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Vengrijoj vėl siaučia nauja suiminėjimu
Lenkus Lietuvoj karštai sveikino 

’ lenkai, Lietuvos gyventojai

SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITE 
Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

Birželio 26 d. vakare “Sląsk” ansamblis buvo Kaune, prisi
jungdamas tenai jau nuo sekmadienio — birželio 23 d. — vie
šėjusių lenkų solistų, kurie kauniečiams koncertavo sekmadie
nio vakare valst. teatre.

“Sląsk” ansamblis to paties teatro scenoje koncertavo tre
čiadienio vakarą ir ketvirtadienį.

Tačiau “kulminaciniu punk
tu” laikomas jo koncertas Spor 
to Rūmų salėje, dalyvaujant ar
ti dešimties tūkstančių publi
kos.

Nepamirštamas įvykis
Šį koncertą aprašinėdamas 

lenkų korespondentas sako, kad 
tai buvęs “nepamirštamas įvy
kis”. “Kaip paprastai, bisai už
traukė koncertą ligi vidurnak
čio, o po programos į sceną įbė
gusi minia (tlum) lietuviškais 
tautiniais drabužiais apsirengu
sių merginų ir jaunuolių, įteikė 
mūsų ansambliui gėlių ir dova
nų, dešimttūkstantinei publikai 
nenuilstamai plojant”.

Laukė įdomesnės vietos

Kaune lenkų delegacija ir me 
nininkai lankėsi Mickevičiaus 
slėny, paliko tenai gėlių puokš
tę to dainiaus atminimui, pas 
kui aplankė vietas, kuriose Mic 
kevičius dirbo ir gyveno. Per 
Jonines delegacija buvo nuvy
kusi prie Nevėžio krantų, kur 
vyko įspūdinga Joninių progra
ma. Be to, lenkai buvę Klaipė
doje, lankęsi Trakuose, plau
kioję lauveliais, apžiūrėję pilies 
(griuvėsius, ir, kaip iš nuotrau
kų matyti, lankęsi netoli Kaimo 
esančiuose kolchozuose. Vieno
je nuotraukoje, kuri buvo ats
pausdinta Poznanėje išeinan
čiame laikraštyje, rodoma, kaip 
kolchoze “Linkuva” tautiniais 
drabužiais pasipuošusios lietu
vaitės lenkus sutinka su tradi
cine duona ir druska.

► • \
Priblokšti pasisekimo

Šalia kolchozų, lenkai lankęsi 
ir fabrikuose, ypač ten, kur dir
ba daug lenkų.

Kaip lenkų ansamblio penk
tadienio pasirodymas Kaune 
Sporto rūmų salėje, taip ir len
kų simfoninės muzikos koncer
tas Vilniuje dieną prieš tai, len
ko korespondento nuomone, bu
vę pagrindiniais lenkų meno 
reprezentavimais. Simfoninį 
koncertą Vilniuje Filharmoni
jos salėje dirigavo Amold Rez- 
ler, dalyvavęs smuikininkas Pa-j 
liulis ir dainininkai. Menininkai 
taip buvę priblokšti pasisekimo, 
kad į “viešbutį sugrįžo visiškai 
išsemti”.

A tsisveikinimas
Dekados uždarymo lietuviams, 

o lenkams atsisveikinimo kon
certas buvo Vilniuje liepos 1 d., 
taipgi Filharmonijos salėje. Pro 
gramą atliko menininkai solis
tai ir ansamblis. Atsisveikinimo 
kalbas pasakė iš lietuvių — J. 
Banaitis, o lenkų vardu — jų 
delegacijos vedėjas min. Kury- 
luk. Koncerte dalyvavę partijos

KALENDORIUS

Rugpjūčio 17 d. Šv. Hyacin- 
tas ir šv. Rokas. Senovės: Sau
lėms ir Sigita.

Rugpjūčio 18 d. 10-tas sek
madienis po Sekminių, Agapi- 
tas, senovės: Mintautas ir Alė.

Saulė teka: 5:59 vai., leidžia
si: 7:50 vai.

Oras

Chicagoje ir apylinkėse šian
dien malonus oras. Temperatū
ra apie 80 L __________

ir vyriausybės pareigūnai, kul
tūros ir mokslo pasaulio atsto
vai įr “daug vilniečių”.

Prieš uždarymo koncertą, pir 
madienio priešpietinėmis valan
domis lenkai lankęsi lietuvių 
rašytojų namuose, o antradienį 
— liepos 2 d. jiems visiems bu
vo surengtas priėmimas Augš- 
čiausios Tarybos rūmuose. Tre
čiadienį lenkai išvyko namo.

Daugelyje vietų, kaip kores
pondentas pabrėžia, lenkų meni 
ninkus nepaprastai karštai svei 
kinę jų tautiečiai — lenkai, 
kurie prašę menininkus vėl dar 
atvažiuoti. Esą, lenkams, gyve
nantiems Lietuvoje, ši dekada 
buvusi “nepaprastai stipriu per 
gyvenimu ir sujaudinimu”.

KARD. STRITCH
Jo Eminencijai šiandien sueina 

70 metų amžiaus. Yra gimęs 1887 
m. rugpj. 17 d. Nashvillėje, Tenn. 
Kardinolas rodo daug prielankumo 
lietuviams. Rugp. 15 d. dalyvavo 
lietuvaičių šv. Kazimiero seselių į- 
žadų iškilmėse ir pasiliko vaišėms 
su lietuviais kunigais.
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Paleido policininkus
PARYŽIUS, rugpj. 15. — Len 

kų laikraščiai čia rašo, kad len
kų vyriausybė nuo Gomulkos 
atėjimo j valdžią paleido apie 
11,000 slaptosios policijos. Apie 
2,500 buvusių policininkų dirba 
sunkiojoj pramonėj, gi kiti mo
kosi kokiam nors padoresniam 
darbui negu policija, skelbte 
laikraščiai.

Užmiršo Dulles
pasiūlymą ,

LONDONAS, rugpj. 16. — 
Rusija nušiginklavimo konfe
rencijoj Londone vakar pasiūlė, 
kad būtų pasaulyje panaikintos 
kituose kraštuose esančios mi- 
Utarinės bazės ir atitrauktos b 
kariuomenės iš Rytų ir Vakarų 
Vokietijos. Sovietų delegacijos 
viršininkas Valerian Zorin pen
kių pakomičiui Londone pareiš
kė, kad tokie pasiūlymai gali 
sumažinti įtampą Europoje ir 
tuo būdu išvengti naujo karo. 
Sovietai praneša, kad vakarie
čiai į tą klausimą nepajėgia at
sakyti net penki mėnesiai. Jie 
skelbia, kad anglų, amerikiečių, 
prancūzų ir kanadiečių grupė ta 
linkme visai nekoegzistuoja ir 
nenori mažinti karo pavojaus. 
Bolševikai nieko bekalba apie 
Dulles pasiūlymą inspektuoti 
kiekvieną kraštą iš oro ir že
mės.

• Kansas City miesto prane
šimu per 6 mėn. JAV audros 
pareikalavo rekordinio skaičiaus 
— .702 užmuštais.

Biurokratizmas
sovehozuose

MASKVA. Žemės ūkio laik
raštis “Selskoje chozaistvo” nr. 
169 iškelia žalingą biurokratiz
mą sovietinuose dvaruose. Pvz. 
traktorininkams ir lauko dar
bininkams reikalingas kibiras. 
Jis būtų parduotuvėje, bet jo 
negalima pirkti. Reikia jieškoti 
sovehozo direktoriaus, ar jo pa
vaduotojo, kreiptis raštu, išdė- 
stytant, kad reikalingas kibiras
— ir laukti.* ♦

Arba — šienapjūtėje reikalin 
gos šakės, pavalkai, vadžios. 
Kreipiamasi į direktorių. Tas 
tuojau atsako: “t*as mus tų da
lykų nėra. Kai atsiras — at- 
vešime”. Tos gi šakės ar paval 
kai galbūt guli kaimyninio sov
ehozo krautuvėse, tačiau darbo 
žmonės negali jų nupirkti — 
tam nėra lėšų. •

Kartą viename sovehoze bu
vo nusistatyta tris hektarus 
apsodinti kopūstais ir pamido- 
rais, tačiau tai nepasisekė. Sa
vos rasodos sovehoze trūko, o 
prižiūrėtojas nęturėjo teisės jos 
pirktis ii šalies, nors ji kainavo 
tik centus...

Taip patys sovietai aprašo sa 
vo ūkio padėtį.

Kova prieš slogą
WASHINGTONAS, rugpj. 16.

— Senato komitetas patvirtino 
300,000 dol. sąmatą kovai prieš 
Azijos slogą. Prez. Eisenhowe- 
ris kovai su Azijos sloga buvo 
prašęs 500,000 dol.

Prašo melstis
MEXICO CITY, rugpj. 16. - 

Žinomas komediantas Skelton 
kuris po kelionės į Europą iš 
vyko į Meksiką, parodyti savo 
sūnui, sergančiam laukemija, 
pasaulį, Meksikoj vaikų prašė 
pasimelsti už jo sergantį sūnų. 
Skelton į Ameriką žada grįžti 
sekmadienį. •

Sovietai ir Sirija

WASHINGTONAS, rugpj. 16.
— Valstybės Departamentas ofi 
cialiai šiandien pranešė, kad Si
rijos nusistatymas prieš JAV 
diplomatus yra prokomunistiš- 
kos vyriausybės nutarimas su
stiprinti Sirijos ryšius su So
vietų Sąjunga. Kairiųjų prez. 
Kuwatly yra pasirašęs su so
vietais sutartį, pagal kurią Si
rija gaus už 1,300,000,000 dol. 
nodemių ginklų. Sirijos gyny- 
)os ministeris vakar grįžęs į Da 
naską iš Maskvos pareiškė, kad 
iirija rado draugą, Sovietų Są- 
ungą, kuris padės atsiginti nuo 
įgresorių. Valstybės Departa- 
nemtas praneša, kad jis neturi 
nformacijų, jog Sirija tikrai 
įasirašiusi savitarpio pagalbos 
mtartį su Rusija.

James S. Moose, Jr., JAV am
basadorius Sirijoje, šiuo metu lan
kosi Washingtone ir nebevyks į Si
riją. (INS)

Ilgi metai

Prez. Eisenhower spaudos konferencijoj sakosi nepaten
kintas, kad sumažintos sumos užsienio pagalbai. Tai kenkia 
JAV saugumui, ir jis galbūt šauks kongresą specialiai sesi
jai tiems dalykams persvarstyti. (INS)

Pavojinga valstybei Nususinti sovietą
WASHINGTONAS, rugpj. 16. 

—Demokratų lyderio senate asi 
stentas pareiškė, kad pianas su
mažinti JAV karo pajėgas 300, 
000 vyrų, dviejų metų laikotar
pyje, yra pavojingas valstybei. į 
Šiandien buvęs gynybos sekre
torius Wilson kalbėjosi su prez. 
Eisenhowęr, manoma apie vyrų 
skaičių kariuomenėj ir kitas 
problemas, su kuriomis susi
durs muilo gamintojas, dabar
tinis gynybos sekretorius Mc- 
Elroy. Senatas naujojo naujojo 
sekretoriaus kandidatūrą pa
tvirtino vakar.

Prašo pinigą

WASHINGTONAS, rugpj. 16. 
— Kongresas yra susirūpinęs 
nuolatiniu Nato prašymu, iš 
Paryžiaus , būstinės, pinigų. 
Prieš pusantrų metų Nato šta
bas iš Paryžiaus pranešė, kad 
štabo namams reikia 6,200,000 
dol., iš kurių 2,476,000 dol. turi 
sumokėti Amerika, šių metų 
vasario mėn. atėjo pranešimas 
iš Paryžiaus ,kad namai kai 
nuos apie 10 mil. dol. ir Ameri
ka turinti pridėti dar pusantro 
mil. dol. Gi praeitą mėn. vyrai 
iš Paryžiaus pareiškė, kad būs
tinei reikia virš 13 mil. dol., o 
Amerika turi pridėti 2,700,000 
dol. Atstovų rūmų komitetas 
siūlysiąs priimti 1,500,000 dol. 
sumą visam laikui.
Paminėtas dešimtmetis

NEW DELHI, Indija, rugpj. 
16. — Indijos min. pirm. Nehru 
kalbėdamas Indijos nepriklauso 
mybės 10 m. sukaktuvių proga, 
pareiškė, kad Indija privalo gy
venti taikai su visais kraštais. 
Kalbos klausėsi 25,000 žmonių. 
Taip pat buvo paminėta 100 m. 
sukaktis nuo sukilimo prieš 
anglus. -

laikraščiai

MASKVA. SSSR laikraščiai 
paskutinėmis dienomis žinojo 
tik dvi temas: Chruščevo kelio
nė į Vokietiją ir — Jaunimo fe
stivalis Maskvoj. Sovietų laik
raščiuose propaganda yra tiek 
išstūmusi informaciją, kad pvz. 
Pravda nr. 221 iš šešių pusla
pių yra paskyrusi keturis su 
puse Chruščevo kelionei į Vo
kietiją ir vieną puslapį Jauni
mo festivalio aprašymui. Kitoms 
žinioms jau beveik nebelieka vie 
tos.

Streiką banga
DETROIT, Mich., rugpj. 16. 

— Šiandien Chruslerio kompa
nijoje buvo pradėtas streikas. 
Tai jau penktas kartas pradeda 
mas streikas 4rių dienų laikotar 
pyje, toj kompanijoj. Kaikurie 
fabriko skyriai sustreikavo ank 
sčiau.

Nėra dalgią
“Tiesos” 150 nr., skyriuje “Iš 

redakcijos pašto” tilpo skun
das “Kur gauti dalgių?”. Pilie
tis rašo: “Prasidėjus vasaros 
darbams žemės ūkyje, reikalin
gas inventorius, jo tarpe ir dal 
giai. Juk viską nušienauti ir 
nupjauti vien mašinomis neį
manoma. Bet kur gauti dalgį?; 
Kreipėmės į Kazlų Rūdos ir 
Kauno parduotuves.’ — Nėra ir 
nežinoma kada bus — atsako 
mums. Ką daryti? Gal kituose 
rajonuose ir yra. Bet kur? Mū 
sų rajone nėra. Ką gi galvoja 
prekybos organizacijos?” Ką 
jos galvos, jei ir jos interesan
tams turi atsakyti tą patį, ką 
pasakė laiško autoriui Kazlų 
Rūdos ir Kauno parduotuvių tar 
nautojai: Nėra ir nežinoma ka
da bus....

Liepos viduryje kai kuriuose
__ ___ __ _ rajonuose buvo nušienauta dar
CHESTER, III., rugpj 16. tik pusė visų pįevų gąia jau ru 

Onnlle Hodge, buvęs Cook Coun o gienaa dar neaušienau.
ty apskrities audteonus už išeik taa Molėtų MTg remontuojami
vojimą 2,500,000 dol. atsėdėjo. 3 paakutiniai kombainai. “Tie- 
kalėjime jau metus laiko ir pa- rago: ,<5 laikomi jau tinka. 
reiškė spaudos atstovams, kad mais darbui ir direkto.
tie metai jam buvo lyg 10 m., riaus Skrebio žodžiais tariant> 
kad jis jau pakankamai atgai- kirati gali igeiti nors ir
lavo ir, kad jam kalėjime labai giandien. gUremontuo,
ilgu. Jis dažnai skaitąs bibliją, tiemg kombainams trūksta pa
einąs kas sekmadienis į bažny- dangų kad 8kardinės jų dalyB 
čią ir už operavimą radijo apa- guiankstytos ir sulaužytos, kad 
rato kaliniams, gauna į mėnesį trūksta, atsarginių dalių — apie 
7.50 dol. Jis sakosi neišeikvojęs u'į direktoriuityli”. (E) 
tiek daug pinigų, bet tik dau-1
giau pusės miiiono. Namai slaugėms

• Baltijos uostus, Stockhol- CARBONDALE, III., Jackson 
mą, Helsinkį, Kopenhagą ir kt., Apskrities Gerovės komitetas 
lankys Kanados laivai, kurie specialiam mitinge patvirtino 
rugsėjo mėn. dalyvaus Nato sumanymą statyti ligonių pri- 
manevruose. 1 žiūrėtojoms namus.

Vėl keli asmenys nubausti 

mirties bausme
BUDAPEŠTAS, rugpj. 16. — Komunistų valdžia Vengrijo

je nuteisė mirti du sukilėlius, kurių vienas yra miestelio kuni
gas.
ivaw7a^y,LT™pie sukiS! TRUMPAI IS VISUR

gaudymą, ir jų veiklą visame 8 Federalinės Vokietijos įs
taigos prie vieno Bavarijos sie
nos pereinamojo punkto perda
vė Sovietams 23 sovietų pilie
čius, daugumoje buvusius kali
nius, kurie buvo pareiškę norą 
grįžti į Soivetų Sąjungą. Maž
daug pusė iš jų yra buvę nutei
sti už sunkius nusikaltimus iki 
gyvos galvos ar šiaip sunkiomis 
bausmėmis.

krašte.
Slėpė ginklus

Kun. Lszlo Minnszenti, bu
vo nuteistas mirti už tai, kad 
buvo nuteistas mirti už tai, kad 
slėpė ginklus ūr siuntė juos su
kilėliams iš miestelio Per, esan
čio 40 mylių nuo Budapešto. Šei 
mininkė taip pat nubausta 5 m. 
kalėjimo už padėjimą slėpti 
ginklus. Kunigas nėra kardino
lo Midszenti giminė. Dar du nu 
teisti mirtimi vyrai yra 23 m. 
Sipos ir 30 m. Erdesz už komu
nistinės Vengrijos pulkininko 
nužudymą.

Dr. Farid Zeineddine

Dr. Yassin Zakaria

Sirijos ambasadorius JAV dr. 
Farid Zeineddine ir Sirijos vicesek- 
retorius dr. Yassin Zakaria yra 
paprašyti išvykti iš JAV, kadangi 
Sirija liepė išvykti trims JAV am
basados žmonėms Sirijoje. (INS)

• Italijos Centralinis Statis
tikos biuras praneša, kad Ant
rojo pasaulinio karo metu žuvo 
310,000 italų ir 135,000 dingo. 
Į tą skaičių įeina kariai ir civi
liai. Tarp jų 47,000 moterų.

• Brazilijoj pilietis Rodrigues 
Coutinko turęjęs 156 m. am
žiaus badavo ligi tol, kol mirė.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Britanijos užsienių reikalų ministeris Sehvyn Lloyd bus 
vyriausias britų delegacijos, susidedančios iš 10 asmenų, Jungti
nių Tautų Generalinėj ansamblėjoj, rugsėjo 17 d.

— Sudano laikraštis “Sudan ei Gadid” praneša, kad Sudano 
vyriausybė nutarė pasinaudoti prez. Eisenhoįverio Vidurinių 
Rytų doktrina.

— Čekoslovakijoj, Frenstadte, perėjo stipri audra Ir kru
ša užmušė 1 asmeni ir 19 sunkiai sužeidė.

— Pakraščių sargyba paprašė 50 lėktuvų Ir tuzino laivų 
sprausminio lėktuvo jieškojimui, kuris nukrito North Carolina- 
Virginla pakrantėje.

— Čekoslovakijos agrikultūros ministeris praneša, kad sa
telitiniuose kraštuose derliaus nuėmimas yra katastrofiškoj pa
dėty.

— JAV armijos vadovybė praneša, kad yra išbandyta ra
keta, kuri skrenda 12,000 mylių per valandą greičiu Ir po 1,200 
mylių nusileido toj vietoj, su mylios ketvirčio paklaida, kur bu
vo inžinierių planuota.

• Izraelio vyriausybė uždrau
dė rodyti Amerikos filmą “Mer
gina Kremliuje”, kadangi neno
rinti pagadinti diplomatinių san
tykių su sovietais.

• Kanadoj 500 legionierių 
per suvažiavimą St. Catharines 
mieste, pažadėjo po mirties ati
duoti savo akis akių bankui, 
kur jos saugomos ir perduoda
mos ligoniui, kuriam jų reikia.

• Liepos mėnesį tik per tris 
savaites atbėgo iš sovietinės 
zonos į Vakarus arba į Vakarų 
Berlyną apie 16,000 asmenų. 
Didelė dalis iš jų yra jauni, dar 
bingi vyrai. Kas savaitę atbė
ga į Vakarus apie 5,000 asme
nų.

• Latvių uostas Ventspilis 
pastaruoju metu žymiai išplės
tas. Esą duomenų spėti, kad su 
laiku pralenks net Liepojos ir 
Rygos uostus. Ventspilyje įreng 
ti du nauji uosto baseinai, kurių 
vienas skirtas soivetų kariniam 
laivynui, o kitas prekiniams lai
vams. Ventspilio uostas tobuli
namas dėl to, kad žiemą neuž
šąla, kaip Ryga. Pajūryje abi
pusiai Ventspilio sustiprinti ka 
riniai įtvirtinimai. Civiliniai gy 
ventojai iš pakraščio zonos vi
siškai evakuoti. Pačiame Vents
pilyje gyvena dar daug latvių, 
bet mieste taipgi matosi daug 
uniformuotųjų.

• Kanadoj, pakėlus atlygini
mus, daugiau stoja į kariuome
nę.

• JAV kariuomenė duoda 
daug pašaukimų į kunigus. Šiuo 
metu 5,000 buvusių karių yra 
įstoję į seminarijas. JAV 10% 
kunigų yra buvę karininkai

• Rumunija Egiptui pristatė 
250,000 tonų žibalo ,o iš ten ga
vo medvilnės.

• Binig Crosby, garsusis dai
nininkas, savo pajamas už įgie- 
dotas plokšteles “Adeste Fidė
lės” įr “Silent Night” paskyrė 
Moreton, Anglija, katalikų baž
nyčios statybai.

• Kanadoj yra apie 30,000 
džiovininkų, kurių gydymas at
sieina apie 40 mil. dolerių.

1
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MŪSŲ KOLONIJOSE
LIET. VYČIŲ SEIMAS LOS ANGELES

Darbe posėdžiaiLietuvos Vyčių seimas Los 
Angeles mieste praėjo tikrai Iš
kilmingai. Tai buvo ne tik vy
čių, bet ir visų Los Angeles lie
tuvių šventė. Visi viešieji paren
gimai buvo tikrai puikūs, ir Los 
Angeles lietuviai- greitai tokių ne 
sulauks. Seimas įvyko rugpjū
čio 8 — 11 dienomis Statler 
viešbutyje.

Prezidento ir viceprezidento 
sveikinimai

JAV prezidentas savo tele
gramoje vyčiams tarp kitų pa
reiškimų sako: “ ... Inspired by 
a noble heritage and dedicated 
to the principles of citizenship, 
the Knights of Lithuania have 
a splendid record of Service.
Best wishes for a memorable 
convention. Dwight D. Eisen- 
hover”. Viceprezidentas Ri- 
chard Nixon savo laiške vy
čiams rašo: “ ... Ali of you can 
well be proud of the outstand- 
ing service which is rendered to' valiukas (Los Angeles, Calif.)

Darbo posėdžiams suvažiavi, 
mo metu vadovavo J. Boley, J. 
Stukas ir J. Jatis; sekretoriavo 
Mrs. Mary Lucas ir Miss M. And 
rikis. Darbo posėdžių metu kal
bas pasakė Lietuvos konsulas 
dr. Julius J. Bielskis, ALRKF 
pirm. A. J. Rudis iš Chicagos ir 
Frank Lubin. Bendrų pietų me
tu kalbėję buvęs JAV ministeris 
Lietuvai dr. Oven J. C. Norem. 
Iš viso buvo penki darbo posė
džiai ir 8 diskusinės grupės įvai 
riais organizacijos reikalais. 
Prieš pradedant pirmąjį posėdį, 
įvyko iškilmingas atidarymas, 
kurio metu suvažiavimą sveiki
no visa eilė vietos ir iš kitur 
atvykusių Amerikos lietuvių. 

Naujoji Centro Valdyba

Naujon Lietuvos Vyčių Cent
ro Valdybon išrinkti: Walter R. 
Chinik (Pittsburgh, Pa.) — pir

Angeles, kompozitoriaus Bro
niaus Budriūno vadovaujamas 
oktetas ir Ėv. Kazimiero parapi
jos mišrus choras. Koncertas 
įvyko puošnioje viešbučio salė
je (Pacific Ballroom).

Be to seimo metu buvo su
ruošti puikūs šokiai — susipa
žinimo vakaras parapijos salėje. 
Lietuvos konsulas dr. J. J. Biels 
kis savo rezidencijoje buvo su- 
ruošęs priėmimą visiems suva
žiavimo dalyviams ir svečiams 
suvažiavimo išvakarėse. C. C.

• t J į,

Cicero, III.
Ruošiama janninio šventė

Kaip gražu, kai gauni laiškus 
iš Sibiro, kur gražiai, taisyklin
ga kalba lietuviukai parašo laiš
kus. Mūsų tautos dalis yra li
kusi ištikima tėvų žemei, nors 
ir žiauraus sovietinio okupanto 
persekiojama. ’ Net komjaunuo
liai daugeliu atvejų brangina ir 
dėvi tautinius rūbus. O tarpmo
kyklinių varžybų dalyviai veik 
visada dalyvauja tautiniais rū

mininku; vicepirmiriinkais — L. bais/ Var&as Simd° galiūnus.

the nation as a whole trough 
your educational, religious and 
sočiai activities”. Suvažiavimo 
proga Kalifornijos gubernato
rius išleido specialią proklama
ciją, kviesdamas visus Kaliforni
jos gyventojus pareikšti pagar
bą vyčiams jų suvažiavimo pro
ga.

Iškilmingos pamaldos

Paskutinę suvažiavimo dieną 
(rugpjūčio 11) Šv. Kazimiero 
parapijos lietuvių bažnyčioje į- 
vyko pamaldos. Tose pamaldo
se dalyvavo Los Angeles kardi
nolas James Francis Mclntyre; 
pamaldas laikė vyčių centro dva 
sios vadas kun. A. Contons; 
pamokslą pasakė vysk. Vincen
tas Brizgys. Anot vyčių vadų, 
Lietuvos Vyčiai seimų metu nie
kad nesą turėję tokių iškilmin
gų pamaldų. Po pamaldų kardi
nolas Mclntyre tarė žodį vy
čiams, pritardamas jų veiklai ir 
pažadėdamas jiems paramą. Po 
pamaldų vyčių vadai turėjo pa
simatymą su kardinolu, kur kiek 
vienas turėjo progą trumpai pa
sikalbėti. Pamaldų metu giedo
jo parapijos choras, vadovauja
mas komp. Broniaus Budriūno, 
ir solistas Vacį. Verikaitis.

ir Mrs. Mary Lucas (Dayton, 
Ohio); sekr. Mrs. M. Onąjtis 
(Pittsburgh, Pa.); fin. sekr. 
Miss W. Skudris (Boston, Mas- 
sachusetts); kasin. J. Daniels 
(Boston, Mass.). Sendraugių 
kuopų organizavimu rūpintis iš
rinktas A. Skirius (Los Ange
les, Calif.).

Iškilmingas pokylis

Šeimas buvo baigtas iškilmin
gu pokyliu, kurio metu kalbas 
pasakė vysk. V. Brizgys, inž. A. 
Rudis ir Pietų Kalifornijos uni
versiteto profesorius dr. Robert 
Fenton Craig, kuris buvo pa
grindiniu kalbėtoju. Vakarui 
vadovavo vietinės kuopos narys 
dr. Richard A. Mason, neseniai 
baigęs St. Louis universiteto me 
dicinos fakultetą. Sveikinimo 
žodį tarė Lietuvos konsulas dr. 
Julius J. Bielskis. Po oficialio
sios dalies po trejetą dalykų pa
dainavo solistas Vaclovas Veri
kaitis ir solistė Helen Swaggart.

dimai, sportas, maudymasis, šo
kiai, laužas ir kitokios pramo
gos.

Cicero lietuvių visuomenė 
šiam reikalui labai aktingai pri
taria.

Šios šventės metu, tarp kitko, 
numatyta laimėjimo būdu pa
skirstyti daugybę vertingų da
lykų, kuriuos visuomenė auko
ja. Jų jau numatyta daugiau 
500 dol. vertės, o šventėje jie 
bus paleisti už 100 dol.

Nors suaukotos dovanos dau
giausia tinka suaugusiems, bet 
jas laimėdami tėvai apmokės 
jaunimo šventėje jaunųjų vai
šes ir dar liks pinigų LB apy
linkės kasoje jaunųjų kultūri
niams reikalams paremti. Apy
linkės valdybos pirm. dr. Zeno
nas Ašoklis turi pasižadėjimų 
daugiau kaip 30 fantų.

Mūsų leidyklos ir rašytojai y- 
ra pažadėję aukoti savo leidi
nių — knygų.

Dovanas bus galima įteikti ir 
šventės dieną valdybos pirm. 
dr. Zenonui Ašokliui arba tie
siog laimėjimų komisijai.

Taip pat į jaunimo šventę kvie 
čiami ir kitų apylinkių tautie
čiai. Programa bus pradėta 12 
vai. pamaldomis.

Stepas Paulauskas

Hamilton, Ont
Artėja didžioji šventė

Visa Kanados lietuvių visuo
menė gyvena viena mintimi ir

To negalima pasakyti apie 
mus, politinius bėglius, čia so
čiai gyvenančius. Š. m. Balfo 
gegužinėje susitikau vieną šei
mą, matytą Lietuvoje prieš 14 
metų. Nuvykau pas juos, nes 
gyvena visai netoli Bučo daržo.
Turi nuosavus, gražius vieno bu 
to namus, 2 automobilius ir 
šiaip yra gerai įsitaisę. Bet iš
kart pastebėjau, kad bute nėra 
nieko lietuviško: nė vienos kny
gos, nė laikraščio. Vaikai — sū 
nūs 16 ir 10 metų — ne tik ne
kalba, bet ir nesupranta lietu
viškai.

Štai, kur mūsų tautos trage
dija.

LB Cicero apylinkės valdyba 
svarbiausiu uždaviniu laiko lie
tuviškojo atžalyno išlaikymą.
Norima, kad lituanistinės mo-
kyktas lankymas nesibaigtų tik, pONTIAC, whltc wal, tireB 
klases ribose, bet mokiniai, mo- ** full powep cataiina .. $795.00
kytojai ir tėvai bendrautų visą 
laiką. Tuo tikslu praėjusiais me 
tais buvo padaryta keletas pa
rengimų, kuriuose mokiniai tu

rėjo progą ne tik pasilinksmin-
Koneertas ir kiti parengimai ti, bet ir pasireikšti kultūriniais 
Seimo proga buvo surengtas i gabumais, vaidyba ir sava kū- 

puikus koncertas. Jo programą ryba.
atliko žymusis lietuvių solistas 
Vaclovas Verikaitis iš Toronto, 
solistė Helen Swaggart iš Los

174,000 CATHOLICS
ANSWERED THE HOLY FATHER'S PLEA 

FOR ACTIVE LAY LEADERS

YOU, TOO,
CBN LEARN TO PARTICIPATE MORE 

' FŪLLY IN THE LAY APOSTOLBTE
ATTEND THE

SUMMER SCHOOLS 
OF CATHOLIC ACTION

AUGUST 26-31
AT

THE MORRISON HOTEL

Norima ko daugiausia jauni
mo pritraukti į lituanistinę mo
kyklą, kad jos lankymas kartu 
duotų ir daug pramogų. Artė
jančiais mokslo metais yra nu
matomas žmogus, kuris nuolat 
rūpinsis lituanistinės mokyklos 
mokinių kultūriniu bendravimu 
ir įvairiais parengimais, o prieš 
mokslo metų pradžią rugpjūčio 
18 d. (pasitaikius blogam orui, 
rugpjūčio 25 d.) Cedar Lake, 
Indiana, lietuvių saleziečių so
dyboje bus bendros vaišės, žai-

• RELIGIOUS

• SOČIAI. JCSTICE
• MENTAL PRAYER
• DISCUSSION CLUBS

Featuring courses for:
• ADULTS • YOIJTHS 

ON
•LAY APOST1.ES
• PARLIAMENTARY LAW
• CAN A CONFERENCES

and many more!
For further Information write:

’ SSCA Secretary
Morrison Hotel '
Chicago, Illinois ’ ,

or
THE QOEEN'S W0RK—SSCA DEPT.

3115 So. Grand Rlvd., St. Ixxiis 18, Mo.

DRAUGAS 

THE UTHUANIAN DAILY FRIEND
4545 W. 68rd 8t, Chicago 29, Illinois, Tel. LCdlov 5-9506

■ntorod m ftacond-Clua Matt-r llarob SI, 1818, at Chlaa*o. miooto 
Under the Aot of lfareh 8. 1878.

SUBBCRIPTION RATKfl 
88.no per y«ar outelde of Cbtoac 

Cloar-

tfetaher of the Catholle Preaa AM’n 
Pnbliahed dally. exept Hundaya 

by the
Mtbnanlan Catholle Prese Hoelaty 
PRUNVATERATA: Metama
Oteasot Ir Ctoeroi 8»00
K**ur JAT tr Kanadoj 88.00
Ufctonri* IU.08

11.00 per year In Chleago A 
88.00 per year lp Canada 
Porelan 111.00 per
% metp 

6.00 
84.60 
16.80

mln
18.76 
III* 
88.••

S7,
•i.e«li.n

Radakotja etraipaalue talao savo nuotter* N eeu naudotų etralpaolų ee 
Ju«e eretine tik lt asketo nuritama Redakcija ui ekelbtmo 
o ttelbimp kateoe prteliindlamoe peme

GERIAUSI
PIRKINIAI

MIESTE

viena idėja, kad š. m. rugpjūčio 
31 d. ir rugsėjo 1 — 2 dienomis 
Kanadoje įvyks V Kanados Lie
tuvių diena Niagaroje. Tai yra 
taip pat, kaip ir praėjusiais me
tais, prie pat JAV pasienio Wii, 
dsoras iš gausios lietuvių kolo
nijos Detroite susilaukė milži
niškos paramos, ir IV Kanados 
Lietuvių diena pavyko tik dėl 
to, kad Detroitas pasirodė labai 
draugiškas ir mielas kaimynas. 
Reikia spėti, kad ir V Kanados 
Lietuvių diena turės JAV lietu
vių paramą. Ypač čia svarbu 
Rochesterio lietuvių kolonija. 
Be to ir kitos artimesnės ir to
limesnės lietuvių kolonijos.

Gerbiami “Draugo” skaityto
jai neturėtų palyginti Kanados 
lietuvių dienų su JAV dažnai į- 
vykstančiomis mažesnėmis pa
rapinėmis arba atskirų organiza 
cijų dienomis. Kanados lietuvių 
dienos yra kažkas daug didin
gesnio ir bendrai Kanados lie
tuvių kultūrinio bei tautinio gy
venimo demonstracija prieš ki
tataučius; tai didelis pasirody
mas kitoms tautybėms su mūsų 
lietuvišku menu, daina, tauti
niais šokiais ir kultūringomis pa 
skaitomis; čia jaunimas taip pat 
demonstruoja savo šaunųjį spor
tą, tautinius šokius, dainas ir kt. 
JAV lietuvių pagalba Kanados 

lietuviams

Iš JAV lietuvių Kanados lie
tuviai susilaukė* didelės para

mos, nes V Kanados Lietuvių ma. Ji jau kelis kartus viešė- 
dienoje dalyvaus sol. Stasys Ba- (jo Kanadoje ir buvo gražiai su- 
ranauskas, tas vienintelis visa-1 tikta ir priimta. Be to čia svar-
me lietuviškame pasaulyje gar- 

tenoras, kuris dabar savo
bu paminėti ir Amerikos lietuvių 
spaudą, kuri visada remia Ka- 

balsą tobulina Italijoje. Tas są- nados lietuvių pastangas kultū
rinėje dirvoje ir yra užsitarna
vusi Kanados lietuvių pagarbą 
ir padėką, nes čia 80% lietuvių 
naudojasi Amerikos lietuvių 
dienraščiais. Kl. Giedaugas

sus

lygas jam kaip tik sudarė Ka
nados lietuviai, kurie pirmieji 
iškėlė klausimą suteikti jam ga
limybes pasitobulinti dainos me
ne (K. Baronąs, Hamiltono at
stovas Liet. Bendruomenėje). 
St. Baranauskas mėgsta Hamil
toną ir talkininkauja V Kana
dos Lietuvių dienai Niagaroje 
kaip garbingas svečias.

Alice Stephens su savo choru 
bus Kanados lietuvių šventės 
svečiais. Ji yra mūsų mėgsta-

Nusižeminimas yra ta dangiš
koji antspauda, be kurios nei 
viena kita dorybė nėra naudin
ga kitam gyvenimui, nei, paga
liau:, nėra dorybe šiame gyveni
me. —Giobe.nl

Seniausia - Didžiausia Bendrovė

MARIS ROOFING CO.
GBRY'S LEADING ROOFER

Dengia stogus. Sienas apmuša, Insuliuoja

1901 West llth Avenue, Gary, Indiana
MICHAĖL J. MARIS Tel. TUrner 5-8515

’54 FORD Station Wag«n,, Forda- 
mątic švarus........... j. $795.00 Į

”55 FORD Falriine, white walls, 
Fordottiatle Drive, full 
power . ę. ......... .. $1095.00

’51 BUICK — 4 door, white wall
tires, švarus .............. 39500
Atdara 7 dienas savaitėj 
9:00 A.M- iki 10:00 P.M.

R O O T 
AUTO SALES 

4124 So. Stato Street
KEnwood 6-3633-34

timmmiiiiiiiiHiiinmiiiiiiiiinuiiiiiiiiii 
Jei turite parduoti ar Išnuomo

ti. pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti
telefonu: Vlrginla 7-0640. 
o'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiliiiiiiiiiiniiuiiiiiiih

VANDER WAGEN■“ ' l t ■ * . ■.( ■ ■

ANGLYS • ALYVA
TEL. PORTSMOVT8 7-8020

MAIN OFFICE & YARD BRANCH YARD

4552 Wtst 63fd Street 3605 W«t 63rd StiMt

VASARINES ANGLIŲ KAINOS
POGAHONTAS COAL , 10 tonu

ar daug.
Mine Run Genuine Srd Vein ........................................17.00
Pea or Nut (rescreened) ............................................... 17.60
Range (reecreened) ........................................................ 19.60

(rencreened) ....................... ............................... ... 20.85
«e - Nut or Range .......................................................... 26.35

Petroleum Doke .....................................................................28.50
Easteeti Kentuoky Egg or Lump ................................19.16
Weat Vlrginla Egg ...........   17.50
Weat Vlrginla Mine Run .................................  16.00

HOME STOKER COAL
Indiana Ktcker . /.
Franklin County l”xM” .
West Kentucky • Stoker No, ___
Esatem Kentncky I”x%/ ............................................ 16.50
Eaatem Kentucy lK”x%” Spec.................................... 15.00

13.50 
18.90

6—■%” .............. 14.55

%

4 iki e 
tonų

17.60 
18.10 
20.10 
20.85 
26.75 
24.06
19.60 
18.00
16.60

14.00
14.40
15.05
17.00
15.50

APARTMENT BU1LDING STOKER COAL
Indiana Stoker 1H” Crushed .................................... 11.00
Southern Illhmia IK” .............................................. ,r. 11.90
Hootheiti IlllnoG 1” Stoker ........ ............................ 12.65
Wfmforn Kentncky No. 11—1H” or 1«” ............... 11.90
Weatern Kentucky Hpecial 1” ................................... 12.00
Wmtem Kentucky No. 6—1 M” Comm....................... 13.60
We*tem Kentucky No. 6—1%” Stoker Nut ........... 14.50
Enetern Kentucky IK” Stcker ....................... .. 14.80

Kainos gali paaikeiatl be pranešimo. Tax metrą.

JOHN BARKUS, Lietuvis atstovas, WAIbrook 5-5528

11.50 
12.40 
18.15 
12.40
12.50 
14.80 
15.00* 
15.30

I

^AUGO
Didysis Metinis

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

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

DRAUGAS paprastai suruošia tik vieną metini pikniką ir 
tas būna pats didžiausias iš visų Chicagos apylinkė piknikų.

DRAUGO ipetiniame išvažiavime Chicagos ir apylinkės 
lietuviai pasimato su seniai matytais bičiuliais bei giminėmis.

Gražusis ir didysis Oaks daržas turi daugiau patogumų ir 
erdvės negu bet kuris išvažiavimų daržas Chicagos apylinkėje.

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

Gros skambus orkestras šokiams ir bus nuolatinė progra- 
kuri paįvairins dienos įvykius.
Įžangos biletams bus piniginės ir prekinės dovanos.

ma.

Autobusų tvarkraštis:

U;00 vai. ryte ir 2;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo Dievo Apvaiz
dos parapijos bažnyčios;

11, -30 vai. ryte ir 2; 30 vai. p.p. išvažiuoja nuo Aušros Vartų
parapijos, bažnyčis;

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

parapijos bažnyčios; >
11,-30 ryte ir 2; 30 vai. p.p. išvažiuoja nuo Nekalto Prasidėji

mo parapijos bažnyčios;
ll;30 vai. ryte ir 2;00 vai. p.p. išvažiuoja ųuo Gimimo Pane

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

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

.. J. f

Kviečiame lietuvišką visuomenę į šį metinį išvažiavimą.

DRAUGO IŠVAŽIAVIMO RENGĖJAI

I

APOST1.ES
%25e2%2580%2594Giobe.nl
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RENKASI 27-tą KARTĄ SOVIETŲ SĄJUNGA AMERIKOS 
EKONOMISTO AKIMIS

tarpu pa- įdirbama taip, kaip kiekvienas 
vegetuoja, ūkininkas ją įdirbtų, jei ji būtų

Pakvietimas ir kelionė

Šį pavasarį Europos ekono
mistų konferencijoje Genevoje 
dalyvavo ir Sovietų užsienio 
prekybos ministras I. G. Kaba- 
nov. Po konferencijos jis 
asmeniškai pakvietė aplankyti 
Rusiją Amerikos delegacijos 
vieną narį — Stanley C. Allyn, 
kuris yra National Cash Regis- 
ter Co. direktorių pirmininkas, 
Dayton, Ohio. Kabanovas su
tvarkė visus reikalingus kelio
nės dokumentus, beliko tik va
žiuoti ir būti jo svečiu virš- po
ros savaičių kelionėje po Rusi
ją — rašo Allyn. Iš Londono 
per Rygą ir Leningradą pasiekė 
Maskvą. Nieko nemini ar Ry
goje buvo sustojęs.

Kabanovo įstaigoje

Pasiekęs Maskvos areodromą

Jau ryt vakare Ciceroje matysime daug lietuvaičių viešnių, 
atvykusių iš įvairių Amerikos miestų dalyvauti Amerikos Lietu
vių R. K. Moterų Sąjungos dvidešimt septintajame seime. Jas 
matysime Sv. Antano parapijos salėje, kurioje vietinė sąjungos 
antroji kuopa joms rengia susipažinimo pobūvį. Pirmadienio 
ryte bus pamaldos Šv. Antano parapijos bažnyčioje, o po to vyks 
seimo posėdžiai; trečiadienio vakare bus banketas tos pačios 
parapijos salėje, o visos kitos keturios dienos yra skiriamos or
ganizacijos reikalams svarstyti. Kadangi dabar seimai įvyksta 
kas antri metai, todėl susikrauna gana daug reikalų ir visus 
juos reikia “apkulti”.

Neturime po ranka visų duomenų, kiek daug yra nuveikusi 
Moterų Sąjunga per pastaruosius dvejus metus, kiek naujų narių 
yra laimėjusi, kiek jos turtas paaugo ir kiek jos veikla davė 
lietuvių kultūriniam ir visuomeniniam gyvenimui. “Moterų Dir
vos” 8 numeryje pastebėjome trumpą iždininkės pranešimą, kad 
1957 m. gegužės 31 d. sąjungos ižde buvo $163,934.03. Prieš kiek 
laiko buvo paskelbtas vajus. Sekretorė praneša centrinės val
dybos susirinkimui, įvykusiam š. m. birželio 15 d., kad į pašalpos 
ir pomirtinės skyrių prisirašė tik penkios narės, o taip vadinamą 
Svetimo skyrių — 76 narės. Vajus buvęs tarp sausio 1 d. ir bir
želio 1 d. Iš šių kelių duomenų nesusidarome pilno vaizdo apie 
šiandieninę sąjungos būklę. Tas pilnas vaizdas galės, būti at
skleistas tik pačiame seime, išklausius išsamius valdybos narių 
pranešimus, apie kuriuos mūsų korespondentai painformuos 
“Draugo” skaitytojus.

Moterų Sąjunga yra fraternalinė apdraudos ir pašalpos or-
.ganizacija, turinti keletą skyrių ir vienoj, ir kitoj srity. Ji taip paskambino Kabanovui, kuris 
pat turi ir švietimo bei socialinį skyrių, kurio narėms nereikia i atsiuntė savo šoferį ir per pus- 
draustis sąjungoje savo gyvybės ar sveikatos. Kaip matome iš
vajaus pasekmių, į tą skyrių įsirašė 76 narės, o apdraudon — tik 
5 narės. Iš viso sąjunga turi kelis tiįkstančius narių, pasiskirs
čiusių į apie šimtą kuopų. Ji rodos yra vienintelė centrinė — na
cionalinė Amerikos lietuvaičių organizacija. Taip pat ir gausiau
sia narėmis. Kitos jai lygios nėra.

Si Amerikos lietuvaičių katalikių sąjunga, gavusi savo pra
džią Chicagoje 1914 m. (ALRKF^ kongreso metu), yra labai 
daug davusi mūsų visuomenei. Yra* daug nusipelniusi ir Lietu
vai, tiek bekovojant jai už nepriklausomybę, tiek bestiprinant 
jos kultūrinį ir ekonominį gyvenimą.

Nereikia užmiršti, kad savo laiku Moterų Sąjungos kuopos 
buvo patys veikliausieji vienetai mūsų parapijose. Daug jų ir 
dabar tokiomis tebėra. Jei reikia parapijai suruošti kokią pra
mogą ar betkokį kitą religinį ar tautinį darbą paremti, sąjungos 
kuopa kimba darban ir jį gerai atlieka. Neatsilieka ir savo dos
numu lietuvių kultūriniams, religiniams ir kitokiems reikalams.
Neskaitant to, kiek gero yra padariusi Motefų Sąjunga, išmo
kėdama nemažas sumas narių mirties ar ligos atvejais, savo 
darbščiųjų narių dėka, ji yra pasitarnavusi ir mūsų visuomenei.

Dvidešimt septintąjį kartą seiman susirinkusioms sąjungie- 
1 tems linkime geriausios sėkmės. Linkime ne tik pravesti gerus 

nutarimus, bet juos ir įgyvendinti, kad sąjunga būtų išlaikyta 
gyva ir veiklia, kad ji augtų narių skaičiumi ir savo darbų gau
sumu.

valandį jis jau sėdėjęs Kaba
novo įstaigos puikiame kabine
te, kuris yra Sovietų u. reikalų 
ministerijos rūmuose. Kaba- 
novas tuoj pat pakvietė į savo 
privatų kabinetą (čiapat prie 
oficialaus, tik už vienos sie
nos) pasistiprinti. Svečias nu
stebo pamatęs apkrautą stalą 
įvairiausiais valgiais ir gėrimų 
rūšimis. Pradedant kaviaru, 
baigiant šiltųjų kraštų vaisiais. 
Gėrimų pasirinkimas buvęs dar 
turtingesnis — vietinių ir užsie
ninių konjakų, martini, šampa
nų, žinoma, tradicinės vodkos 
kelių rūšių su Kaukazo tyriuoju 
vandeniu. Allyn sako, kad to
kios prabangios jam neteko ma
tyti Amerikoje nei pas mflio- 
nierius. Jis spėja, kad ir carai 
mandriau ir prabangiau nesu
tikdavo savo svečių. Gi vaka
re susirinkusieji
kviestieji svečiai — moterys ir 
vyrai' — šlamėjo brangiausiuo
se šilkuose, dėvėjo brangius 
papuošalus. Svečiai buvo taria
mieji prekybininkai — direkto
riai krautuvių ir dirbtuvių. Ir 
ši kompanija jį nustebino, nes 
gatvėmis vaikščiojanti minia 
buvo taip toli atsilikusi, kad 
jam kėlė pasibaisėjimą.

yra padirbti specialiai žymes
niems turistams, valdiškoms 
delegacijoms.

Uždarbiai Sibire
Paprastas darbininkas Sibiro 

fabrikuose per metus uždirba 
iki 3000 rublių arba doleriais 
bus per 400. Meistrai ir me
chanikai uždirba iki 5000 rublių 
arba doleriais bus per 500. Kai
nos įvairių medžiagų ir maisto 
produktų yra labai augštos. 
Būtino naudojimo prekių yra di
delis trūkumas. Prie viešųjų 
darbų — kelių griovių, miškuo
se dirba 80% moterų. Moterį 
sutiksi auto šoferiu, valdant 
traktorių, autobusą. Uždarbis 
mažai kuo skiriasi. Pramonė 
ir prekyba yra valdžios. Priva
čios prekybos ar pramonės 
nėra. Žmonių veidai išduoda 
blogą maitinimąsi. Apsivilki
mas blogas, medvilninės sukne
lės, batai guminiai, blogai pa
gaminti. Labai retai kur pa
matysi padoresnius odinius ba
tus. Tie yra brangūs ir pa
prastas darbininkas neįstengia 
nusipirkti. Bendrai — sako 
Stanley C. Allyn — Vakarų 
pragyvenimo standarto Rusijai 
negalima prilyginti. Jis yra 
labai žemas. Privačių automo
bilių naudojime Rusija yra atsi
likusi 40 metų. Keliai primity
vūs. Geresnių kelių yra visai 
maža. Sibire, kaip sausas oras, 
mašina galima pavažiuoti, nors 
keliši siauri, dulkėti, bet kiek 
palijus, susisiekimas galimas 
oru arba arkliais bei upėmis.

' -sTaškento ūkininkai

įlinkai savo namukus, mašinas, i 
kaip tvarkomos Amerikos far- 
mos, ar Amerikoje yra specia
lūs kurortai praleisti šventadie
nius ir šventes? Kaip pastebi 
autorius, atostogaujantieji Ode
sos kurorte buvo ne ūkininkai 
ir darbininkai, bet vidurinės 
klasės tarnautojai ir žemesnio 
rango partiečiai. Odesoje labai 
geras klimatas ir tikrai puikus 
kurortas. Gyvenimas verda, 
bet jame maišosi tik rinktiniai 
žmonės. Aišku, jam nepavyko 
sužinoti kiek atlyginimo gauna 
direktoriai ir vadovai įmonių, 
fabrikų, nors savo rašinio pra
džioje autorius sako; “...Within 
reason I was free to go ųrtiere 
I wanted and talk to anyone...” 
Čia yra tokia tiesa, kaip Rusi
jos biurokratijos gyvenimo ly-

turi visko, kai tuo 
prastoji liaudis vos
Viena, autorius rusų kalbos jo nuosava. Dabar Rusijoje 
nemoka. Ką jam išverčia ver- yra viskas valdžios ir tas pats 
tėjas, kuris yra specialiai išmo- į žmogus yra suvalstybintas ir 
kytas. Be to, nerasi Rusijoje suvaržytas. Ne tik mintijimas, 
tokio žmogaus, kuris per ver-l privati iniciatyva, bet ir jo 
tėją sakytų tiesą. Gi Allyn dvasia yra prislėgta. K. Ta. 
lankėsi ne ten, kur jis norėjo _____
ar jam patiko, bet ten, kur jį 
vežė jo palydovai. Yra tiesa 
toji, ką jis matė savo akimis. 
Kad Rusijoje gyvenamųjų tro
besių yra didžiausias trūkumas, 
taip pat ir būtino naudojimo 
reikmenų, tas yra aišku ir be 
apsilankymo. Sunkioji pramo
nė, kuri gamina ginklus ir 
šaudmenis viską suryja. Ūki
ninkai suvaryti į kolchozus dir
ba per jėgą, be savo iniciatyvos 
ir-noro. Ūkis žlunga, atsilieka,

gis. Komunizmo biurokratai nustoja našumo, nes žemė ne-
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Jaunimo paviršutiniškumas
t VYSK. V. BRIZGYS

. Mano jaunieji bičiuliai, kai 
skaitysite šį ir dar kelis sekan
čius straipsnius, neužsigaukite 
ir nemanykite, kad noriu jus pa 
žeminti. Jauno žmogaus bruo
žai, apie kuriuos kalbėsiu, yra 
paimti ne iš jūsų, dabar jaunų, 
o iš praeities, iš patyrimo, iš pa
ties savęs ir kitų, su manimi 
kartu ir kada nors buvusių jau
nų žmonių. Mes gyvenome tą 
pat, ką jūs gyvenate ir dar gy
vensite. Kurie skaitydami galė
site pasakyti, kad tai nepanašu 
į jūsų nuotaikas ir elgesį, atsi
minkite, kad visada buvo viso
kių. Ką savyje rasite geresnio, 
negu šiose charakteristikose, 
galite teisėtai pasidžiaugti. Ir 
kiti jumis džiaugiasi.

Visais laikais retas jaunuolis 
labiau mėgo mokytis, negu lais
vai skraidyti. Visų iškilusių ir 
užmirštų poetų pirmoji poezija 
buvo apie plaštakių, paukštelių, 
upelių vandenų laisvę ir nerūpės 
tingumą. Paskui jie dainavo 
apie kitos lyties jauno asmens 
pasiilgimą, vėliau sekė dinamiš
ka jėga pritvinusios dainos, dar 
vėliau — kiek pesimizmu nuda
žyta kūryba ir galutiniai “De 
Profundis”...

Tą “De Profundis”, jei ne po
pieriuje parašo, tai susigraudinę 
širdyje recituoja visi, kam jau
nystėje labiau patiko žiogo, ne
gu skruzdės gyvenimas. O tų 
žiogelių visais laikais buvo, yra 
ir bus. "Visais laikais buvo ber
niukų, kurie ryte iš namų išėję 
ne kasdien nueidavo į mokyk
lą, o vietoj to kartais praleisda
vo dieną miškuose, paupiuose,
laukuose, žiemą pražaisdavo ant1 yra nedrausmingos jaunystės, 
ledo. Visada būdavo paaugusių Į sekusios plaštakių ir paukštelių 
moksleivių, kurių būdavo pilna 1 laisvę ir nerūpestingumą.

visur, tik ne kasdien pamokose, 
kurie daugeliui dalykų skirdavo 
daugiau dėmesio, negu mokslui. 
Toki paprastai apie save buvo 
labai geros nuomonės, pajuok
davo darbščiuosius draugus, bu
vo įsitikinę, kad mokyklą baigs, 
jei ne geriau, tai ir neblogiau 
už kitus. Deja, ne vienas jų ne
baigė jokios mokyklos. Už tai 
jie niekad nekaltino savęs, bet 
mokytojų kietumą, asmenišku
mą, kam jiems nerašė gerų pa
žymių. Visos studentų dainos 
apie vyną ir alų yra sukurtos 
tų, kuriuos retai kas matė uni
versiteto knygyne ar laborato
rijoje, o dažnokai alinėse. Visais 
laikais iš jų tarpo liko ir lieka 
nemaža “amžinų studentų”. Ki
ti jų kokio nors diplomo egza- 

1 minus nudelsė, kiek tik leido 
mokyklų statutai ir prailginimų 
galimybės. Kai šiaip taip diplo
mą gavo, tai jų kurso draugai 
jau buvo senokai apsipratę su 
savo profesijos praktika. Gerai 
padarė rašytojai, surinkusieji 
“Didelių žmonių juanystes”. Jei
gu kas mokėtų perdaug nepaže
minti'įvardinamų asmenų ir su
rinktų nenusisekusių žmonių 
jaunystes, tos būtų nemažiau 
pamokančios.

Ne vieno jauno žmogaus at
eitį išgelbėjo su dėmesiu skaity
ta pasakėlė apie žiogą ir skruz
dę. Dar daugiau išgelbėtų gyvi 
klaidingos jaunystės atpasako
ti pavyzdžiai. Tačiau jie nebū
tų malonūs tiems, apie kuriuos 
kalbėtų. Tad skaitykime pasise
kusio gyvenilbo jaunystes, ta
čiau atsimindami, kad yra ir ne
pasisekusių. O tos nepasisekę

8000 mylių kelionė

Iš Maskvos su palydovais 
Allyn nuvyko į Taškentą ir Sa- 
markandą Sibiro Azijos dalyje. 
Per Tiflisą, Sukumą, Jaltą su
grįžo prie Juodųjų jūrų į Odesą. 
Kelionėje važiavo ir Kabanovas 
bei jo atsistentai, vertėjai, pa
tarnautojai. Jam neteko suži
noti ar lėktuvas buvo valdžios 
ar asmeniškas Kabanovo. Kur 
teko pasinaudoti autobusu ar ge 
ležinkeliu, šie buvę valdiški, bet 
jokio mokesčio neėmė ir visur 
buvo puikiai įrengti, net oro vė
dinimai veikė. Spėja, kad jie

Kada aplankė vieną taip 
vadinamą privataus biznio ūkį 
— kolektyvinį, jame dirbo 3000 
žmonių. Ūkis turėjo virš 9000 

Kabanovo akerių.- Viso tame ūkyje buvo 
per 6000 žmonių. Jo palydovai' 
tą ūkį pavadino privačiu, nes1 
jis priklausė visiems žmonėms. 
Žmonės nors suvargę, bet drau
gingi. Vaišino kaip galėjo ir ką 
turėjo. Jų maistas daugiausia 
daržovės ir bulvės. Kiek gauna 
atlyginimo, darbininkas nesakė. 
Valo patys. Iš savo tarpo turi 
išsirinkę ir .vedėją, kuris tvarko 
ūkį, skirsto uždarbį, dalina 
maistą ir duoną. Spėjama, kad 
ir kiti ūkininkai yra tokioje 
padėtyje, jei ne blogesnėje. 
Klausinėjami žmonės kalbėjo 
mažai. Turi traktorių, bet 
daugumoje žemę dirba arkliais, 
karvėmis. Padoriau apsirengę 
buvo tik to ūkio vyresnieji ir jų 
šeimos.

Odesos kurorte

Čia žmonės drąsesni ir ameri
kiečius patys klausinėjo. Jie 
teiravosi ar Amerikoje apmo
kamos darbininkams atostogos, 
kokie uždarbiai, ar turi darbi-
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Juodais ir aštriais dantimis nuotykiai pradėjo kan

džioti kiekvieną Andriaus dieną. Kitas jo vietoje būtų 
vaikščiojęs sumišęs ir ašarotomis akimis, bet jis su
gebėjo ir mokėjo kentėti, nes jau nuo vaikystės metų 
gyvenimas savo grubiomis rankomis buvo jį ilgai ir 
skaudžiai glostęs. Jame buvo išsiugdęs užsispyrimas 
pakelti kiekvieną negailestingumą ir kankinimą, ne
žiūrint, ar tai darytų žmonės ar aplinkybės. Jo dva
sios sudėtyje jau buvo geroka dalis plieno.

Taip pat ir sekančios dienos rytą jis vaikščiojo 
pakelta galva, tarsi niekas ir niekada nebūtų atsitikęs< 
Kokia ugninga audra siautė jo sieloje, tai tik truputi 
galėjo pastebėti iš jo akių. Jos žėrėjo, kaip dvi gęstan
čios židinio anglys.

Be galo jį skaudino, kad dėl jo turėjo kentėti ir 
Marytė. Apie tai, kad jis buvo pas Marytę per naktį, 
kalbėjo jau visa mokykla. Ir antros klasės mergaitės, 
kurioje buvo Marytė. Pertraukų metu, Marytei kori
dorium vaikščiojant, įtartinai šypsojosi mergaitės ir 
berniukai. Aptarė tą nuotykį ir juokėsi, visokių fanta
zijų įpindami. ’ ♦" -\

Du rinktiniai fiftnai
Žurnalas “Vanety Magazine” 

paklausė televizijų stotis — ko
kius 50 filmų jie laiko geriau
siais iš tų, kur buvo nemoka
mai duoti demonstruoti per te
levizijos programą.•Tarp tų iš
rinktųjų yra ir du katalikų fil
mai: 1) “The Story of Juan 
Mateo” — Maryknoll vienuoly
no filmas apie jų misijas Guate- 
maloje ir 2) “Government is 
Your Business” paruošta 
Christoferių sąjūdžio.

SKOLINK IR TAUPYK 
Standard Federal Savings

— pačioj saugiausioj ir stipriausioj Amerikos įstaigoj.
»

Daugumas Chicagos lietuvių savo pinigus taupo STANDARD FEDERAL 
įstaigoje, nes ilgų metų patyrimas juos įtikino, jog tai yra pati stipriau
sioji ir saugiausioji įstaiga. ,

žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti ir 
taisyti.

kai perki namą, visuomet kreipkis į STANDARD t FEDERAL — 
sutaupysi pinigų ir išvengsi bereikalingų rūpesčių.

STANDARD FEDERAL visiems teisingai patarnauja, o karo ir de
presijos laikais taupytojams visados mokėdavo pagal pareikalavimą. .

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus dolerių

Atsargos Fondai STANDARD FEDERAL įstaigos siekia 5 milijonus 
ir ketvirtį. Be to, visos taupytojų sąskaitos yra apdraustos Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation.

Pinigai, įdėti prieš 11-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEWICH, President 
JUSTIN MACKIEWICH, JR., Vice-President

DARBO VALANDOS: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po 
pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 ved. vakaro.
Trečiadieniais visai neatidaroma.

Standard Federal Savings
and loan association

./ v OF CHICAGO
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4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
(Archer Avė cit Sac ramento )

P H ONE: Vlrginia 7-1141

Marytė daugiau sėdėjo klasėje ir koridoriuje ne
sirodė, nes nenorėjo vaikščioti nuleistomis akimis.

Turbūt Grinbergas kokioje nors klasėje buvo visą 
dalyką papasakojęs? Juk — kaip kitaip apie tai visi 
žinotų ?

Taip samprotavo paskutinės klasės berniukai.
Andriau, aš girdėjau — tą pačią dieną jis pasa

kojo antros klasės mergaitėms...
— Kas gali jam tai užginti...
Koridoriuje tą dieną ūžė stipriau, negu kitomis 

dienomis. Linksmiau. Nerūpestingai. Šeštadienis.
Paskutinės klasės berniukai kumštelėjo .vieni ki

tiems į šonus:
— Susivaidykite! Šiandien paskutinė pamoka lo

tynų...
— Teisingai. Jo džiaugsmui būsime kaip avinėliai.
Saukė. Mokytojas ilgai neatėjo. Jau dešimt minu

čių praėjo.
— Panelei^ Upanytei deklamuoja Dantę, kažkuris 

juokėsi.
•— Ha, ha, ha! — sužvengė visi.

»— Aš norėčiau pamatyti — koks-jis išrodo? — 
sakė Raipuras.

— Tu būtunrt laimingasis, nes tu būtum vienin
telis, kuris būtum matęs jo linksmą veidą...

— Tyliai! Ateina...
Jėjo dar rūstesnis, negu kitom dienom. Triukš

mingai numetė dienyną ant stalo.
— Na?
Tyla.
— Atsistokite, kurie mokate pamoką!
Nei vienas nejudėjo./

9*1.

kę.

— Atsistoti, kurie pamokos neišmoko!
Taip pat.
— Vis dar demonstracijų dvasia ? Ką ?
Tyla.
— Vistiek iki pavasario aš su jumis susitvarky- 

Iššaukė vieną, antrą, trečią. Visi buvo gerai išmo-

Iššaukė Rugajų. Tokia tyla, tarsi visi būtų sulaikę 
kvėpavimą.

1 , Ragajus buvo išmokęs net labai gerai. Visų lūpos 
ir akys šypsojosi tiesiai prieš mokytoją. Jis tai paste
bėjo. • ’./■ i

— Kas ten triukšmauja?!
— Nukrito paišelis...
— Laukan!
Vienas mokinys išėjo. 1 
— Nukrito sąsiuvinis ir dar paišelis.

’ Da? du išvarė iš klasės. 
r— Rug&jau, kas tau leido sėstis?
Rugajus atsistojo.
— Mes dar nebaigėme kalbėti, — mokytojas Grin

bergas sakė. Ar Už mokslą užmokėta?
— Dar ne...
— Na, ir ko dar tu čia sėdi?!
— Man ponas direktorius paskyrė terminą iki tre

čiadienio...
— Bet aš sakiau, kad šiandien tau paskutinė die

na...
— šiandien dar neturiu visų pinigų. Iki trečiadie

nio bus...
IBub daugiau)
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PROGOS — OPPORTUNIT1ES RE A L ESĮTATE REAL ESTATE KKAL ESTATK

3652 W. lj»wrence Avė.

Krųutuvė ir 2-Jų butų namas. Pa
jamų $425 i mėnesį. Prato $37,000.

J. R. KUIINLE
0837 S. Green St., ('Iiicugo 

VliuvniMit 6-0024

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

MAISTO PRODUKTŲ IR 
MĖSOS KRAUTUVE

Šaldytas maistas, vaisiai ir dar
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 
7-7266.

PAJAMŲ NUOSAVYBE. Mūri
nis 4 butų namas —3 po 4 kamb. 
1—5 kamb. Arti 26th ir LAwn- 
dale Avė. Geroje, švarioje apylin
kėje. $21,900; įmokėti $5,500. SVO
BODA, 3739 W. 26th St

LAwndale 1-7038.

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI 
2 iki 6 vai.

7414 8 CAMPBELL AVĖ.
3 mieg. kamb. 3 m. senumo. Mū
rinis Plytelių vonia, spintos virtu
vėje. Autom, apšild. Rūsys, gara
žas. Pamatykite rytoj.

WORTH, ILLINOIS
Bilek ranch, owner transterred.

Y e* r old, 3 bedrouuta. laigė living didelių kamb. namų, galimybė padi 
rooni. Ule bath, įuodern kitchen wltli I dlnti. Alyva apšild. 50 pėdų sklypas, 
eatiug area. Gas heat, alunilnuin .
štormą & acreens. Kuli dry basemeni. 1 <!*' "gos Šeimoj.
Hrlee *16,606. mažinta kaina

Call Julien ai Gedarcmtt S-7676

SAVININKAS parduodu modern. 4

(1ASSIFIEh AND HUI* W ANTED ADS
REAL ESTATE SEAL ESTATE HELP MANTE!) MEN

WILLIAM 0. GROEBE A 00., 
REALTORS

12211 S. Kartom Avė.

375(4 W. tikti I PI. ■ 1.1 tlloa 5-2751

Nu- t Meti. I u. 5 k., 116. 2 aut. gar.615,500 
Mūr. 5 k. t k. virš. 1 k. rūs.822.000.

, Mūr. 2 po 5 k. 2 aut. gar. *24.000. 
Med. 1 a. 5 k. U 4 k. Alyva. *11,*00 
Taverna Ir 2 kam. užpak. Už 6,500. 
Mūr. 2 po 6 k. 2 auk gar. *20,000 
Mūr. naujas 3 erd. mieg. 822,600
S.A. AGLINSKAS Real Estate
243* W. 0* St. HE. 4-82*2

NAVININKAS.PARDUODA medini 
namų: 5 kmb. ir 3 kmb. viršuj, ap
šild. alyva Marųuette Parke. Arti Met. 
bažn. ir mok. Ui $11.500. Skambin
kite telefonu; PRospect 8-0005.

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

NEBRANGIAI. Taverna ir valgyk
la, su namais. Ant kampinio 30x126 
pėdų sklypo. Taverna ir 8 k. butas 
sų rūsiu, karštu vand. apšilti., air 
condltion ir mūro namas su 5 auto. 
garažu 1-nie augšte ir 8 modern. 
mieg. k. 2-me augšte, '‘f.-air” apšild. 
ir vėsinimo sistema. Metinių pajamų 
iš tavernos virš $60,000, iš garažų 
$1,008, iš "rooming houze” $4,176. 
Tuojau nori parduoti, $46,000, arba 
už geriausių pasiūlymų, ltay Langen, 
BElmont 5-1311.

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

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

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

ryto Dd 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 

OLympic 2-0752
tlET. APDRAUDOS AGENTFRA

Visų rūšių apdrau'dos. Automobl'* 
Ilų finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvlrtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
61OS S. Ashland Ave_ Chicago 86, m.

45th £ ARTES1AN
Kamp. mūr. 4 butų namas, po 5 

kamb., labai gerame stovy, karštu 
vand. apšild., alum. žieminiai lan
gai visame name, pajamų $360 į 
mėn. Naujai percementuotas ' — 
“tuckpointed” mūras. Skambinkit 
šiandien susitarimui pamatyti.

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI 
Sekmadienį 2 iki 6 vai. vak. 

3507 W«st 57th Street Pilnas blo
kas naujų KAMINSKI statytų de 
luxe 3-jų butų namų, 2 po 5y2 
kamb. ir 1—4 - kamb., “built-in” 
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
RE A LT Y CORP.

Kaminski & Krejci
4302 W. 55«i St. 

LUdlow 2-1700

3 BUTŲ NAMAS
2 po kamb. ir 1—4 kamb. 

butas. 37V2 pėdų sklypas. Built- 
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 —r 9 v. v.

3708 W. 59th St.
Wm. J. TURREY BUILDER

FRONTIER <—4020

\kelhkiiA llraiigf 91 t

Pirkit Apsaugos Bonus!

DABAR ATDARA — POLISH LOUNGE
5087 Archer Avenue Tel. RE 5-0660

Penkt. Ir šeštad. — Groja JOE 4OROSZ 
__  Sekmad — Groja LEES DYNATONES

Plius Radio Show. — Pasilinksminsite!

ODA — jau supakuota, pirkite ir siųskite savo'giminėms i Europą 
Ptrkite tiesiai urmo kaina. Jūs gausite geriausių viršutinę odą ir pa

dus, kurie įmanomi gauti mūsų krašte. Užsakykite specialius pakietus, 
kuriuose randasi viršutinė oda, padai, pamušalas ir padams pamušalas. 
Spalva juoda. - Čia yra mūsų kainos auliniams batams:

Jei siųsim Jums Jei siųsim tiesiog Liet.
2 poros ................................ $25.06 2 poros ....į........................ $50.00
3 poros ............ .. .............. • . . $35.00 8 poros
4 poros ....................................• $45.00 4 poros

$67.00
$82.00

Mes galime siųsti specialius odos pakietus j Europą su ^isaia mokes
čiais kaipo muitas, paštas, inspekcijos mokesčiai ir supakavimo mokes
čiai. Siuntiniai yra garantuoti, o Jūsų giminės gaus šiuos pakietus be 
jokių mokesčių. Rašykite mums šiandienų arba atvykite pas mus.

CONNECTICUT LEATHER CO. Dept. D D
75 Wind8or St., Hartford, Conn.Tel. JAckson 2-2251

SOUTH CHICAGO’S NEWEST 
WALK-IN YARD

EVERYTHING FOR BUILDING
ALSO

PAINT AND HARDWARE
PKRSONAL — INDIVIDUAL — SERVICE 

\ FREE DELIVERY

6IK6N LUMBER & SUPPLY COMPANY
9645 TORRENCE AVENUE

Chicago, Illinois, Dept. MF
RE 1-2301

SAVININKAS, Marųuette Parke, 
parduoda 5 kamb. mūrini bungalow. 
2 mieg. kamb. Namas pilnai apsta
tytas moderniškais baldais. Gazu ap
šildomas. Uždaras porčius. Poilsio 
kamb. rūay. PRospeet 6-426*.

HJ NMUAEE COl’NTRYSIDE. 3
mieg. kamb. Georglan, kilimai, val
gomasis kamb., rūsys, 2 autom, ga
ražas, alyva apšild., "Sunroom”. 
tį akro žemės sklypas. Prieinama.

4 mieg. kamb. Čape Cod namas 
su gai-ažu. Pilnai dekoruotas. Tik 
$15,200. r

Abi vietos geros vaikams, nėra 
"trafflc”. Parduoda pagal jūsų są
lygas.

Matykite šiandien —7230 S. 
Giddings, i vakarus nuo County Gine 
Rd., ir į šiaurę nuo route 66.

Dėl pilnesnių informacijų skani • 
binkite savininkui.

FAculty 8-2663. -

MARŲUETTE PARKE. Puikus 
3 m. bungalow. Gazo šilima. “RE- 
creation” kamb., su baru rūsy. 
2 autom, garažas^ Savininkas turi 
skubiai išvykti, todėl parduodamas už 
seno namo kainų. J. Stonkus, 
REpublic 7-6232 arba PRospect 
8-1595. .

7 kamb. modern. įrengtas ir 
naujai atremontuotas medinis na
mas Brighton Parke. Plytelėmis iš
klota vonia ir virtuvė. Naujas cent
rinis šild. alyva, rūsys ir pastogė. 
Tuoj galima užimti. $14,800. WA1- 
brook 5-5031, arba vak. PRospect 
8-3579.

Pirkite tiesiog
iš savininko

Pelningas restoranas, 200 pėdų 
žemė pagal Foac River pakrantę, 
piknikams daržas, laiveliai, namu
kai, butai, plius 6 kamb. modern. 
namas. Yra 4/10 mylios nuo U.S.
12 kelio. Galima pakeisti į pelnin-šiid., gera vieta Kaina $18,500. 
gą Motei & Marine biznį bei va
sarvietę. Geriausia pelningiausia 
vieta Chain-O-iLakes apylinkėje.
Parduoda dėlto kad partneriai ne
sutinka

Rašykite: —

Box 61.
Fox Lake, Illinois

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

ražas, 30 p. sklypas, dujų pečiais 
šild., visi butai. 135 pa j. ir sav. bu
tas, 3 A ir Francisco apyl. Kaina 
$19.900.

Mūr. 2 po 4, 27 p. sklypas, pečiai’

z GAGE PARKE:
Žavinga rezidencija: 7 kmb. dvi vo

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

ooooooooooooooooooooooooo©
KADA NORITE PIRKTI Alt 

PARDUOTI NAMUS
Kreipkitės {

SOPRYOH REAL ESTATE 
6407 S. Kedsto Ava VAlbrnok 5-3216
AGENTAS ALEX KANAVERSKIS 

ooooooooooooooooooooooooopc

AUTOMOTIVE MACHINISTS
AGE 25—40

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

Triaagle Engine Rebuilders
4416 W. Roosevelt Rd. NE 8-3212

Nu.stkratykite augštas nuomas 
M O D E E HOME

atdaras apžiūrėjimui sekm. 1 iki 6 v. 
4*42 S. Lee latre.'

5 34 kamb. mūrinis bungalovv. Pilnas 
rūsys. Plytelių ir “canvas” virtuvė. 
“Picked wpodwoi'k”. Naujas parkas 
skeū-sai gatvės. Netoli nuo 3-jų mo
kyklų Gera transportacija. Skamb.:

O’OONNELL HOME BU1EOEKS 
TRiangle 4-2368

MARQUETTE PARKE:
Puikiai atrodantis, patog'ai su

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

KITUR:
Med. 2 po 6 69 ir Laflin apylinkė

je. Ne toi Marųuette parkas, vienas 
butus atremontuotas, tuoj galima už
imti, mažas jmokėjimas. Proga.

ŠIMAITIS REALTY,
2737 W. 43rd SI.. CL 4-23M

Mūr. 2 po 6 k., centr. šild. 2 maš. 
garažas, skl. 17 p. — nebrangiai.

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

alum. langai, nauj. garaž. $24,000 
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild.. sklyp. 
31 p6dų, garažas. $29,000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

42S6 So. Mapleurood Avo.
TeL CLiffstde 4-7460;

YAids 7-6646

VYRAI IR MOTERYS

REIKALINGI
PAOIJCJAI VIRTUVĖJE

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

KU S. CICERO AVĖ.
Tel. POrUtntųth 7-9736

4 IR 4 KAMB. MŪR., 2 autom, ga
ražas. 33rd ir Union Avė. KRAU
TUVE IR 2 BUTAI. 32nd ir Hal- 
sted St. Tel. VIctory 2-6394...

Atadaras apžiūrėjimui sekmad. 
liki 5 vai. Gražus mūrinis 4 butū 

įlamas. 3 po 4 kamb. ir 1—5 kmb. 
Geros pajamos. 2452 S. Trumbūll
Avenue. 1____________________

Atadare apžiūrėjimui sekmad.
1 iki 5 vai. Brighton Parke, moder. 
5 kamb. namas. Gazu apšild. Kai
na žema — $10,000, nori skubiai 
parduoti. 3329‘/2 W. 37th Place.

MODERN. mūrinis 2-jų butų. 6 
ir 6 kamb. Rūsys. Platus sklypas.
2 autom, garažas. Arti 26tb ir 
Avers Avė. LAwndale 1-7038.

PAJAMŲ NAMAS. 4, 3 ir 1 kmb. 
Tile vonia Centrinis apšild. Arti 
28th ir Komensky. Mokesčiai tik
tai $85. LAwndalę 1-7038._______

' 2-JŲ BUTŲ — 4 ir 4 kamb. Ga
zu apšild. 2 autom, garažas. Arti 
28th ir Drake Avė. $12,300. LAwn- 
dale 1-7038.

MARQUETTE PARKE 5 KAMB., 
2 autom, garažas 40x125 pėdų sky- 
pas $15,500. — šandien!

65 IR KEELR 4% kamb. padi
dinamas. 4 metų senumo už geriau
sią pasiūlymą.

65 IR MAPLEW00D: 2 butai — 
5 ir 6 kmb. 2 autom, garažas. Sa
vininkas prašo $27,500.

2935 W. 71 SI.
HŽkntocfc 4-0680, REpublic 7-4694

MŪRINIS BUZNIO NAMAS 
duodantis geras pajamas, dėl rim
tų priežasčių parduodamas arba 
mainomas į nebiznio namą. Gali
ma pirkti tik likerių krautuvę su 
taverna. Kreiptis pas savininką 
3529 S. Halsted St., Chicago 9, III.

TUOJiAU GALIMA UžnflįĮ 
Gražioje apylinkėje. 2-jų butų na
mas 5 ir 6 kideli kambariai. Kar
štu vandeniu apšild. Garažas. Ma
tykite sekmad. 2 iki 6 v. 6553 So. 
Maplewood Avė.

CICERO. 6 kamb. bungalow. 
Karštu vand. apšild. 1 autom, ga
ražas. Tuščias. Pamatykite ir duo 
kitę pasiūlymą. Arti 13th ir Aus- 
tin. BIshop 2-2162.

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

KUTRA-NORKUS REALTY
KEAL B8TATE-INSURAN0B 

NOTARY PUBUO 
2405 Weat 51 St. 
WAlbrook 5-5080

PBoepect 8-8579 <*6k. ir

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

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

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

Taip pat turime daugiau nuosavy
bių duodančių geras pajamas ir p re-* 
kybinių namų.

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

SHUKIS REALTY
6433 So. Putoki St.

Telnf. Lūdlmr 5-J900

Bendras namų ruošos darbas. Pa
tyrimas reikalingas, turi būti atsa
kinga. Vienas mokyklinio amž. vai
kas šeimoje. Turi būti gera virėja. 
Nereikės valyti langų nei skalbti. Gy
venti vietoje, atskilas kamb. ir radio. 
Tinkamam asmeniui geras pradinis 
atlyginimas. Reikalingos rekomenda
cijos. Taip pat reikia gerai suprasti 
angliškai. Skambinti — RElianee 5- 
6460 tarp 10 Ir 4 vai. arba ESsez 5- 
5865 po 8 v. v. 

15 akkv 
Orland Parko rajone, arti U.

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

SAVIKAINA *16,500 
5 aamb. patogus mūr. bungalow.

Puikus 6 kamb. bungaiotv 
Marųuette ‘ parke, apynaujas garažas 
Autom, karštu vand. šildomas. Tik 
už $18,000. -Skambinti — Br. Unde- 

S. 45, riui, REpublic 7-9400 arba PRospect
8-0441.

I8NUOMUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI!
Ta'pininkanjame batų išnuomavi

mai. Patarnavimas veltai. Tarime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
6*16 So. We»>tem. PRospect 6-2984

IŠNUOMOJAMAS MIEG. kamb. 
vyrui. Galima naudotis virtuve. 
4503 S. Hermitage Av. 2-ras augai.

IŠNUOM. mažas namelis Chicagos 
priemiestyje. 1-ani ar dviem vyraan 
arba pensininkų porai. Gera trans- 
portacija, arti biznio centro ir baž
nyčios. 10751 Ridgeland Avė., Chi
cago Ridge, III. Tel. GA 2-$835.

IŠNUOM IO.I AM I 
PAVIENIAI KAMBARIAI 

PROSPECT 6-2191

BUILMNG & REMODEUNG

► VS.SV\\\-S.VW vvs.s.vvvs

CICEGO, Mūrinis pajamų bun- 
galow. 5, 4 ir 2 kamb. Naujas
centrinis alyva apšildymas. 2 au- Moderniška virtuvė ir vonia. Aut. šil
tom. mūro garažaš. Teisingai į- dyinas alyva. Garažas. Blokas nuo 
kainuotas. Parkholme apylinkėje Marųuette Parko. Volodkevičius. 
BIshop 2-2162. MEDINIS 2 AUKŠTŲ-

r 4—3—6 kamb. Gazo krosnys. Pla-
RTčRWVNT k i ___u u tus sklypas, garažas. Brighton Parke.BBRWYN. 5 kambarių, “semi- U20 A Slrutia. 

ranch namas 3 metų senumo. m f u, « kamb. RT-.Z.IDENCIJA
Centrinis alyva apšildymas. Daug Vienas blokas nuo Marųuette Par- 
priedų. Imoket' $€ 000 i ko- šildymas alyva. Ištaisytas rūsys.

BIshop 2-2162. 'Apsauga nuo potvynio. Tik $19,000.
Katilius.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 71st Street 
Visi telefonai' WAIhroofe 6:60111

SAVININKAS PADUODA NAMĄ 
HINSDAUE

St. Isaac Jogucs iMtrapijoje 
Puikus mūr. Colonial namas di

delei šeimai. Geroje vietoje. 3 blk. 
iki bažn. ir mokyklos. 4 “master” ' 
mieg. k. Atskiras valgomasis. 2 pil-

9 nifiimi MiUAc s- o, u nos vonios- Židinys. Rūsys. Karštu 2-JŲ BUTŲ NAMAS. 5 ir 3 kmb. vand. gazu apšild. 2 autom, prijung-
Artį 28th iy S»wyer Avė. Kartu Į tas garažUs su “biack top'’ privažia- 
su visais įrengimais. $155 pajamų! vimu- Apsodintas, kampinis sklypas.
į mėnesį. Mokesčiai tiktai $64. Pil- 22a wU J?a?dien Panį*t> ,i- ---------- W. 3th St. Tuojau galima užimti.

Prašo$2,000.
St.

$35,500.
Skambinti FAculty 3-2363.

SAVININKAS parduoda 2 namus. 
1750 S. Union Avė. Kampinis 2-jų 
augatų, 2 krautuvės ir 2 butai. 
1746 S. Union Avė. 3 butai — 2 po 
4 kamb. ir 1—5; rūsys:

Kreiptis galima kiekvieną die
ną —• tavernoje.

REAL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALONI8,
Namų PRospect 8-2071

.y
MARQUETTE PARKE puikus 

mūr. bungaloov 5 kmb.1 $18,000. 
BRIGHTON PARKE

Mūr. 2 po 5 ir b kmb. Šild. gazu 
$16.500.

Stiprus Ir gerai užlaikytas med. su 
rūsiu ir šildymu visam namui. 4 ir 
5 kmb. (3 mieg.) — $17,000.

2 namai. 4 bt. po 4 kmb. Rūsys ir

S8S3S3CWC
iNauji namai, garažai, įvairūs pataisy-

, pertvarkymo (remodrling) darbai

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR ’ 

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

$10,300 PILNA KAINA. 2-jų bu
tų mūrinis — 5 ir 4 kamb. Mūri
nis garažas. 50 pėdų sklypas. Apy
linkėje 24th ir Hąmlin Avė. Įmo
kėti $3,000. SVOBODA, 3739. W. 
26th St. LAwndale 1-7038.■ ! ■■ ,1——.■■■I. ■ .1 , ,| | ........ | , , , ,

CICERO. $12,500 pilna kaina. 2 
butai. Apylinkėje 16th ir 50th Av. 

i 4 ir 4 kamb. 2 autom, garažas. Į- 
mokėti $3,500. SVOBODA, 6013 
Cermak. Rd. BIshop 2-2162.

Krduodamas 2-jų augštų mūri
nis namas. 2 po 6 k. Alyva ap&ild- 
Garažas. Agentai prašomi nesi

kreipti. BIshop 7-2133. '

HELP WANTED — FEMALE

Namų statyba, įvairūs pataisymai 
ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai iš- 
jilajiuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar ūžslaakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 9-5531

pastogė. Geros pajamos. Mažas įmo- nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma- 
kėjimaa. Skubiam pardavimui nu- dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515 
piginta kaina.

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

KITUR
f rytus“ nuo Marųuette Parko — 

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

Atnaujintas medinii 
$10,500.
netų mūr. “rooming house”. Metinhj 
pajamų $12,500. Prašoma $32,500. 
įmokėti — $6,000.

Be to dar turime ir kitokių gerų 
namų įvairiose vietose.

Noi ton, Willow Springs, III.

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komercinius 
2 po 6 kmb. • namus, pasiūlo sklypus, rekomen- 

Mažas įmokėjimas. 20 vie-1 duoja planus; išrūpina statybos . ---- - tv,»h„i„ kreditug Skamb. vak.: VI 7-4229
Namų tel. BIshop 7-3846 

2787 Wewt 48rd Street

WE URGENTLY KEED :
GIRLS—WOMEN

LIGHT ASSEMBLY WORK
Experience not necessary. — Will train 

5 day week. — Good Pay. — Working conditions ar excellent. 
Permanėnt positions.—Many company bęnefits. Good transportation. 

APPLY TObAY

T A E M U T E R C O.
1255 S0. MICHIGRN

SEE MRS. hudegmude TRAVEH

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfųyette 3-3881

Dan’t Get Caught In The

RENT SQUEEZE”
NOW is The TIME fpr YUO to BUY!
ARTINDALE ESTATE8

2-3-4 BEDROOMS A LOW

$22400
and up

I)ONT INVEOT’ IN RENT RECEIPTS —'

INVEST IN YOUR FUTURE 
INVEST IN A HOME OF YOUR OWN 

A QUALITY/HOME AT A FAIR PRICE
Ir A FINE Neighborhood

mile wcst of Mannhelm Rd. (RT. 45) and just south of 22nd St.

=

’Z

MARTIN H. BRAUN & CO.
27 Veaj-M of Faithful Service to the Home Buyers of Chfosgol&nd... 

Tel. Flllniore 5-1910 'fc:

NUOLATINIS z DARBAS 
MERGAITĖMS IR 

MOTERIMS
TUOJAU REIKALINGOS

VVIRERS

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

5 dienas savaitėje. Puikios darbo sąlygos »

DRAUDIMAS NEMOKAMAI • DAUG PRIEDŲ 
KREIPTIS TUOJAU:

HALLICRAFTERS CO.
4500 WEST 45th STREET

GAGE PARKE
5 k. su uždaru portium. Gražiai 

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

Mūr. pajamų nuosavybė 6 kmb. 
butas ir 2-jų kmb. būt. rūsyje. Nau
jas gazo šildymas. Paskola 4 
$19,400. I 4

MARQUZTTB f A&EB
5 kamb. mūr. Plytelių virtuvė ir 

vonia. Gazo šildymas. Numažinta kai
na $17.400.'

BRIGHTON PARKE
. 1% auųšto mūr., 7 kamb. (4 mieg.)
apačioje, 4 k. butas viršuj. 50 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina 
$23,900.______

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąrate ir tritlklnsite gerais pirkiniais

VARPAS RmIEstate
Insnranee, Notary Public 

66«* So. Westem Ase.
PRoap. 8-2284 arba HEm. 4-7088
Atdara kasdien nuo 9 Iki 9 Vai., 
šeštad. ir sekmad. nuo 9 iki 6 v.

« KAMBARIŲ
MŪRINIS BUNGALOW.

8 mėn. senumo. Žieminiai langai. 
$18,000: įmokėti $4,000. 4753 So. 
Kilpatrtc Avė. LUdlow 2-0862.

4307 W MARQUETTE ROAD 
4i/2 kamb. mūrinis 

Krosnis, šaldytuvas, žieminiai lan
gai, sieteliai.

Nauja apylinkė. Sav.

šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greltaa ir telJngaų patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE HALES 

2866 W. 5*th St. Tel. PRospei-t 8-8464

PLATINKITE “DRAUGĄ*1

J. BREIVE and SON
OONSTRUCTION COMPANY 
1442 S. 48th Ct, Cicero 50, III.

Statome naajos namas ir garažas. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairias remonto darbas, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-27*8 nuo • vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro
Tei. OLympic 2-5121 nuo 6 vai. 
vakaro iki 11 vai. vakaro

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

ORAS
RuUdera Gen. Oontraoton

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

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONŠS STERKUS
Raštinės ir buto telefonas 

PRospect 8-9018 
«800 SO OAMPBELL AVĖ. 

Ghlcaga 29. OL

$ t s 11 m t
NAMUS IR
GARAŽUS

MESTER BBILOERS
General Contractlng Oo.

(Sav. V. Sodeika Ir J. Hkorabaki 
1B00 8. 4BTH CT.. CICERO B0. ILl 
TeL OLymplo 2-78811 TO

ir atliekama visus statybos Ir 1 
tvarkymo (remodellng) darbus.

00000000000600000000000000

PLUMBING
Lleensed bonded ptannbere

Joks darbas nėra didelis ar įnašas, 
Saukite dabar. Kalbame lletuviAloii

TN. — REpuMIe 7-0844 ar 
WAlbrook 5-3451

0<XXXXXMX>00000000006000<X>d

X

I
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SO. BOSTONO ŽINIOS
VADOVĖLIAI LIETUVIŲ 

MOKYKLOMS
Artėjant mokslo metų pra

džiai, primename, kad Bostone 
dar yra nedidelis kiekis lietuvių 
mokytojų išleistų “Naujųjų skai 
tymų”, kurių vieno egz. kaina 
$2.50, ir kiek didesnis kiekis 
“Kregždutės” III d., kurios vie
no egz. kaina $3. Užsakymus 
siųsti įprastiniu adresu.

LIET. TAUTINIAI ŠOKIAI 
TELEVIZIJOJE

Rugpjūčio 9 d. Bostone buvo 
švenčiama miesto sodo trijų 
šimtų metų įsteigimo sukaktis, 
kurios programa buvo transliuo 
jama per WBZ radijo ir televi
zijos stotis. Vienu programos 
punktų buvo tautinių šokių pus 
valandis, kuriame pasirodė lietu 
viai, švedai, škotai, airiai ir ame 
rikiečiai. Kitos grupės pašoko 
po vieną šokį, o lietuvių grupė 
pašoko du šokius. Tos progra
mos organizatorius Alan Smith, 
pristatydamas grupę, labai šil
tais žodžiais apibūdino jos pa
jėgumą ir nurodė, kad tos gru
pės vadovė Ona Ivaškienė yra 
viena žymiausių tos srities dar
buotojų šiame krašte. Šokiai 
buvo šokami vyresniųjų grupės 
ir tikrai gerai pasisekė.

SPORTININKAI PARSIVEŽĖ 
TAURĘ

Bostono lietuvių Dainavos 
sporto klubo nariai rugpjūčio 10 
ir 11 dienomis buvo nuvykę į 
Hartford, Conn., dalyvauti ry
tinio pakraščio lietuvių sporti
ninkų varžybose. Tai buvo pir
mas didesnis klubo pasirodymas. 
Daugiausia pasisekimo sulaukta 
lengvojoj atletikoj, kurioj Bosto 
ną atstovavo šie sportininkai: 
R. Jurgėla, J. Leonavičius, Z. 
Leonavičius, R. Žičkus, R. Viz
girda, A. Kriščiūnas, V. Moc
kus, R. Venckus, H. Strolia ir 
Koklys. Daugiausia taškų pelnė 
trys pirmieji.

Sveikiname Dainavos klubą, 
sėkmingai pradėjusį savo viešą 
reiškimąsi!

PARAPIJOS ORKESTRAS 
VYKS Į NEVY JERSEY

Kun. A. Kneižio ir CYO var
du veikiąs parapijos orkestras 
yra pasiryžęs dalyvauti Ameri
kos Legiono rengiamame tokių 
orkestrų konkurse Atlantic Ci
ty, N. J., rugsėjo 14 d. Ta ke
lione daugiausia rūpinasi Da
riaus posto legionieriai. Dides
nei kelionei reikia ir daug lėšų. 
Tų lėšų sudarymu dabar rūpi
namasi. Linkėdami pasisekimo, 
sykiu norime linkėti, kad būtų

SKIP’SII^.cb 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES ' WALBROOK 5-8202

August-Rugpjūčio 15, 16, 17 d. d.

BISQUIT TURKE STAR COGNAC Fifth $4.98

IMPORTE D FRENCH BRANDY Fifth 43-29

HENNESSY TURKE STAR COGNAC, Fifth $5.09

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.8.P. Fifth $4-89

CINZANO VERMOUTH
Dry or Sweet Fifth $.|39

KIJAFA VVINE Fifth $|-69

IMPORTED CANADIAN VVHISKEY Ftfth $4.19

IMPORTED PINEAPPLE OR CREAM OF
BANANA Liųi EVR Fifth $4.98

OLD STIEK LAGER BEER
('ase of 24 — 8 oz. bottleti ('ase $2.59

BUDVVEISER, SCHLITZ, MILLER, HAMMS
or PABNT, Caw of 24 12 oz bottles 49

labiau išryškintas to vieneto lie 
tuviškumas, nes iš uniformos ir 
ypač iš vardo (oficialiai vadb- 
namas St. Peter’s CYO Band) 
lietuviškumo nematyti.

BOSTONAS BE LAIKRAŠČIUI

Rugpjūčio 9 d. sustreikavo 
trijų didžiųjų Bostono dienraš
čių darbininkai ir tie dienraščiai 
negali išeiti, kol nesusitars su 
unija. Eina tik “Christian Scien 
ce Monitor”, bet normaliu tirą- 
žu ir todėl sudarytos tuštumos 
visai negali užpildyti.

ŽADA BŪTI DAUGIAU 
; VESTUVIŲ

Bostono lietuvių tarpe sklin
da žinios, kad vienas po kito 
rengiasi kurti šeimas žinomi vy
rai, kurie ilgoką laiką buvo vien 
gungiais. Pasisekimo!

TRUMPAI

— Bostono Lietuvių Dramos 
Sambūris tariasi su Chicągos vei 
kėjais dėl ateinantį rudenį ten 
numatomų gastrolių. Manoma 
suvaidinti du veikalus.

— Balfo Bostono sk. gegužinė 
rugpjūčio 11 d. pasisekė neblo
gai. Pasitaikė gera diena, patys 
rengėjai gana uoliai reklamavo.

— LB apylinkės gegužine ren 
giama rugpjūčio 25 d. Romuvos 
parke, Brockton, Mass. Kadan
gi visi esame susirūpinę savo 
kultūrinės veiklos stiprinimu, to 
dėl visi ir vyksime tą sekma
dienį į savo gegužinę. Bus tik
rai įvairi programa.

— Vasario 16 gimnazijos rė
mėjų būrelis Nr. 164, suorgani
zuotas Bostono ateitininkų rū
pesčiu, veikia jau šeštuosius me 
tus. Dėl kokių nors priežasčių 
kokiam nariui išsikėlus ar pasi
traukus, surandamas kitas. Šiuo 
metu būrelį sudaro šie nariai: 
T. Aleksonis, St. Eiva, A. Gir
nius, O. Girniuvienė, J. Jakulis, 
P. Kaladė, A. Keturakis, VI. Kul1 
bokas, B. Martinkienė, K. Mer
kis, K. Mockus, B. Paliulis, P. 
Pauliukonis, J. Rasys, M. Šima- 
vičius, S. Šmitienė, J. Starins- 
kas, kun. M. Vembrė, J. Venciū- 
nas ir Žaganevičius. Dauguma 
tų narių pastoviai atlieka prie
voles nuo pat būrelio įsteigimo.

— Baisus sprogimas įvyko š. 
m. rugpjūčio 8 d. naktį So. Bos
tone, lietuvių gyvenamame ra
jone. Sprogo dinamitas, kuris 
naudojamas tiesti tuneliui po 
vandeniu. Laimingu būdu žmo
nių aukų nebuvo, tik eilė namų 
apgriauta. Įtariama, kad tai ga 
Įėjo būti sabotažo pasireiški
mas.

— Moksleiviai ateitininkai rug

N.EIPRASTI PAGERINIMAI

Portugalijos sostinėje Lisabonoj viename sename virš 
200 m. name kanalizacija ir prausyklos tapo įtaisytos ant 
balkono (INS)

pjūčio 17 d. išvyko iš Bostonib į Prašau atkreipti dėmesį į ma- 
savo stovyklą Marianapolyje. j no prašymą ir suteikti pagalbą

— Lietuvišką šeimą kuria A-' A. L. Lietuvoje”, 
leksandras Austras ir Dalia Ku-
rapkaitė.

— Darius Lapinskas, baigęs 
kompozicijos klasę New Eng- 
land konservatorijoje, išvyko 
rugpjūčio 12 d. į Austrijos sos
tinę Vieną tolimesnėms studi
joms.

— Alfonsas Svilas, buvęs Lie 
tuvos aviacijos karininkas, anks 
čiau gyvenęs Bostone, prieš ke 
lerius metus pirko žemės netoli 
‘Brocktono, Avon, Mass., ir ten 
uoliai dirbdamas pats pastatė 
vištų ūkiui trobesius ir suor
ganizavo didelį vištų ūkį. Da- 
bas A. ir B. Svilai jau vien tik 
tuo verčiasi. Jų sūnus Algis at
lieka karinę prievolę.

Kenosha. Wis.
Kunigų pakeitimai 

• Tėvų Marijonų Kongregaci
jos vyresnybė šiomis dienomis 
paskelbė įvairius pakeitimus, 
kurie palietė ir Šv. Petro para
pijos kunigus. Dabartinis kle
bonas kun. Antanas Miciūnas, 
MIC, paskirtas Chicągos naujo 
namo viršininku, o dabartinis 
asistentas paskirtas provincijos 
sekretoriumi. Abiems skirta bū 
ti naujose pareigose rugpjūčio 
26 d. Nauju parapijos klebonu 
paskirtas kun. Juozapas Augū- 
nas, MIC, o asistentu — kun. 
Ričardas Balnis, MIC. Išeinan
tiems kunigams ruošiamos iš
leistuvės parapijos salėje sek
madienį, rugpjūčio 25 d.

Parapijos gegužinė 
Sekmadienį, rugpjūčio 18 d.,

Minkovskio darže, Kenoshoje 
(kelias Nr. 32, tarp Racine ir 
Kenosha), ruošiama didžiulė pa 
rapijos gegužinė su įdomia prog 
rama. Bus visokių žaidimų ir 
lenktynių vaikams; bus lietuviš
ki valgiai, vaišės ir dovanos. 
Svarbiausia programos dalis bus 
tautiniai ir įvairūs šokiai. Bus 
taip pat vieši šokiai publikai. 
Įėjimas nemokamas. Pradžia — 
1 vai. popiet. Klebonas kun. A. 
Miciūnas ir rengėjai kviečia apy 
linkių kolonijų lietuvius atsi
lankyti ir dalyvauti.

BALFO SKYRIAMS
Prašo vaistų nuo džiovos 1

“Iš Lietuvos kreipėsi A. L., 
kad aš jam prisiųsčiau vaistų 
nuo džiovos. Jau trys metai, kai 
jis serga džiova ir neturi už ką 
nusipirkti vaistų. A. L. pažįstu 

11 kaip dorą, teisingą ir susipratu- 
| ’ sį lietuvį. Būdamas ligonis dir

ba, nes turi išlaikyti šeinrtą, ku
rioje yra du mažamečiai vaikai,
žmona ir jif.

Mielai norėčiau jam padėti, 
bet pati turiu tris seseris ir du 
brolius. Visi su šeimomis ir rei
kalingi pagalbos.

Už šią didelę pagalbą nuošir
džiai dėkoju. V. Kudžmienė, 01- 
denburg, Vokietija”.

Reikalinga skyrių pagalba 
Prašymų skaičius iš Lietuvos

ir Sibiro smarkiai daugėja, o 
tuo tarpu aukos bendrai šalpai 
visur labai sumažėjo. Skyriai 
prašomi atnaujinti ir sustiprinti 
savo veiklą.

Žiemai artėjant, pagalbos pra 
šymai dar padaugės. BALK

SU KNYGA AR BE 
KNYGOS?

Prasidėjo vasaros atostogos, 
kada visi, kas tik gali, stengia
si nors savaitei dviems išvažiuo
ti kur į vasarvietę ar pajūrį 
Vieni tams atostogoms ilgai 
rengėsi, kiti — staigaus impul
so apimti, išsijudino.

Lietuvoje, kai daugiau kam 
teko dirbti su raštais ir knygo
mis, atostogų metu ne vienas 
norėjo pasilsėti nuo rašyto ir 
spausdinto žodžio. Tačiau ir 
tada Palangoje ar Nidoje gali
ma buvo matyti daugelį su 
knygomis rankose.

Atrodo, gyvenant Vakaruose, 
tas paprotys pamažu nyksta, 
nors metų bėgyje tik maža dalis i mūsų dirlja su knygomis ir 
rašmenimis, štai viena šeima, 
važiuodama dienai į pajūrį, 
pasiėmė ne tik gerų užkandų, 
bet ir stalą, kilimą bei kėdžių. 
Deja, nė vienam neatėjo į galvą 
mintis pasiimti kokią knygą.

Nepasiima sn savim knygų 
dalis ir buvusių “rašto žmonių”, 
tarsi knyga būtų nereikalinga. 
O juk kur pavėsyje ar vakare 
visdėlto atsirastų laiko ir šį tą 
paskaityti.

Kai prieš kurį laiką Londone 
lankėsi būrelis lietuvių iš mūsų 
tėvynės, jie, nors tarnaudąmi 
komunistiniam rėžimui, visdėlto 
susidomėjo 'tremtyje išleistomis 
lietuviškomis knygomis. Susi
radę knygų aruodą, rinkosi to
kių knygų, kurios atrodė jokiu 
būdu negalėtų prasmukti pro 
geležinę uždangą.

Ir šias mintis rašantysis gavo 
laišką iš Vilniaus; jame siūloma 
keistis Lietuvoje ir tremtyje 
išleistomis knygomis, nes Lie
tuvos rašytojai esą nepaprastai 
“pasiilgę emigracinės spaudos”.

Lietuvoje knyga domimasi, 
nors ten leidžiama knyga ir

Serga nuomariu

“Nuo 1948 m. gyvenau toli 
nuo savo krašto, kur bebūnant 
susirgo mano sūnus, gimęs 1938 
m. Jo ligą daktarai vadina epi
lepsija, lietuviškai — nuomaris.
Iš niekur pagalbos negaliu ti
kėtis. Joks vietinis gydymas 
nepadėjo. Totjėl kreipiuosi į 
Tamstas, Brangieji Prieteliai, 
prašydamas pagalbos — vaistų 
nuo tog baisios ligos. M. V., Jur
barkas”.

Invalidų šeima prašo pagalbos
“Gyvename su vyru dviese, 

šeimos neturime. Vyro abi ran
kos sužalotos nuo 1945 metų.
Mažai darbingas, o aš jau dau
gelį metų gydausi. Prašyčiau 
kokios nors pagalbos vaistais ir 
kuo tik galite. Tikiuosi sulauk
ti atsakymo ir iš anksto už vis
ką dėkoju. Marijona U.”. ,

Padėka . ___ ____ ___
Per Jūsų įgaliotinį Vokietijoje Į“uiuformuęta” bei “štampuota . 

mano serganti dukrelė gavo Jū- Tuo tarpu Vakaruose, nors 
sų surinktas ,-.ukas jai gydyti, naujų knygų kiekiu vis dar

A. A.

INŽ. STASYS MISIŪNAS
Gyveno 2620 W. 55th St. Tel. HE 4-9117

Mirė rugp. 16 d., 1957, 4:15 vai. ryto, sulaukęs 45 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ukmergės apskr. Balnikų parapi

jos, Plaštakos kaimo. .
Amerikoje išgyveno 7 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Jonas Misiūnas, dėdė 

Andrius Misiūnas, pusbrolis Albertas Misiūnas,, jo žmona Ja
nina, ir jų sūnus Petras, dėdė Vladas Misiūnas, Lietuvoje li
ko sesuo Teresė Naronienė su šeima, teta Teresė Pranikū- 
nienė su šeima, pusbroliai Leonas Misiūnas su šeima ir Kos
tas Misiūnas su šeima, dėdienė Misiūnienė Ir kiti gimines, drau
gai ir pažįstami. *

Kūnas bus pašarvotas šeštad. 12 vai. čR John F. Eudeikio 
koplyčioje, 4330 S. California Avė.

Laidotuvės įvyks pirmad. rugp. 19 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į švenč. P. M. Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioie ivvks gedulingos pamaldos už ve- įj 
lionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kap.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

^Nuliūdę: Brolis ir kiti giminės
Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis, Tel. LA 3-0440.

negalima skųstis, nuolat skun
džiamasi, kad knygos tiražas 
smunkąs, kad vis mažiau atsi
randa tokių, kad Dirktųsi naują 
knygą.

Reiktų ryžtis ir atostogų 
metu vieną kitą centą išleisti 
lietuviškai knygai, kad būtų 
ką skaityti ir tuo pačiu būtų 
paremti mūsų knygos leidėjai. 

Knyga, šiuo metu daugeliui 
skundžiantis nervais, padėtų 
kiek ir nurimti: ji — kaip žve
jojimas. Turi skaityti nedidele 
sparta, turi susitelkti, turi at
plėšti mintį nuo kasdieninių 
rūpesčių.

Taigi, mūsų atostogos turė
tų būti būtinai su knyga ke
lionės krepšyje. Per savaitę 
perskaičius nors vieną knygą, 
jau būtų. nemaža naudos, davus 
gero darbo protui ir pakedenus 1 
estetinius jausmus.

J. Kuzmionia

Partijos žmogus galvoja apie 
sekančius rinkimus, valstybės 
žmogus — galvoja apie būsimas 
kartas. — J. F. Clarke

PER PASAULI KELIAUJA 

ŽMOGUS
Bernardo Brazdžionio poezijos 

rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
"Drauge”. 4545 W. 63rd St, Chi- 
oago 20, UI. Knygos kaina kie
tais viršeliais $2.

Jei tenka kentėti nuo užkietėjusių

KORNŲ (nuospaudų)
ir nuotrynų, tai vartokite naujų 
ir s k u b ų skausmų naikintojų 
X • IT. Bonkutg kainuoja tik 
$t.00 jūsų apjlinkės drugštoryje.

Galima gauti šiose vaistinėse: 
Union Drugs, 3 45 9 S. Halsted 
Prėskus, 11012 S. Michigan 
43rd St. Store, 2735 W. 43rd 
J & J, 2557 W. 69th

- Charles, 5460 S. Kedzie 
Nieks, 6558 S. Kedzie 

Archer Big Store. 4198 S. Arčiu r 
Cragin, 5100 Grand Avė. 
Roman’s, 3000 W. 59th 
Maranda’s, 2659 W. 63rd 

Vanek, 6010 W. 26th St.. Cicero 
Dargis, 2 425 W. Marųuette Rd. 
Chochola, 3758 W. 26th St.

Greitas palengvinimas nuo

ASTMOS
NEMALONUMU IR NUO BRONCHC

ŠIENLIGES
su

toto AT
Ali D8UO STORES

Swd 25i in Stamps or Coin 
ferTRIALSIZF KMfrit

NAVSMACO.
133 N. Miehifan Ar., Ohicap* I Murai.

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
{VAIRIOMS progoms

“Drauge” galima gauti NAUJŲ 
GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ ATVIRU
KŲ. Atvirukai yra kelių spalvų ir 
atspausti rankomis gilk skreen bū
du. VARDADIENIO, GIMTADIE- 
NIO, PAD®KOS, UŽUOJAUTOS, 
.VESTUVIŲ, SVEIKINIMAI MO
TINOS DIENOJE, VESTUVIŲ SU
KAKTUVIŲ SVEIKINIMAI Ir PA
DĖKA UŽ UŽUOJAUTĄ. 10 AT
VIRUKŲ SU VOKAIS $1.00.

Užsakymus su pinigais siųskite:
“DRAUGĄ S”

4545 West 63rd Street, 
Chicagd 29, III. 

Platintojams duodama nuolaida

oooooooooooooooooooooooooo-
Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų
kaina yra prieinama visiems
XKMXM>000<X>000000000000000

’57 B U I C K S
EXECUTIVES & 

DEMONSTRATORS
TERRIFIC
SAVINGS

Ali
Fully Eąuipped 

P0WER
STEERINGS & BRAKES

CAF GUARANTEF ' 
FULL FACTORY NEW

SOUTH SHORE 
BUICK

1441 E. 75th St. Mld 3-6400

Perskaitę “Draugą” duokite 
kitiems'

t

A. A.
TEODORA ATROSKA 

Rimidnitė
Gyveno 4434 S. Talman Avė.
Mirė rugpjūčio 15 d., 1957,

12:30 vai. popiet, sulaukus pu
sės amžiaus. Gimė Lietuvoje; 
kilo iš Tauragės apskr.. Stulgių 
parap., Žirnainių km.

Amerikoje išgyveno 47 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sesuo Adolfina Rintidaitė, Lie
tuvoje liko sesuo Mikalina Ri- 
midaitė, sesers duktė ir krikš
to duktė Stephany Juncius, jos 
vyras John, giminės: John Je- 
sulaitis, Anna Dabrp ir jos vy
ras Alex, Alex Jesulaitis, jo 
žmona Bernice ir šeima, Albina 
Wiza, jos vyras Walter ir šei
ma, Bernice Granat, jos vyras 
Jack ir šeima, Bruno Jesulai
tis, jo žmona Gertrude ir šei-. 
ma, Staųley Jesuaitis, Jerry Je
sulaitis, jo žmona Anna ir šei
ma, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Priklausė Apaštalystės Mal
dos, Tretininkų 'Gyvoj o Ro-\ 
žančiaus Draugijoms. Buvo am
žina narė sekančių Rėmėjų 
draug.: T. T. Marijonų, T. T. 
Pranciškonų, T. T. Jėzuitų, T. 
T. Saleziečių, Šv. Kazimiero 
Akad., šv. Pranciškaus, Seserų 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Švenč., Nukryžiuotojo Jėzaus 
Seserų ir kt. vienuolijų rėmėja.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4 348 S. Cali- 
fornia Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
rugp. 19 d., iš koplyčios 8:36 
vai. ryto'bus atlydėta J švenč. 
P. M. Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv.' 'Kazimiero kapines.

Gėlių prašome nesiųsti.
Nuoširdžiai kviečiame visus 

gintines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sesuo ir kiti giminės
Laidotuvių direktorius Pet

ras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

A. A
DOMNIC J. MILUKU

Gyveno 1407 S. 50 Court, 
CICERO, 1LL.

Mirė rugp. 15 d., 1 957, -9:30 
vai. vak., sulaukęs pusės am
žiaus. Gimė Rusijoje.-

Pasiliko dideliame n'uliūdjmc 
žmona Anna (Bartkevich). sū
nus Joseph, 2 dukterys: Helen 
Bakutiš, žentas 'Peter ir Maria 
Skurskis, žentas Albert, anūkai, 
motinų Anna Milašauskas, bro- 

. lis Juozapas, 2 seserys: Julia 
Kanchis su šeima, Elizabeth 
Tasker su šeima, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė Praternal Order of 
Eagles, Lodge No. 193 5.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 1410 S. oOth Ave„ 
Cicero, 111.

laidotuvės įvyks antradienį, 
rugp. 20 d„ iš koplyčios 8:80 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Antano parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, sūnus, duk
terys, žentai ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Pet
kos ir Sūnus. Tel. TOwnhall 
3-2108.

- •

PADĖKA
A + A IRENAI SKINDERIS - KRIEČMARA1TEI mirus, iš mūsų 
artimųjų ir pažįstamų gavome daug jautrių paduodos ir sura
minimo žodžių. Nuoširdžiai visiems už juos dėkojame. 8aip pat 
reiškiame padėką už pamaldas, už gausiai prisiųstas gėles, 

už lankymąsi koplyčioje ir už dalyvavimą laidotuvėse paskuti
nėje velionės žemiškoje kelionėje. Mūsų gili padėka Our Lady 
of Mt. Carmel bažnyčios kunigams už atlaikytas šv. Mišias ir 

| palydėjimą į Sv. Kazimiero kapines. '}
Nuliūdę: Vyras Vacys, duktė Nijolė Ir tėvai I.eonas Ir ' 

J u/ė KrolčiniaraJ.

A. f A.

STASIUI MISIŪNUI mirus,
t

jo broliui ir giminėms reiškia gi Iki užuo
jautą

P. .Maris, J. Matusevičius,

' K. Zalagėnas, 6. Karalis

I



♦
I I
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X J. J- Aukszkalnis, gyvenąs 
Gary, Ind., dienraščio “Draugo” 
reikalams paaukojo $100. Už 
šią nepaprastą auką mūsų bi
čiuliui J. J. Aukškalniui reiš 
kiame mūsų didelę padėką ir1 se archyvuose. Tautinių šokių
linkime jam Dievo palaimos 
visiems jo darbams bei pasiry
žimams.

X Šen. Donglas patarimas.
Iš senatoriaus Paul H. Doug- 
las, kuris buvo prašytas pa
remti imigracijos įstatymą 
S 2410, yra gautas Balfo Chi- 
cagos apskrities ištaigoje laiš
kas, kuriame rašo: “Aš rėmiau 
ir toliau remsiu įstatymus, ku
rie gali pagerinti imigracijos 
įstatymus arba imigracijos vyk
dymą; aš esu taipgi pasiruošęs 
remti pravedimą tokio tvirto 
įstatymo, kaip S 2410. Visi imi
gracijos įstatymai šiuo metu 
laukia sprendimo įvairiuose 
kongreso ir senato komitetuo
se. Jei jūs dar nesate parašęs 
laišką senatoriui James O. 
Eastland, kuris yra pirminin
kas Teisinio Komiteto ir Imi
gracijos Subkomiteto, tai ra
ginkite jį ir jojo subkomitetą, 
kad greičiau imtųsi žygių pra
vesti gerus įstatymus ir kad 
perduotų senatui svarstyti.” 
Tat skubiai rašykime senatoriui 
James O. Eastland laiškus ir 
judinkime šį svarbų mums, lie
tuviams, reikalą, kuriuo yra 
labai susidomėjęs ir pažadėjęs 
paremti net mūsų, Illinois val-
stybės, senatorius Paul Doug- KruP® pakviesta dalyvauti tra
las.

X Teodoras Blinstrubas, Chi- 
cagos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas, šiomis dienomis gavo 
iš Valstybės Departamento raš
tą, kuriuo yra pranešama, kad 
prezidentas Eisenhoweris ir sek
retorius Dalies yra gavę Chica
gos Lietuvių Tarybos raštus ir 
nuorašus rezoliucijos, kuri buvo 
Chicagos lietuvių masiniame su
sirinkime (minėjime) š. m. bir
želio mėn. 15 d. Lietuvos išlais
vinimo reikalu priimta, 

i Valstybės Departamento raš
te, be kitko, sakoma:

“We appreciate your interest 
iri making the views of organi- 
zation available, and they have 
been brought to the attention 
of the appropriate offices of 
the Department. *

“The United States has never 
recognized the Soviet occupa- 
tions of the captive Baltic 
States. Both President Eisen- 
hower and Secretary Dulles 
have expressed on many oc- 
casioųs the determination of 
our Government to continue to 
work for the peacefull libera- 
tion of these contries.”

Šį raštą pasirašė John P.
Meagher, Chief Public Services 
Division.

X Mokinių registracija į Chi
cagos Augštesniają Lituanisti
kos mokyklą įvyks rugsėjo 7 
d. (šeštadienį). Bus registruo
jami naujai stojantieji ir 1956- 
1957 mokslo metais lankiusieji 
Ch. A. L. mokyklą. Registraci
ja vyks nuo 9:30 vai. iki 12 vai.
Egzaminai į visas klases bus 
rugsėjo 7 d.; egzaminų pra
džia — 10 vai. ši Lituanistikos 
mokykla devintuosius mokslo 
metus pradės naujose patalpo
se — tėvų jėzuitų statomuose 
Jaunimo namuose — 5600 So.
Claremont Avė., Chicagoje.

X Inž. Izidorius Bartkus, či
kagietis, aplankęs daugelį Eu
ropos kraštų, Turkiją ir Afri
ką, grįžo į Chicftgą. Trijų mė
nesių kelionėje Iz. Bartkus pri
sirinko daugybę įspūdžių. Ro
moje aplankė prof. dr. Ivinskį,
Vakarų Vokietijoj kalbėjosi su 
prof. A. Maceina, dr. Pr. Pada- 
liu ir kitais veikėjais ir pažįs
tamais.

X Pirmosios tautinių šokių
šventės, jaunimo kongreso ir 
dailės parodos foto albumai jau 
gaminami. Tautinių šokių šven
tės komitetas foto albumus už
sakė pagaminti studentui Vy
tautui Valaičiui, studijuojan
čiam foto meną viename Ame-' 
rikos universitete. Albumuose 
telpa 80—90 įvairaus dydžio 
būdingiausių vaizdų iš tautinių 
šokių šventės, jaunimo kongre
so ir dailės parodos. Keli foto 
albumai bus padėti lietuvi.škuo-

šventės, jaunimo kongreso, dai
lės parodos dalyviai ir visa vi
suomenė foto albumų užsaky
mų reikalu kreipiasi pas tauti
nių šokių šventės gen. sekre
torių adresu: Mr. Stasys Dau
nys, 2234 S. Sawyer Avė., Chi- 
cago 23, Illinois. Foto albumų 
užsakytas ribotas skaičius. Al
bumai didelio formato ir meniš
kai atlikti.

X Architektas Edmundas 
Arbas-Arbač>auskas, jo žmona 
Alė Rūta (“Draugo” laureatė) 
ir jų trys vaikučiai — Vijolė 
(12 m.), Arimantas-Edmundas 
(6 m.), Rasutė (21/, m.) — lan
kėsi “Draugo” patalpose kur 
aplankė “Draugo” redaktorius, 
apžiūrėjo spaustuvę ir įteikė 
auką “Draugo” reikalams. Jie 
čia apsilankė savo atostogų 
proga; į Chicagą buvo atvykę 
trumpam laikui; atvyko iš p. 
Lašų ūkio, esančio prie Michį- 
gano miesto, į kurį ir vėl grį
žo tęsti savo atostogas. Linki
me mieliesiems mūsų dienraščio 
bendradarbiams tikrai malonių 
atostogų ir kūrybinės sėkmės, 
gi už auką nuoširdžiai dėkoja
me.

X Cicero “Žilvičio” šokėjų

dicinėje metinėje s irių šventėje, 
kuri bus š. m. rugpjūčio mėn. 
17 d. (šiandien) Pilsen Parke. 
Ši šventė yra didelio masto ir 
sutraukia daug čikagiškių. Ji 
prasidės 2 vai. p. p., o progra
ma — 7 vai. vak.

Praeitą antradienį žilvitiečiai 
šoko mūsų tautinius šokius tele
vizijos “Polka Time” progra
moje, kurios vienas pusvalan
dis transliuojamas Chicagos 
apylinkei, kitas — visai Ameri
kai. Programos vedėjas šokių 
vardus (Senio tryptinį ir Šustą) 
pranešė gražiai lietuviškai ir at
kreipė dėmesį į mūsų autentiš
kus tautinius drabužius.

X Edward J. Srubos tik už
baigė trijų savaičių atostogas 
ir grįžo prie darbo American 
Teletype korporacijoje, kur už
ima atsakomingą vietą En- 
gineering departamente. Taipgi 
jis yra darbštus ir sumanus da
lyvis Teletype Carųera Club, 
kur tapo išrinktas šiems me
tams pirmininku. Gyvena su 
žmona Lucy ir dukrele Nancy 
nuosavoj gražioj rezidencijoj, 
3340 N. Oak Park Avė., Chi
cagoje. __

X Dr. V. Sruogienė, istorikė, 
skaitys paskaitą rugsėjo 8 d. 
minėjime, kurį ruošia Lietuvių 
Bendruomenės Chicagos apy
gardos valdyba. Minėjimas 
įvyks rugsėjo 15 d. 2 vai. Lie
tuvių auditorijoj. Po paskai
tos bus meninė dalis.

X Dr. Vytautas A. Grakaus
kas ir Algirdas C. Poshkus
American Chemical Society su
važiavime, kuris Įvyks š. m. 
rugsėjo 8—13 d. d., skaitys re
feratus apie savo mokslinius ty
rimus organinės chemijos sri
tyje.

X Antano Nako muzikos stu
dijoje pianino pamokos po ato
stogų prasidės š. m. rugpjūčio 
mėn. 19 d. Gali užsirašyti ir 
nauji mokiniai.

Senieji ir naujieji mokiniai 
dėl pamokų laiko prašomi susi
tarti telefonu YArds 7-2490.

X Prof., J. Brazaitis, Lietu
vių Fronto Bičiulių centro val
dybos pirmininkas ir vienas ii 
“Darbininko” redaktorių, rug
pjūčio 22—24 dienomis atvyks
ta į Chicagą.

DEENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

ATŽYMEJO- BENDROVSiS IŽDININKES 25 METŲ DARBUOTĘ

District Savings bendrovės personalas ir svečiai pagerbė iždininkę 
(iš k. į d.) p. Eisin priima pažymėjimą iš bendrovės egzek. sekr. Jo 
ir bendroves prezidentas Thomas S, Janulis laukia pasveikinti jubi 
Stockyards Inu patalpose. _

CHICAGOS ŽINIOS

p. Mary Eisin jos 25 metų darbuotės sukaktie® proga. Nuoitraukoje 
seph M. Mozerio, o Šv. Antano parapijos klebonas prel. Ig Albavičius 
liatę. Pagerbimo puota įvyko š.m. rugp. 7 d. Postilion kambary,

7 vai. B. Jameikienė plačiau 
supažindins seseles mokytojas 
su lietuvių liaudies šokiais.

Vakare 8 vai. 30 min. — ben
dra kursančių arbatėlė.

Pirmadienį iš ryto 7 vai. ben
dros šv. mišios.

9 vai. dr. A. Vasio paskaita 
apie lietuvių folklorą.

11 vai. sesuo Baptistą ir se
suo Regis Marie, abidvi Nukry
žiuotojo V‘. Jėzaus vienuolyno, 
praves pedagogines pratybas, 
o po pusvalandžio — diskusi
jos.

Po pietų 1 vai. 30 min. Juo- 
zapina Daužvardienė aiškins 
apie lietuvių kalėdinę eglutę.

2' vai. 45 min. vyks atskirų 
grupių studijų darbas.

4 vai. palaiminimas.
7 vai. v. — kultūrinė valan

dėlė, kurios metu pasirodys Šv. 
Kazimiero seserų choras, jų 
orkestras, jų vokaliniai ir in- 
strumentaliniai solo bei voka
liniai ir instrumentaliniai an
sambliai.

Bandė nuplaukti į . 
Michigan City

Paplūdimių sargas, kuris va
sarą dirba Chicagoje, o žiemą 
Hollywoode, Fla. — Joe Grif- 
fith, 29 m. amžiaus, — pasiry
žo. nuplaukti 36 mylių tarpą: 
nuo Chicagos iki Michigan City. 
Tą tarpą jisai tikėjosi nuplauk
ti per 30 valandų. Jį lydėjo lai
veliai ir iš pradžių jam labai ge
rai sekėsi, tačiau toliau atsira
do daugiau bangų ir apie pusę 
kelio nuplaukęs turėjo pertrauk
ti. Tai būtų ilgiausias sportinin
ko plaukimas. Skersai Anglų 
kanalą, kurį daugelis perplau
kia, yra 22 mylios. Nors Grif- 
fith tikslo nepasiekė, bet jis 
turbūt bus sumušęs ilgiausio 
plaukimo rekordą Michigano 
ežere. ‘ .

Čikagietis vadovaus, į Kiniją
Grupei amerikiečių, kurie iš 

Rusijos, iš Jaunimo festivalio, 
vyksta į Kiniją, vadovauja čika- 
gietis Daniel M. O’Connell. Jis 
turi 25 m. amžiaus, yra sūnus 
pasitraukusio į pensiją polici
jos seržanto. Jis studijavo Illi
nois ir Chicagos universitete, 
priklausė Chicagos Jaunių Vaiz
bos butui, turi savo Cadillac’ą 
ir kasdien juo važiu&ja į darbą.

Liet. Seselių instituto 
lituanistinės paskaitos

Jau šiandien, šeštadienį, pra
dedamas darbas Lietuvaičių Se
selių instituto. Į paskaitas yra 
suvažiavusių seselių: pranciš- 
kiečių, Nukryžiuotojo V. Jėzaus, 
Nekalto Prasidėjimo. Paskaitos 
vyks Šv. Kazimiero seserų pa
talpose Chicagoje. Šį vakarą' 
darbas bus pradėtas trumpomis 
pamaldomis 4 vai. Paskiau — 
4 vai. 30 min. registracija ir 
po vakarienės — kultūrinė pro
grama: Alice Stephens su savo 
mokinėmis demonstruoja lietu
vių liaudies dainas. Pradžia 7 
vai.

Sekmadienį — 8 vai. 30 min. 
šv. mišios seselių koplyčioje, 
kurias laikys kun. A. Zakaraus
kas. Pamokslą sakys J. E. vysk. 
V. Brizgys.

10 vai. prasidės kursančių 
sesija. Šv. Kazimiero seserų vy
riausioji motina Teofilė pasvei
kins atvykusias. Sveikinimo 
kalbą pasakys ir seselių kape-* 
lionas kun. A. Zakarauskas bei 
kons. dr. P. Daužvardis. Paskai
tėlę laikys De Paul universiteto 
Pedagogikos departamento de
kanas kun. W. T. Pax.

11 vai. — dr. A. Vasio pa
skaita apie lietuvių liaudies kū
rybą. Paskaita truks pusvalan
dį, po jos diskusijos.

Po pietų 1 vai. 30 min. — se
minaras, kurio metu Juozas 
Kreivėnas supažindins su lietu
vių muzikos instrumentais.

2 vai. 45 mm. bus darbas pa-; 
siskirsčius studijų grupėmis. '

4 vai. palaiminimas, kurį at
liks J. E. vysk. V. Brizgys.

X Karoliui Artmonui, gyve
nusiam Great Neck, N. Y.„ yra 
laiškas iš Lietuvos nuo brolio 
Augustino Armono šeimos. At
siimti “Drauge”.

X Dr. Vincas Šmulkštys, iš 
Rochesterio, atostogų metu 
lankėsi Chicagoj. Buvo apsisto
jęs pas dr. P. Kisielių, kurio 
lydimas apsilankė ir “Drauge”.

X Inž. Fuigensui Juodvalkiui 
yra atėjęs laiškas nuo sesers 
Zosės Juodvalkytės iš Tiltiškės, 
Ząrasų raj. Atsiimti “Drauge”.

Motery Sąjungos seimas
CICERO, III. — Vietos lietu

viai katalikai laukia Amerikos 
Lietuvių R. K. Moterų Sąjun
gos 27-tojo seimo ir ta proga 
daug viešnių iš įvairių Amerikos 
miestų. Seimas bus rugpjūčio 
19—22 dienomis Šv: Antano 
parapijos salėj. Seimo išvakarė
se, rugp. 18 d., parapijos salė
je (15th St. ir 49 Ct.) yra ren
giamas susipažinimas su atsto
vėmis ir viešniomis.
7 p. m. i

Seimas oficialiai prasidės pir
madienį, rugp. 19 J., pamaldo
mis Šv. Antano Darap. bažny
čioj 10 vai. ryto. Posėdžiai pra
sidės 12:30 p. m. po bendrų 
pusryčių. 3 p. m. atstovės au
tobusais darys ekskursiją po 
Chicagą lietuvių žymesnes įstai
gas pamatyti.

Trečiadienį, rugp. 21 d., bus 
šeiminis banketas parapijos sa
lėj. Jis prasidės 6 p. m.

Skelbti darbininkų fondus!
AFL-CIO vykdomoji taryba

kreipėsi į JAV Kongresą, pra- venimo klausimuose. Atsitikti- 
šydama išleisti įstatymą, kuriuo nai korespondentai neatvaiz-
būtų reikalaujama skelbti vie
šai finansines transakcijas ir 
operacijas darbininkų gerovei 
sukurtų sveikatos, šalpos ir pen-s 
sijų fondų. Taryba pareiškė, 
jog investigacijų komitetas su
rinko pakankamai medžiagos, 
kuria remiantis toks įstatymas 
būtų reikalingas.

Darbininkijos vadai savo po
sėdžiuose pripažino, kad at
skleistieji per investigacijas ko
rupcijos atvejai labai kliudo 
darbininkų organizavimą ir bi
jomasi, kad atskleidžinat dar 
daugiau tokių negerovių gali 
būti priimti įstatymai, nepalan
kūs organizuotai darbininkijai.

Tiria seniūną
Ryšium su azartiniais loši

mais jo apylinkėje, federalinės 
įstaigos tirs 45-to wardo seniū
ną Charles H. Weber. Prie to 
tyrimo ypač paskatino faktas, 
kad ankstybesnis jo partneris 
nejudomo turto prekyboje — 
W. Waldron — nepranešė mo
kesčių rinkimo įstaigai apie sa
vo turėtus $100,000 pajamų 
(1946—1948 m.^ iš azartinių
lošimų.

SKAITYKITE "DRAUGĄ’

Nulipo 15 augštų
Dr. Shane MacCarthy, direk

torius Prezidento Eisenhowerio
Jaunimo tarybos, Sheraton vieš-1 ta Vėl Pasibeldė. Ir vėl duris ati 
buty, Chicagoje, nulipo pėščias! arė mot®ris- 
nuo 22 augšto iki 7 augšto, kur 1 ~ tave ma^-au! Mes jau
turėjo laikyti paskaitą JAV kalbėjomės! - šūktelėjo ji. 
Dietinio Maisto sąjungai. Jis ~ Tai'D- ~ atsakė valkata “
savo kalboje pažymėjo ryšį 
tarp reikiamos dietos ir mankš
tos. Tik darnumas tarp tų dvie
jų dalykų daro žmogų sveiką

Pradžia ir pajėgų. Jis net sako, kad bū
rių naudinga žmonėms bent sek
madieniais pasisportuoti: pava
žinėti dviračiu, čiuožti vasari
nėmis pačiūžomis (su ratukais) 
ir t. t.

IS ARTI IR TOLI
KANADOJ

— Būtų labai pageidaujama, 
kad “Draugo” dienraštis turėtų 
savo korespondentą Hamiltone. 
Nes ši kolonija yra labai gyva, 
aktuali ir energinga visuose gy-

duoja šios lietuvių kolonijos 
gyvenimo. Gal reikėtų ’ apie tai 
pagalvoti?

“Draugo” dienraštis Hamil
tone yra labai plačiai skaito
mas.

MALDAKNYGE

Jaunuolių Maldos
Kurią paruošė 

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

DRAUGAS 
4545 Weat 63rd Street 

GMcsgo 29, III.

KAS TIK TURI GERA SKONĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONf !

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.
8222-24-26 So Hateted St Vlctory 2-4226

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

PAGERBĖ TARNAUTOJA
*6. m. rugpjūčio 7 d. District 

Savings and Loan bendrovės 
vedėjai su visu štabu pagerbė 
savo ilgametę iždininkę. Mat, tą 
dieną suėjo 25 metai, kaip p. 
Mary Eisin pradėjo savo tar
nybą toje įstaigoje.

Iškilminguose pietuose Posti- 
lion kambary Stockyards Inn 
patalpose, p-ios Eisin bendra
darbiai atitinkamai pagerbė ją 
sukakties proga. Įteiktas jai 
puikus įgraviruotas pažymėji
mas, kurį pasirašė valdyba ir 
direktoriai.

Savo kalboje Juozas M. Mo
zeris, District Savings sekreto- 
rius-vedėjas, įvertino p-ios Ei
sin ilgą darbuotę ir pabrėžė, 
jog ji per tuos 25 metus savo 
malonia paslauga visiems įgijo 
labai ir labai daug draugų.

I
Sukaktuvininkė oadėkojo sve

čiams už tokį gražų jos sukak
ties paminėjimą. Priimdama 
pažymėjimą, šluostė ne vieną 
ašarą. Ji pasiaiškino, kad tai 
buvo džiaugsmo ašaros, o tie 25 
metai prabėgo taip greit, kaip 
25 mėnesiai.

LINKSMIAU

Šv. Jurgis ir slibinas
Valkata keliaudamas per An

gliją priėjo prie užvažiavimo na 
mų, kurių fronte spindėjo auk
so užrašas: “Šv. Jurgis ir slibi
nas”. Valkata pasibeldė. Išėjo 
savininko žmona.

— Ar negalėčiau gauti ko 
užkąsti? — pasiteiravo valka
ta.

— Ne! — atrėžė moteris ir 
vėl užkirto duris.

Pastovėjęs kurį laiką valka-

Taip, — atsakė valkata.
Ar negalėčiau pasikalbėti da
bar su Jurgiu?...

PAJIESKOJIMAI
Jieškomi JONAS PASTORASTIS 

ir ONA PASTORASTYTE - RAI
NIENE, s. ir d. Dominiko, kilę iš 
Tytuvėnų vals., Baldainių km. Iš 
Lietuvos išvyko prieš I-jį Pasau
linį Karą, gyv. Waterburyje. At
siliepti arba apie juos pranešti ad
resu: Elzbieta Grišaitė - Viliūnie- 
nė, 7747 S Normai Avė., Chicago 
20, III.

Jieškomas JUOZAPAS KAIRYS, 
s. Juozo. gim. 1918 m. Daugų vals., 
Alytaus apskr. Užukalnių km. Jieš 
ko sesuo Brone Kairytė iž Lietu
vos. Atsiliepti šiuo adresu: A. Vai
čiulis, 2552 W. Marųuette Rd„ Chi- 
cago 29, III.

Šeimos židiniui sukurti jieškau 
rimto lietuvio kataliko žmogaus, 
nejaunesnio kaip 46 metų amžiaus. 
Aš esu našlė, rimta moteris. Atsi- 
lienusiam parašysiu plačiau apie 
save.

MRS MARY ASSAPIENE 
56 Broomfield St. 
Lawrence, Mass.

VIKTORO KO ŽIGOS 
UetuvMks gazolino stotis Ir auto 

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

deive
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 8. WESTERN AVĖ. PR 8-95S3

imililiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiihiimiiiiiiiniiil

RADIO PROGRAMA
Liet Radlo Programa ii stotie* 

4VBM8, 1090 kll. sekmadieniais 18— 
18:80 vai. per ptetua: liet. muzika 
dainos. Ir MagdutSe Pasaka. Biznio 
reikalai* kreiptis i Steponą Minką. 
Baltic Florlsta, 0811,} ir Dovanų Krau
tuvų, 608 E. Broadway. So. Boston 
ST, Maaa Tel So. 8-0480. Ten pat 
gaunama latk. .Draugaa“ 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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