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Lenkai turistai paprašė tremtinio teisių Danijoje
Lietuvoje nusiskundžiama 

darbo rankų stoka
ARVYDAS RIGMANTAS, Vokietija

Iš pavergtosios Lietuvos komunistinės spaudos pranešimų 
matyti, jog ryšium su derliaus nuėmimo darbais ryškėja visoje 
eilėje kolchozų stoka darbo rankų.

“Tiesa”, pavyzdžiui, nurodo-----  ■ ■ --------- -——
Daugų rajono “Dainavos” kol-(grindų plotas buvo lygus apie
Chozą, kuriame esą maža žmo
gių. Dėl to raginama papildo
mais atlyginimais sudominti kol 
thozininkus, kad visi jie jungtų- 
siį derliaus nuėmimo darbus. 
Taip pat siūloma pereiti prie 
naujo atlyginimų būdo už dar
bus kolchozuose. Esą tikslin
giausia atlyginti atsižvelgiant į 
ktakirą brigadų ūkinius pasieki
mus visose ūkio srityse.' Ligi 
šiol daugiausia buvo praktikuo
jama atlyginimus skirstyti at
skiromis ūkio šakomis, kaip, pa 
Vyzdžiui, vienodi atlyginimai ne 
buvo mokami visiems kolchoze 
dirbantiems, bet atsižiūrint ku
rioje ūkio šakoje jie dirbo ir 
kokias toji ūkio šaka gavo pa
jamas. Kiek gerėliau bus ap
mokami gyvulininkystėj dirbam 
lieji, o taip pat linininkystėj, ir 
prasčiausiai buvo atlyginami 
dirbusieji laukininkystėje. Da
bar siūloma mokėjimą už dar- 
bus kolchozuose praktikuoti bri 
gadomis, kurių, atsižiūrint dy
džio/ būva po kelias. Ir vienos 
brigados darbuotojams, dirban
tiems gyvulininkystėje, darži
ninkystėje ar laukininkystėje, 
mokėti vienodą atlyginimą, pa
dalinus gautas visas pajamas 
(po prievolių ir kitų įpareigoji
mų atlikimo) kolchozininkams 
lygiomis. Pereinant prie vadina 
inųjų jungtinių brigadų, būtų 
grįžtama prie kolchozo tarsi pa
dalinimo į mažesnius ūkinius 
vienetus, kurie maždaug apimtų 
vieno buvusio kaimo apimtį.

Vilniuje dar nepastatyta tiek 
pastatų, kiek buvo sugriauta

Vilniaus vykdomojo komite
to pirmininkas Jonas Vildžiū
nas rusų kalba išeinančiame 
dienraštyje “Sovietskaja Lit- 
Va” rašo, jog buvusiojo karo 
metais Vilniuje buvę sunaikinta 
daugiau kaip 400,000 kvadrati
nių metrų gyvenamojo ploto. Iki 
Šiol esą jau pastatyta bei atsta
tyta 318,000 kvadratinių metrų 
gyvenamojo ploto. Tai yra per 
dvylika metų kiekvienais metais 
Vilniuje buvo bolševikų pasta
toma bei atstatoma apie 26,300 
kvadratinių metrų gyvenamojo 
ploto. Tai yra statybos savo 
apimtimi daugiau kaip pusiau 
žemesniame lygyje, negu kad 
Lietuvos nepriklausomybės me
lais buvo gyvenamųjų namų pa
statoma Kaune, gyventojų skai
čiumi mažesniame mieste. Vie- 
’nerių metų būvyje Kaune buvo 
pastatoma apie 3$0 gyvenamų
jų namų, kurių gyvenamasis

58,700 kvadratinių metrų. Kas 
yra lygu daugiau kaip dviem 
kartais daugiau, negu kad bol
ševikų su didelių pagyrų šauks 
mais pastatoma Vilniuje.

Kanados bolševikuojančių 
lietuvių ekskursija Lietuvoje

Rugpjūčio 18 dieną Vilnių pa
siekė Kanados bolševikuojančių 
lietuvių 15 asmenų ekskursija, 
vadovaujama Juozo Rutkevi- 
čiaus. Ekskursantus Vilniaus 
aerodrome pasitiko visa svita 
asmenų, pradedant Paleckio pa 
vaduotoju Junča-Kučinsku, už
sienio reikalų “ministeriu” Ig
nu Gaška ir kitais. Kanadiečiai i 
ekskursantai, jų vadovo Rutke- 
vičiaus žodžiais, viešėsią mėnesį 
ir norį pabuvoti įvairiose Lietu
vos vietose. Esksursantus suda
rą siuvėjų, stalių, metalistų, au
tomobilių ir kitų sričių darbinin 
kų atstovai.

Trys izraelitai krito
Jordano teritorijoj

AMMAN, Jurdanas, rugp. 23. 
— Jordano armijos parpign~mpn 
pranešė, kad vakar buvo nužu
dyti trys izraelitai, kai jie įžen
gė į Jordano teritoriją ir apšau
dė Jordano sargybinį netoli 
Gear Azoun miestelio.

Siūlo neutralumą *
NEW YORKAS, rugp. 23. — 

Jungtinių Tautų generalinis sek 
retorius Dagas Hammarskjol- 
das vakar pasakė, kad pasauli
nė organizacija turėtų būti neu
trali Sirijos įvykių atžvilgiu.

Šiomis dienomis Eirijoje ko
munistai paėmė į savo rankas 
Sirijos karinę vadovybę. Sirijo
je Maskva stiprinasi.

"Maskva atmetė
' LONDONAS, rugp. 23. — Ma 
skvos radijas vakar atmetė pre 
ridento Eisenhowerio naują pa
siūlymą sustabdyti atominius 
bandymus dvejiem metam.

Maskvos radijas siūlo sustab
dyti atominius bandymus be jo
kių sąlygų.

Vakarai siūlo sustabdyti ato
minius bandymus tikromis sa
visaugos sąlygomis.

; iėiSžS

I*H

i

Tai Lietuva,, tai 
Rusijane

Dvidešimt penki 

pabėgo iš

lenkai , 

"Batory" laivo

M
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JAV oro pajėgų majoras David G. Simons nusileidžia 
balionu iš padangių, kur jis buvo pakilęs apie 19 mylių. (INS)

Kaip Sirija pateko į
Sovietų Rusijos sferą

Paskutinėmis, dienomis Sirija vėl patraukė į save pasaulio 
dėmesį, pereidama į sovietinį bloką.

Pamatai šiai draugystei tarp 
Sovietų Sąjungos ir Sirijos bu
vo padėti praėjusių metų lapk
ričio mėnesį, kai šios arabų val
stybės prezidentas Shukri EI 
Kuwatly lankėsi Maskvoje.
Nore derybos buvo vedamos 
slaptai, stebėtojai manė, kad ru

jo pasiųsti į Siriją savo techni
kus ir geologus, kurie prižiūrė
tų matavimo ir statybos dar
bus.

Neseniai Maskvoje lankiusi 
Sirijos delegacija su gynybos 

x ja- i j a- ministeriu Khaled El-Azm prie-
J dUOtl Šakyje išdirbo smulkų planų, 

kaip ta Maskvos parama turiūkinę pagalbą
Sirija, priimdama sovietų pa

ramą, tapo pirmoji arabų val
stybė, perėjusi į Sovietų Sąjun
gos ekonominę sferą. Rusai su
tiko Sirijai suteikti ilgalaikę 
paskolą geležinkelių statybos 
mašinom pirkti, drėkinimo siste 
mai įrengti ir elektros jėgainių 
statybai. Jie taip pat pasižadė-

būti teikiama.

CHICAGO, rugp. 23. — Car- 
ter Davidsoa, Chicagoe Tarybos 
užsienio reikalams direktorius, 
lankęsis Rusijoj ir dabar duo
dąs reportažus iš Rusijos, rašo, 
kad jis sustojęs Vilniuje ir ten 
vienas amerikietis » prataręs: 
“Taip dabar mes esame Rusijo
je”. Tai užgirdusi mergaitė sku
biai pastebėjo: “Ne, jūs esate 
Lietuvoj. Tai nėra Rusija”. Šie 
žodžiai korespondentui matyti 
užimponavo, kad jis juos spaus
dindamas pabraukė. Reportažas 
tilpo praėjusį trečiadienį “Chi
cago Daily News” dienraštyje.

KOPENHAGA, Danija, rugp. 23. 
turistai, atvykę į Daniją su “Batory’ 
riausybės politinio tremtinio teisių.

Spėjama, kad daugiau turis
tų atsisakė grįžti į komunistinę 
Lenkiją, bet Kopenhagos polici
ja nesako tikro skaičiaus.

- Dvidešimt penki lenkų 
laivu, paprašė danų vy-

Naujoji Moterų
Sąjungos valdyba

CICERO, UI., rugp. 23.—Ame 
rikos Lietuvių Rymo Katalikių 
Moterų Sąjungos vakar pasibai- 
busiame suvažiavime buvo iš
rinkta tokios sudėties valdyba: 
pirmininkė — Marija Kasevi- 
čienė (Detroit), I vicepirm. Ai
trina Poškienė (Chicago), H vi- 
ėepirm. — Marcelė Watkins 
(Worcester, Mass.), raštininkė 
— Victoria Leone (Chicago), 
iždininkė — Donna Kamm (Chi
cago), iždo globėjos — Natalie 
fiatūnienė ir Mary Druktenia, 
“Moterių Dirvos“ redaktorė — 
Dale Vaikutytė - Murray.

leis

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Jungtinės Amerikos Valstybės 2į savo laikraštininkus 
į Raudonąją Kiniją šešiem mėnesiam, bet tai nereiškia JAV

JAV pažadėjo
WASHINGTONAS, rupg. 23. 

— Jungtinės Amerikos Valsty
bės pažadėjo ateityje nepanau
doti slaptų žinių, gaunamų iš 
Kanados saugumo įstaigų, Ka
nadai nepriimtinu būdu. Tai at
sakymas į Kanados protestą ry- 
šiumi su ambasadoriaus Nor- 
man nusižudymu Kaire, Egipte.

Kiek pragerta?
WASHINGTONAS, rugp. 23.

Sakoma, kad arabų 
valstybės planuoja

izoliuoti Siriją
LONDONAS, rugp. 23.—Ara

bė valstybės, draugiškos Vaka
rams, planuoja izoliuoti Siriją, 
kad tokiu būdu užkirstų kelią 
sovietinei įtakai Artimuose Ry
tuose.

Diplomatai pareiškė, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
ir Britanija nutarė nesikišti į 
Sirijos reikalus.

Jungtinių Amerikos Valsty
bių Ir Britanijos diplomatai pri
ėję išvados, kad prieškomunis- 
tinės arabų valstybės turėtų pa
statyti užtvarą prieš sovietų 
naujus bandymus išplėsti savo 
įtaką Artimuose Rytuose.

Ką pareiškė pabėgęs 
iš Sovietų Sąjungos
koncentr. stovyklų?
MADRIDAS, rugp. 23. — Is

panų dienrašty “Ya”, ištrūkęs 
iš Sovietų Sąjungos koncentra
cijos stovyklų, kunigaikštis Svia 
tapolski - Mirski pareiškė, kad 
Sovietų Sąjungoj yra prieško- 
munistų daugiau, negu bet ko
kiam kitam pasaulio krašte.

Minėtas kunigaikštis buvo su
imtas Vienoje 1945 m. įr nuteis
tas 30 metų koncentracijos sto
vyklom Joj išbuvo 12 metų. Dėl 
blogos priežiūros užsikrėtus ko
jos žaizdai teko koją nupjauti. 
Dėl blogos operacijos koja pjau
ta net tris kartus. Pjovimą at
likdavo dvi moterys geležiai 
pjauti pjūklu.

•• *Y| • •Sirija aiškinasi
DAMASKAS, Sirija, rugp. 

23. — Sirijos užsienio reikalų 
ministerija vakar piktai atme
tė prezidento Eisenhowerio pa
reiškimą, kad Sirija patenkanti 
į Sovietų Rusijos kontrolę.

Salah Tarazi, užsienio reikalų 
ministerijos generalinis sekre
torius, pareiškė spaudos konfe
rencijoje, kad Sirija nori būti 
neutrali ir nesusirišti su jokiu 
bloku.

Tarazi pareiškė, kad, girdi, 
prezidento Eisenhoweris “nepa
žįstąs dabartinių sąlygų Arti
mųjų Rytų arabų valstybėse”.

Prezidentas Eisenhoweris pra 
ėjusį trečiadienį spaudos kon
ferencijoje pasakė, kad Sirijai 
gresia didelis pavojus pasidary
ti Sovietų Rusijos satelitu, bet 
tuo tarpu dar esą negalima pa
sakyti, kiek toli sovietai nueis.

Tarazi pasakė, kad Sirija ap
kaltino tris Jungtinių Amerikos 
Valstybių pareigūnus sąmoksle 
nuversti Sirijos vyriausybę, o 
ne Jungtinių Amerikos Valsty
bių vyriausybę. Trys amerikie
čiai buvo ištremti iš Sirijos pra
ėjusią savaitę.

“Batory? garlaivis buvo atve
žęs 800 keleivių iš Gdynios uos
to. Taį buvo pirma organizuota 
lenkų turistų grupė, kuri lankė
si Danijoje po karo.

“Batory” laivas yra pagar
sėjęs sensanciniais pabėgimais į 
abi geležinės uždangos puses: 
1953 metų birželio mėnesį tuo
metinis laivo kapitonas Jan Csi- 
klinski iššoko iš laivo viename 
Anglijos uoste. 1949 metais 
Amerikos komunistas Gerhardt 
Eisler pabėgo “Batory” laivu iš 
New Yorko nuo jam rengiamos 
bylos į Rytų Vokietiją. Ten jis 
kurį laiką buvo propagandos 
ministeriu.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
• Lietuvos mokytojų ekskur

sija rugpjūčio 5 d. išvyko į Če
koslovakiją. Pažymėtina, kad to 
kias ekskursijas toliau sateliti
nių kraštų neleidžia, matyt Lie
tuvos mokytojais nepasitiki.

• Nauji durpių trąšų klodai
tyrinėjami atitinkamų ekspedi
cijų Kudirkos Naumiesčio ir 
Veisiejų rajonuose.

• Valstybinis Dambravos me
delynas šiais metais paruošiąs 
25,000 jaunų vaismedžių ir apie 
10,000 vaiskrūmių. Šiuo metu 
medelyne atliekamas 120,000 
medelių akiavimas.

42 esperantininkų kongresas 

buvo Prancūzijoje
Mūsų korespondentas Prancūzijoje 

MARSELIS, Prancūzija, rugp. 23. — Marselio mieste šio
mis dienomis įvyko 42-asis pasaulinis esperantininkų kongresas, 
kuriame dalyvavo 1,467 esperantininkai iš 38 kraštų.

Net Sovietų Sąjungos papo------  ■ ............
rentininkai, kurie negalėjo da-; zuotų žodynų 52-jose mokslų ša 
lyvauti asmeniškai, atsiuntė koše, 50 laikraščių ir žurnalų, 
sveikinimo telegramą. radijo emisijos. Esperanto mo

komas 145-iose mokyklose ir 31“Figaro Litteraire” korespon;
dentas atvaizdavo kongreso nuo 'ame universitete. Peticija, ku- 
taikas ir viltis. Jis rašo: “Pagal ria reikalaujama pripažinti es- 
paties kongreso paveikslą, prie peranto visuotine kalba, surin- 
mūaų stalo susėdo New Yorko ko 16 milionų parašų. Vieno ang 
architektas, italė sekretorė, šve 1° mokytojo p. Kennedy ir jo 
dė studentė ir kongreso gražuo- žmonos patyrimu, esperanto pa 
lė, tikras modelis fotografams, deda kitų kalbų greičiau išmok- 
jauna danė, graži kaip paveiks- Vienoje anglų kolegijoje bu-

~______ _____ las”. ' vo parinktos dvi paralelinės kla
WASHINGTONAS, rugp. 23. | sės: vienoje buvo mokoma dve-

Gcra širdis *

— Užsieniui maistu paremti 
draugija JAV švenčia 10 metų 
sukaktį. Per tą laiką ji pasiun
tė į užsienį 240 milionų svarų 
maisto. Maisto, surinkto iš ame 
rikiečių ūkininkų, buvo pasius
ta į 50 kraštų.

Reikšminga sukaktis
. . MONTREALIS, Kanada, rugp.

politikos pakeitimo raud. Kinijos atžvilgiu ir eiliniams atnerikie- — Jungtinėse Amerikos Vate- 23. — Kun. Elias Vanier, 94 me- 
u.ki , L. toj amžiaus, švenčia 70 metų ku

nigystės sukaktį.
čiams ir toliau draudžiama vykti į raud. Kniją, pareiškė valsty 
bės departamentas.

— Sovietų Rusija vėl pradėjo bandyti atominius ginklus 
Sibire, vakar pranešė Jungtinių Amerikos Valstybių atominės 
energijos komisija. Išbandytas ginklas, buvęs vąndelininės bom
bos rūšies. Sovietų Rusija pradėjo vėl bandymus po to, kai Va
karų valstybės nusileido Londono nusiginklavimo konferencijo
je ir pasiūlė sustabdyti atominių ginklų bandymus dvejiem 
metam. . ,. »

— Vakar praneta, kad iš Sovietų Sąjungos ir jos satelitiniu 
kraštų “savanoriai” vyksta į Siriją.

— Raudonoji Kinija nieko dar nepasakė, kai Jungtinės 
Amerikos Valstybės paskelbė, kad 2į amerikiečių laikraštinin
kams leidžiama vykti į komunistinį Kiniją šešiem mėnesiam 
bandymo tikslu.

Kardinolas Giovanni Mercati, 90 metų, Katalikų Bažny
čios knygininkas, mirė praėjusį ketvirtadienį Romoje. Tai buvo 
seniausias kardinolas.

tybėse 1956 m. buvo pragerta 
10y2 biliono dolerių. 1946 me
tais pragerta tik 8 bil. ir 615 
mil. dol. '

KALENDORIUS
Rugpjūčio 24 d.: šv. Baltra

miejus, apaštalas; lietuviški: 
Jaunutis ir Aušrinė.

Rugpjūčio 25 d.: 11 sek. po 
Sekminių, šv. Liudvikas; lietu
viški : Gilius ir Liudytė.

Saulė teka 6:07, leidžiasi 7:40 
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago- 
je ir jos apylinkėje šiandien — 
vėsiau.

• Naujieji Kremliaus vadovai 
vengia atviro karo, bet nepaliau 
jamai stiprina savo pajėgas įvai 
riuose kraštuose, siekdami pa
imti juos iš vidaus.

• Omano sultanate Imamo 
sukilimas, kuriame irgi maišėsi 
sovietinė ranka, baigėsi nesėk
me — britų kariniai daliniai jį 
greitai numalšino.

• Bemard Baruchas, milio- 
nieriua, penkių prezidentų pata
rėjas, 87 metų amžiaus, panei
gė spaudoje paleistą gandą, jog 
jis norįs vykti į Maskvą, kad 
susitartų taikos klausimais.

Korespondentas norėjo patir- jUg metus prancūzų kalbos, ki
ti, kas galėjo tokius įvairius toje — vienerius metus esperan-
žmones pastūmėti mokytis es
peranto. Švedė studentė atsakė: 
“Mano tėvas, transportų žemės 
keliais Europoje vairuotojas 
pradėjo nuo dvejų mano am
žiaus metų mane mokyti espe
ranto. Tai naudingiau negu sa
kyti “lolo” ir tai taip papras
ta... Taip, anglų kalbai pramok

to, o antrus — prancūzų. Paly
ginus išdavas, antroji klasė žy
miai geriau mokėjo prancūziš
kai, negu pirmoji.

TRUMPAI IS VISUR
• Kanados ministeris pirmi

ninkas Diefenbakeris paskirtas 
ti reikalinga dvejų metų, o espe- karalienės Elzbietos II patarė- 
ranto pakanka dvejų mėnesių”, ju jos vizito metu Jungtinėse 

Amerikos Valstybėse spalio m. 
ir tuo laiku jis skris į Washing- 
toną. Vyriausybės pareigūnai 
aiškina, kad esą tuo norima pa
brėžti, kad karalienė Elzbieta 
yra ne tik Britanijos, bet ir Ka
nados suverenė.

Esperanto kalba plečiasi
Gian Carlo Fighiera, nuolati

nis esperantininkų kongresų sek 
retorius, paaiškino, kad espe
ranto šiandien jau yra tapęs vi
siškai pilna ir turtinga kalba, 
turinti tiek pat žodžių, kiek ži
nomas prancūzų žodynas La- 
rousse. Ta kalba rašomos ir į ją 
verčiamos įvairių tautų poezi
jos, klasikai ir t.t. štai kongre
sui pateiktas esperantinio sąjū
džio balansas: 1,100 esperanti
ninkų skyrių, 30,000 leidi
nių, du tūkstančiai gramatikų 

54-iomis kalbomis, 112 speciali-

• Kandaoje šiais metais yra 
61,000 bedarbių daugiau negu 
buvo praėjusiais metais.

• Jordano policija sučiupo se
niai jieškomus keturis komuni
stų vadus.

• Komunistinės Kinijos va
dovybėje pasireiški tokios pat 
imtynės, kaip ir. Maskvoje.
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LB TARYBOS SESIJAI ARTĖJANT
J. Šlepety**, New Yorkas

MILIONAS KV. JARDŲ LIETUVIŲ 
ŽEMES

Lietuvių B-nės tarybos pre
zidiumas, pasirėmęs LB įstatų 
37—40 str. išsiuntinėjo tary
bos nariams kvietimą dalyvau
ti 3-čioje LB tarybos sesijoje, 
kuri įvyks š. m. rugpjūčio 31 ir 
rugsėjo 1—2 d. d. Chicągoje, 
Harrison yįęšbutyje, — Clark 
ir Madison gatvių kampas.

Ryždamasis apžvelgti tary
bos trečiosios sesijos darbų 
tvarką, laikau prasminga pir
miau, bent trumpai, apibudinti 
ir pačią B-nės tarybą LB įsta
tų šviesoje. LB įstatų 32 str. 
pasakyta: —- Vyriausiasis JAV 
Lietuvių Bendruomenės orga
nas yra LIETUVIŲ BENI5RUO 
MENES TARYBA. Ją renka 
JAV lietuviai visuotiniu, lygiu, 
tiesioginiu ir slaptu balsavimu 
3-ms metams. (44 str.). Tary-

Programoa vykdymas
LB-nės taryba pirmose 2-se 

sesijose, įvykusiose 1955 me
tais New Yorke ir 1956 m. Cle- 
velande, organizaciniais, švieti
mo ir lietuvių kultūros reika
lais yra padariusi visą eilę svar
bių nutarimų, kurių didesnė da
lis LB vykdomųjų organų jau 
yra įgyvendinta: — LB įsta
tuose numatyti LB Centro or
ganai išrinkti, švietimo ir kul
tūriniams reikalams tvarkyti 
atskiros tarybos suorganizuo
tos, LB Kultūros fondas įsteig
tas, LB įstatai ir Kultūros fon
do nuostatai paruošti ir pr. me
tų sesijoje tarybos priimti, šeš
tadieninėms liet. mokykloms, 
programos, prisitaikant prie šio 
laiko sąlygų, paruoštos ;Skultūr. 
kongresas, dainų šventė, lietu-

OFFICC OF THE VICE PRESIDENT
W*S HINŪTON

July 22, 1957

ba, takiam pat laikui, išsirenka vių jaunimo kongresas ir tau 
sau trijų narių prezidiumą. Ši tiniū šokių parengimai, sukėlę
Taryba JAV Lietuvių B-nės 
organizacinėje veikloje yra pir
moji. Ji susideda iš 27 demo
kratiniu būdu 1955 m. gegužės 
I dieną išrinktų narių. Tary
ba pirmajai sesijai buvo su
kviesta New Yorke tų pat me
tų liepos mėn. 1-3 d. d. ,

Tarybą, sesijoms kviečia tary
bos prezidiumas ne rečiau kaip 
vieną kartą per metus (įst. 37, 
39 str.). čia tenka pastebėti, 
kad LB veiklai plečiantis dau
geliu atžvilgiu, būtų naudinga 
B-nės tarybą posėdžiams su
kviesti bent du ar daugiau kar
tų per metus, tačiau tarybos 
nariams esant plačiai šiame 
krašte išsisklaidžiusiems, šuva 
žinoti reikia ilgesnio (bent 3—4 
dienų) laiko, kuriuo toii ne visi 
tarybos nariai gali disponuoti 
Be to ir lėšų trūkumas tam vi
sad yra rimta kliūtimi. Tiesa, 
įstatai numato, kad svarbius 
neatidėliotinius LB klausimus, 
prežidiumui patiekus, taryba 
gali spręsti korespondenciniu 
būdu, tačiau tasai būdas dėl jo 
nelankstumo tegalį, būti panau
dotas tik išimtinu atveju.

'/
Tarybos pareigos

B-nės Tarybos pareigas ir 
kompetenciją LB įstatų 35 str. 
nusako šitaip: a. — Taryba pri
ima ir keičia B-nės įstatus, b. 

'renka JAV LB centro valdybą, 
kontrolės komisiją ir LB gar
bės teismą; atstovauja JAV 
Lietuvių B-nę PLB-nės seime, 
d. nustato JAV Lietuvių B-nės 
būstinę, 'e/ nustato tautinio so
lidarumo įnašų didį ir jo pa
skirstymą, f. tvirtina LB cen
tro valdybos metinę sąmatą ir 
jos vykdymo apyskaitą, g. — 
sprendžiu visus kitus su Lietu
vių B-nės veikla susijusius 
klausimus. Čia išvardinti B-nėss
tarybai priklausą spręsti klau
simai, išskyrus punktą g, yra 
daugiausia tik bendro pobū
džio. LB-nės tikslas ir uždavi
niai plačiau yra nusakyti Lie
tuvių Chartoje, kuri LB įsta
tams sudaro pagrindą. Lietu
vių B-nės vienu svarbiausių 
pagrindinių tikslų yra lietuvy
bės išlaikymas išeivijoje ir lie
tuvių tautinės kultūros puose
lėjimas bei ugdymas, todėl ta
ryba, kaip lygiai ir vykdomieji 
LB organai šiem reikalams ski
ria daugiausia dėmesio, rūpes
čių ir darbo.

B-nės taryba, vyriausias LB 
organas, savo sesijose spren
džia visus su LB veikla susi
jusius klausimus ir daro reikia
mus nutarimus, kuriuos įgyven
dinti turi jos pačios rinktas 
vykdomasis organas — C. Val
dyba bei kitos LB institucijos, 
kiekviena savo kompetencijos 

ribose. Kad B-nės taryba vi
sados justų bendruomeninio gy
venimo pulsą, labai svarbu, kad 
ji, per savo narius būtų nuola- 
tiniame kontakte ir visais gali
mais būdais tampriai bendra
darbiautų tiek su C. valdyba, 
tiek ir su apygardų bei apylin
kių LB organais vietose.

ne tik savos plačiosios visuome
nės bet ir kitataučių didelį su
sidomėjimą, LB organų pastan
gomis — Chičagoje suorgani
zuoti ir pravesti pasigėrėtinai 
gražiai ir tvarkingai. Be to juk 
ir visose vietovėse, kur tik yra 
LB padaliniai (apylinkės) or
ganizacinis bei kultūrinis dar
bas pagal esamas sąlygas, vyk
domas, ruošiant lietuviškų vei
kalų pastatymus — vaidinimus, 
koncertus, paskaitas bei lietu
vių dienas su atitinkamomis 
tautiniai — kultūrinėmis pro
gramomis. Priminus dar se
kančiais jubilėjiniais metais į- 
vykstantį Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimą, kurio pro 
ga yra nutarta New Yorke su
ruošti plataus masto meninius 
parengimus: šiems laikams pri
taikytą misteriją, reprezentaci
nę meno kurinių parodą, kame
rinės muzikos koncertą, lietu
vių sporto pasirodymus, lietu
vių, spaudos kurinių ir Lietu
vos pašto ženklų parodas, ku
riems paruošiamieji darbai jau 
vyksta, susidaro bendruomeni
nio darbo jau solidus ir lietu
viškos kultūros ugdymo pras
me labai reikšmingas aktyvuB 
balansas.
Trečiosios sesijos darbotvarkė

B-nės tarybos 3-čiajai sesijai 
darbų tvarka, kurią T. prezidiu
mas iš anksto yra išsiuntinė
jęs tarybos nariams susipažin
ti ir pasiruošti, nustatyta gana 
plati. Bendruomeninio gyveni
mo iškęlti klausimai svarbūs. 
Jiems išspręsti ir padaryti rei
kiamus nutarimus skiriama 3- 
jų dienų Tarybos posėdžiai. 
Bendruomeninei veiklai nušvies
ti numatyta visa eilė praneši
mų: apie atliktus B-nės tary
bos darbus praneš prerid. pir
mininkas J. Šlepetys, C. valdy
bos 1956-57 metų veikla, — 
valdybos pirm. S. Barzdukas, ir 
kiti v-bos nariai, LB Kultūros 
fondo reikalai, K. F. pirm. J. 
Kreivėnas, PLB seimo reikalai, 
organizac. komiteto pirmin. 
prel. J. Balkūnas, LB finansų 
reik. fin. kom. pirmin. W. M 
Chase. Tarybos darbo nuosta
tus referuos komis, p-kas R. 
Skipitis, kontrolės komisijos 
praneš, padarys dr. J. Bajer- 
čiuB, LB metinės šventės klau
simą kun. prof. Yla, LB įst. 
papildymą dr. A. Nasvytis ir kt- 
Numatyti 2 referatai: a. orga
nizaciniu požiūriu, — tarybos 
narys A. Bendorius, b. Kultū
rinės veiklos požiūriu, — tary-i 
bos narys prof. dr. J. Girnius. 
Tiek pranešimuose, tiek ir re
feratuose iškeltais klausimais 
numatytos —diskusijos.

Be darbotvarkėje išvardintų 
Mausimų, tarybai šioje sesijoje 
teks aptarti ir rasti būdus iš
spręsti dar visą eilę kitų tary
bos sprendimo reikalingų klau
simų, kurie liečia tarybos atei
ties uždavinių nustatymą ir jų 
lankstesnį vykdymą; plačiosios 
lietuvių visuomenės, ypatingai 
mūsų mielojo jaunimo įtrauki
mą į LB kultūrinį darbą; finan-

Dear Mr, Valiukas:

I appreciate this opportunity to extendjny 
greetings and very best wishes to the Delegate* and 
Guesta of the Forty-fourth National Convention oi the 
Knight* oi Lithuania.

In the iorty-iour years since the founding 
meeting took place in Lawrence, Massachusetts, the 
Knights oi Lithuania organization ha a steadily grown 
and ha* become a nationwide organization. Ali oi you 
can well be proud oi the outstanding Service which ia ' 
rendered to the nation as a whole tbrough your educa- 
tional, religious and sočiai activities.

As a native Californian, 1 am particularly 
pleųsed th*t you ha ve chosen the Golden State as the 
aite of your National Convention, and I hope you will 
have a most succeasiul and enjoyable Convention.

With e ve r y good wish,

- Sincerely,

Richard Ninon

Mr. Leoną r d Valiukas A
General Chairman, ( «
Convention Executive Committee
The Knights of Lithuania
906 West Thirty-fourth Street '
Los Angeles 7, California

J.A.V-BIŲ viceprezidento laiškas Lietuvos Vyčių suva
žiavimui, kuris įvyko 1957 metų rugpjūčio 8-11 dienomis 
Loe ..Angeles mieste.

ainių problemų išryškinimą ir 
kt.

Tad B-nės taryba šioje sesi
joje, kuri jeigu nebus kolęų ne
tikėtų extra svarbių reikalų, 
gali būti paskutinė, (naujos 
tarybos rinkimai numatomi se
kančių 1958 m. pavasarį), tu
rės sukaupti savo jėgas ir iš- 
tyermę tuos gausius klausimus 
išspręsti taip, kad sprendimai

^sudarytų realų pagrindą B-nės 
veiklai visapusiškai stiprėti, o 
tarybos nustatytos tolimesnės 
bendruomenės veiklos gairės pa 
dėtų LB or^anšms ryžtinguo,- 
se jų darbuose, tautinės kultū
ros ugdymo, drauge ir Lietu
vos laisvinimo siekiant

Darnus, vieningas ryžtas ir 
kuo geriausią.sėkmė telydi ta
rybos darbus. ’

..'F 'V ■ -

GERIAUSIA INDIANOS DAINININKE
Geriausios Indianos valstybės 

dainininkės vardą laimėjo lietu
vė solistė Prudencija Bičkienė 
iš Indiana Harbor, Ind.

Indianos konkurse dalyvavo 
daugiau 50 dainininkų. Drama
tinio soprano pirmą vietą lai
mėjo solistė Prudencija Bičkie
nė. Vėliau, besivaržydama su 
kitomis dainininkėmis, ji laimė
jo pirmąją vietą tarp moterų, 
gaudama “Best woman singer 
of Indiana“ titulą.

Vyriausias teršėjas konkurse, 
rašydamas savo nuomonę ant 
konkgrejnių popierių, taip atsi
liepė apie Pr. Bičkienės balsą: 
“Beautiful voice which had the 
luck and benefit of good train- 
mg. Singing and interpretation 
very mature from both musical 
and technical point of view. 
You should try prafessional out- 
lets available to you,-here inclu- 
dedąsemi-professional and civic 
groups giving operas and ora- 
tartos”.

Rugpjūčio 3 d. laimėtoja da
lyvavo festivalio koncerte In
ternational Friendship Gardens, 
•kur susirinko daugiau 1,200 klau 
sytojų. Kartu su ja programo
je dalyvavo ir geriausias India
nos dainininkas, laimėjęs pir
mąją vietą — dramatinis teno
ras John Rooney, 31 metų, iš 
Michigan City, baigęs Indiana- 
polio muzikos konservatoriją.

Rugpjūčio 5 d. amerikiečių 
dienraštyje “Chicago Tribūne” 
buvo įdėta sol. Pr. Bičkienės nuo 
trauka ir aprašymas, paminint 
jos' kilmę ir muzikinį išsilavini
mą.

Pr. Bičkienė, gimusi Radviliš
kyje, Lietuvoje, muziką studija
vo Vokietijoje ir Italijoje. Ame
rikon atvyko 1949 m.

Prud. Bičkienė nėra viena tų 
mūzų solisčių, kuri ilsėtųsi ant 
laurų; kiekvienas naujais laimė
jimas yra jai tik paskatinimas 
daugiau dirbti ir lyg nauja pa
kopa į tobulumą. Ji visą laiką 
dirba s uamerikiete mokytoja, 
Auri turi joje sukaupusi daug 
gražių vilčių. Taip pat ji dirba

Prasidėjus vasarai, tūkstan
čiai mūsų tautiečių palieka Chi- 
cagą, Detroitą ar kitus did
miesčius ir leidžiasi į vešlias 
Illinois, Michigano, Indianos ar 
kt .vasarvietes. Be abejo, dabar 
mūsų visų dėmesys nukreiptas
į Michigano valstybėje įkurtą 
ALRK Federacijos jaunimo sto 
vykią, kuri, atrodo, turi visas 
galimybes ateityje virsti didžiau 
šia ir labiausia lankoma lietu
vių vieta. <.

Vasarotojui ir lankančiam 
gražesnes šio krašto vietas, be 
abejo, bus įdomu iš arčiau pa
žinti tas vietoves, kurios jau 
dabar traukia į save keleivį ir 
verčia jį čia ilgėliau pasilikti 
ir pasigrožėti taip artima Lie
tuvos padangei gamta.

Kiek tos vietovės primena mū 
sų mielos tėviškės padanges, 
tekalba apie tai mums žinomi 
žmonės.'

Dabar vasarvietėje pats gra
žiausias laikas. Padanges raižo 
ereliai ir sakalai, dar tebežydi 
pievose gėlės, kvepia nupjautas 
atolas, o vakarais, saulutei pa
sislėpus už miškais apaugusių 
kalvų, iš Stovyklos į palapinių 
miestą ataidi mūsų jaunimo 
skambios dainos. A. Ž-tis

3,000,000 pėdų mikrofilmų. Tie 
filmai bus padėti Pijaus XII 
bibliotekoje, esančioje prie St. 
Louis universiteto. Tą darbą 
finansavo Kolumbo vyčiai.

Gerieji su dėkingu nyi mąsto 
apie susilauktą prielankumą, ne 
taip geri — galvoja ką jie dar 
iš ko galėtų susilaukti. •

—Tommaseo

Nufilmavo Vatikano 
rankraščius

Jau baigtas milžiniškas užsi
mojimas — nufilmuoti senus
Vatikano bibliotekos dokumen- j Augunu, MIC.
tus, kiurių ten yra apie 600,000. 
Filmavimas vyko ketverius me
tus. Padaryta ' 7,000,000 nuo
traukų, panaudojant tam

PAJIESKOJIMA1
Jieškomi —• 1) ONA JAKŠTAI- 

Tfi - BATAITIENE, kilusi i, Ša
kių apskr., Griškabūdžio valse., Ka 
tilių kaimo, iš Lietuvos išvažiavu- 

Prelatąs Ignas Albavičius 18i 1929 m. ir Amerikoj ištekėjusi
bene šios vietovės atidarymo 
proga pasakė, kad kalvelės, ap
augusios miškais ir tyvuliuojan 
čiais mažais ir dideliais ežerais, 
jam primena jo mieląją Dzū
kiją.

Inž. J. Mikaila, kilęs iš Jezno 
— Stakliškių apylinkių ir da
bar su savo šeima gyvenąs sto
vyklos rajone, visai tvirtai* už
akcentavo: “Man šis visas gam 
tovaizdis taip yra panašus ir 
artimas Verknės-Jezno apylin
kėms, kad valandomis užmirštu 
gyvenąs po svetimu dangumi.

Lankytojų tarpe buvę meni
ninkai P. Jamūnas, Strolia, J. 
Pautienius ir kiti pripažino ne
ginčytiną tų vietovių grožį.

Dail. J. Pautienius dažnai bu 
vo matomas su politra ir dažų 
dėže bestovįs prie įdomesnių 
vietų. Jis pareiškė, kad kalnas, 
esąs prie ežero daug kuo pa- 
pąšus į istorinį Vytauto kalną 
Birštone.

šiuo metu stovykla perpildy
ta beatostogaujančiu jaunimu 
ir vietos pastatuose atkeliaujan 
tiems svečiams nebėra. Tačiau

MŪSŲ KOLONIJOSE
Niagara Falls, N. Y.

1957 m. rugpjūčio 25 d. įvyks 
atsisveikinimas su kun. Juozu 

Niagara Falls.
N. Y. Jį vai. vakare liet. Šv. Jur
gio bažnyčioje bus iškilmingos 
pamaldos prie švč. Sakramento. 
Po šių pamaldų visi kviečiami 
parapijos salėn bendriems pie
tums. Po to bus skolos doku
mentų sudeginimas. Vėliau salė
je įvyks šokiai ir pasilinksmini
mas.

už Bataičio. 2) Jos brolis ANTA 
NAS JAKŠTYS, iš Lietuvos išvy
kęs 1944 m. Jieško jų pusbrolis Bo
leslovas Simonavičius iš Kaimo. At
siliepti šiuo adresu:1 Juozas Sto
mas, 5700 13th Avė., Rosemount, 
Montreal, Canada.

Jieškomi ANTANAS ROSLI
KAS, VINCAS ROSLIKAS, MO
TIEJUS ROSLIKAS, kilę iš Mit- 
kiškių km., Vieviu vals., Trakų 
apks., paskutiniu laiku gyvenę 
Brooklyn, N.Y. Jieško Balys Ros- 
likas, s. Stasio, dabar gyvenąs Si
bire. J ieškomi asmenys arba žiną 
apie minėtus asmenis prašomi 
kreiptis — Juozas Svirskas, 68 
Providence St., Worcester, MasB.

Kazys Matkauskas (buv. moky
tojas) su šeima nuo 1941 m. gy
venąs tolimame Sibire, jieško gi
minių, buvusių kaimynų, prietelių 
bei pažįstamų. Atsiliepti adresu:, 
Mr. A. E. Zigmont, 4550 S. Chris- 
tiana Avė., Chicago 32, III.

Jieškomas KAZYS RUGIENIUS, 
s. Jurgio, gim. Pilviškių vals. Tu
riu žinių apie jo tėvus. Jieškoma- 
siS arba apie jį žinantieji prašomi 
atsiliepti adresu: Eleonora Valiu- 
kėnienė, 4550 S. Christian Avė., 
Chicago 32, III.

Jieškoma OLE BAOUŽIS BAND- 
ZYTE, kilusi iš Norvaišių kaimo, 
Gruzdžių vai. 1936 m. gyv. Keno-

išradingieji keliautojai to „ebi-

ir Lyric operoje nuo kovo mėn., 
dainuodama chore. Iš kitų teko 
išgirsti (iš jos pačios dėl jos 
kuklumo nieko neišgausi) / kad 
ji jau gaunanti ir geresnes par
tijas, kaip pvz. ^Sevilijos kirpė
juje” ji dainuos duetą.

Ateinantį sezoną Chicagos bie 
tuvių Vyrų choras žada pasta
tyti operą “Faustą”. Jaudabar 
sol. Pr. Bičkienė pradeda ruoštis 
jai numatytai Margaritoj rolei.

Sykį sutikta ir paklausta apie 
paskutiniuosius įvykius, simpa
tingoji solistė, visuomenėje ląi-

, P. BICKJENE

mėjuai labai draugiškos bei nuo
širdžios moters vardą, pasiguo
dė, kad ypač buvimas Lyric o- 
peroje ją taip suvaržė, kad ji 
jokiu būdu negalinti priimti lie
tuvių pakvietimų dalyvauti kon
certuose, kurie plaukia iš vi
sur — New Yorko, Clevelando, 
Toronto ir kitur. Rugsėjo ir 
spalio mėnesiais jai teks dirbti 
net sekmadieniais — dalyvauti 
repeticijose Lyric operoje. Tai
gi ligi gruodžio 3 d. dėl laiko 
stokos jai neįmknomk priimti jo 
kio pakvietimo koncertuoti.

Šiandien, rugpjūčio 24 d., so
listė Prudencija Bičkienė daly
vauja konkurse Palmer House 
viešbutyje, Chicągoje, su apylin 
kinių valstybių (Illinois, Missis- 
sippi, Missouri, Texas ir kt) lai
mėtojais. St. Semėnienė lių.

jo ir jie atvykę kuriasi kitoje 
ežero pusėje, kur pradeda dyg
ti palapinių miestas. Atvyku
sieji puikioje kalno atšlaitėje 
ištiesia palapines. Ten pat yra 
keliolika kėdžių, stalai, o už pus 
šimčio žingsnių gaunamas ska
nus šaltinio vanduo.

Pradžią palapinių miestui pa
darė skautai, paskui įsikūrė 
Jankūnai, Grūzdai, Bubliai, Kut 
kai ir dar kelios šeimos iš to
limos Kanados.

50,000 kvadratinių jardų plo
to ežeraš — stovyklos pasidi
džiavimas. Čia visada tyras šva 
rutėlis vanduo, kurį nuolat pa
pildo per ežerą tekąs upeliūkš
tis. Jis, nors nedidelis, tačiau 
per parą paduoda į ežerą arti 
250 kubinių metrų vandens; 
tad tokios maudymosi sąlygos 
tikrai retai kur sutinkamos. 
Nors ir dirbtinis, tačiau pato
gus paplūdimys, kraštuose tu
rįs smulkų smėlį, teikia mau
dymosi mėgėjams nemaža ma
lonumų. Ir' mažiausiems ežero 
pakrantė nepavojinga, nes ne
gilu,. o pagaliau besimaudantį 
jaunimą saugoja vienas studen
tas, kuris turi ir valtelę, ir spe
cialų sekimo bokštelį.

Vasarvietės plotas tikrai im
ponuojantis, nes apima apie vie 
ną milioną kvadratinių jardų. 
Skaitant, kad viename kv. jar
de tilptų trys stati žmonės, šio
je stovykloje galėtume sutal
pinti net gi visus Lietuvos gy
ventojus, t. y. daugiau kaip 
3,000,000 žmonių.

Jeigu šios stovyklos vadovy
bė be esamų trijų mūrinių pas
tatų dar pastatys kelis naujus, 
o norintiesiems tenai vasaroti 
perleis-parduos žemės sklypus 
statyti vilas, tai tikrai ši ALRK 
Federacijos stovykla galės virs 
ti labiausia lankoma lietuvių 
vieta.

Tokios išvados galima daryti 
jau iš pirmųjų lankymo rezul
tatų, nes nuo pavasario pra
džios ten lankėsi arti 5,000 žmo 
nių, o į stovyklos rajoną buvo 
atvažiavę per 2,000 automobi-

ba apie ją žinantieji prašomi ra
šyti: Justin A. Zdanis, R.R. 1, 
Box 700, Three Oaks, Michigan.

Jieškomi JUOZAPAS ŠIMKUS 
ir JONAS ŠIMKUS, broliai, gimę 
Eržvilko parap. Taip pat jieško
mas IZIDORIUS DANIELIUS, iš 
Eržvilko parp., Naujaninkų kai
mo. Atsiliepti ar apie juos praneš
ti adresu: Petras Mockaitis, 5227 
Main St., Downers Grove,, III.

Jieškomi DOMININKAS GIED- 
RIKAS, s. Mataušo ir jo seserys: 
ONA GIEDRIKAITE - VILMINS- 
KIENE, BARBORA GIEDRIKAI
TE - GUOKIENE, MARCIJONA 
GIEDRIKAITE - KRIKŠTANAVI- 
ČIENE arba jų vaikai. Kilę nuo 
Panevėžio. Į Ameriką atvykę prieš 
Pirmąjį Pasaulini karą. Jieško gi
mines iš Lietuvos. Kreiptis: Joe 
Misiaveg, 4024 S. Artesfeui Avė., 
Chicago 32, m. Tel. YArds 7-2854.

J.GLIAlTbA

OftAPRO
NORIS

PREMUL/OTAS 
ROMA KAS

IIIIIIIHIIHHHIIIIIIHIIIIIIIIIUUIIIIIHIIinni
“Ir kas būtina ir kas naudinga 

ir kas malonu reikia neštis paskui 
Kristų.”

Taigi,
ne visi žmogaus kryžiai yra sunkūs. 

Apie tai rašo

VYSK. VINCENTAS BRIZGYS 
. savo knygoje

Trisdešimt Meilės 
Žodžiu

gyvenimo temomis Kristaus 
dvasioj.

Lietuviškos Knvgos Klubo leidinys, 
167 psl., 

kainą $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 
- Chicago 29, Illinois

IIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllllllllllIHUI

kMĖRAS
A MO S U PPL! e S

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY

Gifts for Camera Fans—Autho- 
rized Dealer of Kodak, Ansco, 
Letca, Bolex, Revere and Bell 
& Howell.

8314 W. 63rd Street 
PRospect 6-8998

Jei tenka kentėti nuo užkietėjusių

KORNŲ (nuospaudų)
ir nuotrynų, tai vartokite naujų 
ir skubų skausmų naikintojų 
X - IT. Bonkute kainuoja ’ tik 
$1.00 Jūsų ap j linkės drugštoryje.

Galima gauti šiose vaistinėse: 
Union Drugs, 3459 S. Halsted 
Prėskus. 11012 8. Michigan _ 
43rd 8t. Store, 2735 W. 43rd 
J & J. 2567 W. 69th 
Charles, 5460 S. Kedzie 
Nieks, 6558 S. Kedzie 

Archer Big Store, 4193 S. Archer 
C ragi n, 6100 Grand Avė. 
Roman’s. 3000 W. 59th 
Maranda’s, 2659 W. 63rd 

Vanek, 6010 W. 26th St., Cicero 
Dargia, 2425 W. Marquette Kd. 
Chochola, 3768 W. 26th St.

įdomiausias romanas*

Gyva intnga ir MurpOa 
(vykiai. Išsamiai pavaizduo
tas . bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonynr 
16 originalių iliustracijų

AM daly* vienoje knygoj* 
44S nei — fik $4.00

Užsakymus siusti

“DR AII8AS**
4545 W. 63rr Street 
Chicago 29, Illinois

DRAUGAS

THE UTHUAN1AN DAILY FRIEND 
4645 W. «8rd 8L, CUeaga Dllaoto, Tel. LCdlov &4000
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fieštadienis, 1957 r DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHIGAGO, ILLINOIS

SOVIETŲ ŽAIDIMAS
Praėjusi antradienį valstybės sekretorius John Foster Dul- 

les pareiškė, kad pastarieji įvykiai Sirijoj nebuvo taip jau ne
tikėti, kaip kas gali manyti. Pasakyta teisingai. Kad taip yra, 
pakanka prisiminti įvykius Egipte 1955 m. rugsėjo mėn., kai 
pulkininkas Nasseris padarė susitarimą su komunistine Čeko
slovakija kariškų ginklų reikalu. Nuo to laiko Sovietų Rusija 
savo kruviną batą pradėjo kelti į Artimuosius Rytus ir Vidur
žemio jūros sritį. Nuo to laiko pradėta stebėti ir suprasti, kad 
JAV vyriausybė turi reikalą ne tiek su diktatorimui Nasseriu, 
kiek su Sovietų Rusijos ekspansija.

Atsižvelgiant į tai, Sirija pasidaro, palyginti, tik smulk
mena, nors, kaip teisingai pastebi “New York Times” toji smulk
mena yra svarbi ir pavojinga. Jei sovietams galutinai pavyks 
pasiglemžti Sirijos politinį ir ekonominį gyvenimą, turint galvo
je, kad Sirijos armija bus aprūpinta rusiškais ginklais ir teoh- 
nikais, sovietai turės karinį veiksmų centrą pačiuose Vidurže
miuose.

Bet sovietai savo žygiuose neapsieis ir be sunkumų. Vienas 
galimų sunkumų bus tai, kad Sirijos sienos vis tik nesiekia So
vietų Sąjungos. Jas skiria Turkija, kuri yra aršus sovietų prie
šas ir tuo pačiau nedrauginga dabartiniam Sirijos režimui. So
vietams pasiglemžti tokią Čekoslovakiją ar Vengriją buvo nepa
lyginamai lengviau, nes jos yra Rusijos pašonėje. Kitas sunku
mas, bent tuo tarpu, yra tas, kad keturi Sirijos kaimynai — Ira
kas, Jordanas, Izraelis ir Lebanonas — yra antikomunistai, dau
giau ar mažiau palankiai nusiteikę Vakarams. Pažymėtinas yra 
dar vienas momentas, kad kaip Nasserio neišgelbėjo nuo pra
laimėjimo gėdos bolševikiškieji ginklai, kai Egiptą puolė Izra
elio jėgos, taip gali atsitikti ir su Sirija, jei kiltų panašus kon
fliktas.

Sakoma, kad net Nasseris rodąs tam tikrą susirūpinimą so
vietų įsistiprinimu Sirijoje. “Pulkininkas Nasseris mėgsta žaisti 
rusų ugnimi, bet mano ir tikisi nenudegsiąs”, rašo “New York 
Times”. Galime būti tikri, kad jo viltys yra klaidingos. Jo žai
dimas yra pavojingas pačiam Eigptui. Dabar jau tikrai turėtų 
tai suprasti. , ,

Norint duoti pilnesnį arabų pasaulio padėties vaizdą, tenka 
pridėti, kad šiandien tokia Saudi Arabija tebėra antikomunistinė. 
Yemenas priima Rusijos ginklus ir technikus. Bet tai neturi per
daug reikšmės. Reikia turėti galvoje ir Sirijos vidaus padėtį. Jos 
padėtis nepastovi. “Ką prokomunistai padarė vakar, antikomu
nistai visą padėtį gali pakeisti kitą savaitę ar kitą mėnesį”, pri
mena “New York Times”. Dar esama karininkų ir jų rėmėjų 
dešiniųjų ir konservatorių tarpe, kurie dar nėra uždaryti kalė
jime. Tuo būdu reikalas dar nėra visai baigtas. Nuo pat pir
mųjų nepriklausomo gyvenimo dienų (1945 m.) Sirija buvo val
doma karininkų klikų. Jos istorija atžymėta valdžios pareigūnų 
nužudymais arba pasikėsinimais žudyti. Nėra tikras ir naujojo 
kariuomenės vado likimas. Jis gyvena didelėje baimėje.

Atsižvelgdami į tai, JAV užsienio reikalų vairuotojai šitoje 
padėtyje turi veikti budriu atsargumu, bet veikti energingai ir 
griežtai, turint galvoje Sovietų Rusijos planingus užsimojimus, 
įkėlus koją į Siriją, — savo agresiją plėsti toliau. Neatsargu
mas ir neveiklumas iš JAV pusės gali sudaryti progas bolševi
kams nugalėti ir tas kliūtis, kurios yra suminėtos šiame ra
šinyje. Taigi jau dabar reikėtų planuoti taikyti Eisenhowerio 
doktriną susidarančiai būklei Artimuosiuose Rytuose. Tas lai
kas gali greitai ateiti, jei sovietams bus leista dar labiau įsistip
rinti Sirijoje ir po to kelti koją dar toliau.

NAUJOJI KLASE
B. MIKALAUSKAS

New Yorke, š. m. rugpjūčio Jis neaiteisina, bet nuošir- 
12 d., pasirodė nauja knyga džiai sako: — Mano raštai ga- 

Naujoji, lėtų atrodyti keisti tiems, kurie 
gyvena laisvajame pasaulyje.

“The New Class” — 
klasė. Ją parašė Milovan Dži- 
las, sėdėdamas Jugoslavijos 
kalėjime.

Knyga “Naujoji klasė” ne
abejotinai viena iš stipriausiai 
parašytų prieš komunizmą. 
Diilas ją rašė slaptai ir siuntė 
rankraščius į Ameriką, prašy
damas juos išleisti knygą, ne
žiūrint kokios už tai galėtų bū
ti. pasekmės. Knygos tikslas 
atverti akis komunistams ir vi
siems jų sekėjams. .

Viską pavertus pramone,

bet jie nebus svetimi tiems, ku
rie gyvena komunistiniame re
žime. Perstatau tik paveikslą 
ir idėjas to pasaulio, kuriame 
aš pats gyvenau. Aš esu to pa
saulio (komunizmo) produktas. 
Aš prie jo prisidėjau. Dabar 
aš jį kritikuoju.

Bendroji mintis

Bendroji knygos mintis yra 
ta, kad komunizmas yra tik 
nauja išnaudotojų klasė ir nie-

naujoji klasė (komunizmas) ne- kas kitas, “klasė, kurios galia 
beturi ką bedaryti, kaip bestip- ant žmonių yra žiauriausia is-
rinti savo žiauriąją jėgą ir lupti 
nuo žmonių odą ...

Taip rašo Milovan Džilas, bu-

torijoj”. Komunistų partija 
yra visų turtų savininkė, o pi
liečiai yra jos vergai. Tik par-

vęs komunistas nuo jaunų die- tijos nariai džiaugiasi gyveni- 
nų. Patekęs į kalėjimą pereigai- mu. Naujoji klasė turi galią, 
vojo ir suprato komunizmo bai- valdžią ir privilegijas, ir visa 
sumą. Pagrindinę mintį jam Į tai vardan tautos ir visuome-
davė Vengrijos sukilimas prieš 
raudonuosius pavergėjus. Jis 
rašo: — Vengrų tautos sukili
mas buvo neišvengiamas, ir 
kartą pradėtas, nors ir žiau
riausiomis priemonėmis (užslo
pintas, jau nesulaikomas iki vi
sas komunizmo pastatas nebus 
nušluotas nuo žemės. Vengri
jos sukilimas, tvirtina Džilas, 
yra komuųizmo mirties pradžia.

Ta knyga yra mūsų laikų 
tragedijos pirmoji prošvaistė, 
tvirčiausias dokumentas. Tai 
daugiau negu knyga, daugiau 
negu atominė bomba, tai isto
rinis aktas, ženklinąs epochą. 
Tragiška, ne^ Milovan Džilas 
sėdi kalėjime, kur viską praba
do išskyrus nepalaužiamą va
lią ir savo sielą. Yra dideliai 
reikšmingas dalykas, nes kla
siškai išdėsto komunistinę sis
temą, pagrįstai ją pasmerkda
mas. Ir tai rašo žmogus, bu
vęs geriausias ir ištikimiausias 
Europos komunistas. Tai yra 
istorinis aktas, nes Džilas pir
masis duoda pilnoje šviesoje 
galutinį apsivylimą, kuris sle
gia kaip (blogas sapnas visą 
Europos komunizmą. Jis nėra 
vienintelis, kuris padėjo staty 
ti komunistinę sistemą, bet jis 
yra vienintelis, kuris atvirai ir 
logiškai iš to daro išvadas.

nės.
Komunistinė biurokratija yra 

vienintelė klasė istorijoj pasie
kusi absoliutinį valdžios mono
polį. Tik komunistinėje siste
moje valdžia yra viskas, o tau
ta niekas. Tik komunizme gy
venama pavergtųjų sąskaiton 
ir mintama nelaimingųjų krau
ju ir ašaromis. Naujoji kla
sė savo kruvinu režimu jaučia
si nenugalimi.

ši naujoji klasė ,rašo Džilas, 
pavergusi tautas, atsiekė savo 
tikslą. Bet po to neturi nieko 
kito daryti, kaip žiaurumu ir 
kankinimu tuos žmones valdyti. 
Toks gyvenimas Užmušė kūry
bą, o tamsa užslopino dvasines 
vertybes. Komunizmas pa
smerkė pats save gėdos griu
vėsiuose. -

Kirvis prie šaknų

gi savo knyga duoda kiekvie
nam į rankas ginklą, nešantį 
mirtį komunizmui. Jis aiškiai 
įrodė, kad komunistini 
yra visai skirtinga nuo kitų ti
ronijų buvusių pasaulio istori
joj, ir kad ji yra pikta ir ne
dora savo prigimtimi.

Džilas kerta komunizmo šak
nis aštriai ir giliai, sakydamas, 
kad komunistinė sistema yra 
užmaskuota pilietinio karo for
ma tarp valdžios ir liaudies. 
Taigi, komunistiniame krašte 
eina nuolatinė tyli kova, kurio
je silpnieji dingsta be pasigai
lėjimo. Tik žiaurumas ir mir
ties bausmė padeda išsilaikyti 
valdžioje.

Pranašavimas

Džilas sako, kad komunisti
nė sistema kaip dabar yra ne
galės ilgai tverti. Komunizmas 
nesulaikomai yra pasmerktas 
dingti. Pasaulinio komunisti
nės ideologijos centro jau nėra, 
jis yra visiškai subyrėjęs. Jun
giamasis komunistinio pasaulio 
sąjūdis yra nepagydomai sužeis
tas. Nėra jokių galimybių jam 
atstatyti. Iš sukruvintų ko
munizmo šaknų auga hidra, ku
ri neišvengiamai jį prarysi

Dabar duoti vergams nuosa
vybę būtų komunizmo savižu
dybė, o jos neduodant patys 
vergai jį sunaikins. Taigi komu
nizmui mirtis neišvengiam* 
Mirties vyksmas jau prasidė
jęs, rašo Džilas, ir komunistai 
jokiu būdu nebegali jo sulaiky
ti. Juo daugiau žmonių pa
žins komunistinę sistemą, juo 
greičiau jis bus sunaikintas. 
Reikia žinoti su kuo kovoja
ma ir kokiąis ginklais kovoti.

Nesunku sunaikinti sistemos 
sudarytoją, šiuo atveju — Sta
liną. Bet lygiagrečiai nešama 
mirtis ir savo paties dievaičiui, 
šiuo atveju — Chruščevui ir

IŠ LENKIJOS LIET. GYVENIMO

Lenkijos spauda, aprašinėda- 
ma lietuvių kultūros ir meno de
kados pasirodymus Lenkijoje, 
pasigedo Bern. Brazdžionio, A. 
Miškinio, K. Inčiūros, Ant. Vai
čiulaičio ir pan. autorių knygų 
ir jų kūrybos, — taip rašo iš 
Punsko. Lenkijos lietuviai ne
turėję nė vienos šių autorių kny 
gos ir todėl lenkams negalėję 
parodyti.

Išeis Suvalkijos lietuvių laikr. 
“Dainava”

Iš Punsko pranešama, kad 
nuo 1958 m. sausio 1 d. išeis 
dvisavaitinis Lenkijoje gyvenan 
tiems lietuviams laikraštis “Dai 
nava”, šį laikraštį vienerius me 
tus yra sutikusi remti Lenkijos 
Vyriausybė. Lietuvių kalba laik 
raštis yra visų laukiamas, nes 
glėbiais gaunami okupuotos Lie 
tuvos laikraščiai neatitinka nei 
liko dvasiai, nei lietuvių reika
lams, todės iftažai kas tuos laik
raščius skaito.

Spalio pradžioje lietuvių vi-

Ketnontuo jamas Dariaus ir 
Girėno paminklas

Soldino miškelyje žuvusių lie
tuvių lakūnų Dariaus ir Girėno 
paminklas karo metu buvo ge
rokai apgadintas ir apleistas. 
Lenkijos vyriausybė yra davusi 
leidimą šį .paminklą atnaujinti 
ir įrašus įrašyti lietuvių, lenkų, 
vokiečių, anglų ir rusų kalbo
mis. » •

Trūksta vadovėlių lietuvių 
mokykloms

Gaunamos iš okupuotos Lie
tuvos knygos neatitinka nei e- 
sančiai padėčiai, nei mokymo 
programai, todėl dar šiais me
tais Varšuvoje išeis elemento
rius ir skaitymai n skyriui lie
tuvių kalba, šias knygas paren
gė mokyt. J. Stoškeliūnas.
Reikalingos bent dvi rašomosios 

mašinėlės
Veikiančioms lietuvių mokyk

loms reikajingos bent dvi* ra
šomosios mašinėlės ir geras ro
tatorius, kad mokytojai galėtų 
padauginti mokyklinę medžiagą 
mokiniams.

suomeninė kultūrinė draugija Ko pageidauja Suvalkijos liet.
savo lėšomis išleis vienkartinį 
leidinį, kuriuo norima susisiekti 
su visoje Lenkijoje išsimėčiau- 
siais lietuviais.

Veikia 28 mokyklos
Suvalkijoje veikia 23 mokyk

los, kurioms vadovauja Punsko 
lietuvių kultūros namai. Balsto
gėje veikia vidurinioji mokykla.

iš kitur gyvenančių lietuvių
Suvalkijos ir Lenkijoje išsi

blaškę lietuviai labiausiai šiuo 
metu pasigenda lietuviškos kny
gos ir laikraščių, nes jau apie 
14 metų, kaip nematę geresnės 
lietuviškos knygos, žurnalo ir 
pan. dvasinio peno. Jiems labai 
trūksta ir pihigų organizaci
niam darbui. Sb.

Jaunimo visažinojimas
f VYSK. v. BRIZGYS

Jeigu kada atsirastų žmogus, 
ne iš kūdikio išaugęs, o sutver
tas subrendęs, kaip Adomas, pir 
mą kartą susitikęs su jaunais 
žmonėmis, prisiklausęs jų kalbų 
ir kritikų, jis labai stebėtųsi, 
kad toki visažinantieji ir visa- 
suprantą jaunuoliai yra siunčia
mi į mokyklas. Besiklausyda
mas jaunimo, jis stebėtųsi, kodėl 
mokytojų, profesorių ir visuo
menės veikėjų kėdėse sėdi toki 
neišmintingi ir netikę asmenys. 
Tačiau mes esame išaugę iš vai
kų ir todėl tuo visu nesistebi
me ... ir mes tokiais buvome.

Šių dienų- jauniems žmonėms 
g*l bus pravartu žinoti,

jų buvo paskyręs kapitulos ka
nauninkais ir net prelatais.

Gal mažiausia mes pasijusda- 
vome ūkininkų ir kitų paprastų 
darbininkų tarpe, kur darbai nu 
veikiami ne žodžiais, o ranko
mis. Jauni mokyklų ponaičiai ir 
panelės dažnai atrodydavome, 
tarsi nuo mėnulio nukritę. Jie 
ne tik daug darbų mokėjo,- ku
rių mes nemokėjome, sena ma
ma ne tik šalbarščius, o daug ką 
geriau gamino už puikią stu
dentę. Ypatingai gamtą jie taip 
pažinojo ir suprato, kad visas 
mūsų gimnazijoje įsigytas moks 
las buvo labai menkutis prieš 
kaimo vyrų ir moterų gamtos 

Gyvenimui vystantis

gaus kuklumas, santūrumas, nu 
siteikimas iš visko mokytis, rink 
ti žinias, mokytis spręsti iš dau
giau patyrusių. O iš kitos pu
sės, nuo Saliamono sūnaus, ku
ris pasekęs jaunuolių karštu 
sprendimu ir patarimu prarado 
karalystę ir ilgiems laikams su
skaldė tautą, ir ligi mūsų laikų 
jaunų žmonių nuomonė apie sa
ve, kad jie viską žino ir viską 
supranta, yr apadariusi patiems 
jauniems žmonėms daug žalos.

r JANIS KLIDZEJS

ka.d mokslą.

L’
mes, Lietuvoe kaimo vaikai, bū- Į 1>tevįje 9veUmų priespaudoa, 
darni mokyklose, viską žinojo- j kaimuose ir miesteliuo
ne . Žinojome, kai Lietuvą ku
riantieji mūsų vyresnieji nieko
nesuprato, o mes viską; kaip jie 
beveik viską darė klaidingai, o 
mes jųps kritikavome, tik jie 
mūsų nepaisė. Mus tada kiek 
žavėjo jaunų vyrų drąsa ir ap
sukrumas karo lauke laisvės ko 
vų metais. Mes kritikavome — 
dažnai labai negailestingai, ligi 
pajuokos — mūsų mokytojus. 
Tiesa, mokslinių žinių jie dau
giau turėjo už mus, bet mes 
kritikavome jų mokymo būdą, 
jų išsilavinimą, jų pažiūras — 
viską. Tą pat radau ir kunigų 
seminarijoje. Ten nebuvo visiš-

se atsirado daug jaunimo, nebu
vusio mokyklose, kurie skaity
bos, organizacinės veiklos keliu 
tiek išsilavino, kad ne taip re
tai pasitaikydavo, kad tie jau
nuoliai politinėse ar kitokiose 
diskusijose,' susirinkimuose ar 
mitinguose nesunkiai "suvysty- 
davo” iš miestų atvykusius už 
juos inteligentiškesnius kalbėto
jus.

Tiesa, buvo visada ir tokio jau 
nimo, kuris neparodydavo to vi- 
sažinojimo, kuris ir su draugais 
buvo kuklus. Tokių mes visi at
simename. Kur jie to išmoko •—

1—1 I 1 .4 . ,, « • šeim°je ar kitur t- jie patystai nieko, ko jauni klerlkai ne-,an0 lr moky.
tojai labiau gerbė už kitus visa
žinančius. Beveik visų jų gy-

būtume kritikavę. Mums buvo 
net nuostabu, kaip mūsų profe
soriai galėjo gauti universitetuo 
se doktoratus, kam juos gerbė

Daug pa»itrauku,ių komunis-, kiekTfenam Mk„čkuB *
.T.-8_a,™ Petyje dominuojanti

klasė praranda ideologiją Ir 
pradeda skilti gabalais. Komu
nizmo viršūnėje atrodo ramu 
ir puiku, bet apačioje jau knibž
da naujos idėjos ir audra, ne
šanti pražūtį.

bet visi tai darė tik tada, kada 
jau buvo pabėgę į laisvąjį pa
saulį. Joks kitas nepasisakė 
taip .išsamiai ir aiškiai kaip 
Džilas, suduodamas mirtiną 
smūgį visam komunistiniam pa
sauliui. ,

Iš tikrųjų, Milovan Džilas 
yra drąsuolis, nesibijąs pasaky
ti tiesos, aiškiai žinodamas, 
kad už tai gal reikės ir mirti. 
Jis yra ir didelės išminties 
žmogus. Kritikuodamas ir 
smelkdamas komunizmą, ne
gaudo atsitiktinų blogybių, bet 
deda kirvį prie šaknų. Dau
gelis yra puolę komunizmą, bet 
visi ribotai ir dalinai, nė vie
nas nepasisakė įtikinančiai. Se
kė tik vieną kelią smerkdami 
Staliną, bolševikų terorą, min- 
ties suvaržymą ir melagystes. 
Bet tai yTa tik ligos ženklai, o 
ne ligos nustatymas. Džilas

Laukia leidėjo maldaknygė ir 
katekizmas lietuvių kalba

Kun. J. Zasas yra parengęs 
spaudai lietuvišką maldaknygę 
“Pasigailėk mūsų” ir katekiz
mą, bet jiems išleisti reikia pk 
nigų.
Ištremtieji į Lenkijos

lietuviai grąžinti atgal

Stalino laikais iš Suvalkijos 
pasienio į Lenkijos vakarus bu
vo ištremta apie 50 lietuvių šei
mų, kurios šiuo metu jau yra 
grąžintos atgal į buvusias gy
venamas vietas.

ROMANAS

VntTft A. LCITISKlf

(TĘSINYS)
Andrius tarsi pabudo iš be galo ilgo užsisvajojimo. 

Apsižvalgė aplinkui. Čia pat juk jis buvo. Girdėjo, kaip 
visose trobos kertėse alsavo miegantieji. Gulėjo tėvas, 
broliai, seserys. Verutė ir Elzytė ant grindų padėto 
šieniko.

Mažoji Elzytė pabudusi pradėjo verkti.
— Kas tau, Elzytė? — jis klausė.*
— Salta... Verutė nutraukia antklodę...
— Neverk. Apklosiu.
Andrius nukabino nuo sienos savo naują apsiaus

tą, apklojo ir nuglostė sesutės plaukus.
Tada užputė lempą ir įlindo į lovą. Atviromis aki

mis ilgai žiūrėjo ir klausėsi tamsoje, kaip laikrodis be
galinę amžinybę kapojo į skiedras.

Sekančią dieną iš Marytės dar gavo laišką. Jį per
skaitė kartą ir kitą. Padėjęs karvėm šieno, įėjo į kam
barį ir vėl perskaitė. t

“...Vakarais, kai girdžiu traukinį taip graudžiai 
švilpiant ir praūžiant, išeinu laukan ir per snieguotus 
stogus pamoju ranka į tą pusę. Nežinau, ar tu tas 
traukinio šviesas matai?

Per Kalėdas, kai važiuosiu namo, atslvešiu gita-
venimo keliai buvo sėkminges- 
ni už kitų. Žiūrint į praeitį, šian 

ne tik kunigai, bet ir pasaulie- j <jjen mums yra labai aišku, kO-! rą ir visas tas knygas, kurias sakei. Tavo klasės drau 
čiai, už ką vyskupas kaikuriuos I kia graži yra dorybė jauno žmo- gai dažnai klausinėja apie tave...”

ATDARAS AJPŽICREJIMUI 
Sekmad. 1 iki 6 v. v.

7415 S. Rockvrell St.
5 kamb. (2 mieg.) Pilnas rūsys. 
30 pėdų sklypas. Užimti spalio 1 
dieną Pageidaujant galima gauti 
“morgičių”. Marųuette Parke.

VAN REVEREN — GLOMB 
624Š S. Califomia Avė, J¥A 5-0200

CICERO, Atdaras apžiūrėjimui 
sekmad. 1 iki 5 vaL Išvyksta i 
Floridą, turi parduoti. 2 butų mn- 
dem. bungalow — 6 ir 3 kamb. 
Garu apšild.. Air-oonditioned. Tuo
jau užimti. 1643 3. 57th ęourt.

Savininkus parduoda —— Oa.kla.wn 
apylinkėje, St. Oerald’s parap. 2 
mieg. kamb. - jned. namas, “ranch" 
stiliaus, tlle vonia, wire lath ir plas- 
ter; beržines spintos virtuve, valgo- 
mam. "Knotty pine rumpus room”, 
■idinys, autom, alyva ap8lld. Slypas 
75x126 pėdų. Cement* pktio, medžiai 
ant sklypo. Tuojau galima užimti. 
Sav. gerga. Pilna akina $16,500.

QA*den 2-5178
• Savininkas parduoda PAJAMŲ 

NUOSAVYBĘ West Pullman apylin
kėje #v. Petro ir Povilo parap. 2 na
mai ant 40 x 266 pėdų. 2 butų namaj 
priekyje — 1-me augftte 6 kamb. ir 
"breezeway“, “tlle" vonia, rūsy mo- 
dern. raktine. 2-me augžte 4' kamb. 
Ir didelis pordlus, autom, alyva apft., 
“paved drive". B-Jų augfttų namas už
pakaly —- 24x26 pėdų; prijungtas 
garažas—12 x 27 p6dų. Autom, alyva 
apeild. Vieta tinka malam kontrak- 
toriul arba pardavėjui turinčiam pre
kių. Prato $27,000. Pamatų {vertinsi, 
te. Susitarimui skambinu PUUman 5- 
8240. » » ■ Ii

savininkas parduoda 2 h augttų 
mūrini namą Holy yrinity parap. 6 
kamb. (S mieg.), S kamb. ir 4 kam. 
(2 mieg.). Didelis kiemas valkams. 
2 autom, garažas Puikiame stovy, 
tinka 2'želmom Ir. uošviams, arba 
galima Unuomotl. Prašo $12,000 gry
nai*. Pamate įvertinsite. Skambinti 
CBesacteake Ž-4105 tarp 6 ir » v. t,

SAVININKAS PARDUODA medini
5 km. ir 3' kmb. virSuJ, ap- 

ftild. alyva Marųuette Parke. Arti liet 
bažn. Ir mok.— Už $11,500. Skam
binkite telefonu: I’Kospect 8-00415.

2 po 6 k. ir 1 - 4 k. 
mūrinis

Arti 44th ir Califomia Avė. Už
dari porčiai, 2 autom, garažas, vi
si butai apšild. Ąžuoliniai papuo
šimai. Įkainuota skubiai parduoti.

MURYEL G. BARON
R E A L T 0 R 

5840 So. Kedzie Avė. 
GRovehHI 6-7207
ST. CLARE’8 PARAP.

« BUTU GEI/TONV PLYTŲ NAMAS 
2714-20 W. KOth St.

PraSome netrukdyti gyventojų. Mo- 
dern. plumbingks, platus sklypas, 
plieniniai balkiai, naujai “tuck- 
polnted”, insuliuotas, naujas stogas, 
“boileris” kaip naujas, garažas. Pa
jamų arti $7,000 i metus. 4 k. ir 3 
k. butai. Tiktai $28,000 įmokėti. Ap
žiūrėkite Iš lauko, tada skambinkite 
SOLTES REALTY, 5434 So. Kedzie 
Avė. WAbrook. 5-7801. Ezolustve 
Agent.

Oi Mariuk, Mariuk. Čia buvo dar vienas, kurį skaitant, Andrius nu
skaito ir skaitė du didėlius aprašytus lapus ir pa- raudo ir kraujas jam pradėjo linksmai cirkuliuoti per 

juto aplink save garsus kaip per pamaldas, kai jie mie- širdį: tai rašė mokytoja Upanytė. Sveikino su šventė-
lai gaudė, iš tolo kažkokį nepajaučiamą grožį garbin- mis ir prašė užeiti, kada būsiąs Salonuose.

' Andrius įsimaišė į vaikų vežimą, ir pats buvo kaip
vaikas. Tarsi Dievo garbindama žydėjo ši diena. Dir-fivttpauk, Rokfeteri, iš Rugajaus trobos! Brisk! 

Turi išbristi! ,
Taip jis gandai pašakė pats sau ir vėl girdėjo už 

i nugaros pajuokos žodžius, besidžiaugiančius jo nepa
sisekimais: Ha, ha, ha...

— Daugiau nebegirdžiu, ko nenoriu girdėti, — jis 
pasakė pats sau ir išėjo iš trobos.

Tokia rami, balta snieguota tyla iki visų horizon
tų.

Jis pamojo ranka traukiniui į tą pusę, kur už kal
nų leidosi saulė, visas baltąsias platumas ružavai nu
dažydama ir žėrinčiais ruožais atsispindėdama:

— Mariuk...
Raudonas saulėlydis bučiavo baltąją žemės krū

tinę.

• ,17-

Paskutinė diena mokykloje prieš Kalėdas. Andrius 
nuvažiavęs mažųjų parvežti. Surinkęs į roges ir visų 
kaimynų vaikus, Andrius važiavo riščia. Toli per na
mus ir šilus skambėjo šio cypiančio ir besijuokiančio 
vežimo garsai.

Sustojo prie pašto laikraščių pasiimti. Dieve, ką 
jis turėjo suimti į rankas! Buvo dvidešimt jo klasės 
draugų Kalėdų sveikinimų su eglutėmis, Širdimis, žvaig 
įdėtų naktų dangumi ir tolimom tolimom šviesom vir
šum sniego.

, Į jaa žiūrint ir skaitant, Andriui aprasojo akys.

Vos, namų stogai, vieškelis ir apsnigusios medžių ša
kos. Telefono vielos šalia kelio kartu su vėju dainavo 
dainą apie jaunystę, jėgą, grožį, meilę ir gerų žmonių 
širdis.

Krito snaigės ir žydėjo ant vaikų pirštinių.
— U-ha — jis sutraukė vadeles, arklys suprunkš

tė tarsi bėgimo džiaugsmą jausdamas ir pradėjo bėgti 
risčia. '

Kalėdų rytą visi norėjo važiuoti į bažnyčią. Ir ma 
loji Elzytė nenorėjo likti namie. Sulipo į plačias roges 
visi keturi broliai ir trys seserys. Sėdėjo vienas kitam 
ant kelių. Andrius, kaip vyriausias, rūpinosi visais kaip 
tėvas. .

Savyje apie tai galvojant ir matant, Andriui labai 
jaudinanti rodėsi ši eisena į bažnyčią. Visi kartu, krū
voje, sunkiais rūbais apvilkti, ir vienas už kitą mažes
ni. Mažoji Elzytė bėgo įsikibusi į Andriaus ranką, bi
jodama pranykti šiame didžiuliame svetimų žmonių 
miške.

Toks mirgėjimas ir skambesys. Kvėpėjo eglutės. 
Tarsi iš tolimų gelmių naują džiaugsmą skelbdami, gau 
dė vargonai. Per žmonių pečius ir tampriai suglaustas 
galvas sklido balta, mėlyna ir raudona žiburių šviesa.

Vis daugiau žmonių ėjo į bažnyčią. Ūgiai spaudė 
vienas kitą. Vienas jautė kito krūtinės drebančią gies
mę. Jei kas nors sujudėjo, atsiklaupė ar atsikėlė, tai 
šis judesys, tarsi banga, nuėjo per visą bažnyčią.

XDua daugiau)
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ISNUOMUOJAMA — FOB BENT KKAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE CLASSIFIED AND H K L P WANT8D AUS
ISNUOM. apiiM. 6 kamb. BUTAS nuo 
rūgs. 1 d. Marąuette parke suaugusiem 
ui $120 mčn. Skambinti PRospeet 8-0005

ISNUOM. MIEG. KAMBARYS. 
Arti 65th ir Francisco Avė. Tel. 
GRovehill 6-0137, tarp 4if 6 v. v.

Unuom. šviestis kamb. Galima 
gauti maistą arba naudotis virtu
ve. 6718 S. Union Avė. HU.^7-1581

NAMŲ SAVININKAI I

Tarpininkaujame batų išnuomavi
mai. Pa^trnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estete 
MIS Mn. Wmtrm PRnmtec* *-22X4

Išnuom. 4 kamb. apstatytas bu
tas Pečius ir šaldytuvas. Porai-vy
rų. 2532 Weet 47th Street. 
oooooooooooooooooooooooooo 

Skelbtis ‘‘DRAUGE” apsimoka 

nes jis yra plačiausiai skaitoma* 

lietuvių diearaštis. o skelbtam, 
kaina yra praeinama visiems 

•>0000000000000000000000000

SKELBKITES “DRAUGE”

MABŲiJETTE PARKE. MOKINIAI. 
2 po 4 k., rūsys. >26,000. Geras 
mūro bungalow, 6 k., gazu šild. 
•>18.000.

IlKlGHTON PARKE MOKINIAI:
Pulkus 6 k. Ir 2 po 8 k. Centr. Slld. 
8 karų gar. >27.500; 2 po 5 Ir 8 k. 
>27.000; 2 po 5 ir 6 k. >16.500 
MEDINIAI: šviesus 4 ir 5 k. Rūsys, 
centr. šild. >17,000; 2 po 5 k.
>12,600; 2 po 4 k. {mokėti tik >2,000 
>10,500; grosernS7 -- geras biznis, su 
prekėmis ir visais įrengimais, sku
biai už >1,500.

54tli ST. UŽ KED2IE. 9 m. mūr. 
'5 ir 3 k. Platus sklypas. Garažas. 
>23,000.

KITUR - Mūr. 3-jų butų (6-4-8 k.) 
Rūsys, centr, šild. naujos mod. vo
nios, >18,500; mūras 3-jų butų po 
4 k. ir taverna, rūsys, vonios, >12,500: 
mūr. 4 butų, rūsys, pastoge, >16,600.

Z VENTA
4077 8o. Archer Ava. . 

___________ LAfayette 8-3881___________

ATDARAS APMCBAJIMUI 

Sekmad. 1 ild 6 v. v.
6202 S. Rarlov Avė.

IV2 augšto mūrinis. 5 kamb. (2 
mieg.) 1-me augšte. 3l/> kamb. 2- 
me augš. 2 kamb. rūsy. 2 autom, 
garažas. Tuojau galinto užimti. Į- 
moketi $8,000. Kaina $26,000.

VAN REVEREN — GLOMB 

6246 S. Califomia Avė. WA 5-0200

Pirkite tiesiog 
iš savininko

BARGENAI!!!
OAKLAWN APYLINKĖJE

REAL ESTATE HELP WANTED — MEN

HELP WANTED — FEMALE

IMMEDIATE OPENINGS!
REGISTERED OR GRADUATE NURSES 

WITH LOW COST OF UVING 
W A D E N A UNION HOSPITAL

Rooan—board and laundry for $53.00 monthly. Salary from $255.00 
to $280.00 month plūs automatic inereases. Higher salary arrange- 
ment after Januarv 1958. Paid holidays — siek leave and all hos- 
pital benefits. — Permanent positions and wonderful working con- 
ditions.

Write — Come or phone Miss L. M. Peltier, R.N.
WORK IN CANADA AT HIGH SALARY

WADENA, SASKATCHEU’AN, CANADA

WE URGENTLY NEED
G IRLS —WOMEN

LIGHT ASSEMBLY WORK
Experiėnce not necessary. — Will train 

5 day week. —- Good Pay. — Working conditiona ar excellent. 
Permanent positions.—Many company benefits. Good transportation. 

APPLY TODAY

THE M U T E R C O.
1255 SO. MICHIGAN

SEK MRS. HILDEGARDE TRAVER

Demesio! naujai atvykusieji lietuviai
* Chicagoje ir apylinkėse

Visi kurie jieškote arba nesate patenkinti 
. dabartiniu darbu.

OMNIA ENTERPRISES 
EMPLOYMENT SERVICE
Darbo agentūra įgaliota State of Illinois// • i

Mes rūpinamės rasti darbus žmonėms iš Europos atvy- 
kusiems.

Mes galime jums rasti darbą, su didesniu atlyginimu 
ir geresnėmis darbo sąlygomis.

Mes susisiekiame 'su virš 500 firmų Chicagos apylin
kėj, kurios sutinka duoti jums darbą ir gerą at
lyginimą.

Koks bebūtų jūsų išsilavinimas užeikite aplankyti mus 
ir sužinoki^ kiek meg galime jums padėti.

Atdara kasdien nuo 10 vai. rvto iki 7 vai. vak.; iki 9 
vai. susitarus, šeštad. nuo 12 vai. iki 5 vai. popiet.

Telefonas FRanklin 2-3676

Omnia Enterprises Employment Service
Reom 1115-1117 64 W. Randolph Street

Cbicago I, Illinois

Nauii “ranch” namai 3 mie? lrmh 1 "• 5 11 •• 2 **“• K»r.8l5,50©rvauji rancn namai, d mieg. km n. Mur s k , k v(r^ , rūs.8M.ooo. 
Miesto vanduo ir kanalizacija. Ber-. Mūr. 2 po 5 k. a aut. gar. ąa-t.ouo. 
1L2~ •«’ »— Męd. 1 a. & k. II 4 k. Alyva. 814;

Pelningas restoranas. 200 pėdų v“auo >r kanaiizacijt
r.as.1 d,„ i. žines spintos. Kieto medžio grinžeme pagal Foot River pakrantę, dys. Med. papuošimai. "Wardrobe‘ 

piknikams daržas, laiveliai, namu- Bpintos. Sklypai 79x129 pėdų. Baž- 
kai, butai, plius 6 kamb. modern. ‘ nyčios, krautuvės ir transporta- 
namas. Yra 4/10 mylios nuo U.S. Į
12 kelio. Galima pakeisti į petain-*
gą Motei 4 Marine bioų bei va

sarvietę. Geriausia pelningi aimi<a 
vieta Chain-O-Lakes apylinkėje. 

Parduoda dėlto kad partneriai ne

sutinka .

Rašykite: —

Box 61,
Fox Lake, Illinois

REAL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI 

K. MATONIS.
Namų PRospeet 8-2071

8T. GEBALD’S PARAP.
Oak Iawn. Naujas de luxe cus-

tom built t mieg. k. namas. 5 mo
deliai atdari nuo 2 iki 6 vai. vak. 
Sklypas 50x125. Visi įtaisymai, 
rūsys apsaugotas nuo potvynių. 
>21,604)— >28,500. 87th ir Tuily. 
5100 į vakarus. Matykite Johnson 
Bullder. šiokiom dienom atdara va
karais, sektn. nuo 2 iki 7 vai. 
HlUtop 5-01*8.

SAVININKAS parduoda, St. 
Daniel’s parapijoje, 6 kamb. asbestos 
apmuštą namą, plius 4 kamb. bu
tas rūsy, 3 mieg. kamb. viršuj, 2 
apačioje. 2 modern. vonios, 1 viršuj, 
1 apačioj. Spintos virtuvėje, valgo
masis kamb. Autom, karštu vand. 
alyva apšttd. 1 autom, garažas. >65 
į mėn. pajamų už butą. Prašo 
>15,800. Skambinti Rellance 5-5120, 
susitarimui.

Nmdkrstyute augštas nuomas 
M O D E L HOME

j atdaras apžiūrėjimui sekm. 1 iki 6 v.
4942 S. Leclaire

6 tį kamb. mūrinis bungalow. Ptlnas 
rūsys. Plytelių ir ‘ cs-nvas” virtuve. 
‘‘Picked woodwork”. Naujas parkas 
skersai gatves. Netoli nuo 3-jų mo
kyklų. Gera transportacija. Skamb.:

O’CONNELL HOME BUILDERS 
TlUangto 4-23SS

Kaina $13,750 
su prijungtu garažu 

Kaina $13,250 be garažo
2EMAS (MOKĖJIMAS

, V E R N O N 
W O L F F

Realtor
5660 W. 87 ST., OAKLAWN, ILL.

ATDARA SEKMADIENIAIS
HILLYOP 5-6221 
BiBPEH 2-0706

LIKVIDACINIS IŠPARDAVIMAS 
PAKŽKRIO SKLYPŲ

Dideli sklypai namams statyti — 
89 mylios į šiaurvakarius Ne >1,196- 
-Nę >l,095--Ne >995.

TIKTAI >395 PILNA KAINA
Po du sklypus pirkėjui. Gatavi 

statybai, {mokėti >50, >10 į mėn.
Tel. SOuth Shore 8-2023.

RETAI PASITAIKANTI PROGA
ĄJdara apžiūrėjimui šeštad. nuo 2 

iki 5 popiet 3011 S. Leavitt St. S 
bloko nuo parko, arti katalikiškų ir 
valdiškų mokyklų. 2 aug. mūrinis — 
5 tr 6 k., 2 nauji cent. šild., dujomis. 
Vandens niekad neturėjęs rūsys. 2 
autom, garažas. Savininkas išvykb —- 
abu butai tušti. >20,000.

WAlbrook 5-5030

Mūr. naiu. 2 po 5 k. Ir 2 beis. 824,300 
2 imi S k. 2 aut. gar. 820.000

MūE naujas 3 erd. mieg. 822,900
S.A. AGLINSKAS Real E*M«
2139 W. 69 St.__________ HE. 4-8292

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

ražas, 30 p. sklypas, dujų pečiais 
šild., visi butai, 135 paj. lr sav. bu
tas, 39 ir Francisco apyl. Kaina 
>19,900.

Mūr. 2 po 4, 27 p. sklypas pečiai* 
šild., gera vieta k&tna >18,500.

GAGE PARKE;
Žavinga rezidencija: 7 kmb. dvi vo

nios, daug rūbinių, vieta knygynui, 
veranda, visas namas nauiai deko
ruotas, 60 p. sklypas aptveDaa ap
link tvora, puikiai įrengtas sklypas. 
Namas kaip naujas. >67,000.

MARQUETTĘ PARKE:
Puikiai atrodantis, patog:ai su

tvarkytas 2 po 6 ant 60 p. sklypo, 
centr. alyva šild. atsk. pompos kiek
vienam butui. 160 paj. už vieną bu
tą, rinktįnš vieta

KITUR:
Med. 2 po 6 69 Ir Laflln apylinkė

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

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

MARUUETTK PARKE, mūriais. 4 j 
kamb., kambariai pastogšje (attic) ‘
Ir įrengtas rūsys. Žieminiai alumlni- motl. B vi .

Lm.Do.1 reiu piOK** JHiKyul lOKj puiKy angliukai ir liptTivi&kni 
namą. Už namo patvarumą garan- g^SlSo X W J™
tuo jam e, nes buvo mūsų statytas. 8X1 *• Jaokson Bl».
Reikia būtinai pamatyti, kad gaištu-
mšte įvertinti. Arti 72nd ir So. Whlp- 
ple Street.

REIKALINGAS BERNIUKAS 18

flešt. uždaryta.

KAIP TIKTAI — 
GIMININGOM ŠEIMOM

Pajamų bungalow. 
>21,500. 4 ir 7 kamb. 
apšild. Arti 55th ir 
POrtsmąuth 7-0455.
Mr. Gerlich.

Kaina tik 
Karštu vand. 
Sawyer Avė. 

Klauskite

Marąuette Parke 7 kamb. mūri
nis bungalow. Savininkes. 7015 S. 
Artesian Avė., GRovehill G-5193.

ŠITAS BUS PARDUOTAS
2 butai po 3 mieg. kamb. Kaina 
>21,750. Puikiausioj miesto daly, 
arti 60th ir Keeler. Abu butai tuš
ti ir galima tuojau užimti. 
POrtsmouth 7-0455. Klauskite —, 
Mr. Gerlich.

PALOS TOWNSHIP

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-MORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSŪRANOB 

M0TARY PUBLIC)
2405 W«st 61 St. 
WAIbrook 5-6030

PRospeet 8-3579 (vak. Ir seuuuL)

— ■ - ---- -v------- —
TIK $19,000

6 kamb. mūr. 10 metų rezidencija. 
Vienas blokas nuo Marąuette .Parko, 
šildymas alyva. Ištaisytas rūsys. Ap
sauga nuo potvynio. A. Katilius.

RINKTINIS, NAUJAS, MŪRINIS

Sav. turi persikelti dei tarnybos, 
parduoda mūrinį “ranch” namą, 1 

MŪRINIS BIZNIO NAMAS m. senumo. 3 mieg. kamb. ’ Didelis 
duodantis gema pajamas, dėl rim-, “^s^”‘vonia, ^n.^irtų- 
tų priežasčių- parduodamas arba ^JnaB>"99«o. " ’ -
mainomas į nebiznio namą. Gali- šaukite .luUen tel. eudarerest 3-7«7«

WILLIAM C. GROEBE & CO.,taverna*. Kreiptas pas savininką RKAi/roną T3529 S. Halsted St., Chicago 9, III. rkaltorsRE AI TOKS 
12211 S. Harlem Avė.

PALOS HEIGHTS, ILL.

53rd & KOSTNER AVĖ.
St. Mary Star of thfe Sea' para

pijoje. 6 kamb. angliško stiliaus /<;- 
zidencija. Karštu van<t. gazu apšild. 
Radljatoriai uždengti.

4307 W. MARQUETTE ROAD 

4% kamb. mūrinis 
Krosnis, šaldytuvas, žieminiai lan-, 
gai, sieteliai.

Nauja apylinkė. Sav.
' Radljatoriai uždengti. keramikos

2-jų butų namas, 5235 S. Carpenter. koklių virtuvė ir" voniai Visi miega 
Church of God parap. 2 po 6 kamb, mieji dideli. Veneciškos užuolaidos, 

karnyzai, naūjas 20x22 pėdų. gara
žas. Daug priedų. Tuojau užimti. 
Kaina mažiau negu >21,900. 
POrtsmouth 7 -0455. K 1 a u sk it e

M r. Gerlich.

Garu apšildomas pirmas augštas; 
alyva antras aUgštas. Tinka dviem 
šeimom. Prašo >16,500. CAH1LL 
BRO8. KrelpUs j Josepb, tel. PR «- 
(0580 arba vak. EN 4-2389._________

PAJAMŲ NUOSAVYBE. Krautuvė 
ir 7 kmb. modern. butas 1848 W 
47 St. Tinka bet kokiam bizniui. 
Pajamų apie $225 į men. Teisingai 
įkainuotas. CAHILL BROS. Kreip
tis i Joseph, tel. PR 6-0580 arba 
vakarais EN 4-2389.__________ _

J BUTŲ NAMAS
2 po 5’/2 kamb. ir 1—4 kamb. 

butas. 371/2 pėdų sklypas. Buitt- 
in” orkaitės ir krosnys. Ąžuoliniai 
papuošimai, keramikos koklių vo
nia. 10 vietų kuriose galite pasi
rinkti namą. $45,500. Modelis at
daras apžiūrėjimui nuo 1 — 9 v. v.

3708 W. 59th St.
Wlh. 1. TUNNEY BUILDER

FBONTIEB 6*4026

PLATINKITB ‘DBAUOA'

5V,

Marąuette Parke, kampinis mūri
nis naujas, gelsvų plytą. 2 butai po 
6 kamb.; 1—4 kamo., 66 pšdų skly
pas. Pilnai įrengta pastoge (attie), 
2 automb. mūrinis garažas su auto
matiškai atsidarančiomis durimis. Vi
sas namas nepaprastai gražiai ir mo
derniškai įrengtas. Savininkas d61 ki
tų įsipareigojimų priverstas parduoti 
nebrangiai. Tokia pirkinys retai pa
sitaiko. Nedelskite ir susitarkite tuo
jau pat tuos namus apžiūrėti.

Brighton Parke, mūrinis. 2 butai 
po 6 kamb. ir 1—4 kamb. Uždaryta 
veranda. Mūrirfls Z automob. gara
žas. Pirmas aukštas visai naujai ir 
moderniškai pertaisytas. Pašaukite 
telefonu dar šiandien ir būtinai pama
tykite šį namą.

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

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis į raštinę ir mes mielai patarnau- 
•irae parduodami Jūsų namus

SHUKIS REALTY 
6436 So, Pulaokl SI.

TaiK. LDdlnr S^MO
Med. bung. 6 k. • 3 m. garažas, pil

nas rūsys, skl. 32 p., eent. šildymas. 
>13,500.

4 m. senumo mūr. bung. 6 kamb., 
platus Bkiypaa — puikiai įrengtas. 
Mūr. 2 a. po 6 K. 3 mieg., šild. gdzu,

alum. langai, naUj. garaž. >24,000 
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild., sklyp. 
31 pšdų, garažas. >26,900.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Mapleurood Avu.
Tel. OLlffside 4-7450; Rm. 

YArdta 7-9O4B
PARDUODA — SAVININKAS St.

5 kamb. namas. Be to, skoningai Mathews parapijoje. Pajamų namas, 
įrengtas rūsys gyventi _ su virtuve. 2-JU augštų, akmeninis priekis 7 bu-
Gazo šildymas. Kilimai. Daug priedų. 
Geležinė tvora. Garažas. 2 blokai į 
'vakarus nuo Marąuette Parko. 
>25,900. Volodkevičius. <

30 MIN. KELIO NUO ČIKAGOS 
Busas sustoja prie namų. % akro 

žemės ir 4 metų 5 kamb. med. na
mas. Alyvos šildymas. Graži ir rami 
apylinkė. >11,000. A. Sirutis.

$358 PAJAMŲ I MĖNESI 
Mūr. 4 butų namas West Side. Dvi

gubas mūro garažas. >15,500. A. Rėk
laitis. .

P. L E 0 M A S
REAL ESTATE 

27S5 West 7lst Street

Visi telefonai: WAlbeook 5:0015

MARQUETTE PARKE PAR
DUODAMAS 6 kamb. bungalow.

6633 S. Mozart St.

PROGOS -*■ OPPOBTUNITIES

Parduodama gerai išdirbta mais
to krautuvė su namu, Marąuette 
Parko apylinkėje. Netoli bažn., mo
kyk. ir parko. Palankioje judėjimo

tai, beveik visi apstatyti, gazu apšild. 
garu. Garažas. Galimos metinės paja
mos >7,200. Tik >5,000 įmokėti. Pil
na kaina >22,560. Pamatę įvertinsite. 
$832 W. Fulton Blvd, RE 3-8745,
oooooooooooooooooooooooooo

KADA NORITE PTRKTI AR 
PARDUOTI NAMUS

Kreipkitės į
SOPRYOH REAL ESTATE 

«4«7 S. Kerizie Avcl WAIbrook 5-8218
AGENTAS ALEX KANA VERKUS

ooo22202222£22222fifiS2£2a2£<

Naujas mūrinis namas 
kamb. Gazu apšild Tile virtuve ir ^"oje.‘'Bintas T 4 ki£b.“tefte£ 
vonia. 100 pėdų sklypas. $18,000; c oooeįmokėti $5,000 5820 W. 83rd St. KreiPtls tel. GRovehil ^2O26__
0aklawn, III. 5800 į vakarus. NEBRANGIAI. Taverna ir valgyk-

ja su namais. Ant kampinio 30x125
CICERO % DUPLEX. $15,900 pčdų sklypo. Taverna ir 8 k. butas I 

pilna k.,„a. 12 metu senumn Tįje i* 'X
virtuve ir vonia. įmokėti $4,500. Kara?11 !.me augate ir s modern. 
Blshop 2-2162. mieg. k. 2-me augšte, “f.-air” apšild.

AYOARM ŠKIOREJIMUI
Sekmadienį 2 ilki 6 vai. vak.

3507 We«t 570* Street Pilnas Mo
kas naujų KAMENSKI statytų de 
luxe 3-jų butų namų, 2 po 5^ 
kamb. ir 1—4 kamb., “buUt-ln” 
orkaitės ir krosnys, ąžuolinės spin
tos ir papuošimai, “vanity”, koklių 
vonia, “baseboard” karštų vand. 

apšildymas. Geriausi 3-jų butų na
mai ką esate matę. Atvykite pažiū
rėti šį sekmad.

KAK
REALTY CORP.

Kaminski & Krejci
4392 W. 58th St. 

LUdlow 2-1700

Krautuvei nuolatmien 
darbui reikalingas 

RUTGHERIS 
. MĖSININKAS 

Kreiptis Telaf. WA 5-8883

HELP WANTED — FEMALE

REIKALINGA GERA PRITYRUNI 
VERŽJA

Seselių vienuolynui. Turi būti tvar
kinga ir švari. Gyventi vietoje. 
Kambarys ir vonia. Ketv. ir sekmad. 
popiečiai ir vakarai laisvi. Geras 
atlyginimas. Reikia gerai mokėti 
angliškai. Skambinti PRospeet 
8-9387, susitarimui.

BUILDINO B REM0DELTNG

i j,
Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy-

1, pertvarkymo (remodeling) darbi

VAGYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

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

$KSteS9SSt969(963KX6aS3(3aOS3aaES6S63a^

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

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 9-5531 

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

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL OONTRACTOB 

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

Namų tel. Blshop 7-3340 
S787 Weet 46rd Street

J. BREIVE and SON
OONSTRUCTION COMPANY 
1442 S 48th a., Cicero 56, UI.

Statome naujus Damas ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
Šaukite DAnube 6-2793 nuo • vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro
Tel. OLympic 2-5121 nuo 8 vai. 
vakaro Iki 11 vai. vakaro

Pardavimui 4 butų medinis paja- 
ir vėsinimo sistema. Metinių pajamų mų namas. Arti Slst ir Morgan St.

). 2-jų butų. Arti 31st ir iš tavernos virš >60,009, iš garažų >ig,800. Kreiptis į Jean Cook, telef.
52nd Avė. 6 ir 5 kamb. Karštu «1 0408- ift,‘‘room'ngr,4h«’i«eLft*441P7E6a ra**!?“* »-4548.Tuojau nori parduoti, >46,000, arba,

UEYUVIŲ STATYBOS 
BENOROVI 

MORAS
Builders Gen. Uontractors 

Atlieka planavimo Ir maty 
bos darbus gydytojų ofisų, iy- 
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu;

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas 

PRospeet 8-2018
<800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29. DL

CICERO.

vandeniu alyva apšild. Spintos vir- į^^ą pasiūlymą, itay Uiįen. 
tuveje. Pajamų $65 į mėnesį. i bkIihoM 5-i3ii.

Blshop 2-2162. !------------------------- ---------------------------
i ■1 Pardavimui LIQUOR STORE ir

’ MODERNIfiKAS mūrinis 2-jų RAKAS. Apylinkėje 69th ir Racipe vimu. 
butų — 6 ir 6 kamb. Rūsys. Karš- Avė. Įsteigta 1939 m. Parduoda dėl

PIRKITE ir parduokite aavo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patama-

tu vand. apšild. Platus sklyaps. 2 
autom, garažas. Arti 26th ir Avers 
Avė. $21,900; įmokėti $6,000. 

LAvvndale 1-7038.

blogos sveikatos. Susitarimui akam 
binti HUdson 3-2266, po 3 vai. po- 
piet„ klauskite Nicholas.

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

BfcpabUe 7-MM

Dom’t Get Caught In The
RENT “SOUEEZE”
NOW is The TIME for YOU to BUY!
ART I N DALE ESTATE8

2-3-4 BEDROOMS A LOW '

$22,400
and dp

PONT INVEST IN KENT RECEfPTS —

INVEST IN YOUR FUTURE 
INVEST IN A HOME OF YOUR OWN 

A QUALITY HOME AT A F AIR PRICE
In * FINE NtithbstliMd

% mile west of Mannheim Rd. (RT. 45) and just south of 22nd St.

MARTIN H. BRAUN & CO.
27 Ysarg of Fašthful Service to the Home Buyers of CMoagoland 

tel. Rllmore 5-1910

PAJAMŲ NAMAS. 4, 3 ir 1 kmb. 
Tile vonia. Centrinis apšild. Mo
kesčiai tik $85. Arti 28th ir Ko- 
mensky. $15^500. LAwndale 1-7038

2-JŲ BUTŲ. 4 ir 4 kamb. Gazu 
apšild. 2 autom, garažas. Arti 28th 
ir Drake. $12,300.
________LAvvndale 1-7038________

CICERO. Atdaras apžiūrėjimui 
sekm. 1 iki 5 vai. Mūrinis 6 k. na
mas. Karštu vand. alyva apšild. 
Garažas. Tuojau galima užimti.

5021 W. 24th St.

APARTMENT BARGAIN! Arti 
26th ir Lawndale Avė. Pajamų 
$3000 į metus. Kaina $23,500; į- 
mokėti $7,000. LAwndale 1-7038.

MARQUETTE PARKE. Naujas 
5% kamb. mūr. bungaloW. 3 mieg. 
Parduodamas už seno namo kai
ną. A. Vaina. REpublic 7-6232.

7

MUISTO PRODUKTŲ IR 
MĖSOS KRAUTUVE

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkam ar pardidsdant. jū
sų laukia greitas ir teisingas patar- 

Šaldytaa maistas, vaisiai ir dar- navlmas.
žovės. Brutto pajamų $7,000 į mė
nesį. Idealus biznis porai. Modern. 
mur. namas, 2 autom, garažas, 5 
dideli kamb., 3 mieg. kamb. Pilnas 
rūsys, alyva apšild. Biznį galima 
pirkti su namu ar be. REpublic 
7-7265.
PARDUODAMAS NAMAS IR MAIS
TO KRAUTUVfi. Geras biznis. Geroj 
vietoje, Brighton Parke. Apžiūrėti 
galima kasdien; sekmad. iki 12 vai. 
4140 S. Maplewood Avė.

RETAI PASITAIKANTI PRO
GA. Parduodama taverna su mū
riniu namu, dalanti gerą biznį tar
pe dviejų lietuvių laidotuvių kop
lyčių. Kas norėtumėt įsigyti tokią 
vietą nepraleiskite šios progos: 
4346 S. Califomia Avė.

Parduodama GROSERIŲ IR MĖ
SOS KRAUTUVE. Geras biznis,MŪRINIS PAJAMŲ NAMAS. 5 , , x .

ir 3 kamb. rūsy. Arti 26th. Kok- geroje vietoje Marųuetto Parke. 4 
lių virtuvė ir vonia. $17.900 ar-
ba dumkite rtnsifilvmn RVORODA 2558 6&th St- REpublic 7-1996.ba dumkite pasiūlymą. 8VOBODA, 
3739 W. 28 St. LAvvndale 1-7038.

SAVININKUI MIRUS skubiai 
parduodamas Gage Parke 2-jų aug 
štų namas — 2 ipo 5 k. ant 30 pė
dų sklypo. Centr. šild. 2 mašinų 
garažas. Tik UŽ $16,500. Skambin- 
tl B. Underiui: REpublic 7-6232.

5 KAMB. MEDINIS NAMAS. 
Uždaras porėtos, pilnas rūsys, ga
ražas, daug priedų. Prieinama kai 

, na. Kreiptis į sav. susitarimui — 
Tel. PRospeet 6-3973

Pardavimui VALGYKLA. Gausi 
klijentūrą, didelėj listuvlų koloni
joje. Teirautis 2447 W. 69th St, 
aVba Telef. GRovehill 6-9504 nuo 
11 vai. išskyrus sekmadienius.

NORI PIRKTI

Pirksiu iš savininko mūrinį na
mą. 2-jų arba IV2 buto Marąuette 
arba Brighton Parke.

Siūlyti PRoejject 6-6479

2800

NORVILĄ
REAL F8TATE SALES ą. 59th SL TBL

Parduodamas gražus naujas de 
luxe 17 butų apartment namas piet
vakarių miesto daly. 16 po 4 kamb. 
ir 1—8 kamb. Brūtte pajamų apie 
>28,000. Kreiptis į Jean Cook, telef. 
PROspec* 8-4848.

GAGE PARKE
2- jų augštų mūr. 5 Ir 6 k. su 3 k. 

modern. įrengtu butu rūsy. 2 autom, 
mūr. garažas. Atsineškite rankpini
gius. Pilna kaina >26,500.

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

apačioje, 4 k. butas viršuj. 60 pšdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina 
>23,900.

3- jų augštų mūr. 12 po 6 k., duo
dantis pajamų J metus >12,240. Par
duodamas už netikėtiną kainą >66,009

KITUR. 2-jų augštų mūr. Lląuor 
store Ir baras 1-me augšte. 8 k. bu
tas antrame augšte. Apyl. 68-ta Ir 
Ashland. Biznis veikiantis nuo 1919. 
Savininkas verčiasi kita profesija. 
Kaina -už namą >24,000.

PASITEIRAUKITE mūšy namų 
sąraAe ir įaitakinHitc gerais pirkiniais

VARPAS Real Ertata
Insnranea, Notery PubUo 

U18 te W«šMn Are.
PRnsp. 8-1884 arta HEm. 4-7088

Atdara kasdien nuo 9 Iki 9 vai., 
šeštad. ir sekmad. nuo 9 iki 6 v.

Statome

NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
General Contractlng Co.

(8av. V. Sodeika Ir J. Skorubskas) 
1609 8. 46TH CT., CICERO 60, ILL 
M. OIąnaplo 9-7881; TO 8-41M

Ir atliekam* visus statybos Ir per
tvarkyme (hemodellng) darbus

MISCELLANE0U8

ŠILDYMAS
A StenėlMMkM taurtoliuoja vt- 

*D geriausią Amerikos firmą gemų 
lf alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visą dydžių oro vėsintu
vus (Air ooodltioners) ir atliek* 
visus skardos darbus.

IBM S. 49M tart, Cicero
TsL OLymplo <-6775 nuo 8 vsL 

ryto H I nL vakare.
mo 6 vai. vakare: 

OLympfa M752

LIKT. AFDRATOOR AGEMTriRA 
Visų rūšių apdraudos. Autemobl-

Hų finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patrlrtlnos kainos.

Prieš darydami apd raudas kitur, 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVaiTIH 
WAlbrook 9-M71

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
StOS S. Ashland Are_ Chieego SS, m.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOtJOd*

P L U M 11 N 6
Llcensml bonded plumbars 

Joks darbas nėra didelis ar mažos 
Saukite dabar. Kalbame lietuviškai

Tėl. — RKpuMk 7-0844 ar 
WAlbrook 5-S451

SKELBKITES “DRAUGE”



Šeštadienis, 1957 rugpjūčio 24

SEKRETORIAUS PRANEŠIMAS ŠV. 
ANTANO B-VES ŠERININKAMS

Juozas (irilmuskas, vedėjas bauskas pradėjo tvarkyti šią 
Metiniame šėrininkų susirin- i niekam nežinomą bendrovę, nė

ra padaryta nė vieno “foreclo- 
sure” dėl skolininkų paskolų ne
grąžinimo. Šis rekordas yra'ge-

kime rugpjūčio 6 d. Juozas Gri- 
bauskas, Šv. Antano Taupymo 
ir Skolinimo Bendrovės sekreto
rius ir vedėjas (adresas 1447 i riausias visoje Chicagoje. 
So. 49th Court, Cicero 50, UI.), 
pranešė, kad ši įstaiga turėjo vi
sų taupytojų pasitikėjimą ir re
kordinius biznio metus, padidė- 
dama daugiau $2,000,000 taupy
mo skyriuje.

Nuo 1956 m. birželio 30 d. iki 
1957 m. birželio 30 d. visas ben-1 
drovės turtas padidėjo nuo $14,-,
243,990.52 iki $16,081,794.67.
Per tą patį laiką buvo pradėtos 

1,424 naujos taupymo sąskaitos,
434 “Kalėdų Klubo” sąskaitos 
ir 100 “Atostogų Klubo” tau
pymo sąskaitų. Iš viso buvo į- 
dėta į visas taupymo sąskaitas 
$6,591,044.48 ir išmokėta tau- 
pytojams per tą patį laiką $4,- 
553,213.05. J atsargą buvo pa
dėta $174,262.04; ši suma yra 
daug didesnė, negu federaliniai 
potvarkiai reikalauja. Iš šio pra 
nešimo matome, kad Šv. Anta- 

. no Taupymo ir Skolinimo Bend
rovė buvo ir yra stipriausia ir 
saugiausia jūsų sunkiai uždirb
tiems pinigams taupyti. -

«S . «,.■ a. ,,

J. GRIBAUSKAS, vedėjas

i

DIENRA6TIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

los metu bus penktadienį, rug
pjūčio 30 d. '

Jau turbūt viskas supakuota 
vasaros stovyklon ir suvažiavi- 
man, nes jau beliko tik penkios 
dienos. Tik nepalikime namie 
linksmos nuotaikos, skambių dai 
nų ir studentiškos dvasios!

SAS stovykla sutrauks daly-

i I

SPEKULIACIJA, SENIMAS IR JAUNIMAS
Būdingas laižkas iš Lietuvos

Šiandien iš Lietuvos laiškas 
nėra naujiena. Jų ateina šimtai 
ir tūkstančiai. Daugumos jų tu
rinys yra trafaretiškas, nusisto
vėjęs ir vienodas. Bet kartais 
iš daugumos yra ir gana įdomių

vių iš tolimų vietovių. Iš San bei daug pasakančių laiškų. Šio- 
Diego atvyksta P. Baltakis ir V. mis. dienomis iš Vilniaus atėjo
Graužinis, iš Louisianos — D. ir 
A. Kuprioniai, iš Pittsburgho — 
Jonas Dėdinas ir du iš Los An
geles.

Kol. Alvydas Karaša, jaunas 
solistas, yra sutikęs dalyvauti 
SAS koncerte. Kol. Alvydas y- 
ra dainavęs amerikiečių ir lietu
vių parengimuose. Jis ypatin
gai sužavėjo visus LSS studijų 
dienų metu Philadelphijoje.

SAS CV nuoširdžiai sveikina 
inž. V. Ciniką, perrinktą Liet. 
Vyčių CV pirmininku. Pirmais 
jo kadencijos metais buvo už
megzti glaudūs ryšiai su SAS. 
Tikimės, kad ateinančiais me
tais ryšiai dar sustiprės.

Dabar Šv. Antano Taupymo 
ir Skolinimo bendrovė įsteigė 
nau» taupymo skyrių kuris mo Spa]io 5 _ u dlenomis 
a -j daugiau uz dabartini moje įvyks Pasauliečių Apakta-

IŠ LIET TAUPYMO B-VIŲ VEIKLOS

Juozas. Gribauskas yra tas 
žmogus, kuris supranta ir žino 
kiekvieno taupytojo padėtį. Jis 
žino, kaip sunku buvo sutaupy
ti gyvenimo pradžiai ir kaip yra 
svarbu taupyti saugioje ir pa
tikimoje įstaigoje. Šv. Antano 
Taupymo ir Skolinimo Bendrovė 
jau turi daugiau 10,000 taupy
tojų, kurie taupo jau daugelį 
metų ir yra patenkinti šia bend
rove. Kviečiu ir raginu visus 
lietuvius pradėti sąskaitą dabar, 
kur jūsų draugai ir kaimynai 
taupo saugiai ir pelningai nuo 
1922 metų.

Kiekvieno padėti pinigai yra 
federalinės 'valdžios apdrausti 
jūsų saugumui iki $10,000.

Toliau J. Gribauskas pranešė, 
kad buvo išduotos 384 namų pir 
kimui arba statymui sumai $5,- 
218,000. Visi skolintojai gerai 
moka ir nuo 1939 m., kai J. Gri-

dividendą. Dėl informacijų kvie 
čiame -pasikalbėti telefonu su 
bendrovės taupymo skyriumi.

Gribauskas toliau priminė šė- 
rininkamš, kad bendrovės tau
pytojai yra šios bendrovės “šir
dis, nes be jų pasitikėjimo ir tau 
pymo bendrovė nebūtų $16,000,- 
000, bendrove ir nebūtų žinoma 
18 valstybių kaip saugiausia ir 
pelningiausia vieta taupytojams. 
Už parodytą palankumą ben
drovė apdovanoja visus gražio
mis dovanomis kiekvieną mėne
sį už pinigų padėjimą.

Gribauskas pranešė, kad są
skaitos bus nemokamai perkel
tos į šią bendrovę iš kitų miestų, 
jei atsinešite savo taupymo kny
geles.

Sveikinu visą valdybą ir direk 
torius už tokį sąžiningą tvarky
mą šios bendrovės reikalų, nes 
žinau, kad kiekvienas taupyto
jas, turėdamas savo pinigus Šv. 
Antano Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovėje, naktį miega ramiai 
su saugumo ir pasitenkinimo 
šypsena. Bičiulis

Medžiagą siųsti: V. KLEIZA, 7248 S. Fairfield Avė., Chicagc 29, III.

IŠ SAS STALČIAUS

SAS metinis koncertas įvyks 
rugsėjo 7 d. Detroite (ispanų 
salėje, 25th ir Vernor Hwy.). 
Koncerte dalyvaus jaunieji so
listai Audronė Gaigalaitė, Pra
nas Zaranka ir Nijolė Ambra- 
zaitė.

Kol. A. Gaigalaitė šiuo metu 
lanko Holy Family kolegiją, ku
rioje studijuoja psichologiją. 
Be to ji suranda laiko ir muzi
kai. A. Gaigalaitė yra solistės 
J. Augaitytės mokinė. Ji yra 
koncertavusi amerikiečių ir lie
tuvių visuomenei Chicagoje, Cle 
velande, New Yorke, Bostone, 
Philadelphijoje, Baltimorėj, Wa 
terbury ir Hartforde. Be jos 
neapsieina nė LSS, nė SAS Fhi- 
ladelphijos skyriai, kuriuose ji, 
visada atlieka svarbias pareigas. 
Kolegijos gyvenime kol. Audro
nė yra plačiai žinoma koncertų 
bei programų- ruošėja ir dalyvė.

Kol. N. Ambrazaitė studija
vo prekybos ir administracijos 
kursą universitete. Priedo ėmė 
dramos kursą ir dainavimo pa
mokas pas prof. Goldmaną Cle- 
veland Music School Settlement. 
Pradžioje pąsirodė scenoj gru
piniuose vaidinimuose, pastaruo 
ju laiku dalyvavo pabaltiečių, 
studentų bei ateitininkų koncer
tuose. Švenčių proga kol. Nijo
lė dažnai gieda bažnyčioje. Ame
rikiečiams yra pasirodžiusi įstai 
gos metinių švenčių proga.

Kol. Pr. Zaranka yra plačiai 
žinomas ten, kur (ik jaunimas 
ir daina. Jis yra baigęs Detroi
to konservatoriją ir koncerta

vęs amerikiečiams bei lietu
viams visuose didesniuose mies
tuose. Jaunimo jis yra pamiltas 
meno vadovas bei montažų ruo
šėjas vasaros stovyklose ir vi
sokių švenčių proga per ištisus 
metus.

Pianino melodijos ilgai mums 
ausyse skambės, kai jas skam
bins .kbncėrte kol. Diana Pa- 
pįevytė. Kol. Diana šį rudenį 
pradės penktą semestrą Hart 
College of Music, Hartforde, ku
riame studijuoja pianiną ir mu
zikos mokytojavimo kursą. Ji 
yra laimėjusi pirmą vietą Illi
nois pianino konkurse, dalyva
vusi kolegijos koncertuose, a- 
kompanavusi Hartford Vyrų 
chorui, “Ateities” koncerte ir 
šiaip dalyvavusi lietuvių paren
gimuose.

SAS metinis suvažiavimas bus 
rugsėjo 6, 7 ir 8 dienomis AL.R- 
KF stovyklavietėje. Draugovių 
valdybos atsiveža vėliavas ir 
metinės veiklos pranešimus.

Kol. A. Liulevičius, neseniai 
gavęs magistro laipsnį matema
tikas, bus paskaitininku stovyk
loje.

Dr. V. Vygantas atstovavo 
SAS Pax Romanos suvažiavime 
San Salvadore. Kitais metaįs 
lietuviai turės Pax Romanoj vi
cepirmininką. Mažutė Gvatema 
la pasiūlė lietuvius kandidatais 
ir jai pritarė JAV studentai. 
Paskui priėmimas buvo nubal
suotas vienbalsiai.

Išvyka lankyti Detroito mies
tą bei apylinkes vasaros stovyk

lavimo kongresas. SAS dele
guos vieną Prancūzijoje studi
juojančių ateitininkų.

D. Lapinskas, Bostono dr-vės 
narys ir žymus mūsų jaunasis 
kompozitorius, gavo stipendiją 
ir išvyko studijuoti į Vieną.

NFCCS pirm. D. O’Scannlain 
pakvietė SAS atsiųsti atstovus 
į metinį suvažiavimą, vykstantį 
New Yorke rugpjūčio 26 — rug 
sėjo 1 dienomis. Apylinkės at- 
kai buvo pakviesti laisvais ste
bėtojais.

Detroito draugovė uoliai rū
pinasi SAS stovyklos ir koncer
to parengimo darbais. Draugo
vės valdybon įeina N. Udrys, P. 
Zaranka, J; Polikaitis, A. Rusec- 
kas ir K. Stankus.

Draugovių valdybos: 1) ar 
paraginote visus vykti stovyk
lon?; 2) ar paruošėte dr-vės 
veiklos santrauką suvažiavi
mui?; 3) ar išrinkote suvažiavi
mo atstovus?; 4) ar paėmėte 
vėliavas?; 5) ar patys vyksta
te?

Primename, kad neturintiems 
automobilių geriausiai vykti į 
stovyklą per Detroitą, kur. J. 
Polikaitis (UNiversity 4-5481) 
suras kelionės priemones sto
vyklon.

Vykstantieji automobiliais tu
ri važiuoti iki Manchester, 
Mich., iš kur Main Street va
žiuoti link Jackson, Mich., apie 
5 mylias ir stebėti baltą parašą 
“Lithuanian Youth Camp” kairė 
je kelio pusėje ir sukti kairėn 
smėlėtu keliuku stovyklavietėm

Kol. A. Žukauskas, buvęs 
SAS sekretorius, dabar tarnau
jąs Dėdės Šamo kariuomenėje 
Tokyo mieste, atostogas pralei
džia važinėdamas po Japoniją.

Visa SAS sveikina sukūrusius 
šeimas A. Vasaitytę ir inž. K. 
Alminą, D. Aleksandravičiūtę ir 
Arną Bobelį, Dalilą Valančiūtę 
ir inž. A. Polik&itį, taip pat G. 
Macelytę ir dr. A. Sužiedėlį.

ana būdingas laiškas. Jis da- 
ųotas liepos 22 d. Laiško au

torė yra universiteto studentė. 
Būdama kitoje vietovėje 
Lankydamasi kitoje vietovėje 
ji parašė šį laišką ir nenurodžiu- 
si savo adreso įmetė į paštą, ir 
tas laiškas laimingai pasiekė 
adresatą Amerikoje. Ji rašo:

...“Būdama jauna ir augdama, 
nemaniau savo apylinkėje, o vė
liau ir miestuose, kad lietuviai 
būtų-toki nesąžiningi ir susmul- 
kėję. Tačiau dabar, kaip taisyk
lė, suktumas ir nesąžiningumas 
pradeda vyrauti. Šiuo metu už 
pinigą galima pirkti ir garbę, ir 
sąžinę, ir daug ko. Jūs neturite 
supratimo, kaip senesnio am
žiaus žmonės susmulkėjo besi
vaikydami turtą, ypatingai už
sieninius daiktus. O spekuliaci
ja, juodoji birža, tiesiog užvieš
patauja miestų valdinę prekybą. 
Valdžia kovoja, bet tų ‘kovotojų’ 
eilėse yra patys juodosios biržos 
vadai. Būkite atsargus su ko 
nors dėjimu į laiškus, kaip ska
relių, kojinių ir kitų lengvesnių 
daiktų. Adresatas gauna laišką 
ir voką, bet ne siunčiamą daik-

savo akimis matydama tikrovę, 
studentė džiaugiasi Lietuvos jau 
nimu, moksleivija ir studentija. 
Ji rašo:

... “Neseniai įvyko Lietuvoje 
.festivalis Vilniuje. Sunku ^upa- 
sakoti, kaip atrodė puikusis Vil
nius tas dienas. Tai buvo tikra 
Lietuvos piliečių — lietuvių šven 
tė, nes lietuviai yra vis tik dideli 
savo tautos patriotai, moka šir
dies gilumoje išsaugoti tai, ką 
jiems įskiepijo praeities” ...

Čia yra faktas, gyvojo liudi
ninko patvirtintas, šis faktas 
yra džiugus, nes stipriausias lie
tuvių tautos kūnas — jaunimas 
yra okupanto nenugaliinas. Jis 
yra tiek tvirtas dvasiniai, paga
liau ir tautiniai, kad daugiau 
kaip per tryliką metų maskolius 
nepajėgė išrauti iš jo nei tauti
nės dvasios, nei praeities stipry
bės, nei savo gimtinės ir namų 
meilės. O okupantas dirbo, sten
gėsi, prievarta ir vilione piršo 
bei vertė. Kz. Ts.

Chicagoje

Midland Savings and Loan Aasn. 
metinis narių susirinkimas

Rugpjūčio 16 d. Midland Sav* 
ings and Loan Assn. patalpose, 
4038 Archer Avė., įvyko tos ben 
drovės narių susirinkimas. Su
sirinkimui pirmininkavo bend
rovės prezidentas Augustas Sal- 
dukas. Mandatų (proxy) komi
sija pranešė, kad susirinkime 
atstovaujaoms 24,634 akcijos 
(šėrai). Bendrovės auditorius 
Juozas P. Varkala perskaitė 
bendrovės finansinę apyskaitą. 
1957 m. birželio 30 d. bendrovės 
turtas sudarė $4,142,623.08. 
Smulkų pranešimą apie bendro
vės veiklą 1956 — 1957 apy- 
skaitiniais metais pateikė bend
rovės prezidentas Augustas Sal- 
dukas. Jis pažymėjo, kad buvę 
geri metai. Turtas paaugo 
7.2%. Padidėjo žmonių santau
pos. Ypač turi didelį pasiseki
mą naujai įvestos specialios tau 
pymo sąskaitos, už kurias mo

kamas augščiausias dividendas. 
Saldukas ragino kiekvieną lie
tuvišką šeimą turėti taupymo

Teodorą Atroškienę palaidojus
Mirtis skubiai retina senųjų 

Amerikos lietuvių eiles, skina. 
tuos organizuotojus, statytojus 
ir rėmėjus, ant kurių pečių lai
kėsi Amerikos lietuvių gyveni
mas.

Per keletą savaičių netekome 
tokių stambių rėmėjų, kaip Lau 

tą. Daiktai dingsta Kaune ar ki ! rinavičienės, Gubistienės ir ki
toje vietoje. Skųstis nemačioje, itų' Gi štai ™gPjūčio 19 d. Šv. 
Skundo iškėlimas surištas su to- i Kazimiero kapinės priglaudė 
Įima kelione” • ' brightonparkietę, taurią lietu-

Nusivylusi tokiu reiškiniu ir1 vę Teodor4 Atroškienę.
Teodora, mirus vyrui, 30 me

tų gyveno viena; dirbo bei gy-. 
veno padoriai ir taupiai. Tad 
turėjo pinigų visokiems geriems 
tikslams. Visada prieš akis tu
rėjo “amžinybės dėžutę”, į kurią 
dėjo sau turtus, kurių nei va
gys neišvagia, nei kandys nesu
gadina. Reikia manyti, jog ji 
tų turtų apsčiai prisidėjo, nes 
nebuvo tokių gerų darbų, prie i

kurių velionė nebūtų prisidėjusi. 
Ji buvo amžina narė — rėmėja 
sekančių vienuolijų: T. Marijo
nų, T. Jėzuitų, T. Pranciškonų, 
T. Saleziečių, Šv. Kazimiero se
serų, Seserų Pranciškiečių, Ne
kalto Prasidėjimo seserų ir Nu
kryžiuotojo Jėzaus seserų. Bu
vo dosni Lietuvos reikalams, au
kojo Balfui, šelpė tremtinius ir 
ne vieną jų atsikietė Amerikon.

sąskaitą, į kurią reikėtų regu- 
lariai atidėti dalį savo uždarbio. 
Taupymo sąskaitoje turimos san 
taupos užtikrina ateitį ir apsau
goja šeimą nuo netikėtų ekono
minių sunkumų. Todėl taupy
mo sąskaita yra kiekvienos lai
mingos šeimos sąlyga.

Bendrovės sekretoriaus pav. 
Adolfas Baliūnas iškėlė taupy
mo bendrovių rezervų — atsar
gos kapitalų — reikšmę ir pažy
mėjo, kad Midland Savings and 
Loan Assn. yra viena bendrovių, 
turinčių tvirtus rezervus. Da
bartiniu metu bendrovės atsar
gos kapitalai sudaro 9.7% taup
menų sumos. Tik reta bendrovė 
Chicagoje turi tokį augštą re
zervų procentą.

Susirinkimo dalyviai vienbal
siai patvirtino bendrovės 1956 
— 1957 m etų finansinę apy
skaitą.

Slaptu balsavimu buvo per
rinkti ateinantiems metams visi 
ligšiol buvę direktoriai, būtent: 
August Saldukas, Anna Saldu
kas, Adolfas Baliūnas, Alfonsas 
Dambrauskas, John Thomas, 
Juozas Žakas, George Sharko ir 
Frank Woidat.

Kol buvo skaičiuojami balsai, 
auditorius Juozas P. Varkala pa 
teikė įdomų pranešimą apie ben
drą ekonominę padėtį Ameriko
je. Jo gaunamomis informaci
jomis ir žymių ūkio žinovų spė
jimais, Amerikoje per ateinan
čius 10 metų nenumatoma bet- 
kurių didelių ekonominių sun
kumų. Amerikos ekonomija y- 
ra sveika ir nuolat auga. Atei-

Sveikiname ir įsigijusius moks 
lo laipsnius: medicinos dakta
ro — Žibutę Daugėlaitę ir Algį 
Kavaliūną, filosofijos daktaro 
— A. Sužiedėlį.
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VILNONES MEDŽIAGOS VER

TINGOS LIEKANOS vyriškiems ir 
fnoterižkiemg koetiumams, kelnėms 
ir sijonams. Pamušalai — siūlai — 
užtrauktukai (Zippers). Siuvėjo tr 
siuvėjos siuvimo reikmenys.

WELLS TEETILE
8 So. Wells FR 2-B725
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VARDAI VANDENIMS 

DIENOMS

ik.

Tokiu pavadinimu tik šiomis dle 
nomis išėjo iš spaudos Jurgio Siekai 
člo eilėraščių knyga. Autorių pažįsta- 
me, kaip vieną gabiausių ir veikliau
siųjų mūsų teatralų, čia jį matome 
daug žadančiu poetu. Knygos kaiui 
— Bl.BO

Užsakymus Ir pinigus siųskit*.

DRMJGftS,.4545W. 63rd St., 
Chicago 29, Ąlinois

Perskaitę
kitiems!

‘Draugą” duokite

Mirus šviesios atminties mūsų pusbroliui ir dėdei 
A. | A.

JONUI BUDRIŪNUI,
jo dukras Alfų ir Janiną ir sūnų Alfonsą nuoširdžiai 
užjaučia ir drauge liūdi

Elena ir Petras Adomavičiai 
Jadjryga Ir Vladas Adomavičiai

■■l111 ................. t, nu u

A. t I-
DR. BRONIUI JANUŠAUSKUI mirus 
Venezueloje, poniai Marijai AJksinavičienei 
ir jos šeimai gilių užuojautą reiškia

Raclaa ir Vladas Andrijauskai
•nu*** tt V “.M vJ*. . ii G M « « ■p

Pašarvotą velionę aplankė 
daug seselių, kunigų ir šiaip, nanų dešimtmetį pradės reikš- 
žmonių. Buvo laidojama iš Švč. j tįg ^aro metais gimusių vaikų 
P. Marijos Nekalto Prasidėji
mo bažnyčios po trejų šv. mišių.
Tretininkai, Maldos Apaštalavi
mo ir Gyvojo Rožančiaus drau
gijų nariai ėjo bendrai prie šv. 
Komunijos, atiduodami pasku
tinį patarnavimą. Prie karsto 
buvo sudėta daug šv. mišių au
kų. Daug žmonių palydėjo į 
kapus.

E. Samienė

naujai kuriamos šeimos, ku
rioms reikės naujų namų ir visų 
kitų reikmenų. Tas didelis gy
ventojų prieauglis užtikrina svei 
ką JAV ūkio augimą. A. B.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad rugp. 
22d., 4:45 vai. popiet mirė mylimas vyras, tėvelis, tėtukas 

sulaukęs 83 m. amžiiaus

A. A

JONAS KIRVAITIS'
Gyveno 4608 So. Wood St. Tel. LA 3-3208

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vilkaviškio apskr., Gražiškių pa
rapijos, šilaodiių kaimo.

Amerikoje išgyveno 5 metus.
Pašiliko dideliame nuliūdime žmona Jieva, duktė Ane

lė ir Agota, sūnus Jonas ir žmona Ona, sūnus Alfonsas ir 
Juozas su šeimomis, anūkai Kęstutis ir Ramutis, anūkės: Lai
mute, Birutė, Žibutė ir Audronė, ivogeris Jonas Brokas, švo- 
gerka Agota Ma’tulaitienė su šeima, švogeria Adomas Valan
čius su šėima; Kazys Bindokas, Kostancija Bindokienė - Mi
siūnienė, kiti giminės, draugai ir pažįstami. .

Kūnas bus pašarvotas rugp. 24 d. 12 vai. John F. Eudei- 
kio ikoplyčioje 4605 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks pirmad. rugp. 26 d., iš koplyčios 8:30 
vai. fyto bus atlydėtas į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už vėlionies melą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
tarnus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima.

gimines, draugus ir pažįs-

A. A.
STANISLOVAS DRASUTIS

Gyveno 7329 S. California Avė. 
Tel. HE 4-0365

Mirė rugp. 2Q d., 1957, 4:30 
vai. popiet, sulaukęs 48 m. am
žiaus. Gimė Lietuvoje; kilo iš 
Panevėžio aapskr., Krekenavos 
parap., Skilvonių kaimo.

Amerikoje išgyveno 18 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Aanastazija (Mažeikai
tė), sūnus Harry, duktė Elena 
Rodriguez, žentas Ralpb, švo- 
geris Albertas Mažeika, brolienė 
Alvina ir jų šeimos, pusbrolis 
Edmundas Drasutis su šeima, 
gyv. Philadelphijoje, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami. Lie
tuvoje liko brolis Jonas Drasu
tis, brolienė Elena ir jų šeima.

Kūnas pašarvotas Mažeika- 
Evans koplyčioje, 6845 S. Wes-
tern Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
rugp. 26 d., iš koplyčios 10 vai 
ryto bus atlydytas J St. Adrian's 
parap. bažnyčių, kurioje. Įvyks 
gedulingos pamaldos už veiio- 
nies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas Į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Žmona, sūnus, duktė 
ir žentas.

Laidotuvių direktorius Ma- 
žeika-Evans. Tel. REpublic 7 • 
8600.

PADĖKA
A. f A. •

ANTANAS ŪSAS
Mūsų mylimas vyras ir tėvaa mirė 1957 m. rugp. man. 

16 d. ir palaidotas rugp. mėn. 20 d. šv. Kazimiero kapinėse, 
Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam pasku
tinį patarnavimą ir palydėjo į jo poilsio vietą.

Nuošrdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: kun. V. At-Tkočiui.M.I.C., kun. D. Juškai, T.T. Marijonų Provincijolui J. 
Jančiui, kun. M. Urbonavičiui, MIC. ir V. Kamarauskui, ku
rie atlaikė ir dalyvavo gedulingose pamaldose už jo sielą.

Nuoširdžiai dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už 
jo sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių.

Dėkojame kunigams ir Seselėms už lankymą koplyčioje. 
Dėkojame vargonininkam Kudirkai, Baltrušaičiui, ir Skridu
liui už giedojimą.

ir Chicagos Liet. Draugijos gar- 
pareiškė mums toje liūde-

Dėkojame grabnešįams ir Chi 
bes grabnešiams ir višiems, kurie 
sic valandoje užuojautą.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Antanui M. Phillips, 
malonų patarnavimą.

Dėkojame visiems 
skirsi neturime 
dua dėkui.

už

Biems laįdotuvęse dalyvavusiems,, kuriems at- 
galimybėa J>adėkqtf. Visiems, visiems nuošir-

žmona Marijona, sūįnus kun. Jonas, Duktė JHelen Buda.

f
A. A.

JOHN
GALECKAS, SR.

Gyveno 1406 S. 4»th Ct. 
CICERO, ILL.

Mirė rugp. 23 d., 1957, ttulau- 
kęn pusės amžiaus. Gimė Lietu ■ 
voje.

Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus John, marti Muriel, 2 
dukterys: Mary Andersen, žen
tas Gordon ir Alyce Shaw, Žen
tas ^lliott, 4 anfįkai, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

K ūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 1410 S. 50th Avė.. 
Cicero, III.

Laidotuvės įvyks pirmad.. 
rugp. 26 d., Iš koplyčios t vai. 
bus nulydėtas į ^tjueen of 
Heaven kapines .

Nuoširdžiai kviečiiflne visus: 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Laidotuvių direktorius Petkus 
ir Sūnus. Tel. TOvvnhall 3-2108.



> /
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X Švč. Sopulingos Dievo Mo
tinos draugijos, gyvuojančios 
Ciceroje, Illinois, pirmininkė 
Frances Dvilaitienės ir raštinin- 
kė Anna Gudas šios draugijos 
vardu “Draugo” Statybos fon
dui atsiuntė $10 auką ir linki, 
kad “Draugas” gyvuotų ilgiau
sius metus. '" ' \

X Don Varno Posto metiniai 
rudeniniai šokiai įvyksta spalio 
mėn. 19 dieną 8 v. v. Vyčių Jau
nimo salėje. Mūsų legionieriai 
prašo visus kilnių darbų rėmė
jus rezervuoti tą vakarą ik at
vykti į šiuos šokius ir links
mai lietuviškai laiką praleisti 
prie geros šokių muzikos ir 
skanių vaišių.

X šftuvos atlaidai, kurie 
įvyks rugsėjo 8 d. ir bus šven
čiami visose lietuvių katalikų 
bažnyčiose, yra visų susidomė
jimo centre.. Sofijos Barčus

X Senatorių* Willūuu F. 
Knowland (R., Calif.), kuriam 
Chicagos Lietuvių Taryba taip 
pat nusiuntė masinio lietuvių 
susirinkimo (minėjimo) š. m. 
birželio mėn. 15 d. priimtą re
zoliuciją Lietuvos reikalu ir 
kartu išreiškė padėką už jo 
nuolatinį ir nuoširdų Lietuvos 
laisvinimo ’ reikalų kėlimą, šio
mis dienomis tos Tarybos pir
mininkui Teodorui Blinstrubui 
atsiuntė savo atsakymą.
~ Šiame atsakyme senatorius 
reiškia pasitenkinimą už įverti
nimą jo pastangų, daromų Lie
tuvos ir kitų pavergtų tautų 
naudai ir kartu užtikrina, kad 
ir toliau naudos visas pastan
gas tų tautų naudai.

Senatorius kartu pridėjo ir 
tą “Congreasional Record” dalį, 
kurioje yra atspausdintas jo 
turėtas užsienio politikos reika
lu pasikalbėjimas televizijos ir 
radijo programoje “Face the 
Nation” (š. m. birželio mėn. 
9d.). šiame pasikalbėjime Lie
tuva taip pat buvo paliesta.

Šen. W. F. Knowland, kaip 
žinoma, dalyvavo Chicagos Lie
tuvių Tarybos surengtame š. m. 
Vasario 16 dienos minėjime ir
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Lietuvių Seselių instituto vadovės lietuvių rankdarbių cnuzėjuje. Iš kairės: sės. M. 
Julija, O.S.F., gerb. mot. M. Teofilė, S.S.C., gerb. mot. M. Annunciata, C.J.C., mot. M. Lj- 
gouri, C.J.C., gerb. mot. M. Aloyza, Im.C., mot. M. Aloyza, O.S.F., sės. M. Felicija, Im.C., 
gerb. mot. M. Loyola, O.S.F., sės. Eucharista, SŠ.C. • y

IŠ ARTI IR TOLI

X Jauninto stovykla, suruoš-1 
ta saleziečių prie Cedar Lake. ’ 
Ind„ buvo uždaryta rugpjūčio 
18 d. Per 7 stovyklavimo savai
tes atostogavo 230 berniukų, iš 
kurių trečdalis buvo lietuvių 
kilmės. Šiems pastariesiems 
buvo teikiamas apmokymas ir

LS INSTITUTO PENKTOJI DIENA

savo dalyvavimu bei pasakyta , ’ —„luudieninije radijo programoje pl^jaj iis>reh£ kalbamos maldos lietuvių kai
plačiai pasakojama apie Šiluvos 
istoriją, apie įvykusius ten ste
buklus ir Svč. Mergelės apsi
reiškimą.

X Dr. Antanas * Trimakas, 
Vilko pirmininkas, vakar ir 
šiandien lankosi Chicagoje. Va
kar svečias turėjo svarbų pasi
tarimą su Alto vykdomuoju ko
mitetu, o šiandien darys prane
šimą Vilką sudarančių grupių 
veikėjams. Ta pačia proga ap
lankys kaikurias lietuvių įstai
gas ir savo gimines bei drau
gus. Chicagoje pasiliks iki pir
madienio. Dr. A. Trimakas gy
vena New Yorke. «

X Kun. A. Karoblis neseniai 
gavo mokslo magistro laipsnį 
švietimo srityje; jį minimam 
kunigui suteikė Amerikos Ka
talikų universitetas.'-Šiuo metu 
kun. A- Karoblis yra Akvino 
Augšteeniosios mokyklos mo
kytojas La Crosse, o taip pat 
tame mieste jis eina pareigas 
Švč. Sakramento parapijoje?

vos vardą.
X I metinį Plienu ūkio-sody- 

boa pikniką, kaip ir kiekvienais 
metais, taip ir šiais, rugpjūčio 
10 d. atsilankė daug svečių ir

ba. Ateinančių metų vasarą pir
mosios dvi savaitės bus skiria
mos vien tik lietuviškai kalban
tiems berniukams, likusias gi 
penkias savaites bus sudaroma 
dvi atskiros grupės: lietuviškai

atšventė Adelės Plienienės, 25 ir angliškai kalbantiems. Vienu
m. gimtadienį. Daugumoj tai 
tremtyje pragarsėjusio Lietuvių 
Tautinio ansamblio dalyviai su 
savo šeimomis: J. Raudonis, V. 
Sodeika, V. Vaitkevičius, Br. 
Mačiukevičius, L. Janiūnas, V. 
Momkus, V. Radys ir V. Pet
rauskas. Po atviru dangumi ir 
prie liepsnojančio laužo skam
bėjo gražios liaudies dainos ir 
geroje nuotaikoje buvo prisi
minti seni laikai. Visa tai įvy
ko Michigano ežero pakrantė
se.

X Stasys Patlaba, kun. Petro 
Patlabos brolis ir nuolatinis 
“Draugo” skaitytojas, maždaug 
prieš metus iš Šliterių įsigijęs 
maisto produktų krautuvę, esan 
čią 69th Str. ir Talman Avė., 
kurioje yra visokių vietinių ir 

X Inž. studentas A. Šakalys, importuotų maisto produktų bei 
šviežios mėsos, džiaugiasi senų
jų ir naujųjų ateivių palankumu 
ir yra labai dėkingas jiems už 
jo krautuvės palaikymą. Taip 

atostogoms. Po^atostogų pat jis yra labai dėkingas buv.

kuris šiuo laiku atlieka karinę 
tarnybą JAV kariuomenėje, po 
apmokymo sugrįžo pas tėvus 
(6423 Š^f^ancisco Avė.) 2 sa
vai*
buiMųndiamas į užjūrį tolimes 
niata apmokymui inžinerijos da
liniuose." ' .

X Don Varno Amerikos le- 
jošiaai pasidarbuoti 

ugo” metiniame
rugsėjo 2 d. (Labor 

Oaks (Slovak) darže 
ll^pO ir Archer kelio, Lemont, 
UI. Legionieriai aprūpins bufe- 
sto§i^^r8 automobilių pa-

X Lietuvos Gaileetihgų jų Se
serų Sąjunga š. m. spalio 12 d. 
ruošia savo tradicinį koncertą- 
balių. Balius įvyks Western 
Ballroom salėje. Pelnas, kaip ir 
kiekvienais metais, bus skina- 
ihas šalpos ir kultūros reika
lams. Todėl prašome visus iš

savininkams Jonui ir Onai šli- 
teriams už nuolatinę nuoširdžią 
pagalbą.

X Amerikos lietuvių gydyto
jų suvažiavimas įvyks š. m. rug
pjūčio mėn. 31 d. ir rugsėjo 
mėn. 1 d. Chicagoj, Morrison 
viešbutyje.

Meninę programą atliks p. p. 
S. Pautienienė ir S. Valrukieni. 
' Sekmadienį, rugšėjo mėn. 1 

d., 6 v. p. p. įvyks banketas.
_ Gydytojai, dantų gydytojai 
ir jų svečiai kviečiami daly
vauti. Pranešti iki rugpjūčio 
mėn. 28 d. dr. A. Garūnui tel. 
OL 2-7066 arba dr. B. Budrie
nei tel. GR 6-3404; CL 4-7234.

X Vytautas Kasniūnas rug
pjūčio 26 d., pirmadienį, 7 vai. 
v. programoje pasakodamas

ir tuo pačiu metu pas salezie
čius laisvai gali vasaroti 180 
berniukų. • x z

X Vyčių sendraugių pikni
kui, kuris įvyks Ann Bruzgulie- 
nės sode, 8274 Kean Avė., Wil- 
low Springs (priešais “tauti
nes” kapines) rugsėjo 15 d., 
komisija jau pradėjo ruoštis. 
Piknike bus vienas naujumas, 
būtent atvykę viešnios ir sve
čiai bus vaišinami narių-moterų 
namie paruoštais įvairiais val
giais. Bus bufetas, muzika ir 
dovanų laimėjimas. Iš anksto 
visi kviečiami nepamiršti atsi
lankyti.

X Noreika ir Jančiauskas at
vyko šnipinėti. “Darbininkas” 
š. m. sausio mėn. 11 d., rašė, 
kaip Zenonas Noreika iš Kalti
nėnų 1955 m. buvo atvežtas į 
Vak. Vokiętiją šnipinėjimo tiks
lams, kuris, vietoj šnipinėjęs 
prisistatė policijai ir t. t.

Šios savaitės laidoje “Darbi
ninkas” spausdina pasikalbėji
mą su Pranu Jančiausku, sūnu
mi Alekso, gimusiu 1916 m. 
Šiauliif apskr.; dirbęs Lietuvoje, 
Mažeikiuose, Vilniuje ir Kaune. 
Jančiauskas pasielgė kaip ir 
Noreika; abu Lietuvoje paliko 
gausingas šeimas.

Prof. J. Brazaitis savo* pa
skaitoje pasakė, kad istorija 
lipdija, jog lietuvių dainos bu
vo girdimos 9-tame amžiuje, bet 
jų užrašyti tekstą^ randami 
18-tame amžiuje. Vokiečiai bu
vo pirmieji paskatinti lietuvius 
atkreipti dėmesį į lietuviškų 
liaudies 'dainų užrašinėjimą ir 
spausdinimą bei vertimą. Jau 
nepriklausomos Lietuvos laikais 
buvo surinkta virš 200,000 dai
nų. /

Per mūsų dainas matoąį lie
tuvių kalbos žodingumas, tau
tos gyvumas, estetinio grožio 
šaltinis net tautinio . genijaus 
veidrodis. Iš šių dainų vėles
nieji poetai sėmė ir tebesemia 
savo naujai poezijai įkvėpimą 

lir tuo būdw iškelia mūsų tautos 
dvasią, jausmų grožį, charakte
rį ir nuotaiką.

Dainų ir poezijos kūryboje, 
žmogus pasireiškia savo jaus
mų pasaulio išgyvenimais. Lie
tuviai kaip tik ir pasižymi šia 
lyrine kūrybą, nes ją kūrė žem
dirbiai ir gamtą mylintys as-

diocezinės Vaikų Darželio Mo
kytojų sąjungos pirmininkė.

Pamokos tikslas buvo nuro
dyti būdus ir prienąones kaip 
galima suderinti lietuvių kalbos 
dėstymą su kitais mokomaisiais 
dalykais: tikyba, skaitymu, ra
šymu, giedojimu ir daile. Kla
sėje dalyvavo šv. Antanų mo
kyklos (Cicero) trečio skyriaus 
mokinių grupė.

Pateikdama šį metodą, sesuo 
M. Francina panaudojo daug 
vaizdžių priemonių : savo pačios 
pagamintas spalvotas filmų 
juosteles, vaizduojančias Mari
jos vaikystę; pačių mokinių pie
šinius, Gregorinį giedojimą ir 
kita. Po pavyzdinės pamokos 
vyko diskusijos.

Po pietų visos instituto daly
vės nuvyko į švč. P. Marijos 
Gimimo parapijos naują bažny
čią. Ten architektas J. Mulokas 
trumpai išdėstė lietuviško sti
liaus architektūros išsivysty
mą.

Švč. P. Marijos Gimimo baž
nyčia, jis paaiškino, yra baro-

mens. Lietuvių literatūroje pir- ko stiliaus, bet išpuošta lietui 
mąją vietą užima lyrinė kūryba,vių tautai charakteringais or-
turinti didelį pasisekimą kitose 
tautose savo paprastumu ir ty
ru originalumu.i

J. Brazaičio paskaitą sekė pa
vyzdinė pamoka, kurią pravedė 
Sės. M. Francina, kazimierietė, 
patyrusi mokytoja, paruošusi 
Vaikų Darželiams keletą knygų, 
buvusi tautinės, valstybinės ir

šiuo metu atostogauja Plienu 
ūkyje-sodyboję Michigano val
stybėje, prie garsiojo Sągatucke 
kurorto? .

X Inž. Stasys Misiūnas pra
ėjusią savaitę buvo palaidotas uaudįes
Šv.

namentais. Lietuvių liaudies 
stiliui daug įtakos turėjo Egip
to piramidės, Romos kolizėjai ir 
Babilonijos šventovės..

Lietuvių liaudies architektū
ra pasireiškia senovės pilių 
puošmenose, Lietuvos kaimo 
bakūžėse ir kryžkelių rūpinto
jėliuose. Modernioje architektū
roje linijos daugiausia yra tie
sios, kas atitinka ir lietuvių 
liaudies stiliui ir todėl jį galima 
lengvai vartoti,

Architektas Mulokas pareiš
kė, kad mes lietuviai, šiame 
laisvės krašte turėtume vartoti 

menu charakte-

anksto ruoštis gausiai dalyvau-1 apįe Tėviškės vaizdus, pasakos 
G- japie maldininkų keliones ir vy-

X Sol 8t Baranauskas grį
žo iš Italijos, kur studijavo dai- 
navimą ir šiuo metu gyvena 
Gdfy, Indiana. Artimoj ateity 
yrt užkviestas į visą eilę kon- 
eertų. Rugsėjo 1 d. dainuoja 
Kanados Lietuvių dienoj Nia
gara Falls, toliau — Clevelande 
ir kt. i

X Marija Madansjdenė, po 
sunkių operacijų išgulėjusi li
goninėje dvi savaites, jau su
grįžo į namus, 3339 So. Litua- 
nica Avė., bet dar negali pa
gelbėti kepyklos darbe.

X Visus pažįstamus sutiksi, 
kurių gal jau keli metai nema
tei, kad ir Chįcagoj gyvenda
mas, kai atvyksi į “Draugo”; 
gegužinę, kuri įvyks rugsėjo 2 
d. Oaks darže, 11900 Archer 
avė. į

kusius Šiluvoje atlaidus. Klau
sytojų susidomėjimas apie Ši
luvą yra'labai didelis. Juk kas 
Prancūzijai yra Liurdas, Portu
galijai Fatima, tas Lietuvai — 
Šiluva.

lingos pamaldos, vadovaujant 
kunigui P. Gedvilai, įvyko Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčioje. 
Po laidotuvių visi dalyviai bu
vo pakviesti užkandžiam* į Lie- 

Martinkue-PovUaika- Gavėnia, auditoriw. A. a. tai. S.

X Chicagos FK Litaanica 
futbolo rungtynėms prieš Hansa 
atstovaus šie žaidėjai: Perku- 

Maiinauskas-Jenigas III,

Damušis-Pekaitas-Kaunas-J  eni- 
gas II-Jenigas I, Linartas, Šir
vys. Rungtynės įvyksta sekma
dienį, rugpjūčio 25 d., 3 v. p. p. 
Marąuette Parko aikštėje. 1 
vai. susitinka rezervinės Han- 
sob ir Lituanicoą komandos.
< X Alfonso ir Anelės (talaičių 
dukrelė Loreta-Anelė buvo pa
krikštyta praėjusį savaitgalį Šv. 
Antano bažnyčioje, Ciceroje. 
Krikšto tėvais buvo Edvardas 
šulaitis ir Dalia šulaitytė.

X Inž. G. Puodžiukaitis tr P.
Grlganavičius su savo šeimomis

Kazimiero kapinėse. Gedu- ringą architektūrą ir ja pratur-

Misiūno brolis Jonas nepašykš-

tinti Amerikos kultūrą 
J> Kreivėnas vėl paskleidė

dainos nuotaiką instituto daly
vėse su V. Kuprevičiaus ir M. 
Budriūno Melodijomis.

' Vakare Bronė Jaraeikienė 
pravedė praktišką šokių valan

tį didelių išlaidų paskutiniam dglę lsj dalyvėms. J institutą 
velionies patarnavimui. (D.) su ja atvyko jaunimo grupė iš 

Cicero pašokti ir.pamokyti kai-

BELGIJOJ
— Apie 300 lietuvių. Jau virš 

dešimt metų Belgijos anglių ka
syklose ir metalo fabrikuose 
dirba nemaža lietuvių (jų skai
čius pradžioje siekė iki dviejų 
tūkstančių). Emigracija į USA 
žymiai palietė tautiečių eiles, 
tačiau šiuo metu Belgijos ir 
Olandijos kraštuose dar,skaito
ma virš trys šimtai lietuvių.

J ieškodami duonos kąsnio 
sunkiame darbe, mūsų tautie
čiai ir čia neatsilieka nuo vi
suomeninio susibūrimo.' Kiek
vienais metais auruoŠiama ke
letas mums brangių dienų-pa- 
minėjimų/ kaip Vasario 16-ji, 
Tautos šventė, Kariuomenės 
šventė. Susitelkiama jaukiai pa
gerbti Motinos dieną bei pra
leisti metines šventes. Veikia 
gana turtinga lietuviškos spau
dos biblioteka, vadovaujama M. 
Bružienės. Lietuvių kapeliono 
kun. J. Dėdino įsteigtoji Vargo 
mokykla turi keliolika vaiku
čiu, kurių tautiniam išlavini
mui yra atsidavusi vienuolė be- 
nediktietė sesuo Agnietė. (E.) 

VOKIETIJOJE
— Išsikėlus iš Diepholzo į 

Huettenfeldą Vasario 16 gim
nazijai, vietoje pasiliko gana di
dokas skaičius mokyklinio am
žiaus vaikų vokiečių mokyklai 
(prieš tai prie gimnazijos veikė 
ir pradžios mokykla). Vietos 
apylinkės valdyba ir tėvai su
sirūpino tolimesniu vaikų mo
kymu gimtąja kalba. Prieita iš
vados, kad steigtina vargo mo
kykla. k

Organizavimo darbą mokyk
lai steigti ėmėsi apylinkės val
dybos pirmininkas J. čaplins- 
kas iri"A. Gasnerienė. 1954 m. 
vasario 1 d. buvo pradėtas mo
kykloje darbas su 25 mokiniais, 
ši data laikoma mokyklos įtei
gimu. «’ V

žmogaus charakterį, jausmus ir 
pergyvenimus.

Šokiai yra skirstomi į liau
dies, tautinius ir charakterinius. 
Liaudies šokiai išsivystė atski
rose grupėse istorinių įvykių, 
naujų kaimynų, socialinių gru
pių įtakoje.

Tautiniai šokiai skiriasi nuo 
liaudies šokių tuo, kad jie ben
dri visai tautai, “lftezdingėlė”, 
“Šustas”, “Rugeliai” yra liau
dies šokiai, o “Suktinis”, 
“Klumpakojis”, “Noriu miego” 
tautiniai.

Charakteriniai šokiąi turi tau
tos tradicinių .bruožų, bet jau 
meniškom formom kontroliuo
jant laisvą liaudiškumo pasi
reiškimą. “Aušrelė” yra to pa
vyzdys. , ’

Mūsų tautiniai šokiai grupuo
jami į religinius-apeiiginius, dar
bo, karo ir pasilinksminimo Šo
kius.
M Charakteringiausias ir seniau
sias lietuvių liaudies Šokis yra 
“Blezdingėlė”, nes nė vienos ki
tos tautos šokiuose nerandame 
panašių judesių.

Laikui bėgant Mokiniai pa
mažu mažėjo. Dabartiniu me
tu yra 9 mokiniai ir, jei stovyk
la bus perkeldinta, tai mokykla 
turės visai užsidaryti. Mokiniai 
kuone visi yra tarp 7 ir 10 jti. 
amžiaus. Laikomasi I-jo laips
nio programos. Viena mergaitė, 
ruošiama lietuvių kalbai, kuri 
rengiasi stoti Vasario 16 gim
nazijom ■ Pamokos atliekamos 
antradieniais ir trečiadieniais 
14, 30—16, 30, o penktadieniais 
14—16 vai. Mokykloje moko? 
ma: skaitymas ir rašymas lie
tuvių kalba, tikyba, Lietuvos 
krašto pažinimas bei jos svar
biausieji istoriniai, įvykiai, arit
metika, dainos ir eilėraščiai. 
Kas antras penktadienis daro
mos iškylos. Iki šiol buvo ap
lankyta Diepholzo miestelio 
muzėjus, šunų mokykla, spaus
tuvė ir žemės gręžimo darbai.

Iš vadovėlių naudojama J. 
Murkos “Vaikų darbymečiui” I 
dalis ir Malinausko-Talmanto 
“Lietuvių kalbos gramatika”.

Kaip mokyklos patalpa dabar 
naudojama mokyklos yėdėjo 
privatus kambarys, nes buvu
sioji patalpa perleista katalikų 
koplyčiai įrengti. Tikimasi, jei 
stovykla 'greitai nebus iškelta; 
gauti tinkamesnę mokyklai pa
talpą. , .

Mokinių punktualumui, draus
mei ir mokslui pakelti yra įves
ta pliusų |r minusų taškai. Re
zultatai geri, tik kiek brangiau 
kaštuoja mokyklos išlaikymas.

Didžiausia blogybė yra, kad 
kaikurie vaikų, tėvai labai šal
tai žiūrinį savo vaikų tautišku
mo išlaikymą. Galėtų būti 5 ar 
6 mokiniais daugiau mokykloje, 
tik tėvai neleidžią.

Diepholzo bendruomenės da
bartiniu metu tėra tik vienas 
noras — kad nebūtų visi per
daug vienas nuo kitų išblašky- 
lietuvišką jaunimą krūvon ir 
ti ir kad galima būtų sutelkti 
neleisti jam užmiršti, kas jis 
yra.

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI1

Įstodami į Liet. Knygų Klnbą ii 
įmokėdami 5 dol metinio mokesčio 
mes įgaliname per vienerius metas 
pasirodyti kelioms nanjoms gerai pa
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu 
uždirbame 2.50 doL, nes knygų pa
sirenkame nž 7-50 doL

Lietnvilkog Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali būti 
visi, pasiuntę B dol. šiuo ^resn:

LEST. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Club) »

4546 W. 68 St., Chicago 29, UI.

X Antanina Nenienė, jos 
dukra ir žentas šiuo metu yra 
išvykę atostogauti į Yellow- 
Btone Parką. Rašo, jog lanko 
labai įdomias vietas. “Draugui” 
ir savo bičiuliams jie siunčia 
daug linkėjimų.

X Kultūriniame priede, šios
dienos numery, po dail. V,. Ra
to paveikslu pateko nereikalin
gas žodis “Vokietija”.

kuriuos šokius. Pašoko Blezdin
gėlę, Kepurinę, Žiogelius, Oželį, 
Mikutį, Rugelius, Malūną, Suk
tinį, šustą, ir Noriu miego.

Prieš demonstraciją Jamei- 
kienė supažindino seseles su 
tautinių šokių bruožais ir kil
me. Ji apibūdino šokį kaipo 
ritmingą judesį, atskleidžiantį

MALDAINYG1
Jaunuolių Maldos

Kurią paruošė

Kun. P. KirveUitii

Kaina 31, JU-75 ir 12.60
Užsakymus adresuokite:

DBAUOAS 
4846 Wsst 68rd Street 

GUeago 29, M.

«iam»tantK»9S9ESssxMasxssnn
Lithuanian dietionary

Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333

SI. Kietais viršeliais. Kaina 34.80.
tunams "Drauge", 4545 W. 63M 

St, Chicago 29. UI. •

Tėvai, įsigykite ir duokite savo 
kims paskaityti gausiai ir spalv 
tiinstrnotą VANDOS FANKIENM
pasaką knygą --

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

B« to, šio] knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELUA. Vir
šelį ir iliustracijas piešė Bes. Msraa- 
dm. 48 jtasL Kaina |1 J6. Pinigus fc

siųstit

“DRAUGAS”

Juoaas Kreivėnas demonstruoja skudučių muziką Lietuvių Seselių Institute.

OPERAI REIKIA

* < moterį; balsų

šėkančių metų kova mėnesio vi
duryje Chicagoje bus statoma Gou- 
nod “Fausto” opera, šiai operai y- 
ra reikalingos motėm sudaryti 
mišriam chorui. Todėl šiuo yra 
kviečiamos viaoa moterys ir mer
gaitės, galinčios dainuoti tokiame 
chore, atvykti registracijai ir pir
majam pasitarimui į Don Varno 
posto patalpas, 6816 So. Western 
Avė., ė.m. rugpjūčio d. tarp 7 
ir 10 vaš. vakare. Norinčios gauti 
daugiau informacijų, gah paskam
binti telefonu bet kada FR 6-0787 
arba vakarais RE 7-0235

Prašome kuo didesnis skaičius 
moterų ir mergaičių įsijungti į me
nini operos sąstatą ir tuo 
pastatyti "Fausto” operą, 
stato Chicagos Lietuvių vyrų 
Chorus Adm.

i j m-- 
padėti
vZS

4646 W. 6Srd Street, Chicago 29, BL

KAS TIK TURI GERA SKONI, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮI

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išaimo- 
kėjimal iki S-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai. Televizijos, Šaldytuvai ir visa namams ir ofiaami 
įrengti. » ‘

Moderniškiausia Hetnvtų baldą prekyba CUeagoje 
LIETUVIŲ PKBKYBOS NAMAI — ' 

FURNITURE CENTER, INC.
8222-24-26 So. flatatad 8t \ VIctory 2-4226

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

Mm


