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malone lietuviams
Visuotini atlaidai Šiluvos iškilmių dalyviams

CHICAGO, III., rūgs. 6. — J. Em. kardinolo Samuel A. Stritch, 
Chicagos arkivyskupo, pavedimu pranešu, kad Šventoji Peniten- 
ciarija Vatikane yra suteikusi visuotinius atlaidus rugsėjo 8 die
nos šventei visiems, kurie dalyvaus šių metų Amerikos Lietuvių 
R. K. Federacijos suruoštoje procesijoje Chicagoje.

Šiems atlaidams gauti yra šios sąlygos: atlikti išpažintį, pri
imti šv. Komuniją, ir dalyvauti Lietuvių R. K. Federacijos proce
sijoje.

A.L.R.K. Federacijos rengiamoji Šiluvos Dievo Motinos pro
cesija įvyks Švč. P. Marijos Gimimo parapijoje rūgs. 8 d. 3:30 va
landą po pietų. Procesija prasidės iš Marijos augštesniosios mo
kyklos kiemo. Jai vadovaus J. Em. kardinolas SAMUEL A. 
STRITCH.

PREL. JURGIS PAŠKAUSKAS, 
Švč. P. Marijos Gimimo par. klebonas

Ukrainos spauda ir radijas 

prieš Kaganovičių
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ,

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Rusijos egzilų vadovaujamas „Ra
dio Liberation“, kuris kasdien septyniolika Sov. Sąjungos tautų 
kalbų transliuoja savo programą už geležinės uždangos, tvirtina, 
kad Ukrainoje prasidėję Kaganovičiaus puolimai yra aiškiai anti
semitiniai ir turi tikslą diskredituoti ukrainus prieš laisvąjį pa
saulį.

Čia prisiųstuose spaudos pra- ..... —........... ........ , =
nešimuose tam „Radio Libera- vas ar Molotovas, dar, palyginti, 
tion“ vadovaująs komitetas sa- yra tik naujokas“.
ko, kad, stebint sovietinę spaudą 
ir ją analizuojant, pastebėta, jog 
tai daroma nuo liepos 4 d., kai 
buvo pranešta apie taip vad.
antipartinės grupės pašalinimą. , , .. . ,
Be Kaganovičiaus, toje grupėje! ka. toms pač.oms pareigoms bu 

Ura Hur vo paskirtos Chruščevas, tol JUkaip žinia, dar buvo Molotovas, 
Malenkovas ir Šepilovas. 

Ukraina prieš Kaganovičių

„Radio Liberation“ savo ko
mentaruose, kurie su kitomis ži
niomis transliuojami ir į Ukrai
ną, pabrėžia, kad Ukrainoje ypa
tingai prieš Kaganovičių nukreip 
to propaganda. Kaganovičius, 
dėl korio žydiškos kilmės nesa
ma paslapties, Kremliaus įsaky
mu, dabar piešiamąs baisiausio
mis spalvomis Ukrainos spaudos 
ir radijo.

Rusijos egzilai šitame įsaky
me įžiūri Kremliaus norą sukom
promituoti ukrainus prieš laisvo
jo pasaulio opiniją, kuri aiškiai 
yra pasmerkusi antisemitizmą.

Šituo atveju .kaip radijo ko-
mentatoriai pabrėžia, vertinga,lė** tikslus; Tas ”Radl° Ubera’ 

tion“ nori apjungti kovai prieš 
komunizmą visas dabar Sovietų

prisiminti, kad ir anksčiau Krem 
liaus valdovai yra panaudoję uk
rainus antisemitiniams žygiams. 
Pavyzdžiui, nepamirština tai, jog 
Ukrainos rašytojų sąjunga buvo 
pirmoji, kuri, to paties Krem
liaus įsakyto, diskreditavo dau
gelį žymių rašytojų, pirmoji su
teikdama jiems „benamių kos
mopolitų“ vardą. Viso to judėji
mo rezultate nemažai žydų tau
tybės rašytojų buvę likviduoto. 

Rusai nori ukrainų

Gi visa paslaptis glūdi tame, 
kaip baltieji rusai nurodo, kad 
Kremlius puikiai žino, kiek uk
rainų tauto turi simpatijos ir už
tarimo savo laisvės judėjime. To
dėl ukrainų vardu vykdydami sa
vo antisemitinę programą, Krem 
liaus vadai nori pasaulio akyse 
ukrainus parodyti antisemitais 
ir tuo pačiu pakirsti tą visą lais 
vojo pasaulio ukrainams palan
kią opiniją.

Savo pranešimuose į Ukrainą 
„Radio Liberation“ sako, kad 
tuo metu, kai „mes negalime Ka
ganovičiaus laikyti ukrainų tau
tos bičiuliu, yra faktas, jog Ka
ganovičius, jei jį lygintum su to-

DALLAS, Tex., rūgs. 6. — 
Žaibas nutrenkė George William 
May, 39 metų, netoli Muleshoe, 

kiais piktadariais kaip Chrušče-1 kai jis dirbo lauke.

„Radio Liberation“ primena, 
kad kai Kaganovičius buvo Uk
rainoje partijos bosu, tai jis vis
dėlto rėmė ukrainų kultūrą, bet

y J1S
viską sugriovė. Esą, Chruščevas 
ne tik sunaikinęs ukrainų kultū
rą, bet ir likvidavęs daugybę uk
rainų, siekdamas nuslopinti tou
tos laisvės troškimą.

Radijas dar nurodo, jog Chruš 
čevas greičiausia parinkęs Kaga
novičių, o ne Molotovą tiems 
puolimams, dar ir dėl to, jog Mo 
lotovas prieš dvidešimt metų pa
skyręs Chruščevą pareigoms, ku
rios patvirtintos Stalino, padarė 
Chruščevą Ukrainos diktato
rium.

Dėmesio vertos rusų pastabos

Kaip ten bebūtų tikrovėje, to 
visa eilė iškeltų faktų nemažai 
pasako ir apie pačių tų faktų kė-

Sąjungoje esančias toutos. Kai
kas čia aiškina, kad rusams, ku
rie tome amerikoniškame laisvi
nimo komitete dominuoja, yra 
svarbu savo bendradarbiais ir są 
jungininkais turėti ir ukrainus. 
Tai todėl jie taip ir susirūpinę 
laisvajam pasauliui nurodyti 
Kremliaus kėslus „diskredituoti“ 
ukrainų tautą. Žinoma, iš vienos 
pusės tas komitetas darydamas 
naudingą žygį — iškeldamas 
Kremliaus planus, iš kitos pusės 
jis tuo pačiu užpila vandens ir 
ant savo malūno. Tačiau bendrai 
„Radio Liberation“ pastabos po
litinių stebėtojų sutinkamos kaip 
dėmesio vertos.

Žuvo audroje
SALONIKA, Graikija, rūgs. 6. 

— Audra vakar užmušė dvide
šimt asmenų šiaurinėje Graiki
joje, pranešė graikų policija.

Žaibas nutrenkė

Kampanija Sirijoj
prieš nuosaikesnius

BEIRUTAS, Lebanas, rūgs. 6. 
— Sirijos kairieji pradėjo kam
paniją, kad būtų sudarytas nau
jas ministeriu kabinetas, kuris 
būtų visiškai prosovietinis.

Kairiųjų kampanija nori pa
šalinti nuosaikesnius asmenis iš 
ministeriu kabineto ir vyriausy
bės adminietratyvinių darbų.

Šiai kampanijai vadovauja Ak 
ram Hourani, kuris išplaukė į 
politinį paviršių, kai kairieji pa
ėmė į savo rankas Sirijos armi
ją-

Hourani yra mažos, bet pajė
gios Baath (arabų socialistų at
gimimo) partijos vadas. Jį da
bar remia Sirijos armija ir sau
gumas.

Keturi lenkai iššoko 
iš laivo

ANTWERPENAS, Belgija, 
rūgs. 6. — Belgija vakar suteikė 
politinio tremtinio teisę (azilį) 
keturiems lenkams kadetams, 
kurie iššoko iš lenkų laivo. Len
kų laivas užvakar išplaukė iš 
Antwerpeno.

Turkijos ir Irano 
sutartis

ANKARA, Turkija, rūgs. 6.— 
Iranas ir Turkija susitarė praves 
ti naują vamzdžių liniją gabenti 
Irano naftą iš Qum į Turkijos 
rektorium Percival Brundage dėl 
mio jūros.

Vamzdžių linija bus apie 1,000 
mylių ilgumo.

Išvežti latviai 
skundžiasi

MASKVA. — „Pravda“ Nr. 
244 įsidėjo laišką keletos latvių 
(jų tarpe ir lietuviška Katino pa
vardė), kurie rašo, kad sutikę bū 
ti vežami į plėšinines žemes. 
Juos nugabenus, greit atsirado 
maisto stoka. Virtuvės negauna 
produktų, ir jiems tenka kęsti 
alkį. Mediciniškas personalas ne
stebi higieniškumo maistą pa
ruošiant.

Prezidentas Elnenhowerts žaidžia 
golfą Newporte Country klube, R. 
I., kur jis atoetogau.iiu. (INS)

Prieš išvykstant į Jungtines Amerikos Valstybes, orto
doksų arkivyskupas Makarios, graikų kipriečių susijungimo 
su Graikija sąjūdžio vadas, suruošė spaudos konferenciją Atė
nuose, kurios metu vėl smogė Britanijai. Arkivyskupas kal
tina Britaniją, kad ji norinti įtraukti Turkiją į Kipro pro
blemų sprendimą, skatinant turkų opoziciją Kipre reikalau
ti tos salos gyventojams apsisprendimo teises. Su juo (de
šinėje) yra Merryle S. Rukeyser, Hearsto laikraščių finan
sinis redaktorius. (INS)

Sovietinių prekybos įmonių 
eksperimentai Lietuvoje

OKUPUOTA LIETUVA. — Vilniaus radijas rugpjūčio 16 d. 
perdavė pasikalbėjimą su prekybos ministerijos pareigūnais. Da
bar esą einama prie krautuvių specializacijos.

Kad pirkėjams nereiktų čiupi
nėti pačių prekių, esąs kai kur 
įvestas pardavinėjimas pagal 
prekių pavyzdžius. Esąs didina
mas ir skaičius tų krautuvių, 
kur pardavinėjama be pardavė
jų, kitaip tariant, kur pirkėjai 
patys prekes susiiankioja. Vil
niuje veikia 8 tokios krautuvės 
(6 maisto ir 2 pramoninių pre
kių).

Vartotų prekių parduotuvės

Gyventojų aprūpinimą prekė
mis būdingai nušviečia faktas, 
kad Vilniuje yra šiuo metu 5 
vartotų prekių parduotuvės. Tik 
krašte, kur stinga reikalingų pre 
kių, arba kur gyventojams ne
įmanoma naujų įsigyti, plinta 
prekyba vartotais daiktais. Grei
čiausiai čia pardavinėjami iš už
sienių gaunami siuntiniai tų, ku
riuos tai daryti kasdieninės duo
nos kąsnis verčia.

Esąs organizuojamas maisto 
prekių pristatymas į namus, bet 
čia pat buvo pridurta, kad tai 
tik bandymai. Tie bandymai esą 
vykdomi tik sostinėje. Kitų 
miestų gyventojai tos naujeny
bės dar nežino.

Visame prekybos tinkle esą 
dar daug trūkumų, pripažįsta 
patys Prekybos ministerijos pa
reigūnai. Pasirodo, kad ir naujai 
atidarytose parduotuvėse be par 
davėjų reikalai ne kokie. Gyven
tojai jų ėmė nemėgti, nes jose 
prekių pasirinkimas ne toks, 
kaip kitose krautuvėse. Krautu
vėse, kur nėra reikiamų prekių, 
ten, žinoma, galima apsieiti ir be 
pardavėjų...

Kai kurios prekės sovietinėse 
okup. Lietuvos krautuvėse kar
tais pasirodo, paskiau vėl išnyks 
to, prisipažįsta Vilniaus radijo 
kalbėtojai. Taip pavyzdžiui būna 
su lietuviškais skilandžiais, deš
romis ir kitomis maisto prekė
mis, o taip pat ir su kaikuriomis

— Jungtinių Tautų nusiginklavimo pakomitečio konferencija 
Londone nepasisekė, nes Maskva kaišė baslius į Vakarų nusigin
klavimo pasiūlymus. JT nusiginklavimo pakomitetį sudaro Brita
nija, Prancūzija', Kanada, Jungtinės Amerikos Valstybės ir Sovie- 

pramoninėmis prekėmis. Iš kitos • Sąjunqa

— Jungtinės Amerikos Valstybės sušvelnino suvaržymą ame
rikiečiams keliauti į Bulgariją. Diplomatai spėja, kad JAV galbūt 
atnaujins diplomatinius santykius su Bulgarija. Valstybės depar
tamentas neleido amerikiečių j Bulgariją nuo 1950 m. yasario 21 d., 
kai JAV nutraukė santykius su Bulgarija, kai ji apkaltino Ameri-

KALENDORIUS

Rugsėjo 7 d.: šv. Regina; lie
tuviški: Bartis ir Reda.

Rugsėjo 8 d.: 13 sekm. po Sek- , . , . _ ,. _ ,, .. , • - ... . . , . . ......
minių- švč P Marijos Gimimo kos amb(Utado™i Gonald R. Heath šnipinėjxmu ur psakė jam išvykti 
šventė; lietuviški: Gerutis ir ** Bulgarijos. Septyniems amerikiečiams jau duotas leidimas vyk

ti į Bulgariją.
— Jungtinės Amerikos Valstybės planuoja paskubinti ginklų 

pristatymą į Artimus Rytus prieš galimą Sirijos agresiją su sovie
tų ginklais.

Daugalė.
Saulė teka 6:21, leidžiasi 7:17. 

ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — vė
siau.

pusės, pirkėjams brukamos pre
kės, kurių jie nenori nė į rankas 
imti, tai, pavyzdžiui, Panevėžio 
išleisti moteriški kostiumai, vy
riški blogos kokybės lietpalčiai 
ir kai kurios kitos prekės, kurios 
neturi paklausos.

Vyriškos avalynės trūkumas

Tie patys ministerijos parei
gūnai atvirai pasakė, kad prekių 
kokybė, ypač avalynės, dar men
ka. Šiemet buvęs didelis vyriš
kos avalynės trūkumas. Kitaip 
tariant, žmonės neturi padoriau 
apsiauti. Net vaikiškos avalynės 
nebuvę pakankamai. „Šiemet pa
vasarį ir vasarą buvo labai daug 
sunkumų su vaikiška avalyne. 
Kada jau buvo reikalinga pre
kiauti, prekių dar nebuvo. Jos 
atsirado tik po vidurvasario“, pa 
sakė žodis žodin Prekybos minis
terijos pareigūnas per Vilniaus 
radiją. Ir kartu gerokai naiviai 
paaiškino, dėl ko taip atsitikę: 
Girdi, tai „susidaro vien dėl to, 
kad mūsų pramonė nepilnai at
lieka savo gamybos užduočių“. 
O tikrovėje čia pagrindinai kalto 
pati sovietinė sistema, diriguoja
ma iš Maskvos. (Elta)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Senatorius Mansfield (D., Mont.) prašo Eisenhowerio ad
ministraciją tuojau tartis su Saudi Arabija ir Egiptu, kad būtų 
apsvarstytos priemonės apsaugoti arabų nacionalizmą nuo sovietų 
agresijos. Mansfield senato užsienio reikalų komiteto narys, taip
gi siūlo, kad Jungtinės Amerikos Valstybės prašytų Jungtinių 
Tautų generalinę asamblėją sudaryti tarptautinę kontrolę ginklų 
siuntimui į Artimuosius Rytus.

— Jordanas sekančios savaitės pradžioje gaus prieštankinių 
ginklų iš Jungtinių Amerikos Valstybių. Ginklai bus gabenami 
lėktuvais.

• Dalias, Tcx., policija jieško
— Neramumai Kuboje gali nuversti Kubos prezidento Fui- pavogto automobilio, kuriame

gcncio Batistos režimą. « buvo 20 tūkstančių dolerių ver-
— Jungtinių Tautų asamblėja susirenka sekančią savaitę. i tės pašto ženklų kolekcija.

Kilus naujoms problemoms, 
grįžta į Washingtoną

NEWPORT, R. I., rūgs. 7. — Prezidentas Eisenhoweris šian
dien pertraukia savo atostogas Naujoje Anglijoje ir grįžta į Wa- 
shingtoną pasitarti su augštais pareigūnais Arkansas mokyklos 
integracijos ginčo ir Artimųjų Rytų komunistų grėsmės klausi
mais.

Prezidentas Eisenhoweris pra
ėjusį trečiadienį išvyko atostogų 
į Narragansett įlankos vasarvie
tę, į kurią grįš šiandien vakare.

Praėjusio ketvirtadienio vaka
re spaudos sekretorius James C.
Hagerty pareiškė, kad preziden
tas Eisenhoweris nutarė grįžti į 
Baltuosius Rūmus šį šeštadienį:

1. Pasitarti su generaliniu pro 
kuroru Brownell dėl Little Rock 
(Ark.) mokyklos situacijos. Ar
kansas valstybės gubernatorius 
Orval E. Faubus nenori įleisti 
negrų į Little Rock mokyklas.

2. Susitikti su valstybės sekre
toriumi Dulles ir Loy Hender- 
sonu, Artimųjų Rytų politikos 
ekspertu, kuris patieks praneši
mą apie Sirijos krizę.

3. Pasikalbėti su biudžeto di- 
uostą Iskenderum prie Vidurže- 
sekančių fiskalinių metų progra
mos.

Valstybės sekretoriaus pagal
bininkas Loy Hendersonas, šio
mis dienomis grįžęs iš Artimųjų 
Rytų, pareiškė, kad Sirija dabar 
sudaro grėsmę ne tik Artimie
siems Rytoms, bet ir laisvojo pa
saulio saugumui.

Ginklai Jordanui
WASHINGTONAS, rūgs. 6. — 

Jungtinės Amerikos Valstybės 
yra nusistočiusios lėktuvais pa
siųsti apsigynimo ginklų Jorda
nui. Lebanui, Turkijai ir Irakui 
ginklai bus pasiųsti laivu, bet 
greičiau negu buvo numatyta.

Maskvos mokyklose
MASKVA. — „Pravda“ Nr. 

244 praneša, kad Sovietų Sąjun
goje mokslas prasidėjo rūgs. 2 d. 
Maskvoje esą daugiau kaip 700 
mokyklų, kurias lanko per 600,- 
000 mokinių. Net 150-je mokyk
lų darbas vyksta pagal naują pla 
ną: ten, pradedant nuo aštuntos 
klasės, mokomasi gamybos me
todų.

Batistą numalšino
sukilimą, daug žuvo
HAVANA, Kuba, rūgs. 6. — 

Kubos prezidento Batistos vy
riausybė šiandien teigė, kad jos 
karinės pajėgos numalšino suki
limą pietų centrinėje Kuboje po 
vienos dienos kovų prieš sukilė
lius. Daug asmenų žuvo Cienfue- 
gos kovoje. Cienfuega yra 150 
mylių pietryčiuose nuo Havanos.

Pažvelgė į Staliną
MASKVA, rūgs. 6. — Mrs. 

Eleanor Roosevelt vakar pažvel
gė į Stalino balzamuotą lavoną. 
Jos vyras du kartu tarėsi su Sta
linu istorinėse karo meto konfe
rencijose.

Bylas kelia
KANADA, rūgs. 6. — Vaisti

ninkams, pardavinėjantiems aš
trius raminančius barbitūrinius 
vaistus be receptų, Ontorio svei
katos departamentas ėmė kelti 
bylas. Londone, Ont., iškeltos 
127 bylos.

Sovietų taktika
LONDONAS, rūgs. 6. — So- 

vietų Sąjunga ne tik siunčia gin
klų į Egiptą, Siriją ir Yemeną, 
bet taip pat drumsčia pasitikėji
mą tarp Bagdado pakto valsty
bių vyriausybių ir žmonių. Bag
dado paktą sudaro Irakas, Ira
nas, Pakistanas, Turkija ir Bri
tanija.

TRUMPAI Iš VISUR
• Uranijaus atsargos Kanado

je siekia 237,000 tonų. Daugiau
sia jo perka Jungtinės Amerikos 
Valstybės. Britanija šiais metais 
parduoda uranijaus už 115 mi
lionų dolerių. Po 1960 m. urani
jaus atsargos dar padidėsian
čios.

• Žydų kongreso atstovai lan
kėsi pas Kanados ministerį pir
mininką Diefenbakerį, kuriam 
įteikė raštą- prašydami remti Iz
raelio reikalus Jungtinėse Tau
tose, Izraelio teises į Akabos 
įlanką ir Suezo kanalą. Esą ko
munistų įtaka arabų kraštuose 
gresianti ir Izraeliui.

• Pirmojo helikopterio kūrė
jas ir pirmasis juo skraidęs Igo
ris Sikorskis, vadovavęs savo su
kurtai JAV orlaivių firmai, pa
sitraukė į pensiją, palikdamas 
tik tos firmos patarėju.

• Raudonoji Kinija. Iš 16 su
imtųjų kinų vadų dešimt buvę 
nuteisti mirties bausme ar ilgam 
laikui į kalėjimą. Ir raud. Kini
joje nepakenčiama opozicija.

• / britų unijų kongreso ta
rybą nepateko Arthur Homer, 
angliakasių unijos sekretorius, 
ir Frank Haxell, elektrikų unijos 
sekretorius, abu komunistai. Į 
tarybą išrinkti visi prieškomu- 
nistoi. Unijų kongreso taryba 
turi 35 narius.

• Vakarų Vokietija liepos 31 
d. turėjo 390,250 bedarbių. Tai 
esąs mažiausias bedarbių skai
čius po karo.
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DIDŽIULIS SV. KRYŽIAUS PARAP. PIKNIKAS
HOLY FAMILY VILOJE, Orland Park, Sekmad., Rūgs. 15 d.

Bus paminėta mūšy PARAPIJOS ŠVENTĖ ir “I am an American day”.
Dalyvauja: Dariaus-Girėno Postas, kalbėtojai DR. J. MEš- Bus kugelio ir kitu užkandžiu, žaidimai, lenktynės, šokiai ir
KAUSKAS ir STASYS PIEŽA, Parapijos Choras, vadovaujant muzika; BINGO ir įvairios dovanos.
STEPONUI SODEIKAI, DAINAVOS Ansamblio šokėja Kviečiami visi švento Kryžiaus parapijiečiai, draugai ir
Grupė. pažjstami.

.. --r—
KLEBONAS KUN. A. LINKUS
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iLniB,nixavos

TRUMPAI APIE VYČIUS

•— Vladas Cinikas, Lietuvos 
Vyčių pirmininkas, ir jo žmona Į 
Emilija buvo sustoję Chicagoje. 
kelionėje iš Los Angeles, Cal., 
po Vyčių sėkmingo seimo. Ta 
proga kun. Petras. Cinikas, MIC, 
pavėžino po Chicagą ir aplankė j 
svarbesnes lietuviškas įstaigas. 
Jie buvo apsilankę dienraščio 
“Drau20” naujose patalpose ir j 
T. Mai ijonų vienuolyne. Cinikai, i 
viešėdami Chicagoje, gyveno, 
pas giminaičius Cinikus Bar- 
wyne, IU. Ta proga Lietuvos! 
Vyčiai Chicagoje buvo suruošę 
arbatėlę Lietuvos Vyčių salėje, 
kur dalyvavo Jack Jatis, Jurgis 
Jonikas, p. Stanaičiai, Peggy 
Zakaras, Eleonora Laurin, Vla
das ir Ron Cibulskiai, Pranas 
Jurgaitis, Betty Tucker ir An
tanas Yuknis. Arbatėlės šeimi
ninkė buvo Elena Širvinskienė.

— Kun. Albertas Contons 
(Kontautas), Lietuvos Vyčių 
dvasios vadas, Jack Stukas, ir 
Pranas Vaškas, gerieji vyčiai, 
važiuodami į Rytus,- irgi apsilan 
kė Chicagoje ir apvažiavo svar
besnes lietuviškas įstaigas. Nė 
vienas neužmiršo aplankyti dien

raščio “Draugo” naujų patalpų 4 
ir T, Marijonų naujo vienuoly
no.

— Lietuvos Vyčių kuopa 24-
99 buvo išsiuntusi didžiausią de-; 
legaciją į vyčių seimą Los An- Į 
gėlės, Cal.: Elena Širvinskienė, j 
Peg?y 7akaras, ponai A. Ru-1 
džiai, Jack .Jatis, Gordon Gu
das, Antanas Yuknis, Vincas 
Samoška.

— Don Varno Amerikos Le
gionierių postas turi nepapras
tą vyčių skaičių, kurie sudaro 
didelę valdybos dalį, kaip mato- 

1 si iš šio sąrašo: Juozas Stanai- 
itis. naujas posto komanderis;:
Į Vytautas Raškauskas, padėjė
jas. Jonas Juozaitis, kaneliono 

'padėjėjas, Eduardas Šulaitis iri 
Petras Butkus, korespondentai,' 
Jonas Evans, pramogų tvarky- j 
tojas, adv. Konnie Savickas, tei- 

i sėjas. Visi yra geri ir darbštūs 
j. vyčiai ir nuoširdūs legionieriai. 

— Vytė Adelė Druktenytė, 
112-tos kuopos narė, ir p. J. 
Daužvardiehė, Lietuvos konsulo 
žmona, demonstravo liaudies 

■ dainas per Lietuvos Seserų in
stituto suvažiavimą Šv. Kaži-, 
miero seserų vienuolyne praėju- 

i šią savaitę. T. Yuknis

parapijos mišriu choru atliko so- 1 
lo partiją paties Broniaus Budriu- ’ 
no kūriny — Mano protėvių žemė. 
Choras be suminėtų dainų ir kū- 1 
rinių atliko Br. Brudriūno — Pra
lies aušrelė aušti ir O. Nemune. 
Solistui Vaclovui Verikaičiui akom- 
ponavo pianistė Patricia L’Heu- 
reux iš Toronto, daug prisidėusi , 
prie koncerto pasisekimo. Solistei 1 
Helen Svvaggart akomponavo Ruth 
Bue|| ig bos Angeles. Oktetą ir 
chorą pianinu palydėjo choro pia
nistė ir kartu vyčių narė Alice . 
Dotts iš Los Angeles,

Rūta Kilmonytė, filmų ir tele- I 
vizijos aktorė ir Vyčių narė, pa-

' sigėrėtinai atliko programos pra- 
1 nešėjos bei dainų turinio paaiškin- 
tojos darbą. Be to. Rūta labai daug 
prisidėjo ir prie kitų suvažiavimo 
parengimo sėkmingo ir puikaus pra 
vedimo. Ji dalyvavo visuose seimo 
parengimuose ir sužavėjo visus sei 
mo dalyvius ir svečius.

tis sendraugių kuopų organizavi
mo reikalu. Suvažiavimas pristatė 
Kunigų Vien v bei pritvirtinti Vyčių 
Centro dvasios vadu kuri. Al. Con- 
tmis iš Bostono, Mass. Lietuvos 
Reikalų komisijos darbui ir toliau 
vadovauti pakvietė kun. J. C. Jutt 
iš Worcester, Mass., ir F. Vaškas 
iš Newark, N J. Lietuvos Kultūros 
komisijai vadovauti perrinktas J. 
Stukas iš Hillside, N.J. Sporto rei
kalais rūpintis išrinktas R. Beris 
iš De* roit, Mich. J ritualo komisiją 
pririnktas J. Jatis iš Chicagos. Bu
vo išrinkti ir kitom komisijoms na-

Kun. A. Kučingis, šv. Kazimiero 
parapijos klebonas ir daug prisidė
jęs prie seimo surengimo.

jos komitetas, vadovaujamas vy
čių nario F. Speccher.

Visi liko sužavėti koncertu 
Jau pasidariusi kaip ir tradicija 

Lietuvos Vyčių visuotinio suvažia
vimo proga turėti koncertą. Visi 
vyčiai be išimties kalbėjo, kad nie
kad suvažiavimo proga tokio pui
kaus koncerto nėra turėję. Kon
certu buvo sužavėti ir kitataučiai, 
dalyvavę jame. Noriu paminėti čia 
tik vieno žymaus kitataučio pasi
sakymą apie šį koncertą. Lenkijos 
buv. gen. konsulas New Yorke ir 
Padęrewskio buv. asmeninis sek- 
reorius S. Strakacz po koncerto 
suvažiavimui rengti komiteto pir
mininkui pareiškė: Ne viena kita 
tautybė Los Angeles mieste nepa
jėgtų surengti tokio koncerto. Pui
kūs abu solistai — ir Vaclovas Ve-1 
jrjkaitis ir Helen Svvaggart, tikrai 
puiki pranešėja Rūta I>ee-Kilmo- 
nis, gi Broniaus Budriūno chorui 
nė vienas Los Angeles miesto ki-

A. Skirius, Centro valdybos na
rys sendraugių kuopų reikalui ir 
Suvažiavimui Rengti komiteto vi
cepirmininkas.

Rūta Lee - Kilmonis

dariusį savo kabinetą Los Angeles 
mieste. Pokylio metu dar kartą pa
sirodė solistas Vaclovas Verikaitis 
ir solistė Helen Svvaggart... Toje 
pokylio programos dalyje dr. Ma- 
son’ui talkininkavo Rūta Kilmony
tė.

Suvažiavimo išvakarėse Lietu
vos konsulas dr. Julius Bielskis ir 
ponia buvo surengę priėmimą — 
vaišes visiems suvažiavimo dalv- 
viams ir vietos vyčiams savo pųoš-

I nioje rezidencijoje. Suvažiavimo 
! dalyviai patyrė iš ponų Bielskių 
į tikro lietuviško vaišingumo, 
j Antrą suvažiavimo dieną seimo 
dalyviai ir svečiai turėjo bendrus 
pietus. Jų metu kalbėjo dr. Ovven 
J C. Norem, JAV-bių buv. mi
nisteris Lietuvai (1937—1940 m.)

Be to, Šv. Kaziirvero parapijos 
1 salėje darbo posėdžių išvakarėse 
Į buvo susipažinimo vakaras ir šo
kiai.

Pieš suvažiavimą ir po suvažia- 
j vimo rengėjai suorganizavo daly- 
’ viams žvmesnių vietų lankymą.
Į Grupė vyčių po seimo buvo pasie
kusi net Meksiką, gi kiti — Las 

■ Vegas.

Posėdžiai, diskusijos, nutarimai

Plačiau apie seimo darbo posė- 
, džius, diskusinių grupių rekomen
dacijas bei visus kitus nutarimus 
bus pasisakyta atskirai. Suminėti-

Danny Stevver, savo vardo orkes
tro vadovas.

nai.
Kitų metų suvažiavimas įvyks 

Philadelphijoje, rugpjūčio mėn. 
21 24 dienomis. To suvažiavimo 
metu bus iškilmingai suteiktas 
vysk. V. Brizgiui Lietuvos Vyčių 
garbės nario vardas. Tas nutari
mas padarytas šių metų seime. 
Reikia tikėtis, kad Philadelphijos 
vyčiai suruoš neprastesnį seimą, 
kaip suruošė Los Angeles 133 kuo
pa, vadovaujama L. Valiuko.

K.L

V Lietuvių diena
Vietos dienraštis "The Hamil

ton Spectator” įdėjo labai pla
tu straipsnį apie įvykusią V-tą 
Kanados Lietuvių dieną Niaga-> 
ra Falls.

Pagyvės gyvenimas
Po vasaros atostogų tautinis 

ir kultūrinis gyvenimas vėl pra
dės judėti normalia vaga jud
rioje Hamiltono kolonijoje. Pa
žvelgus į KLB-nės parengimų 
kalendorėlį, randame užimtus 
visus savaitgalius minėjimais, 
koncertais, pasilinksminimais ir 
kt. K. B.

VYČIAI POSĖDŽIAUJA IR 

LINKSMINASI
Lietuvos Vyčių 44-tasis suvažiavimas pralenkė visais atžvilgiais 

kitus organizacijos suvažiavimus praeityje. — Seimo delegatai neno
riai skirstėsi iš Los Angeles. — įspūdingos ir iškilmingch pamaldos; 
puikus koncertas; šaunūs šokiai. — Daug pasitarnauta Lietuvos rei
kalui Kalifornijoje.

Lietuvos Vyčių organizacijos de tų šaukti aukso vardą nešiojančioj 
legatai ir svečiai, kurie dalyvavo Kalifornijoje (Golden anniversary 
44-tajamc visuotiname suvažiavi- convention in the Golden State of 
me, įvykusiame 1957 metų rugDjū-ICalifornia!).
čio mėn. 8—11 dienomis Statler
viešbutyje. Los Angeles mieste, ti- į ‘“kilmingos ir kartu jspudingos 
krai nesigailėjo darę tokią tolimą 1 pamaldos
kelionę iš įvairiu Amerikos vietų, j Senesnieji vyčių veikėjai, skirs- 
Po suvažiavimo skirstėsi visi taip ■tydamiesi po iškilmingų pamaldų 

Sv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje 
•• paskutinę suvažiavimo dieną, kal

si tarp savęs, kad tokių iškil- 
kartu įspūdingų pamaldų 
organizacija dar nėra tu- 

Į rėjusi. Turbūt pirmą kartą vyčių 
’ istorijoje pamaldose dalyvavo kar- 

dinalaš. Tikrai didelio nuoširdumo 
parodė Los An- 

FRANCIS JAMES 
dalyvaudamas pamal-

___ j* dose ir tardamas po jų vyčiams ir
VraįgK kertu visiems lietuviams malonų ir 

•M&į padrąsinantį žodį jųjų darbuose 
ir pastangose. • Pamaldas atlaikė 
Vyčių centro dvasios vadas kun. j 
Al Contons iš Bostono. Pamokslą! 
pasakė vysk. Vincentas Brizgys,1 
atvykęs specialiai į vyčių seimą iš 1 
Chicagos. Prieš suvažiavimą Los ■ 
Angeles kardinolas J.F. Mclntyre1 
buvo priėmęs vietos vyčių delega
ciją, gi seimo metu tuoj po pa-, 
maldų kardinolas turėjo pašnekesį- 
su eile vyčių veikėjų. Organizuo
jant šias iškilmingas pamaldas, 
daug pastangų ir širdies įdėjo vie
tos parapijos klebonas kun., J. Ku
čingis, vietos Vyčių kuopos dvasios 
vad. kun. dr. A. Bučinys ir pnrapi-

V"' h įgjĮg paskutir 
I bejosi t:

. . ' mių ir
* niekad 

rėjusi.
KRT/ istorijoj 
JHEbh dinalaš. Tikrai

mS® 8| kartą vyčiai 
* . ' gėlės kardinolas

ų. McINTYRE, dai

Tokių šaunių šokių Kalifornijos - 
lietuviai greitai neturės

Pirmaeilis Los Angeles miesto 
viešbutis, Statler, suteikė visam 
suteikė visam suvažiavimui daug | 
iškilmingumo. Didieji suvažiavimo 
šokiai įvyko didžiausioje ir puoš
niausioje viešbučio salėje — Pa
cific Ballroom, kurieje telpa virš 
1,000 asmenų. Šokiams grojo Va
karų Amerikoje pagarsėjęs orkest
ras — Danny Stevver and his or
chestra. Šokių muziką paįvairino 
vokaliste Penny Price. Kaliforni
jos lietuviai, dalyvavę šiuose šo
kiuose, kalbėjosi, kad tokių greitai 
neturės.

Kiti suvažiavimo parengimai

Kaip paprastai, suvažiavimas 
buvo baigtas pokyliu viešbučio J 
Golden State salėje. Be pačių vy-, 
čių dalyvavo ir gražus būrys vie
tos lietuvių. Pokylio metu pagrin
dinę kalbą pasakė Pietų Kaliforni
jos universiteto (USC) profesorius 
ir žymus Kalifornijos politinio gy
venimo darbuotojas dr. Robert 
F«nton Craig. Jo kalbos tema bu
vo — “Our respdnsibilities to the

Vaclovas Verikaitis

L. Valiukas, Lietuvos Vyčių 
Centro vicepirmininkas ir Suva- 
žiamui Rengti komiteto pirminin
kas.

nenoriai namo: mat, buvo tikrai 
šaunus suvažiavimas; viliojo juos 
pasilikti ir puošnioji Kalifornija. 
Šis suvažiavimas Khlifornijos lie
tuviams buvo tikrai didelis ir kar
tu istorinis įvykis: iki šiol dar nė 
viena lietuvių organizacija nebu
vo turėjusi savo suvažiavimo. Lie
tuvos Vyčiai pralaužė pirmuosius 
ledus. Vyčiai pralaužė ne tik pir
muosius ledus, bet vėl kelia min
ti po keliu metų šaukti šaipią Los 
Angeles mieste. Po šešerių metų 
vyčiai turės auksinio jubilėjaus 
seimą. Anot kelių vyčiu vadų, auk
sinio jubilėjaus suvažiavimą tik- lironius Budrlūnas

Dr. J. J. Bielskis, Lietuvos kon
sulas ir labai daug prisidėjęs prie 
Vyčių suvažiavimo surengimo.

tas choras negalėtų prisilyginti.”
Koncerto (entre buvo žymusis 

lietuvių solistas Vaclovas Verikai
tis iš Toronto, Ont., Kanados. Tik
rai stipri mūsų pajėga šioj srity
je.- Pranas Lubinas, žymusis lie
tuvių krepšininkas, dalyvavęs su 
žmona koncerte, .kalbėjo pažįsta
mų ratelyje: “Kai Lietuva atgaus 
nepriklausomybę, tai Vaclovas Ve
rikaitis bus vienas iš pirmaeilių 
operos solistų Kaune ar Vilniu
je' .

Vaclovo Verikaičio programą 
sudarė šios dainos ir kūriniai: A. 
Kačanausko — Ten, kur Nemunas 
banguoja; VI. Jakubėno — Liūd
nas eilėraštis: J. Naujalio — Oi, 
neverk, motušėle; K. V. Banaičio 

Gieda gaideliai, rylluoja; St. 
Šimkaus — Tamsiojoj naktelėj ir 
Tallt - Kelpšos — Žaliojoj lankelėj. 
Be to, Vaclovas Verikaitis atliko 
eilę arijų iš Haendelio, Mozarto, 
Verdį ir Gounod operų; kartu su 
Br. Budriūno vad. vyrų oktetu pa
dainavo ariją iš J. Karnavičiaus 
operos Gražina ir Gounod operos 
Faustas; gi su Br. Budrūno vad. 
mišru choru atliko ištrauką iš Ver
di operos Simon Boccanegrą. So
listė Helpn Svvaggart, kilimo iš 
Chicagos, šiuo metu gyvenanti 
North Hollvvvood, Calif., padaina
vo S. Cerienėa Klajonė ir porą ari
jų iš Puccini operų, gi kartu su 
Br. Budriūno vad. Šv. Kazimiero

na čia tik, kad iš viso turėta 5 
bendri darbo posėdžiai, seimo ati
darymo sesija ir 8 diskusinėse gru
pėse svarstyti specifiniai organiza
cijos reikalai. Darbo posėdžiams 
vadovavo: J. Boley iš New Yorko, 
J. Stukas iš Hillside, N.J., ir J. 
Jatis iš Chicagos. Darbo posėdžių 
metu kalbas pasakė: dr. Julius 
Bielskis, Lietuvos konsulas, Pra
nas Lubinas, žymusis lietuvių krep 
šininkas ir Antanas Rudis, ALR
KF Centro valdybos pirmininkas.

Jie vadovaus Lietuvei* Vyčių 
organizacijai

Paskutinę suvažiavimo dieną bu
vo išrinkta naujoji Centro valdy
ba. Organizacijos pirmininku bu
vo perrinktas antriems metams W. 
R. Chinik iš Pittsburgh, Penn. 
Vicepirmininkais išrinkti: L. Va
liukas iš Los Angeles, Calif., ir 
Mrs. Mary Lucas iš Dayton, Ohio. 
Kiti valdybos nariai: sekr. Mrs. M. 
Onaitis iš Pittsburgh, Penn., fin. 
sekr. Miss VV. Skudris iš Boston, 
Mass., kasin. J. Daniels iš Boston, 
Mass. Ant Skirius iš Los Angeles, 
Calif., išrinktas specialiai rūpin-

KANADOJ
Hamilton, Ont.

Matysime taurę

Kanados šachmatų meisterio 
P. Vaitonio laimėtą taurę galė
sime visi pamatyti pas Hamilto
no Sporto Klubo Kovas rengia
mą didelį balių šeštadienį, rug
sėjo 14 d., Royal Connaught vieš 
bučio salėje. Ta pačia proga P. 
Vaitonis pasidalins įspūdžiais 
iš Kanados šachmatų pirmeny
bių. Bus ir įdomi programa, ku
rią atliks aktorius V. Žukaus
kas iš Brooklyno, bus gražių 
laimėjimų, linksmi šokiai, grie
žiant lietuviškam Hamiltono or
kestrui. Visi atsilankykime ir 
tuo pačiu pagerbkime naująjį 
Kanados šachmatų meisterį, ku 
ris yra Sporto Klubo Kovas na
rys.

Krepšinio rungtynės
Ryšium su Sporto Klubo Ko

vas aštuonerių metų įsteigimo 
sukaktimi praėjusį šeštadienį 
įvyko krepšinio rungtynės Girls 
Cathedral High School (Main 
St. E. ir Grant kampas) salėje. 
Antrą vai. p.p. susitiko moterų 
krepšinio komandos — Toronto 
Aušra ir Hamiltono Kovas ir 
3-čią vai. — vyrų: Rochesterio 
Sakalas ir Hamiltono Kovas.

Sudbury, Ont.
Ir vėl pasižymėjo lietuvaitės

Kaip “The Sudbury Daily 
Star” š. m. rugpjūčio 28 d. nu
mery plačiai aprašo, Violeta Ja 
siūnaitė Kanados Karališkosios 
Muzikos konservatorijos konkur 
siniuose visos Ontario provinci
jos egzaminuose laimėjo augš
čiausią vietą penktajame piano 
skyriuje ir gavo sidabro meda
lį ir Frederick’o Harris stipen
diją su Dean Boyd Neel sveiki
nimais iš Toronto konservatori
jos. Š. m. birželio mėn. egzami
nuose Sudbury gavo 89 taškus. 
Violeta — pati jauniausia mo
kinė katalikų Mary Mount ko
legijoje ir eina pirmąja mokine. 
Be to, dar labai džiugu, kad ji 
visą laiką ėjo pirmąja mokine 
lietuvių šeštadieninėje mokyk
loje ir aktyviausiai pasireiškė 
per lietuviškuosius parengimus 
muzikoj, balete ir deklamacijoj. 
Jos sesutė Dalė taip pat pasi
žymi muzikiniais gabumais ir 
piano egzaminuose perėjo į ant
rąjį skyrių pirmąja mokine su 
pagyrimu. Abidvi sesutės, kaip 
ir jų tėveliai, yra šviesūs bei 
susipratę lietuviai ir uoliai da
lyvauja lietuviškajame gyveni
me. Niekad neina į kitataučių 
pamaldas, nors tai būtų arčiau 
ir patogiau, bet kiekvieną sek
madienį ištikimai sutiksi visą 
jų šeimą lietuviškose pamaldo
se, kur dalyvauja visi šviesūs 
ir susipratę tautiečiai, įvertin
dami lietuviškų pamaldų svar
bų vaidmenį lietuvybės išlaiky
mui. Garbė visai mūsų lietuviš
kajai visuomenei, kad turime 
tokių taurių ir šviesių pavyz
džių. Sudburio vietinis dienraš
tis įdėjo ir Violetos nuotrauką, 
pavadindamas ją žavinga mer
gaite iš Lietuvos, kuri pasižymi 
ne tik muzikoj, bet ir kitose 
sporto šakose, kaip čiuožime ir 
plaukime.

— Tautos šventės minėjimas 
įvyks rugsėjo 22 d., sekmadie
nį, Christ the King didžiojoj

(Nukelta į 5 psl.)

DĖMESIO!
Ncižmlršklte niųsti pakletun mais

to, rflbų, upatlnių baltinių (naujų Ir 
vartotų) į navo gimtąjį kraštą. Jums 
porniųn

HARDINO BARGAIN
2551 S. Hardlng Avė., Chicago, 23, III.

FRontier fl-4875
Atdara kasdien nuo 6 iki 8 vai. vak 
Šeštad. visą dieną. Sekm. iki 12 v. d.

Miss. Penny Price, Danny Stewer 
orkestro vokaliste.

cause of freedom’’. Jis savo kalbo
je lietė ir Lietuvos vadavimo rei
kalą. Pokylio metu kalbėjo vysk. 
V. Brizgys, Lietuvos konsulas dr. 
J. Bielskis ir ALRKF Centro val
dybos pirm. A. J. Rudis iš Chica
gos. Pokylį atidarė suvažiavimui 
rengti komiteto pirm. L. Valiukas 
ir pakvietė jam vadovauti vietos 
kuopos narį dr. Riehard Mason, ne
seniai baigusį St. Louis Univer-1 
siteto medicinos fakultetą ir atsi-•

Helen Svaggart

DRAUGAS
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VENGRIJA JUNGT. TAUTOSE
I •
Rugsėjo 17 d. New Yorke renkasi Jungtinių Tautų pilna* 

ties reguliari sesija, kurios darbotvarkėje yra visa eilė didelių 
ir komplikuotų tarptautinių problemų. Kaip jos bus diskutuoja
mos ir kaip sprendžiamos, sužinosime iš sesijos eigos. Galima 
laukti, kad ir pavergtųjų tautų klausimas vienoje ar kitoje for
moje bus iškeltas, tačiau nesitikima, kad jis būtų konkrečiai 
svarstomas ir vienaip ar kitaip išspręstas. Ne prie dabartinio 
sąstato, kurin įeina Sovietų Rusija su savo satelitais ir, be to, vi
sa eilė taip vadinamų neutraliųjų tautų, kurios ne tik nenori at
virai pasisakyti pavergtųjų naudai, bet dažnai vienai pusei — 
Sovietų Rusijos blokui' palinksta pataikauti. Neturi čia aiškes
nės ir griežtesnės linijos ir didžiosios Vakarų valstybės. Todėl 
ir delsiamas ne vien tik pavergtųjų tautų išlaisvinimas, bet toks 
pats pagrindinis taikai atstatyti klausimas, kaip Vokietijos ap
jungimas, nekalbant apie kitas taikai gresiančias vietas, kaip 
Artimieji Rytai ir kitos, paliekamas nepadarant rimto, pozity
vaus žygio.

Gera bent tiek, kad Jungtinių Valstybių tiek vyriausybės, 
tiek Kongreso spiriama Jungtinių Tautų vadovybė sutiko su
kviesti specialų pilnaties posėdį rugsėjo 10 dienai, kad išklau
sytų savo sudarytos komisijos Vengrijos padėčiai ištirti rapor
tą. Tasai raportas yra labai išsamus, apimąs visą tautos sukili
mo eigą, jo siekimus ir įrodąs aiškų Sovietų Rusijos įsikišimą 
ginklo jėga ir pasmaugimą vengrų užsimojimo atstatyti savo 
krašto laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.

Ryšium su komisijos raportu, Jungtinių Valstybių atstovai 
įteikė Jungtinių Tautų pilnaties suvažiavimui specialią rezoliu
ciją Vengrijos klausimu. Manoma, kad toji rezoliucija bus labai 
naudinga. Šiuo metu dėl šios rezoliucijos vedami pasitarimai 
įvairiose delegacijose. Gal šis tas joje ir bus pakeista, tačiau pa
grindiniai dalykai, neabejojame, joje bus palikti. Rezoliucija 
reikalauja, kad būtų priimtas komisijos raportas ir kad būtų 
pasmerktas Kadaro gengsteriškasis režimas, kuris leido Sovietų 
armijai jėga įsikišti į Vengrijos vidaus reikalus ir žiauriausiomis 
priemonėmis pasmaugti tautos siekimą tvarkyti savo valsty
bės reikalus taip, kaip patys žmonės nori.

Sovietų Rusijoj ir jos pavergtoj Vengrijoj yra vedama mil
žiniška propaganda prieš Jungtinių Tautų komisijos patiekiamą 
raportą. Suprantama, propagandistai neskelbia raporto turinio. 
Jie bijo, kad Rusijos ir satelitų žmonės nesužinotų tikrosios Ven
grijos praėjusių metų sukilimo priežasties ir žiauraus Sovietų 
ir jų agento Kadaro vaidmens. Prieš keletą savaičių bolševikų 
atstovai nusiginklavimo konferencijoj Londone net pagrasino 
išardyti konferenciją jei Jungtinės Valstybės varysis svarstyti 
Jungtinėse Tautose Vengrijos klausimą ir daryti komisijos ra
porto išvadas. Bet, bent kaip dabar atrodo, JAV vyriausybė į 
tai nekreipia dėmesio.

Jungtinių Tautų uždavinys yra labai aiškus. Žiaurus ir iš
davikiškas sovietų įsikišimas į Vengrijos revoliucijos reikalus 
aiškiai pavaizdavo klasišką vienos valstybės ginkluotą interven
ciją į kitos valstybės reikalus. Sovietų Rusija savo veiksmais 
1956 m. lapkričio mėn. pademonstravo, kad jėga yra teisė, to 
dėsnio dabar laikosi ir, kaip atrodo, nėra linkusi nuo jo nutolti. 

, Jungtinių Tautų pilnaties suvažiavimas, priimdamas JAV re
zoliucijos projektą, turi įrodyti, kad jėga nėra teisė. Jei to nebus 
padaryta, tai bus labai ryškus Vengrijos žmonių išdavimas ir 
palikimas jų žiauriam komunistiniam terorui. Tuo būdu bus už
duotas didelis smūgis ir Jungtinių Tautų prestižui.

KONGRESO DARBŲ PERTRAUKA

Kongreso patarnautojai bėga žemyn nuo kapitolio laip
tų Washingtone po pirmosios šio kongreso sesijos pabaigos. 
Kongresas susirinks kitų metų sausio 7 d. (INS)

MOLOTOVO AMBASADORYSTE

Nikitos taktika

••

Į TAIKĄ AR KARĄ?
STASYS DAUNYS, Chicago, U.

Didžiųjų galybių ginklavimosi t Netenka abejoti, jog Amerika

Jaunimas šios dienos patogumuose
t VYSK. V. BRIZGYS

Skrisdami orlaiviu virš At
lanto, ar keliaudami automobi
liu per Colorado, Utah, Neva
da, turbūt, visi pagalvojame, ko
kiais laivais keliavo europiečiai 
į šį kraštą prieš šimtą metų, 
kaip jie keliavo per šį žemyną 
į Auksinius Vakarus. Patogiam 
bute, tarpe visokių mūsų laiko 
įdomybių sėdį jauni žmonės vos 
atsimena, ką nesenai jų tėvai 
kalbėjo apie gyvenimą prieš ke
lias dešimtis metų.

Jauni žmonės į praeitį žiūri 
ne kartą su pasididžiavimu. Jie 
gal net su panieka žiūri į senuo
sius, kad jų jaunystės laikais 
nebuvo viso to, kas šiandien y- 
ra. kiekvienos kartos žmonės 
esame savo vyresniųjų išnaudo
tojai. Stenkimės būti bent dė
kingais išnaudotojais. Nei An- 
tonio Meuci jo išrastu telefonu, 
nei automotorų išradėjai, nei 
Marconi, nei Enrico Fermi savo 
išradimais patys nepasinaudo
jo. Jie pertrumpai gyveno. Jų 
išradimais naudojasi ir naudo
sis po jų sekančios kartos. Jau
nimui nėra ko didžiuotis tuo, 
ką šiandien turime. Iš jų tarpo 
ateityje bus, bet šiandien dar 
nėra, mokslininkų bei išradėjų. 
Jie dar tik auga kitų išpurento
je ir prisėtoje dirvoje. Kol ateis 
jų laikas ir eilė Išrasti ir kurti, 
ir jie bus jau tiek pagyvenę, kad 
ir iš jų gal nė viens nepasinau
dos savu išradimu.

Tačiau dėl to, kas čia pasaky
ta, jaunimui nereikia užsidegti 
priešinga ambicija ir nesinaudo
ti bei nesidžiaugti tuo, kas prieš 
juos išrasta. Jeigu jie taip pa
sielgtų, tai jauni žmonės neiš-

siauklėtų, nei mokslininkais nei 
kūrėjais, nei iš viso kultūrin
gais žmonėmis. Visa gi kultūra 
yra iš praeities. Vaikai gali tei
singai didžiuotis savo tėvų pa
siekta garbe, jeigu jie yra tos 
garbės verti. Jaunos žmonių 
kartos gali teisingai didžiuotis 
ankstesnių kartų kūryba ir nuo
pelnais, jeigu tuos nuopelnus 
prisikiriame tiems, kuriems jie 
priklauso, jeigu pasistengiame 
savu gyvenimu ir darbais būti 
verti dalintis senųjų garbe ir 
naudotis jų gyvenimo laimėji
mais. Lietuviai ir lenkai gali 
didžiuotis Žalgiriu, jeigu tą lai
mėjimą ir priskiria tikriems lai
mėtojams. Tačiau atrodytume 
labai naiviai, jeigu tuo įvykiu 
mes didžiuotumės taip, lyg mes
— dabar gyvenantieji būtume 
tai laimėję.

Kiekvienos kartos gyvenimas 
yra pertrumpas, kad ji galėtų- 
pilnai pasinaudoti ir pasidžiaug
ti savo laimėjimais. Sprausminių 
motorų išradėjai neskraidys 
sprausminiais lėktuvais, Fermi 
ir Curie nesinaudos iš uranijaus 
gaunama energija. Jie jau mirę
— naudosis kiti po jų.

Kai šiandien patogumų ir nau 
jumų gausybėje pajuntame pa
sididžiavimą tuo, ką turime, tai 
didžiuokimės tais, kurie prieš 
mus gyvendami kūrė, nors ir 
matė, kad patys tuo nepasinau
dos. Būkime pagarbūs ir dėkin
gi jų kūrybos naudotojai.

Vaikas yra angelas, kurio 
skridimas sumenkėja kai kojos 
stiprėja. — Prancūzai.

Menas yra šešėlis dieviško 
tobulumo. — Michnlangelo.

Stalinas savo priešus skubos 
keliu likviduodavo. Dabarti
nis diktatorius sugalvojo naują 
taktiką ir ją naudoja. Liepos 
mėnesio pirmomis dienomis iš 
Kremliaus politbiuro pašalin
tieji Molotovas, Malenkovas, 
Kaganovičius, Pervuchinas, Še- 
pilovas ir Suborovas tebėra gy
vi, bet jų likimas nėra pavydė
tinas. Jie savo dalį atsiims. 
Chruščevas nusistatė savo 
priešų nenaikinti skubos keliu, 
bet sudaryti tokias sąlygas, 
kurios sudarytų daugiau ir gi
lesnės kančios kelią. Jis su
manė panaudoti tremtį. Krem
liaus tremtis — lėta ir žiauri 
mirtis. Nikita šia taktika sie
kia dviejų tikslų: atsikratyti 
savo priešų ne žudymu, o įro
dyti laisvam pasauliui, kad 
Stalino Savo priešams taikyti 
metodai dabar Sovietuose ne
egzistuoja. Ir lėta mirtimi 
žudydamas savo politinius prie
šus — draugus, / Chruščevas 
dirba komunizmo naudai. 

Dviejų “paskyrimas”

Savaitei praslinkus po išme
timo Malenkovas gavo “pasky
rimą” valdyti vieną elektros 
jėgainę Sibiro šiaurėje, Ust- 
Komenogorska, netoli Alma- 
Atos. Dabar pranešta, kad 
Molotovas yra paskirtas am
basadoriumi išorinei Mongoli
jai. Dviejų paskyrimas nekelia 
abejonių — jie jau ištremti į 
tokias vietas, kuriose nieko ne
galės Nikitai pakenkti. Patys 
su laiku dings be žinios ir mirs

KZ. TAUTKUS
šių dviejų niekšų. Jie, ypatin
gai Molotovas, yra kalti mi
lionų nekaltų žmonių gyvybių, 
ne už nusikaltimus, bet už 
meilę savo krdšto ir jo laisvės. 
Sulauksime “paskyrimo” ir li
kusių priešų: Kaganovičiaus, 
Šepilovo, Pervuchino ir Subo- 
rovo.

lenktynės visada kėlė ir kelia 
baimę pasaulyje. Ginklavimosi 
lenktynių įkarštyje kiekviena ga 
lybė skelbia, jog ginklai kalami 
laisvės apsaugai. Paskutinių 
dviejų pasaulinių karų pavyz
džiai rodo, jog gynybai skirti 
ginklai paverčiami puolamai
siais ginklais, kai kuri iš piktų
jų galybių pasijunta ginklavi
mosi lenktynių laimėtoja. Gink
lais paremta taika nėra toji tai
ka, apie kurią kalba politikai ir 
diplomatai. Ginklais paremta 
taika yra bėdos taika, laikinai 
gali atitolinanti karo grėsmę, 
bet nepašalinanti karo pavo
jaus.

į Būdinga, jog didžiosios galy
bės pradeda garsiai apie taiką 
ir nusiginklavimą kalbėti, kai 
ginklų sandėliai perpildyti, kai 
ekonominis gyvenimas atsikū
ręs ir buvusio karo žaizdos yra 
užgijusios. Taip buvo prieš abu 
paskutiniuosius karus. Panaši 
padėtis ir dabar. Kalbama apie 
taiką ir nusiginklavimą, bet ka
lami ir bandomi žmonijos isto
rijoj pavojingiausi ginklai. Tai
ka paremta ginklo jėga, bet ne 
taikos meile.

trokšta taikos ir jos įgyvendi
nimui daro daug nuolaidų, bet 
ji priversta gaminti pačius bai
siausius ginklus, nes už Uralo

mazguose Sovietų Sąjungoje ir 
jos satelituose. Amerika yra įsi 
tikinusi, jog tokia kontrolė bū
tų veiksminga, nes nė viena di
džioji galybė slapta negalėtų su 
telkti didesnių jėgų puolamajam 
karui pradėti. Toliau būtų leng
viau kalbėtis apie kariuomenės 
mažinimą, sunkiųjų ginklų ga-

kalnų taip pat kalami baisūs j mybos sustabdymą ir t.t. 
ginklai, kurie gali pavirsti puo- Sovietai Amerikos siūlymų ne

Mongolija nėra satelitas
t

Savo laiku (1241) buvusi di
džiausia žemėje valstybė, da
bar neturi nei satelitinės vals
tybės teisių. Mongolija yra 
Azijos tautų šeimos narys. Bu
vo valdoma Kinijos, vėliau jie 
ją pačią buvo nukariavę. Mes 
su baime minime Čingischano 
vardą. Jo žiaurumai Azijoje ir 
Europoje viduriniais amžiais 
buvo sukrečiantys žmogaus 
protą ir sąmonę. " Tik Stalinas 
jį jau bus pralenkęs. Tačiau 
laikas sugriovė Mongolijos im
periją. Pavergti kraštai nusi
metė jungą. Mongolai ir da
bar pasižymi žiaurumu. Lietu
viui nėra reikalo aiškinti, nes 
savo akimis matė mongolų ka- 

(rių darbus okupacijos pirmai
siais metais.

Mongolija yra liaudies res
publika. 1922 metais “įsijun
gė” į Sovietų sąjungos šeimų 
tarpą. Mongolija virto komu

nistinė kartu su Sibiru 1917— 
18 metais. Dabar ją valdo ko
munistų partija. Joje nėra jo
kios laisvos valstybės ambasa
dorių. Tik dėl akių Mongolija

do Maskva. Neva turi “užsie
nio ministrą ir ministeriją”, 
bet jų niekas nesi klausia. Tai
gi ir Molotovas ambasadoriaus 
tik “propagandos mašinoje”. 
Tikrovėje bus tremtiniu su tei
se į lėtą mirtį. Chruščevas jau 
yra sutvarkęs, kad jo “amba
sadorius” atsiimtų savo užmo
kestį už tai, kad norėjo jį su
tvarkyti, bet nesuspėjo ir pats 
už tai turi atsiimti savo dalį. 

Dešinysis ir kairysis sparnas

Žiūrėdami į išmestųjų nusi
statymą juos galima sugru
puoti į du sparnus. Dešinysis 
sparnas ir jo vadas buvo Ma
lenkovas. Kiti jam priskiria 
liberalo vardą. Kairiojo sparno 
komunistų vadu buvo Moloto
vas, kaip Stalino eros pradžio
je Zinovjevas. Dabar Nikita 
vienu smūgiu savo priešus nu
šlavė. Stalinas savo draugus 
Zinovjevą, Trockį ir Kamene- 
vą (kairioji grupė) likvidavo 
tarp 1923-1929. Dešinio spar
no vadas jo laikais buvo Bu- 
charinas, Tomskis ir Rykovas. 
Ir šie tame pačiame laikotarpy
je buvo sudoroti. Dabartinis 
diktatorius Nikita išlavė iš po
litbiuro, partijos, valdžios savo 
abiejų sparnų vadus, juos “pa-‘ 
skyrė” dirbti ir parinko tokias! 
vietas, kurios taikomos politi-1 
miams nusikaltėliams, kuriose Į 
jie nebus pavojingi ir labai I

sovietai skaito atskira valsty- • skaudžiai turės pernešti savo1 
be, skiria savo politinį atstovą.; pažeminimą, kas priklauso irgi1 
Tikrumoje, kaip ir Pabaltijo! prie bausmės pagal naują tak-

lamaisiais ginklais.

Nusiginklavimo konferencijos 
nepasisekimas

Visi gerai žino, jog modernia
me ir viską naikinančiame kare 
nebeegzistuoja natūralios gam
tos užtvaros — upės, kalnai, jū
ros. Raketom ir lėktuvam ne
bėra neperžengiamų vietų. Nau
jas pasaulinis karas, jei jis kil
tų, paliestų visus penkis pasau
lio kontinentus ir niekas nega
lėtų jaustis esąs saugus. Tokios 
baisios tikrovės ženkle prieš še
šetą mėnesių Londone susirinko 
didžiųjų galybių vyrai nusigink- j 
lavimo reikalų svarstyti, kad 
atitolinus galimo karo nelaimę 
irūšblaškius visuotinę ir vis di
dėjančią baimę. Per šešis mė
nesius Londone nerasta kelio į 
taiką ir bent dalinį nusiginkla
vimą. Ginklavimosi lenktynės te 
bevyksta ir visuotinis nerimas 
tik didėja. Kodėl taip yra? Jei 
Amerika siekia taikos, tai sovie 
tai gal tik nenori karo dabar, 
kol neturi galimybės jį laimėti. 
Jie siekia užvaldyti pasaulį be 
karo. Jie veržiasi į Aziją ir Ar
timuosius Rytus. Jų veržimasis 
nebūtų pavojingas, jei jo nely- 
dėtų milžiniška ginklo jėga. So
vietai tai gerai žino ir todėl 
jie nenori nusiginklavimo, nors 
apie jį daug kalba.

priėmė. Jie nusprendė pasauly
je palikti baimę ir nerimą. So
vietai bijo oro erdvės, uostų ir 
susisiekimo mazgų kontrolės. Bi 
jo todėl, jog tai reikštų geleži
nės uždangos naikinimą. Sovie
tams geležinė uždanga svarbiau 
už taiką. Bet kol egzistuos gele
žinė uždanga, tol nebus visuoti
nės taikos, tol pasaulyje vieš
pataus baimė ir nerimas.

Gali pamažu eiti į draugų 
ruošiamas pramogas, tačiau 
skubėk, kai juos ištinka nelai
mė. —Anonimas

lėta tremties mirtimi. Negaila valstybėse, viską tvarko, vai-1 tiką.

JANIS KLIDZEJS
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Stalai. Didesni, mažesni. Kambariai dešinėj ir po 
kairėj. Raudonos užuolaidos. Pilna papirosų dūmų. j 
Kaikurie dainavo. Kiti skerėčiavosi, dar kiti sėdėjo 
apsikabinę. Vienas kitas norėjo lipti ant kėdės ir sa
kyti kalbą. Draugai jam neleido. Tas įsižeidė ir pasiun
tė juos po šimts velnių.

Ten ant paaugštinimo kažkoks grojo armonika. 
Tokia tris kartus dideąpe už kitas armonikas. Ne, tas 
muzikantas gražiai grojo, tas tai tiesa.

— Puiki armonika... — sakė Andrius.
— Tai yra akordeonas, — kažkuris paaiškino.
— Akordeonas?
— Taip.
Jie buvo susėdę prie didesnio stalo taip, kad še

šiems vyrams užtektų vietos.
— Ką užsakysime? rėkė Krūminis.
— Pirma šešius alaus. Tada pagalvosime, nuspren 

dė meistras.
— Gerai! Kelneri, šešius alaus!

Po kelių akimirksnių alus buvo ant stalo. Andrius 
stebėjosi: kaip tas žmogus buvo paklusnus ir apsuk
rus kaip ungurys, kuris tą alų atnešė.

Amerika pasiūlė 10 mėn. su 
stabdyti atominius bandymus. 
Kai sovietai šį pasiūlymą - atme
tė, Amerika pasiūlė uždrausti 
atominių ginklų bandymus 2 
metams. Amerika pasiūlė sovie
tams iš oro žvalgyti Amerikos 
ir Europos teritoriją, leido steig 
ti sovietams kontrolės punktus, 
kurie žvalgytų uostus, geležin
kelių mazgus ir t.t. Amerika pa
reikalavo tik to paties ir iš so
vietų. Sovietai turi leisti Ameri
kos oro pajėgom žvalgyti sovie
tų teritoriją ir leisti turėti kont 
rolės punktus ir geležinkelių

NAMŲ RAKANDAI 
TELEVIZIJOS, RADIJOS 
ŠALDYTUVAI 
DULKIŲ VALYTUVAI 

SKALBIAMOS MAŠINOS 
LAIKRODĖLIAI 
DEIMANTAI 
JEVVELRY, GINTARAI 
LIETUVIŠKI REKORDAI

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE, INC.

3241 S. Halsted St.
Atdara pirmadienio ir ketvirtadie
nio vakarais iki 9:30.

Uždara sekmadieniais
Dėl Televizijos sutaisymo — 
telefonuekit CAIumet 5-7237

Budriko Radijo Valanda iš WHFC, 
1450 kil. radijo stoties ketvirtadie
niais nuo 6 iki 7 vai. vakare.

PADEKIME ARTIMIESIEMS LIETUVOJE 
IR SIBIRE

Siunčiame pigiausiomis kainomis maistą, angliškas medžia
gas, ir vaistus į visus kraštus. 1

DCMESIO! Vienos rūšies maisto siuntiniai nebesiunčiami: 
Jie gali būti tik sudėtiniai.

Darbo vai., išskiriant šventadienius, 9—6 vai.

PATRIA GIFT PARCEL CO.
3741 We»t 26th St., Chicago 28, DI. USA Tel. CRauford 7-2126 
3305 S. Halsted St. (Alfonsas Kavaliauskas). Tel.: LA 3-2021. 

6908 Superior Ave., Cleveland 3, Ohio (Bronius Gražulis). J
Vienas ir du — alus buvo išgertas.
— Na, dabar kokio karčiojo... nekantriai nusi

juokė kažkuris.
— Dešrelių ir dvi bonkas!
Viskas atsirado ant stalo kaip pasakoje “Staleli 

denkis”.
Visi įmetė po stikliuką, antrą, ir rėkė iš džiaugs

mo, krūtines nuglostydami.
— Puikiai degina... šaltas, geras...
— Čia duoda nuo ledų...
Suskambino vėl ir pasidarė kalbesni. Molis ir 

Krūminis jau pradėjo nuotykius pasakoti.
—? Koks gi tu tūzas? Mes geriam ir nematom, 

kad pačiam pašventinamajam alaus stiklinė, kaip pri
pilta taip ir stovi, kaip stovėjusi... Na, broleli!

— Iš tikrųjų!
— Tai reiškia, kad mes esame kokie kiaulės, ar? 

Tokie, su kuriais jis kartu nenori!
Visi pakėlė galvas ir balsus.
— Rugajus niekad negeria. Jį senai pažįstu... — 

sakė Lipuras.
— Nors niekad negeria, bet šiandien turi gerti!
— Na, ^ūnau, kokį stikliuką galt Į gabalus ne

sutrauks. Tuo parodysi, kad mus myli, kad mes visi 
esame kartu, esame kaip vienas...

Taip meiliai pasakojo senasis Totoraitis, Andriaus 
pečius glostydamas.

— Visi kaip vienas! — rėkė kažkuris.
Andrius apsidairė ir išgėrė stikliuką. Nesusirau

kė. Jis labai mokėjo susivaldyti.
— Taip! Tu esi vyras!
— Na, dabar užkąsk... Greit, greit ir bus gerai, 

— pastūmė jam lėkštę su dešrelėmis Totoraitis.
Andrius valgė. Buvo nevalgęs. Buvo skanu. -

— Dar vieną!
— Taip vieną! — rėkė visi.
Andrius išgėrė dar vieną. Pirma buvo tarsi karš

ta, tarsi priklu, po to pradėjo patikti, pasidarė taip 
gera, gera...

Jį vertė gerti dar, ir jis nesipriešino.
Grojo akordeonas. Taip gražiai, liūdnai, svajin

gai. Ten pat kažkoks dainavo apie gyvenimą. Taip, 
kažkas dainavo ir turėjo gerą balsą.

Tik dienų pelenai —
Yra šio gyvenimo grožis,
Ir dievuose yra velniai,
Ir pragare — dangus...

f
Andrius klausėsi dainos ir pasakė:
— Teisybė! Tu ten teisingai dainuoji!
Andriui davė ir jis dar gėrė.
— Mariuk... Tau... Elzyt... — jis šnibždėjo ir žiū

rėjo į stalą.
— Tu esi vyras — visi rėkė, bet jis čia buvo ir 

liūdnas ir vėl linksmas.
Svaigo vis daugiau.
— Kiek turiu mokėti? Noriu išeiti.
— Gerai, sūnau, leisime tave...
— Jis buvo šiandien puikus vyras! — sakė Krū

minis ir apkabino Andrių.
— Būsime draugai!
— Taip! — sakė Andrius.
— J is mažai gėrė. Užteks dešimt latų iš jo pusės

— sakė Totoraitis.
— Taip, užteks! visems buvo širdys tokios geros. 
Atsisveikino ir buvo gatvėje. Siūbavo truputį, bet

stengėsi eiti tiesiai.

IBua daugiau).
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BUILDING £ REMODELLNG REAL ESTATE REAL ESTATE

(Nauji namai, garažai, jvairūs pataisy- 
jmo, pertvarkymo (rcinodeling) darbai:

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

J4327 S. Campbell Av., Chicago 32, III. jj 
lieti YArds 7-9675 arba CL 4-7450J

\nniU sta t,v Imi, (vairūs pataisymai 
ir iHinlnvimas jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai ift- 
plnnuotns, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TEmiinaJ 0-5531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515 
\olton, Wlllow Springs. IU.

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel Itlshop 7-3840 
2737 tVest 48rd Street

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 
1442 S 48th Ct., Cicero 50, DI.

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų jvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-27*3 nuo • vai. 

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

NEBESIRŪPINKITE APIE 
POTVINIUS

PAMATYKITE 8 GRAŽIUS 
NAMU MODELIUS 

TUOJAU GALIMA UŽIMTI
AUTI PRJE VISKO

ATDARI A PŽICRRJTMUI
šie namui turi viską, kas galima 

nuo geros kokybės "built-in uppli- 
unees" iki kiemų apsodinimo. Turi 
net lr "drain tile. sutnp pumps At 
overhead sevvers”. Išbandyti Įvyku
siuose) potvyniuose, šie numal tikrai 
yra geriausios kokybės, stiliaus bei 
tvirtos statybos. \

Prieš perkant, palyginkite mūsų 
statytus nulinis su kitais namais mieš
ti* arba priemiesčiuose.

LEE N. ROMANO 
DES1GNEK AND BUILDER 

POR

ROMANO HOMES
(INC.)

5101 X. Harletn Avė.
Spring 4-5022 and 23 

MODEL HOME ADRESU 
4*44-40-52 N. M ont Clare 

(1 blk. j rytus nuo Harlem. 2 blk. Į 
pietus nuo Foster)

PELNINGA NUOSAVYBE 
prie 55 ir Kedzie gatvių 

* * ★
Puikus 6 kamb. aštunkampis “Bun- 
galow” plius naujas 3 kamb. bu
tas. Žieminiai langai, sieteliai, ga
ražas. Parduoda labai pigiai

$21,900.

Skambinti GRovehilI 6-7297
OPEN HOUSE 

SUNDAY SEPT. 8TH 
2 P .M. TO 5 PM.

2212 So. Highland Avė. 
BERWYN, ILLI

Near Shopplng distriet 
One family brick dwelling 

2 car garage — 37% Ft. Lot 
MAKE OFFER

STEINKE REALTORS
5041 W. Slst St Cicero, III. 

Gali TO 8-5941 and OL 2-0184

LIETUVIŲ STATYBOS 
BEHDROVE 

MORAS
Bullders Gen. Contractors 

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

Namų Įkainavimas Ir Įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštines ir buto telefonas 

Pltospect 8-2013
6800 SO OAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29. DL

I

Brighton Parke — meiliniai namai
, 2 po 5 k. i 12,500 arba 2 po e k. 
$10,500; geras biznis 2-m žmonėm; 
grosernė su Įrengimais ir preKėm. 
butas 3-jų kamb. $2,800; mūr. 2 po
4 k. ir med. 2 po 4 k. viena nuo
savybė. Primsitne gerą pasiūlymą

Marųuetle Parke mūriniui: 2 butu 
geram stovy. $26,000,-- o taipgi 1 S 
u,ugš. 6 ir 4 k.; keletas gerų bun- 
galow po 5 ir ti k. $18,000-—$21,004*.

Gage Parke mūriniai namai: Nau- 
|us 2 po 5 K. — $33,500, įmokėti 
$6,000; naujas 1 lį augšto — ti ir 3 
kamb. — $23,000; groserne ir 2 butų 
— 27,000. 4 butų geros pajamos, 2 
mašinų gar., centr. šiid. $44,000.

Kitur tarp lietuvių kolonijų mūri
niai: 4 butų 2 po 5 k., 2 po 4 k 
Uaražas. Centr. šiid. 2 sklyp.. $19,000 
taverna ir 3 butai, rūsys, garažas, 
$12,500; 4 butų, rūsys, pastogė.
$16,500; stiprus niūras: taverna ir
5 butai. $25,000, mažas jmokejimas 
Pajamų virš $4,000.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 8-8881

S t a t o m ę
NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika lr J. Skorubakas) 
1600 8. 48TH CT.. CICERO 60. TL) 

Tel. OLympic 2-7381; TO 3-4238
ir atliekama visus statybos lr pei 
tvarkymo (remodellng) darbus.

2-JŲ AUGŠTŲ MED. BIZNIO 
NUOSAVYBE. Taverna ir gyv. pa
talpa apačioje, 5 kamb. viršuj ir 
3V2 kamb. pastogėje. Ekstra skly
pas šalia. Fabrikų rajone. Par
duoda dėl ligos.

2456 W. 48th St.

I8NUOMUOJAMA — POR RENI

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi 

mui. Patarnavimas veltui. Turim* 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5018 So. \Vestem. Pltospect 8-2234

Išnuom. 4 kamb. butas, su ap
šild. Pageidaujami suaugę. 931 W. 
33rd Plaee. FRontier 6-2248.

įtariom. 2Įį kamb. butas rūsy; be 
baidų. Apšildymas ir elektra.

4430 8. Mozart St.

Išnuom. Marąuette Parke 7034 
S. Roekvvell St., 2-me augšte gra
žus šiltas kamb. Apžiūrėti galima 
šeštad. ir sekm. nuo 12 vai., Kito
mis dienomis nuo 6 vai. vak.

PRospect 8-3654

HELP WANTED — FEMALE

1 a. 4 k., II—3, gar., did. skl. *17.000 
Mūr. 5 k. 1 k. virš. 1 k. rrts.g22.OOO. 
Mūr. 2 po 5 k. 2 aut. gar. *24.000. 
Med. 1 a. 5 k. II 4 k. Alyva. *11,*00 
Mūr. nani. 2 po 5 k. ir 2 beis. *24,304) 
Mūr. 2 po S k. 2 aut. gar. *20,000 
Mūr. naujas 3 erti. mieg. *22.000
S.A. AGLINSKAS Real Estete
2430 W. 00 St. HE. 4-8202

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
8406 We«t 61 St. 
WAlbrook 6-6080

PRoepect 8-8679 (vak. iz semad.)

Artį Queen of Martyrs Parish 
Oak.Lawn atdari apžiūrėjimui šeš
tad. ir sekm. 4201 W. 99th Plaee

$1,900 įmokėti. F.H.A.
'S mieg kamp. sklypas, 2 aut. ga
ražas, aptvertas gražus sklypas, 
geriausios mokyklos. Tuojau užim
ti galima

Pilna kaina $15,800.
Skambinti GArden 4-6015

Sav. parduoda pajamų nuosavybę 
— 2736 — 2738 W. Roosevelt Ibi.
Kampinis mūrinis namas — 18 butų 
ir 2 krautuvės* Privačios vonios. Pa
tikimam asmeniui parduos mažu įmo- 
kėjimu. Pajamų $750 į mėn. Pilna 
kaina $45,000. Skambinti DIekens 
2-8878.

WESTCHESTER BY OWNER 
DIVINE INFANT PARISH

% block form Church and School 
Spacious faoe brick fotonial 
with matehing 2 var garage.
3 bėdinoms & largo den., 1 batlis. 
"L" kitehen with large breakfast rm. 
Pull basemont with sump pump.
Gas heat. Sun deck off 2nd floor. 
\\ all to wall carpeting.
Natūrai firepkace. Venetlan blinds. 
Storm wlndows, sereens & avvnings.

ASKING PRICE *32,000

CAIiL — Flllmore 4-1822 FOR AN 
APPOINTMENT

SAVININKAS PARDIODA NAMĄ 
6217 N. Paulina

St. Gertrude’s parap. 4 mieg. kam. 
7 kamb. modern. rezidencija ant 
50 x 175 pėdų sklypo. Visas “cyclone” 
tvora aptvertas. 2—2 autom, garažas. 
Gazu apšild. nuo s. iki s. kilimai, 
G. E. di»hwasher, pilna skalbykla, 
koinb. žieminiai langai ir sieteliai, 
šaldytuvas, spintos vlrtuvėje-valgom., 
2 "powder rooms", ttle vonia. Prašo 
$23,000. Pamatę Įvertinsite. Skam
bint SH 3-8037, susitarimui.

6541 S. Wolcott Avė.
Savininkas parduoda 2-jų butų 

stucco namą. 5 ir 4 kamb. Karš- 
vand. apšild. 2 autom, garažas. 
Kaina nužeminta iki $14,200 sku
biam pardavimui. Užimti galima 
spalio 1 d. Atdaras apžiūrėjimui 
sekmad nuo 2 iki 5 vai., šiokia
dieniais po 7 v. v. 

BRIGHTON PARKE

BRIGHTON PARKE parduoda
mas puikus mūrinis kampinis na
mas — 3-jų butų, 2 po 6 kamb. 
ir 1 — 4 kamb. Kiekvienas butas 
turi atskirą centrinį šildymą aly
va. Žieminiai langai ir sieteliai. 2 
autom. mūr. garažas. Kreiptis į 
savininką tel. HEmlock 4-5610 po 
4 vai., šešt. ir sekm. visą dieną.

ROSELANDE
Įmokėti $2,500. 3 mieg. kamb. 

Naujas mūrinis bungalow. 33 pė
dų sklypas. Gazu apšild. Speciali 
kaina — $15,950.

B. R. PIETKIEWICZ ft CO. 
LAFAYETTE 3-1083

MARQUETTE PARKE, mūrinis. 4 
kambarių, ištisa pastogė (attic). 
Galima Įrengti kambarius ir 
Įrengtas rūsys. Žieminiai alumlni-

2 butai po 4 kamb., medinis na- 'jaus langai ir sieteliai. 14 autom, 
mas, cemento pamatai. 30 pėdų 
sklypas. Arti 46th ir Rockwell St.

B. R. PIETKIEWICZ & CJO.
2555 W. 47 th St._________

Atvykite pamatyti -
2—6 VAL. SEKMAD.

3507 W. 57th Street
(57th & St. Louis)

1 pilnas blokas, 2 ir 3 butų na
mų, visi su “built-in” orkaitėm, 
krosnim, ąžuolinėm spintom bei 
papuošimais. Gražios “vanity” vo
nios, “radiant” karštu vand. ap
šild., visa “custom” konstrukcija.
Statyti —

KAMINSKI BUILDERS
K. <& K. Realty Corp.

KAMINSKI & KREJCI 
4302 W. 55th Street
Telel. LU 2-1700

MARQUETTE PKE. Parduodamas- 
namas — 2 po 5 k. Virš 3 m. senu
mo. Karštu vand. apšild. Arba mai
nysiu Į mažesnį namą. 7125 Soutb 
Richmond St. HEmlock 4-0385, po 
4 vai. vak.

PALOS HEIGHTS
Pirmu kartu siųlomas pardavimui.

4 dideli mieg. kamb., didelis salionas, | 
pilnus valgomasis, moderniška virtu
vė, pilnas rūsys, 1 tį “tile” vonios, i 

2 naudojami židiniai, 2 m. senumo.
. Šeima apleidžia Valstybę. Kaina —
1 $28,500. Susitarimui šaukite .lullen, 

tel. CEdarcreut 3-7676.
WILLIAM C. GROEBE & C0.,

REALTORS 
12211 S. Harlem Avė.

PALOS HEIGHTS. ILL.

OAK LAWN. 9817 S. 54th Avė. St.'
Linus parap. Modern. 6 tį kamb. Cape 

! Cod namas. 2 pilnos .Vonios, spintos 
virtuvėje-valgom. Pilnas rūsys. Nuo 
sienos iki sienos kilimai. 2 autom, 
garažas, šoninis privažiavimas. Pra
šo $22.500.

LOVELL REALTORS
HUdson 8-3111

Atdaras šeštad. ir sekm. nuo 1 
iki 5 vai. 7 kamb. rezidencija 6035 
S. Sawyer Avė. Centrinis apšild. 
Dideli šviesūs kamb. 2 atskiros 
virtuvės. Lengvai galima įrengti du 
butus. 2 autom, garažas. Tuojau

MŪRINIS BIZNIO NAMAS galima užimti. $14,800. REpublic 
duodantis geras pajamas, dėl rim- 7-7321. 
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.

REAL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALONIS.
Namų PRoepect 8-2071

l’/įj

EVERGREEN PARK 
HOLY REDEEMER PARAP.

4 NAUJI MŪR. NAMAI 
9100 S. Ridgeway

6 kamb., 3 mieg., 1 augšto.
keramikos koklių vonios. Ąžuolinės 
spintos virtuvėje, ąžuoliniai papuo
šimai visame name. “Overhead” ka-

SALESWOMAN
FULL OR PART TIME

Experienccd selling yard goods a__ :.7„er the counter. Good pav. Perma- nalizaeija. “Sluinp pump.” Šoninis 
privažiavimas. 40 penų sklypas. Gn

Iš priežasties mirties parduoda
mas biznio'namas — krautuvė ir 
3 k. užpakaly krautuvės; 2-me 
augšte 2 buutai po 4 k 2-jų autom, 
garažas. Parduos už teisingą pa
siūlymą. Pajamų yra $170 į mėn. 
Skambint PRospect 6-1057 arba 
LUdlow 5-0555.

CICERO. $14,900 pilna- kaina, 
l/2 mūr. Duplex, arti 35th ir 59th 
Avė. Autom, alyva apšild. Tik 12 
m. senumo. Spintos virtuvėje, Tile 
vonia ir virtuvė. Įmokėti $4,500. 
SVOBODA, 6013 Cermak Rd. BI- 
shop 2-2162._____________________

$2,500 ĮMOKĖDAMI PIRKSITE 
gerą 2-jų butų namą. Mūrinis. 4 
ir 4 kamb. Naujos vonios. Uždari 
porčiai. Tuojau galima užimti. Pil
na kaina tik $10,900. SVOBODA, 
3739 W. 26th St. LAwndale 1-7038.

Marąuetto lr Brigiiton parite 
Mūr. 0 ir 5, oentr. šiid., gar. *27,300 
Mūr. 2 po 6, centr. šiid., gar. *28,500 
Mūr. 3 apart., biznio pat., gar. *10,800 
Med. 5 ir 4, oentr. šiid. tik *11.004* 
Mūr. naujas 6 k. didelis lotas, pigini 
Yra pigių ir pelningu namų sąrašus

BUDRECKAS Realty
4081 Archer avė., LAfayette 8-8384

over the counter. Good pay. Perma 
nent. Mušt speak English. Apply — -

FRAERMAN’S V ARD 
GOODS STORE

215 W. Jackson Blvd.

REIKALINGA VIRfcJA 
SESELIŲ VIENUOLYNUI. Pagei
daujant galima gauti kambarys ir 
visas išlaikymas. Reikia nors kiek 
kalbėti angliškai. GLadstone 3- 
8681 arba GLadstone 3-8234.

REIKALINGA GERA VIRftJA ga
minti valgius keturiems kunigams 
Southvest Side klebonijoje. Kitiems 
darbams yra atskiri darbininkai. At
eiti arba gyventi vietoje. Atskiras 
kamb. ir vonia. 5 Sį d. savaitėje. 
Kreiptis pirmad. arba treč. prieš 11 
v. r. 3745 H. Paulina st. arba skam
binti LAfayetto 3-3410.

$10,300 PILNA KAINA. 2-jų 
BUTŲ MŪRINIS — 5 ir 4 kamb. 
Mūr. garažas. 50 pėdų sklypas. A- 
pylinkėje 24th ir Hamlin. $3,000 
įmokėti. SVOBODA, 3739 W. 26th

įima pėsčiam nueiti į bažn. mokyk
lą, krautuves ir transportaciją. At- ____  _________
daras vakarais ir visą dieną šešt., | gt LAwndaJe 1-7038? 
ttekm. ir pirmad.

CARTY CONSTRUCTION CO.
HE 4-9368

SAVININKAS PARDIODA NAMĄ— 
KT. BARNABAS PARAP.

Atidarąs apžiūrėjimui sekmad. nuo
1 lkl 5 vai.

1652 W. IO2n<l St. Beverly 
Arti mokykla Ir bažn. Didelis namas. 
7 mieg. kamb., 3 modern. vonios. 
Spintos dtdelloje modern. virtuvėje. 
Nuo sienos iki jūenos kilimai, elektr. 
skalbimo ir džiovinimo mašina. 
Miegamas porėtus su langais. Gazu 
FA apšild. šoninis privažiavimas Į
2 autom, garažą. Su medžiais 76 pė
dų sklypas. Daug priedų. Prašoma 
kaina $24,500 Susitarimui skambinti 
CK 8-85*5.

CICERO. Atdaras apžiūrėjimui 
sekm. 1—5 vai. 1643 S. 57th Court. 
Sav. išvyksta į Floridą. 2 butų 
bongalow — 6 ir 3 kamb. Karštu 
vand. gani apiild. Air-conditioned. 
THe Virtuvė ir vonia. TUojau gali
ma užimti. Įmokėti $6,000.

7306 K. Clareinoiit Avė. ti kamb. 
bungalow su mediniu namu užpaka
ly. Garažas. Slypas 75 x 1 25. Tel.
WEntworth 0-0688.

BRIGHTON PARKE:
Nauj. mūr. 1 tį aukšto, 5 (3 mieg.) 

ir 4 kb. 39 p. sklypas, labai gražus 
namas ir vieta. $35,000.

Med. 4 butai: ti, 4 tr 3 ir 2 kmb., 
skiepas, garažas, pečiais šiid. $2o5 
paj. į mėnesį.

Mūr. 2 po 5, centr. karštu vand. 
gazu šildomas netoli nuo mokyklų 
$26,000,

Mūr. 2 po 4, su skiepu ir centr. 
šiid. $23,000.

MARQUETTE PARKE:
Mūr. vieno aukšto: krautuvės pa

talpa ir 4 kmb. laibai gera vieta. 
Idealu profesionalui.

Naujas mūr. 2 po 6 su angį. skie
pu, kiekv. butas atskirai šiid., rink
tinė vieta $48,000.

Med. 2 po 4 ir 3 kmb., visi gazo 
pečiais išld. 50 pd. sklypas, gražiai 
apkaltas, $23,000.

GAGE PARKE:
Žavinga mūr. rezidencija 7 kmb. 

su puikiai Įrengtu skiepu, viskas nau
jai atremontuota, 60 pd. aptvertas 
sklypas, reta proga. $37,000.

Mur. 4 kmb. ir krautuvė su visais 
Įrengimais, centr. šiid., garažas, ne
brangiai.

KITUR:
Med. 2 po 6. tik $2,000 Įmokėti.

SKLYPAI:
8055 Ho. (-a tro be st. 78x'25, kam

pinis. $4,200,
Archer taip Tripp ir Keller 25 x 

125. $4,000.
Wėstom prie 69, 25 x 125, $5,500.

ŠIMAITIS REALTY, 
4737 W. 43H St„ CL 4-23*0

garažas. Labai gražiai Ir švariai už
laikytas. Našlys priverstos parduot L 
laibu! reta proga Įsigyti tok) puikų 
namą. Už namo patvarumą garan
tuojame, nes buvo mūsų statytas. 
Keikia būtinai pamatyti, kad galėtu
mėte įvertinti. Arti 72nd Ir So. Whip- 
ple Street.

Ant VVestem Avė. ir 44th Str. dvi
krautuvės ir 5 kamb. butas (3 mieg.). 
Viskas moderniai Įrengta, - kaip bute 
taip ir krautuvėse. Apšildymas karš
tu vandeniu. Venetlan užuolaidos, 
žieminiai aliuminijaus langai ir sie
teliai. Yra rūsys. Tikrai gera proga 
norinčiam pradėti nuosavą biznį. Sa
vininkas parduoda nebrangiai, nes 
jau pasirengęs Į kitą vietą.

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

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

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

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdloir 6-6900

MARQUETTE PARKE išnuom. 
kamb., 1-me augšte. 7034 South 
Rockwell St. PRoepect 6-6924.

Atdaras apžiūrėjimui seikm. 1 iki 
5 vai. 4 kamb. mūrinis namas. 
60x350 sklypas. Vaismedžiai. 513 
N. Grant St., Westmont, III.

Arti St. Roman’s bažnyčios, ge
ras 2-jų butų po 4 kamb. Rūsys 
ir pastogė. Mokesčiai tik $78. A- 
pylinkėje California ir 22nd. Pil
na kaina $9,500; įmokėti $2,000. 
LAwndale 1-7038.

MŪRINIS 3-jų butų. 3 po 6 k. 
Gazu apšild. 2 auto. naujas gara
žas. Apylinkėje 26th ir Lawndale. 
$21,500, LAwndale 1-7038,________

MŪRINIS 2-jų butų 4-5 kamb. 
Arti 26th ir Homan. Skalbimui 
kambarys. Pajamų $85, plius bu
tas. Mokesčiai tik $90. $12,500. 

LAwndale 1-7038.

$7,900 PILNA KAINA. 2 butai. 
V2 mūr. Arti Kedzie ir 26th. 4 ir 
4 kamb. Garažas. Mokesčiai tik 
$50. Tuojau galima užimti. $2,000 
įmokėti. LAwndale 1-7038.

PA4YMCTINAS NAMAS
Tik $17,500. Mūr. ti kamb., Į rytus 

nuo Marąuette Parko. Naujus guzo 
šildymas. Puikus šakotų pušų bcls- 
montas, sausas, tinka išnuomavimui. 
Garažas. Volodkevičius.

PASTOVUS IR ĮDOMUS BIZNIS
Geležies išdirbinių (h a r d w a r e) 

krautuvė ir pulkus mūr. namas. 4 
kamb. apačioj. 3 ir 4 kamb. butai 
viršuje. Alyvos šildymas. Apsauga 
nuo potvynio. Graži lietuviška kolo
nija. Namo kainu $26.OOU, prekės — 
klek jų yra: $ už $. A. Sirutis.

DIDESNEI AKBA GIMININGAI 
ŠELVIAI

Idealus pirkinys. Padidintas mūr. 
namas: pirmam aukšte 3 gražūs kmb. 
Kabinetinė virtuvė, koklių vonia ir 
dar puikus kamb. porčiulj. Viršuje 
puikiai Įrengti 2 dideli kambariai, du
šas, tualetas, prausyklė ir visi Įren
gimai virtuvės prijungimui. Plytelė 
mis klotas rūsys. Gazo šildymas. Ga
ražas. Namas tik 5 metų senumo. 
$22,500. A. Rėklaitis.
ŠVIESI, MfR. 5 KM. REZIDENCIJA

Vienas blokas nuo Marąuette Par
ko. Šildymas alyva. Visi kambariai 
iškloti kilimais. Alium, dvigubi lan
gai. 2 karų garažas. Savininkas turi 
parduoti. Tik $21,000. A. Katilius.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

27S5 West 7lst Street
Visi telefonai: WAlbrook 5-6015

Med. bung. 6 k. 3 m. garažas, pil
nas rūsys, skl, 32 p., cent. šildymas. 
$1X500.

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

alum. langai, nauj. garaž. $24,000 
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šiid., sklyp. 
31 pėdų, garažas. $28,000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4299 So. Maplewood Avė.
TeL CLiffside 4-7450; Res. 

YArds 7-2046

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
KADA NORITE PIRKTI AR

PARDUOTI NAMUS
Kreipkitės į

SOPRYCH REAL ERTATE 
•407 S. Kedzie Avė. WAlbrook 5-3216 
AGENTAS ALEX KANAVERSKIS 

OOOO<XXXXXXXX>OOO<XXXXHXX>O<H

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublle 7-9400

parduodamas namas ir mais
to KRAUTUVft. Geras biznis Geroj 
vietoje, Brighton Pau-ke. Apžiūrėti 
galima kasdien: sekmad. iki 12 vai. 
4140 N. Maplcaood Avė.

Pardavimui LIQUOR STORE ir 
BAKAS. Apylinkėje 69th ir Racine 
Avė. Įsteigta 1939 m. Parduoda dėl 
blogos sveikatos. Susitarimui skam 
binti HUdson 3-2266, po 3 vai. po
piet,, klauskite Nioholas.

TAVERNA IR NAMAS
2811 W. 03rd Street

Taverna su modern. ftkčerials. 
Mūrinis namas su 6 kamb. gyvenimui 
patalpa viršuje. Keletas žingsnių nuo 
judraus kampo 63rd ir California 
Avė. Taverna įsteigta prieš 15 m. 
Daro gerų blzn). Pilna kaina $47,000 
už viskų, taip kaip stovi. Savininkas 
iins likusį inorgičių. Apie $15,000 
įmokėti.

Apžiūrėjimui ir informacijoms te- 
lefonuokite —

STEVENS & CO.
GAnlen 4-1080 arba GArden 4-0660

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 
7-7265,

TAVERNA. Įmokėti $10,000 gry
nais. Darbščiai porai neto pelno gali 
būti $20,000 Į metus. Taverna ir vieš
butis, kartu su flkčerials, Įrengimais 
ir namu. Savininkas serga, turi par
duoti. laibai geroje South Side vieto
je ant Halsted St. arti Stock Yards. 
Susitarimui šaukite Mr. Huebner,

DElauare 7-7745

PARDUODAMA
TAVERNA 

2822 W. 67fh St.
5 m. sutartis - lease. 

Sav. apleidžia miestą.

TAVERN
(GOLD MINE)

TAVERNA — pirmą kartą 
siūloma pardavimui. Kampinė 
taverna ir namas su 6 ir 3 km. 
butais. Vieno savininko per 25 
metus; industrijos centre.

Kreiptis į Mrs. WruW 

’ LUdlow 2-1700

VYRAI IR MOTERYS

REIKALINGAS REAL ESTATE 
PARDAVĖJAS AR PARDAVĖJA

Reikia turėti automobilį ir mo
kėti angliškai. Gera proga pasida
ryti pinigų. SVOBODA, 3739 West 
26th St. arba 6013 W. Cermak 
Road, Cicero.

Pirkit Apsaugos Bonusi

NKW DE LDXE custom bullt S 
bedroom homes. 5 Model Homes open 
for inspection 2 to 6 P.M. I.ot 60x125 
All lnprovements, flood proteeted 
Imsements. $21,«00 — $23,500. 87th 
and Tully, 5100 West. See Johnson 
Bnildcr. Open dally evenlngs, riun- 
days 2 to 7 P.M.

HHItop 5-0198

CICERO. 3-jų butų narnos. Apy
linkėje 16th ir Austin. 5-4-3 kaunb. 
Centrinis apšild. alyva. Pajamų 
$275 j mėn. Mokesčiai tiktai $130. 
$19,900. Bishop 2-2162.

SKELBKITES “DRAUGE”

CICERO. Atdaras apžiūrėjimui 
sekmad. 1 iki 5 vai. Pajamų mū
rinis namas — 4 ir 2 kamb. Gera
me stovy. 1905 S. 59th Avė.

CICERO. Bai^enaa. Arti 50th ir 
31«t. 3-jų botų namas. Gazu apšild. 
4-3-4 kamb. Pajamų $190. $15,800. 
Bishop 2-2162.

GAGE PARKE
2- Jų augštų mūr. 5 ir ti k. su 3 k 

modern. Įrengtu butu rūsy. 2 autom, 
mūr. garažas. Atsineškite rankpini
gius. Pilna kaina $2ti,500.

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

apačioje, 4 k. butas viršuj. 60 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina
$23.900.

3- jų augštų mūr. 12 po 6 k., duo
dantis pajamų Į metus $12,240. Par
duodamas už netikėtinų kalną $85,000

KITUR. 2-jų augštų mūr. Liųuor 
store Ir baras 1-me augšte. 8 k. bu- 

Apyl. 68-ta ir 
Ashland. Biznis veikiantis nuo 1919. 
Savininkas verčiasi kita profesija. 
Kaina už namų $24,000.

PASITEIRAUKITE mūsą namų

PAJAMŲ NDORAVYRft. Pox Lake,
III. fKv. parduoda. I — fi k 2 po .'H tas antrame augšte 
k. lr 1 — 4 kamb. $200 J mėn. pa|a-
mų ir savininkui gyvenimui patalpa.
6 k. modern. namas, automatiškai 
karštu vand. apšild., “tile” vonia, 
spintos virtuvėje, su vieta valgymui, 
garažas. Pamatę Įvertinsite. Prašoma 
kaina $22,400. Susitarimui skambin
kite Otanelaad 7-2124.

šiomis dienomis tm-i būti parduo
tas 86-os ir California apyl. švariau
sias 6 didelių kamb. bungalovv. Nu
matę pirkU trumpu laiku prašyčiau 
būtinai skambinti apžiūrėjimui. RE- 
puhUc 7-63X3.

EVERGREEN PARK
(Exclusive location)

4 kamb. mūr. namas, 7 m. senu
mo. Naudojamas židinys, 1 *į autom, 
garažas ir patio, pilnas rūsys, kilimai, 
užuolaidos, nauja virimui krosnis ir 
šaldytuvas. Daug gerų priedų. Sklypas 
43 x125 pėdų.

APŽinitftTI GALIMA TIK 
SUSITARUS

Taip pat parduodami 2 nauji na
mai — 1 kampinis “ranch” stiliaus 
namas, antras šalia. 5įį kamb., labai 
didelis salionas, pilnas rūsys.

GERAS PIRKINYS SKUBIAM 
PARDAVIMUI!

Pamatykite modelį adresu
0100 SOUTH TKUMBULL AVĖ.
EVERGREEN PARK, ILLINOIS 
arba skambinkite GArden 3-6000 

GArden 4-0829 
Klauskite Mr. Lewis 

Sekmadieniais uždaryta

Prie Marųuette Parko 2 m. nenu
tilo namas. 4 miegamieji. 37 *į pėdų 
sklypas, šalia namo Įvažiavimas į 2 
mašinų garažų. ‘"Tile” sklype. Par
duodamas numažinta kaina. B. Umie- 
rys. RI^Hiblic 7-0401.

MARQUETTE PARKE. Puikus 2- 
jų augštų niūras. De lux<- vidus. $210 
mėn. pajamų lr erdvus butas savi
ninkui. .Skambinti J. Stonkui. ILE- 
pnblic 7-0401.

55-os ir Ht. IvOuIh apylinkėje. 7 
erdvių kamb. mūras. Platus siklypas. 
Kaina $15,200. Galima pirkti tik 
$2,ooo Įmokėjus. Kreiptis tuojau —
A. Vaina, ItEpnblie 7-0401.

Prie 65-os ir Homan. 3 metų 4 
kamb. mūr. bungalow. 2 mieg. k., 
alumin. langai. 2 autom. garažas 
Kuinu. $18,700. Skambinti A. Vaina,
REpablto 7-9401.

šioje nekilnojamo turto pardavimo 
(•taigoje perkant ar pardmadant. Jū
sų laukia greitas ir teisinga* patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE HALES 

2600 W. 5*th St. TeL PBnapec* 8-54X4

„ ___ , ., , , i Parduodamas 30 PftDŲ SKLY-
sąrnše ir Įsitikinsite gerais pirkiniais pAg_3427 W. 62ND PLACE DllO-

VARPAS Real Ettafe
Insurance. Notary Public 

6*16 So. Western Avė.
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085
Atdara kasdien nuo 9 iki 9 vai., 
šeštad. ir sekmad. nuo 9 iki 5 v.

kitę poeiulymą, PRogpeot 6-8782.

80 AKRŲ ŪKIS SOUTH HA- 
VEN, MICHIGAN. 7 kamb. mo
dern. namas, modern. tvartas ir ki
ti pastatai. Modern. “Farmall”-ma- 
šinerijoa. Našlė parduoda dėl vy
ro mirties. Tel. REpuMic 7-6678.

TO WHOM IT MAY CONCERN!

Mr. Svoboda, realtor, 3739 W. 
26th St., pardavė mano nuosavy
bę adresu 2502 S. Kedzie, o aš per 
jį vėl pirkau nuosavybę 8748 Ro
ckefeller Avė., Brookfield. Aš jį 
labai rekomenduoju. Jo skyriaus 
raštinė yra adresu 6013 W. Cer
mak Road.

Frank Kovarik & Family

Remkite (Ben. Draugą!

PARDUODAMA UŽKANDINfi
JOHN’S BARBECUE,
6900 S. VVestern A^e.

Biznis įsteigtas prieš 29 m. Gera
proga įsigyti gerą biznį. 

PARDUODAMA GROSERIŲ IR 
MĖSOS KRAUTUVE.

Gerai einąs biznis, geroje vieto
je Marąuette Parke. Pageidaujant 
galima nuomuoti 4 k. butas. RE- 
public 7-1996.

10 KAMB. ROOMING HOUSE. 
Arti 26th St. Autom, alyva apšild. 
Pajamų $290 į mėn. 50 pėdų skly
pas. Įskaitomi visi baldai. $16,900; 
įmokėti $5,000. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LAwndale 1-7038.

HELP WANTED — FEMALE

WELP WANTWn ~ VYRAI

Tuoj pat reikalingi
CABINET MAKERS 

BAND SAW OPERATORS 
TRIM SAWYERS

Turi būti prityrę smulkiam dailinimo darbui 
Geriausias atlyginimas prityrusiems vyrams. 
Nuolatinis darbas. Daug bendrovės priedų. 

Atvykite pasiruošę darbui.

EMIL J. PAIDAR CO.
1120 NORTH WELLS STREET

J
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KANADOJE
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(Atkelta iš 2 psl.) 

salėj. Pradžia - 7 vai. vakaro.

i

= DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Veiks lietuviškas bufetas ir šo- sinėjamas praeivių: kas tie pi
kiams gros gera muzika. Pas-; liečiai, iš kur jie su tokiais ste- 
kaitą skaitys L. Kaspariūnas., bėtinai gražiais rūbais? Iš kur 
Bendruomenės valdyba kviečia jų tiek daug, kad nustelbė visą 
visus gausiai dalyvauti.

i žio vietovę nors vieną kartą , 1 j. Jis buvo dideliu stropumu pa-, 
' istorijoje užkariavo lietuviai. Į ruoštas. skoningai pravestas, I 
Gražu ir miela! puikiai diriguojamas ir p-lės A-1

x , ..leksiūnaitės piano palydimas, j 
Jusi) korespondentas daugel) r suJarf

kartų buvo sustabdytas ir kiau- {jajnos

Hamiltono tautinių šokių gęu 
pė, kuriai vadovavo ponia Breich 
manienė, pasirodė visu savo gro-

Niagarą, kuri paprastai yra per žiu ir efektingumu. Tiek rūbai, 
pildyta turistais iš viso pašau- tiek pats pasirinktų šokių atli- 
lio ir jaunavedžiais. Bet šj kar- kimas buvo stebėtinai gražus, 
tą lietuviai visus juos nustelbė. Čia p. Breichmanienės buvo įdė

— Vikt. Kapočiui pasitrau
kus iš valdybos, į jo vietą įėjo
pirmasis kandidatas K. Ozolas. į nugtelfcs masiniu savo pasi- i ta daug darbo ir sielos. Jai pri

— Liet. šeštadieninėj mokyk- rodymu, masiniu atsilankymu, klauso didelė padėka ir pagarba 
loj mokslas prasidės, kaip ir! Nors vieną kartą Niagara buvo Hamiltono lietuvių vardu. Tai 
kitais metais, pirmąjį spalio šeš lietuvių rankose ir pilnai lietuvių reto gabumo moteris ir didelės 

užkariauta. -i energijos tautietė! Ačiū jai! Tik
I reikėtų į tą šokių grupę įtrauk-

_ „„............ Kaįa lietuvi* eis*“na artin°si ti didesni skaiiin dalyvių. To
vasarą "didžiausia žiobrį Penage ^ne. ^usu, paminklo r neše tjk ,ime palink!ti jai ,r atei. 
ežere buvo paskelbtas to ežero 1 "'V * P"'"*™“ lle,u™ tyje ruošiant tautinių Šokių pa-i

tadienį, mažojoj ('brist the King 
parapijos salėj.

— K. Balčiūnus, sugavęs šią

spalvomis vainiką, buvo susigrū
čerripionu ir gavo vertingų do
vanų iš žuVin'inku organizacijos.

— Trečioji ir paskutinė ben
druomenės gegužinė įvvko Vaš- 
kelių-Ožolo vasarvietėje pasku
tinį rugpjūčio sekmadienį. Čia 
praleido atostogas K. Ožolo gi-lkas jr |ahai mand 
minės iš New Yorko.

— V. M. Kapočiui nupirko di-' ko čia negalėjai matyti?!
dėlę maisto krautuvę iš A. Za- VLIKo pirm. dr. A. Trimakas, 
rankos ir gana gerai verčiasi.! m’n- pulk. K. Škirpa, buv. že- 
A. Zaranka nori įsikabinti į di-'m^s ūkio m'n- Juozas Audėnas, 
dėsnį biznį Valst. Liaudininkų pirm. J. Pa-

— Kun. L. Kemėšis iš Saultl -iauiis- buv- v- Tarybos pirm. K. 
Ste. Marie aplankė Sudburio' Zaikauskas, prel. J. Balkūnas,

sirodvnius.
dusi tokia didelė žmonių minia.
kad sunku buvo arti prieiti. Po- Povilas Vaitonis — meisteris
licij-i saugojo įprasta tvarka jau į,UVPs Kanados šachmatų
ir k-ek tik buvo galima neleido meisteris Povilas Vaitonis ir vėl
perkelio žmonių susigrūdimo. iain1gj0 Kanados čempiono var-' Senatorius Strom Shurmond (iš
Policijos elgesys buvo korektiš- , Varcouverv Mums vra di-i South Carolinos) sveikinamas sa- e.ą /arcouvery. Mums yra ui į įmnnns nn kai iiR nasiekė

I “North American” laivu peri) 
virš minėtus ežerus, bus penkios 
ekskursijos iš įvairių vietų į įvai 
rias darbo vietas mažesniais lai
vais ir basais.

Šita ekskursija rengiama tam 
tikslui, kad pramonininkai ir 
komersantai pamatytų kas da
roma susisiekimo reikalams Chi 
cagos laivais per St. Lawrence 
upę su Europos pakraščiais ir 
visu pasauliu.

Laive teikiamos paskaitos su 
krutamais paveikslais, kurie pa
rodys, kas nuveikta iki šiolei 
šitam dideliam užsimojime. Tran 
sportas laivais žada sumažinti 
pervežamų prekių kainas iš A- 
merikos į Europą ir iš Europos 
į Chicagą.

Spėjama, kad šitas tiesus ke
lias vandeniu tiek išvystys pra
monę ir prekybą Chieagoje, kad 
1965 metais Chicaga su apylin
kėmis priskaitys 8,000,000 gy
ventojų.

Kas nori pamatyti prirengia
mus darbus ir statomus sandė
lius dėl atvežamų prekių per

KARNAVALAS 
Rugsėjo 13 iki 22 d.

PAJIEŠKOJIMAI
.Marija Bemlanakaitė ii«*šk<> Adol

fo Venclatisko ir žiuono-- Aldonos, 
tdresaa: M. Bedourska. Nowa Sol, 

Gamės, ridės, entertainment. | wojew. ZĮelonoęorakie ui. KoM-ins/k,.
freshments, fun for the kiddies. M 1 oland

Prasidės sekm. 5 vai. \ak.

SACRED HEART CNURCH
Roman Catholic
815 W. I9th St.

Jieškau MART1NSIUVA SER 
GfiJŲ. Vlado, gimusi 1915 metais. 
Paskutiniu laiku gyveno Kaune. 
Šiaulių g-vė Nr. Nr. 35. Atsiliep
ti adresu: Ona Martinsiuvienė, 
Klaipėdos g-vė Nr. 13, Kretinga,

Sekm. šv. Mišios: 6. 7:30, 9, t Lithuania.
10:30, 11:30 ir 12:15. Šiokiomis —----------
dienomis Šv. Mišios: 7. 7:30. 8 v.r. Izidorius Dinapas. sūnus Anta- 
Išpažintys klausomos sešt. 3:30 no įg Sibiro jieško savo sesers -— 
iki 5:30 ir 7:30 iki 9 v.v. šv. Je- MARIJONOS DINAPAITES-ZIM- 
zaus Širdies novena kiekvieną penk LIENfiS (vyro pavardė Zimbus), 
tadienį 7:30 v.v. Visi kviečiami da- i Atsiliepti arba apie ją pranešti 
lyvauti. Father Leo Hanley. Fr. $iuo adresu: George Krenčius. 3112 
Mattew Kelley ir Fr LaVerne \y 44th St.. Chicago, III.
Cure. ______ ,

CAnal 6-9272 

VISI KVIEČIAMI
Jieškomas JURGIS GREIČIUS. 

Jieško Judita iš Lietuvos. Dėl dau
giau informacijų kreiptis j Anta
niną Rejerienę. 3519 W. 59th St. 
Chicago 29. III.

COMPTOMETKO MAŠINRAŠČIO 
MOKYKLA PRADEDA 
RUDENS SEMESTRĄ

Jeigu vis dar tebevargsti dulkia
me fabrike .tai tuojau skambink mo
kyklos vedėjui I*, kodeinui, nes tavęs op 
laukia svarbus darbas raštinėje. Mo

Jieškoma ponia PETRAVIČIE- 
Nfi arba PETREVIČIENE gimusi 
Amerikoie. Jos vyras gimęs Lie
tuvoje. Galima gauti žinių apie jos 
motiną. Kreiptis i Antaniną Reje
rienę. 3519 W. 59th St.. Chicago 

III.
----------------------  —- I

Adelė Gražytė, našlaitė, iš Va-. . x . j., vo žmonos po to, kai jis pasiekė St. Lawrence upę ir suminėtus los adresas
dele garbe turėt, tok, d,dėl, „kerdą iškalbėjo 24 vai. 19 m cže t , j, aplink 5543 S. Albany av.. Td. WA M3I3 j^ipaZ v£ “liX
šachmatų meisteri savo tarpe.. Civilinių teisių reikalu. (INS) ® . .,-------------- —---------------- -------- — iiosąiun »«i.. «-iPduų vau,., pesso1 r i Calumet ežerą, kuris praside-Jis nuolat gyvena Hamiltone iri . . .
teikia didelės garbės vietos lie- j
tuviams. Sveikiname Povilą Vai- žymus lietuvių veikėjas
tonį ir linkime jam ir ateityje:®- Vitkus.

sėkmės! j Laisvės Varpas

da nuo 103 gatvės.
prof. MISCELLANEOUS

Šienligininkai tebečiaudi
Pasikeitęs vėjas, pradėjęs

, • t Tr buv VTTTčn nirm T Afntnlinnis i • • c j , , • Naujosios Anglijos kultūrinė pūsti iš šiaurės, sumažino žoliųdraugus ir gražiąją I. K. Rakiu-: £«. -UKo '/•..““‘“Iko o i”' a u h • ! t1 ' radijo programa, vedama adv. i dulkelių skaičių ore: anksčiau

P. Viščinio, dėl radijo stoties į tų šienligę sukeliančių dulkelių 
viename kubiniame

nų vasarvietę. ir daugybė žymių lietuviškojo
— J. Jonaitis, M. Pranekūnas gyvenimo asmenybių. Visi jie 

ir Iz. Ragauskas šią vasarą nu-! sutilpo ir visi rado savo vietą 
sipirko namus?. Tuo būdu dabar ^arP Paprastų ir /aibės svečių.
Sudbury ir apylinkėj yra dau- . šeštadienis praėjo sporti- 
giau kaip 60 lietuvių namų sa- ninku ženkle, čia jų dalyvavo

— Hamiltono ateitininkai š.

landą, kur bus pašventintas kan 
kinių kryžius prisiminti ištrem-Į
tus lietuvius iš tėvynės prade- ........ . . , . . , ,. si sekmadieni turėjo savo pas- jarde buvo net daugiau kaipdant 1941 m. ir bai/iant pasku- * * .. J .. . ...... . . .6.
tįnjajs kutinę transliaciją is senosios 900, ketvirtadienį jų tebuvo 187,

Hamiltonan

vadovybės pasikeitimo, praėju-; Chieagoje

kutinę transliaciją
yra atkeltas radijo stoties. tačiau šienligininkai vistiek te-

, per .šimtas asmenų iš Detroito, naujas (antrasis) kunigas Jur- Kaip teko patirti, energingo ^e^au^’- nes t°s rūšies aler*gi-
šas, kuris yra baigęs muzikos šios programos vedėjo rūpesčiu tul’intiems jau būna pakari-
mokslus ir galės vesti ne tik ji bus tęsiama ateinantį sekma- Į karnai didelis paerzinimas kai
bažnytinį, bet bendrąjį chorą. į dienį iš stoties WHIL banga! kubiniame oro jarde yra 25 dul-
HamtRonui jau seniai trūko ge-: 1430. Programos pradžia bus; kėlės. Šio mėnesio pabaigoje tu
ro choro vedėjo. Būtų gera. jei 8 vai. ryto. Pagal vedėjo Viš-! ri ateiti palengvėjimas.

vininkų.
— Dr. Vytautas Grakauskaę Montrealio, T oronto Hamiltono 

su šeima iš Chica?os praleido *r kitų vietovių. Gausiai sportą 
atostogas pas P. M. Venskevi- atstovavo kanadiečių spauda,
£įug ‘ , kaip “Globė and Maii”, “Hamil-

— Prof K. Račkauskas pra-! *Or> Spectator , “Toronto Star 
leido 22 dienas atostogų I. K., ū’ kt. J sų korespondentas tei- 
Balčiūnų vasarvietėj ir grįžo į kė jiems norimų informacijų.
JAV žvmiai sustiprėjęs. | Kanados T. V. kelis kartus pa-

— Pamaldos Tautos šventės demonstravo lietuvių tautinius
proga bus rugsėjo 8 d. Tuoj po šokius, gražius mūsų lietuvaičių | ka daina ir jos įtaka jaunimo
pamaldų kun. A. Sabas išvažiuo rūbus. \ akare per 2,000 lietu- sįejaj
ja atostogų į pietų Ontario ir vib susirinko į susipažinimo ir — Hamiltono pradžios mo-
į JAV. Rugsėjo 15 d. lietuviš- šokių salę. Čia galėjai matyti kykla pradės savo darbą š. m.
kų pamaldų nebus. Griš rugsė
jo 21 d. vakare.

— Šv. Tėvo įgaliotinis kun.

į chorą, tiek bažnytinį, tiek ben 
drąjį, būtų, įtraukta daugiau 
jaunimo. Lietuvybės išlaikymas 
yra tampriai surištas su lietuviš

činio pareiškimą, programos tu
rinys nebus pakeistas. J. Č.

Athol, Mass.

ŠILDYMAS

ANTANO MIKULENO ir kitų dė
džių, nuo sena gyvenančių Chiea
goje. Prašoma kreiptis ar praneš
ti: Albinas Repšys. 21 Thome St., 
Worcester 4. Mass.

lietuvių iš Chicagos, Clevelando, rUgSėjo mėn. 7 dieną, kaip pap 
Detroito, Hartfordo, New Yor- rastai, toje pačioje vietoje. Mo
ko, Bostono ir etc. Jaunimas tykios vedėjas Jonas J. Mikšys 

J. Kubilius, S. J. apsilankė ofi-1 puikiai linksminosi ir šoko lietu-1 yra didelis idealistas ir visa sie- 
cialiu vizitu, kaip šv. Tėvo įga-! viškus šokius. Jautėsi tikrai gra ja stengiasi įkvėpti lietuvišką 
liotiniš, pas Sault Ste. Marie I ži, jauki ir nuoširdi lietuviška dvasią mūsų jaunimui, 
vyskupą North Bay mieste. Iš
ten aplankė Sudbury generalinį 
vikarą Msgr. C. J. Humphrey 
ir lietuvių kolonijos kapelioną 
kun. Ant. Sabą, tirdamas lietu
vių dvasinės pastoracijos reika
lus. Iš čia išvyko į Sault. Ste. 
Marie, o vėliau vyks į kitas Ka
nados lietuvių kolonijas.

— Lietuvaitė Virgini ja Kriau- 
čeliūnaitė laimėjo Mineapolio 
meno mokyklos $375.00 stipen
diją paišybos studijoms tęsti.

Sudhtiriškis

Niagara Falls, Ont.

atmosfera. Daugelis stebėjosi 
gražiomis Amerikos mergaitė
mis, kurios labai ryškiai skyrė
si savo puošnumu, rūbų įvairu
mu ir puikiu skoniu. Šokius ap
lankė per 2,000 svečių. Tai labai 
retas dalykas lietuvių gyveni
me.

Meninė programa buvo atlik
ta p. Alice Stephens ansamblio

Brockton, Mass.
Lietuvių diena

Š. m. rugsėjo mėn. 8 d., kaip 
ir kasmet, Brockton Fair 
Grounds, lietuvių Bakūžėje 
Brocktono Lietuvių Taryba (ku 
ri sudaryta iš aštuonių Brock-

ir sol. St. Baranausko; akt. H.' tone veikiančių lietuvių organi- 
Kačinskas, kaip visada, buvo beizacijų) atidaro lietuvių meno 
priekaištų. Visa 1,500 žiūrovų j parodėlę. Parodėlėje bus gali- 
auditorija buvo sužavėta St. Ba 1 ma pamatyti gražių Lietuvos

Radioaktyvumo pavojus
ugniagesiams

Sherman viešbuty ketvirta
dienį prasidėjo ugniagesių vy-

i Kunigo A. Jankausko išleistuvės jasniųjų suvažiavimas kuriame
Kun. Albinas Jankauskas grj- klt» dal>',"‘ buv° kad

žo iš Californijos, Los Angeles, ugniagesiams susidaro pavojus 
Vyčių suvažiavimo rugpjūčio 29 [ nuo radioaktyvių medžiagų, ka- 
d. į savo seną vietą — Atholį.
Rugpjūčio 30 d., penktadienį, at 
laikė paskutines šv. mišias A- 
tholo bažnyčioj, į kurias gau- 

j I šiai susirinko altoriaus patar- 
I nautojai ir parapiečiai atsisvei- 
: kinti su savo gerbiamu ir nuo- 
, širdžiai mylimu kunigu. Dauge
lio akyse matyti buvo ašaros... 
ašaros be žodžių, bet daug kal
bančios. Iš keleto skausmo su
spaustų žodžių išsiveržė žodžiai:
“Mes tokio kunigo neturėjome, 
gal ir nebeturėsim... Jis buvo 
mūsų dvasinis tėvas-mokytojas, į 
brolis ir draugas.” Pažino jį li-i 
goniai, seni, jaunimas; ir ma-

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

1546 S. 49th Court, Cicero
Tei. OLymple 6-0775 ano 8 vaL 

ryto Od 5 vai. vakaro. 
Telefonas ano 5 vai. vakaro: 

OLymple 2-6752
LIET. APDRAl’DOk SOENTTRA 

Visų rOMą apdraudoo Autoinobt 
lių flnansavlrnaH Notart&taa Valsty
bės patvlrtlnos kainos

PrleS darydami apdraudas kitur
pasiteiraukite pas mua.

JONAS RIRVtmS
VVAlbrook h-M7t

INTFRSTATF IN^PRANCF AOFNCV 
R1OS S. Ashland Avė., ( himno 3#. 111.

DELOE CO.
Better living thru home improve- 

ment.
Parduodamos aluminijaus durys, 

langai, durų ir langų stogeliai ir kt.
Duodama išsimokejimui 3 me

tams. Norintieji įsigyti geriausios

Jieškoma VALERIJA GEDGAl’- 
instoliuoja, vi- bAITC-MONTVILIENfi, (našlė), 

duktė M v kolo. Jieško motina iš Lie 
tuvos. Ji pati ar žinantieji prašomi 
atsiliepti jos pusseseriai Onai Juod- 
valkienei. 3906 Parrish Avė., East 
Chicago. Indiana.

Visi P»tT»»Iiui ghn lietuviai
KT.AURO IR P.FMTA

Pittsburgh’o Lietuviu
Kataliku Radijo Programą

VHdovauJarna —
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSU' OJA M A 
Kiekvieną sekmadien* nno 

1:30 iki 3:00 gal. p. - 
(fl STIPRIOS It» UaUNO'W>

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

visais reikalais krelpkltfis Šiuo adre 
•u: LITHVANIAN CATHOLIC HOUF.

?4tnttnp w i D A Rrųdrtbrk rsų

da jie turi gesinti įvairias labo- .i, . ' bJ ° , kokybes už žemiausią kainą skam-
ratorija9, kuriose vykdomi abo- Į binkite __
miniai tyrimai. KOSTAS BUTKUS
- PROSIiPECT 8-2781

JOSEPH KRZYZEWICZ 
(Krist) (Christ)

oooooooooooooooooooooooooo-

PLUMBING
Licensed bonded plnmbcn 

Joks darbas nėra didelis ar mažas 
Saukite dabar. Kalbame lietuviškai

ToL — REpubHe 7-0844 ar 
WAlbrook 5-3451

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOr I

SVARBUS PRANEŠMAS
Mūsų bendrovė turi su Rusi- 

: jos Intuorist (Maskvoje, be
tarpių sutartį-įgaliojimą d ė 1 

, siuntimo siuntinių i Lietuvą t ar 
1 Rusijon L Mes turime teisę pri- 
I imti Jūsų pačių sudarytus ir 
; mums pristatytus siuntinius 
: persiuntimui LIETUVON, pa

imant visus reikalingus mokes
čius.

i mas vra neatpažįstamas.
Tikrai buvo verta jam duoti

I lėšų tęsti studijas toje pasaulio 
Š. m. rugpjūčio 31 ir rugsėjo | dainos tėvynėje — Italijoje, kur 

1-2 dienomis Niagaroje, tame | jis jau yra pasisėmęs daug gra- 
pasaulinio grožio kampelyje, į- žaus dainavimo meno ir puikios

Lietuvių demonstracija 
Niagaroje

žieji parapiečiai turėjo nuolati-
ranausko didele pažanga, jam vaizdelių, o taip pat ir gražiau-' nJ savo ?l°bėją bei draugą.

Nė vienam iš tų surado ma
lonų kunigišką užuojautą ir pa
guodos žodį.

1 mokantis Italijoje. Jo dainavi- sių lietuviškų gintaro, medžio
audinio bei odos išdirbinių. Šiais 
metais lankytojams yra suda
ryta galimybė ne tik apžiūrėti, 
bet ir išsirinkus įsigyti kurį

vyko 5-ji Kanados Lietuvių die
na. Visos gatvės skambėjo lie
tuvių kalba, mirgėjo gražūs mū
sų moterų ir mergaičių tauti
niai rūbai. Praeiviai stėbėjo re
to gražumo ir margumo tauti
nius lietuvių moterų rūbus. Vi
si klausinėjo-ir įdomavosi: kas 
ir iš kur tie puikūs tautiniai 
kostiumai?! Šią pasaulinio gro-

itališkos mokyklos. Ta mokyk
la turi pasaulinį vardą. Tad dar 
nepagailėkime tam gabiam lie
tuviui lėšų ir tada turėsime pa
saulinio garso lietuvį tenorą, 
koks buvo mūsų visų mylimas 
Kipras Petrauskas. Daugiau 
širdies ir meilės dainos menui!

Nors pora žodelių nori pami
nėti p. Steponavičienės ansamb-

Besirengiant kun. A. Jankaus 
kui į naują paskyrimo vietą, vis 
dar skubėjo pavieniai parapie
čiai atsisveikinti savo mylimą | 
kunigėlį. 4 vai. p.p. galutinai j 
atsisveikino su parapiečiais ir j 
išvyko į naujai paskirtą vietą1 
— Worcesterį, Aušros Vartų

SIUNTINIAI | LIETUVA — KALĖDŲ SEZONAS
GĖRIS Hiuntiniai 22 svaru svorio. Greičiahsias pristatymo laikas. 
Jūsų siuntiniai per 4 savaites vietoje. Žemiausios kainos. AukJIta 
prekių kokybė. Siunčiame viską kas yra. leistina. Siunčiame maistą 
įvairiausių rūšių pagal Jūsų pageidavimą ir pasirinkimą, riebalus, 
mėsos gaminius, pieno gam., vaisius, miltus, įvairias kruopas, sal
dainius šokoladą ir kitką.
pav,: 22 sv. taukų kiaulinių (su muitu ir persiuntimu) $21.90 

22 sv. cukraus ’’ ’’ $12.95
22 sv. lašinių

Galite pasirinkti maistą kilogramais ir puskilogramais iš mūsų 
kainaraščių.
Siunčiame odą ir avalynę:
2 kg. odos (5 porom batelių) su muitu $18.30
1 kg. labai storų — 4’/> mm. padų 3.95
Vyriški tufliai sti muitu dbigttbu padu 12.90
Moteriški bateliai " 10.95
Medžiagos kostiumam nuo $9,25 ir dauginti.

” , " ’’ 9.45 "
Sąžiningas ir greičiausias patarnavimas per •

ORBIS
Chieago: 4414 S. Rockvvell St., Chieago 32, IIL Tel. Y A 7-2445 
Centras: Toronte, Bathurst St. 298, Toronto 2B, Ont., Canada

nors išdirbinį. Parodėlė bus ati
daryta iki rugsėjo 15 imamai.

Tą pačią dieną 3 vai. prie ba
kūžės rengiama tai dienai pri
taikyta programėlė. Prie bakū
žės per visą parodėlės atidary
mo laiką veiks valgykla, kurioje lietuvių parapiją, 
bus galima gauti lietuviškų val
gių. Brocton Fair Grounds, be 
lietuvių, panašias parodėlės ren-: 
giamos ir kitų tautybių. Papras 
tai jas aplanko tūkstančiai žmo 
nių. Čia lietuviai turi gerą pro- 

I gą ir supažindina labai daug ki- 
! tataučių su Lietuvos garbinga 
j praeitimi, pasiektais jos laimė- 
i jimais bei su šių dienų okupaci- 
i ja. O gautas pelnas iš minėtos 
valgyklos yra naudojamas lie
tuvių kultūrinėms bei Lietuvos 
laisvinimo reikalams.

Brocktono Lietuvių Tarybos 
valdyba kviečia- Brocktono bei 
jos apylinkių lietuvius paremti 

! šį kilnų tikslą savo atsilanky
mu. Ta proga tenka priminti, 
kad šiais metais valdybą suda- 

| ro šie veiklūs lietuviai: pirmi
ninkas V. Zinkevičius, vicep.

Gyveno 7734 S. Carpenter St.
Mirė ruga. 5 d., 1957, 7 vai. 

ryto, sulaukęs 82 m. amž. 
Gimė kietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime

2 sūnūs: John ir Joseph, Jr., 
kt. Ktminės, draugai, pažįstami.

Kūnas paftarvotas Hrady kop
lyčioje, I01H-20 W. 79th St.

I>aidotuvės įvyks pirmad., 
ru>fs. 9 d., iŠ koplyčios 9 vai. 
bus atlydėtas į St. Sabinos pa
rapijos bažnyčią, kurioje Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs.
laidotuvių direktorius P. G.

Brady. Tel. VIncennes 6-0fi0(b

Perskaitę “Draugą’ 
kitiems!

t

MES SIUNTINIUS SIUNČIA
ME TIESIOG Į U. S. S. R BE 
JOKIŲ TARPININKŲ.

Dabar Lietuvon galima siųs-
duokite Į ti tik VISAI NAUJUS daiktus. 

. nieko vartoto. Siųskite savo 
siuntinius mums per paštą, o

CHICAGOJE
Kelionė per keturis 
didžiausius ežerus

Didžiulis Chicagos Pramonės 
ir Prekybos Butas, pavadintas 
The Chicago Association of Com 
merce & Industry, prie kurio 
priklauso daugiau negu 20,000 
pramonininkų, pirklių ir profe-1 
sionalų, surengė ekskursiją per 
keturis didžiausius gėlo vandens 
ežerus pasaulyje.

Vienas šitos ekskursijos da
lyvis yra gerai žinomas lietuvis! 
auditorius Juozas P. Varkala 
su žmona.

Laivas “North American” iš-J 
plaukė iš Chicagos rugsėjo mė- Į 

J. činčys, sekret. Em. Bliudni- nėšio 3 ir grįš Chicagon 11-tą' 
dieną.

Ilgis šių keturių ežerų (Mi- 
chigan, Huron, Erie ir Ontario) 
yra daugiau 1,000 mylių į vieną 
pusę. Apart kelionės didžiuliu

t
A. A.

j kas ir ižd. M. Tubis. Tenka pa
žymėti, kad, be eilės kitų lietu
vių, įvairiuose darbuose valdy
bai aktyviai padeda Brocktono 
Lietuvių Bendruomenės p-kas

JONAS ŽAKIS
Gyv. tsftth and Crawford AVp. 

HOMEWO|OD, ILK 
Tel. Homewood 5fi8'4

Mirė rugsėjo 5 d., 1957. N v. 
vak., HiilaiikcH 71 m. anižlrug. 
Gimė Lietuvoje; kUo iš Šiaulių 
apskr., Akmenės parap., šapna- 
gių kapno.

Amerikoj)- išgyveno 47 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmonų Jteva (Žukauskaitė), 3 
sūnūs: Joseph, Peter Paul, mar
ti Hernlee ir Lew1s, marti Jose
phine, duktė Eleanor Toyser, 
11 anūkų, I anūkė, pusseserė 
Ona .Mėlis su šeima, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Cordt kop
lyčioje, lftoth A Dlxle Hwy„ 
Homewood. III.

laidotuvės įvyks pirmadienį, 
rugsėjo 9 d., iš koplyčios A: 30 
vai. ryto hus atlydėtas į Ht. 
Kazimiero parapijos bažnyčių. 
Chieago Heighls, III.. kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielų. Po pamaldų hus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nnllfldę: Žmona. sOnAa, dnb- 
tė, marčios Ir anūkai lr proa
nūkė.

A. A.

ANTANINA KAMINSKAS 
Vabolintė

Gyv. B95S 8. Rocktveli st.
Mirė rugsėjo 5 d., 1957. 1:30 

vai. popiet, sulaukus pusės am
žiaus. Gimė Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Dr. Joseph Kaminskas, 
marti Viola, 2 anūkai Sharon 
ir Gerald; giminės: Antanas 
Kadzukirnas su šeima. Petras 
VVabol su šeima. 8t<lla Wabol. 
Pranciškus ir Marijona Schultz 
su šeima, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas lAckatvicz 
koplyčioje. 2424 W. b#th St.

I Aid otų vės įvyks pirmadieni, 
rugsėjo 9 d., iš koplyčios S:3o 
vai. ryto bus atlydėta į švenč. 

I P. M. Gimimo parapijos liažny- 
čių. kurtoji- jvyks gedulingos 
pamaldos už. velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nnllūdę: sūnus, marti ir
anūkai.
lAidotuvių direktorius Stepo

nas lACkaaiez. Tel REpublic 
7-1213.

j mes juos gavę surašysime do- 
; kumentus ir Jums pranešime 
I kiek reikia atsiųsti pinigų.

GLOBĖ TRA VĖL SERVICE 
4102 Archer Avė., 

CHICAGO 32 ILL.
Tel. FRontier 6-6399

FRONCZAK’S HARDWABE 
2606 W. 47 St.. $1 7-3138

Elliotts Paints — Pilnas pasi
rinkimas dažų spal vii. Elektriniai 
ir plumbing reikmenys. l'žeikil? 
pamatyti pilną •’hardaare" pasi
rinkimų. Atdara kas.li.-n 9 v. r 
iki X v. v. Pirmad. ir ketvirt. 9 
iki 9 v. v.

DON’T SHOP ON SUNDAY
AJAX AUTO COMPANY

AUTHORIZED OLDS DEALER
7800 Stony Island Avė.

S Agfnaw 1-14410
OPEN EYES

Nudėvėti ir nebestiprūs baldai 
Naujai apkalami ir sutaisomi 

PRIEINAMOS KAINOS 
NEMOKAMI APSKAIČIAVIMAI 

WALTER*S 1’PHOLSTF.RY 
CHELSEA HOTEL iLOBBV 

IX>ne: beach 1-3000

Mūių mieliems AGOTAI ir JONUI PETRAIČIAMS dėl 
brangaus brolio

A. f A

KUN. AUGUSTINO PETRAIČIO,
VYorcester, Mass., Šv. Kazimiero parapijos klebono 
mirties, giliausią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

.Antanina. Julius, Vj-tautas, Henrieta ir lėtimutė Vepštai
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=a= DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Šeštadienis, rugsėjo 1957

X Ant. ir Angelė Norhital
rugsėjo 5 d. jau apleido Chi* I 
cagą ir išvyko apsigyventi j 
Kaliforniją. Jie neturėjo nė ga
limybės atsisveikinti su visais 
savo draugais ir pažįstamais, 
todėl nors per laikraščio skiltis 
visus atsisveikina ir linki vi- j 
siems gausiausios Dievo palai
mos.

X Beata Monstavičiūtė. stu
dijavusi muziką Roosevelto uni
versitete Chicagoje, išvyko pa
gilinti studijų į Europą. Šiuo 
metu keliauja į Paryžių, o vė
liau žada lankytis Vokietijoje.

i
X Ryloj, rugsėjo 8 d., įvyks

X Kon. P. Daužvardis ir prel.
L Albavičius Cicero šimtmečio 
minėjime rugsėjo 15 d. 6 vai. 
pasakys kalbas. Bus įdomi lie
tuvių atliekama programa, ku
riai vadovaus Juzė Daužvardie- 
nė.

X Vargonininkų sąjungos
vadovybė praneša, kad rytoj | iškilmingos pamaldos j Šiluvos 
per didžiąsias Maldos dienos Mariją visoje Chicagoje bei jos 
iškilmes Marąuette parke (Lith- apylinkėse. Kartu bus švenčia-! 
uanian Plaza), tarp kitų, bus ma įr mūsų Tautos šventė, 
giedamos šios giesmės: Sveika Centrinės iškilmės yra organi- 
M arija, Šiluvos giesmė ir Ma- zuojamos naujojoje Marąuette j 
rija, Marija. Didžioji procesija Parko Marijos šventovėje, 
prasidės 3 vai. po pietų. Proce- 10:45 vai. dieną prel. J. Paskųs 
sija baigsis Gimimo parap. baž- laikys iškilmingas šv. mišias, 
nyčioj. Palaiminimą Šv. Sakra- kurių metu pamokslą pasakys; 
mentu suteiks pats kardinolas kun. Spurgis, MIC. Chicagos! 

Samuel A. Stritch, Chicagos Lietuvių Vyrų choras yra pa- 
arkivyskupas. kviestas giedoti šv. mišių metu,

kuris atliks Gruberio mišias.
X Nors kun. A Valančiaus Prudencija Bičkienė gie- 

vadovaujamoj Šv. Mykolo para- dog galo offertoriumo metu. Pa- 
pijoj Chicagos šiaurinėj daly maldose dalyvauja visos kata-
yra nedaug lietuvių, bet ir ši organizacijos su savo

NELAIME

Iškeltojo traukinio nelaimėje buvo sužeistas jo parei
gūnas VVilliam Hochstein, 51 m.; čia jam suteikiama pa
galba. • (INS)

- i. - ---------------------- --- .-j - - -

MARIJA IR MES
ANTANAS JUŠKA 

1. Jeigu kiti tiek turėtų...

CHICAGOS ŽINIOS
l Uoliai jieško žudikų

parapija gražiai Įsijungia į di 
dingą visų lietuvių ir katalikų 
šventę — rugsėjo 8 skirtąją Ši
luvos Marijai pagerbti bendrą 
maldų dieną. Po iškilmingų pa
maldų savojoj parapijoj tikin-

vėliavomis, chorai iš visos Chi
cagos ir Cicero ir pavieniai lie
tuviai prašomi rinktis į Mari
jos mokyklos kiemą ir rikiuotis 
eisenai. 3 vai. popiet dvasišką
ja pasitiks kardinolą. Po to

tieji su savo dvasine parapijos eisena-procesija, giedant
vadovybe dalyvaus bendroj di
džiojoj iškilmingoj procesijoj 
naujoje Šiluvos Marijos šventė
je Marąuette Parke.

X Prelatas L. Mendelis, Šv. 
Alfonso parapijos klebonas Bal- 
timorėje, Md., atvykęs dalyvau
ti Šv. Kazimiero Seserų auksi
nio jubilėjaus iškilmėse, apsi
lankė dienraščio “Draugo” nau
jose patalpose ir T. Marijonų 
vienuolyne. Naujieji pastatai 
padarė tokį Įspūdį, kad, grįžęs 
į namus, tuojau atsiuntė admi
nistracijai $100 čekį. Vadovy
bė yra nuoširdžiai dėkinga gerb. 
prelatui už dosnumą.

Jeigu bedievybės apaštalai tu 
retų Amerikoje 120 lietuviškų 
parapijų ir su tūkstančiu lietu
vių kilmės kunigų ir su pusantro 
tūkstančio seserų, su 100 pra
džios ir augštesnių mokyklų,

Marijos giesmes, į naująją baž
nyčią. Ten bus meldžiamasi į 
Visagalį už mūsų Lietuvą ir pa- 

' laiminimas Švč. Sakramentu.
Įrengti garsintuvai skelbs ir... . _ . J
, , ..................... 11 jei jų propagandai tarnautų vie-lauke esančiai miniai pamaldas__,._i: __________________
iš bažnyčios. Tai bus visų lietu
vių šventė, ir visi kviečiami iš 
visur suvažiuoti į šias iškilmes.

X Antanas Vaišvila, gyve
nantis Rout 2, Box 714, Zion, 
III., po sėkmingos operacijos 
Lorettos ligoninėje grįžo į na
mus ir laipsniškai sveiksta.

P. p. Vaišvilai — pavyzdinga 
šeima. P. A. Vaišvilienė yra 
plačiai žinoma visuomenės vei
kėja, lakios orientacijos mote
ris. Užtat p. p. Vaišvilai išauk-

X Bronius Tūbelis savo var
dinių proga gavo sveikinimo . , , ,
telegramą nuo giminių iš Lie- lf*> lr P^yzd.ng, seimą. Jų du 

sūnus vedę ir gyvena su šeimo
mis, o dvi dukrelės yra lietuvių 
Šv. Kazimiero kongregacijos 
vienuolės. Jų viena duktė —

tuvos, iš Kupiškio.

X Dalia Juknevičiūtė laimė
jo Chicagos Meno instituto kon
kursą. Jai paskirta premija me
no studijų gilinimui užsienyje, 
kurioms ji numato išvykti į 
Europą.

X Prel. J. Paškauskas, kurio 
rūpesčiu ir pasišventimu turime 
lietuviškąją Marijos šventovę, 
laikys iškilmingas šv. Mišias 
rugsėjo 8 d. sumos metu. Tą 
dieną melšime Marijos užtari
mo mūsų tautai. Tą dieną cent
rinės pamaldos įvyks Marąuette 
Parko naujoje bažnyčioje, kurių 
metu giedos Chicagos Lietuvių 
Vyrų choras, vedamas muz. 
Vlado Baltrušaičio.

X Arkivyskupijos televizijos 
centras praneša, jog per šį mė
nesį iš stoties 2 sekmadienių 
rytais, 8 vai., bus matoma: rug
sėjo 8 — Chicagos kunigų re
kolekcijų namai, rugsėjo 15 — 
kaip pradėti parapiją, rugsėjo 
22 — atvykusiųjų iš Puerto 
Rico problema. Jei sekmadienių 
rytais einate išklausyti vėles
niųjų šv. mišių, tai atsisukite 
savo televizi jos aparata (2 sto
tis) ir pamatysite įdomių kata
likiškų paveikslų.

seselė M. Cordia — dvejus me
tus misijonieriavo Meksikoje, 
skleisdama Kristaus mokslą pa
gonims vaikučiams. Seselė M. 
Cordia yra pasekusi mamytės 
pėdomis: linksma, maloni, pa
triotė lietuvaitė. Pirmas jos 
žvilgsnis pavergia visus, kas 
tik gauna progą susutikti su ja. 
Užtat ji yra visų mylima, kaip 
vaikų, taip suaugusių. Seselė 
Geralda dirba ligoninėje kaip 
slaugė, savo maloniu būdu teik
dama suraminimą sergantiems. 
Garbė lietuviams turėti taip 
šviesias patriotes lietuvaites, 
kurios, nors gimusios Ameriko
je, gražiai vartoja lietuvių kal
bą, o taip pat taisyklingai rašo 
lietuviškai. Garbė ir jų tėve
liams, kad jie sugebėjo jas to
kiomis išauklėti.

X Antanas Pakcltis rugsčjo 
4 d. minėjo savo gimtadienį ir 
tuo pačiu laiku išėjo i pensiją.

nas dienraštis, keli sąvaitraš 
čiai, kelios dešimtys kasmet iš
leistų knygų, radijo valandėlės 
didesniuose miestuose, jei jie su 
rengtų bent kelius seimus į me
tus, priimtų daugybę rezoliuci
jų, į gatves ir šaligatvius išsi
lietų, tada ir Dievo namams lan 
gų neliktų. Mes katalikai tą vi
są turime.

2. Lietuvis savo Dievą tyliai 
garbina

Mes meldžiamės rečiau namuo 
se, dažniau bažnyčioje. Kartais 
ir ne prie pat altoriaus, veikiau 
prie durų. Nebūtinai tai reikštų 
turėti šimtininko nusižeminimą, 
ne, — lengviau kitus pastebėti, 
greičiau ir Dievo namus apleis
ti. Gražu, kai kiti gražiai gieda. 
Tačiau choras ir be manęs ap- 
seina, nors prie vaišių stalo ir 
savo balso stiprumu ir savo 
klausa galiu ir visus kitus pra
lenkti. Kai buvome vaikai, pro
cesijas mėgom. Tris kartus Ve
lykų rytą vingiavo procesija a- 
pie bažnyčią, kiek vėliavų, skam 
bėjo varpai, dundėjo būgnai... 
Jei nebūtų procesijos, galvojo

me tada, nebūtų ir Prisikėlimo. 
Praėjo metų metai. Jei tik ar
čiau, kodėl gi ir Velykų rytą 
neužeiti į kitataučių bažnyčią, 
ar ne tas pats Dievas? Čia mat 
trumpiau, kam čia rūpintis, bus 
ar nebus procesija? Nyksta re
liginės tradicijos, o lietuvis sa
vo Dievą savoj širdyje bepalie- 

i ka. Ir taip būdami turtingi, vie- 
' sumoje pasirodom ubagais. Ir 
taip lyg ne mums Kristaus žo
džiai būtų taikomi — kas išpa
žins mane žmonių akivaizdoje, 
tą aš išpažinsiu Dievo....

3. Šiluvos atgarsiai

Chicagos lietuvių 
konferencija

Chicagos ir apylinkės lietuvių 
organizacijų vadovybėms ir na
riams pranešu, kad Chicagos 
Lietuvių Tarybos metinė konfe
rencija įvyks š. m. lapkričio 
mėn. 17 d., sekmadienį, 1 vai. 
30 min. p. p., Lietuvių audito
rijoje (3137 S. Halsted St.), di
džiojoje salėje.

Organizacijų vadovybės vra 
prašomos -šiai konferencijai 
rengtis ir savų parengimų tuo 
metu nedaryti.

Konferencijos programa bus 
paskelbta vėliau.

Teodoras Blinstrubas, 
Ch-gos Liet. Tarybos pirm.

Inflacijos pavojus praėjęs
Chicagos universiteto profe

sorius, ekonomistas Ezra Solo- 
mon, kalbėdamas į 1,100 advo
katų, susirinkusių į seminarą, 
kurį surengė Chicago Title and 
Trust bendrovė Morrison vieš
butyje, pareiškė, kad inflacijos 
banga einanti prie galo ir atei
tyje reikia laukti nusistovėju
sių kainų. Inflacinę bangą at
nešė trys priežastys: verslo 
įmonių didelės išlaidos plėtimui- 
si, augštos išlaidos federalinių 
įstaigų ir prekių atsargos. Tos 
priežastys praeinančios ir in
flacijos • pavojus nykstąs.

Spausdinimo istorinė 
paroda

Rugsėjo mėnesį Chicagos 
miesto bibliotekos patalpose, 
prie Randolph gatvės, . yra su
organizuota istorinė litografijos 
(spausdinimo meno) paroda. 
Išstatyti pavyzdžiai iš 1796 m., 
kada litografinis būdas buvo 
išrastas, ir paskiau — ekspo
natai, vaizduoją tą spausdini
mo šaką iki mūsų dienų.

Finansiniai patarimai 
šeimoms

Loyolos universitete rūgs. 14 
d. Teisių mokykloje, 41 E. Pear
son, Chicagoje, bus ištisą dieną

Iš tolimiausių Lietuvos kam
pų, kas važiuoti, o daugiausiai 
pėsti, lietuviai maldininkai trau paskaitos, atsakinėjimas į Mau
kia j Šiluvą. Juo sunkesni lai- sūnus .temomis — apie šeimų
kai, juo daugiau ir maldininkų 
suplaukdavo. Minių minios su
tvino 1940 metų rugsėjo 8 d. 
Jei Marija Lietuvą išgelbėjo 
nuo protestantizmo, Ji gali iš
gelbėti ir nuo komunizmo, kaip 
gerai ir logiškai katalikas lietu
vis galvojo. Ir dabar, kiek mums 
pasiekia žinios nors iš ūkininko 
viskas atimta, jis į kolchozą už
darytas, nors tarnautoją budri 
šnipo akis seka — Šiluvos at
laidai tebėra — suvažiuoja ku
nigai, susirenka ir net didesnės 
minios. Tebeskamba giesmės, 

j būna ir procesijos.... Marija, 
Marija, išgelbėk žmoniją nuo 
priešo baisaus... Tas šauksmas, 
jų ten, mūsų kenčiančių brolių 

1 ir seserų yra toks galingas, to-. 
X Šv. Kazimiero — Marijos kių kančių persunktas, kad jis 

Augštesniosios mokyklos alum-i gali ir dangaus skliautus at
metės rengia “Homecomlng j verti.
Day” sekmadienį, rugsėjo 8j 4 Oraž, ir girtina iniciatyva 
dieną. Iškilmės bus pradėtos iš
kilmingomis šv. mišiomis Šv.

1 Kazimiero Seselių auksinio ju-
bilėjaus sukaktuvių intencija. 
Prel. D. Mozeris atnašaus šv. 
mišias ir kun. C. J. O’Malley, 
De Paul universiteto preziden
tas, pasakys kalbą. Po užkan
džių bus pasikalbėjimas buvu- 

i sios Šv. Kazimiero akademijos
Ta proga draugų ir pažįstamų darže. Rengėja — Irene Rakai- 

tis, 2511 W. 71 St.

Antanas Rudis, dabartinis 
ALRK Federacijos pirmininkas, 
šiame krašte gimė, augo, moks-

X Į Detroitą iš Chicagos 
šiandien savaitgaliui vyksta vie
nas “Draugo” skaitytojas ir ga
lėtų savo automobiliu paimti 
dar 4 asmenis. Skambinti tel. 
CAnal 6-0337.

buvo gausiai pasveikintas.

Antanas yra kilęs i§ Krukų
Amerikon atvykęs J. deiroje šiemet spalio 20 d. Į i'įh’ica'

finansų tvarkymą. Pakviesti tos 
rūšies specialistai tai dienai į 
universitetą.

KOSTAS BUTKUS, kuris turi į- 
steigęs namų pagerinimo reikme
nims, šiuo metu atstovauja geriau
sių ir žinomiausių firmų alumini
jaus langus, duris suvyniojamus 
ir nesuvyniojamus aluminijaus, bei 
stiklinius Langų ir durų stogelius 
ir kt. žemos kainos. Duodama iš- 
8imokėjimul 3 metams. Prieš pirk
dami paskambinkite PRoepect 8- 
2781 ir jūs įsitikinsite kainos že
mumų ir kokybės gerumu.

parapijos.
prieš 47 metus. Antanas su parapijos svetainėje švęs 45 m. 
žmona Marcele yra plačiai žino- j sukaktį. Komisija ir valdyba 

mi ne tik Chicagoje, bet ir už i tam stropiai ruošiasi, šio mė- 
Chicagos, o taip pat Europoje.' nėšio 15 d. visuotiniame susi- 

Jie yra visų lietuvių vienuoliją, ( rinkime pateiks savo planus.

X Muzikas Antanas Skridu
X Lietuvos Kareivių draugi- dalyvavęs Kanados lietuvių

vyrų ir .moterų, kiek jų randasi 
plačioje Amerikoje, garbės na- 
riai-rėmėjai, kitų net po kelis 
kartus. Remia Altą, Balfą ir ki
tas patriotines organizacijas. 
Jų siuntiniai plaukia ne tik į 
Vokietiją tremtiniams, į Lietu
vą, bet ir į Sibirą, ir ne tik gi
minėms, bet ir visai nepažįsta
miems žmonėms. Yra atsikvic- 
tę ir kelioliką tremtinių.

Nariai turi ateiti į susirinkimą 
ir pasiimti biletus minimam 
banketui; biletus reikia platinti 
iš anksto. Įvykęs išvažiavimas 
davė gerų vaisių; tai jvyko gc- 
radarių-biznierių dėka. Banke
tas taipgi neturi duot nuostolių; 
suprantama, jog tai priklauso 
nuo komisijos-valdybos narių;1

! gą. Jis parsivežė puikių įspū
džių ir iš įvykusio minimosios 
šventės proga parado, ir iš kon
certo, ir iš krepšinio rungtynių 
bei kt. Kartu su A. Skriduliu 
į Kanadą iš Chicagos buvo nu- 

Į! vykę Juozas Vaineikis. Juozas 
Turčinskas ir Antanas Lcpars- 
kas.

X Ona Vaznienė, Šv. Kry
žiaus parapijos organizacijų 
veikėja, išvežta į Franklin 
Blvd ligoninę, Franklin Blvd. ir

jų sutartinis
daug reiškia.

pasišventimas Kedzie; kambarys 409. šiandien 
| jai daroma operacija.

Ius baigė. Jis apie Šiluvą vien 
iš savo tėvelių tegirdėjo, Lie
tuvoje nėra niekada buvęs. Jam 
pirmajam parūpo Šiluvos Mari
jos kultą iškelti — Marijos že
mė, esame Marijos vaikai... Jis 
tą idėją išgyvena, jam pavyko 
ne tik Federacijos valdybos, bet 
ir Amerikos episkopato pritari
mą laimėti, palankumą įsigyti. 
Darykime visa, kad tik ta šven
tė kuo geriau pavyktų, kad ir 
mažiausioje lietuvių parapijoje 
Amerikoje kiekvienas tikintysis 
pajustų lyg jis ir kūnu ir dvasia 
dalyvauja Šiluvos atlaiduose, lyg 
pranyktų didieji vandenynai, 
kalnai ir miškai, o mes visi, lyg 
pirmoje jaunystėje, savo ranko
se neštum Kristaus vėliavą ,o 
savo balsu šauktume — Marija, 
Marija....

5. Teatgija kovos dvasia
O kad ta šventė ir mumyse 

naująjį entuziazmą, naują ko
vos dvasią sukeltų. Laikas vie
šam pasirodymui, ką lietuviai 
katalikai gali, turėdami tokiuos 
turtus, tokiuos ginklus. Juk mai 
da gali sunaikinti ir įgimtą lie
tuvio pavydumą — brolis bro
lio, linkimą į įtarinėjimus — ar 
timas artimą, skinant visus vie 
nūs į draugus, kitus į priešus. 
Tegu Dangaus Karalienė įkvė
pia mums mintį, kad nesvarbu, 
kas dirba, svarbu kaip dirba. 
Visi į katalikišką talką kviečia
me, nežiūrint, ar kas būtų gi
męs Amerikoje, ar kas Lietuvo
je, ar kas mokytas, ar kas pa
sirašyti vos tegali ar kas jau 
yrą bosu, ar kas bosu niekuo
met nebus, ar kas fabrikus val
do, ar kas juos teišluoja. Jei 
kas tik turi gerą norą, sugeba 
pasišvęsti, tesijungia į mūsų ei
les. Kovos laukai yra milžiniš
ki, o darbininkų tiek maža. Vi
sų yra pareiga apaštalauti, jei 
norime vadinltis Marijos vai- 

i kais, gi Lietuvą Marijos žeme.

Chicagos policija uoliai jieš
ko žudiko Juditos Andersen, ku
rios kūnas, sukapotas, buvo 
rastas metaliniame inde įmes
tas į ežero įlanką. Nemažą sen
saciją mieste sudarė kai žmonės 
pranešė matę vieną vyrą įme
tantį keletą kaltų maždaug į tą 
vietą, kur buvo rastas lavonas. 
Policija tuos kaltus išgriebė. 
Ant jų buvo rasta panašių da
žų, kaip ir inde, kur buvo ras
tas nužudytosios lavonas. Pasi
stengta jieškoti vyro, kuris tuos 
kaltus įmetė. Neužilgo policijon 
prisistatė Axel Johson, 75 m. 
amžiaus, kuris prisipažino tuos 
kaltus įmetęs, kaip nebereika
lingus. Jį įmetant matę žmonės 
atpažino. Policija jį ištardžiusi 
paleido, įsitikinusi, kad jis nie
ko bendro su žmogžudyste ne
turi.

Policija surado jieškomus 
jaunuolius — Bill ir Pete, ku
riuos buvo nurodžiusi nužudy
tosios draugė, pažymėdama,1 
kad jie važinėję jas. Jų auto
mobily rasta kraujo žymių, bet 
jie pasakojo, kad mechanikas, 
kuris taisė mašiną, buvo persi
pjovęs ranką ir sukruvino jų 
mašiną. Jų pasakojimai nevisur 
sutampa ir policija juos toliau 
tardo.

Nužudytosios tėvas pasako
ja, kad mergaitė buvusi gera, 
paMusni ir su nepažįstamais 
vyrais mašina niekur nevažinė- 
jusi.

Medicinos ekspertai toliau 
daro tyrimus laboratorijose. Jie 
jau keturis kartus posėdžiavo 
ir nori paskubinti savo tyrimų 
rezultatus, kurie galėtų padėti 
jieškoti piktadarį. Tiriama, ar 
mergaitė nebuvo nunuodyta, 
norima tiksliau nustatyti jos 
mirties laiką. Ligšioliniai tyri
mai rodo, kad mergaitė nebuvo 
prievartauta. Tiriamos maisto 
liekanos jos viduriuose. Tiria
mos panagėse rastos dulkės.

SPECIAL PARTY
PALANGOS TAVERNOS
KRIKŠTYNOS
3212 S. HALSTED ST.
— Šį savaitgalį, —

Šeštadienį ir Sekmadienį
Skanūs užkandžiai ir gėrimai, link
sma muzika, dainos ir kiti įvairu
mai. Maloniai kviečiame vsus at- 
slankyti. KUNIGUNDA
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CONRAD HILTON 
HOTEL, Chicago

Pradžia 5 vai. 30min.

PROGRAMOJE DALYVAUJA:

CHICAGOS SIMFONIJOS 
ORKESTRAS 

(70 narių)
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LIL> PON5

KOKIO DYDŽIO IR KADA 
IR KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
Siame leidinyje ir S pusi. priede at
spausdinta JAV-blų Socialinio Orao- 
dlmo (Sodai Security) istatymas aa 
naujausiais 1»5fl metų papildymais, 
būtent: 1) Oficialia pensijų lr pašal
pų lentelės, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 62 metų amžiaus, 8) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas duo 60 metų amžiaus.

Be to, Siame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingų atsitikimų (statymas 
(Wonkmen’s Compensation), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno su- | 
sižeidimus klek mokama paSalpos. | 
Leidinių kaina tik 00 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti:

•DRAUGAS”
4545 Wmt 68rd Street 

CMcago 29, Illinois

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

PASAULINIO GARSO DAINININKĖ

D
A
I
N
U
O
J
A

Stasys BARANAUSKAS
ŽAVINGO BALSO SOLISTAS

Vytautas M AR ĮJOŠIUS

PO KONCERTO 

BANKETAS ir ŠOKIAI
MARGUTIS

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA .• 
VISA. LIETUVIU VISUOMENĘ 
ATSILANKYTI L JUBILIEJINĘ

LIETUVIU MUZIKOS IR 
DAINOS ŠVENTĘ

BILIETŲ KAINOS: 
KONCERTUI ir ŠOKIAMS:

$2.00; 3.50; 4.50 
BANKETUI': $ 4.00

Bilietai iš anksto gaunami 
Margučio ištaigoje:
6755 So. Western Avc. 
GRovehill 6-2242 »

SKELBKITftS “DRAUGE”

KAS TIK TURI GERĄ SKONI, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONJ Z

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 Halsted St. Victory 2-4226

Atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9 Mfl, 
kitom dienom 9—6, sekmadieniais uždaryta.


