ir prancū
zams.

Daug apklausinė jo

Šitas komitetas buvo sudary
tas Genevoje 1955 m. birželio 
mėn., o jam pirmininkauja švei
caras Paul Rugger, vienam ko
miteto nariui iš Urugvajaus, ki
tam iš Ceilono padedant.

Komitetas sakosi turėjęs labai 
daug posėdžių ir apklausinėjęs 
daug asmenų ir organizacijų ry
šium su patiektais skundais apie 
priverčiamojo darbo buvimą.

Skundai buvo gauti prieS try- 8ukuria ^ėtį kufi jcina j rie. 
lito valstybių. Jų tarpe yra So- yarto3 darbų kategoriją. Juk nė
vietų Sąjunga su savo satelitais, 
komunistinė Kinija, Jugoslavija, 
Didžioji Britanija, Portugalija lr 
Pietų Afika.

Buvo dar du specialūs atvejai, 
reikalaujantieji komiteto dėme
sio. Pirmuoju atveju skundėsi 
arabai, kad Kipre britai arabų 
žurnalistus, ginklu grasydami, 
vertę per radiją pranešinėti ara
biškai tai, kam tie žurnalistai 
nepritarė. Kitu atveju arabai 
skundėsi, kad tuo metu, kai bri
tai užėmė Port Saidą, jie ara
bus vertę dirbti fizinius darbus 
prie kanalo ir kitų darbų. Ko
mitetas, abu atvejus ištyręs, iš
reiškė nuomonę, kad čia nebūti
nai prievartos darbų klausimas. 
Jis nurodė, kad šitais atvejais ga 
li būti pritaikytos ir kitos tarp
tautinės konvencijos, pavyzdžiui, 
žmonių ir turto apsaugojimo ka
ro metu ir kt.

Skundai prieš sovietus

Daugiausia komiteto dėmesio 
visdėlto susilaukė skundai prieš 
sovietus ir jų satelitus. Komite
tas, savo darbų aprašymo pabai
goje patiekdamas tų apklausinė
jimų išvadas, konstatuoja, kad 
prievartos darbai1 egzistuoja ir 
kad yra būtina jų klausimą vi
są laiką laikyti taip, kad jis nie
kados nebūtų užmirštas. Komi
teto manymu, reikia, kad tarp
tautinės organizacijos atitinka
mais laikotarpiais vis peržvelgtų 
esamą padėtį ir pažangą, kaip ei
nama prie tų darbų panaikinimo.

Šis komiteto pranešimas bus 
jau antra didesnė studija apie 
tai, kaip pasaulyje dar tebenau
dojami prievartos darbai, ku
riuos žmonija yra pasmerkusi. 
Pirmasis, bet žymiai platesnis ir 
nuodugnesnis pranešimas buvo 
parengtas 1951 m. JT Ekonomi
nės ir Socialinės komisijos suda
rytojo specialaus koriiiteto.

Deportacijos — prievartos 
darbai

Dabartinis pranešimas ben
drais bruožais yra panašus į pir 
mąjį, tik toks pagrindinis skir
tumas, kad šis komitetas į pri
verčiamųjų darbų kategoriją 
įtraukia ir trėmimus.

Jo manymu, šį klausimą irgi 
reikia atitinkamai ištirti. Šio ko 
miteto kadencijoje skundų dėl

ra logiška svarstyti priverčiamą 
darbininkų kilnojimą iš vieno re
giono į kitą, iš vienos darbovie
tės į kitą ir laikyti tai priverčia
mu darbu, o ignoruoti didelės 
žmonių grupės deportacijų rezul
tatus, vedančius į sąlygas, ku
rios yra panašios į prievartos 
darbus.

Toliau komitetas nurodo, kad 
tarptautiniai teisės žinovai yra 
nesykį pabrėžę, jog tokios „pri
verstinos migracijos“ priešinasi 
natūraliems įstatymams ir pa
niekina žmogaus teises ir todėl 
negali būti legalizuotos jokiais 
tarpvalstybiniais susitarimais.

Dar toliau komitetas pabrėžia, 
kad priverstinis iškeldinimas, 
tos pačios valstybės ribose ar 
tarpvalstybinis, negali būti to
leruojamas.

Komitetas, neturėdamas kitų 
priemonių kovoti su tokių trėmi
mų praktika, reiškia viltį, „kad 
tokie ‘priverstiniai perkeldini- 
mai’ taptų praeities dalyku“. Ir 
čia jis nurodo, jog reikalinga, 
kad tarptautinė organizacija nuo 
latos budėtų ir atitinkamu mo
mentu aliarmuotų pasaulinę opi
niją.

Priminė Chruščevo pareiškimą

Kaip autentiškiausias įrody
mas apie sovieti joje buvusias de
portacijas komitetui buvo pa
tiekta ta garsioji Chruščevo kal
ba, pasakyta 1956 m. vasario 25 
d., kurioje jis pats pripažino, 
kad ištisos etninės grupės, kaip 
pvz., kalmukai, čečėnai, ingušai 
ir kt., buvo perkeltos prievartos 
darbams, o jų autonominės res
publikos likviduotos. Jis pareiš
kė, kad ir su ukrainais būtų pa
našiai atsitikę, tik visa bėda, kad 
jų buvę perdaug ir nebuvę vietos 
kur juos vežti.

Tą skundą prieš sovietus ko
mitetui įteikė JAV ir jų rūpes
čiu buVo patiektos ir atitinka
mos tos kalbos ištraukos.

Komitetas nuo savęs prideda, 
kad Chruščevo klausytojų nuo
taikos aiškiausiai pasmerkusios 
tokią praktiką. Todėl komitetas 
viliasi, jog galgi ateityje bus su
darytos sąlygos, kuriose pranyks 
panašūs trėmimai. Lyg ir reikš
damas pasitenkinimą, kad sovie
tų valdžia rodo tendencijų pa
keisti savo nusistatymą dėl de-

Moteris rasta gyva 
po 19 dienų lėktuvui

nukritus kalne
SINCLAIR, Wyo., geg. 31. — 

Mrs. Dalton Le Masurier iš Du- 
luth, Minn., po devyniolikos šiur
pių dienų Wyoming kalne, va
kar buvo išgelbėta. Per 19 dienų 
ji maitinosi trimis saldainių ply
telėmis. z

Lėktuvas, kuriuo skrido Mrs. 
Le Masurier, 45 metų, ir jos vy
ras, gegužės 11 d. nukrito Ferris 
kalne, šiaurėje nuo Sinclair. Jos 
vyras, Duluth radio stoties pa
reigūnas, mirė po 7 dienų lėktu
vui sudužus.

Pavogti Amerikos 
ginklai atiduoti

Maroko sukilėliams
CASABLANCA, Marokas, ge

gužės 31. — Jungtinių Amerikos 
Valstybių didelis kiekis ginklų iš 
Amerikos Nouaceur bazės pate
ko į Maroko išlaisvinimo armijos 
ir Alžirijos sukilėlių rankas.

Iš Amerikos bazės buvo pavog 
ta sunkvežimių, du kulkosvy
džiai, 30 nešiojamų radijo siųs
tuvų, džypų (jeeps), pinigų ir kt.

Du musulmonai darbininkai 
areštuoti bazėje. Jie prisipažino 
pavogtus daiktus atidavę išlais
vinimo armijos vyrams, kurie 
kovojo prieš prancūzus prieš Ma- 
rokui suteikiant nepriklausomy
bę 1956 m.

Alžirijos sukilėliai
nužudė 301 vyrą

ALŽIRAS, Alžirija, geg. 31.— 
Alžirijos sukilėliai praėjusį ket
virtadienį užpuolė Neluzos mies 
telį ir nužudė 275 vyrus.

Moterys ir vaikai bėgo 27 my
lias į Bordj Bou Arreridj, kur 
yra prancūzų garnizonas.

Amerika susirūpino
britų nutarimu

WASHINGT0NAS, geg. 31 — 
Valstybės departamento parei
gūnai vakar parodė didelį susi
rūpinimą, kad Britanija nutarė 
išplėsti savo prekybą su raudo
nąja Kinija. Kinija dabar iš Bri
tanijos galės pirkti sunkveži
mius, traktorius ir elektrinius 
įrankius, kurie padidins Kinijos 
pramonės pajėgumą. Ir raud. Ki
nijos pramonės pajėgumas gali 
ją paskatinti į karą.

portacijų sistemos, komitetas 
priduria, jog nuo 1956 m. kovo 
mėn. sušvelnėję tenai įstatymai, 
liečią draudimą laisvai pasirinkti 
darbą.

Adenauerio kelione į Ameriką 
sustiprino Vokietijos ryšius

BONNA, Vokietija, geg. 31. — Vakarų Vokietijos kancleris 
Adenaueris vakar grįžo namo iš Jungtinių Amerikos Valstybių, 
kur šešias dienas tarėsi politiniais klausimais su prezidentu Ei- 
senhoweriu ir kitais augštais pareigūnais.

Adenaueris pasakė: „Vokieti- —........... --------------------- ■
jos — Amerikos draugystė su
stiprinta“ jo pasitarimais Jung
tinių Amerikos Valstybių sos
tinėje.

„Mes sugrįžoęų, iš savaitės 
įtempto darbo, bet ir sėkmingo“, 
— pasakė Adenaueris.

Vakarų Vokietijos kancleris 
patenkintas, kad Amerika palai
ko Vokietijos suvienijimą. Ade
naueris dėkingas prezidentui Ei- 
senhoweriui, valstybės sekreto
riui Dulles ir kitiems pareigū
nams, kurie rodo nuoširdų drau
giškumą Vokietijos žmonėms.

jos vyriausybe, prieš susitarda
ma su Maskva nusiginklavimo 
klausimu. Vokietija tokiu atveju 
neprieštaraus oro kontrolei, kuri 
paliestų ir Vokietijos teritoriją.

Maskva ir Washingtonas

Soyietų Rusija ir Jungtinės 
Amerikos Valstybės yra suinte
resuotos Vokietijos rinkimais, 
kurie bus š. m. rugsėjo mėn. 
Maskva visokiais pareiškimais 
stengiasi sustiprinti opozicijos, 
socialdemokratų padėtį, Jungti
nės Amerikos Valstybės yra su
interesuotos pažadėti ar pareikš 
ti, kas sustiprintų Adenaųerį rin 
kimuose.

Amerikiečių dovana
TRIPOLI, Libija, geg. 3L — 

Jungtinių Amerikos Valstybių 
ambasada vakar įteikė $3,066 
Tripolio vyriausybei, kad ji su
šelptų nukentėjusius asmenis 
potvynio metu. Tai yra dovana 
amerikiečių bendruomenės Libi
joje.

’ Jei sovietai sutiks sujungti 
Vokietiją

Vakarų Vokietijos vyriausybė 
sutiko svarstyti demilitarizuotos 
zonos Europoje klausimą, jei so
vietai sutiks sujungti Vokietiją.
Tuo atveju Vokietija pasižada 
palikti rytinę Vokietiją visai de
militarizuotą ir duoti saugumo 
garantijas rytiniam kaimynam.

Vokietijos kancleris Adenaue
ris ir užsienio reikalų ministeris
Brentano, jieškodami atramos • Tuniso ministeris pirminiu- 
savo politikai,'penktu kartu at- kas Habib Bourguiba savo žmo- 
silankė į Jungtines Amerikos nėms per radi ją pasakė: Prancū- 
Valstybes. Adenaueris gavo už- zija yra pasiruošusi deryboms 
tikrinimą, kad Jungtinės Ameri- dėl finansinės pagalbos Tunisui. 
kos Valstybės ir toliau spaus So-; Prancūzija praėjusią savaitę nu- 
vietų Rusiją sujungti Vokietiją; traukė finansinę pagalbą Tuni- 
JAV taip pat tarsis su Vokieti-1 sui.

Fordo II pažiūra

Amerikoje taip pat kyla balsų, 
kad reikią raudonosios Kinijos 
blokadą sušvelninti. Šią pažiūrą 
remia Fordas H. Manoma, kad 
birželio mėnesį senatas pradės 
tyrinėti vyriausybės vedamą Ki
nijos blokados politiką. Califor- 
nijos ir Oregono valstybės jau

Masinis tautybių
mitingas New Yorke

NEW YORKAS, geg. 31. — 
Birželio 8 d., šeštadienį, nuo 2 
vai. ligi 4 vai. p. p. prie Jungti
nių Tautų būstinės New Yorke 
ruošiamas masinis tautybių mi
tingas reikalauti, kad Jungtinių 
Tautų atstovai savo rezoliuciją 
dėl Vengrijos išlaisvinimo nuo 
sovietų vykdytų. Tautybės daly
vaus su savo vėliavomis. Lietu
viai bus organizuoti skyriumi ir 
kviečiami gausiai dalyvauti.

Įsakė išvykti
WASHINGTONAS, geg. 31.— 

. Valstybės departamentas vakar 
sema, reiškia nepasitenkin,m, Vengrijos atstovybės kari-
umima hm IznTOTnmn Qio tyyttyti • _ v

niam pareigūnui birželio 3 d. iš-Kinijos boikotavimu. Šią mintį 
remia ir Floridos senatorius 
George A. Smathers (D.), ska
tindamas duoti Kinijai visas pre
kes, išskyrus ginklus. Dabartinė 
politika esą nubaudžianti tik ne
kaltą eilinį Kinijos gyventoją, o 
ne komunistinę vyriausybę.

Tačiau valstybės departamen
tas mano, kad laisvojo pasaulio 
saugumui bus daugiau pasitar
naujama, jeigu prekyba su rau
donąja Kinija nebus varoma.

vykti iš Jungtinių Amerikos Vai 
stybių. Jo pavardė — Karoly 
Meszaros.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Du amerikiečiai studentai dingo prie Austrijos — Vengri
jos pasienio. Manoma, kad juos pagrobė Vengrijos komunistų pa
sienio sargybiniai. Dingusių studentų pavardės: Myron A. Gil- 
bert, 20 metų, iš Waterboro, 8. C., ir Warent William Hair, 20 me
tų, iš North Augusta, S. C. Gilber't yra politinių mokslų studentas, 
Hair — žurnalizmo studentas.

— Sirijos kariuomenės štabo viršininkas gen. Tuicfik Nizam, 
Al Din pareiškė: Sirija perka ginklų iš Sovietų Rusijos, nes jų 
negali gauti iš Jungtinių Amerikos Valstybių, Prancūzijos, Brita
nijos ir Švedijos.

— Egiptas siųs 650 asmenų delegaciją į jaunimo ir sporto 
festivalį, kuris bus šią vasarą Maskvoje. Festivalio tikslas — 
skleisti komunistines idėjas tarp jaunimo.

— Komunistinės Kinijos artilerija apšaudė nacionalistinės 
Kinijos* (įucmoy salą. Vienas nacionalistinės Kinijos kareivis 
žuvo. ,

— Daugiau kaip 200 policininkų naudojo ašarines bombas nu
malšinti studentų riaušes Illinois universitete. Riaušės prasidėjo 
laistant draugiškai vandenį tarp dviejų organizacijų narių.

— Jungtinių Tautų specialus komitetas, tyrinėjąs sovietų 
skerdynes Vengrijoje, įspėjo Sovietų Rusiją, kad ji ištrauktų šavo 
kariuomenę iš Vengrijos, jei nori išvengti vengrų naujo ir krūvi- 
nesnio sukilimo prieš sovietų agentų nežmoniškus žiaurumus.

Sovietų laikraščiai 
puola Eisenhowerį

ir Adenaųerį
MASKVA, geg. 31. — Sovietų 

Rusijos laikraščiai vakar apkal
tino prezidentą Eisenhowerį ir 
kanclerį Adenaųerį, kad, girdi, 
jie komplikuoja ir vėlina nusi
ginklavimo problemas ir Vokie
tijos sujungimą.

Kremlius taip pat kaltina, kad 
prezidento Eisenhowerio ir Va
karų Vokietijos kanclerio Ade
nauerio pareiškimas . „nuodijąs 
tarptautinį klimatą ir trukdo su
daryti pasitikėjimą ir susiprati
mą tarp valstybių“.

Kremliui labai nepatikti, kad 
šią savaitę prezidentas Eisenho- 
įveris ir Vakarų Vokietijos va
das Adenaueris pabrėžė Šiaurės 
Atlanto Gynybos organizacijos 
(Nato) reikšmę prieš sovietinę 
grėsmę.

Maskvos „Pravda“ įtikinėja, 
kad pilnas nusiginklavimas ne
turi laukti Vokietijos sujungimo 
ir kaltina Vakarus planuojant 
Vakarų Vokietiją paversti „į Na
to atominę bazę”.

Atmetė reikalavimų
BUDAPEŠTAS, Vengrija, ge

gužės 31. — Jungtinės Amerikos 
Valstybės atmetė komunistinės 
Vengrijos reikalavimą, kad Ame 
rikos atstovybės personalas Bu
dapešte būtų trečdaliu sumažin
tas.

Gomulka laimėjo
VARŠUVA, geg. 31. — Len

kijos komunistų partijoj laimė
jo Gomulkos linija, kad socializ
mas Lenkijoje turi eiti keliu, 
kurs atsako Lenkijos sąlygom. 
Buvo atmestas maskvinių komu
nistų kaltinimas, kad Lenkija ei
na į kapitalizmo grąžinimą.

Prieš augštas kainas
CALCUTA, Indija, geg. 31. — 

Kairiųjų partijos paskelbė dvyli
kos valandų visuotinį streiką. 
Streikas paskelbtas prieš augš
tas kainas ir mokesčių pakėlimą 
Calcutoje ir kituose Vakarinės 
Bengalijos miestuose.

Pagalba vengrams
VIENA, Austrija, geg. 31. — 

Jungtinės Amerikos Valstybės 
šią savaitę davė dar 5 milionus 
dolerių Austrijai pagelbėti Ven
grijos pabėgėliams.

Rusija bijo bandyti 
vandenilio bombų
VARŠUVA, geg. 31. — Sovie

tų Rusijos komunistų partijos 
vadas Nikita Chruščev lenkų 
laikraštininkams pasakė Krem-

Tomadas siautė
FORT COLLINS, Colo., geg. 

31. — Pietryčiuose nuo Fort Col- 
lins praėjusį ketvirtadienį siau
tė tornadas. Nemažas skaičius 
namų sugriauta.

• Popiežius Pijus XII gegužės 
26 d. paskelbė palaimintąja Mo- 

liuje, jog Rusija turi tokią didelę į tiną Mariją, buvusią Eugenie
vandenilio bombą, 
net bandyti.

kad bijo ją

Pavedė bazę
AMMAN, Jordanas, geg. 31. 

— Britanija šiandien pavedė sa
vo oro bazę Mafraą Jordano oro 
pajėgoms. Ta proga buvo suruoš 
tos iškilmės, kuriose dalyvavo 
Jordano karalius Hussein.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicago

je ir jos apylinkėje šiandien — 
vėsu.

Smet, prancūzę, gyvenusią 1825 
-71. Ji įsteigė kongregaciją, ku
ri rūpinasi ligoniais ir neturtė
liais. Kongregacijos 500 narių 
atvyko į Romą dalyvauti kon
gregacijos steigėjos beatifikaci
jos iškilmėse.

KALENDORIUS

Birželio 2 d.: šv. Marcelinas; 
lietuviški: Ąžuolas ir Auksuolė.

Saulė teka 5:20, leidžiasi 8:18.
Birželio 1 d.: šv. Juvencijus ir 

šv. Kapraaijus; lietuviški: Dau- 
gotas ir Galinda.
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Šeštadienis, 1957 birželio 1

LAISVOSIOS LIETUVOS PAVASARIO GEGUŽINE!
1957 m. Birželio menesio 2-trę dieną - šį sekmadienį,
Bučio Darže, Willow VVest Inn & Picnic Grove, Willow Springs, Iii.
1. Gegužinės atidarymas ir vėliavų pakėlimas.
2. Vaikų sparto šventė ir žaidynės. Laimėtojams skiriamos dovanos. Vadovau

ja Leonas V AKSELIS.
3. Užkandžių mėgėjams, Broniaus Siliūno tik šiai gegužinei pagamintos, ska

nesnės negu bet kur kitur, naminės dešros.
Atsigaivinimui ir troškulio nuraminimui, parūpinta visokiausių gėrimų.

4. Jaunuoliams ir suaugusiems šokiai, grojant geram orkestrui.
Kvięėiami visi su šeimomis ir draugais.
Taigi nesėdėkite namuose ir nelaikykite savo vaikučių tvankioje Chieagoje, 

o leiskite juos į gamtą prasivėdinti plaučių.
• HOC*. * * OF»’SSi vii i «

Tuo tiktai turėsite malonų poilsį besigrožint savo ir savo bičiulių prieaug- 
liaus rungtyniavimu.

Tad visi, jauni, maži ir suaugusieji, šj sekmadienį į Bučio daržą: pasi
džiaugti, pasivaišinti ir pasišokti. L. L. LEIDĖJAI

1 07^°^

Redaguoja J. ŠOLICNAS, 518 E. Green Str., Champaign, III.

madieniniu kostiumu. Tikra tie- džiaunt, buvo, abu žaidėjus įskai, kias komisijas sudaryti, jau būtų
sa!

Ir čia būtina nustatyti kva
lifikacijas paskriems dalyviams.

Man atrodo, kad šventėje, kur

tant, ne daugiau kaip penki žmo 
nės (skaičius padidintas, kad ge
riau skambėtų). Ir pagaliau kas 
bandys jieškoti tos baigmės, ku-

Vagys Toronte
J. ŠOLICNAS

Dar ir šiandien neaišku visiš
kai, kas pagaliau buvo tie va
gys Toronte paskutiniųjų žaidy
nių metu. Todėl šiandien bent

Reikia išsijoti, bet ne 
suskaičiuoti

Atrodo, kad sekančiose spor
to žaidynėse būtų netikslu leisti

trumpa! norisi sustoti ties kai. žaM 8ak ki pirmosioms 
kuriais šventes parengimais ir 
pabandyti išsiaiškinti bent dali
nai apie įvairias vagystes.

Supraskite, nešnekame čia a- 
pie pinigines vagystes bei apie 
bankų apiplėšimus, kurios įvyk
do kasdien profesiofialai, turį il
gus pirštus ir gerus instrumen
tus. Bent trumpai stabtelėkime 
prie vagių mėgėjų, vogusių iš 
mūsų sportininkų taip brangų 
laiką. Būtų didelė netiesa, jei 
sakyčiau, jog tik dėl šventės 
pravedėjų žaidynių laikas buvo 
netinkamai išnaudotas ir tuo pa
čiu nuskriaustas šventės dayvis.
Ne. Jei ir kalti buvo kaikurie 
šventės pravedėjai ir rengėjai, 
tai tik dalinai. Tam tikrais at
vejais savo antspaudą uždėjo ne 
lemtoji aplinka. Esame ne sava 
me krašte, ir kiekvienu momen
tu vienas kitas pokštas gali bū
ti iškrėstas ir apdairiausiems or
ganizatoriams. O ką gi jau ba- 
kalbėti apie mus, kurie ir orga
nizaciniu 'atžvilgiu sportiniame 
gyvenime esame mažo vaiko am
žiuje.

dviems komandoms iš kiekvie
nos apygardos. s

Neseniai Vyt. Grybauskas tei
singai yra pastebėjęs, kad ir 
išrinktųjų komandų tarpe yra 
silpnų vienetų, kadangi atrinki
mo būdas jiems suteikia teisę 
dalyvauti.

Pažiūrėkime. Šioje sporto 
šventėje dalyvavo silpni krep
šinio vienetai iš Montrealio, Cle
velando ir Waterburio. Kad vie
netai neprilygo kitoms koman
doms, parodė rungtynių pasek
mės. Būtų logiška, jei toks ir 
krepšinio komandų skaičius bū
tų sumažintas iki keturių.

Galima leisti dalyvauti apy1 
gardinių pirmenybių meiseriams 
gardinių pirmenybių mesteriams

aplinka taip negailestingai va- r*°s vieta buvo žinoma tik pa- 
gia mums laiką, gal turėtų da- tiems žaidėjams. O ir vieta. Kūr 
lyvauti maždaug keturios ko- nei vėjas nužpučia, ne iuodas ne 
mandos vyrų, moterų ir jaunių užskrenda — ketvirtame augš- 
krepšinyje; tiek pat, bet ne dau- pačioje Prisikėlimo parapijos 
giau, vyrų ir moterų tinklinyje salės viršūnėje. Kaip Krėvės 
bei vyrų ir moterų stalo teni- raštuose. Manding, tik kryžiuo
se. Gi stalo tenise — individu- čiai, bet ne lietuvininkai galėjo 
alinėse varžybose — 16 vyrų, 8 vietą rasti.
moterys, 8 mergaitės ir 8 ber-, siūlau bent baigmines rungty- 
nivkai. Ir viskas! neg jterpti tarp visų kitų ka-

Jeigu toks skaičius dalyvau- niuolio varžybų, kaip buvo da
tų, tai gal būtų galima sutvar-1 romą pirmais metais Toronte, 

vėliau New Yorke ir Chieagoje. 
Stalo tenisas,- kaip sporto šaka,

kyti ir stalo teniso varžybas.

Nerūdykime patys
turi turėti lygias teises su ki
tais žaidimais, arba reikia šios 
sporto šakos varžybas pravesti 
atskirai.

Atrinkimo komisija

Jeigu reikia komandas atrink-

daugiau techniškas dalykas, ta
čiau faktas, jog tokių komisijų 
reikia. Tikėsime, kad ši proble
ma bus greitai išspręsta.

Nei perdaug, nei permažai 
' Tektų šnekėti ir apie žaidynių 
finansinius reikalus, bet nėra vie 
tos. Kada nors vėliau.

Kažin kaip grįžta mintysna a- 
nas gražiai techniškai išleistas 
sporto žaidynių metu leidinėlis. 
Ko tuo leidinėliu norėta atsiek
ti — nelabai aišku. Kažką pa
minėti ar gauti pusdolerį už žai
dynių programą. Iškart atrodė, 
kad tai leidnėlis mūsų krepšinio 
pergalei Lietuvoje paminėti. Ta
čiau dabar jau yra žinių, kad pa
našus leidinys dar yra tik ruo
šiamas. Ar tai buvo / žaidynių 
programa be komercinių skelbi
mų? Jei taip, tai kam taip sku
botai sukištos tokios brangios 
savais atsiminimais nuotraukos 
iš Lietuvos? Pagaliau leidinė- 

(Nukelta į 5 pusi.)

Vasarotojų dėmesiui
Vasarvietė Banga, Center- 

ville, Cape Cod jau priima kam
barių ir kabinų užsakymus. Va
sarojimo sezonas prasideda š. 
mt. birželio mėn. 15 d.

Dėl smulkesnių informacijų 
ir su užsakymais prašau kreip- 

REPAIRING — RESTYLING i tis pas O. Šlepavičtanę, 250 Co- 
Air conditioned, fireproof storage. lumbia Rd., Dorchester, Mass.

Store Your Furs — 
Heat Ruins Theni!

Suininer heat and dust. rob 
furs of lustre and beauty 
long before their time! Prn- 
tect your fur investment by 
storlng them ln tho RE- 
FRIGERATED VAULTS of 
any of the reliable furrlers 
listed ln this column Call 
today!

S3
1:

TOBLER’S FURS, INC.
Service at a lower price. Serving 
the public for 37 years

6510 S. Halsted St..
WE 6-8040

Tel. Garrison 7-4560. Po birže
lio mėn. 15 d. tiesiog į “Bangą” 
P. O. B. 307. Centerville, Mass. 
Tel. Hyannis 3297W.

Stalo teniso varžybas reikia 
skubiai tvarkyti, jei norime, kad 
šioji taip populari sporto šaka 
lietuviuose nebūtų mūsų pačių 
sunaikinta. O sunaikinsime sta
lo tenisą, jei varžybas leisime
pravesti tokiems žmonėms, ku- ] ti, tai reikia turėti ir autorite- 
rių pagrindinė filosofija yra, jog į tingą komisiją, kuri būtų paj’ė- 
“abiems žaidėjams sąlygos yra, gi tokį darbą atlikti. Šios žai- 
tokios pačios”. Kai toki organi- dynės įrodė, kad Faskas tokio
zatoriai tvarko, tada stalo teni
sininkai pusiaubaigmines rung
tynes žaidžia Toronto YMCA sa-

darbo atlikti negali. Pavyzdys — 
išstatymas stalo teniso žaidėjų 
individualinėse varžybose. Ne

ir ketvirtai komandai, kurią pa- ^°» žaidėjams besikeičiant stalo
rinktų tam tikslui sudaryta ko- 
mijai. Apie komisiją — vėliau.

Arba, kad ir tame pačiame 
stalo tenise. Dalyvavo aštuone
tas vienetų, kurių net trys buvo 
tikrai silpni. Toks Waterburio 
Gintaras, Detroito Kovas ir To-

Tačiau negalima dabar dis- se visiškai negalvodami apie 
kutuoti, kiek įtakos turėjo aplin- laimėjimą dėl to, jog jie patys 
ka — vagis, pavogusi iš mūsų žinojo esą daug silpnesni. Gi 
tiek brangaus laiko. Konstata- jau tokioje vienintelėje metinėje 
vę, kad visdėlto turime sutikti sporto šventėje, mano suprati- 
su faktu, jog, ką bedarytume, mu, visi varžybose dalyvaują
vistiek neišvengsime tam tikrų

For $22.50 I vvill remodel fo a 
1957-58 fashion your old fur coat 
into a cape, stole or jackėt. All 
work guaranteed. Cleaning and 
glazing. Monogram free. Call —

MARDAT’S FUR,
7909 Essex Ave., EX 5-5800.

REMODELING — REPAIRING 

Insured storage and 
all vvinter clothes.

UNO BERG
8615 S. Ručine, tel. HUdscn 8-6211

SINGER SEWING MACH1NE 
COMPANY

3415 So. Halsted Street 
Pilnas pasirinkimas nauju ir var 
totų Singer siuvamų mašinų. 
Mes atvyksim į .jūsų, .namus ir 
patikrinsime jūsų siuvama ma- 
šiną nemokamai. Tei. FR 6-8905.

DfiMESIO !
Populiariškiausia ir hygieniškiausia 

lietuviška
PLAUKŲ KIRPYKLA 

BRIDGEPORTE 
752 W. 38rd St.

Dabar yra vedama labai senai ir 
gerai prityrusio kirpėjo. Kaina ta 
pati, bet darbas daug sąžiningesnis.

PASKUBĖKITE
užsisakyti vietą Valiūnienės va
sarvietėje. Puikus reginys į At
lantą (5 .min. i privatų pajūrį). 
Pušynas. Rami nuošali (% m. 
nuo route 3) poilsio vieta. Kam
barys dviem asmenim su išlai
kymu (skanus liet. maistas) — 
$65 į savaitę, o kabinos (2 
kamb. ir virtuvė, šiltas vanduo) 
be maisto $50 į sav. Kreiptis: 
Mrs. O. Valiūnas, 261 Tbatcher 
St., Brockton 54, Mass., telef.: 
Brockton 637, o nuo 27 birželio: 
Mrs. O. V., R. F. D. No. 2, 
Cape Cod, Buzzards Bay, Mass., 
tel. Manomet 2023.

šykštuolis negali būti doro- 
gauti pensiją net ir tokie, ku- 

'/ingas. —Antistenas > Kemkite dien. Dranga’
lės koridoriuose, o komandinių sakau, kad tai būta blogos va- 
rungtynių baigmėje kovoja suį lios, tačiau tai greičiau dalyke 
teisėju, kad anas neišneštų sta-, neturėta nuovokos. Juk negali

ma argumentuoti, kad išsta
tant žaidėjus buvo remtasi žai
dėjo dalyvavimu apygardinėse 
pirmenybėse. Tai išduoda per 
mažą žinojimą apie stalo tenisi
ninkų pajėgumą.

Atrodo, k&d yra būtina jau 
sekančioje šventėje turėti kiek
vienai šakai komisijas, kurios 
tvarkytų komandinius ir indivi
dualinius išstatymus. Kaip to-

pusėmis, setą baigus. Be to jau 
pats laikas parodyti ir mūsų vi
suomenei pagaliau, kaip žaidžia 
mūsų stalo tenisininkai. Kažka
da kažkas gyrėsi, kad Lietuva 
buvo stipri stalo tenise. Žmonės 
šia sporto šaka domėjosi, į rung

ronto Aušra dalyvavo žaidynė- tynęs ėjo, žaidėjus matė. Tačiau 
tik pamanykite, kas nutiko šie
met. Vyrų vieneto baigmę žai-

vienetai turėtų būti maždaug vie
trūkumų, kurie atsiranda ne dėl i nodo pajėgumo. Reiškia, reikia 
mūsų kaltės, pažvelkime, ką mes pagaliau atskirti sekmadienines 
patys galime padaryti, kad su- komandas nuo pajėgiųjų. Su
gebėtume suvaldyti bent šiek 
tiek aplinką — vagį — ir idant 
sekančiose žaidynėse toji vagil- 
ka aplinka mums ” nepavogtų 
tiek daug laiko.

Pažangos keliu

Džiugu, kad nors ir pamažu, 
tačiau šiaip taip rėpliojame pir
myn. Pasirodo, kad per šešerius 
metus sugebėjome iš sporto de
monstracijų padaryti ir tikrą 
naudą duodančią sporto šventę. 
Atsimenu tuos laikus, kai savo 
tarpe turėjome rėksnių, kurie 
bandė bet kokiomis priemonė
mis išlaikyti ne perskyrus, bet 
vieną metinę sporto šventę. Ma
lonu, kad buvo pasukta teisin
gu keliu. Rėksniai pamiršo vi
sas metines demonstracijas ir 
nutilo. Atrodo,' kad patogūs na
mai, naujos masinos ir banko 
knygutės pajėgė juos lengvai nu 
tildyti. Šiandien turime dvi spor 
to šventes.

Dar vėliau sugebėjome pada
ryti atranką ir vežėme į žaidy
nes jau tik geriau pasirodančias 
apygardinėse pirmenybėse ko
mandas. Vadinasi, pragudrėjo- 
me ir dabar jau turime šventė
se tik pačius geriausius viene
tus. Ar gi geriausius? Jau a- 
pie tai buvo užsiminta. Buvo 
nurodyta, kad daugeliu atvejų 
dabartinis atrankos būdas nebu
vo visai tinkamas ir užtektinai 
teisijigas. Tai pasitvirtino ir To 
ronte. Ir todėl, jei skaitome sa
ve pažangiais, bandykime taisy
ti tai, kas negera.

Šiuo momentu atrodo, kad mū 
sų atrankos būdas — dalyvau
ja pirmosios komandos iš visų 
apygardų — nebėra tikslus. Pa
dėtis taisytina, nes nuo atitinka
mo būdo priklauso ir prog
ramos sutvarkymas žaidynėse.

mažinę komandų skaičių, sutau
pysime laiko.

Ir dar keletas dalykėlių. Yra 
būtina sutvarkyti “sūnus palai
dūnus”. Kalbu apie komandas, 
kurios dalyvauja tik namuose 
arba netoliese įvykstančiose 
sporto šventėse. Reikia pavyz
džių?

Šioje sporto šventėje dalyva
vo stiprus Hamiltono stalo te
niso vienetas. Savo dalyvavimu 
jis labai lengvai galėjo turėti į- 
takos net į galutines komandi
nes stalo teniso varžybas vyrų 
grupėje. Kaip žinome, Hamilto
nas tik pusiaubaigmėje buvo 
sunkiai 5:4 pasekme įveiktas 
Neries. Hamiltonas ligšiol suge
bėjo dalyvauti tik Toronte vy
kusiose varžybose. Niekur ki
tur. Turime dar geresnį pavyz
dį. Turįs teisę žaidynėse daly
vauti New Yorko stalo teniso 
vienetas šventėje nedalyvavo. Jo 
nedalyvavimas jau turėjo tiesio
ginę įtaką į galutinę pasekmę. 
Malonu, kad jo vietoje galėjo da 
lyvauti toks stiprus Rochesterio 
Sakalas. Tačiau paklauskime sa 
vęs, o kas gi būtų nutikę, jei bū
tų atvykęs Hartfordo Rytas? 
Aišku, jog dabartinis stalo teni
so meisteris Sakalas nebūtų ga
lėjęs dalyvauti. Ir čia reikia pa
taisų atrinkimo darbuose.

Pagaliau pats laikas sutvar
kyti ir individualines stalo te
niso varžybas. Užteks miniai 
leisti švaistytis apie stalus. Esu 
įsitikinęs, jau jeį ne teisybės tai 
pasigailėjimo yra verti ir mūsų 
stalo tenisininkai. Problema — 
individualinėse varžybose per
daug leidžiama dalyvauti ir lais
vai registruotis vietiniams žai
dėjams. Pasekmė — vėl pusė ge 
rų žaidėjų, kita pusė — žaidžian 
čių su paskolinta rakete ir sek-

Vienas iš žymiausiųjų teisi
ninkų Chieagoje yra Apygardos 
teismo teisėjas (Circuit Court) 
Harry M. Fisher. Jisai netik 
kad yra gimęs Lietuvoje (Šiau 
lių mieste), bet jisai didžiuoja
si lietuviais ir lietuvių kalba. 
Man buvo ypatingai malūnu jį 
turėti savo svečių tarpe, kai vy 
ko John Pakel, Sr., Chicago Sa
ving & Loan B-vės prezidento, 
pagerbimas. Jisai pasakė įdo
mią kalbą ir įteikė John Pakel 
— celebrantui J.A. Valstybių 
Nepriklausomybės Deklaraciją.

Harry M. Fisher labai jau
nas pradėjo teisinę karjerą. 
1904 metais jau gavo teisę prak
tikuoti advokatūrą, būdamas 
tik 22 metų amžiaus. Jaunuo
lių Teismo įstatymas (Juvenile

Advokatas Charles P. Kai, sveikina teisėją H. M. FISHER
grįstas, kurio svarbiausia min- Court yra svarbiausia įstaiga,
tis yra ta, kad nusikaltęs vai
kas neprivalo būti laikomas 
kriminalistu,, bet turi būti pa
vedamas teismo paskirto globė
jo priežiūrai.

Taip anksti prasidėjusi tei
sinė Harry Fisher karjera vys
tėsi gana palankiai ir toliau. 
19J2 metais jis yra išrenkamas 
Chicagos Municipalinio Teismo 
teisėju. Jisai gavo ypatingą pa 
skyrimą. Jam buvo pavesta 
trys socialiniai skyriai^ Morai 
Court, Court of Domcstic Re- 
lations ir Boys Court. Jisai šį 
paskyrimą atliko labai rūpestin 
gai įnešdamas žymių pagerinimų 
į šių teismo šakų procedūrą. Už 
šiuos pasižymėjimus teisėjas 
Harry M. Fisher buvo paskir-

Court Aet) yra jo projektu pa tas į Motion Court. Motion

kurioje sprendžiami painūs teis 
mo ginčai, dalyvaujant vien ad
vokatams ir teisėjams.

1921 metais teisėjas Harry 
M. Fisher buvo išrinktas į A- 
pygardos Teismą (Circuit 
Court), kur jis darbuojasi ligi 
šiol. Dirbdamas teisrfie taip il
gai H. M. Fisher igijo daug 
praktikos, norėdamas žmonėms 
ir toliau patarnauti stato savo 
kandidatūrą ir šiais metais de
mokratų sąraše. Rinkimai į 
vyks birželio 3 dieną. Reikia ti
kėtis, kad visi Chicagos lietu
viai balsuotojai atiduoš savo 
balsą už Harry M. Fisher, kad 
jis ir toliau jiems tarnautų. Ge
ros sėkmės.

Charles P. Kai

PERPILDYTAS SANDĖLIS
Nationally advertised motorizuoti žuolės pjautuvai

s reg. $97.50 TIK $79.95
• BRIGGS & STRATTON MOTORS • 18” Rotery pjautuvas 

• SĄLYGOS: Nuo $7.00 įmokėjimo

BUTKUS LANDSCAPING SUPPLIES
9742 Southvvest Hwy. GA 2-0802

Oak Lavvn, Illinois Dept. DG
4*

DOVANOS 1 LIETUVĄ
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE bendrovė siunčia ) LIETUVĄ 

ir į Rusiją (Sibiran) dovanų siuntinius su Įvairiomis gėrybėmis, kaip tai: 
angliškom medžiagom, maistu, avaline, vaistais. Taipgi per mūsų ben
drovę Jūs galite nusiųsti LIETUVON siuvamas mašinas SINGER, akor
deonus HOH NER, dviračius, laikrodžius ir daug kitokių dalykų. Visi šie 
daiktai yra pristatomi ir iš Anglijos bei Švedijos. VISI reikalingi mo
kesčiai yra apmokėti siuntėjo, gaunant siuntinį mokėti nieko NEREI
KIA. Pristatymas garantuojamas 100%, nes pilnas DRAUDIMAS.

W-7 ORO PAŠTU ..................$38.00
50 GM Ktreptomycin a 1 gm.
1000 tablečių Riniifon 

Ko cho a 50 mgm

W-» ORO PAŠTU ................ $33.50
200 tablečių Uutazolidin a 100 mgm 
200 tablečių Serpasil a 0.25 mgm 
200 tablečių Athophan
250 tafal. Vitamin B-12 a 10 micr.

K-13 . . .
20 svarų Cukraus

S-14 ... 
20 svarų grynų taukų

. . $23.50

H-17 ... 
10 svarų 
10 svarų

grynų Taukų 
Cukraus

0-19 . .

spalva ir visi reikalingi priedai 
(pamušalai, kišenės, siūlai ir kit.).

3 jardai vilnonės medžiagos suk
nelei Afgalaine. visokių spalvų.

G-21 ............................................. $09.50
3 jardai vilnonės vyriškam pal

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

3*4 jardų vilnonės medžiagos vy
riškam kostiumui su visais reika
lingais priedais.

G-22 . . . 777? ?................... $47750
5 jardai Cotton medžiagos, 

įvairių spalvų.
5 .jardai Rayon, įvairių spalvų 
5 jardai Heavy Crepe, jvair. spalvų
5 jardai Satln, baltas
6 jardai baltos medžiagos pataly

nei, 7 2 inčlų pločio.
5 jardų Poplin,' balta.

3 jardai vilnonės medžiagos mo
teriškam paltui (mėlyna ar pilka

Mes dar siunčiam visą eilę kitokių dalykų. Ypatingai mūsų bendrovė 
siunčia labai pigiomis kainomis ORO PASTŲ įvairiausius vaistus Užsa
kant į Sibirą, prie nurodytų kainų .pridėkite — Oro Paštui $5.50, kjtiems 
$1.60.

Mes išsiunčiame vaistus pagal Jūsų receptus gautus iš Lietuvos

Rašykite mums lietuviškai, prašydami visokių informacijų. Naudo
kitės mūsų patarnavimais, nes mes turime daugmetinį patyrimą.

Prašykite mūsų katalogų.

INTERNATIONAL PARCEL SERVICE 
4102 Archer Avenue, Chicago 32, III.

Telefonas FRontier 6-6399
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ŠEN. DOUGLAS PLANAS
Didysis lietuvių draugas senatorius Paul H. Douglas (iš Il

linois) ir šiame aštuoniasdešimt penktame JAV Kongrese ener
gingai veikia pavergtųjų tautų išlaisvinimo naudai. Jis ir šiam 
Kongresui yra pateikęs rezoliuciją, kuria siūloma įsteigti “Lais
vės autoritetą’’ (Freedom Authority), kuris duotų paramą toms 
grupėms, kurios aktyviai darbuojasi, norėdamos palaikyti gyvą 
dvasią ir viltį pavergtose tautose.

Rezoliucijos autorius šen. Douglas šiuos žodžius rašančiam 
laišku yra priminęs, kad rezoliucija yra visai panaši į pernykštę, 
kurią jis buvo pateikęs Senatui ir Senatas buvo ją priėmęs. Ji 
nebuvo įgyvendinta, nes Atstovų Rūmų vadovybė jai nepritarė, o 
nepritarė todėl, kad Valstybės Departamentas pasipriešino. Šį 
kartą planas yra siūlomas abiems Kongreso rūmams. Rezoliu
cija yra "Joint Resolution” (S. J. Res. 87). Jei ji praeitų abie
juose rūmuose, ji turėtų didesnį svorį Valstybės Departamente, 
ir būtų galima laukti prez. Eisenhovverio pritarimo. Taigi šiemet 
lyg ir daugiau turima vilčių planą realizuoti.

Savo laiške mums šen. Douglas konstatuoja svarbų faktą, 
kad dabar, po pernykščių įvykių Vengrijoje, Lenkijoje ir kitur 
už geležinės uždangos, dar aiškiau žinome, jog pavergtųjų tautų 
troškimas ir valia išsilaisvinti nėra mirę, ir dabar yra pats lai
kas steigti tokią įstaigą, kaip “Laisvės autoritetas”, kuri pa
dėtų drąsiems žmonėms išsilaisvinti iš komunistinės tironijos 
varžtų.

Rodos nereikia nė priminti mūsų visuomenės vadams ir vei
kėjams, kad svarbi jų pareiga yra kreiptis į savo draugus tiek 
Senate, tiek Atstovų Rūmuose, prašant paremti S. J. Res. 87 ir 
už ją balsuoti. Minint tragiškąsias birželio dienas Lietuvoje, 
reikėtų planą paremti rezoliucijomis.

Rezoliucijos pradžioje yra pasakyta, kad JAV Kongresas jau 
yra pasisakęs prieš komunizmą ir jo plitimą. Visiems yra žino
ma laisvojo pasaulio kova prieš žmonių ir tautų pavergėjus. 
Toji kova negalinti būti laimėta vien tik pasipriešinimu tolimes
niam pavergimui, bet yra būtina kurstyti pavergtųjų širdyse lais
vės dvasią ir viltis. Šio akto (S. J. Res. 87) tikslas yra palaikyti 
laisvės idėją, tekiant paramą grupėms ir organizacijoms, akty
viai besirūpinančioms išlaisvinimo reikalais.

“Laisvės autoriteto” planas būtų tiesioginėje JAV prezi
dento žinioje. Jis nebūtų surištas su jokiu vyriausybės depar
tamentu. Plano vykdymo centras būtų sostinėje. Jam vadovau- 
vautų prezidento paskirtas administratorius. Jis turėtų vienuoli
ka pagelbininku — po vieną iš šių tautinių grupių: lietuvių, lat
vių, estų, lenkų, vokiečių, čekų, ukrainiečių, vengrų, bulgarų ir 
rumunų. Planui finansuoti būtų sudarytas specialus fondas fi
nansų departamente. Pradedant 1958 fiskaliniais metais būtų 
kasmet skiriama šiam reikalui 20,000,000 dolerių.

Pateikdamas rezoliuciją šen. Douglas Senato plenume pa
sakė gerą kalbą, tarp kitko primindamas, kad pats Kremlius 
yra atvirai pripažinęs ir viešai paskelbęs Stalino nusikaltimus 
prieš žmoniškumą. Nebepakeldami didžiųjų sunkumų ir baisiųjų 
persekiojimų komunistinėje imperijoje, žmonės išdrįso sukilti ir 
pareikalauti laisvės bei geresnio būvio. Vengrija nurodoma ryš
kiausiu pavyzdžiu. Senatorius visai teisingai pastebėjo, kad 
Vengrijos revoliucija buvo mirtims smūgis komunistams. Tai 
buvo labai aiškus įspėjimas, kad meilės laisvei negalima nu
žudyti.

PERSKIRTI DVYNUKAI

Siamo dvyniai berniukai perskirti sėkmingai operacija North Side 
ligoninėje Youngstown, O. - (INS)

VIENYBĖS KELIU
P. STRAVINSKAS, Cleveland, Ohio

Garsas” persispausdino iš įjungiant jame ypač gi mūsų 
VLIKo Informacinės tarnybos, jaunesniųjų jėgas.

6) Straipsnio pabaigoje sako
ma:

leidžiamų “Informacinių Žinių” 
labai teisingą Eltos straipsnį 
“Aiškiu vienybės keliu”. Susi
pažinkime ir mes su pagrindinė
mis jo (mintimis.

1) Ten pirmiausia konstatuo
jama, kad VLIKas sustiprino sa 
vo pastangas ir ėmėsi konkre
čių žygių visai mūsų patriotinei 
visuomenei apjungti kovoje už 
Lietuvos išlaisvinimą.

2) Konstatuojama, kad VLIK- 
as visuomet apgailestavęs, kai 
viena ar kita grupė išsijungda
vusi iš jo darbo, nes tai mus ne 
stiprindavo, o tik silpnindavo.

3) Todėl jis, VLIKas, ir dabar 
atidaręs plačiai vartus visiems, 
norintiems į bendrą darbą grįž
ti, nieko nekaltindamas, iš nie

Rinkiminė talka
Tenka būti pirmu lietuviu kan 

diduojančiu rinkimuose į fede- 
ralinį parlamentą iš OCF, t. y. 
Kanados darbo partijos sąrašo 
Triniti rinkiminėj apygardoj To 
ronte.

Kanadoj absoliutinė mūsų dau 
guma esame darbo žmonių padė
ty ir užinteresuoti įgyvendinimu 
tokios socialinės politikos už ku
rią visu atkaklumu kovoja CCF, 
t. y. pastoviu, nuolatiniu ir jmo- 
niškai apmokamu darbu,, pilnu 
socialiniu draudimu, apimančiu 
ligos, invalidumo, bedarbės at
vejus, tinkama senatvės pensi
ja visiems, nežiūrint kaip ilgai 
Kanadoj gyvena, planinga imi
gracijos politiką, nedaleidžiant 
jokios diskriminacijos ir naujų 
ateivių išnaudojimo ir eilė kitų 
socialinių pagerinimų. Tarp Ka
talikų Bažnyčios ir CCF sociali
nių doktrinų nėra esminio skir
tumo. Abiejose doktrinose žmo
gus, o ne doleris yra visų ver
tybių mastas ir siekimų tiks
las.

CCF visu griežtumu atmeta 
komunistinį totalizmą pavergti 
žmogų, kaip Dievo kūrinį, ir sto
vi už tautų laisvės bei apsispren 
dimo principus. Mr. Coldwell

“Kiekvienam galvojančiam 
aišku, kad VLIKą sugriovę, jo
autoritetą sumurdę, mes patys __ , ..... . ,

CCF vadas aiškiai yra pasisakęssave išplakame, nes kitos pana. 
institucijos nesukursime.

tarmių atlasą. Visa Lietuva tam 
i tikslui padalinta 700 punktų, is-

Esu tikras, kad mano laimė- i dėstytų vienas nuo kito maždaug 
jimas birželio 10 d. bus jūsų vi- 12 km. atstumu. Ištirtųjų bei ap- 
sų laimėjimas. Tegul man bus Į rašytųjų punktų skaičius siekiąs 

jau netoli 300. Tarmių medžiagąleista priminti, kad panašiai tą 
reikalą vertina ir VLIKo pirmi
ninkas J. Matulionis, kuris leido 
man naudoti jo man rašytą laiš 
ką, raginantį visus lietuvius pa
remti mane rinkimuose.

Dr. Ancevich-Ancevičius

renka ekspedicijos ir atskiri as
mens. J. Balčikonis, V. Grinavec- 
kas, K. Korsakas, J. Kruopas, B. 
Larinas, E. Mikalauskaitė, J. Pa
lionis, 'J. Senkus, K. Ulvydas ir 
Z. Zinkevičius žurnale „Tarybi
nė mokykla“ (nr. 2) paskelbė at
sišaukimą „Aprašykime gimtąją 

• Sistemingas tarmių tyrinėji- tarmę". Tame darbe talkininkau- 
mas. Lietuvos Mokslų akademi- jąs ir Vilniaus universitetas bei 
jos Lietuvių kalbos ir literatūros1 Vilniaus valstybinis pedagoginis 
institutas ruošia lietuvių kalbos institutas.

JEI TIK BALDŲ REIK,

PAS RUDAITĮ
TIESIAI EIK.

Žemiausios kainos Chicagoje. Išsimokėjimui iki 3 m.
Air oonditioner, Emerson, Admiral, Hot Point,

Wmtinghoo.se ir kiti tik ................ ............................ $149.00
8 cub. pėdų šaldytuvai, Frigidaire, Admiral, Westing-

house, Norge .....................................  ......................... $159.00
Virimui gesiniai porcelano pečiai .........  ....................... $ 89.00
Skalbimo mašinos geriausių firmų-..........  ..................... $ 89.00
Automatiškus skalbimo mašinos..........  ............................$189.00
Gesiniai ar elektriniai džiovintuvai......... ..........................$149.00

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Sofos dienai, nakčiai lovos parduodamos po $69.00

pas mane tik .............................................. ............. $ 39.00
5 dalių svečių kambario baldai (sofa, kėdė, otoman,

2 pagalvėlės) kitur parduodama po 150.00 dclerių
pas mane tik ........................... ...................................... $ 99.00

2 dai. Nylon setai išpardavimuose siūlomos po $289.00
pas mane tik .........................  ....................................... $229.00

MIEGAMO KAMBARIO BALDAI
Metalinės lovos visų dydžių tik ....................................
Medinės, ąžuolo lovos .....................................................
Vatiniai matracai ......................... ................................
Spyruokliniai matracai parduodami po $39.95 dabar tik $ 26.50 
2 dalių ąžuolo miegamo kambario baidai reguliariai

parduodami po $199.50 dabar tik ........................... $ 99.00
4 dalių miegamo kambario baldai vertės $400.00 tik $249.00 
8 dalių miegamo kambario baldai visur parduodami po

$199.00, pas mane tik .............. ........................ $149.00

KILIMAI
9x12 kilimai parduodami pc» $59.00 dabar tik............... J 39 00
9x12 kilimai vertės $99.00, pas mane tik ........... J 69.00

RADIJO IR TELEVIZIJOS
17 ftnchų televizijos $149.00 vertės tik ............................ J 99.00
21 inchų televizijos $189.00 vertės ................................ $149*00
24 inchų televizijos $209.00 vartės tik . .. ................. $199*00

Atsilankę rasite daugybę kitų prekių, kurias pirksite žei- 
miausiotni kainom Chicagoje.

Perkant baldus, nežiūrint kurioj Chicagos daly gyvena
te, Jums apsimokės aplankyti mane, palyginti kainas ir pirk
ti pigiau, negu bet kur kitur.

už pavergtų tautų laisvę ir vals- 
VLIKas šiandien yra ir mūsų H**# apjizprendim,^ Pas niek, 
tautos, ir mūsų valstybes valios ^1 jokių abejonų ,dėl
reiškėjas ir jų balsas. Nuo 1943 su komunizmu,

metų jis vadovauja mūsų išlais
vinimui. Tepasvarsto kiekvie
nas, ar jo pasirenkamas kelias, 
jo statomos sąlygos yra naudin 
gesni bendram reikalui, negu 
apsijungti visiems apie VLIKą.
Ar iš viso yra kitas vieškelis, 
kuriuo mūsų tauta turėtų pa
sukti. Koks jis?! Tepagalvoja 
ir tepasiima atsakomybę kiek-

SIOS

Asmeniškai, dar prieš antrąjį 
Pasaulinį karą .teko rašyti 
straipsnius ir knygas demaskuo
jančias bolševizmą.

ko nereikalaudamas atsiprašy- vienas. Mes linkime — tesujun-
mo ir nieko neskirstydamas į 
nugalėtojus ir nugalėtuosius.

4) Apgailestaujama, kad kai
kas šitą VLIKo taikos iniciaty
vą palaikė jo silpnybės ženklu. 
Į tai atsakoma, kad VLIKas tos
iniciatyvos ėmėsi, turėdamas 

Pastarieji įvykiai už geležinės uždangos duoda naujų vilčių prieš akis mumg nepalankią
kad laisvė ir nepriklausomybė įvairiomis priemonėmis gali būti 
atstatyta daugelyje tautų už geležinės uždangos. Šen. Douglas 
planas — “Freedom Authority” — ir bus viena tų efektinges- 
niųjų priemonių pavergtiesiems laisvinti.

Auklėjimas ir realybe
f VYSK. BRIZGYS

Jau ne šiandien yra gimusi, 
nors naujai pavadinta, vadina
moji realistinio auklėjimo teori
ja. Savo turiniu esminiai ji ne
siskiria nuo “nepriklausomos 
etikos” teorijos. Realistinio auk 
įėjimo vardu norima pavadinti 
auklėjimą be jokių pastovių prin 
cipų, o paisantį dienos nuotai
kų, įvykių, reikalavimų. Tenden 
cija gyvenime paisyti trumpalai 
kio savanaudiškumo, prie visko 
prisitaikymo yra sena.

Tokio galvojimo ir auklėjimo 
kryptį vadinti realistine yra ne-

Tinkamaį įvertinti aplinkos 
įtakos realybę ir jieškoti priemo 
nių tą aplinką apvaldyti, o ne
leisti jai valdyti jaunimą.

Įvertinti Dievo malonės vei
kimą ir ja naudotis.

Kiekvieno žmogaus, o ypatin
gai jaunimo, nukreipimas nuo 
šių realybių, jaunimo vilioji
mas nors ir realiais, bet maža
verčiais dalykais realaus gyve
nimo vardu, yra jaunų žmonių 
apgaudinėjimas. Nukreipimas 
jauno žmogaus protų ir širdies 
nuo svarbiausių realybių į menk

tarptautinę padėtį, įsidėmėtiną 
Vengrijos pamoką, aiškiai stiprė 
jančią sovietuose neostalinizmo 
linkmę, slepiančią savyje mūsų 
pavergta  jai tėvynei naujų sun
kių kančių ir priespaudos pa
vojų. Jis pasukęs plačiuoju vie
nybės keliu, siekdamas išlaikyti 
mūsų kovos dvasią, ugdydamas 
pasišventimą (ypač jaunose kar 
tose), norėdamas pakelti sveti
mųjų tarpe lietuviško reikalo 
orumą ir įjungti visus, visus be 
išimties į šventą kovą už mūsų 
tėvų žemės laisvę.

5) Atrėmus eilę kitų priekaiš
tų VLIKui, sakoma, kad reikia 
mesti šalin nereikalingas kalbas 
apie partijų varžymąsi dėl vietų 
(kurio nėra), liautis kaikam ap
gaudinėti save kažkokia “stip
rybe”, telktis visiems VLIKe,

gia visus 1944 m. vasario 16 d. 
deklaracijos dvasia ir Lietuvos 
kančios (m. pabr. — P. Str.)”.

Tai iš tikrųjų auksinės min
tys. Jos paskelbtos pačiu laiku, 
kada iš VLIKo išstojusios mūsų 
politinės grupės — Lietuvių Tau 
tinė s-ga ir Lietuvių Frontas ren 
giasi .svarstyti irgi tuos pačius 
vienybės klausimus savo suvažia 
vimuose.

Mūsų nuoširdus linkėjimas 
tautininkams ir frontininkams 
— politinės vienybės atstatymo 
klausimą svarstyti savo plenu
muose tokia taikos dvasia, to
kia išmintimi ir tokiu minties 
ramumu, kaip jį svarsto mūsų 
VLIKe pasilikusios grupės, VLI- 
Ko kamienas.

JO S LITTLE SEWINO B0X
Siuvame suknele* — Taisome

Ekspertiškaa darbas už prieinamas 
kainas. Užuolaidos pasiuvamos pagal 
užsakymą. Jokia siuvimo darbas ne 
ra per mažas nei per didelia Puikiai 
atliekamas darbas. Kalbame lietuviš
kai. 1700 S. Halsted St., SK 3-4044.

Keliones į Švč. Paneles Marijos Stebuklingą 
Šventovę Šiaurėje

Gražioje Cap de la Madeleine, P.Q., Canada
Keliautojus lydi kunigas ir klerikai nuo Chicagos ir atgal. 

Kelionę ruošia

CONFRATERNITY 0F PILGRIMS
108 Ncrth State Street, Chicago 2, Illinois 

Tel. FRanklin 2-8754
Pastaba — Kiekvienoje kelionėje aplankoma Šv. Onos de 

Beaupre (viena kelionė vyksta jos šventėje) ir Oratory of St. 
Joseph viena kelionė jo šventėje) ir viena kelionė su pullman 
patogumais ir gailestingųjų seselių aptarnavimu visų nelimpa- 
mom ligom sergančių invalidų. • »

Dėl smulkesnių informacijų rašykite arba telefonuokirte.
J?

MAJOR FURNITURE,
3207 So. Halsted Street

Telefonas _ CAIumel 5-3207
Vedėjas E. RUDAITIS 

Krautuvė atidaryta: kasdien 9—6 vai.
pirm. ir ketv 9—9:30 vai. 
sekmadienį 12—5 valandos

PAULIUS JURKUS

SMILGAIČIŲ AKVARELĖ
RRCMIJUOTAS ROMANAS

$ 9.95 
$ 29.50 
$ 12.50

INC.

. -J • h. P i niekius yra niekad nepataisoma 
jas auklėjimas tun paisyti rea-' . . TA . ...
, , . . r .. m z- • sknauda. Daugelis jaunystėj su
lybės, tai tiesa. Tačiau pirmoje klaidintu gyvenimą klai
edėje reikia paisyti amžinųjų kelįu jai kada patys
ir viską lemiančių realybių, o ne 
vien aplink vykstančių trumpa
laikių ir mažaverčių dalykų. P. 
Pijus XII savo kalėdinėje kal
boje 1956 m. liepia žmonėms 
būti realistais ir jaunimą realis
tiniai auklėti, tačiau pirmoje 
vietoje pasiremiant svarbiausio
mis realybėmis:

Dievo ir jo įstatymų buvimo 
realybe. Yra prieštaravimas sau 
patiems net valstybiniuose do
kumentuose, valstybinėse šven
tėse, iš vienos pusės, pabrėžti 
Dievui dėkingumą, jį pagarbinti, 
o iš kitos pusės, nepaisant Dievo 
ir jo įstatymų, jaunimą taip 
auklėti, tarsi jokio Dievo nebū
tų.

bus nebegrąžinama, trumpo gy- 
bus nebgrąžinama, trumpo gy
venimo svarbi dalis bus praras
ta.

115 tęsinys

Klebonas suduoda krumpliais į stalą ir žvilgsniu 
svilina visus. Vyrai gesina papirosus, suklusta, o ku
nigas padeda portfelį ir iš jo išima kažkokį ryšulėlį, 
suvyniotą į laikraščius.

— Štai pavogtieji pinigai!
Linkus ūmai atsistoja. Fii! Dalykai vėl taisosi. 

Žmonėms reikia būti realia- Tai nepastovūs orai: čia lyja, čia vėl saulė į nuga- 
tais; tokiais reikia auklėti ir jau I rą kimba!
nimą. Ir tas, kuris nieku nesi
rūpina, ir tas, kuris gyvena ne
realiomis svajonėmis, abu yra 
vienodai nelaimingi. Tačiau rea
lųjį gyvenimą imkime su visu jo 
turiniu, o ne tik su dienos įvy
kiais. Realybes sustatykime ei
lėn pagal jų vertę ir avariją. Tik 
ra prasme realus auklėjimas y- 
ra toks, kuris jaunam žmogui
padeda visas tas realybes ir pa- Julių?

Ar aš nesakiau, kad šitaip bus: pinigai patys 
parjos iš ganyklų! — nusijuokia ir grūdasi. Vyrai jį 
tildo, tempia už skverno, kad sėstųsi.

Pakyla buhalteris išblyškęs, susinervinęs. Va
landėlę žiūri į kunigą Senkų, į atneštą ryšelį ir tie
sia ranką, bet klebonas prispaudžia dideliu delnu.

— Palauk, gerbiamasis! Aš visa žinau apie tave, 
visa! — piktai jis pabrėžia paskutinį žodį.

Subruzdę vyrai tuoj nurimsta, nejaukiai dairosi 
tai į vieną, tai į antrą, šitaip klebonas kalba prieš

sumikčioja hubalteris ir šluos
Remtis žmogaus prigimties ir I įvertinti. Be tokios pažiūros į 

jos įstatymų realybe. auklėjimo realumą ir geriausias.
Atsiminti gimtosios ir mūsų auklėtojas negali žinoti, kokie meta žodžius ir skerbiasi arčiau. — Duokit man, tuoj traukia Linky.

žinti, ir tinkamai suprasti bei — Aš nekaltas! 
tosi kaktą.

— Ko nesaugojai prigulęs, hi, hi! — Linkus jam

— Čia ne kortos, bičiuli, — atsigręžia klebonas. 
Reikia tuoj pašaukti policiją. Jos akyse atidarysi
me paketą.

— Pakviesti! — atsidūsta vienas.
— Skambink telefonu!
— Klebone, aš sakiau ir dar įtarto ju: aš nekaltas 

1 šioj byloj. Man labai keista, iš kur tamsta atnešei 
tuos tariamus pinigus.

— Ar tai svarbu ? Paskambink!
Ties langu už klebono nugaros sėdi Gimbutas. 

Nulenkęs galvą klausės visų kalbų, bet dabar atsuka 
papurusius ūsus Juliui ir taria:

— Skambink, jei prašo!
Buhalteris, pasukęs telefoną, ragelį duoda kle

bonui. Tegu jis dar labiau maišosi. Pats pasitraukia 
į šalį. Kunigas liepia policijai tuoj atvažiuoti! Nesu
klydo sakydamas! Vyrai linkteli galvom pritardami. 
Jiems bankelis švarbu. Valiuta! O Julius turi savim 
rūpintis. Pergreit įvykiai rieda! Nėra kada pagalvoti. 
Jį apkaltins!

Reikia kažką veikti, valdybą reikia palenkti sa
vo pusėn. Negalima išsigąsti. Negi stovės lyg kuolas. 
Tada sukals ir kojom užtryps.

Pamato virtuvėje stysantį butelį. Atneša jį. Stik
liukus. Linkus pirmas pašoka linksmas.

— Pilk, jau ir taip viskas prapilta! Tegu burnelė 
nuplaus!

Vyrai dirsteli, bet nekreipia dėmesio. Žiūri jie 
į ryšulį, šnabdždasi. Prie durų sustoja automobilis, ir 
Drąsutis žcgnia vidun. Jį pasitinka Linkus.

— Kai tamstą pamatau, man atrodot kaip Lietu- 
vo prezidentas. Įklimpon, traukit už ausų!

— Sėsk tu, spragile, netrukdyk! — vienas pa-

asmeninių nuodėmių įtaką žmo 
gaus prigimčiai.

bus jo darbo rezultatai ir kiek'suskaitysiu. Moku proferansą lošti, visus vistus sura- 
jie bus patvarūs. šau mintinai 1 sena.

— Kas čia, posėdis? — vachmistras sužydi šyp

— Ne, taip sau, — atsako klebonas, — O kaip 
policijoje?

— Ho! Policijoj tvarka geriausia! — pirštais 
žaidžia drąsutis. — Mes laikomės! O tamstelės, ko 
šaukėt ?

-4- Štai ant stalo guli pavogti pinigai. Prašau ati
daryti ir patikrinti! — kunigas Senkus parodo į 
ryšelį.

Vachmistras sumirksi, paskui užlaužia antakius, 
žandus išpučia ir pamažu prieina, žiūri ir ūmai nusi
juokia.

— Taip, čia pinigai! — klebonas baksteli pirštu į 
laikraščius!

Drąsutis dar kruta, trepsi netikėdamas. Krimina
linės valdininkas paima ryšelį ir varto, žiūrinėja.

— Tamstelės, nejuokaukit! Ar tikrai čia trys 
tūkstančiai, a? — vachmistras surimtėja.

— Jei klebonas sako, tai ir yra, eretike! — ūžte
li Linkus.

— Jeigu šitaip, tai gerbiamieji, o ho! — Drąsu
tis sukruta ir, griebęs nuo stalo žirkles, sučiauškina, 
perkerpa lininius siūlus.

Visi atsistoja, grūdasi aplink.
— Tamstelės, tyliau, čia policija dirba! — Drąsu

tis stumteli vyrus nuo stalo.
Valdininkas išvynioja laikraštį, ir pasirodo pi

nigai. Pinigai! Sudėti į pluoštus, apvynioti popie
riaus puostele, antspauduoti ir paties buhalterio pasira
šyti. Žiūri valandėlę nustebę, vachmistras net kaktą 
nusišluosto, o Linkus kraipo galvą.

— Kaipgi gražus gražus rūtelių darželis!
Kažkas nusijuokia, ir visi suklega.
— Gerbiamieji, prie tvarkos! Prašau sėsti. Ne

trukdykit mum veikti. Reikia suskaityti, patikrinti.

* iBia dkttfiiiį __ .
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Šeštadienis, 1957 birželio 1

A. A.
GABRIELE KUKUTIS 

Landsbergaitė
Gyveno 4322- H. M u piewood AVų 

Tel. YA 7-340(5 
Mli'8 geg. 31 d., 1957, 10:47

vai. ryt-o, sulaukus 59 m. amž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Biržų 
apskr., Joniškėlio parap. 

Amerikoje išgyveno 7 m. 
Puailiko dideliame nuliūdime 

duktS K a m u t 8 Vyšniauskas, 
žentas Alfonsas, anūke Audro
ne, Australijoje liko brolis Vy
tautas Landsbergas-Žem kai nis 
su šeima, kjt tavojo liko 2 se
serys: Sofija Jablonskiene su
šeima ir Jadvyga Gurevičiene 
su šeima, kiti gimines, draugai 
ir pažįstami.

Kūnus bus pašarvotas šeštad.
6 vai. Petro Bieliūno koplyčio
je, 4S48 S. California Avė.

1-aidotuvčs įvyks pirmadieni, 
birželio 3 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta } švenč. 
Pantįlės Nekalto Prasideijmo 
parap. bažnyčią,, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nes sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 

^dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Duktė, žentas ir 
anūkė.

Laidotuvių direktorius Pet
ras Bieliūnas. Tel. LAfayctte 3- 

3672. ...

ĮSIGYKITE DABAR

Naujasis Testamentas- 
Šventas Raštas

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

“DRAUGAS” 4545 W. 63rd St., 
CHICAGO 29. ILL.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS REAL ESTATE IŠNUOMUOJAMA — FOR RENT HELP WANTED — VYRAS

REAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE

DIDELIS NAMAS — 100x400 pė
dų sklypas. Vištydės. Šulinys Sep- 
tic tank’as. Auto. šildymas. Paplū- 
dymis. Bažnyčios. Mokyklos. Pir
kimo centr. (shopping) ir greitas 
susiekimas su Chieaga. Apleidžia 
miestą.
Teirautis: STANLEY SHOLTZ, 

2803 W. SSrd St, Zion, III.
Tel. TRinity 2-5150

MŪRINIS modern. namus — 3 po 
4 kamb. ir krautuve. 2 autom, ga
ražas. Autom, vandens šildytuvas. 
Stokerlu apšil. Kaina mažiau negu 
$23,000. Pajamų $234 ir butas savi
ninkui. 1033 S. Cicero Avė. Kreiptis 
į savininką 2-me augšte iš priekio.

SAVININKAS parduoda medinį 
namą — 2 po 4 kamb. Agentai te- 
nesikreipia. 4539 S. Washtenaw 
Avenue.__________________________

SAVININKAS parduoda 6 km. 
mūrinį bungalow. 2 autom, gara
žas. 2 pilnos vonios. Ekstra virtu
vė rūsy. Galima turėti pajamų. 
Arti St. Williams bažnyčios. Apy
linkė Grand ir Harlem Avė. Kaina 
žemiau $20,000. GLadstone 3-3381.

2-JŲ AUGŠTŲ PILKO AKMENS 
NAMAS. 6 kamb. viršuj] krautu
vė ir 4 kamb. apačioje. Pilnas rū
sys. 2 ekstra sklypai šalia namo. 
Skambinti po 12 vai. dieną ROck- 
well 2-7040.

THERE’S NO HOME LIKĘ 
THE ONE YOU 0WN

DAINES REAL ESTATE 
COMPANY

REAL ESTATE — SALES
MORTGAGES — RENTALS 

MANAGEMENT 
841 East 6Srd St

HYde Park 3-8541

CICERO. 8 kamb. rezidencija. 
Arti 50th ir 22nd St. 2 vonios. 
$14,700. T0wnhall 3-2460.

4 BUTU NAMAS. Bargenas. A- 
pylinkėje California ir 26th St. 
Arti parito. 3 po 4 k. ir 1-3 kmb. 
$12,500. LAwndaie 1-7038.

ATDARAS apžiūrėjimui sekmad. 
nuo 1 iki 5 vai. Geras 5 kamb. na
mas. Spintos virtuvėje. Visai nau
jas centrinis apšildymas vertės 
$1,500. Kaina $0,900; įmokėti 
$2,000 4222 W. 24th Place.

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI sek
madienį nuo 1 iki 5 vai. Gražus 4 
kamb. namas. Tile virtuvė ir vo
nia. Naujas garažas. Garu apšil
domas. Tuojau galima užimti 3140 
So. Pulaski Rd.

PARDUODAMAS NAMAS:
5637 S. Neenah Avė.

Arba išnuomuosiu namą suaugu
siems. Kreiptis į savininką — 6839 
S. .Paulina Street.

SKUBIAI PARDUODAMAS mū
rinis 3-jų augštų 2 po 5 k. ir 1-6 
kamb. Gazo pečiais šildomas. 2 au
tom. garažas. Kaina $16,500. 3757 
So. California Avė. LAfayebte 3- 
0847. Agentai tenesikreipia.

$12,500 PILNA KAINA. Mūri- 
Gaunama nis 2-jų butų namas. 4 ir 4 kamb.

maldaknyge

JAUNIMUI MALDOS’
Karią paruošė 

Run. P. Kirvelaltis

Kaina $1, $1.75 ir $2.50
IŽMlk JIIIIU (Mlrotuofclu

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.

24th ir Harlem Avė. Gazu apšild. 
2 autoh. garai. Naujas “cabinet” 
sinkos. Įmokėti $4,000 SVOBODA, 
3739 W. 26th St. LAwndaie 1- 
7038._____________________________

MŪRINIS PAJAMŲ NAMAS. Ar 
ti 28th ir Homan Avė. 4 ir 2 kamb. 
pastogėje išnuomuojami už $12 
sav. Spintos virtuvėje. Mokesčiai 
tik $85. Garažas. $11,900; įmo
kėti $2,500. SVOBODA. 3739 W. 
26th St., LAwndale 1-7038.

MŪRINIS 4 BUTŲ 2-4-2-4. Arti 
26th ir Kedzie. Kaištu vand. ap
šild. $12,900; įmokėti $2,000. SVO 
BODĄ, 3739, 3739 W. 26th Street 
LAwndalc 1-7038.

CICERO. Special! Arti Austin 
ir 22nd St. 2-jų butų mūrinis na
mas — 5 ir 6 kamb. Karštu vand. 
apšild. Gerame stovy. $26,500; į- 
mofeėti $8,000. BIshop 2-2162.

CICERO. 2-jų butų bungalow. 
Arti Austin ir 22nd Street. 6 ir 2 
kamb. Autom, apšildymas. Gerame 
stovy. $23,900; įmokėti $9,000. 
BIshop 2-2162.

ARTI IRV1NG, Ciceroje. $17,500. 
DideliB 7 'kamb. medinis namas, su 
2-jų kamb. butu rūsy. Karštu vand. 
apšild. alyva. Puikiame tsovy. 37 pS- 
dų sklypas, {mokėti reikia $5,000.

ELMER 0. DOBROTH & CO. 
3415 Peterson Avenue

JUniper 8-7807

i
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POPULAR 
LITHUANIAN RECIPES

šnrinko JTJZfi DAU2VARDIBN#

REAL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI

' K. MALONIS,
Namų PRospeet 8-2071

ATDARAS SEKMAD. NUO 2 
iki 5 vai. Arti Grand ir Central 
Avė. 2106 N. Mango Avė. Patogus 
susisiekimas traukiniu. D/2 augšto 
namas. Pajamų. Gazu karštu vand. 
apšildomas. 2 automobilių garažas. 
KAINA $16,000 BErkshire 7-7010.
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Tai nepaprasta Knyga. Virš X0o r* 
eeptų rrynal lietuviškų valgių ganu 
ntmul anglų kalboje. Ponia Daužvar 
dieną, kuri dažnai pasakodavo apl* 
lietuviškus valgius per Chicagos ra 
dljo ir televizijos stottp, surinko pa 
čius įdomiausius lietuviškų valgią 
receptus ir DRAUGAS juos išleldc 
labai parankioje formoje. Pirmą kar 
tą tokia knyga pasirodo knygų rin 
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
llškal skaitantiems lietuviams

Kaina — $2.00

BRIDGKMAN, MICHIGAN
6 kamb. modern. ūkio namas ant 

-% akro žemčs; 30 pėdų vištide; 
3 4x36 pėdų komercinis namas su ce
mento grindim ir j viršų pakeliamom 
durim ir kiti du pastatai. Prieinama 
kaina.

PHIBIilPS, WIHCONH1N 
KO akru ūkis su 6 kamb. namu. Par
duoda už $5,111111, pilna kaina.

AUTI lOOtli SI. Ir Green. 6 kamb. 
t.ape Cod mūrinis. Gazū-karštu vand. 
apšild. Garažas. 2 vonios, shower rū
sy. Labai geras namas.

JJ. R. KUHNLE 
KKAL EHTATK

Vlmnincs 6-0024

BARGAIN — OAK IAWN 
APYLINKĖJE

Naunjs 3 mieg. k. “ranch” namas. 
Miesto vanduo ir kanalizacija. Kieto 
medžio grindys, beržines spintos. — 
Formica. Žemas (mokėjimas. $12,950.

Naujas — 3 mieg. kamb. "ranch” 
narnas, prijungtas guražas., Beržines 
spintos. Didelis sklypas. Žemas įmo- 
kėjirnas. $13,750.

Naujas — 3 mieg- kamb. mūr. 
“ranch”. Pilnas rūsys. Miesto vanduo 
ir kanalizacija. Kieto medž. grindys. 
Beržines spintos. Formica. Kaina — 
$16.950.

VKRNON-WOLFr,
5600 W. 87th St. OaJkiaun. 

Hllltop 5-6221 OA 2-070#
Atdara sekmad. —

Savininkas parduoda mūrinį namą.

(itSHkymus kartu su pinigais siųskit*

“DRAUGAS"
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, Illinois
•nnHiiHuuiiimiuiinnitUHIHHinnn**
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Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas ” Lietuvi* 
kai angliškas šody^ns Parašytas 
H. H. Pewtreas ir ?. Gėriko. 333 
pal. Kietais viršelia’s. Kaina $4.50. 
Gaunamai “DRAUGE", 4545 W. 
63rd Street, Chicago 29, Illinois.

MARĄUETTE PARKE
Savininkas turi greitai parduoti 

1 H augšto medin) namą — 6 lr ii/., 
kamb., alyvos šildymas. Tik $13,000. 
A. Vaina.

2-Jų augštų 6 kambarių mūrinis 
namas ant 42 p6dų sktypo. 2 autom, 
garažas. Alyvos šildymas. Tik $19,500

Gage Parke. Mūrinis — 2 po 6 
kamb. su gražiai įrengtu rūsiu. Ga
ražas. Numažinta kaina.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąrašo ir įsitikinkite gerais pirkiniais 
Namų Savininkai 1

Turiu pirkėjus visų rūšių namams. 
Norėdami skubiai parduoti namą, 
šaukite nemokamam įkainavimui. J. 
Bacevičius.

VARPAS Real Estate
Insurance Notary Public 

5016 So. Wemern Avė.
PRosp. 6-2234 arba HEm. 4-7085

Geriausiame stovy. S v. Agneės pa- Bizniai: 
rap. 5 kamb. 
šuj. Pilnas rūsys, 
daras porčius. Karštu vand. alyva 
apšild. Prieinama kaina GRovehill 
7-0247.

PASTOVIAUSIA VTKRTYBft — 
NEKILNOJAMAS TURTAS

Kaa pirko — išlošė. Ko laukiate Jūs!
Brighton Parkas:

Med. 2 po 4, dujų pečiais šild. 
$13.500.

Med. 2 po 4, su garažu, $11,51)0. 
Mūr. 2 po 6, palikimas, reikia sku

biai parduoti.
Gage Parke:

Med. 2 po 4 su skiepu ir garažu. 
$14.500.

Med. 4 gražūs kamb. ant plataus 
sklypo. $12,500.
Kitur:

Mūr. bung. 7 kamb. puikioje 48 Ir 
Keeler apyl. $«>000 Įmokėti.

3. apačioj, 3 kamb. vir- 
rŪ8vs. garažo. Už-

MCRINIS NAMAS — 3 MIEGA
MIEJI. Didelis sklypas. Gazu apšil
domas. Šoninis privažiavimas. Ar
ti visų mokyklų ir katalik. bažny- 

1 čios. ŠITAS NAMAS VIENŲ ME
TŲ SENUMO. Įkainuotas skubiam 
pardavimui $18,500. PAlisade 5- 
1053.__________________________ _

LYONS. Įmokėti $3,000. 5 kamb. 
Ranch stilius bungalow. 3 mieg. 
kamb. 2 autom .garažas. 4 metų 
senumo. $15,900. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd, BIshop 2-2162.

Mūr. 3 augštų bu krautuve lr 2 po 
6 būt., puikus namas lr biznis.

Valgykl. patalpa ir 5 butai judri 
vieta. Duos paskolą savininkas.

6 butai, 200 paj., tik $28.000.

ŠIMAITIS REALTY,
27S7 W. 43rd SL 0L4-ISM

mint
šioje nekilnojamo turto pardavimo 

įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų. laukia greitas lr teisingas patar
navimas.

N 0 RY 14 A
RBAL ESTATE SALES 

2600 W. 59th St. Tel. PRospeet 8-5454

MME8I0
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CICERO. Partneriai išsiskiria, 
parduoda 2-jų butų apkaltą medi
nį namą. 5 ir 5 kamb. (3 mieg. k.). 
Arti lftth ir 50th Avė. $14,500. 
Gazu apšildoma. SVOBODA, <6018

ot; į Cermak Road. BIshop 2-2162.PE I0E3OE

R&S
CATERING SERVICE

FOR ALL OCCASIONS 
lluff<-t or f uni II.v style dtnners

Wert(llngM. Banųuet.*, Ih^vptlons. 
Ordinui lon DinnerH, Comninnton 
ItreMkfii.-l'i, «■(<•. ( Iiieitgo uihI All
Suburbs.

Days — Call V l<1 ory 2-6670. 
Evenlngs — H Ay mark et 1-5#V6. 
Proprirtors: Mr. A Mrs. Yuskls

301 ■■3OC3O

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

NOTARY PUBLIC 
2406 Wwt 61 St. 
WAlbrook 6-6030

PRospeet 8-3679 (vak. ir semad.)
Mūr. 4 apartm., centr. šild.—$24.200. 
Mūr. 2 po 4 kb., centr. šild.—$25.400. 
Mūr. 8 kb. bung., gazu centr. šild.— 
$18.200. Puikus 1 metų 6 kb. bung., 
brangūs priedai — $19.500. Nuo Chi
cagos 45 myl. vasarviete su visais 
įrengimais, maudytis ir žuv.—$1.900. 

Yra pigių lr gerų pajamų namų.

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayctte 3-3384 

(prie California g-vės)

SAVININKAS parduoda 5 kmb. 
mūr. bungalow su apšildomu kam
bariu pastogėjo. Karštu vandeniu 
apšildymas. Pilnas rūsys, platus 
sklypas. Tuojau galima užimti. 
Apžiūrėti galima kiekvieną dieną 
nuo 2 iki 5 vai. popiet. Savininkas. 
5832 S. Rockwell St.

VM PtttnburghA Itotaalal 
KLAUSO IR REMIA

Pltfeborgh’o LMovty 
KataNky Radlje Pragramt

— vadovaujama — 
Lietuvos Pfttoburghe

. TRASBLITTOJAMA

140 lkl 3i00 vai. B. "
M STIPRIOS IR OAUNOOS

WlvOAkamb. namą 26th ir Kamensky _ ___
Avė Centrinis apšlldym«b50 pė-
dų sklypas. $13,500. LA.wnda.Ie 1- M: lithuanian Catholic hour 
7038. Radio Station VLOA. Braddock. Pa.

OAK LAWN. 4 kamb. namas, fi 
m. senumo. Gazu apšild. Sklypas 
80x132 pėd. $9,800; įmok. $2,000. 
8919 S. Parkside Avė. Dėl rakto 
kreiptis tel. LAwndale 1-7038.

NAŠLE TURI PARDUOTI C

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turima 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate 
501A So. Wwtern. PRospeet 6-3334

IŠNUOM. viengungiams arba 
mažai šeimai 2 dideli kamb. su at-

AUTO MECHANICS
lr

BODY & FENDER VYRAI
AtHlneftkite įrankius pasiruošę darbui 

NHOLATINIR DARBAS 
MES JUS IŠMOKYSIME

Taisysite įvairių firmų automobilius
2450 S. Michigan Avė. 

CAIumet 5-7022

BRIGHTON PARKE
Nebrangiai, geroje vietoje, 44th Ir 

VVestern Avė. 2-jų aukštų; 3 butai; 2 
butai po 5 kamb. ir 1 būt. 2 kantb.
Ekstra 25 pėdų sklypus. 1 autom, 
garažas. Galima užimti tuojau pat.
Kulnu tik $22,000.

LABAI PIGIAI
Mūrinis 4 kamb. (Kxpandable). Iš

tisas rūsys. Pastogėje (attic) jau 
įrengtas 1 kamb. Centralinis apšildy
mas. Venetian biinds, drapes ir kiti' skira vonia. Skambinti po 5 vai. 
moderniški įrengimai ir pagražini- Vak. LUdloW 5-9439.
mai. Savininkas išvyksta Kallforni- ----------------------------------------------- ------- -—
Jon ir todei parduoda pigiai. 69th St. 
ir Pulaski Rd. Kaina tik $17,200.

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

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

Išnuom. didelis šviesus mieg. 
kamb. dviem asmenim. Arti trans- 
portacija. 7254 So. Artesian Avė. 
Tel. PRospeet 6-8323.

HELP W ANTED — MOTERYS

REIKALINGA MOTERIS savi- 
stoviai dirbti skalbykloje. Skam
binti LAwndale 2-9475.

SHUKIS BUILDERS 
AND REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

Išnuom. viengugiams arba mažai 
šeimai 2 dideli kamb. su atskira 
vonia. Skambinti po 5 vai. vakaro. 
LUdlovv 5-9439.

Išnuomuojamos 5 kambarių apšil
domas botas. 5103 80. Carpenter. 
Galima su krautuve. Telef. BO 8-6369

RAMIOJ, GEROJ VIETOJ
Mažai šeimai ekonomiškai pertvar- 1 

kytas 2-Jų aukštų 4 butų mūr. namas 
su balkonais. Autom, šildymas. Mūr. 
garažas. 37 p8dųe sklypas, apsodintas 
medžiais $24,400. Volodkevičius. 
GRAŽUS 5 KAMB. MORO NAMAS

Plytelėm klota vonia ir virtuve. 
Naujas alyvos šildymas. Kilimai. 
$20,000. A. Sirutis.

PUIKI 6 KAMB. REZIDENCIJA
Kilimais iškloti du kambariai. Dvi

gubi alium. langai. Rūsys apsaugo
tas nuo potvynių, gildomas gazu. 2 
karų garažas. $23,000. A. Katilius.

6 AKRAI ŽEMES
2 gyv. namai: vienas 7, kitas 5 

kamb. Dvigubas garažas. Pauštidčs, 
vaismedžiai. Prie 3 didelių kelių Le- 
m-ont rajone. $17,000. A. Rėklaitis.

Pa LEONAS
REAL ESTATE 

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

PIRKITE u parduotose savo ne
kilnojamą tortą per mano {įtaigą. 
Naudokitės mano teisingu patarna
vimo.

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpubUc 7-944)0

APARTMENTS AVAILABLE
In all South Side Parlshes. Various 
sizes and prices. $10 totai charge.

Open daily until 9 p. m. 
Weekends until 5 p. m.
THOMAS J. MILLER

REAL ESTATE 
CaU PR 8-4545 — Ext. DG 

7220 ft S. AVestern Avė., Chicago, IU.

GENERAL OFFICE
Permanent position 
Mušt be good typist 
Good starting rate 

Air-conditioned Office

ASSOCIATED TRUCK LINES 
2526 W. 26th St BIshop 7-4200

CLERK - TYPIST
Age 18 to 45, 5 day 40 hour week. 
Permanent. Free Group Insurance. 
Convenient To C.B.& Q Railroad. 

Employee Benefits.
Burlington Truck Lines, Inc.
434 W. Polk, WA 2-2345, ext. 842

33rd ir HuLsted, pačiam biznio cen
tre mūr., 3 krautuves ir 2 būt. savi
ninkui centrai, šildymas.

Brighton Parke arti bažnyčios me
din. Kavinink. 6 kamb. butas. $105.00 
pajamų mėn., tik $16,800.00.

West-Sidėje, mūr.; 6 būt. po 4 
kamb. Skubiai parduodamas, tik Už 
$16,500.00.

57th ir Paulina. Mūr. 5 ir 6,-kamb., 
rūsys, šildymas, aluminijaus langai, 
garažas. Nebrangiai.

Beverly Shores, Ind. Naujas gra
žus namas su rūsiu ir šildymu. Tin
kąs gyventi ir ištisus metus.

VENTA
4409 SO. FAIRFIELD AVK.

LAfayette 3-3861

BUILDING A REMODELING

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stantt&asfcM inatoliuoja vi

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

1546 S. 49th Court, Cicero
TeL OLympie 6-0775 ano 8 vaL 

ryto Dd 5 vai. vakaro. 
TeėeCsnas nno 5 vai vakaro: 

OLympte S-6758

.. ........ . m
TYPIST - CLERK

Have immed. opening for young 
man with typing experience. June 
graduate preferred. Opportunitv 
for advancements. Many company 
benefits.

D. C. Trucking Co.
3400 S. Iron St. 

LAFAYETTE 3-7440

6641 S. MAPLEWOOD Avė. 6 
kamb. bungalow. Gazu - karštu 
vand. apšild. Kreiptis 2935 VVest 
71st St.

BRIGHTON PARKE. Pajamų 
namas. 6 dideli kamb. 1-me auga
te ir 3-jų kamb. butas viršuj. Ekst
ra sklypas. 2 autom, mūro gara
žas. Centrinis apšildymas. YArds 
7-4058.

PARDUODAMAS mūrinis na
mas — 2-jų butų po 5 kamb. Sa
vininkas. 4428 So. Capnpbell Avė. 
Virginia 7-0048.______

D.MONST A VIČIUS "
REAL ESTATE - 1653 W. 103 st 

Tel. BEVERLY 8-3946 
Nekilnojamų turtų pirkimas, parda
vimas. Tarpininkavimas -bizniuose ir
valdžius įstaigose.

INCOME TAX. Taz aeoountant

ST. RITOS PARAPIJOJ. 2 bu
tai po 4 kamb. ir 2 po 5. Visas 
“face brick”. 2 autom, mūro gara
žas. Stokeris, garu apšild. Gera
me stovy. Čia yra gerąs pirkinys. 
Kreiptis į savininką. PRospeet 8- 
5041.

PROGOS — OPPORTUNITIES

Gerai einąs biznis — CORAL, REEF 
SEA FOODS — FRENCH FRIED 
JUMBO SHRIMP & CHICKEN-IN- 
A-BOX. Visi modernūs "įrengimai. 2 
blokai nuo Sears-Roebuck. Tiktai 
“carry-out-service”. Dabai geros pa
jamos. Priimsime rimtus pasiūlymus. 
Apžiūrėkite. Skambinkite dabar — 
N Kvaila 6-0210.

GERIAUSIAS PIRKINYS 
JŪSŲ GYVENIME

Delikatesų - Maisto krautuvė. Brut- 
to pajamų $45,000 J metus. Pietvaka
rių miesto daly. Yra ir 4 kamb. gy
venimui patalpos. įvertinimui turite 
pamatyti šią gerą progą. Skambinki
te dabar —

Tel. POrtsmouth 7-8620
GERAS BIZNIS. MODERN. VAI

KŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ KRAU
TUVU. Arti mokyklos. bažnyčios. 
Naujai apgyventoje apylinkėje. Jo
kios kompetlcijos. Prieinama nuoma. 
Nepaprasta proga jaunai moteriai ar
ba porai. Gyvenimui patalpos. Kaina 
kurią Jūs mielai sutiksite mokėti. 
Skambinkite dabar PRospeet 6-2656 
arba GIbson 6-4791.

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

Tel. BIshop 7-9801

TAVERNA ir NAMAS parda
vimui. Kambariai ir butas duoda 
$140 į mėnesį pajamų. 2-jų augštų 
mūrinis namas. Garu apšildomas. 
Prie autobuso sustojimo vietos; 
priešais Stock Yards. Įmokėti 
$6,000. 4163 S. Halsted St.

MEPAPRASTŠ PROGAI

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA
Vlaų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notariatas. Valsty
bes patvlrtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
VVAlbrook 5-5671

ATLIEKAME VISOKIUS NAMŲ 
REMONTO D ARBUS 

Statome naujus porčius, taiso- INTERSTATE INSURANCE AGENCY
me senus. Gaminame langus, sie
telius ir t.t.

POVILAS ZAWADŽIUS 
7135 So. Rockvvell St. 

HEmloek 4-1169

Royalcrest Builders
Praneša atidarymą naujo ofiso

9660 Franklin Avė. 
Downtown Franklin Park

Tel. GLadstone 5-0098
PILNAS REMONTO DARBAS 

Dailydės patarnavimas 
PAT ENNIS 

(Deal direot with me)
MC

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR

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

Namų tel. Rlahop 7-3340 
2737 W<-st 43rd Street

Nauji namai, garažai, įvairūs pa
taisymo ir pertvarkymo (remodel- 
lng) darbai.

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 8. Campbell Av., Chicago 33, IU. 
YArds 7-9676

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 
1442 S. 48th Ct., Cicero 56, III.

Statome naujns namus ir garažns. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
Anukite DAnube 6-2793 nno 9 vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro 
Tel. OLymple 2-5121 nno 6 vai. 

vakaro lkl 11 vai. vakaro

.'ŪETUVIvTTšflBOS 
BENDROVE 

MORAS
Builders Gen. Contractors 

Atlieka planavimo lr staty
bos darbus gydytojų oflsi^ gy
venamųjų lr viešųjų pastatų.

Namų Jkalnavimas Ir įvalrfls 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

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

Tel. PRospeet 8-2013 
VVAlbrook 5-4866

6800 SO CAMPBELL AVĖ. 
Chicago 29. UL

Namų statyba, Įvairūs pataisymai
r DE uAaSSStr^ą. kurUbū* gera“ 5-
LIKA'I ESU KRAUTUV E SU gv- į planuotas, patogus, gražus lr pigus, 
venamom patalpom — 5 erdvūs pirkite ar užsisakykite psa 
lcamb. (3 mieg. k. ir vonia). Arti V RIMKUS
mokyklų, bažnyčių ii* persėdimo
kampo. Pardavinėjama pilnas pa- Susitarti šaukite TEmtiaal 9.-6681 
sirinkimas šaldyto maisto, “dielte- “«<> 6 V*1 p p kasdien ir sekma- 
tic foods”, kepsnių, groserių ir už- į dieniais nuo 10 - 4 vai. Adresas: 616 
kiuuiŠHMns mėsa. Ilga nuomos su-! Noiton wih..«. Mnrtn«* m
tartis. Prieinama nuoma. Verta ap-!----------------- ' ------------- ■— g
žiūrėti šį įsigyvenusį “oash” biznį.
Skambuti Virginia 7-3870 ReillkltC <lieil.

6108 S. Ashlaad Ave_ Chicago M. Dl.

Statome
NAMUS
GARAŽU:

MASTER BUILDERS
General Oontractlng Oo.

(Sav. V. Sodeika lr J. gkomhakas) 
1800 S. 48TH CT., CICERO 60, ILL 
Tel. OLymplo 3-7861j TO 3-4336

tr atliekant visus statybos Ir per
tvarkymo (mmodellng) darbus

oooooooooooooooooooooooooo*
PLUMBING

Licensed bonded phunben
Joks darbas nėra didelis ar mažas 
šaukite dabar. Kalbame lietuviškai

Tel. — REpubUc 7-0844 sr 
WAlhrooh 50461

OOOOCH^KKHHKyOOOOOOOOOOOOOO

Skelbtis “DRAUGE” apatmog* 

ues jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimą 

kaina yra prieinama vlsiema

Its Fun To Work Near Home
GENERAL OFFICE GlRL

For Purchasing Department. Mušt 
type; will take full charge in rfear 
future.

00URTESY STORM WIND0W 
2419 W. 14th St.

NORTH WEST SIDE
OFFICE WORKERS —
Now that Spring is Here — 

Why not enjoy more home life. — 
Lesa waste of time traveling and

work near home.

STENOGRAPHER
Some Filing. Ideai co-workers and 

company benefits and starting 
salary

MR. F. LUKE
Tel. NE 8-1200

KLEBONIJAI, kurioje yra 2 
kunigai, reikalinga

VIRftJA - ŠEIMININKft.
Patyrimas nebūtinas. Reikia nors 
kiek kalbėti angliškai. Kreiptis tel. 
LUdlow 5-1300. . . .

ANenikn: Ame GfaAiMtMl
GENERAL OFFICE

Experienced or Inexperienced
For Order Department in 

Small Pleasant Office 
Typing Necessary 

Mušt Have Pleasant Voice 
For Phone Work.

5 DAY WEEK 
COMPANY BENEFITS

GOOD STARTING SALARY 
CALL HELEN

KEnwood 6-5658

iimiliimiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiimniiHiitiiiiii
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti. paalakelbkite smulkių skelbtinų 
ąkyrluje. Skelbimą galite perduot) 
telefonu: Virginia 7-6040.

Skelbkitės “Drauge”
HELP WANTED — FEMALE

TUNE GRADUATES
OPPORTUNinES AWAH VOU AT

SEARS
• SECRETARIES •°Vrp1$TS • STEHOGRAPHERS

TRAINING PROVIDED
Unusual aAsortment of beginnhiig jobs with variety of wort 

Training classen held reguiarly ta typing, ąhorthsnd and calculating 
to prepare for promotion. Good pay, outstanding benefits & security.

SEARS ■
National Headąuartem, ltoom 500 — 5th Floor 
Administration Bldg. — Homan and Arthiugton 

Contact Miss Thumrr — KEdzle 8-2500, Ext. 772

‘M.

k

JUNE GRADSf
The University of Illinois Medical Center 

Hom many intnresting opentags for:

Beginning Stėnos and Typists
ChtoM the work you will likę.

Evcellent Opportunlty for Advancement.
371 į Honrs, 5 Day Week. Bus to door

808 South Wood Street MOnrae 6-8180
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SPORTAS
(Atkelta iš 2 Dusi.)

lyje paminėti trumpais aprašy
mais, žinoma išimtis savam To
ronto Vyties klubui, kaikurie da
bar veikią klubai. Kodėl ne visi? 
Atrodo, kad tas leidinėlis buvo 
gerų, bet labai skubių, norų pa
sekmė. Norėta per trumpą lai
ką išleisti kažką gražaus, ta
čiau netikėtai sutiktos kliūtys 
(spėju, kad kaikurie klubai ir 
prašyti neatsiuntė apie save ži
nių) gerus leidėjo norus pavertė 
nepilnu ir neužbaigtu leidinėliu. 
Daug kas žinoma būtų paaiškė
ję, jei leidinėlį redagavęs kole
ga A. Banelis būtų įrašęs, kaip 
jau yra įprasta, bent trumpą re
dakcijos žodį, o dabar ir nežinai 
žmogus, kas tokius gražius no
rus sukliudė. Tačiau, nors ir 
nepilnas leidinėlis, vis tik paliks 
dokumentu, bylojančiu anie mū
sų sportininkiį darbus bei pa
stangas.

SKAUTŲ SPORTO ŠVENTE
Worcesterrtf,’Mass., skautų Ne 

vėžio vietinin^įja birželio 21 — 
23 dienomis Maironio parke, 
Worcesteryje, rengia LSB I ra
jono skautų sporto šventę. To
kia šventė jau kelinti metai yra 
rengiama Worcesterio skautų, 
ir ji kaskart patraukia vis dau
giau dalyvių ir susilaukia dau
giau dėmesio iš skautiško jau
nimo.

Šioje sporto šventėje bus run- 
giamasi krepšinio, tinklinio ša
kose; lengvojoj atletikoj — šo
kimas į tolį, trišuolis, šokimas į 
augštį, rutulio stūmimas, 100 
metrų bėgimas ir bėgimas skau
tišku žingsniu. Kiekviena vie
tovė gali išstatyti ne daugiau 
kaip po du sportininkus kiekvie
nai lengvosios atletikos šakai ir 
po vieną krepšinio ir tinklinio 
komandą. Komandų ir visų spor 
tininkų sąrašai turi būti ne Vė
liau birželio 8 d. pristatyti Ne
vėžio vietininkijos sporto vado
vui s. v. v. si. ,A. Glodui, 5 Ash 
Str., Worcester Mass.

Sportininkams bus parūpinta 
maistas ir nakvynės. Nakvynė
mis taip pat bus aprūpinti ir visi 
su sportininkais suvažiavę sve
čiai.

Sportininkams reg istracijos 
mokestis yra 2 dol. Svečių pa
togumui veiks bufetas.

Visi sporto komandų dalyviai 
ir svečiai skautai prašomi atsi
vežti skautiškas uniformas, nes 
sporto šventės atidaryme ir sek
madienį pamaldose vis idalyvaus 
uniformuoti.

I
Sios sporto šventės rengėjai 

yra išleidę taisykles, kurių svar-: 
besnieji punktai yra šie:

Skautų sporto šventės tiks
las yra kelti sportą ir fizinį la
vinimą lietuvių skautų tarpe. 
Sporto šventės teisėjų komisiją 
sudaro iš kiekvienos sporto šven 
tėję dalyvaujančios vietovės pa
skirti du asmenys. Teisėjų ko
misijos sprendimai yra galuti
niai ir pagal juos bus teikiamos 
dovanos.

Sporto šventėje gali dalyvau
ti tik LSB I rajono skautų viene
tai ir tiems vienetams priklausą 
skautai, nejaunesni kaip 12 m. 
amžiaus. Skautai, nesumokėję 
LSB nario mokesčio, negalės da
lyvauti sporto šventėje.

Kiekvienoje sporto šakoje pir
mąją vietą laimėjusiai vietovei 
bus įteikta dovana, kurią parū
pins rengėjai. Rajono įsteigta 
pereinamoji taurė bus duota tai 
vietovei, kuri visose sporto ša
kose bus surinkusi daugiausia 
taškų. Kiekvienos laimėtos 
krepšinio rungtynės — 10 taš
kų, tinklinio — 8 taškai, už leng 
vosios atletikos kiekvienoje ša
koje laimėtą vietą — 2 taškai, 
už antrąją — 1 taškas.

Sporto šventė bus pradėta bi- 
želio 21 d. , penktadienį, daly
vių registracija, vakariene, skau 
tišku laužu bei šokiais, šešta
dienio ryte bus šventės atidary
mas ir paradas, o po to — rung 
tynės iki vakaro su pietų ir va
karienės pertraukomis. Vaka
re — didelis Joninių laužas. Sek 
madienio ryte visi organizuotai 
dalyvaus pamaldose, |>o to vėl 
sporto žaidynės, o vakare — 
šventės uždarymas, dovanų įtei-

DRĄSUS ŠOKĖJAS

Mr. Martinez sėdi ant penkių 
augštų namo krašto ir rengiasi šo
kti žemėn. Policininkas stengiasi 
nuo to darbo atkalbinti. Vienam 
kunigui tai padaryti pavyko ir 
Martinez nuvežtas į proto ligų li
goninę. (INS)

CLEVELANDO ŽINIOS
AE1TININKŲ ŠVENTE

Šį sekmadienį, birželio 2 d., Į 
bus Clevelando ateitininkų me-l

BIRŽELIO {VYKIŲ 
MINĖJIMAS

Šiais metais Amerikos Lietu-
tinė šventė, kuri bus pradėta pa- (vių Tarybos Clevelando skyriaus
maldomis Šv. Jurgio bažnyčioje. 
Visi jaunučiai, moksleiviai .stu
dentai ir sendraugiai dalyvau
ja 9 vai. pamaldose, kurias lai
kys ir pamokslą lietuviškai pa
sakys kun. B. Ivanauskas. Vi
si ateitininkai kviečiami priimti 
Šv. Komuniją. Pamaldų metu 
solo giedos stud. N. Ambrazai- 
tė.

, 5 vai. p. p. Sv. Jurgio parapi
jos salėje įvyks iškilmingas po
sėdis, kurio metu bus ženklelių 
ir juostelių įteikimas ir pakėli
mas į augštesnius laipsnius.

Meninėje dalyje savo kūrybos 
skaitys stud. Dalia Prikockytę, 
solo dainuos stud. N. Ambrazai- 
tė ir stud. V. Matulionis. Jiems 
pianinu pritars inž. Rytas Ba
bickas. Pianinu skambins Kris
tina Stankaitytė. Stefutė Alšė- 
naitė pašoks valsą iš baleto “Co- 
pelia”. Jaunosios mergaitės pa
šoks tautinį šokį Žibutę, prita
riant akordeonui.

valdyba ėmėsi iniciatyvos ir su
sitarė su vietos latviais ir es
tais tragingųjų birželio įvykių 
minėjimą rengti drauge.

Š. m. birželio įpėn. 16 d. 10 
vai. (sekmadienį) lietuvių para 
pijų bažnyčiose (Šv. Jurgio ir 
Nepaliaujamos Pagalbos) bus 
atnašaujamos šv. mišios už nu
kankintus, nužudytus ir dabar 
kankinamus bei persekiojamus 
pabaltiečius. Į minėtas lietuvių 
parapijų bažnyčiose laikomas pa 
maldas atvyks katalikai, latviai 
ir estai.

Evangelikų ir kitų tikybų Pa- 
baltiečiams tą pačią dieną ren
giamos pamaldos tų tikybų baž
nyčiose, kurių adresai bus pa
garsinti vėliau.

Be to, raštu kreiptasi į visų 
bažnyčių valdytojus prašant pa
minėti ir priminti pabaltiečių tra

TRUMPAI
— Jaunučiai at-kai per radiją 

šį penktadienį suvaidino E. Al- 
šėnienės inscenizuotą Anderseno 
pasaką “Nykštutė”.

— Deni. grupių prezidiumas 
posėdžiavo praėjusį ketvirtadie
nį ir svarstė politinės vienybės 
klausimą ryšium su Vliko pa
skelbtuoju atsišaukimu išėjusias 
grupes grįžti į Vliką.

— Mokslo metų užbaigimas 
įvyksta šį sekmadienį, birželio 
2 d., Šv. Jurgio parapijos salėje. 
Užbaigimo metu bus įteiktos pi
niginės premijos geriausioms 
juostų audėjoms. Pirmoji pre- 
ja — $25, antroji — $15,ir tre
čioji — $10. Taip pat bus ir mo
kinių darbų bei piešinių parodė
lė. Už geriausius darbelius ir 
piešinius bus skiriamos pinigi
nės dovanos. Visi kviečiami at
silankyti pas vysk. M. Valan
čiaus vardo lituanistinės mokyk
los mokinius įr pasidžiaugti jų 
juostomis, darbeliais ir pieši
niais.

— Lituanist. mokyklai aukojo
dr. A Masilionis $20, Amerikos 
Lietuvių Tarybos Clevelando

kimas,
nė.

sveikinimai ir vakarie-

Šventės rengėjai nuoširdžiai 
kviečia visą rytinio pakraščio 
sportuojantį jaunimą šioje šven
tėje gausiai dalyvauti.

Maironio parkas pasiekiamas 
važiuojant 20 keliu iki Edgemer 
Drive-in kino. Prie šviesų yra 
Amoco gazolino stotis. Čia rei
kia pasukti į Lake Avė. Laiky
tis kairės pusės, iki ties kryžkele 
įvažiuosite į Quinsigamond Avė. 
Šia gatve pavažiavus 4 mylias, 
būsite Maironio parke. R. K.

1 įi I
Vietos kuopa rimtai ruošiasi 

visuotiniam organizacijos suva
žiavimui, kuris įvyks rugpjūčio 
8 — 11 dienomis Statler vieš
butyje. Suvažiavimo .metu didės 
ni vieši parengimai bus: rugpjū
čio 9 d., penktadienį, 8 vai. 30 
min. Statler viešbutyje, Pacific 
Bali Room, koncertas. Progra
mą atliks žymusis lietuvių solis
tas iš Toronto Vaclovas Veri
kaitis ir komp. Broniaus Bud- 
riūno vadovaujamas šv. Kazi
miero parapijos choras, kuris 
šiuo metu yra vienas iš geres
nių visoje Amerikoje. Šeštadie
nį, rugpjūčio 10* d., 9val. vakare 
vėl Statler viešbutyje šaunūs 
šokiai, grojant vienam iš geriau 
sių Los Angeles orkestrų—Dan- j 
ny Stewer and his orkestrą. 
Sekmadienį, rugpjūčio 11 d., 10 
vai. 30 min. šv. Kazimiero baž
nyčioje iškilmingos pamaldos. 
Jose dalyvaus Los Angeles kar
dinolas James Francis Mclntyre. 
Pamokslui pasakyti kviečiamas 
vysk. V. Brizgys iš Chicagos. 
Sekmadienio vakare Statler vieš 
būtyje įvyks pokylis (Golden 
State Room), kurio metu bus 
įteiktas Lietuvos Vyčių meda
lis amerikiečiui, daugiausiai pa
sidarbavusiam Lietuvos vadavi
mo darbp 1956 — 1957 .metais. 
Jau yra nusistatyta kam tą me
dalį įteikti. Jo pavardė bus tuoj 
paskelbta, kai tik visi formalu
mai su tuo asmeniu bus atlikti.

Tai, be abejo, bus vienas iš 
didžiausių įvykių Kalifornijos 
lietuvių gyvenimo istorijoje iki 
šiol. Lietuviuose susidomėjimas 
šiuo suvažiavimu didelis: suva
žiavimo svarbesniuose parengi
muose dalyvaus ne tik Los An
geles ir apylinkės lietuviai, bet 
taip pat San Diego ir San Fran

cisco lietuviai. Bus lietuvių ir iš 
Portland, Oregon, ir Seattle, 
Wash. T, T.
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TON V’S TV & RADIO 
SERVICE.

$3.000 plūs parts $3.00 
Work guaranteed.

TONY YVO J GI K
.2128 W. 24th St. PRospect 6-1656.
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OOOOOOOOOOOOOOn 0(1000000000 
Pakeiskite senus meiliniais rė

mais •tėtelius į M<>lti:i:N. Al.i'MI-
Nl'M SI ETEI.I I S. Nesupūdys nei ne- 
iškryps. Niekuomet nereikia dažyti. 
Galima Kauti puses arba pilno lango 
dydžio. Skambinti MAnsfiebl ll-OIHG 
nemokamiems apskuif iavimams. 

ECONOMY SASH Jt SCIIEEN 
722 N. Cicero Avė. 
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DVIEJŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

ginguosius birželio įvykius bei skyrius $20 ir Krikščionių De
mokratų S-gos Clevelando sky
rius $20. Tėvų komitetas ir mo
kyklos vadovybė nuoširdžiai dė
koja visiems mokyklos rėmė-

Pabaltijo valstybių skundą ir 
dabartines kančias Sovietų Ru
sijos — komunizmo vergovėje. 

...... Tą pačią dieną 5 vai. p.p., En-
ciami j s| minėjimą atsilankyti • gineering Hall (Public Square)

Clevelandiečiai maloniai kvie-

Koks bebūtų kultūros elemen 
tas mes ją visur randame. Ji 
yra vienintelė jėga, prieš ku
rią negali atsispirti jokia kita. i palikti “Dirvoje

ir pasidžiaugti mūsų jaunaisiais 
menininkais. Įėjimas laisvas.

Po programos bus jaunimui 
šokiai ir vaišės. Vaišėmis rū
pinasi moksleivių globėjos L. 
Gailiušienė ir O. Žilinskienė.

DRAMOS KONKURSAS
Lietuvių Bendruomenės Cle

velando apylinkės valdyba yra 
paskelbusi 1,000 dol. konkursą 
geriausiam dramos veikalui pre
mijuoti. Konkursui vykdyti ko
misiją sudaro P. Balčiūnas, V. 
Mariūnas ir P. Maželis. Premi
jos įteikimas numatytas rug
sėjo 8 d. Clevelande su iškilmin
gu aktu ir menine programa.

Premijos organizatorius — 
Clevelando apylinkės kultūrinių 
reikalų taryba — kreipiasi į vi
sus clevelandiečius ir prašo savo 
auka prisidėti prie šio konkur
so įgyvendinimo. Aukas galima 

Spaudos kios-
-Le Bon I ke arba komisijos nariams.

bus minėjimo iškilmingas ak
tas, dalyvaujant lietuviams, lat
viams ir estams. Pakviesti augš 
ti valdžios pareigūnai bei vi
suomenės atstovai ir visų kitų 

{pavergtų tautų atstovai. Bus ir 
meninė dalis.

Yra paruošta atitinkama de
klaracija, kurią pasirašys pa
vergtų tautų atstovai ir ji bus 
pasiųsta augštiesiems valdžios 
pareigūnams ir paskelbta spau
doje.

• Be to, bus pabaltiečių pasiro
dymas televizijoje ir per radijo 
pusvalandžius.

Visos Clevelando lietuvių or
ganizacijos prašomos š. m. bir
želio mėn. 16 d. (sekmadienį) 
nedaryti kitokių parengimų, o 
visa Clevelando lietuvių visuo
menė prašoma kuo skaitlingiau
siai dalyvauti pamaldose ir iškil 
mingame minėjime (Engineering 
Hall).
Clevelando skyr.

jams. S. G.

Los Augeles, Calif.
Pranas Lubinas, žymusis lietu

vių krepšininkas, kalbės 
vyčiams

Lietuvos Vyčių kuopos susi
rinkime, kuris įvyks 1957 metų 
birželio mėn. 2 d., sekmadienį, 
3 vai. po pietų STATLER vieš
butyje, kalbės Pranas Lubinas, 
buvęs JAV-bių krepšinio ko
mandos kapitonu Berlyno Olim
pijoje 1936 mėtis ir laimėjęs 
aukso medalį ir 1939 metais va
dovavęs Lietuvos krepšinio ko
mandai, kuri laimėjo Europos 
krepšinio pirmenybes. Jis pa
pasakos Vyčiams įspūdžių iš sa 
vo sporto veiklos ir gyvenimo 
Lietuvoje. Susirinkimas įvyks 
St. Louis — Foy kambariuose. 
Susirinkiman kviečiami atvykti 
ir tie, kurie norėtų susitikti su 
Pranu Lubinu, nors vyčiams ir

Alto Valdyba1 nepriklauso.

A. A.

JUOZAPAS BUKALTAS
Jau suėjo dveji metai, kai 

negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimų vyrų, ir tė
vų.

Netekome savo mylimo 1955 
m. gegužės mėn. 31 d. Nors lai
kas tęsiasi, bet mes jo nieka
dos negalėsime užmiršti. lati 
gailestingas Dievas suteikia jam 
amžinų ramybę.’

Už jo sielų mes užprašėme 
šv. Mišias birželio mėn. 2 dienų 
9 vai. ryto šv. Jurgio parapi
jos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gi
mines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus šiose pamaldose da
lyvauti ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. Juozapo sielų.

Nuliūdę: žmona, sūnus, duk
tė ir žentas.

f
L A.

AVork-saving 
appliances 
for the 
kitehen!

o

Electric
Houserares

We carry a full line of G-E Elec
tric Housevvares and we would 
vvelcome the opporhinity to dem- 
onstrate them for you. Check our 
credit terms — you will be sur- 
prised to find how easy it is to 
own that work saving appliance 
you need for your home.

Versatile ... ūse it right at the table 
Automatic Temperature Selector 
keeps temperature constant.
Fries - Baltes - Stews — Simmers.

$19-95

I /haautatic Cttfjįee. /tfaAen.

Makes 3-9 eups of delicious 
coffee. Automatic Brew 
Selector. Rt»’y to 
clean.$ 10.95

O •St&a's tuvi Ottįf. Tnotc
It’s 2 irom in 1.
Switches from steam 
todry-ironing instantly.

$15-95

Lightweight, yet it’s 
powerful enough to do 
tough mixing jobs.

^14.95

<4i « <« pink, yrilaw
auti lurtjuoist, pint uihilt.

Boils water fast as 
you can ūse itl 2)4 
quart capacity, 
beautifuUy styled 
in copper and stain- 
leas steel. Shuts off 
if water boils away.

$39.95

4
Automatic and works on ' 
AC or DC. For dry-iren- 
ing, too. W«ighs IX lbs.

ONA BELSKIS 
(Mišeikaitė)

Gyveno 910 W. 32nd PI.
Mirė gegužės 31 d., 1657 m., 

9:45 vai. ryto. Gimė Lietuvoje; 
kilo iš Tauragės apskr., Kalti
nėnų parap., Antininkų km.

Amerikoje išgyveno 52 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Mykolas, 3 dukterys: Ona 
Jackiewicz žentas Julius, Micha
lina Sabin, žentas Harry ir 
Victorija Gaidės, žentas Ber
nard, sūnus Mykolas, marti 
Anastasia, 4 anūkai, vienas 
proanukas, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. Lietuvoje liko 
sesuo Barbora.

Priklausė Tretininkų, Apaš
talystės Mąldos ir Ohicagos 
IJet. Draugijoms.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 South 
Lituanica Avė.

laidotuvės įvyks antradienį, 
birželio 4 d., Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto hus atlydėta į šv. Jur
gio parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Vyras, dukterys, 
sūnus, žentai, marti, anūkai ir 
proanūkai.

I^aidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YArds 7- 
3401.

APOLONIJA YOU1US 
(Demereckaitė)

Gyv. 695? S. Rocktvell St. 
Mirė geg. 31 d., 1957, 11:- 

30 ryto, sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Su

valkų gub., Gelgaudiškio par. 
Amerikoje išgyveno 55 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

me duktė Liudovika Dulai
tienė, anūkai: Bronislovas, 
Vincas, Juozapas ir Pranciš
kus, 7 proanūkai, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Tretininkų Drau
gijai, Garsaus Vardo Lietu
vaičių Draugijai ir Šv. Pane
lės M. Nekalto Prasidėjimo 
Draug. (Brighton Parke).

Kūnas pašarvotas namuo
se 6957 So. Rocktvell St.

Laidotuves įvyks pirmad. 
birž. 3 d., iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta j Švč. Pa
nelės M. Gimimo parao. baž
nyčią. kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero kapines.

Pagal velionės pageidavi
mą gėlių prašome nesiųsti.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus: gimines, draugus ir pa
žjstamus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, anūkai ir 
proanūkai.

Laidotuvių direkt. John F. 
Eudeikis. Tel. YArds 7-1741.

$9-95

I ~7&aA&Ą,

Toasts u you likę it — 
hght, medium or dark. 
Ertra-high toast Uft.

$1895

ARBET’S. INC.
2442 W. 47th STREET, MUUfiO S2, ILL

FURNITURE AND APPLIANCE STORE
Cnmptata Intertnr Decorating Sertlee and Guatnm Drapentos

— VIRGINIA 7-0700

Vienerių Metų mirties sukaktuves

A. A.

KAZIMIERAS JAUKŠA
Jau sukako vieneri metai kai negailestinga mirtis atsky

rė iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvuką.

Netekome savo mylimo, Birielio trečią dieną 1956 me
tais, buvo palaidotas Birželio 7tą d., Švento Kazimiero kapi
nėse, šeimos lote. Nors laikas tęsiasi, bet mes tavęs brangus 
niekad negalėsime užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia 
jam amžiną ramybę. Už jo sielą mes užprašėme dvejas gedu
lingas Šv. Mišias, birželio 3 d. Šv. Antano parapijos bažnyčio
je, Cicero, 7 vai. ir 7:30 vai. Taip pat ir Tėvų Marijonų Se*- 
jcminarljos Koplyčioje ir Sv. Kazimiero Vienuolyno Koplyčioje.

Maloniai prašome gimines draugus ir pažjstamus daly
vauti pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už A. A. Ka
zimiero Jaukšos sielą.

Nuliūdę: žmona Agota Jaukša (po tėvais Antanaičiūtė), 
žentas Antanas Valančius; Anūkės .luditą ir Leonarda Va- 
lanėiūtės. ė-.siu--Sėli’
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X Amerikos lietuvių marijo
nų provincijos ir Lietuvos ma
rijonų provincijos delegatai iš-

X L. Povilaika ir H. Jenigas,
abu žaidžiantieji Chieągos lie
tuvių futbolo (soccer) I-je ko
mandoje, atstovavo lietuvius 
"National Soccer” Lygos I-mos 
ir IĮ-ros divizijos rinktinėje, ku
ri ketvirtadienį įveikė "major” 
divizijos "žvaigždes” 4:3. L. 
Povilaiką, žaizdamas gynime, 
kelis kartus išgelbėjo savo ko
mandą iš keblių padėčių, o, iš 
puolime pasirodžiusio, H. Jeni-

VERCIA I DULKES

vyksta Romon į visuotinę mari 
jonų kongregacijos kapitulų. «° l'ad*vlmo' ■‘"to. pirmasis 

įvartis. Reikią pažymėti, jog 
I-.mos ir II-tos divizijos rinkti
nėje nebežaidė abu Chieągos at
stovai JAValstybių valstybinė
je futbolo komandoje: Ed. 
Murphy ir Bill Conterio, tada 
jos laimėjimas, be abejo, būtų 
buvęs dar efektingesnis.

Amerikos Sv. Kazimiero pro
vinciją atstovauja: provineio- 
las tėvas V. Atkočius, tėvas J. 
Jančius ir tėvas J. Jakaitis. 
Lietuvos provinciją atstovauja 
tėvai: Rimšelis, Brazys ir Kaz
lauskas (iš Londono). Visi jie, 
išskyrus Kazlauską, išvyksta iš 
New Yorko Europon birželio 5 
d. Iš Chieągos jie išvyko jau 
vakar. Pagal Marijonų santvar
ką visuotinė kapitula turi būti 
kas šešti metai. Bet karo ir 
okupacijų dėlei paskutinė kapi
tula buvo tik prieš aštuoniolika 
metų, t. y. 1939 m. antrojo Pa

saulinio karo išvakarėse.

X Naujų "Draugo” ir mari
jonų vienuolyno pastatų šventi
nimas įvyks birželio 23 d. Šven
tinimą atliks Chieągos kard. 
S. Stritch. Šventėje dalyvaus 
daug lietuviškų organizacijų, 
nes joms dienraštis "Draugas” 
yra nepaprastai daug pasitar
navęs.

X Dail. A. Valeška padova
nojo naujajam tėvų marijonų 
vienuolynui Chicagoje šv. Ka
zimiero vitražą, kuris savo 
augšta meniška verte yra at
kreipęs basilankančių dėmesį. 
Vitražas patalpintas koplyčioje. 
Tėvai marijonai reiškia miela
jam menininkui didelę padėką.

X Stasys Rauckinas, vienas 
vadovaujančių katalikiškosios 
visuomenės veikėjų, nagrinės 
demokratizmo esmę Krikščio
niškosios Demokratijos Studijų 
klubo susirinkime, kuris įvyks 
birželio mėn. 2 d. 3-čią valandą 
Marąuette Parko parapijos li
tuanistikos klasėje. J

X Lietuvių Studentų sąjun
gos Chieągos skyrius ruošia va
karą birželio 8 d. 8 vai. vakare 
Pulaski Ballroom, 1711-15 So. 
Ashland Avė. Programą atliks 
indų šokėjos ir linksmieji bro
liai. Didesnioji pelno dalis bus 
skiriama studentų šalpos fon
dui. Dalis bus skirta “Litua- 
nus” žurnalui. Kviečiame visus 
gausiai dalyvauti; savo atsilan
kymu paremsite lietuvišką stu
dijuojantį jaunimą.

X Marijus ir Benys Prapuo
leniai, veiklūs Cicero ateitinin
kai, lietuvių tautinių šokių šven-

X Kultūrininkų stalą Preky
bos Rūmų bankete buvo užė
mę: kun. Šantaras, Balfo ap
skrities pirm.; Albinas Dzirvo- 
nas, Balfo reikalų vedėjas; J. 
Kudirka, Vargonininkų sąjun
gos pirm.; Vytautas Kadžius, 
Vyrų choro pirm.; Bronius Ma
ciulevičius, Dainavos ansamblio 
vicepirm.; Z. Kolba, Menininkų 
klubo pirm.; J. Jasaitis su po
nia, LB Chieągos apygardos iž
dininkas, Ant. Gintneris, atsto- 
vavęs Kultūros fondo pirminin
ką, ir Eug. Slavinskas. Be to, 
bankete dalyvavo ir Teodoras 
Blinstrubas su ponia, LB Chi- 
cagos apygardos vicepirminin
kas.

X Lituanica futbolo koman
da po dviejų savaičių pertrau
kos vėl įsijungia į pirmenybes. 
Birželio 2 d. Marąuette parko 
aikštėje bus žaidžiamos trejos 
rungtynės; 11:30 jauniai prieš 
Wings 1 v. p. p.; Lituanicos 
rezervas susitinka su Schwaben 
B kom. 3 v. p. p.; svarbiausios 
dienos rungtynės — Lituanicos 
pirmoji kom. išbandys jėgas su 
Atlas. Atlas, meksikiečių sudė
ties komanda, šiuo metu stovi 
pirmoje vietoje. Visus tris su
sitikimus iki šiol laimėjo. Rei
kia tikėtis, kad mūsų vyrai jų 
laimėjimų grandinę nutrauks, 
kias, turint truputį laimės, yra 
įmanoma.

X šv. Kazimiero Kolegija 
Romoje sunkiai išsilaiko ir la
bai reikalinga paramos. Deja, 
tik Chicagoje yra draugija, ku
ri karts nuo karto šią kolegiją 
paremia savo kukliais ištek
liais. Tad ši rėmėjų draugija 
ruošia gegužinę su žaidimais ir 
dovanomis sekmadienį, birželio 
2 d., po pietų Vyčių sodelyje. 
Visi kolegijos bičiuliai ir geros 
valios lietuviai kviečiami atsi
lankyti praleisti smagiai popie-

Grybo pavidalo dūmų kamuolis rodo, kaip po dviejų metų tylos 
vėl buvo išsprogdinta atominė bomba. Sprogimas buvo gegužės 28 d. 
Nevadoj. ’ - (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Mirusiųjų minėjimas

Giedras oras, nfeperkaršta 
diena mirusiųjų minėjimuosna 
ketvirtadienį Chieągos apylin
kėse sutraukė daug žmonių. 
Pagrindinis kariškas paradas 
vyko Chieągos miesto centre. 
Šeši tūkstančiai uniformuotų 
vyrų ir moterų žygiavo Michi
gan gatve. Paradą organizavo 
89-tos armijos vadovybė. Pa
radas sutelkė apie 150,000 žiū
rovų.

Šv. Kazimiero kapinėse buvo 
itin gausiai žmonių. Pamaldas 
laikė J. E. vysk. Brizgys. Asis
tavo Marijonų seminarijos ku
nigai ir klierikai. Pamokslą pa
sakė kun. dr. Pr. Brazys, pri
mindamas, kad žmogus suside
da iš kūno ir sielos. Kapinėse

Atrado konsulo sūnų

Pranešus vienam piliečiui, 
kuris atpažino berniuką iš nuo
traukos, New Yorko policija 
sulaikė 14 m. amžiaus Italijos 
konsulo sūnų Vittorio Barant- 
tieri ir jisai su savo tėvais jau 
grįžo į Chicagą, praleidęs 44 
diedas New Yorko centre. *Iš 
namų jisai išbėgo balandžio 16 
d. Dabar paklaustas, ko jisai 
bėgo, paaiškino, kad jieškoda- 
mas nuotykių. New Yorke jam 
patikę. Jisai žiūrėjęs daug fil
mų, laikraščių neskaitęs ir ne
žinąs, kiek čia dėl jo jaudinęsi 
tėvai ir kiti. Į .mokyklą grįžti 
nelabai linkęs. Nesigaili, kad 
buvo pabėgęs ir nemano, kad 
jį reikėtų nubausti.

Berniukas pasipasakojo, kad
palaidotų lietuvių kūnai daugu- , - , .» .............r \ , pabėgdamas iš namų jis įssine
moję Lietuvos ugdyti ir todėl tą 3ant ?120 New
dieną reikia prisiminti ir tėvų
kraštą Lietuvą bei pareigas lie-

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Kan Ant. Steponaitis, Los 
Angeles kardinolui leidus ir 
klebonui sutinkant, nuo kito 
mėnesio įsikuria prie Los An
geles Šv. Kazimiero parapijos 
rezidento teisėmis. Jisai yra 74 
m. amžiaus ir čia turi brolį, ku
ris gyvena Pasadena, Calif.

— Antanas Skirtus gegužės 
4 d. įvykusiame Los Angeles 
Alto skyriaus susirinkime iš
rinktas antriems metams Tary
bos skyriaus pirmininku.

— Ix>s Angeles vyčiai smar
kiai ruošiasi konvencijai, kuri 
bus rugpjūčio 8—11 d. Los An
gelėse. Ta proga mūsų miestą 
aplankys daug lietuviško jauni
mo ir svečių iš visos Amerikos. 
Visi padėkime vyčiams tą šven
tę gražiai suorganizuoti ir pra
vesti.

— Antanas Polikaitis ir Da- 
, lilė Valančiūtė, abu Los Ange
les gydytojai ir veiklūs jaunuo- 
sios kartos veikėjai, Velykų die
ną dr. G. Valančiaus namų pa
šventinimo proga susižiedavo. 
Jų vestuvės numatomos rug
pjūčio 17 d.

— Rūta Miglin, Jono ir Ma
rijos Miglinu duktė, birželio 15 
d. išteka Los Angeles, Calif., 
už Alvin Reed.

DIDŽ. BRITANIJOJE
— Motinos diena. Škotijos 

Craigneuk lietuviai gegužės 18 
d. paminėjo savo gyvas ir mi
rusias motinas. Tuoj po pamal
dų gausus būrelis saviškių ir 
svečių susirinko svetainėje. 
Svečių tarpe buvo net lietuvių 
iš Glasgovo. Motinas sveikino 
kun. J. Gutauskas, draugijų 
pirmininkai, o po to sekė meni
nė dalis. Gražiui pasirodė šv. 
Cecilijos choras, padainavęs ke
lias lietuviškas daineles. Ypač 
visiems patiko šeimininkių naš
lių daina, nukėlusi visus į gyvą 
Lietuvos kaimą. Gale jaunimas 
pasikvietė muzikantą ir, jam 
grojant, linksmai pasilinksmi
no. Visi dalyviai dėkingi Craig
neuk Moterų draugijos valdy
bai už iniciatyvą surengti šį mi
nėjimą, kuris buvo tikrai vykęs.

SO. BOSTONO ŽINIOS

tės dalyviai, Chicagoa Lietuvių tę ir tuo pa{iu Paremti koleSi’

Fronto iškyloje birželio 1 d.
Jonyno ūkyje dalyvauja me
ninės programos atlikime. Jie 
skudučiais išpildys kelis muzi
kos '■ dalykėlius. Skudučiai — 
lietuvių tautinė muzika ir Ame
rikoje retai sutinkami.

X Jono Poškos su Bemadine
Lavvrence sutuoktuvės įvyks Paminklo projektai jau gauti.

ją-

X Prof. J. šlapelio pamink
lo statymui Chieągos ir New 
Yorko dailininkai suaukojo apie 
100 dolerių. Piniginis vajus 
šiam kilniam darbui tebevyks
ta. Norima surinkti šio pamink
lo statybai apie 2,000 dolerių

tuvybei. Toliau skatino atsimin
ti mirusiųjų sielas ir išgirsti jų 
pamoką, kaip savąjį gyvenimą 
turėtume dabar tvarkyti.

Po pamaldų, vietoje seniau 
įprastos procesijos, buvo Don 
Varnas posto pamaldos, pagal 
veteranų ritualą. Čia žodi tarė 
jų kapelionas kun. švedas. Vi
soms iškilmėms daug puošnumo 
|nešė Kolumbo vyčiai.

Banditai iš gydytojo 
atėmė $10,000

birž. 1 d. 9 vai. ryto St. Ad- 
rian’s bažnyčioje, kuri yra Mar
ąuette Parke prie 70-tos ir 
Washtenaw Avė.

Jopas Poška yra sūnus Albi
nos ir dr. Jono P. Poškos, ku
ris yra Oak Forest ligoninės gy
dytojų štabo narys. Bemadine 
yra dukra Onos ir Antano Law- 
rence, pasižymėjusio darbuoto
jo. Abi šeimos gyvena Mar
ąuette Parke.

X Chicago American dien
raštis birž. 1 d. laidoj talpina 
reportažą apie naująją TT. Ma
rijonų vienuolyno koplyčią, 
6836 S. Kilbourn Avė., Chicago, 
III. TT. Marijonų naujieji pa
statai bus pašventinti birž. 23 
d. 3 vai. popiet.

X Sv. Mykolo parapijos 40 
vai. atlaidai prasideda šį sekma
dienį, birželio 2 d. Pamokslus 
vakarais sakys: sekmadienį kun. 
St. Šantaras, pirmadienį — kun. 
Ad. Paukštys ir antradienį — 
kan. jFel. Kapočius. Pamaldos 
vakarais prasidės 7:30 vai.

Komiteto pirm. A. Gintneris da
ro žygių, kad rudenį Chicagoje 
būtų suruošta a. a. I. Šlapelio 
pomirtinė kūrinių paroda.

X J. Kreivėnas, gyv. 1602 S. 
48 Ct., Cicero 50, III., rengia 
tautinių šokių šventės vadovą. 
Jis prašo visas grupes, iki šiol 
neprisiuntusias nuotraukų bei 
aprašymų, nedelsiant tai atlik
ti. Vadovą bus galima įsigyti 
per šokių šventę, kuri įvyksta 
birželio 30 d. Chicagoje.

X Agnė Jasaitytė ir Alhina 
Poškienė yra JAValstybių ir 
Kanados lietuvių tautinių šokių 
šventės rengimo komiteto sek
retorės. ši didžiulė šventė įvyks
ta International Amphitheatre 
Chicagoje birželio 30 d.

X Antanas Žemaitis, 4634 S. 
Paulina str., susirgo ir buvo gy
domas namuose. Dr. Z. Danile
vičius tolimesniam gydymui pa
guldė į Hospital of St. Anthony 
Padua, 2875 W. 19 str.

Yorke dirbo prie dviejų darbų: 
buvo pasiuntiniu už $50 savai
tėje ir dar turėjo kitą darbą 
prie autobuso už $20 savaitėje. 
New Yorke jis gyveno netikru 
vardu.

Apsinuodijo maistu
Apie 100 žmonių susirgo Ka

pinių dieną, ketvirtadienį, ap-i 
sinuodiję maistu piknike, kuris 
buvo apie trys mylios į šiaurę 
nuo Libertyville. Piknikas buvo 
prie serbų ortodoksų vienuoly
no. Net 36 nukentėjusieji buvo 
nugabenti į Šv. Teresės ligoni-

Du banditai iššaukė gydyto-' nė Waukegane. Kiti buvo gydo- 
ją John Collins, 57 m. amžiaus,1 mi to vienuolyno ribose, kur 
į Harrison viešbutį, nuduodami, buvo suvažiavę apie 1,000 pik- 
kad jis kviečiamas pas ligonį, nikautojų. Buvo išanalizuota 
Iš jo pareikalavo raktų nuo sei- aviena, kiauliena ir sūris, kurie 
fo, kur tame viešbuty buvo jo buvo duoti piknike, ir buvo ras- 
pinigai. Banditai viešbučio sek- ta< kad sūris buvo sugedęs, 
retorę privertė nuvesti prie sei
fo ir iš ten išėmė $10,000, ku
riuos gydytojas buvo sutaupęs 
kelionei su žmona į Europą.

X Eugenija VVeidmann, gyv. 
10512 So. Ind. Avė., Roseland, 
Chicago, iš Lietuvos jau gavo 
trečią siuntinį; tuose siunti
niuose buvo įdėta gražių ginta
ro broškučių, munštukas, ran
komis išsiuvinėtų Lietuvos 
vaizdelių, staltiesių, juostų, so
fos pagalvėlių. Be kitko, perei
tų šv. Velykų pirmąją dieną E. 
Weidmann bei jos giminaičiai 
gavo iš Lietuvos sveikinimo te
legramą.

X Alice Stephens daininin
kių rečitalis įvyksta birželio 28 
d. 8 vai. vak., kamb. 833, Fine 
Arts pastate, 410 N. Michigan 
Avė., Chicago, III. Tuo rečita
liu josios mokinės baigs pamo
kų sezoną.

Užsieniečiai studijuoja 
dentisteriją

Šiuo .metu 11 studentų iš 
Australijos, Prancūzijos, Vo
kietijos, Latvijos, Brazilijos ir 
Philipinų studijuoja North 
Western universitete, Dentiste-

rijos mokykloje. Jie daugumoje 
yra baigę tos šakos studijas1 
užsienio universitetuose, o čia 
tik gilina ir siekia gauti teises. 
Iš viso JAV-se yra 45 dentiste- 
rijos mokyklos.

3,000 maižtuajančių 
studentų

Urbanos mieste kilo kivirčai 
tarp Illinois universiteto stu
dentų. Į tą maištavimą įsivėlė 
apie 3,000 studentų. Policija 
panaudojo net apie 200 ašarinių 
bombų jiems .išskirti. Net 50 
karštesnių maištininkų uždary
ta kalėjiman. Iš pradžių dvi 
studentų korporacijos pradėjo 
tokias draugiškas savitarpės 
varžybas, “kautynes” vande
niu, o paskiau išsivystė tikra 
maišatis. Studentų minia ver
žėsi į gatves su vandens kibi
rais, atidarydami hidrantus, 
purkšdami švirkštais. Net ir 
penktadienio rytą dar viskas 
nebuvo nurimę.

— Zuzanos Griškaitės kon
certas įvyko gegužės 26 d. Jor- 
dan Hali. Susirinkusi negausi 
publika turėjo malonumo išklau 
syti tikrai puikaus koncerto ir 
dar kartą įsitikinti, kad ši mū
sų dainininkė yra pirmaeilė jė
ga dainos mene. Gaila tik, kad 
koncertas buvo rengiamas jau 
vėlyvą pavasarį ir bostoniškiai 
lietuviai nebuvo paslankūs nu
vykti į miesto vidurį pasiklau
syti koncerto.

Tam koncertui rengti komite
tas dirbo labai uoliai. Buvo iš
platinta nemažai biletų. Taip 
pat ta proga buvo surinkta daug 
aukų. Jėzaus Nukryžiuotojo se
selių koplyčios fondas nuo to 
įvykio turės pajamų.

Koncerto programoje vyravo 
klasikiniai pasaulinės muzikos 
kūriniai. Pirmoje dalyje buvo 
Bramso, Bacho, Haendelio ir 
Weberio kūriniai, o antrojoj da
lyje buvo ir keletas lietuviškų 
Tallat Kelpšos ir Kačanausko 
dainų. Pats koncertas kažkodėl 
buvo vedamas anglų kalba, nors 
publikoje matėsi tik lietuviai. 
Solistė visas dainas išpildė origi
nalia kalba ir teko naudoti vokie 
čių, anglų, italų, lietuvių kalbas. 
Klausytojai labai šiltai sutiko 
solistę. Atrodė, kad publikai bu
vo artimesni antrojoje dalyje bu 
vę kiek lengvesni dalykai.

— Parapijos gegužinė rengia
ma liepos 28 d. Brockton Fair 
Grounds. Kadangi ten yra daug 
vietos po stogu, todėl geguži
nė gali įvykti bet kokiam orui 
esant. Žada būti įvairi progra
ma ir labai daug žmonių.

— Parapijos choras sekmadie 
nį, birželio 2 d. daro išvyką į 
Mašidlauskienės vilą Cape Cod.

— Parapijos mokykla mokslo 
metus baigia birželio 11 d.

— Lituanistikos mokykloje 
dabar vyksta egzaminai. Baigia 
masis aktas bus birželio 15 d. 
9 vai. ryto.

— Nori suorganizuoti lietuvių 
sporto klubą. Bostone kolkas 
puikiai veikia tik šachmatinin
kai. Kitos sporto šakos gerokai 
apleistos. Yra jaunimo, besido
minančio sportu, bet nėra orga
nizatorių. Dabar atsirado ini
ciatyvos ir norima greitai suda
ryti pajėgesnį sporto klubą.

— Kun. Endriūnas, salezietis, 
kurį laiką praleido su reikalais 
Bostone.

— Prel, L. Tulaba iš Romos 
atvyko į So. Bostoną gegužės 
26 d. Dalyvavo Z. Griškaitės 
koncerte, o paskui išvyko į Law 
rence, Mass.

POVILĄ VIČIUS DAINAVO 
BALTŲ DRAUGIJOJ

Baltų d-jos gegužės mėn. su
sirinkime muzikinę dalį atliko 
B. Povilavičius, neseniai atvy
kęs iš Londono. Jo programoj 
be lietuvių liaudies dainų buvo 
Verdi "H lacerto spirito” iš "Si- 
mon Boccanegra”, “Non piu 
andrai” iš "Le Nozze di Figaro” 
Mozarto ir "Blusa” M. V. Mous- 
sorgsky. Jį pianu sutartinai pa
lydėjo latvių pianistė Mara E-

ferts. Estai, latviai ir lietuviai 
buvo labai patenkinti turėdami 
progos išgirsti naują dainininką 
ir estai jį ypač nuoširdžiai svei
kino.

Benediktas Povilavičius mokė 
si dainavimo jau Lietuvoje. At
siradęs Londone, tęsė studijas 
pas latvių operos solistą Kru- 
mins. Londone yra du ąykiu lai
mėjęs premijas dalyvaudamas 
"All Nations Cavaleades” vienoj 
iš didžiausių Ijondone Albert 
Hali salėje. Bostone tęsia stu
dijas Bostono Muzikos Konser
vatorijoje.

Pabaltiečių dr-jos vardu tariu 
solistui nuoširdų ačiū už dalyva
vimą programoj.

J. Budreikienė
t

BOSTONO INŽINIERIAI 
IŠKYLAVO

Gegužės 19 d. Cape Cod “Ban
gos” viloj ALIAS Bostono sky
rius, kuriam dabar vadovauja 
inž. Romas Budreika, turėjo 
neeilinę gegužinę, o neeilinė tuo, 
kad gegužinė buvo sujungta su 
gražia me“nine programa.

Solistė Jadvyga Adomavičie
nė ir solistė Stasė Daugėlienė 
nuotaikingai išpildė daug lietu
viškų dainų. Jums akompanavo 
inž. Vladas Adomavičius ir Rū
ta Daugėlaitė. Visą Vivaldi kon
certą A moli davė Rimantas 
Budreika taip pat akompanuo
jant inž. Adomavičiui. Inž. Eu
genijus Manomaitis palinksmi
no įdomiu feljetonu, suskirsty- 
damas visus esančius į amžių 
grupes, o jo sūnus Rimas pa
grojo akordeonu “Lietuviškų me 
lodijų rinkinį”. Inž. Jurgis Gim
butas padarė malonią staigme
ną, pakvietęs į iškylą prof. dr. 
Joną Puziną. Buvo ir tokių, ku
rie atvyko net iš Manchester, 
New Hampshire ir Andover, 
Mass.

KAS KĄ IR KUR
— Motery Sąjungos 21-os kuo

pos svarbus mėnesinis susirinki 
maa įvyks birželia 2 d. 1 vai. p.p., 
Šv. Kryžiaus parap. susirinkimų 
kambaryje. Visos narės malonėki
te skaitlingai atsilankyti ir naujų 
narių atsivesti, taipgi turėsime iš
rinkti atstoves į Moterų Sąjungos 
seimą, kuris įvyks rugpjūčio 19-22 
dienomis. Cicero, III.

21 kuopa neturės susirinkimų 
liepos ir rugpjūčio mėnesį Tad kvie 
čiame skaitlingai atsilankyti birže
lio 2 d., 1 vai. p.p. Valdyba.

— Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų I skyriaus svarbus susi
rinkimas įvyks birželio 2 d. tuoj 
po Moterų sąjungos susirinkimo, 
šv. Kryžiaus parap. susirinkimų 
kambaryje. Kviečiame skaitlingai 
susirinkti ir naujų narių atsivesti 

Valdyba.

Pirkit Apsaugos Bonus!

VASAROS STOVYKLA 
BERNIUKAMS

VADOVAUJAMA TftVŲ JftZUTTŲ

Gražioje Michigan vasarvietėje, YVatervIlet, Michigan.
Priimami berniukai nuo 6 — 14 metų.

Savaitinis mokestis vienam asmeniui $25.00. 
Stovykla prasideda liepos 1 d., baigiasi liepos 29 d.

Registruotis: REV. J. BOREVIČIUS, SJ.
5541 So. Paulina St., Chicago 36, III.

Tel. HEmloek 4-1677

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

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

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

“DRAUGAS“
4645 W. 63rd Street, Ohicago 29, III.

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina $1.00 
(Tiaalcymua kartu au pinigai* aluaklta:

‘‘DRAUGAS’*
4545 VVest B3rd Street 

Chicago 29, Illinois

IDOS

KAS TIK TURI GERA SKONĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ !

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

Moderniausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted St. Vlctory 2-4226
Pirm., Ketvirt. 9—9:30, Sekm. 12—5, Kitom dienom 9—6
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