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KAS PASKATINO IKE SIŲSTI KARIUS I PIETUS?
Maskva atvežė latvį profesorių 
propagandai į Jungtines Tautas

SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ,
Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Jungtinių Tautų delegatų valgyk
loje rugsėjo 20 d. įvykusiame parengime Japonijos užsienių reika
lų ministeriui Fujiyama pagerbti, teko atsitiktinai susitikti ir tą 
Latvijos profesorių, kurį sovietai šiemet atsivežė savo delegacijoje 
panašiai, kaip prieš dvejus metus buvo atsivežę ir Lietuvos profe
sorių Juozą Matulį.

Leroy CoUins 
Florida

Theo. McKeldin 
Maryland

Lather HodgeB 
Nortb Oarolina

Frank Clement Manto Griffin 
Georgto

Tame parengime dalyvavo be
veik visos delegacijos, kurių tar 
pe buvo ir sovietinė su savo už-

plikti latvių profesorius, kuris
kaip ir anuomet prof. Matulis bu

*7 „-.v, - „„..v vo sovietų atvežtas propagandai,
sienių reikalų ministerių Gromy- y * i •
ko priešakyje. T, latvi delegatą ««iet» delegacijo, sąraie, kaip 
prof. Jani V. Peivę jūsų keres- vel‘au teko, Pa™atyt1' y™

■pondentei parodė ir su juo supa
žindino Gromyko pavaduotojas 
Vasilij Kuznecov, tardamas:

— Šiemet neatvežėme lietuvių, 
bet latvis yra.

Kitoje salės pusėje tas latvis 
su būreliu rusų, jų tarpe ir ame

pačioje vietoje kaip ir Matulis 
buvo.

Tada Matulis delegacijos sąra
še buvo įrašytas trečiu iš eilės. 
Prieš jį ėjo Molotov, tada buvęs 
užs. reik. ministerių, paskui Kuz
necov, užs. reik. min. pavaduoto-

...... . ! jas, ir dabar tose pat pareigose,nkiečių korespondentų, gurksno- r . ,, , .. ■ .r ° ir jau po Matulio ėjo sovietų amjo apelsinų sunką.

Pasikalbėjimas su latviu

— Tai, va, čia Amerikos lie
tuvių korespondentė, — sako

basadorius Londone Malik ir tik 
paskui Sobolev, nuolatinis jų at
stovas prie JT.

Dabartinės sesijos sąraše pir- 
Kiiznecov latvTuT, —- jeigu nori- mas J™ G^myko, paskui Kuz- 
te, Ui galite pasikalbėti, - ir'necov ir trečias Prof; Pelve- Po 
Ui taręs paliko mudu su latviu. | eina Sobolev ~ nuolatinis at- 
Pasitraukė ir kiti rusai, tik šalia stovas tik po to Zarubin,
manęs amerikietė korespondentė M ambasadorius Washingtone. 
pasilikusi nesėkmingai angliškai! šalia Prof- Peive's Pavardės 
norėjo iš latvio kažką sužinoti <^ar Padėta, kad jis Latvi jos

apie Gromyko anksčiau pasaky
tą kalbą.

Bet paskui ir ji davė latviui

TSR Mokslų akademijos. prezi
dentas.

Prieš šį rašinį užbaigiant, tų
ramybę, Ui pasikalbėjom tik Pačh* Jungt Tautų biblioteaoje 
abudu. Gaila, kad prieš Ui ne- i užbėgusi dar pasiverčiau ir Bol- 
buvo progos nieko apie U latvį šaja Sovietskaja Enciklopedijos 
sužinoti. Gal ir kalba būtų kitaip 32 tome radau papildomų žinių 
ėjusi, o dabar jau iš karto ir te- aP*e t4 latvį delegatą. Pasirodo, 
ko paklausti, kokia jo specialy- 1906 m. ir laikomas
bė, nors jau iš anksčiau žinojau, specialistu augalų agrochemijo- 
kad jis yra Latvijos Mokslų Aka Je-
demijos prezidenUs. Tai profe
sorius, kilsterėdamas ir rodyda
mas stiklą su apelsinų sunka, ku 
rią jis jau buvo iki pusės nugė- 
ręs, ir sako:

— Tai maždaug čia mano spe
cialybė. Aš esu augalų specialis
tas.

O kai paklausiau, į kokį komi-

Mokslininkas ir propagandistas

Apie jį toliau rašoma, kad jis 
esąs 1929 m. Maskvoje baigęs 2e 
mės Ūkio akademiją ir nuo 1930 
iki 1944 metų dirbęs visasąjungi
niame moksliniame lino institute 
ir nuo 1944 iki 1950 metų rekto
riavęs Latvijos 2emės Ūkio aka-

tetą jis paskirtas delegatu, tai dėmi joje. Esą, jis pasižymėjęs 
atsakė, kad į pirmą. Pirmuoju' studijose, rūpinantis pakelti li- 
Čia vadina politinį komitetą. Tai n4- cukrinių runkelių ir kitų kul-
kaipgi derinas ta jo „agrochemi
ja“ su politiniais klausimais, vėl 
jį klausiau, o jis vėl ta pačia ran 
ka su tuo pačiu sunkos stiklu ves 
damas, kaip ir pirma, atsakė:

— Tai kur čia dabar surinksi, 
kurie klausimai yra politiniai, o 
kurie ne.

Kalbėjomės su juo rusiškai, 
nes angliškai jis, atrodo, nelabai 
„įkerta“, o lietuviškai sakėsi ne
mokąs, kaip kad ir aš nemoku 
latviškai. Bet atsisveikindami 
kažkaip netikėtai ir latviškai pa
kalbėjome.

Jis pakėlė tą rankoje laikytą 
ir vis dar neišgertą apelsinų sun
kos stiklą ir dauždamas į mano 
stiklą, tarė:

— Lai dzivo Lietuva!
— Un Latvija! — jam atsa

kiau. . .

Teiravausi apie latvius ir 
lietuvius

Apie komunizmą profesorius 
nekalbėjo. Daugiausia teiravosi, 
kaip laikosi latviai ir lietuviai ir 
kiek čia jų yra. Sakėsi norįs ir 
latviškos spaudos paskaityti ir 
būtų dėkingas, jei jos gautų. Iš 
fietuvių jis sakėsi gerai pažįstąs 
prof. Matulį ir eilę kitų, kurie 
dalyvauja tarybinių mokslo įs
taigų ir vadinamų taikos komi
tetų darbuose.

Atvežtas propagandai

Tas augalotas ir sveiku plačiu 
raudonu veidu, bet jau pradėjęs

Pietinių valstybių gubernatoriai, kurie spalio 1 d. tarsis su prezidentu Eisenhoweriu inte
gracijos klausimais Baltuose Rūmuose. (INS)

Little Rock mayoras Mann 
prašė pagalbos

Prezidentas Eisenhoweris įsakė JAV kariams įžengti į Little 
Rock, Ark., po to, kai jis gavo pranešimą, jog Little Rock miesto 
pareigūnai jaučia, kad jie negalėtų suvaldyti minios riaušių ir no
rėtų federalinės pagalbos, skelbia United Preas.

Ši informacija prezidentui Ei- ------------------------------------------ -------
senhoweriui buvo perteikta iš te- , .....................
legramos, kurią Little Rock ma- ČIan{lua “8^ mokinių tanky- 
yoraa Woodrow W. Mann pasiun , integraciją) S.o miesto 
tė generaliniam tardytojui Brow mokyklose, pati miesto policija 

nell, ir iš kitų miesto pareigūnų

Civilinių teisių 
viršininkas pasiųstas
į Little Rock, Ark.

WASHINGTON, D.C., rūgs. 
27. — JAV teisingumo departa
mentas pasiuntė civilinių teisių 
skyriaus viršininką St. John Ba- 
rett į Little Rock, Ark., ryšiumi 
su mokyklos integracijos ginču.

turų derlių. Taipgi jis esą aura 
dęs naujus metodus tirti dirvo
žemiui ir juos sėkmingai pritai
kęs kolchozuose. Turįs parašęs 
toje srityje eilę monografijų ir 
vadovėlių.

Komunistų partijos nariu, En
ciklopedijoje nurodoma, jis esąs 
jau nuo 1940 m., taipgi esąs de
putatu į Augščiausiąją tarybą ir 
dar visa eile pirmininkų, jų tar
pe ir „taikos“ komiteto.

Taigi, ir mokslininkas ir pro
pagandistas. Nebuvo progos su
sisiekti su išeiviais latviais ir pa 
siteirauti, ką jie daugiau žino 
apie tą savo profesorių, kurį čia 
dabar sovietai atvežė.

Dėl tokio paties „fasono“, at
rodo, sovietai šiemet čia savo de
legacijoje turi ir Gani Sultanov, 
Uzbeko respublikos užsienių rei
kalų ministerį, kurį gal jie atve
žė ne tiek, kad jam nori pasaulį 
parodyti, bet, kad nori tam „pa
sauliui“ parodyti, jog, štai, ma
tote, kokia ta „tautų draugystė“ 
sovietijoje.

Sovietų Sąjunga kuria 

Sirijos ūkį
DAMASKAS, Sirija. — Sovietų Sąjunga susilaiko šiuo metu 

nuo Sirijos ūkio sukomunistinimo, bet priešingai, naudodami kai
kuriuos vakarietiškus metodus, nori iš Sirijos padaryti pavyzdin
giausią kraštą Arabų pasaulyje.

Komunistai jaučia, kad komu- ■------- ----------;--------
nizmas yra prakeiksmas musui-

Teisingumo departamentas va monams. Bet jie žino, kad sirai 
kar nieko nepasakė, ar federali- yra pribrendę kultūrinei pažan- 
nė vyriausybė kels kriminalines gai. Dėl to jie pasisavino Maršal- 
bylas asmenims, sukėlusiems lio plano 4 punkto strategiją ir 
riaušes Little Rock mieste. Tei- ; ją vykdo daug platesniu mastu 
singumo departamento pareigu-' negu amerikiečiai. Jeigu Jungti
nas tik pastebėjo, jog Barett, Į nės Amerikos Valstybės siūlė Si-
naujas civilinių teisių skyriaus 
kriminalinio padalinio viršinin
kas, pasiųstas į Arkansas valsty
bės sostinę.

JAV vėliava iškelta
pietiniame ašigalyje

AUCKLAND, Naujoji Zelan
dija, rūgs. 27. — Jungtinių Ame 
rikos Valstybių mokslininkų ir 
karių grupė iškėlė JAV vėliavą 
pietiniame ašigalyje, paminėda
mi žiemos pabaigą.

Prancūzų streikas
ST. ETIENNE, Prancūzija, 

rūgs. 27. — Daugiau kaip 45,000 
metalo darbininkų šiame pramo
nės mieste vakar paskelbė 24 va
landų streiką; reikalaudami di
desnio atlyginimo už darbą.

Malta linksta į
Eisenhowerio planą

VALLETTA, Malta, rūgs. 27. 
— Maltos laikraštis šiandien pa
siūlė, kad sala nutrauktų savo 
santykius su Britanija ir pasi
naudotų Eisenhowerio pagalbos 
planu, skirtu Artimųjų Rytų 
valstybėms. Laikraštis „The Bul- 
letin“ pasakė: „Leiskite mums 
aiškiai pasakyti — Britanija ne
begali beišlaikyti Maltos“.

KALENDORIUS
Rugsėjo 28 d.: šv. Vaclovas; 

lietuviški: Tautvydas ir Visgir-
dė.

Rugsėjo 29 d.: šv. Mykolas, 16 
sekm. po Sekminių; lietuviški: 
Tautrimas ir Viesulą.

Saulė teka 6:43, leidžiasi 6:40.
ORAS

Oro biuras praneša: Chieagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — gied 
ra ir šilčiau.

Irene Dunne Jungtinių Tautų 
generalinės asamblėjos Besijoję 

, New Yorke. Prezidentas Eisen-

bus dispozicijoje suteikti para
mą, kokia bus reikalaujama“.

Mann telegramos kopija buvo 
pasiųsta į Nevvport. R.I., kur pre 
zidentas Eisenhoweris atosto
gauja. Sekančią dieną, netrukus 
po pietų, prezidentas Eisenhowe- 
ris įsakė kariuomenei į Little 
Rock.

telefoninių pasikalbėjimų su J.A. 
V. teisingumo departamentu Wa 
shingtone.

Little Rock Aiesto pareigūnai 
išaireiškę, kad jie negalį pasiti
kėti Faubo pagalba įgyvendinti 
teismo sprendimą integruoti 
Little Rock Central augštesnę 
mokyklą, sako federaliniai pa
reigūnai.

Telegramoje sakoma, jog vie-
Trumano planas j nas iš Faubo „artimųjų“ — Jimy

.. Karam — buvo „vienas pagrin- j 
Tai ką Trumanas buvo pasiū- djnįų agitatorių“, sukėlusių ne-: 

lęs daryti Jungtinėms Amerikos j tyarką praėjusį pirmadienį ir 
Valstybėms visuose Artimuose | >bent„ pats Faubua žinojęs iš

anksto, kas vyks Little Rock’e.
FBI pareigūnai vakar tyrė kaiSirijoje, būtent: irigaciją, uostus 

ir kelius. Bus statomas naujas 
Sirijos uostas Latakijia, kurį už 
14 milionų dolerių pastatys ju-

ri jai 60 milionų dolerių paskolos, 
tai Maskva pasiūlė 350 milionų
dolerių. Jungtinės Amerikos j goslavai, talkininkaujami poros 
Valstybės Sirijai žadėjo ginklų! olandų inžinierių, 
už 5 milionus dolerių, Sovietų
Sąjunga jų pasiūlė už 150 milio
nų dolerių. Žinoma šis sovietų 
gerumas yra apmokamas bran
gia ilgamečių bazių kaina.

Kas kaltas?

Sakoma, kad patys Jungtinių 
Amerikos Valstybių politikos va 
dai esą kalti, kad taip su Sirija 
išėjo. Pirmiausiai JAV nesupra
to ir nepakankamai išmokė jau
nų Sirijos karininkų, kuriems nu 
sibodo senoji santvarka ir jie no
rėjo prieš ją sukilti. Toliau JAV 
išstūmė iš Italijos rinkos Sirijos 
kviečius, savo kviečius be saiko

tinimą.

Spaudžia darbininkus
sukakties proga

VILNIUS. — „Izviestijų“ nr. 
224 išspausdinta specialaus ko
respondento iš Vilniaus praneši
mas, kuriame giriamasi, kad, ar
tėjant revoliucijos 40 m. sukak
čiai, darbininkai įsipareigoja 
reikštis našesne gamyba. Odinių 
batų fabrikas, EidukevičiausKaram paneigė Mann’o kalti

nimus. Karam sako, kad jis pir- vardOj nutaręs devynių mėnesių 
Pelkes už Latakijos nusausins madienį nuėjęs į Central augš- pianą baigti spalio 20 d., o visų 

bulgarai už 7 milionus dolerių., tesnę mokyklą patikrinti savo 14 metų pjaną baigti iki gruodžio 
Kiti 10 milionų dolerių bus iš- metų dukters ir 16 metų sūnaus d Darbininkai, žinoma, „lais- 
leisti kelių statybai. Tuo būdu; saugumo ir juos ten palikęs, kai
senas Beiruto uostas Lebane nu- buvo užtikrinta, jog viskas tvar- 
stos žymios dalies savo reikš- koje.
mės. Irigacijai Sirija mano iš- į — Aš galiu tik patarti guber- 
lęisti 30, mil. dol.; geležinkeliui į natoriui Faubui, kad jis pirktų 
Latakiją — 50 mil. dol.; be to mano rūbų krautuvėje, — pasa-

vu noru“ pasižadėjo pakelti dar
bo našumą 3 proc. ir iš viso virš 
plano pagaminti už 3,500,000 
rublių.

pramatomi šeši aerodromai.

Nežinomojo kario 
paminklas

' MASKVA. — „Literatumaja 
Gazeta“ pradėjo spausdinti ilgą 
eilę pareiškimų, kad Maskvoje

nupigindama. Tokiu būdu Sirija būtinai reikia pastatyti pamink- 
buvo pastūmėta į nedateklių ir į lą nežinomajam kariui. Tuo rei- 
Sovietų Sąjungos glėbį. Bulgari- ( kalu reiškiama daug sentimentu, 
ja tada nupirko Sirijos kviečius Deja, okupantai bolševikai be jo
už juos mokėdama Čekoslovaki
jos ginklais ir Vengrijos telefo
nais.

kių sentimentų šventvagiškai iš
naikino nežinomojo kario pa 
minklą Kaune.

Kiek pavergtoje Lietuvoje 

surenkama pieno?
OKUPUOTA LIETUVA. — „Tiesa“ skelbia, jog šiais metais 

„pristatyta ir parduota valstybei pieno 105,000 tonų daugiau, negu 
per atitinkamą praėjusių metų laikotarpį“.

Pateiktasis skaitmuo leidžia ■ ■ ■ -  ------------- -  -■ ......... ■....... :
įžvelgti, kiek iki šių metų rug
sėjo pradžios valstybinėmis prie 
volėmis ir vadinamaisiais supir
kimais gali būti Lietuvoje suim
ta pieno.

1956 metų pabaigoje M. Šu- 
mauskas buvo pateikęs tokius 
duomenis: „Iki spalio 20 dienos 
pristatyta ir parduota valstybei 
340,000 tonų pieno, arba 25,000 
tonų daugiau, negu numatyta 
plane, ir 84,000 tonų daugiau, ne
gu buvo paruošta iki to pat laiko 
pernai“.

Minėtieji skaičiai rodo pieno 
surinkimą valstybinių prievolių 
kelių trejų metų būvyje Lietuvo
je: 1955 metais buvę surinkta 
pieno apie 256,000 tonų; 1956 —
340,000 tonų; 1957 m. iki rug
sėjo pradžios apie 415,000 tonų.

Palyginus 1955 metus, šiais

kė Karam.
Praėjusį pirmadienį baltieji 

pradėjo kelti triukšmą prie mo
kyklos, kai devyni negrai atvyko 
į mokyklą. Mokyklos pareigūnai 
pietų metu turėjo pasiųsti neg
rus į namus. Little Rock mayo- 
raa Mann pasiuntė telegramą 
JAV generaliniam tardytojui 
Brownell.

Vilniaus silikatinių plytų fab
riko darbininkai rugp. mėn. pla
ną įvykdę su pertekliumi, duo
dami net 200,000 plytų daugiau, 
negu buvo pradžioj nustatyta.

Telegrama buvo gauta Wa- 
shingtone 6:31 po pietų — 34 
minutės prieš paskelbiant prezi
dento Eisenhowerio „sustoti“ 
proklamaciją, kuri paruošė kelią 
pasiųsti federalinius karius į 
Little Rock.

Prezidentas įsakė 101 divizijos 
1,000 parašiutininkų vykti į Lit
tle Rock, kad būtų integruota 
mokykla.

Jis taip pat sufederalino Ar
kansas tautinę gvardiją.

.............. — ••- Nors Little Rock mayoras
kiekvieną Lietuvos gyventoją Mann specifiškai neprašė federa- 
kasdien suvartoti 133 gramus Hnių kariuomenės daliniUi Učiau 
pieno daugiau, negu 1956 me-U kė> kad jei teisingujno 
tais, tačiau tik tuo atveju, jei vi-į departamentag norį įgyvendinti pittUCUtt IUU
sas surinktasis pienas paliktų federalinio teismo nuostatus, lie- daugėjimas. 
Lietuvoje ir nebūtų naudojamas 
kitiems reikalams. (Ei)

Žurnalas apie
pasaulio ekonomiją

MASKVA. — „Izviestijų“ pra
nešimu, Maskvoje išėjo jau an
tras numeris naujo žurnalo: „Pa 
šaulio ekonomika ir tarptauti
niai santykiai“, kur daug rašo
ma apie užsienio ūkinį gyveni
mą.

TRUMPAI IS VISUR
• Albanijos sostinėje Tiranoje 

batų valymas kainuoja vienas 
doleris, tačiau niekas nesiskun
džia, nes niekas ten neturi batų. 
Albanija yra tolimiausia sovietų 
kolonija, tebevaldoma stalinistų.

• Japonijos Ashikawos astro
nomijos observatorijoje pastebė
ta, kad saulėje paskutiniu laiku 
pradeda rodytis didelis dėmių pa

Vengrijos diplomatas 
paprašė politinio

prieglobsčio Italijoje
ROMA, Italija, rūgs. 27. — 

Istvan Gergley, Vengrijos diplo
matas, paprašė politinio prie
globsčio (azilio) Italijoje, prane
šė policija. Policija įsitikinusi, 
kad jam bus suteikta politinis 
prieglobstis. Gergely, vadovavęs 
komercinei raštinei Vengrijos 
ambasadoje, buvo akredituotas 
diplomatu prieš Vengrijos prem
jerui Kadarui perimant valdžią į

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Valstybės sekretorius John Foster Dulles vakar atidarė 
duris pagerinti santykius su Sirija. Dulles susitiktų su Sirijos už
sienio reikalų ministerių Bitaru, jei Bitar panorėtų.

— Saudi Arabijos karalius Saud pasakė, kad jis palaikys Si
riją, jei ji būtų užpulta.

— Mrs. Eleanor Roosevelt vakar nuvyko į Jaltą pas sovietų 
komunistų vadą Chruščevą.

— Devyni negrai vakar jau atvyko be kareivių palydovų į 
Little Rock, Ark., Central augštesnę mokyklą. Little Rock’e ramu. 
Pamokos normaliai vyko. Nesusipratimų nebuvo.

— Little Rock motinų lyga pareikalavo Arkansas gubernato
rių Faubą tuojau uždaryti Central augštesnę mokyklą, kurią lanko

metais pieno surinkimas padidė- savo rankas, prasidėjus Vengri- devyni negrai.
jęs arti dvigubai. Sugretinus su joje prieškomunistinei revoliuci- — Arkansas gubernatorius Orval Faubus prašė Little Rock 
praėjusių metų pačių bolševikų jai praėjusį rudenį. gyventojus vykdyti visus įstatymus ir maloniai priimti karius,
skelbtais skaičiais, ir atsižvel- į Gergely paprašė politinio prie- kurie vykdo federalinio teismo įsakymą integruoti Little Rock 
giant į gyventojų skaičių, šieme- globsčio sau pačiam, savo žmo- Central augštesnę mokyklą, kurioje yra 2,000 mokinių. Kariaihoweris ją paskyrė JAV atstove I ® / 7 . , ... 6 T

Jungtinėse Tautose. (INS i tinus Pleno surinkimas įgilina nai ir dviem vaikam.(INS) įvedė į mokyklą 9 negrus mokinius.

\
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SO. BOSTONO ŽINIOS paveikslais iš viso pasaulio lie
tuvių gyvenimo; įdomus ir žodi
ne dalimi. Duodamas labai įdo
mus pasikalbėjimas su Lietuvos

PARAPIJOS MISMOS — Dr. A. Kapochy ir dr. St.
Misijos pradedamos rugsėjol Michelsonas su žmonomis jau ri’Afr • w . .

29 d. Pirmoji savaitė skiriama keletas savaičių keliauja auto- eAf,"re^,__as _"f1?”?

moterims, antroji — vyrams. 
Tas dvi savaites misijas lietuvių 
kalba ves pranciškonas tėvas 
dr. Viktoras Gidžiūnas. Trečią
ją savaitę misijos bus an?lų kai 
ba, ir ves nelietuvis kunigas. 
Visi parapiečiai kviečiami lanky 
ti pamokslus misijų proga. 

PRADĖTAS KALĖDOJIMAS

mobiliu po gražiąją Ameriką. Iš 
buvusios panašios kelionės St. 
Michelsonas yra parašęs knygą 
•kuri jau išspausdinta.

—Britų karališkasis baletas, 
anksčiau žinomas Wells wardu, 
pradeda gastroles Bostone, 
Loevv’s teatre spalio 8 d. Kaip į 
žinome, tame balete žymia šo
kėja yra iš Lietuvos kilusi Svet 
lana Beriozova.

— Bostono LSK Dainava rug 
sėjo. 21 ir 22 dienomis sėk-

Šv. Petro lietuvių parapijos 
kunigai rugsėjo 23 d. pradėjo
kalėdojimą. Kun. J. Žuromskis . , , .... , J ... . . | mmgai dalyvvo rytines apy-lankys parapiečius Dorchaster,! a
Brighton, Hyde Park, Roslin- 
dale ir Roxbury. Kun. A. Knei-, 
žys — West So. Boston ligi G į 
Str., kun J. Klimas — East So. 
Boston. Pabrėžiama, kad kalė
dojimo proga nerenkamos jo
kios aukos, kad kalėdojimas ski 
riamas grynai dvasiniams rei
kalams. Kalėdojimas užtruks 
keletą mėnesių.

NUOTAKOS IŠ MONTREALIO
Jau keletas bostoniškių lietu

vių yra vedę žmonas iš Montrea 
lio-, Kanados. Tokių skaičius da
bar eina didyn. Andrius Ketura 
kis spalio 13 d. susituoks su Ve
ronika Kunskaite iš Montrealio, 
o kiek vėliau Antanas Vileniš-

?ardos lietuvių sporto šventėje 
Worcester mieste.

— Naujos telefono linijos ati
darytos East Boston. Tai LO- 
gan 7 ir LOgan 9.

— Lietuvių Radijo Korp., va
dovaujama Stp. ir Valentinos 
Minkų, dėkojk Worcesterio ra
dijo klausytojams už jų laiškus, 
pranešant, kad stotis WLYN 
(banga 1360), iš kurios dabar 
transliuojamos Minkų radijo 
programos sekmadieniais nuo 
2:30 iki 3 vai. p. p., aiškiai gir
dima Worcestery. Prašome ir 
kitų miestų radijo klausytojus 
pranešti, nes noftme žinoti, kaip 
toli programa girdima.

Juozu Rajecku. Tame numery
je rašo L. Valiukas, A. Gied
rius, S. Laucius, dr. J. Bielskis, 
Pr. Dailidė, J. Jankus ir kt." “L. 
Dienų” vyr. redaktoriumi yra po 
etas Bernardas Brazdžionis. Me 
tinė žurnalo prenumerata — 5 
dol. Administracijos adresas: 
9204 So. Broadway, Los An
geles 3, Calif.

— Gen. St. Raštikio atsimi
nimų II dalis labai sparčiai plau
kia į pasaulį. Antroji dalis bus 
gal net greičiau išparduota, ne
gu pirmoji dalis buvo išplatinta.

— Elenos Tumienė# pirmoji 
poezijos knyga “Karaliai ir šven 
tieji” jau surinkta ir netrukus

pasirodys knygų rinkoje. Kny
gą leidžia "Lietuvių Dienų” lei
dykla.

— Lietuviškasis filmas, ruo
šiamas ir gaminamas Pauliaus 
Jasiukonio, netrukus bus baig
tas ir pradėtas rodyti. Paulius 
Jasiukonis bus įdėjęs tikrai 
daug triūso ir pastangų, beruoš 
damas šį filmą. Paulius Jasiu
konis studijuoja filmų gaminimo 
meną Pietų Kalifornijos univer 
sitete ir 1958 m. pradžioje gaus 
B. A. laipsnį toje srityje. Prie to 
filmo gaminimo prisideda dar 
vienas kitas Los Angeles lietu
vis šiuo bei tuo — Alg. Gustai
tis, V. Petrauskas ir kiti.

— Lietuvos Vyčių 133 kuopos 
mėnesinis susirinkimas buvo rug 
sėjo 16 d. S v. Kazimiero parapi
jos salėje. Suvažiavimui rengti 
komiteto nariai pateikė apyskai

tas iš neseniai įvykusio suvažia
vimo. Rengėjai yra gavę visą ei 
lę laiškų iš suvažiavimo dalyvių. 
Visi jie rašo, kad tokio puikaus 
suvažiavimo vyčiai dar iki šiol 
nebuvo turėję. Vyčių 133 kuo
pai vadovauja L. Valiukas. Šio
ji kuopa ir surengė 44-tąjį visuo 
tinį suvažiavimą. Sendraugių 
kuopa, vadovaujama Antano 
Skiriaus, turėjo susirinkimą rug 
sėjo 15 d. pas J. Kiškius. Šiuo 
metu sendraugių kuopoje yra 
apie 40 narių. Šią kuopą suor
ganizavo A. Skirius. Paskutinia
me visuotiniame susirinkime jis 
buvo išrinktas į centro valdybą 
rūpintis sendraugių kuopų or
ganizavimu. D. J.

— o —

Baito parengimas 
Los Angeles Balfo skyrius,

sėkmingai vadovaujamas Vlado

Pažiūros, spalio 20 d., sekma
dienį rengia savo parengimą..X

Parengimui Balfas pasirin
ko... “pinaklį”. Tačiau tai tu
ri sudominti ne tik tuos, kurie 
mėgsta susšsti prie kortų stalo, 
bet ir visus, kurie nekortuoja, 
ir visus, kurie mėgsta švelnias 
ir tragikomiškas meilės istori
jas, o be išimties — visus, ku
rie mėgsta gardžiai pasijuokti

"Pinaklis”, kurį pasirinko Bai 
fas savo parengimui, yra “Mei
lės pinaklis”. Tai yra specialiai 
tam parengimui parašyta Jur
gio Gliaudos komedija.

“Meilės pinaklis” žada žiūro
vams gerą, giedrią nuotaiką, 
linksmą juoką ir nuotykingas 
istorijas, kurios bus sekamos ne 
atslūgstančiu dėmesiu. Komedi- 
diją režisuoja akt. Juozas Kari
butas. Komedijoje dalyvauja

geriausios Los Angeles lietuvių 
vaidybinės pajėgos — Žibutė 
Balsytė, Jadvyga Dovydaitienė, 
Vladas Gilys, Vidmantas Varia- 
kojis, Juozas Andrius ir Kazi
mieras Šakys. Suflerė — Gra
žina Raibienė.

Veikalą ruošia atėjęs Baltui į 
talką Los Angeles Lietuvių Dra 
mos Mėgėjų Sambūris, kuris ža
da aktyviai reikštis mūsų sce
noje ir toliau.

Po vaidinimo bus šokiai ir 
veiks bufetas.

Parengimas ruošiamas Šv. Ka 
' zimiero parapijos salėje. Šis pra 
nešimas įpareigoja kiekvieną iš 
anksto paskirti tą dieną Balfo 
parengimui, kuriame “Milės pi
naklis” jus palinksmins, o jūsų 
atsilankymas tarnaus kilniam 
tikslui — lietuvių šalpai.

Pranešėjas

b?'.
-Lee

kis susituoks su Ona Stankū
naite iš to paties Montrealio i 
Žiūrėsime, kieno eilė bus toliau 
tęsti šį malonti nuotakų jieško- 
jimą kaimyniniame mieste.

PERKELT. INKSTĄ 
KETVIRTAM

Neseniai iš S’nepherdsvUle, 
Kentucky, atvykusiam jaunuo
liui buvo operacijos būdu per
keltas inkstas iš jo dvynio bro
lio. Tokia operacija Bostone da
roma jau ketvirtą kartą ir vis 
sėkmingai. Tai daro Peter Bent 
Brigham ligoninė, pirmoji pra
dėjusi tokio pobūdžio operacijas.

STATYS ATOMINĮ 
NAIKINTOJĄ

Prie Bostono esančių Quincy 
laivų statyklų inžinieriai paren
gė planus statyti pirmą naikin
toją, varomą atomine energija. 
Ligšiol buvo manoma, kad nai
kintojų, varomų atomine ener
gija, negalima statyti, nes jie 
būtų persunkus dėl įrengimų 
komplikuotumo. Dabar toji kliu 
tis yra nugalėta, ir pastatyti 
naikintojai galės plaukioti jū
rose neribotą laiką neįvažiuo
dami į uostą, nes-nebebus reika
lo paimti kuro.

NAUJA SPORTO AIKŠTE
Boston College, kurį veda tė

vai jėzuitai, pasistatydino naują 
modernišką sporto aikštę, .ku
rios atidaryme dalyvavo visi pa 
saulinės ir dvasinės valdžios žy
mieji atstovai Mass. valstybėje.

TRUMPAI
— Parapijos dūdų orkestras, 

laimėjęs penktą vietą Amerikos 
Legiono suvažiavime Atlantic 
City, N. J., rengia savo koncer
tą rugsėjo 29 d. 3 vai. p. p. So. 
Boston High School salėje.

—- Jurgis ir Julija Kazlauskai 
švenčia 55 metų vedybinio gy
nimo sukaktį. *

— Vartotas popieris parapi
joje surenkamas spalio 6 d.

— Arkiv. Richard J. Cushing 
minimas pirmoje vietoje tarp cų 
JAV vyskupų, kurie šiemet nu
matomi pakelti } kardinolus.

— L. Enciklopedijos XII to
mas, kuris apims antrąją dalį 
raidės K., jau spausdinamas. Re 
daktorius Pr. Čepėnas tuo rei
kalu yra atvykęs į Bostoną iš 
Chicagos.

ū-, Los Angeles, Calif.
— Ilellen Swaggart, žymiau

sios lietuvių solistės Kalifomi- į 
joje, koncertas įvyksta š. m. spa! 
lio 13 d., sekmadienį, 3 vai. 30! 
min. p. p. Catholic Women’s! 
klubo salėje, 927 So. Menlo Avė. 
Visi svarbesnieji reprezentaci
niai lietuvių pasirodymai neap
sieina be solistės Helen Swag- 
gart. Ji yra kilusi iš Chicagos, 
ilgesnį laiką jau gyvena Kali
fornijoje. Visi lietuviai kviečia
mi gausiai dalyvauti Helen Swag 
gart koncerte.

— L. Valiukas dalyvavo Ca
lifornia Republican Assembly 
suvažiavimo pokylyje, kuris įvy 
ko š. m. rugsėjo 14 d. 7 vai. vak. 
Lafayette viešbutyje, Long 
Beach mieste. Pokylyje dalyva
vo daugiau 1,000 asmenų. Pa
grindinę kalbą pasakė senato
rius William F. Knowland. Savo 
kalboje šen. Knowland kėlė ko
munizmo pavojų laisvajam pa
sauliui ir užsiminė apie reika
lą padėti pavergtiesiems kraš
tams išsivaduoti iš Rusijos ver
gijos. Pokylio metu L. Valiukas 
turėjo progą susitikti ir pasikal- 
gėti su senatorium Knowland.

— “Lietuvių Dienų” rugsėjo 
numeris jau pasiekė skaitytojus. 
Numeris yra gausiai iliustruotas

SVARBUS PRANEŠIMAS
Mūsų bendrovė turi su Rusi

jos Intuorist (Masltvoje) be
tarpių sutartį-įgaliojimą d ė 1 
siuntimo siuntinių j Lietuvą (ar 
Rusijon). Mes turime teisę pri
imti Jūsų pačių sudarytus ir 
mums pristatytus siuntinius 
persiuntimui LIETUVON, pa
imant visus reikalingus mokes
čius.

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

Dabar Lietuvon galima siųs
ti tik VISAI NAUJUS daiktus, 
nieko vartoto. Siųskite savo 
siuntinius mums per paštą, o 
mes juos gavę surašysime do
kumentus ir Jums pranešime 
kiek reikia atsiųsti pinigų.

GLOBĖ TRAVEL SERVICE 
4102 Archer Avė., 

CHICAGO 32, ILL.
TeL FRontier 6-6399

ST. ANTHONY SAVINGS

35th AHNI7EBSARY CEL
SI ŠVENTE YRA VISIEMS.

H(W SAVtRS! 
01D SAV£R$'

WtVR£$AM*s!
Šv. Antano Taupymo ir SkcUnimo B-vės valdyba, direkto

riai ir Tarnautojai su pasigėrėjimu žiuri j tuos 35 veikimo me
tus, kad galėjo aprūpinti apylinkės žmones saugia' ir pelninga 
taupymo vieta. Dėka Jūsų nuolatinio pasitikėjimo mūsų vei- 
kraui, mes pastoviai plėtėmės galėdami suteikti Jums geresnį 
patarnavimą, ir patogesnes taupymo sąlygas ldekvienais me
tais. Ši 35 metų jubiliejaus šventė yra noras pareikšti dėkin
gumą visiems mūsų klientams, draugams ir kaimynams. Mes 
nuoširdžiai kviečiame Jus atšvęsti drauge su mumis šią mielą 
šventę.
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Šie gražūs ir naudingi pryzai, kurie paskirti atiduoti viąai 
nemokamai. Tik keli iš 200 pryzų yra da parodyti. Jūs laimė
site vieną iš tų pryzų, jeigu Jūsų gautas raktas atrakys tą 
brangenybių skrynią, kuri yra išstatyta banke.

j
Nepamirškite atvykti ir “išmėginti savo laimę”. Gal tai ir 

būs Jūsų laimingoji diena — gal Jūsų gautas raktas būs vienas 
iŠ daugelio*, kuris atrakins brangenybių skrynią.

DOVANAI Naujiems Taupytojams 
PASIDEJUSIEMS Ilk $10 ar daugiau

Jūs dargi nei nesvajojote apie teidą 
plunksną su tiek naujų patobulinimų. Kiek
vienas atidaręs taupymo sąskaitą su $10.00 
ar daugiau gaus .nemokamai vieną iš šių 
puikiai rašančių įrankių, taip pat gaus ją 
ir kiekvienas taupytojas įdėjęs į turimą są
skaitą tokią pat sumą.
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THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
4645 W. fiSrd St., Chicagų 29, Illinois, Tel LUdlow 6-9689

Kūtered aa flecond-Cla^a Matter March II, llll, at Chlcago. Illinoia 
Under the Act of March B, 1ITI.

Metuber of the CathoJtc Preaa Aaa’n 
Pahltahari dally oaept Rundaya 

by tha
VttSmualan Catholic Preaa Soolety
PUKNVMERATA: . M-tami
Otoagot Ir Cicero, 11.00
Kl»ur JAV ,r Raeaift $A.OO
USatenyje $11.••

SUBSCRIPTION RATES 
$» 00 par year outalda of CSIoag 
H 00 per year ln Chlcago A Ctnar 
t*.oo per yaar to Caaada 
Foreign S11 00 per yaar

ATVYKITE — 
PASIIMKITE SAU

RAKTĄ

% mato 
t 00 
14 50 
II 50

« mSn 
$$.71 
$$.$• 
$•••

11.11
SIS'
I1.S4

Redakcija atralpanlna talao aavo nnotlflra Naonnandota atratpanln aa 
Joao grsllna tik ,* ankato austtarna. RadakoUa ” ‘ —

IkeiMtr^ hatana prtsluadlanioa yarar

VALANDOS — Jūsų patogumui:' Pirmad. 9 v. r. iki g 
šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. popiet. Antrad., ketkv., penkt 9 v. r. 
vai. popiet. Uždara visą dieną trečiadienį.

v. v.,
iki 5

a Ą/p suprise gift

POR THE cftildren
“Twi$tlo Poodis'' Moko*

Many Dolightful Animal Figūra*

DABAR YRA LAIKAS TAUPYTI
Dividendai už santaupas Šv. Antano Taupymo ir Skolini

mo B-vėje yra didesni, negu kada nors yra buvę. Pradėkite 
taupyti dabar. Nedelskite. Įdėkite savo pinigus, kad jie neš
tų pelną nuo šios dienos ... PO to taupykite pastoviu — 
tokiems tikslams, kurių Jūs siekiate savo gyvenime . . . taip 
pat ir savo saugumui.

AUGŠ6IAUSI PROCENTAI
UŽ IŠKALNO APMOKĖTAS SĄSKAITAS

šv. Antane Taupymo B-vėje, dabar 
Jūs galite pelnyti pastovų augščiausią 
procentą už apdraustas ir iškalno apmo
kėtas sąskaitas. Pasiteiraukite atvykę pas 
mus apie šj taupymo planą dar šiandien.

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

JA47 South 49th Court TO 3-8131 CICERO 30
SERVING THE NEIG1IBOR1IOOD SINCE 1922
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PIRMOJI LIETUVIŲ PARAPIJA

Šiemet sukanka 65 metai, kai Chicagoje įsteigta pirmoji 
lietuvių parapija. Vartydami “Draugo” komplektus, randame, į 
kad 1942 m. spalio 25 d. labai iškilmingai buvo minimas šios 
pirmosios lietuvių (Šv. Jurgio) parapijos auksinis jubilėjus. Be 
arkivysk. Samuel A. Stritch, iškilmėse dalyvavo gubernatorius 
Green, meras Edward Kelly ir daug kitų žymių svečių. Pažy
mėtinai reikšmingą kalbą tada pasakė arkivysk. Stritch, tarp 
kitko pabrėždamas, kad “Bažnyčia nenaikina tautinių tradicijų, 
nenaikina kalbų, bet priešingai — skatina palaikyti ir branginti 
tautines, šeimynines tradicijas ir tėvų kalbą”. Tai buvo prieš 
15 metų, kada klebonu dar buvo pirmasis Amerikoje lietuvis pre
latas kun. Mykolas Krušas, šiuo metu (nuo 1950 m.) klebonau
ja kitas prelatas kun. Boleslavas Urba, kurį parapiečiai rytoj pa
gerbia šauniu banketu jo kunigystės 40 metų sukakties proga.
Apie garbingąjį sukaktuvininką dedamas straipsnis kitoje šio 
dienraščio vietoje.

Kaip daugelyje vietų, kur bent kiek gausiau apsigyveno lie
tuviai, taip ir Chicagos "bričporte” (Bridgeport) pirmiausia bu
vo įkurta draugija, pavadinta šv. Jurgio vardu. Dar 1884 m. 
buvo nutarta įsteigti tokią draugiją, kuri turėjo būti naujosios 
parapijos organizatore ir pagrindu. Tačiau toji draugiją apmirė, 
nes lietuviai išvažinėjo į kitas vietas. 1886 m. ir vėl daugiau 
lietuvių atsirado vienoje vietoje ir jie susirinko pas vaistininką 
Kasakauską (668 Noble Str.) ir sukūrė Šv. Kazimiero Karalaičio 
Draugiją, kuri jau kasmet rūpinosi gauti lietuvį kunigą, kuris 
aprūpintų lietuvių dvasinius reikalus. Pirmutiniu tokių kunigų 
buvo vienuolis kunigas Valentas Čižauskas, darbavęsis lenkų pa
rapijoje, South Bend., Ind. Arkivyskupo pavedimu, draugijai 
prašant, kun. Čižauskas 1892 metų pradžioje sušaukė lietuvių 
susirinkimą tartis parapijos steigimo reikalu. Pradėta ir rink
liava. Ją pravesti padėjo kun. Čižauskas, vėliau kun. Zubavičius.

Pirmasis, arkivyskupo paskirtas klebonas atvyko 1892 m. ko
vo 2 d. Juo buvo kun. Jurgis Kolesinskis, marijonas. Bažny
čiai statyti jis nupirko žemę (8 sklypus). Netrukus iš vokiečių 
katalikų nupirko medinę bažnyčią. Pripirko ir daugiau žemės.
Pirmajam klebonui kun. J. Kolesinskui išvykus kitur, antruoju 
klebonu buvo paskirtas kun. Matas Kriaučiūnas (1894 m.). Jis 
Šv. Jurgio parapiją išugdė į vieną didžiausių lietuvių parapijų 
Amerikoje, pastatydamas gražią gotiko stiliaus bažnyčią (pra
dėta statyti 1896 m., užbaigta 1902 m ). Prie kun. Kriaučiūno 
pastatyta ir erdvi, mūrinė mokykla ir salė. Tie pastatai ir šian
dien yra be priekaišto, nes kun. Kriaučiūnas, statydamas baž- . 
nyčią, mokyklą ir salę, numatė, kad parapija augs, kad Bridge- I Jaunas žmogus pasuks, tai jam

SPAUDOS MENESIUI ARTĖJANT
EDV. AULAITK . 

šio krašto monotoniška ap- kąją sąmonę ir žadinimas iš dva
linkuma mus migdo; ji užliūliuo 
ja minkštuose savo prabangaus 
gyvenimo pataluose, iš atminties

ainio užmigimo. Dabar organi
zuojamas spaudos mėnuo taip 
pat yra vienas iš šios rūšies

ištrina gražius įsipareigojimus, šauklių - žadintojų burtis į lietu- 
gimtajai žemei. Niekieno nevar-jviško darbo eiles, einant gražiu 
žomi; mes vis labiau pasidaro- j lietuviškos spaudos-knygos pla- 
me neatsparūs svetimoms tradi- tinimo keliu.
cijoms bei nuotaikoms ir daž-i JAValstybių LB Kultūros 
nai pradedame jaustis didvy-1 Fondas nusprendė spalio mėne- 
riais paaukoję centą, kitą savo sį paskelbti lietuviškos spaudos 
tautiniams reikalams ar, nuėję mėnesiu. Savo atsišaukime į tau 
į kurį nors lietuvišką parengi- tieėius šis vertingas mūsų kul- 
mą, tariamės atidavę šimtapro- tūrinis organas šitaip byloja a- 
centinę duoklę kenčiančios tė- pie mūšų spaudą:
viškės labui. Į “Lietuviškas spausdintas žo-

Tačiau pabudus

ugdyme. Tad neattmkime iš 
vęs šio svarbaus ginklo, nes, ne
sirūpindami juo šiandien, rytoj 
galime būti panašūs į tokius 
pirklius, kurie stengiasi eski
mams įsiūlyti šaldytuvus. Juk 
laikas eina ir mes turime suspė
ti kartu su juo! t

Tikėkimės ir dirbkime, jog 
spalio mėnuo būtų tikrai gražus 
lietuviškos spaudos mėnuo ir jis 
atneštų tikrai puikių vaisių.

UKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Vilniaus radijo valandėlė

je moterims buvo gvildenamas 
jaunosios kartos storžievišku
mo, nemandagaus elgesio klau
simas. Pasitaiką daug tokių

iš saldaus I dis yra tautinės stiprybės išraiš-1 vaikų, kurie viešose vietose el- 
miego, mes galime daug oi daug i ka. Lietuviškas spausdintas žo

dis klesti spaudos darbininkų 
pasišventimu, bet ne leidėjų pel
no interesu. Kam brangus Lietu 
vos vardas, kiekvienas savo jau

patirti: pamatyti tuščias lietu 
viškų knygų lentynas lietuvio 
šeimoje, išgirsti mažametį vaiką 
nesusikalbantį su savo tėvais jų
gimtąja kalba, veltui jieškoti lie smą teišreiškia parama lietuviš- 
tuvio nupirktoje gražioje rezi-jkai kultūrai, pirmoje eilėje
dencijoje bent vieno lietuviško 
laikraščio ir t. t. ir t. t.

Kad mūsų sustingimas ir mie
gojimas ant savo tautinių reika
lų neliktų amžiais besitęsiančiu 
reiškiniu, yra rengiami įvairūs 
minėjimai, organizuojamos paro 
dos, skelbiami atsišaukimai, ra
ginimai ir kita, kurie yra niekas 
kita, kaip beldimasis į lietuviš-

mintinga taktika sektina klausi
muose, liečiančiuose žmogaus 
gyvenimo kelius. Kokiu keliu

■ST>

PADEKIME ARTIMIESIEMS LIETUVOJE 
IR SIBIRE

Siunčiame į Lietuvą, SSSR ir kitus kraAtus Anglišką me
džiagų, avalynČH, vaistų ir maisto siuntinius, taipgi mašinas, mu- 
zikoN instrumentus ir kita.

SPALIŲ MENUO — GERIAUSIAS KALĖDINIŲ 
SIUNTINIŲ IŠSIUNTIMUI.

VĖL DIDELI KIEKIAI ir LABAI NUPIGINTOS KAINOS!

portas taps dideliu lietuvių centru. Todėl a a. kun. Kriaučiū
nas turėtų būti neužmirštas ne tik Šv. Jurgia parapijos žmonių, 
bet ir visos Chicagos lietuvių, nes jis buvo daugiau, negu vie
nos parapijos klebonas. Jis buvo iniciatorius ir steigėjas Šv. 
Kazimiero kapinių, padėjo organizuoti kitas lietuvių parapijas 
Chicagoje ir apylinkėse ir reprezentavo lietuvius kitataučių tarpe.

1918 m. pradžioje, kun. Kriaučiūnui pasitraukus iš klebono 
pareigų, nauju klebonu buvo paskirtas kun. Mykolas Krušas, vė
liau pakeltas prelatu. Jis klebonavo iki pat savo mirties — 1950 
metų. Nuo tų metų garbingai klebonauja prel. B. Urba, šiandie
ninis sukaktuvininkas, daug ką pataisęs, atremontavęs ir pasta
tęs naują, gražią kleboniją, kurioje' yra įrengti kambariai ir 
mažesniems draugijų susirinkimams. Rytoj, pagerbdami dabar
tinį kleboną, tuo pačiu pagerbs ir prieš jį buvusius, prisimins ir 
parapijos įsteigimo 65 metų sukaktį ir taip pat parapijos kūrė
jus bei geradarius, kurių didįjį mums palikimą turime branginti 
ir vertinti. Neužmirškime, kad Šv. Jurgio parapija yra visų kitų 
lietuvių parapijų Chicagoje ir apylinkėse motina.

r.Mi Hiū no m. a» «•,as tu riiiai ti

Jaunimas, akrobatika ir gyvenimas
t VYSK. V. BRIZGYS

Žiūrovų minia apstulbusi žiū-1 Jauno žmogaus savisaugos pir 
ri į akrobatą, vaikščiojantį už- moji natūralioji pareiga yra pa
rištomis akimis augštai ištiesta žinti teisingus gyvenimo princi- 
virve. Tada retas pagalvoja, J pus, juos pasisavinti, juose į- 
kiek tas jaunas žmogus prisi-' gusti. Tai nėra patarimas, tai 
mankštino ir prisikankino, kol, nėra mados dalykas, bet gy- 
jšdrįso užrištomis akimis pirmą venimo reikalavimas. To nepa
kartą atsistoti ant virvės. Daug siekus, domėtis neaiškiais, neap-

dūos vienokią ar kitokią kryptį 
šiame gyvenime ir jo amžinybė
je. Jeigu kalbame apie žmo
gaus atsakingumą mažesnės ver 
tės dalykuose, tai juo labiau at
sakingumo jausmo reikia svar
besniuose dalykuose.

Šios mano mintys skiriamos 
jaunimui. Jaunimas turi pats 
jausti atsakomybę už savo gy
venimą ir ateitį. Būtų juokinga, 
jeigu vidurinę ar augštesnę mo
kyklą lankantį jaunuolį motina 
turėtų vis dar pamaitinti ir ap
rengti, kaip dviejų ar trijų me
tų vaiką. Ne juokinga, o liūdna 
būtų, jeigu paaugęs jaunimas, 
tik pagrindiniai žinodamas pa
grindinius gyvenimo dėsnius, 
vaikytųsi paskui neaiškius, ne
aptartus šūkius, kryptis ir teo
rijas. O vyresnieji, kurie tokiais 
keliais jaunimą viliotų, nesirū
pindami, kiek tie jaunuoliai yra 
tvirti teisinguose principuose, pa 
rodytų atsakingumo jausmo ne
turėjimą. Kol žmogus nėra įgu
dęs teisinguose ir aiškiuose prin 
cipuose, tol jis iš viso dar nėra 
tinkamas studijuoti ir tyrinėti 
hipotezes.

spaudai”.
Toliau atsišaukime yra krei

piamasi — į periodinę spaudą, 
kad jį sustiprintų lietuviško laik 
raščio ir knygos propagandą; į 
rašytojus—trumpomis apybrai
žomis supažindinti visuomenę 
bent su kelių paskutinių metų
knygos derliumi; leidėjus — pa-i to ja. 
piginti knygas, kad geros valios 
lietuviui būtų lengviau ryžtis di
desnio skaičiaus knygų pirki
mui; kiekvieną lietuvį — patik
rinti savo sąskaitas ir įsiparei
gojimus laikraščių prenumera
tų, spaudos klubuose mokėjimų 
ir pan. srityse — savo knygyną 
papildyti naujais leidiniais; lie
tuvių organizacijas — įsijungti 
į tiesioginį spaudos platinirną 
vietos kolonijose.

Tai tokie yra JAValstybių LB 
Kultūros Fondo pageidavimai 
mūsų spaudos puoselėjimo rei
kalu. Kiek atsimename, panašus 
dalykas, tik kiek siauresnės ap
imties buvo vykdytas praėju
siais metais, paskelbiant lietuviš 
kosios knygos mėnesį. Tačiau 
gaila pasakyti, jog jo pasekmės 
buvo daugiau negu kuklios. Tad 
šį kartą į darbą reikia stoti vi
siems : dideliems ir mažiems, jau 
niems ir seniems ir tik tada te
galėsime pasakyti, jog padarė
me viską, ką tik galėjome.

Šiandien gyvename tokį laiko
tarpį, kada nereikia aiškinti 
spausdinto žodžio vertės. Ypa
tingą vertę reikia teikti lietuviš
kam spausdintam leidiniui, ku
ris yra vienas iš nedaugelio mū
sų lietuvių priemonių lietuviško
jo sąmoningumo išlaikyme bei

giasi nemandagiai, senesnį žmo
gų pajuokia ir net apstumdo. 
Kyląs klausimas, kodėl taip yra, 
ar vien tėvai tuo kalti? Būna 
atsitikimų, kad vaikas, kol dar; 
nepakliuvo mokyklon, esąs ge
ras, tėvams paklusnus, <o jau 
vėliau elgiasi nemandagiai, ima 
net tėvus niekinti. Tada tėvai 
pradedą skeptiškai žiūrėti į 
mokyklą. “Juk dar yra ir tokių 
tėvų, kuriems ne viskas aišku, 
kurie nepilnai supranta naujo 
kūrybinio gyvenimo esmę”, pa
stebėjo Vilniaus radijo kalbė-

Gražus veidas be gražios sie
los yra kaip stiklinė akis, kuri 
šviečia, bet per kurią nieko ne
gali matyti. —J. S. Blackie

3BBR JĄNIS KLIDZEJS

kartų tai buvo bandyta be žiū
rovų. Tas pat yra su visokia 
akrobatika, su visokiomis gud
rybėmis. Jeigu kuris jaunuolis 
manytų, kad cirko sienomis ga
lima važiuoti motociklu pirmą 
kartą ant jo užsėdus, pats galą 
gautų ir kitus sužalotų.

Nuo akrobatų pereikime į dva 
sinę mūsų gyvenimo sritį. Žmo
nės yra prikūrę didelę daugybę 
visokių filosofinių, religinių ir

tartais dalykais ar visai nieku 
nesidomėti būtų lyg apsvaigusio 
žmogaus gyvenimas.

Hipotezės ar dar nesutvarky
tos teorijos ir kryptys nevisos 
yra vienodos reikšmės. Hipote
zės apie kometų uodegas yra į- 
domios, tačiau nežinome, ar jos 
kada turės praktišką reikšmę. 
Gi medicinos srities hipotezės, 
bandomos prityrusio ir išlavinto 
mediko rankomis, gali atnešti

911 ėfiĮnadtoč OlalcttjA
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kitokių teorijų. Daug jų yra, daug gero. Tačiau nepatyrusio
taip sakant, išbaigtų, suvestų į 
sistemą. O dar daugiau — ne- 
išsvarstytų, nesutvarkytų, tik 
užuominose. Jomis domėtis, jas 
pažinti ir studijuoti nėra drau
džiama; kai kam tai yra net pa
reiga. Tačiau būtų klaida ma
nyti, kad jomis domėtis gali 
kiekvienas be jokio pavojaus.

jaunuolio rankose ir jos gali tap 
ti žmogžudyste. Tas pat yra su 
visokių cheminių ar fizicheminių 
hipotezių bandymais.

Dar blogiau yra su hipotezė
mis, liečiančiomis žmogaus pa
saulėžiūrą ir gyvenimą. Šios sri 
ties hipotezės neįgudusiam žmo
gui kainuoja jo gyvenimą — ne-

Jos nevisos teisingos. Persilp- i sugrąžinamą, nepakartojamą, ne 
nas kūno organizmas, užsikrė- tik kūno, bet ir sielos amžiny- 
tęs bacilomis, nepajėgia pats jų bę. Nemanau, kad subrendusie- 
nugalėti. Jeigu jis negaus laiku į ji mokslininkai siūlytų studen- 
pagalbos iš šalies, bacilos pri-į tams būti savarankiškiems, drą- 
baigs jo sveikatą ir sunaikins siems ir rizikingiems medicinos, 
jo gyvybę. Panašiai yra su mū-1 chemijos ir kitose hipotezėse, 
sų protu ir visomis dvasinėmis Jie rūpinasi savus studentus pir
galiomis. Nepasiruošusiam žmo 
gui mestis į visokių teorijų ir 
hipotezių chaosą yra tas pat,

moję eilėje gerai supažindinti 
ir išlavinti tikruose dalykuose 
Prie abejotinos vertės dalykų jie

kas silpnasveikačiui eiti j bak- , ateis, būdami patyrę tikruose 
terijomis užkrėstą atmosferą, į dalykuose. Juo labiau ana iš-

No. 7 — 10 sv. cukraus,
10 sv. taukų ..................... *16,26

No. 8 — 20 sv. cukraus *11.61
No. 9 — 20 sv. kiaulinių 

taukų ................................... *20.90
No. 30 — 20 sv. kvietinių

miltų ................................... *10.85
No. 35 — 10 sv. kumpio,

6 sv. Malami lr 6 av. 
bacono .............................. *32.76

No. 88 — 20 sv. ryžių . . *13.26

No. 46-22 sv. brt. 9 dėž.
bacono ....... ....................... *28.56

No. 47 — 22 sv. brt. 9 dSž.
kumpio ................................. 32.88

No. 48 — 20 sv. Salami *30.94
No. 58 — 22 sv. bruto an-

llftkų medžiagų .............. *66.64

No. 49 — 22 sv. bruto *30.76 
Mūrio 1000 Or.
Sviesto 850 Or. 
šokolado 1000 Or.
Amerlk. cigarečių 60 
Kakavos 456 Or.
Kuvos 466 Or.
.Medaus 1368 Or.
Pieno miltelių 1368 Or. 
Kepimui alyvos 1600 Gr.

Juodas šilkas pamušalui 64 inčų 
platumo, 6 yardal. Paltui medžia
ga, 76% vilnos, pilka, ruda ar mė
lyna, 3 y, 4 medžiagos vyriškoms 
eilutėms, 75% vilnos, plika lygi, 
juoda, ruda ir mėlyna dryžiuotos, 
14 y.

Visi siuntiniai pilnai apmokėti 
lr 100% garantuoti, tik j Sibirą 
pridėti * 1.40 už paštą maisto siun
tiniams ir *1.80 kitos rūšies siunti
niams.

PATRIA Gin PARCEL C0.
3741 Wnt 26th 8L. Cblcago 13, OI. USA Td. CKowtord 7-3123 
8805 S. Halsted St. (Alfonsas Kavaliauskas). Tel.: LA 8-2021. 

6909 Superior Avė., Cleveland 8, Ohio (Bronius Bražulis).

fr ---- ----------- =
Kanadoje veikianti lietuviška firma, pelningai gamybai plė

sti, jieško paskolos ar dalininko Ugi

*50,OM — METINIAI 10%
Pasiūlymus prašoma siųsti šio laikraščio administracijai: 

“DRAUGAS”, Adv. 2265, 4545 West 63rd St., Chicago 29, IlUnois.
Susirašinėjimo paslaptis garantuojama.

PUIKUS UŽMIESČIO GYVENIMAS tik 10 minučių atstumu nuo mi
lijoninio miesto. Tai kiekvienos šeimos svajonė, šitą svajonę Jūs galite 
įgyvendinti už nebrangią kainą. Pamatykite ultramodemius namus, sta
tytus lietuvio kontraktoriaus Valerijono Šimkaus, gražioje Wiilow 
Springs Heights apylinkėje, ant gražios kalvos, prie didžiulio ąžuolyno. 
Ten Jūsų lauktų liuksusinis priemiesčio gyvenimas, puikūs sodai ir gėly
nai, o taip pat patogus susisiekimas, apsipirkimas, mokyklos ir bažny
čios. Namai pastatyti įvairių stilių forma pradedant “California randi” 
ir baigiant pačiu moderniausiu “split level”. Brangus akmuo ir dekora
tyvios plytos namus ypatingai puošia. Kiekvienas namas turi po penkis 
ar net septynis didelius “pieture window”, septynis arba aštuonis ypa
tingai didelius kambarius ir barus bei poilsiui ir žaidimams patalpas rū
siuose. Trys arba keturi miegamieji. Po dvi spalvotas plytelių maudynes. 
2 mašinų apšildomi garažai. Pirmos rūšies ąžuolo medžio darbai. 50 x 175 
sklypai. Dauguma namų turi prancūziškus arba New Orleans’o stiliaus 
balkonus, papuoštus geležiniais ornamentais. Kodėl nepavažiuoti ir ne
pamatyti? šį sekmadienį du pavyzdiniai namai bus atdari apžiūrėjimui. 
Vykite Archer Avė. į pietus į Willow Springs, tada ties numeriu 8350 
pasukite kairėn į Nolton Avė. ir pavažiavę tris blokus rasite Mount 
Forest Estate projektą.

VALERIJONAS ŠIMKUS
GENERAL KONTRACTOR

515 Nolton Avė., Willow Springs, III. Telef.:TErminal 9-5531

vietomis galėjo šypsotis ir juoktis. Ko tik ten ne- Tyliųjų tačiau negirdi, kurkimo taip pat. Tai 
buvo prirašyta! Daug rašytojų ir rašysenų. Ten ir vaikas žino, kad visi šunų bijo labiau negu varlės.
Kalnietis, Pakuras, Aramas, Smildiznytė, Zaranytė. 
Visi, visi!

Perskaitęs šį laišką, tik dabar Andrius tikrai 
suprato, koks purvinas pragaras apie jį buvo užvi
rintas. Pasiutę ir baisūs pasakojimai. Mariuk, ir 
tu buvai pirmoji, kuri jiems įtikėjai!

Ir iš laiško daug negalėjo suprasti — tarsi Kal
nietis ir tie kiti lyg tai tikėtų. Na, taip, kas jiems! 
Pabaigė mokyklą. Laisvi. Galėjo švilpauti ir šyp
sotis. Jie Juk turėjo laisvo laiko klausytis ir aptar
ti visokius melus. Andriau, tu jiems dabar esi sve-

(TĘSINYS)
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— Pasiuto! Dabar tai pasiuto! Visai pasiuto!
Mūsų ponaitis gauna kasdieną po laišką. Turbūt 
šios jį apstojusios kaip musės jauną kumeliuką visai 
žmogų pribaigia... Laikykis, broleli! Laikykis...
Iščiulps širdį. Liks sausa kaip pelenų indas...

Taip ilgai tęsdamas, šaipėsi Krūminis, kai Lipu
ras prie statybos atidavė Andriui laišką. Taip, tai 
iš tikro buvo storas ir sunkus laiškas ir ant voko 
Andrius pažino savo draugo Kalniečio rašyseną.

Andrius atsisėdo čia pat ant plytų ir pradėjo 
skaityti.

— Na, ką — vedybų pasiūlymas? — primerkęs 
akį, nuskambėjo Krūminis.

— Taip! — sakė Andrius.
— Taip? _ Tikrinusiai gera partija? Kur tad dienai, ir šis švystėlėjimas aštriu šviesos spin- 

tave neri traukti su užkurio garbe? Suprantama, tu duliu krito į laiško lapus, kurie kaip tik buvo jo 
kaip išdidus, jaunas ir puikus vyras niekais nepra- rankoje
dėsi.

— Taip, niekais nepradėsiu... — ramiai atsa
kė Andrius, ir nepakėlęs galvos, skaitė toliau.

Dabar Krūminis norėjo pykti, bet jam neatėjo 
į galvą nei vienas stipresnis žodis, kurį galėtų stai
ga įmesti Andriui į ausis, jis tik pagalvojo pats sa
vyje:

— Pasipūtęs kaip kalakutas!

Na, pagaliau Andrius galėjo visai ramiai per
skaityti laišką. Skaitant jis stebėjosi, vietomis įsi-

Tai todėl, kad pirmoji tik kurkia, o antrasis dar ir 
kanda.

— Gražios yra meilės svajonės, kai širdyje tau 
kraujas kaip vynas, — pašiepiančiai deklamuoda
mas, nuėjo pro šalį Klopsinis. Andrius nusigando 
ir pradėjo dėti plytas į krovinį.

Taip. Na taip. Gerai. Į stotį galima nueiti jų 
pasitikti. Kokie gi šie linksmieji atrodo? Juk kar
tą sėdėjome viename suole, sukišome galvas kartu 
ir skaitėme knygoje iš to paties puslapio. Pasidali-

_. .. . .. .. . . nom penkiasdešimt santimų. Dainavome gražiai-tlm™n1'.. J>e "’o.lmkoMune bluy gali «p.e UveigWs ^karaM, sldabro važlnėdamL Verkeme
pasijuokti, pakalbėti, pasišaipyti. Suprantama, jie ., . w , 
tai gali daryti. Jie jau toliau nuėję. Greit bus stu- 8 mi 
den tai... O tu? Kas esi ir būsi tu? Plytų nešio
tojas Totoraičiui...

Andrius galvojo ir pergalvojo, ir jo kakta lūžo 
į aštrias raukšles visokiomis kryptimis.

— O taip, — jie laiške buvo minėję dieną ir 
traukinį, kada visi atvažiuos į Rygą laikyti įstoja
muosius egzaminus į universitetą. Ar eiti į stotį jų 
pasitikti ?

Prisiminimų langais jame bėgo visa, kas išgy
venta, lyg žaibo švystėlėjimas. Visa, ypač visa nuo 
laiko, kada jis paskutinę dieną buvo mokykloje, iki

Nuo Varapano kalno nueinant, jie vi
si choru liūdnais balsais per laukus šaukė paskui jį: 

— Andriau! Andriau! Andriau...
Jis mojavo kepure ir sukandęs dantis bėgo ša

lin, nes šie šauksmai jį apsupo tarsi karštom lieps
nom.

Ar tie patys balsai dabar neskambėtų kitaip? 
Juk jis nebuvo nei girdėjęs nei susitikęs, bet kodėl 
jam rodėsi, kad visi yra pasidarę svetimesni, toli
mesni? Galbūt pavydas, kad,* žiūrėk, jie baigė mo
kyklą, bet tu ne? Tave visi išjuokia, šmeižia, ap
kalba. Galbūt, todėl.

Taip, kartą taip buvo... Na, o dabar yra da- 
bąr. Tai yra du laikai ir kiekvienas už gilių ir ne
ramių srovių. Dabar kiekvienas ant savo kranto. 
Taip pat, kaip du Andriai: ten tas, kuris kartą buvo 
Salanuose, ir tao, kuris dabar čia. Buvo būryje. 
Dabar vienas. Na, dar kietesnis, aštresnis, negai
lestingesnis. Ir jam niekas nėra buvęs gailestingas.

Gyvenimas mėgsta kortų lošimą. Jei tavo ran
kų ir dvasios jėgų ištekliuose nėra tūzų, tai tam tik
rą laiką geriau pasitraukti į šalį, bet jei pagaliau 
jis turi ar turės, tai trenk juos į gyvenimo stalą

žeisdavo, vietomis buvo nustebintas, sujaudintas, į taip, kad pelenai ir kibirkštys trykštų!

Andriaus sieloje grūmėsi akmenys.
Ne, ne! •,
— Na, — tai kas?
Andriuje buvo pradėję kas kartą tvirčiau bręsti 

šiurpulingas sielos perversmas, kuris gražiąsias sva
jones ir sapnus pakeitė į plieną. Dar pats jis gerai 
nenumanė, kas su juo pamažu darosi. Jame buvo 
tik nežinomas neramumas ir didelis noras dirbti.

Tą vakarą Andrius nutarė parašyti tėvui ilgą 
laišką.

Poryt atvažiuos jie. Į stotį vis dėlto eis. Su
prantama. Juk bus daug ką kalbėti.

z- . ■.?
(Bus daugiau) ,
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Pajieškojimai CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTSSvilienė Milda.
Evipaitė Aldona.
Senulienė Petronėlė (Vasinaus- 

kaitė).
I Senulis Petras 
, Senulytė Bronė.

Silimaitis Pranas, g. 1924 met.

Gerlakienė Berta,, g. 1909 
Paskutinės žinios iš Berlyno,

Hofmaniienė Elena. I
Hofmanas Martynas, U. S. A. Į
Hermanienė Elena, g. 1910 m. i. .... . ■ .. .
Heidekas Herbertas, g. 1931 m. ĮJ d. Paskutines

vasario mėn. 13 d. žinios 1946 m. iš Vokietijos.
Holšteinas Ernestas, g. 1907 m. Šukiene (Kamuiskaite) 

Paskutinės žinios iš Vokietijos, i bnodervte Edi a, g. 1928 m. 
Hausmanienė Marija, prieš ka- bakotiene Uršule, gyvena JAV.

re gyvenusi JAV. . Šu1įa^18pJul.1U!; £ 1*" ®»u'
laiovetskas Arkadius, s. (Anta-;?10,16 d- Paskutines žinios iš Vo-

ui.

no).
Jakaitienė Stasė, g. 1917 met., 

duktė (Kazio).
Jakaitis Kazys.
Jasutis Kordelija, g. 1918 m. 
Juškėnas Juozas, g. 1876 m. 
Jankauskas Jurgis, g. 1924 m. 
Jaseliūnaite Kontryna, iš Klo

vainių miesto, Šiaul. apskr.
Jakšas Albertas, g. 1902 met. 

gruodžio m. 25 d. Laike karo gy
veno Klaipėdoje.

Jakšaitė Greta (Vaišekauskienė, 
g. 1929 m. gruodžio mėn. 10 d.

Jakšaitė Kotryna (Savetskie- 
nė), g. 1929 m. vasario mėn.

Janauskaitė Veronika. Paskuti
nės žinios 1948 m. iš Lietuvos.

Jocius Antanas, g. 1919 m. lie
pos mėn. 25 d. Tarnavo vokiečių 
kariuomenėje.

Jonušas Mikas, ,g. 1889 m. rug
piūčio mėn. 10 d. Paskutinės ži-i 
nios iš Vokietijos.
Junkeris Dovidas ir Alma.

Junkeris dr. Stanislovas (Otto), 
gim. 1894 m., 1937 gyveno JAV.

Junkeris Mikas, 1907 m. kovo 
m. 9 d. Paskutinės žinios iš Len
kijos.

Jušas Jonas, gim. 1896 m. spa
lio mėn. 12 d. Paskutinės žinios iš 
Vokietijos.

Kaitinytė Gertrūda, gim. 1925 
m. rugpiūčio mėn. 22 d. Lietuvoje.

Karalius Mikas, g. 1903 m. rug
sėjo mėn. 20 d. Paskutinės žinios 
iš Lenkijos.

Kasmauskas Vytautas, g. 1924 
m. Tarnavo vokiečių kariuomenėj.

Kibelka Jonas, g. 1899 m. birže
lio m. 3 d. Paskutinės žinios iš 
Vokietijos.

Kiošienė Greta,, g. 1906 m. spa
lio mėn. Paskutinės žinios 1947 m.

Kiršneris Jonas, g. 1884 m. bir- 
ežlio mėn. 2 d. Iki 1952 m. gyve^ 
no Vokietijoje.

Koiteklis Kristupas, g. 1905 m. 
gegu. mėn. 14 d. Paskutinės ži
nios 1945 m. iš Vokietijos.

Kreivaitis Jonas, g. 1925 m. ba
landžio mėn. 5 d. Tarnavo vokiečių 
kariuomenėje.

Krugeris Artūras, g. 1915 m. 
Tarnavo vokiečių kariuomenėje. 
1945 m. buvo atostogose Saksoni
joje.

Kalinskis Jurgis, g. 1896 met, 
spalio men. 10 d. Lietuvoje.

Kaminskas Jonas, gim. 1921 m. 
balandžio mėn. 10 d.

Kazlauskas Kasparas, g. 1922 
met

Kelerienė Genovaitė, g. 1909 m.
Kiškis Jonas, g. 1912 m. sausio

kietijos.
bukaitis Karolius, g. 1898 met. 

sausio 2 d. Paskutinės žinios iš 
Vokietijos.

Bvedra Vytautas ,g. 1939 m.
Svedrienė Ema. g. 1917 m.
Svedraitė Ida, g. 1909 m. spalio 

mėn.
Šventa Emilius, s. Augusto.
Skvirblis Valteris, g. 1920 met. 

gruodžio 22 d. Paskutinės žinios 
iii Anglijos.

Šilingas Jonas, g. 1903 m. Pas
kutinės žinios iš Anglijos.

Vasiliauskas Jonas.
Venclovienė Jadvyga (Vasiliau

skaitė).
Verlingaite Greta, g. 1926 met. 

rugsėjo mėn. 16 d.
Vilkaitis Vincas, 1912 m. gyve

no JAV.
Vinkleris Alfredas, g. 1927 met. 

kovo mėn. 29 d.
Žilys Vladas, g. 1911 met. Pas

kutinės žinios iš Vokietijos.

Visais pajieškomų reikalais prašo
me kreiptis į PLB Vokietijos Kraš
to Valdybą šiuo adresu:

Litauisclies Zentralkomittee 
In Deutschland,

17azWeinenheiai a. d. Bergstrasse 
Postfach 238. 

Westdeutschland

REAL ESTATE....................
2 IMI 5 Kaip., a aut. I»araiax. SI H,5OO 
2 |to 4. 1-5, kraut., a aut. gar. $35,000 
5‘kam., a aut. gar., porėtai. $17,500 
l a. 5 lu, 11 a. 7 lu, a kar. gar.$l7,500 
Turime Ir daugiau numų pasirinkimui
S.A. AGLINSKAS $Ml Estale!
2430 W. 68 St. HK. 4-5202

Prieš pirkdami ar parduodami na- į 
mus. biznius, sklypas ar ūkius 

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC
2405 W. 51 St. WAlbrook 5-5030 
PRospeet 8-8579 (vak. ir sekm.)

Med. 2 a., II a. 5 dideli kamb., 
centr. šild. angį., garažas. $1.4,5l>0.

Mūr. 2 b. po 5 k., centr. Alld. ga
zu, garažas. $28,000.

alum. langai. DauJ. garaž. $24,000
MQr. 2 a. po 6 k. cent. Alld., sklyp. 
31 pėdų. garažas. $28,000.

REAL ESTATE

U KAMB. MtH. HKZIDENU1.IA
9 metų. 37^4 pėdų sklypus. l)u blokui 
nuo Marųuette parko, šildymas gazu. 
2 karų garažas. $19,500. A. Katilius. 

APIE $6.000 |MURMI
Gražus, beveik naujas mūro namas 

su guražu.Uazo Šildymas Daug prie
dų. Arti mūsų ofiso. Savininkas turi 
greit parduoti. Volodkevičius.

DIDELEI SEIMAI
Pajamų namas. 1x6 ir 2x3. Aut. 

alyvos Šildymus vandeniu. 2 auto ga
ražas ir dar 25 pėdų sklypas šalia. 
Viskas tik $28,500. A. Sirutis. 
MARQUETTE MANOR, arti #3-<’4os

5 kamb. mūr. bungaloiv su uždaru 
porčluin. šildymus karštu vandeniu. 
Rūsyj dar vienas kamb. su patogu
mais išnuomotus už $35 mėn. Dvigu
bas garažas. $18.500. arba priimtinas 
pasiūlymas. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

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

REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — FEMALE

M

Patikslinimas
Maloniai prašau įdėti žemiau 

pateikiamas pataisas straipsnyje 
“Tiesa akis bado”:

1. Atspausdinta: “Mišrainė tik
rai nepagirtinos sudėties: esmi
nio klausimo — mano teigimo, 
kad JAV užsienio politikoje pa
vergtų tautų Laisvinimui mažai 
vietos beliko — dangstydamasis 
menkniekiais, kitų mokymas ko 
neišmanoma ir eilinis logikos pra 
radimas.”

Turi būti “mano teigimo nepa
neigė j. . kitų mokymu ko ne
išmanoma ir eiliniu logikos pra- i 
radimų”.

2. Atspausdinta: .. . aš krikš- Į 
čionis. nors kreivas liudininkas ( 
tavo tautos byloje .

Turi būti: “ ... 
byloje”.

3. Atspausdinta:
ypač mėgsta tenkintis tuščiažo
džiavimu, kuriuo vakarai ypač 
pasižymi laisvinimo bare”.

Turi būti: ... tušČiaatodžšavi-
m« ypač laisvinimo bare.”

savo tautos

j. kuris

ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Ave.
TeL CUffslde 4-7450; Ree. 

VArds 7-2046

NEBESIRŪPINKITE APIE 
POTVINIUS

PAMATYKITE S GRAŽIUS
NAMŲ MODELIUS 

TUOJAU GALIMA UŽIMTI 
ARTI PRIE VISKO

ATDARI APŽIŪRĖJIMUI

Sic narnai turi viską, kas galima 
nuo geros kokybės “built ln appli- 
ances” iki kiemų apsodinimo. Turi 
net ir "drain tile, sump pumps & 
overhead sewers”. ISbandyti Įvyku
siuose potvyniuose. Ale namai tikrai 
yra geriausios kokybės, stiliaus bei 
tvirtos statybos.

Prieš perkant palyginkite mūsų 
statytus namus su kitais namais mies
te arba priemiesčiuose. __

LEE N. ROMANO - 
DESIGN ER AND BUILDER 

FOR

ROMANO HOMES
(INC.)

5401 N. Hprlum Ave.
Spring 4-5222 and 23

MODEL HOME ADRESU 
4044-48-52 N. Mont Clare

(1 blk. į rytus nuo Harlem, 2 blk. i 
pietus nuo Foster)

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpubUc 7-9400

Marųuette lr Brighton parke 
.Mūr. 2 pt. po 2 nileg. o. AU.—$26,200 
Mūr. 2 po 6, c. ŠUd., gar. nupigintai 
Mūr. 3 apt. kraut., c. A. gar.—-$lt,5OO 
Meti. kiilcilž. 4 kb. A. AUd.—$14,200 
Vra gerų nutįsto krautuvių, labai plg.
I ru pigių ir pelningų namų sąrašas

BUDRECKAS Realty
4081 Archer Ave.,____ LA 3-8384

BRIGHTON PARKE:
Mūr.-med.: 5 lr 6 kamb., šildymas 

dujų pečiais, 50 p. sklypas. mažas 
Jinokėjlmas. kaina tik $12.500.

Mūr. 4 butai: 3 po 3 ir 6 kamli., 
centr. alyva šildymas, 275 dol.. paja
mų j mėn. Ir sav. 6 kamb. outas, ge
rai prižiūrėtas namas.

Mūr. 2 po 6. centr. šilu. vienam bu
tui. 30 pėd. sklypas, netoli nuo mo
kyklų, kaina $24,500.

GAGE PARKE:
Mūr. namas su krautuve ir 4 kmb. 

butu: automatinis šild. modernus bu
tas, patus sklypas, žema žaina

ftV. KRYŽIAUS PARAPIJOJE
Med. 6 butai po 5 kmb. su vonio

mis ir vandens šildytuvais, 240 paj. į 
mėnesj. namas gerai aptaisytas, kai
na $18,500.

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

5600 SO. MAPLEWOOD
Mokyklos reikmenų krautuvė lr už

kandinė. Pajamų $40,000 į metua 
Gražus 5 kamb. butas užpakaly krau
tuvės. 2 autom, garažas. Rūsys, visas 
ipstatytas. Duokite pasiūlymą.

ROY U. SEWARD 
REliance 5-6895

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

modern. įrengtu butu rūsy. 2 autom, 
mūr. garažas. Atsineškite rankpini
gius. Pilna kaina $26.500.

KITUR 2-jų augštų mūr. Liąuor 
■tore ir baras 1-me augšte. 8 k. bu
tas antrame augšte. Apyl. 6 8-ta ir 
Ashland. Biznis veikiantis nuo 1919.
Savininkas verčiasi kita profesija.
Kaina už namą $24,000.

2 augšt. medinis 2-6 ir 3 kmb. Cot- 
tege. 50 pėdų sklypas su $135.00 mė
nesinių pajamų ir savininkui butas.
Aluminum langai, garažas pilna kai
na $17,000.

Sv. Kryžiaus parapijoje 2 augšt. me 
dinis 2-4 kamb. gazo pečiu šildymas.
Kaina $13,900.

PASITEIRAUKITE mūsų namų mad. į iki 5 val 4 kam. mūr. Im. 
sąraše lr įsitikinsite gerais pirkiniais ^ ^3^ p^ų Vais-

ARTI ST ROMAN bažnyčios. 
Geras 2 butų — 4 ir 4 kamb. na
mas. Rūsys ir pastogė. Mokesčiai 
tiktai $78. Apylinkėje California 
ir 22nd St. Pilna kaina $9,500; 
įmokėti $2,000. LAwndale 1-7038.

ATDARAS apžiūrėjimui sek-

BRIGHTON PARKE. kamp. niu- 
H nis numos. 2 būt. po 6 kamb.; $ 
kamb. rūayje su visais įrengimais pa
stogė (attic). Mūrinis garažas. I-mo 
aukšte butus naujai atremontuotas Ir 
įtaisyti vist moderniški įrengimai. 
Reikalinga pamatyti, kad Įvertlntu- 
mšt šią nuosavybę. Kredltlngam as
meniui įmokėti tik $7,500.

BRIGHTON PARKE, « kamb. cot- 
tage. ant plataus 72 pėdų sklypo. 
Daug saulės ir šviesos. *4 bloko nuo 
parapinės mokyklos. 2 automobi
liams garažas. Pamatę šį namą būsi
te sužavėti. Įmokėti tik $4,000.

MARQUETTE PARKE, mūrinis 3 
metų senumo. 2 butai po 5 H kamb., 
ištisas rūsys lr pastogė (attic). Ra- 
diat heat. Kiekvienam butui atskiras 
boileris. , Dvigubi langai. 2 automob. 
mūrinis garažas. Namas tikrai pui
kiame stovyje. Reikalinga parhatytl, 
kad įvertintumėt.

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

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

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

MARQUETTE PARKE — 7. 
kamb. bungalow, ir rūsy 4 kamb. 
butas. Skambinkite nuo pirmad. 
iki penkt.. tarp 9 v. r. ir 5 v.v. 
CAIumet 5-3045, Mrs. Sisk.

Parduodamas MEDINIS NAMAS.
2 butai po 6 kamb. ir krautuvė. 

4064 S. Artrafaui Ąve,
ELMHURST, ILL Vtoltation parap. 

Cape Cod, 4 mieg. k. (1 nebaigtas), 
pilnas rūsys, autom, gazu apšild., 
“tile” vonia, spintos virtuvėje, vieta 
valgymui virtuvėje. Tik 7 m. senu
mo. Tuojau galima užimti. Sav. iš
vyksta Iš valstybės. Prašo $17,000. 
Thomas .M. CollLns, 516 Spring Ra., 
Unihumt, III. TErrace 2-6700.

BUILDING A REMODELING

4. Atspausdinta: Sveikinu kiek- 
*1943’nT išvykęs* į "Austo vien« optimistą, užsispyrėlis ir

savo optimizmui randa atsparą 
tikrovėje”.

Turi būti: “Sveikinu kiekvieną 
optimistą, nors jis būtų ir užsi
spyrėlis, jei savam optimizmui 

met pateisinti randa atsparą tikrovė-

raliją.
Krasauskas Ereniušas, g. 1914 

m. 1949 m. išvykęs į JAV.
Krasauskas Alfonsas, 56 m.

1949 m. išvykęs į JAV.
Kojelis Antanas, g. 1912

1948 m. išvyks į Kanadą. . _ . . ...Kotovaitė Paulina, g. 1928 m. I 5. Atspausdinta: ... yra sau- Rarazas įmoKeu
Kulikauskas Zigmantas, g. 1922 ^*^*9, ,™meno Pasityčiojimas iš SVQBOį)A 3739 w 26th St. 

Turi būti: “ ... tolvgu saulė-

JC.

mec.
Kuncienė - Susteraitytė Irena -, . .... _ ,. .< . ..

Aleksandra, g. 1922 m. rugpiūčio leidž,°. r,omeno Pasityčimfeiui iš
mėn. 26 d.

Kundrotas (Juozas, g. 1920 met
1949 m. išvykęs į Kanadą. 

Kvedaravičius Jonas, Aleksand- I
ras, Antanas ir Juozas.

Launikomis. Paskutinės žinios iš
JAV.

Lipčius Jonas, gim. 1939 met 
Lipčienė Ona.
Lipčienė Marija, g. 1933 m. 
Lipčienė Erna, g. 1935 m.

vergovės
Gediminas Galva

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

- Kun. Jonas Burkas
skirtas klebonu Anthony, N.

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary Public 

5216 80. We«tem Ave. 
PRosp. 6-2234 arba HEm. 4-7085
Atdara kasdien nuo 9 iki 9 vai., 
šeštad. ir sekmad. nuo 9 tkl 6 v.

medžiai. Garažas. 513 N. Grant 
St. Westmont, III.

$7,900 PILNA KAINA. 2 butai. 
*/2 mūr. namas. Arti Kedzie ir 26 
St. 4 ir 4 kamb. Garažas. Mokes
čiai tik $50. Tuojau galima už
imti. Įmokėti $2,000. LAwndale 
1-7038.

OCKKKKXXXX><X><X><XXX>00<XXXXX>
KADA NORITE PIRKTI AR 

PARDUOTI NAMUS
Kreipkitės į

SOPRYCH REAL ESTATE 
6407 S. Kedzie Ave. VVAlbrook 5-3216

' AGENTAS ALEX KANAVEkSKIS 
į OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^OO'

___________ ______________________ ’ i SAV. parduoda naują mūr. mo-
' , , 77 dėmiai įrengtą namą. 5 ir 4 k.Pirkite tiesiog lė statybininko. At- o »» 1 j * <tnndarau apžiūrėjimui sekm. 2 iki 5 vai. '“1423 S. Maplevvood Ave. $32,500. 

5307 S. Sacramento. Naujaa de luxe Kreiptis 4515 S. Rockwell St., 2-as 
2-jų butų namas, po 5% kamb. PU- augštas. Tel. FR 6-3496, nuo 6 
nas 7 H pėdų augščio tinkuotas rū- jk; JO V V
sys. Karštu vand. apšild. 2 centr. ap- I _________ 1___!________________________
šild. Keramikos koklių vonios Ir “va- 
nities”. “Overhead sewers” lr pompa.
POrtsmouth 7-3287.

MŪRINIS 4 butų namas 2 po 3 
kamb. Pečiaise apšild. 2 autom, 
garažas. $12,900; įmokėti $2,500.

LAwndale 1-7038

PAJAMŲ NUOSAVYBES
4102 S. ARTEKIAS 

2 med. -apkalti namai po 3 butus 

3236 W. 58th St.

Atdaras apžiūrėjimui sekm. 1 iki 6 v. 
8 kamb., 4 mieg. k., 3 k. butas rūsy.

Pa* Apylinkėje 87th lr Ashland — 2 butai

Lolditis Jonas, g. 1921 m. sausio Mex" kun- L Lukošiūno vieton, 
mėn. 26 d.

Mažernis Povilas, g. —
Martišius Juozas, ,g. 1908 m.

— Antanas Ramonas, Jack-! 
son Heights, N. Y., parašė il
gesnį eilėraštį 10 m. sukakčiai iMejerienė Morta, g. 1878 m.

Mejeris Ernestas, g. 1905-1906.1 į 
Mykolaitis Kazimieras, g. 1917., nuo išbėginio iš Lietuvos pažy- 

Paskutinės žinios iš Kanados. Į mėti. Eilėraštis išspausdintas
sario mėn. 17 d. Paskutinės žinios dvieJ4 Poslapių leidinelyje, ku- 
iš Vokietijos. ris papuoštas Gedimino stulpais

Mikalauskienė Elena, g. 1898 m. ir ,ietuvių sodyba Pirma8 eilė. 
Paskutines žinios iš Lietuvos. J

Pabrėžienė Rozalija, g. 1895 m. raščio posmas skamba taip:
gegužes mėn. 29 d. Rodos taip neseniai gyvenom

Paškauskaitė Vanda, g. 1927 m. T . .
Paskutinės žinios iš Belgijos. Lietuvoj, ,

Peteraitis Jonas, g. 1918 m. ba- Arėm, purenom protėvių
IrVokieSos2 d PaSkutinėa Žinios numylėtą žemelę,

Platkovskas Petras, g. 1907 m. I jų berdami, kaip auksą,
Paskutinės žinios iš Vokietijos. grūdą,

Radmachas Valteris, g. 1895 m. o .... -
spalio mėn. Karaliaučiuje. Su laukem gausingojo

Ratkis Emilius, g. 1915 m. lapk- derliaus.
ričio m. 17 d. Lietuvoje. Paskuti- į -------------------------------- -----------------------
nės žinios iš Lenkijos.

Raudys Mamertas, g. 1910 m. _
sausio mėn. 4 d. Lietuvoje.

Reinholdas Jojnas, g. 1&06 m.l MARQUETTE PARKE parduo- 
Paskutinės žinios iš Vokietijos. i dama gerai išdirbto biznio TAVER

Rigertas Albertas, g. 1922 m 1 pęĄ Kartu yra ir 5 kamb. butas.
Rigertas Povilas, g. 1919 rm lie-! ideali proga na jiems ateiviams, 

pos mėn. 28 d. Paskutines žinios Į Teirautis tel. GRovehill 6-9617. 
Vok i6L i i * ** ————————
Rigertaitė Lydia. g. 1913-14 m. j TAVERNA ir 2 AUGŠTŲ MOR. 
Raudys Jonas, g. 1944 m. birže- NAMAS. Taverna apačioj, 6 kam- 

lio mėn. 11 d. l barių butas viršuje. Pilnas rūsys.
Raudytė Erika, g. 1941 m. Autom apšild. alyva. Apylinkėje

'progos — OPPORTUNITIES

ir maisto-likerių krautuvė.

THE WRIGHT REALTY C0.
REpubUc 7-956Č 

D O L T O N
Naujoje St. Jude the Apoutle par. 

Pėsčiam eiti į mokyklą ir bažnyčią.

DĖMESIO, PONIOS!
Pamatykite “The Neptūne” in 

• ALMAR MEADOW8” ir palyginkite.

15400 DREXEL AVE., Dctton, UI.
Modeliai atdari kasdien nuo 1 vai. 

popiet.
Mūr. rezidencija virš 1.3Ų0 kv. pė

dų. su pilnu rūsių ir “QUALITY 
BUILT". Als namas suprojektuotas 
su ypatingais patogumais šeiminin
kei. 1 i*, vonios, paslėptas skalbimui 
kamb., viskas ant 1 augšto. šeiminin
kei nebus bereikalingų žingsnių ir 
taip pat patogus auganlems vaikams.

Taipgi yra 4 kiti nauji modeliai.

BLOUIN BUILDERS, INC.
715 W. lllth St. WA 8-6212

Sedleris Brunas,
Sedlerin Erikas, g. 1927 m.
Simanavičius Kazvs, g. 1920 m. 

sausio mėn. 5 d. 1945 m. gyveno parduodamas namas ir mais-

l08th ir Michigan Ave.
WAterfall 8-0507

Belgijoje.
Simanavičius Vaclovas, ,g. 1921 

m. spalio 13 d. Paskutinės žinios 
iš Vokietijos.

Stonkienė Zuzana.
Paskutinės žinios iš JAV.

TO KRAUTUVĄ Geras biznis. Geroj 
vietoje, Brighton Parke. Apžiūrėti 
galima kasdien; sekmad. Iki lt vai. 
4140 8. ,Maplewood Ave.

Pardavimui VALGYKLA. Gausi 
tuviųi klijentūrą, didelėj lietuvių koioni- 

SkimMto^“Ka«imrera$, g. 1912 joje. Teirautis 2447 W «©th 9t„ 
m kovo 12 d. Paskutinės žinios iš arba Telef. GRovehill 6-9S04 nuo 
Vokietijos. 11 val- ‘žakyrus sekmadienius.

REAL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALONIS.
Namų PRospeet 8-2071

STATYSIME PAGAL U4SAKYMĄ

• NAUJUS NAMUS 
• GARAŽUS

• PILNAS REMONTAS
Mes parūpinsime finansavimą. 
Prityrę, “bonded”, patikimi sta

tybininkai. Matykite modelį adre
su 5921 S. Narragansett Ave.

OUALITY BUILDERS
Tel. PRuspect 6-0883

Kalbame lietuviškai

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR

$2,500 ĮMOKĖDAMI PIRKSITE Stato rezideadnius ir komercinius

KAS norėtų pigiai įsigyti 2 po 6 
kamb. modern. namą, 66-os ir 
Washtenaw Ave. apylinkėj, skam
binti dar šiandien. J. Stonkui, RE- 
puhlic 7-9400,_______ ____________

McHENRY, ILLINOIS

gerą 2-jų butų namą. Mūrinis. 4 
ir 4 kamb. Naujos vonios. Uždari 
porčiai. Tuojau bus galima užim
ti. Pilna kaina tik $10,900. SVO
BODA, 3739 W. 26th St., LAwn- 
dalc 1-7038.

$2,000 ĮMOKĖDAMI PIRKSI
TE 2-jų butų namą — 4 ir 4 kmb. 
Arti 26th ir Hamlin Ave. Mūrinis 
garažas. Uždari porčiai . Tuojau 

i bus galima užimti. $11,900. SVO
McCullom Lake. Neužbaigtos BODĄ, 3739 W. 26th Št. LAwn- 

namas. Mainys į sklypą. “Restrict- 1 dale 1-7038.
ed”. Slavų apgyventa apylinkė. ---------------—------------------------------------
Kreiptis į Marsha.

Tel. BEverly 8-4900.
Savininkas parduoda 5 kamb. 

mūr. bungalow. 6230 So. Albany 
Avc. GRtlvehin 6-2061.__________

Gage Parke — 2 butai, 6 ir 6 ypa* iaiii<iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu!iiiiiiiniiiauiiiaiituRiiaiNa««iiMniiiMiiB«MMMmHMnaB  
tingai dideli kamb., sau asmeniškai šioje nekilnojamo turto pardavimo 
kontraktoriaus statytas mūr. namas įstaigoje perkant ar parduodant, Jū- 
ant 37 pėdų sklypo. Viskas užlaikyta , laukia greitas lr teisingai, patar 
geriausiame stovyje. Paveldėtojai pa- navimas.

NORVILĄ
REAL F^TATE 8ALB»

2600 W. 5#th St. Tel. PRospeet 8-5454

sidalina turtą ir parduos žemiaus sa 
vikainos — $26,900.

Maiųiu'tte Parke — 2 butai po 6 
kamb., puikus mūras, garažas. Tik 
$27.$00.

Marųuette Parke — 3 mieg. k., 2 
m.. bungalow, labui modern., geltonu 
plytų. Tik $18,000.

Beverly Hills — 4 m. ultra moderni 
po 5 k. 2-fletis, įrengtas rūsys, ba
ras. Blokas nuo Western Ave. Ban
ko įkainuotas $42,000. Reikia sku
biai parduoti — tik $38,750.

$20,000 gryno pelno per metus {ia- 
ro dabartinis savininkas, išlaikęs vieš
bučio ir tavernos biznį 16 m. Sunki 
liga yerčia parduoti šj pulkų biznį 
už labai prieinamą kainą, įmokėjus 
tik $7,500. Stiprus mūras. 24 kamb.. 
taverna, butas savininkui, garažas. 
Pirmos eilės biznio vieta. Reikia 
darbščių rankų.

Z. CMItRAZr-NAS 
LU 5-8140 arlui RE 7-3440

Atdara apžiūrėjimui sekm. 1 iki 6 v. 
7415 8. Itookwell St.

5 kumb., 2 mieg. k. 5 m. senumo. 
Spintos virtuvėje. "Tile” vonia. Kai
na $17,900, arba duokite pasiūlymą.

VAN BEVEREN-GLOMB 
0246 8. Cultfnmtn WAlbnw,k 5-0100

Brtgbtnn Purk* arti mokyklos, mū
rinis su rūsiu, šildymų lr pastoge, 
platus sklypas 2 po 6 k. GaraZas. Į ęjcerfl
Nupiginta ik) $26,000.

Gage Parke, švarus, 4 butų kampi
nis, mūrinis. Pajamų $4,800. Priima
mas geras pasiūlymas,
KITt{R:

Mūrinis be šildymo. 5 butai ir ta
verna. Pajamų $850 į mėn. Mažos 
išlaidos, {mokėti tik $5,000. Kaina 
$26,000.

APARTMENTINIAJ
Kampinis 12 b. $67,«00; įmokėti 

$17,000.
Dvidešimts butų Ir 3 

$110.000: įmokėti $80,000
MarųiMdAn Parke — 14 butų 

jamos $18,000. Kaina $90.000.

Lietuvi, pirkdamas -ar parduo
damas nuosavybę Ciceroje, III. pir
ma pasiinformuok pas vietinį lie
tuvį brokerį VYT. ALEX RAČ
KAUSKĄ. 5113 W. Cermak Rd.,

NAGINGAM ŽMOGUI 
pajamų nuosavybė lietuvių rajone 
2 augštų medinis, su krautuve tik 
$12,750. Telef. TOknhall 3-5864.

6137 S. KiILPATRIUK

$18,500. Naujas, mūrinis namas. 
“Overhead sewera”. Atdaraa šeš
tad. ir sekmad. 1 iki 6 vai. arba

krautuvės | „Itambinkite JGUKEMA COSTR.

ST. JI7RGIO l’ARAP.
Jei jieškote. pajamų namą. su ma

žu į mokėjimu pirkaite 3 augštų pa
jamų namą labai gerame stovy. Žie
miniai langai, sieteliai, spintos virtu
vėse, geros mėnesinės pajamos. Ne
brangi kaina.

BRIGHTON PARKE:
Tiktai $12,500! 2 po 4 kamb., pui

kiausiame stovy. Pastogėje užbaigtas 
kambarys. Visas naujai tinkuotas, 
gražiai apsodintas. 2 autom, garažas. 
į viršų pakeliamos durys. Atsiliepkite 
tuojau. Greit bus parduotas.

K. <& K. Realty Corp.
KAMINSKI & KREJCI 
4802 W. 55th Sirwt

Telef. LU 2-1700
SAVININKAS PARDUODA NAMĄ 

Western Springs, III.
St. Francis Xavier’s parap. 6 k. 

mūr. ranch, 3 m. senumo. 2 mieg. 
k., pilnas rūsys, gazu apšild. "Over
head plumbing". Keramikos koklių 
vonia. "Built-ln" elektrinė krosnis lr 
orkaitė. Attte fan, garbage disposal, 
spintos virtuvėje, ąžuoliniai papuoši
mai. valgymui vieta virtuvėje. Dideli 
kamb. Sklypas 60x135. Židinys. Pra
to $27,000. Tel. CHEsaut 6-1*42, su- 

‘ "Barimui. ,

EVERGREEN PARK
GRAŽUS 5 kamb. “face briek”, 

mūr. namas. Gazu apšild. Rūays, 
garažas. 50 pėdų sklypas, apsodin
tas. Arti mokyk, bažn., autobusų, 
sav. 9339 S. Clifton, tel. GArden 
2-1520

namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vai.: VI 7-4228 

Namų tel. Bishop 7-SS4O 
2787 West 43rd Street

Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy
mo, pertvarkymo (remodeling) darbai

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR

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

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

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal $-6581 

nuo 6 vai. p. p. kaadlen lr sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 616
Nolton, Wttlow Springa RL__________

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 
1442 S 48th CL, Cicero S0, IU-

Statome naujus namus ir garažus 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
Raukite DAnube 6-2768 nno 6 vaL 

ryto lld 1 vai. vakara
Tel. OLymirto 8-6181 nno • vaL 

vakaro nil 11 vai. vakara

LIETUVIU STATY1 
BENDROVE 
ORAS

Bullders Gen. Contractors 
Atlieka planavimo lr staty

bos darbu* gydytojų ofisų, gy
venamųjų lr viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas Ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS ♦
Raštinės Ir buto telefonas 

PRospeet 8-8018 
6800 80 OAMPBELL AVE. 

Chieago 20. DL

VE
48T1 8o.

TA
Ava 
1

pa- CO PR 6-0791.

$10,500
1 Marųuette Parke savininkas par 
duoda 5 kamb. mūrinį bungalow. 

[6918 So. Cambel Ave Atdaras 
1 apžiūrėjimui sekm. 1 lki 5 vai.

flvnč. P.M. Gimimo parap. sa
vininkas parduoda 5 kamb. mari
nį namą, galimybė įrengti daugiau 
kamb. Keramikos koklių vonia ir 
virtuvė. Ąžuoliniai papuošimai. 2 

garažas. Kilimai ir kiti 
7243 S. ,AJbany Ave 
PRospeet 6-3423.

autom.
priedai

1J1TLE FLOŠVER PARAI’, reika
lingu GERA, PRITYRUSI VIRĖJA.
Pletvakarų miesto daly, seselių vie
nuolyne. Gyventi vietojo, atskira gy
venimui patalpa, su vonia, 2 popiečiai 
Ir vakarai laisvi kas savaitę. GDr&s 
atlyginimas. Ims švarią, tvarkingą -D 
P. Reikalinga skaityti, rašyti ir kal- 
oėtl nors klek angliškai. Tel. RA 
$-7180 nuo 9 Iki 4 popiet; RA 8-8223 
po 4 vai. Klauskite Hlster Mary 
Etulas.

Freight Line Experience<l 
TYPIST - BILLER , 

Needed at once
Start at $2.15 per hour

5 dav 40 hour week 
Also will consider 
Part time Help in

Typist and Manifest Clerk

330 W. 25th St.
VI 2-2055

Interviewg up to 7:30 P.M.

W O M A N — 
HOUSEKEEPER

Lite Housework
and Cooking. — /

1 ADULT — 1 CHILD. — 
Private room. — Permanent. 

Working eonditions are excellent.
CALL TA 3-1247

SALES LADIES 
EKPERIENCEE

Lingerie, Sportswear, etc. Good 
steady position.

STAR DEPT, STORE 
1327 East 63rd Street 
HYDE PARK 3-7900

HELP W#J<TED — MEN

REIKALINGAS BERNIUKAS 18 
ar 19 metų amž., mokyklą batgęn 
nuolatiniam darbui. Išmokysime pre
kiauti moteriškų rūbų vilnonių me
džiagų krautuvėje. Reikia kalbėti 
angliškai ir lietuviškai EDVVARD 
SHAPIRO, Ine., 327 W. Jaekson Blv.

REIKALINGAS VYRESNIO amž. 
vyras dirbti tavernoje.
_________ KEnvvood 6-8863,________

Reikalingas Darbininkas 
Prie Statybos Darbu

— Senų ir naujų, 
šaukite vakare po 6 vai.

PRescott 9-1775.

REAL ESTATE

SAVININKAS PARDUODA pel 
ningą gerame stovyje 6 butų mū
rinį namą: 1—5, 2 — 4, 3—3 kan,b. 
Su voniomis ir gazo pečiais. Ne
toli Kedzie ir 24 gatvės. Teiraukis 
Telef. OL 6-1293.______________

MŪRINIS 2 — 6 namas, med. ga
ražas, 2 blokai nuo parap. mo
kyklos, */2 bloko iki valdiškos. Tel. 
Bishop 7-2133 — Sav. gyvena 1 
augšte. 4315 So. Rackwell.

Atdaras sekmad. 1 ild 5 vaL. 
4527 S. KOMENSKY AVE.

augšto 8 m. mūr. — 4 tr 8 kamb. 
Centr. šild. gazu,, garažas. Stip
rus ir puikiai įruoštas namas.

Tei. LAfayette 3-3881

MOKĖDAMI $10,000 (beveik 
tik už erdvų sklypą) nupirksite 
puikioj Gage Park vietoj 1^ augš 
to med. namą. Skambinkite B. Un- 
deriui, REpublic 7-9400.

1

I
I

i

♦

Statėme
NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
General Contraetlng Oo.

<8av. ▼. Sodeika Ir J. Skornbsfeaa) 
1100 K 48TH CT . CICERO 60. ILI 

Tel. OLymplc 2-7861; TO $-4286
Ir atliekame visus statybos Ir per
tvarkymo (remodeling) darbaa

CICERO 2-jų butų bargenaš. 
Mūrinis. 4 ir 4 kamb. Gazu apšild. 
Apylinkėje 22nd ir 59th Ave. 2 
autom, garažas. $20,900: įmokė
ti $5,500. SVOBODA, 6013 Cer- 
mak Rd. Bishop 2-2162._________

2-jų butų mūrinis namas su rū
siu. Centrinis apšild. Arti 25th ir 
Sawyer Ave. Spalvoti vonios įren
gimai. 4 ir 5 kamb. $13,900.

LAwndale 1-7038.

LYONS, SPECIAL! 3 mieg. 
kamb. “ranch” stiliaus namas. 6 
m. senumo. Karštu oru, alyva ap
šild. 2]/2 autom, garažas. Geroje 
apylinkėje. OLympic 2-6710.

CICERO, SPECIAL! Mūrinis 6 
kamb. bungalow. Tuščias. Karštu 
oru alyva apšild. Arti 14th lr Atis- 
tin. Turi būti parduotas. Bishop 
2-2162.__________________________

SOUTH SIDE SPECIAL! 5 
kamb. namas. Arti Homan ir 39th 
St. Gaau apšild. Mokesčiai tik $65. 
Spintos virtuvėje. Modern. vonia. 
Pilna kaina $7.900.. SVOBODA. 
3739 W. 26th St. LAvvndale 1- 
7038..________________________

Sv. P.M Ndkalto Prasidėjimo 
parap. parduodamas 1% augšto na 
mas 5 ir 5 kmb. Naujai dekoruoL, 
centrui, apšild., 1 autom. gar. At
daras apžiūrėjimui šetad. ir sek
madienį.
4645 S. Albany Ave,, M 7-51M

PARDAVIMUI

PLATINKITE “DRAUGĄ”

DOGH FOR HALE
• Beaglen • Toy Terrlers
• IMrhHhunde • Boeton Terrlrrn
• Boxvrs • Chihti&huAH 
Pupplce X to 10 we«'ks old. All

podlgreed. AIho talklng parakoets A
parrot*.

Reasonably prlocdl!
Come ln and aoo for yourself!!!

PEGOY’8 PET SHOP 
6728 8. Halsted St. 

WEn«worth 6-1677, Ert., D« 
Open from IMS
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IŠKILMES DARIAUS-GIRĖNO POSTE
Mūsų veiklus Dariaus-Girėno junas — pramogų vedėjas, Bru- 

Amerikos legionierių postas rug no J. < Beneckis — tvarkdarys,
sėjo 29 d. 6 vai. 30 min. v. tu
rės dideles iškilmes savo salėje 
4416 S. VVestern Ave: savo nau 
jų vadovybės narių įvesdinimą. 
Tai jau bus sukaktuvinės iškil
mės, nes lygiai 25-tą kartą at
liekamos.

Naujasis Dariaus-Girėno pos
to komandierius yra Jonas Pa- 
chankis. Anksčiau jisai darbavi- 
si paminklų dirbtuvėje, per 15 
metų buvo Strauss Inžinierių 
bendrovės įstaigos vedėjas, o 
tai didelė bendrovė; savu laiku 
ji paruošė planus Golden Gate 
tilto Montrealy, Kanadoje, taip
gi Hudsono upės tilto New Yor
ke, Longvievv-Rainer tilto Ore
gone ir kitų.

Jonas Pachankis augina ketu
ris vaikus. Dukterys Darlene ir 
L'orraine abidvi yra baigusios 
Šv. Kazimiero augšt. mokyklą 
ir dabar turi tarnybą valdžios 
įstaigose. Duktė Joana lanko 
St. Gali mokyklą, o sūnus Jonas 
— baigęs De La Šalie Augšt. 
mokyklą ir De Paul universite
tą, dabar yra aviacijoje, pirmuo 
ju leitenantu Kalifornijoje, kur 
yra vedęs ir augina tris vaikus.
Jono Pachankis žmona yra Ona 
Masiokaitė iš Spring Valley.
Naujasis komandierius yra na
rys Lietuvių Vaizbos Buto, na
rys įvairių klubų, veikiančių prie 
mokyklų, kurias lankė jo vai
kai. Per eilę metų ėjo kepelio- 
no pareigas Dariaus-Girėno pos
te. Yra Lietuvos vyčių organi
zacijos narys Kolumbo vytis,
Marijos Augšt. mokyklos staty
bos komiteto narys ir dalyvau
ja eilėje kitų organizacijų.

Kiti nauji Dariaus-Girėno pos
to pareigūnai, kurie taipgi bus JONAS PACHANKIS 
įvesdinti į naujas pareigas, yra: I . _. _
Florian J. Simanonis - vyr. vi- j ^us-Gireno postas yra dr-
cekomandierius. Edward A. Ap-, Gausia, Chicagoje, tur. 1200 

. , ,. . narių, o jų moterų .organizacno-ke — jaun. vicekomandienus, . ' ° J
tt x j. . . , je — 400 nanų.Harry Petraitis — adjutantas., J
Richard A. Butchas — finansų) Numatoma, kad šiose iškilmė

George P. Kareiva — tvarkda
rys, Ben Mason tvarkdarys.

Iškilmėse invokaciją kalbės 
kun. P. Cinikas. Programos ve
dėjas bus Edv. Krause — Notre 
Dame atletikos direktorius. Pa
grindinis kalbėtojas — Ant. O- 
lis. Dainuos Al. Brazis.

Ta pačia proga bus įvesdini
mas ir naujų Dariaus ir Girėno 
posto Moterų vieneto valdybos 
narių, šios organizacijos naują 
vadovybę sudaro: Irene Giedrai
tis — pirmininkė, Helene Am
brose — pirma vicepirmininkė, 
Adelė Milz — antra vicepirmi
ninkė, Mary Kareiva — iždinin
kė, Teresa Rastutis — sekreto
rė, Sophia Stanton — korespon 
.dentė, Dorothy Lee — istorijos 
vedėja, Eva Zubas — kapelio
ne, Josephine Davidonis — tvar 
kdarė, Stelle Misevich — vėlia
vos nešėja.

Iškilmėse dalyvaus buvęs tei-

KRIZES VIETA

Situaciniame žemėlapyje matyti "Mažosios 
tovė, kurioj tamsieji su šviesiaisiais niaujasi.

uolos" vįe- 
(INS)

RETO ŠAUNUMO IŠVYKA
Trijų miestų inžinieriai prie 

ežero

Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos New Yor 
ko skyriaus valdybos iniciaty
va, Philadelphijos ALIAS sky-

sėjas Zuris. Iškilmes praves Ge- į r*aus valdybai ir ALIAS Cent- 
ne Diksas ro Valdybai nuoširdžiai bei ver

tingai bendradarbiaujant, New 
Yorko, New Jersey, Philadel
phijos ir Trentono apylinkėse 
gyveną inžinieriai ir architektai 
su savo šeimomis bei svečiais š. 
m. rugsėjo 14 d. suruošė vie
ną šauniausiai bei sėkmingiau
siai pavykusią išvyką.

Kartu ir jaunieji

Pirmą kartą iš minėtų apy
linkių šiame suvažiavime gra
žios indėnų vasaros dienos ir va 
sarvietės pramogomis džiaugė
si kartu toks gražus būrys mielo 
augštuosius mokslus einančio 
jaunimo, kurio tarpe buvo JAV 
inžineriją baigusieji ir studijuo
jantieji.

Jų vardu tik šiais metais bai-

raštininkas, Joseph A. Kibort — 
kapelionas, Alfonse F. Wells —

se dalyvaus apie 1,000 žmonių.

kos dalyviai išsiskirstė tik vėlai 
naktį. O vaikučiams tai buvo 
tikras rojus plačioje žydinčioje 
gamtoje, ramiame ir gaivinan
čiame vandenėlyje ir erdviose 
svetainės patalopse.

Visi skirstėsi patenkinti, tikė) 
damiesi suruošti dažniau tokių, 
šaunių išvažiavimų, vis ir vis 
gausiau susirinkti, vėl ir vėl nuo > 
širdžiai pabendrauti bei kųltūnn 
gai pasilinksminti. K. Krulikas

MISCEIAANEOUS

t f
A. A.

IAS New Yorko skyr. pirm. dipl. 
ach. V. Svipas ir ALIAS Centro 
Valdybos pirm. doc. A. Jurskip, 
kuris energinga bei prasminga 
kalba kreipėsi į mokslus baigu
sį ir dar tebestudijuojantį jau- 
mą, ragindamas tęsti lietuviš
kas tradicijas. įsijungti, o atei
tyje ir perimti jau esančių lie
tuviškų profesinių bei kultūri
nių organizacijų visokeriopą 
veiklą ir jų vadovavimą.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

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

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

ryto Ud 5 vai. vafcaro. 
Telefonas nno 5 vai. vakaro: 

OLyoudc 2-6752 

I.1J-JT AFDKALDOK AGENTŪRA
Visų rūsių apdraudaa. Automobi

lių finansavimas Notari&tųa yalsty- 
bėa patvirtinoa kainoa.

Prlefi darydami apdraudaa kitur, 
pasiteiraukite paa milo

JONAN KIRVAITIS 
VVAlbrook .“- M171

INTEKKTATF IN«T’»L*NrE A4JF.NCY 
610S S. Ashland Ave., Chieago SS. IU.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-

F L U MB IN G
Licensed bonded plumbera

Fotografai mėgėjai inž. A. Bio Joks darbas nėra didelis ar mažas, 
ševas ir inž. V. Gruzdys sten- Saukite dabarJ<aĮbame ^lietuviškai 

gėsi šią viešnagę ir svarbesnius i _
jos momentus atvaizduoti foto-f 
grafijose.

Posėdžiavo valdybos

Išvažiavimo metu vienos va
landos bendrą -posėdį turėjo 
ALIAS New Yorko ir Philadel
phijos skyrių valdybos, ALIAS 
Centro Valdybai ir Metraščio 
redaktoriui dalyvaujant. Posė
dyje apsvarstyti inžinierių orga
nizacijos šio meto svarbieji rei
kalai — lietuvių inžinierių ir 
architektų redaguojamam veika

gęs. BS mech. inž. Algis Gečiaus lyj išleisti das vis trūkstančių lė- 
kas savo žodyje vaišių metu pa-( šu sutelkimo reikalas; ALIAS 
žadėjo įsijungti į ALIAS šeimos technikos ir architektūros ar-
narius ir profesinę ir kultūrinę 
lietuvišką veiklą, o taip pat su 
jaunatviška energija dirbti dėl 
Lietuvos laisvės kovos laimėji
mo ir išlaisvintos Lietuvos at-

Atvy-ks ir buvęs IUinois depar-, statymo

Vasarvietėje ant ežero kranto
teisės patarėjas, dr. Stephen Bie j tamento komandierius Irving 
zis — sveikatos patarėjas, dr. j Breakstone ir buvusi 4-to dis- 
F. P. LeVan — sveikatos pata-J trikto Moterų organizacijos di- 
rėjas, John E. Viscount — ko-) rektorė Marion Nares, kurie bus 
respondentas, Frank P. Zelis—) vadovais naujų valdybos narių 
pramogų vedėjas, R. P. Mikala-Į įvesdinimo iškilmėse.

■ ■■ ■■■ ■■■ ......................... ■■■■■■— ■ ■ Į.

PASKIRTOS LITERATOROS PREMIJOS

Šiai lietuviškai išvykai vie
tą — gražiausią, kokią tik apy
linkėse rasti galima — prie ra- 

i maus, gaivinančio ežero kran-

akto metu Toronte rugsėjo 29 
d. 3 vai. p. p. Prisikėlimo para
pijos auditorijoje.

Tikimasi susilaukti pačių au

KLB Kultūros Fondas 1956/7 
m. buvo skyręs vaikų literatū
ros $300 premiją.

Iki š. m, birželio 10 d. buvo 
gauti šie konkursiniai veikalai, 
pasirašyti slapyvardžiais:

1. Gintarėje — Narūnės,
2. Paklydėliai — Onytės Še- 

“Tmūh, likimas - A. Nau-'nė» dainl> koncertas.

joko,

Tel. — REpublie 7-0844 ar 
W AJbrook 5-8451

Coniplete Formica Kitchen — $1395 
installcd. Low down payment.

MARSH KITCHENS 
Division Hoogh Mfg. Co.

<1242 W. 2 lith St., Beru-yn, IU. 
Gunderson 4-SH2

--r-

chyvo steigimas; a. a. dipl. inž. 
P. paaukotų sąjungai 24 elekt
rotechnikos srities knygų, skirtų 
naudotis jauniesiems mūsų in
žinieriams, naudojimo sutvarky 
mas ir, kai sąlygos leis, jų par-1 
vežimas į laisvąją Lietuvą; in
žinierių šalpos fondo būtinas pa 
didinimo reikalas. Prieita išva
da, kad visi skyriai nuolat ir 
tvarkingai prisiųstų šalpos fon
dui priklausančią mokesčių da-

to ir kvepiančių miškų apsuptą, lį, kad taip pat galimai daugiau
surado ir joje visus pabuvoti pa 
geidavo dipl. inž. arch. B. Elsber 
gas, gyv. Trentone. Ten radome 
jaukią, ramią ir žydinčią gamtą, 
tyrą ir gaivinantį vandenį; pu
šimi ir sakais kvepiančius laive-

torių asmeniško dalyvavimo iš- hus pasiirstyti; pušyne stalus
kilmėse.

Ta proga yra rengiamas ži
nomos mūsų dainininkės solistės 
Vincės Jonuškaitės - Leskaitie-

Programoje — liaudies dai-
4. Devyngalvis — Ramunės, nos ir žymesnių operų arijos.
5. Judda duonelė — Saldu- 

vės,
6. a) Vaiduoklė Pelėda, b) Bal 

nas, c) Laisvės karaliūnas ir 
d) — Užkeikta jauja — Petro 
Želvos.

Jury komisija Toronte, susi- 
danti iš pirm. kun. B. Pacevi- 
čiaus, sekr. Stasės Prapuoleny- 
tės, narių Vai. Anysienės, Ant. 
Gurevičiaus ir Kultūros Fondo 
pirm. Iz. Matusevičiūtės, vieto
je geriančio tėvo Stepono Rapo- Į

Dailiojo žodžio programoje 
Montrealio Lietuvių Dramos ak
toriai dr. Henrikas Nagys ir Bi
rutė Pukelevičiūtė — "Draugo” 
premijos laureatė.

Šios vaikų literatūros premi
jos mecenatais yra Šv. Jono pa
rapija Toronte, tėvų pranciško
nų vadovaujama Prisikėlimo pa
rapija Toronte ir Kanados Lietu 
vių Katalikių Moterų Draugijos 
Centro Valdyba.

Jaunimo dramos premija $500

iškylauti; puikią, erdvią, su vai
šių, kokteilių, šokių bei baro sa
lėmis ir terasomis svetainę, ku
rios vardas "Rova Farms, Inc”, 
Summer and Winter Resort, Cas 
ville, N. J. (apie 25 mylios į 
rytus nuo Trentono ir apie 60 
mylių nuo New Yorko).

Sumaniai vadovaujama 
architekto

Skoninga, erdvi ir švari svetai 
nė su vasarojimui ir žiemojimui 
skirtais kambariais svečiams, 

sėkmingai vadovaujama dipl 
inž. arch. Boris .A. Pimonovo, 
gimusio Vilniuje. Skoningai, šva 
riai, sebėtinai pigiai ir gausiai 
patiekti europietiško skonio val
giai, kurių pasirinktinai kiek
vienam ir išlepinto skonio arae-

LIETUVIAMS ŽINOTINA:

Labiausiai rekomenduoju Mr. 
SVOBODA Real Estate, 3739 W. 
26th St., Chicago, skyrius 6013 W. 
Cermak Rd., Cicero, dėl gerų pa
tarnavimų Pirkau iš jo gražų 2-jų 
butų namą. Esu 65 m. amžiaus, bet 
jis parūpino man paskolą ir nuo- ! 
mininkus, parodydamas tuo lietu
viškų papročių nuoširdumą. Reko
menduoju jį dėl jo patikimumo ir 
"bargenų” namų pardavime.

Hians Bertulis,
2701 S. Komensky

fondui aukotų iš gaunamų paja
mų, įvairius parengimus įvykdę. 
Taip pat nutarta jieškoti būdų 
ir rūpintis, kad į s-gos šeimos 
narius įsijungtų visi lietuviai in
žinieriai, architektai ir techni
kai. Visi įstotų į ALIAS, t. y. 
atvykusieji iš Lietuvos; vyres
nieji ir jaunieji, čia inžinerijos 
mokslus baigę; čia gimusieji ir 
išsimokslinę inžinieriais bei ar
chitektais; taip pat, laikinai, kol 
mokslus baigs, nariais kandida
tais — visi inžineriją studijuo
jantieji.

Kultūringa pramoga
Visą gražų popietį nuoširdžiai 

bendravę, ežere atsigaivinę, pa
sivaišinę ir pasilinksminę, išvy-

t
lo, OFM. vienbalsiai nusprendė,, jury komisijos, susidedančios iš j rikiėčiui, o taip pat naujaku- 
jog nė vienas veikalas iš atsiųs- pirm. Jono Kardelio, sekr. dr. H.) riams'parūpinta priežiūroje sim 

tų rankraščių neturi visų premi Nagio, narių Juozo Akstino, Ka- patingos svetainės vadovo žino
jai gauti kvalifikacijų.

Komisija, įvertindama mūsų 
negausių vaikų literatūros kūrė
ja pastangas praturtinti vaikų li Fondo ižde
trratūrą ir atkreipti į Si, dau- «LB Kultūros Fondas nuoSir 
gt.ua,a apleist, l.trratunnę sn- džw dėkoja m,-By

zimiero Veselkos įr Jono Zmui- nos Utalovaitės - Pimonov, gi- 
dzino, nepaskirta nė vienam kon musios Kaune ir gražiai kalban- 
kurse dalyvavusiam autoriui, ir Čios lietuviškai. Jos tėvas gyve- 
toji suma paliekama Kultūros i no Kaune ir buvo statybos ran

govu. ,
Prie mandagiai, vikriai aptar

tį dėmesį, $300 premijos sumą 
paskyrė atžymėti dovanomis du J 
autorius.

a) Scenos veikalą “Devyngal- ‘ 
galvį” — pasirašytą Ramunės i 
slapyvardžiu — $200 ir

šytojams, dalyvavusiems šiame 
konkurse, nors neatžymėtiems 
premijomis.

Visi sukurtieji vaikų litera-

naujamų ir kvepiančiais valgiais 
apkrautų vaišių stalų vaišinosi 
pilna salė išvykos dalyvių. Gi 
pats šeimininkas, nuoširdžiai sve 
čius pasveikinęs, visiems vy-

tūros veikalėliai galės būti spausi rams užfundijo po "burnelę”, o
dinami, vaidinartii ir toliau to-

bl 4 pasakas - P»«r<UyU» bullna^,.
f 7. - “• Mūsų rašytojai, dalyvaudami
zym"1 * ovana. konkurso aavo kūryba, atidavė

Slaptuosius vokus atidarė Į duoklę lietuvių kalbai, lietuviš-
KLB pirm, Iz. Matusevičiūtė. 

Tikrosios autorių pavardės
bus paskelbtos premijų įteikimo

kai mokyklai ir tremties šei
mai KUB Kultūros Fondą*

tų namų šeimininkė — visoms 
ponioms po puikią kvepiančią 
raudoną rožę.

Prasmingi žodžiai 
Vaišių metu šios išvykos pras

mę ir ypatingai su mielu jauni
mu susiartinimo reikšmę savo

, trumpose kalbose apbfldino AL-

KAZIMIERAS RAILA
Gyveno 11937 S. Michigan Ave

Mirė rugsėjo 26 d., 1957, 1:30 
va.1. ryto, sulaukęs 67 m. amž 
Gimė Lietuvoje.

Amerikoje ifigyveno 50 m. .
Pasiliko dideliame nuliūdint t 

žmona Bernice (Hodorotvlcz), 
4 dukterys: Dorothy Petrekas, 
Bernice Kalas, Viola Anderson 
Ir Alma Von Someren, vienuo
lika anūkų, sesuo Agatha Ge* 
dlka, brolis Stanley Raila, bu
vo brolis mirusio a. a. Gari Rai
la, kiti riminės, draugai ir pa- 
žĮstami.

Kūnas pafiarvotas Doty kop
lyčioje, 214 E. 115th Ht.

Laidotuvės įvyks fiefitadienį, 
rugsėjo 28 d., ifi koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtai Į Hi. 
Peter A Paul parapijos bažny
čių. kurioje Jvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielų. Pn 
pamaldų bus nulydėtas Į ftv. 
Kazimiero kapines.

Nuofiirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažĮstamuu 
dalyvauti filose laidotuvėse.

Nuliūdę: tmoan. dukterys ir 
anūkai.

Laidotuvių direktorius Geo 
D. Doty. Tel. PUUman 6-0118.

DOMI NIC LUKŠAS
Gyvenu 4160 H. Mapl«wood 

Av. Tel. VI 7-4940.
Mlrfi rūgs. 26 d., 1967 m. 10:

4 5 vai. ryto, sulaukę-* pusės atū
žia us.

Gimė Lietuvoje. Kilo Ifi Žaga
rės parapijos. Rukulzų kalniu.

Amerikoje Ifigyveno 52 m.
Pasiliko dideliame duktė Stel

la Futlma. žentas Ernll, anūkai 
Itobert. Donald. Gerald Ir Ja
mes. kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnus pašarvotus F. Bieliūno 
koplyčioje 4349 S. California 
Ave.

l-aidotuvės jvyks pirmad. rug
sėjo 3o d., ifi koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas j švenč. F. 
M. Nekalto Prasidėjimo parapi
jos iutžnyčių. kurioje Įvyks ge
dulingos pamaldos už velionies 
sielų. Fo pamaldų bus nulydė
tas j šv. Kazitniiero kapines. 
Nuofiirdžiai kviečiame visus: gi
mines. draugus ir pažĮstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: duktė, žentas Ir a- 
nūkal . - >

Laidotuvių direktorius Petras 
Bieliūnas. Tel. l^Afuyette 3-3572

A. A.

EMILIJA KRKsTAlTF,
• Gyveno 959 W. 19th St.

Mirė rugsėjo 27 d., 1957, 1:30 
vai. ryto, sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje; kilo Ifi Vilniaus 
k mito, Tverečiaus parap., Di
džiasalio kaimo.

Amerikoje ifigyveno 44 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

brolis Balys Kėkštas ir Jo vai
kai (Slblrljoje), ir brolio vai
kai Amerikoje: Clarence ir Ba
lys Kėkštai ir jų šeimos, kiti 
giminės, draugai ir pažĮstami.

Priklausė šv. Antano Draug.. 
Tretininkų Dr-Jai Maldos Apaš
talystės D-Jai ir šv. Onos Dr-jai.

Kūnus pašarvotas Petro Gurs
kio koplyčioje. «69 W. 18th St.

l-aidotuvės jvyks pirmadienį, 
rūgs. 3n d., ifi koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėta Į Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčių, ku
rioje Įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pamal
dų bus nulydėta Į šv. Kazimie
ro kapines.

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

Nuliūdę: Brolio vulkai.

laidotuvių direktorius Petras 
Gurskis. Tel. SEeley 3-5711.

PADĖKA
Liepos 25 dieną, ilgai ir labai sunkiai sirgęs, mirė mūsų myli

mas vyras, tėvas ir žentas dipl. agronomas Matas šerepka.

Nepaprasto skausmo valandose sutikome daug pagalbos ir užuo
jautos.

Norėtume padėkoti, kiek žodžiais tai įmanoma visiems arti
miesiems, collegoms, organizacijoms, draugams ir pažįstamiems.

Nuoširdžiai dėkojame kunigams už šv. Mišių atnašavimą, mal
das koplyčioje ir palydėjimą į amžino poilsio vietą.

Dėkojame Kazimierietėms seselėms už maldas koplyčioje, so
listui J. Vazneliui už taip gražų godojimą bažnyčioje, graboriui 
Bieliūnui už rūpestingą ir mandagų patarnavimą.

Taip pat ačiū visiems lankiusiems koplyčioje ir palydėjusiems 
į šv. Kazimiero kapines. Dėkojame pasakiusiems atsisveikinimo kal
bas. ~

Labai dėkojame visiems už gausias šv. Mišių aukas, gėles, už 
užuojautas žodžiu ir raštu.

Dėkojame gydytojams dėjusiems visas pastangas palengvinti 
sunkias jo paskutiniąsias gyvenimo dienas.

Tebus leista išreikšti nors dalelė to dėkingumo, kurį jaučia
me širdyje visoms mielosioms ponioms budėjusioms dieną ir nakti 
prie ligonio lovos laike jo ilgos ir sunkios ligos ligoninėje ir taip 
pat padėjusioms namuose.

Priimkite mūsų tikrai nuoširdžią ir gilią padėką.
Nuliūdę: Žmona — Aurelija, duktė — Mirga ir uošviai

Ksavera ir Alfonsas Pimpės

Stanlęy’s Furniture
7026 South Westem Avenue Telef. PRospect 6-2254

(Lietuvių baldu krautuvė), Sav. STANLEY TRANAS

PIRMŲ METINIŲ SUKAKTUVINIS

IŠPARDAVIMAS
prasideda ketvirtadienį, rugsėjo mėn. 26 
dieną ir tęsis iki pirmadienio, rūgs. 30 d. 

SUTAUPYKITE 30 IKI 40 %

SVEČIŲ KAMBARIO B AI J) Al

Buvo Išp. kaina
3 dalių setas (Sect.)
3 dalių setas (Sect)
2 dai. Sect. Custoiu niade 
2 dai. Sect. Custom mąde
2 dai. Sect. Custom made
3 dai. Sect. Custti.ii made 
2 dai. Suite Custom made 
1 Reg. Sofa
1 Reg. Sofa
1 Sofa Cutom made
2 dalių setas 
2 dalių setas 
KftDft — LOUNGK 
KftDft — LOUNGE 
KftDft — LOUNGE

$459.95
$479.95
$399.95
$399.95
$34995
$599.95
$369.95
$469.95
$495.00
$399.95
$369.95
$229.95
$1«K95
$169.95
$17995

$279.95 
$299.95 
$219.95 
$209.95 
$199.95 
$279.95 
$199.95 
$239.95 
$349.95 
$199.95 
$279.95 
$129.95 
$ 79^5 
$ 89.95 
$ 89.95

KITOS KfiDES buvo $169.95 lr augšiau, 
dabar tik $89.95

SU PAMOSI IR SUKINRJUMOSf KftDfiS 
buvo $109, dabar tik $69.00

IŠTRAUKIAMOSIOS SU PAKĖLIMU KfiDES 
buvo $89 95, dabar tik $59.95

STALAI IR LEMPOS parduodama 
su 30% nuolaida

PASLEPIAMOJI LOVA - SOFA buvo $259.95, 
dabar Uk 139.95

Atvykite laike šių keturių (Menų rugsėjo 
ginimais įsigydami nau jausi c stiliaus baldus, 
lirtadienj, penktadienį ir pirmadienį: nuo 9:30 
28 d. nuo 9:30 iki 5:30 vai. vakare.

■įį , I

MIEGAMOJO KAMBARIO BALDAI

Buto Išp. kaina
3 dai. modernus setas $339.95 $219.95
3 dai. drift wood setas $399.95 $289.95
S dai. Įdėto majiogany $369.95 $219.95
3 dai. auite modemiškas $539.95 $359.95
4 dai. tvirto klevo medž. $449.95 $279.95
5 dai. švelnaus rUš. med. $499.95 $289.95
3 dai. modemiškas $339.95 $229.95
4 dai. tvirto riešuto med. $539 95 $299.95
3 dai. modemiškas $399.95 $239.95
3 dai. modemiškas $599.95 $399.95
3-dai. riešuto medžio $349.95 $235.95
4 dai. šviesus mahogan.v $459.95 $239.95

SPIRUOKLES IR MATRACAI 
DVIGUBO arha PILNO DIDUMO

$119.00 setas dabar tik $ 69.95
$179.00 setas dabar tik $109.95
$ 85.00 setas dabar tik $ 49.95

Ui (inner spring) matracus mokėsite 
neįtikėtinai žemą kainą, tik' $19.95

WOLLYWOOD SETAS vertės $119.95, 
dabar tik $69.95

26, 27, 28 ir 90 ir pasinaudokite šiais nupi- 
Pirkėjų patogumui krautuvė bus atidara Ket- 

val. ryte ild 9:80 vai. vak., gi šeštadieni rūgs.

Nuoširdžiai kviečia visas
STANLEY C. TRANAS

/
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X^Tė\T> Marijonų rėmėjų 8 
skyriaus rengta arbatėlė rugsė
jo 22 d. H. Gedvilienės namuo
se gerai pavyko. H. Gedvilienė 
ir Turskienė visus maloniai pri-

l X Jadvyga Čepulienė, plačiai 
žinoma Chicagos veikėja, rug
sėjo 21 d. netikėtai buvo atlan
kyta Moterų sąjungos 21 kp. 
narių. Narės Jadvygos puošnio
je rezidencijoje, 5526 S. Wal- 
oott avė., ją pagerbė, nes ji 
kuopai pirmininkauja jau 30 
metų. Sąjungietės džiaugiasi 
turėdamos tokią vadovę ir labai 
jos darbą įvertina. Prie skaniais 
valgiais apkrauto stalo pakeltos 
taurės už pirm. J. Čepulienės 
sveikatą ir palinkėta dar ilgus

PREL. B. URBOS SUKAKTIS

ėmė ir pavaišino. Jos daugiau- meĮUS pirmininkauti. Jadvygai
šia išplatino ir biletų. Įvairius 
maisto produktus ir kitas do
vanas aukojo H. Gedvilienė, J. 
Čepulienė, J. Ragauskienė, S. 
Šimkienė, V. Vaičkienė, P. Tur-

nuoširdžius sveikinimus tarė 49 
kp. pirm. Julija Pukelienė. To
liau sveikino 21 kp. narės: A. 
Paukštienė, V. Bučnienė, P. Gu
dinskienė, A. Snarskienė, S.

skienė ir B. Cicėnienė. Visas šia stautienė> s. Mickūnienė, S.
proga gautas pelnas paskirtas 
pasveikinti tėvų marijonų sei
mą, kuris įvyks spalio 13 d. 
naujame tėvų marijonų spau
dos name.

X Kristaus Karaliaus Laivo
naujausiame numeryje randame 
šiuos įdomius straipsnius: Jė
zaus širdies stebuklas pasauly, 
Didžiausias įsakymas, Sidabras 
apakina, Rožančiaus mėnuo. 
Kaip šv. Pranciškus gavo stig
mas, Šv. Teresės mirimo sukak
tis, Truputį apie velnius, Paro
dykite man galingiausią valdo
vą, Maldos apaštalavimas, Ty
rinėjimai Vatikano požemiuos 
ir kt.

X Sol. Janina Liustikaitė, 
kaip numatoma, šį rudenį pus
mečiui atvyks į šį kontinentą. 
Ji yra emigravusi Anglijon, ten 
mokėsi dainavimo meno, o vė
liau, pasaulyje gerai žinomo te
noro sol. Benjamino Gigli reko
menduojama, mokėsi Italijoje. 
Solistė turi gražų soprano bal
są. Ją, tikimasi, galės išgirsti 
koncertuojant ir JAV lietuviai. 
Organizacijos galėtų suruošti 
jos koncertus, nes tai yra stip
ri meninė pajėga.

X Nijolės Jankutės ir Vlado 
Užubalio jungtuvės įvyks š. m. 
spalio 12 dieną, 2 vai. po pietų 
Švč. Marijos Gimimo naujoje 
bažnyčioje (Marąuette parke). 
Nijolė Jankutė yra mūsų dien
raščio bendradarbė. Nijolė yra 
laimėjusį porą literatūros kon
kursų, veikli skautė, puikiai ei
liuoja kupletus. Jaunasis atvy
kęs iš Kanados.

X Mary Duoek Katauskaitę 
Šv. Pranciškaus seserų rėmėjų 
seime spalio 6 d. Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėj visus pavai
šins namie keptais pyragais ir 
tortais. Rėmėjų 1-mo skyriaus 
pirmininkė Elzbieta Stanevičie
nė bus vyriausia pietų šeimi
ninkė. Jai talkininkaus J. Puke
lienė, Bakutienė, Petraitienė ir 
kitoa

X Lietuvių Gailestingų sese
rų baliun staliukus iš anksto 
įgalima užsisakyti pas seseris: 
Vaičienę, tel. OL 2-6990, Endri- 
jonienę, WA 5-2221 įr Strimai
tienę, LA 3-1172. Balius įvyks 
spalio 12 d. 8 v. v. Western 
Ballroom salėje.

X Bronė Kalvaitienė, 6743 
S. Ada st, guli Little Co. of 
Mary ligoninėje, 2800 W. 95 st., 
ir jai bus daroma operacija. Ke
turi jos maži sūneliai, prašyda
mi Dievo sveikatos, laukia mo
tinos pasveikstant.

X C. Vasiliauskas, 1330 So. 
49 ct., nekuris laikas nesveikuo- 
ja ir guli veteranų ligoninėj. 
Tikisi greit pasveikti.

— Rytoj popietyje ir vakare 
laukiame jūsų visų atvykstant į 
L. Vyčių salę, 4753 W. 47th St., 
kur turėsime progos smagiai pasi
linksminti, pasivaišinti ir pasižmo
nėti. - Laukia ir dovanos prie žai
dimo kauliukais. Jei bus šilta ir 
saulėta, piknikausim sode, jei kiek 
šaltesnė, pramogausime salėje. 
Tad prašome priimti mūsų kvie
timą.

ALRKF CMeagos apskritis

Kneižienė, Miller P. Turskienė, 
J. Alkimavičienė, J. Vasiliaus
kienė, A. Gleiznienė, O. Jesels- 
kienė, U. Poškienė, K. Jotkienė, 
H. Gedvilienė, K. Plekaitė, S. 
Šimkienė, B. Cicėnienė, O. Nor
kienė, M. Sudeikienė, Martinkė- 
nienė, V. Vaičkienė, A. Turs
kienė ir Vaičekauskienė. Uga-' 
metė raštininkė Sofija Bartkai- 
tė nuo visų susirinkusių įteikė 
gražią dovaną. Vakaro vedėja 
buvo M. Paukštienė, 20 kp. na
rė. Visi sveikintojai iškėlė J. 
Čepulienės draugiškumą ir jos 
nuolatinę veiklą įvairiose orga
nizacijose bei draugijose. Padė
kos žodį tarė pati solenizantė

40 metų kunigystės sukaktis.
- , , ,, Prelatas yra kuklus žmogus, tai 

J. Čepulienė. Visos nares labai I gy Jurgio parapijoje jam ren.

giamas dar tik pirmas pagerbi-įvertina Jadvygos darbus ir lin
ki jai dar ilgus metus darbuo
tis.

X Už a. a. Jono čepulio sielą.
2 metų mirties sukaktį minint, 
rugsėjo 28 d. 7, 8 vai. ir 8:30 
vai. bus atlaikytos šv. mišios 
Šv. Kryžiaus parap. bažnyčioje.

■ Jo žmona Jadvyga Čepulienė 
yra plačiai žinoma veikėja ir vi
suomenininke bei gerų darbų 
rėmėja. Gerų darbų rėmėjas 
buvo ir a. a. jos vyras Jonas.

Susirinkime skaitlingai kartu 
su a. a. Jono šeima pasimelsti 
už a. a. Jono sielą.

X Mindaugas Mačiulis, var-' 
gonininko Juliaus Mačiulio sū
nus, priimtas į De Paul univer
siteto muzikos-mokyklos piano 
klasę ir gavo stipendiją. Jauna
sis moksleivis turi penkerius 
su puse metų, bet jau įstengia 
skambinti sudėtingus kūrinius 
iš atminties; priimtas į paruo
šiamąjį kursą,. kur gali studi
juoti ir jaunamečiai.

X Aleksas Šimkūnas, West- 
wood likerių parduotuvės savi
ninkas, kuri yra 2441 West 69 
st., tebėra tos parduotuvės sa
vininkas. Taip pat jis nėra ir pa
vardės pakeitęs, kaip kaikam 
galėjo pasirodyti iš praeitą tre
čiadienį “Drauge” tilpusio skel
bimo, po kuriuo per klaidą pa
rašyta Šimkus.

X Visų šventųjų parap. ko
mitetas naujos bažnyčios sta
tymo reikalams klebonui kun. 
J. Šaulinskui patarėjais išrinko 
E. Fandell, inž. K. Johnson ir 
adv. M. Miazgą. Išvardintų as
menų žmonos yra veiklios lie
tuvės.

X A. L. Mokytojų s-gos jury 
komisija premijuoti 1957 metų 
vaikų ar jaunimo grožinės lite
ratūros kūriniui sudaryta iš D. 
Augienės, Gr. Babrauskienės, 
A. Šimaitienės, Pr. Razmino ir 
St. Tamulaičio.

X K. Jakubka, 1806 S. 51 
st., Cicero, III., išgulėjęs aštuo
nias dienas ligoninėje, grįžo na
mo ir gerai sveiksta.

X Dailininkas Vytautas K. 
Jonynas paaukojo Chicagos 
Augštesnės Lituanistikos mo
kyklai vertingą paveikslą.

Raikallnga lietuvių klebonijoje 
virėja. Viskas moderniškai įtaisy
ta. Darbas lengvas. Atlyginimas 
geras. Gyvenimui kambarys pato
gus. Rašykite “Draugas”. Adv. 
2320, 4545 W. 63rd St., Chicago 
29, ŪL

ALUMINUM 
LA NGA I

$14 — $18 — $22 geriausi

DURYS$26 — $39 - $47

PREL. B. URBA, Šv. Jurgio par. klebonas
Į

Šį sekmadienį, rugsėjo 29 d.Jlumbo Vyčiais ir kaikurį laiką 
Šv. Jurgio parapijoje įvyks di-Į pirmininkauti A. L. R. K. Kuni- 
delės iškilmės — bus minima pa gų Vienybei.
rapijos klebono prel. B. Urbos ( Būdamas plačiai apsiskaitęs,

mas. 10:45 vai. ryte bus iškil
mingos šv. mišios, kurias, jei 
sveikata leis, atnašaus pats su
kaktuvininkas, asistuojamas ku 
nigo V. Černiausko, kun. V. Ur
bos ir kun. V. Mikolaičio. Pa
mokslą sakys kun. A. Valan
čius. Numatoma, jog iškilmėse 
dalyvaus ir Chicagos meras Da
ley su šeima.

6:30 vai. vak. bus pagerbimo 
banketas Šv. Jurgio parapijos 
salėje, 911 W. 32nd Place. Prog
ramą atliks parapinės mokyklos 
auklėtiniai. Jai vadovaus kun. 
Jonas Kuzinskas.

Prel. B. Urba kunigu buvo į- 
šventintas 1917 m. rugsėjo 22 
d. Chicagoje, o pirmas iškilmin
gas šv. mišias atlaikė Šv. Jurgio 
bažnyčioje, prie to paties alto
riaus, prie kurio dabar bus su
kaktuvinių iškilmių pamaldos.

Prel. Urba pagal savo amžių 
yra dar nesenas žmogus — tu
ri 63 metus. Yra gimęs 1894 
m. sausio 6 d. — per Tris Ka
ralius — toje pačioje Šv. Jurgio 
parapijoje. Lankė Šv. Jurgio pa 
rapijos mokyklą, paskiau — 
Chicagos katedros kolegiją ir 
kunigų seminariją Niagara 
Falls, N. Y.

Po įšventinimo pradžioje bu
vo paskirtas vikaru į Dievo Ap
vaizdos parapiją. Tačiau vys
kupas greitai įvertino jo gabu
mus mokslui ir pakvietė dėstyti 
Quigley parengiamojoje semina 
rijoje. Gilesniam jo pasiruo
šimui dar buvo išsiųstas pagilin 
ti studijas į katalikų universi
tetą Washingtone, D. C. Profe
soriaudamas seminarijoje dėstė 
ir lietuvių kalbą; tas pareigas 
ėjo iki 1930 metų. Porą metų 
buvo klebonu Šv. Juozapo para
pijoje, pietinėje Chicagos daly-

516 naujų policininkų
Chicagos policijos vadas Ti 

mothy J. O’Connor praneša, i 
kad 516 vyrų, dabar lankančių 
policijos mokyklą, bus įjungti 

I į policijos tarnybą Chicagoje.
I Susipyko dėl k rali ko kojos
I Clarence Jeske, 42 m. am-

Pagrobė merginą?

Visoje Illinois valstybėje pra
dėta jieškoti Amelijos Zelko, 46 
m. amžiaus merginos, kuri yra 
finansinė vedėja Jolieto savait
raščio “Spectator”. Kaimynai 
pasakoja trečiadienio naktį gir
dėję šauksmą nuo jos namų.

i žiaus, susipyko ir susimušė dėl Paskiau girdėję, kaip buvo už- 
kraliko kojos su 35 m. amžiaus, trenktos durys ir mašina nuva- 
mengina Virginia Finn; jų gin
čas atsidūrė policijoje ir išaiš
kėjo merginai tragiška paslap
tis. Visa painiava tokia: Jeske 
pradėjo flirtuoti su ta Virginija.
Pasiūlė jai vedybas ir nupirko 
žiedą. Pradėjo abudu statytis 
namus būsimam gyvenimui ir 
mergina sąskaitoms mokėti pa
laipsniui įdavė net $7,000. Da
bar ji jautėsi turinti daugiau 
teisių ir ėmė valyti Jeskės au
tomobilį, išmesdama jo tenai 
pakabintą kraliko koją. Jeske 
supyko ir trenkė jai į veidą, ši 
kirto atgal ir pasiskundė poli
cijai. Policija jį suėmė ir išaiš
kino, kad jisai yra vedęs ir tu
ri du vaiku Milwaukėje. Jis per
duotas teismui, kuris pradėjo 
svarstyti jo bylą. Byla baigsis 
spalio mėn. antroj pusėj.

Pabrangs pienas
Chicagos pieninės susitarė su 

pieną statančių ūkininkų atsto
vais dėl padidinimo jiems atly
ginimo už pieną. Dabar ūkinin
kams už 100 svarų pieno mo
kės po $4.15. Dėl to, manoma, 
kad Chicagoje pieno kvorta nuo 
antradienio gali pabrangti puse 
cento.

žiavusi. Patsai to laikraščio lei
dėjas William R. McCabe buvo Į 7034 S. Talman Avė., Chicago 29, 
pagrobtas 1948 metais. Jis ma
no, kad ir šiuokart pagrobima3 
įvykdytas gemblinimo ir juke 
box mašinų laikytojų, prieš ku
rių suktą pasipelnymą pagrob
toji mergina kovojo.

Dlinoii.

PAJIESKOJIMAI
Jieškomas ANTANAS BAUB

LYS, s. Andriaus, kuris anksčiau 
gyveno Chicagoje. Jis pats, ffrba 
žinantieji jo dabartinį adresą, ma
lonėkite pranešti: Stasys Čižikas, 
4606 S. Albany Avė., Chicago 32, 
Dlinois.

buvo kviečiamas pamokslams ir 
paskaitoms religinėmis ir socia
linėmis temomis suvažiavimuo
se, kongresuose ir radijo prog
ramose.

Prel. B. Urba bus seniausias 
iš Chicagoje gimusių lietuvių ku 
nigų. Jo tėveliai, atgyvenę gra
žų amžių, bet dabar jau mirę, 
buvo vieni pirmųjų pionierių 
šiame mieste. Išaugino gausią 
šeimą. Brolis ir seserys ir da
bar parodo daug nuoširdumo 
prel. Urbai jo ligoje.

Mirus prel. M. Krušui, į Šv. 
Jurgio parapiją 1950 m. buvo 
paskirtas prel. B. Urba. Šioms 
pareigoms atsidėjo visu nuošir
dumu. Pastatė naują kleboniją, 
pravedė didelį bokšto remontą, 
jau iš anksčiau įvesdamas auto
matišką varpų veikimą, naujai 
pertvarkė bažnyčios šildymą, pa 
grindiniai atremontavo mokyk
lą. Kai Chica gos augštesn. li
tuanistinei mokyklai buvo sun
ku susirasti patalpas, ją priglau 
dė Šv. Jurgio mokyklos pasta
tuose prel. B. Urba. Ir mokyk
la čia galėjo veikti, kol šiemet 
buvo perkelta į tėvų jėzuitų nau 
jai pastatytus Jaunimo namus.

Rūpinasi parapijos organiza
cijų veikimu. Nors ligos var
ginamas, tačiau, kiek jėgos lei
džia, pats stengiasi tvarkyti pa
rapijos reikalus. Yra žmogus 
nuoširdus, vaišingas, dosnus vi
suomeniniams ir labdaros reika
lams, nuoširdžiai pasišventęs ku 
nigiškoms pareigoms, ir berei
kia tik linkėti sveikatos belau
kiant auksinio kunigystės jubi
lėjaus.

Dabartinį prel. B. Urbos 40 
m. kunigystės sukakties minėji
mą ruošia parapijos kunigai, ko 
miteto nariai ir organizacijų va
dovybės. . Parapijos vyrai paro
dė daug darbštumo, patys atlie 
karnų nuo darbo laiku naujai iš- 
dekoruodami iškilmės svetainę.

$6 milionų bulvarų 
tvarkymui

Chicagos Parkų distrikto va
dovybė pranešė, kaip ji planuo
ja panaudoti $6,000,000 parkų 
gerinimui. Bus ištaisytas Mar
ąuette kelias, įvedant naujas 
šviesas. Naujai bus išgrįsta Di
versey gatvė tarp Sheridan ir 
šiaurinės dalies Chicagos upės. 
Taipgi dalis Sheridan kelio bus 
išgrįsta; South Shore dr. nuo 
70 gatvės iki Coles bus prapla
tinta, įvesti nauji šviesos sig
nalai. Praplatins ir Ashland 
gatvę iki 62 pėdų nuo Lake iki 
Roosevelt gatvių, daugely kitų 
vietų įves naujas šviesas. Tiems 
darbams bus užtraukta paskola

Atsistatanti Chicaga
Chicagos Žemės Nuvalymo 

komisija praneša, kad mūsų 
mieste per paskutinius 10 me
tų darbuotasi prie 16 atstaty
mo projektų, apimančių 698 ak
rus. Juose iš viso bus pastatyta 
9,300 butų.

Lake Meadow vietovėje, esan
čioje ties 31 gatve ir South 
Park Way, pastatyta jau pusė 
suplanuotų 2,030 apartamentų. 
Jau prakasti pamatai pirmam 
iš penkių 20-ties augštų pasta
tų ties Michael Reese ligonine. 
Numatyti pastatyti pirmi pen
ki nedideli fabrikai pramonės 
srityje, kurią supa Polk, Canal, 
Roosevelt gatvės ir Congress 
ekspresinis kelias; čia yra 52 
akrai ploto. Minėtos komisijos 
programos vykdymas kainavo 
$75,000,000, o sū investavimais 
į naujus pastatus — $151,000,- 
000.

je, o' paskiau buvo pakviestas Visas darbas ir dažai aukoti ne
dėstyti Šv. Kazimiero akądenii- mokamai, 
joje ir kartu būti seserų kaži- Prel. B. Urbai parapijos dar-
mieriečių kapelionu. Uoliai tal
kindamas seselių darbuose, taip

be talkina kun. Pr. Kelpšas, 
kun. J. Kuzinskas, kun. B. Bud-

pat rado laiko darbuotis su Ko- vytis ir kun. J. Prunskis. J. Pr.

CHICAGOS ŽINIOS
Nebenaudos skerdyklų 

iškeltojo traukinėlio

Spalio 5 d. iš apyvartos iš
imamas iškeltasai traukinėlis 
skerdyklų linijoje ir jo vieton 

• paleidžiami autobusai.

Saugūs šoferiai
Penki Chicagos šoferiai, išva-

Žuvo invalido motina
Netoli Jolieto, susidūrus 

dviems iš priešingų pusių važia
vusiems automobiliams, buvo 
užmušta Wanetta Reeves, 46 m. 
amžiaus moteris, kurios sūnus 
Hubertas, 25 m. amžiaus, per
šalęs sužeistas Korėjoje, nete
ko abiejų kojų ir dalies abiejų 
rankų. Į mašiną, kuria su savo

Mirė įkąstas gyvatės
Chicagoje, gyvatei įkandus, 

mirė tarptautinio garso pasie
kęs Chicagos Gamtos Istorijos 
muzėjaus kuratorius dr. Kari 
P. Schmidt, 67 m. amžiaus. Ji
sai buvo zoologas ir apžiūrėjo 
naujai gautą Iš Pietų Afrikos 
nuodingą gyvatę, ši įgėlė jam 
į nykštį ir mokslininkas už 24 
valandų mirė.

Dipl. Meisteris Laikrodinktkas
VYT. ALEK RAAKAUiKAS

PRANEŠA
Gerbiamiesiems kiijęntams, kad 
persikėlęs į nuosavą* patalpas 
5113 West Cermak Bt. Cicero, m. 
Telef. Tfhvnhall 3-5864 ir toliau 
sąžiningai bei greitai ir pigiau ne
gu kitur taiso visokiausius • laikro- 
džus (anniversarinius, gegutes, an
tikinius, chronometrus) beto per
ka ir parduoda deimantus, auksą, 
ir kitokias, brangenybes.

PADĖKA
MALU TOKIŲ

Prieš porą savaičių. ' pamečiau 
gražų rankinį laikrodėlį, buvo ma
no dovana, neturėjau vilties dau- 
diau jo pamatyti ir nejieškojau. 
Štai skaitau “Draugo” laikraštyje 
skelbimą: "Marąuette Parke ras
tas moteriškas laikrodėlis, pra-

žinėję Amerikos vieškeliais i vyru važiavo velionė, trenkė
1,248,741 mylią ir neturėję su-' automobilis, vairuojamas Frank

i’ries pirk. sisiekimo nelaimės, apdovanoti; Miners, 27 m. amžiaus. Šis vai- 
daml kitur pasiteiraukite Ir pamaty- 1 ! \
ktte pavydžius žinomiausių iMirbya- pasižymėjimo ženklu, kurį jiems1 ruotojas policijos pakaltintas,^,, atsiliepti šiuo adresu ’’ 
čių HkHmhtndnmi bet kada _ suteikė Kenoshos Auto Trans- kad važiavo be leidimo ir leido Nuoširdžiai dėkoju sąžiningai ra

I r„„w“ / Elzė Bąjerčienė

Iš Lietuvos yra jieškomas JUR
GIS GRICEVIČIUS, atvykęs į 
JAV po n-jo Pasaulinio karo. Ži
nantieji jo adresą, ,arba jis pats, 
prašomi neatidėliojant pranešti 
Pranui Šimelaičiui, 1271 Allard 
Avė., Verdun, P.Q., Canada.

Giminių iš Lietuvos jieškomi — 
1) VACLOVAS KARLO, gyv. 
Brooklyne, 2) STASYS POCIUS, 
gimęs Pagirių km., Eržvilko vais., 
3) PRANAS GUDAITIS, gimęs 
Eržvilko km. ir vais. Jie patys ar
ba žinantieji apie jų likimą prašo
mi rašyti šiuo adresu: Vincas Ur
bonas, 28 Delancy Cres., Toronto 
3), Ont., Canada.

Jieškomas PRANAS TERVY- 
DIS, sūnus Adomo, iš Rokiškio 
apskr. Jieško sesuo Albina žala- 
lienė iš Sibiro. Jieškomas asmuo, 
ar turintieji žinių apie jį prašomi 
pranešti šiuo adresu: J. Kavaliū
nas, 720 Adams St., Waukegan, 
Ulinoia

Jieškomi PETRAS BUDGINAS 
ir KAZYS BUDGINAS, s. Felik
so, kilę iš Varnių valst., Gintalų 
km. Taippat jieškomas ALBERT 
KARLON, Adolfo, gimęs Brook
lyne, jo jieško sesuo Mylė. Atsi
liepti šiuo adresu: Petras Baužys, 
5042 W. Fulton St., Chicago 44, 
Illinois.

unuomųojama* "-’fok RENI

NAMŲ SAVINTNKAI'

Tarpininkaujame batų išnnomavi 
mui. Patarnavimas veltui Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate 
5016 So. VVestern. Pltonpect H-22S1

Išnuom. 4 kamb. butas, su vo
nia. 725 W. 17th Place. Norintie
ji pamatyti skambinkite tel. Vir
ginia 7-5533, nuo 6 iki 9 v.v.

PIGIAI išnuom. kamb. — dide
lis. šviesus, šiltas, su virtuve, at
skiru įėjimu ir visais kitais pa
togumais. 7143 S. Talman Avė.

GRovehill 6-3069

IŠNUOM. 4 KAMB. BUTAS.
Skambinti HErnloek 4-3564 Šeš- 

tadięnį ir sekmad.

Išnuom. Marąuette Parke gra
žus kambarvs — 7034 S. Rock- 
well St. Apžiūrėti galima šešt. ir 
sekm. nuo 12 vai. Kitomis dieno
mis nuo 6 v.v. PRospeet 8-3654.

Išnuoum. kambarys — 4623 S. 
Francisco Avė. Kreiptis po 6 v.v., 
arba šeštad. ir sekm. visą dieną. 
YArds 7-5274.______________

Išnuom. mieg. kamb. vyrui. Ga
limybė naudotis virtuve ir vonia. 

7223 S. Washtenaw Avė.Jieškomas PETRAS KLIPŠTAS, 
sūnūs ARVYDAS ir ROMAS. Yra 
svarbių žinių iš Lietuvos. Jie IŠNUOM. 4 k. butas, Brighton 
patys arba žinantieji prašomi at- Parko apylinkėje, 
siliepti šiuo adresu: M. Miknaitis, LAfayette 3-0376

SVARBUS PRANEŠIMAS DRAUGO 
SKAITYTOJAMS

Stengdamiesi prieinamiausiomis sąlygomis teikti gausiausias 
informacijas lietuviams, mes per daugiau kaip septynetą metų lai
kėme prenumeratos kainą tą pačią, nors keliais atvejais kilo ir po
pieriaus, ir dažų, ir mašinų, ir darbo kaina. Priėjo momentas, 
kada net pati didžiausioji amerikiečių spauda turėjo pakelti savo 
prenumeratą.. Visų spaudos dalykų pabrangimas verčia ir DRAU
GĄ pakeisti kainą: nuo 1957 m. rugsėjo 16 d. už atskirą DRAUGO 
numerį teiks mokėti po 7 centus, o už šeštadienių numerius (tada 
DRAUGAS būna dvigubo didumo, su kultūriniu priedu)—po 10 cent.

Metinė DRAUGO prenumerata dabar bus tokia: Chicagoje ir 
Ciceroje — $12.00, kitose JA.V. vietose bei Kanadoje — $10.00 ir 
užsienyje — $12.00.

Tačiau visiems DRAUGO skaitytojams, kurie mokės iki š.m. 
spalio mėn. 1 d. už šių ar ateinančių metų prenumeratas, bus gali
ma mokėti dar seną kainą. Nuo š. m. spalio 1 d. visi prenumeratų 
pratęsimai bei nauji užsakymai bus priimami tik pagal naujas kainas.

Malonu mums atkreipti mielųjų skaitytojų dėmesį, kad MO
SŲ DIENRAŠTIS, NORS BŪDAMAS DIDŽIAUSIAS IŠ LIETU
VIŠKŲ PERIODINIŲ LEIDINIŲ, PASILIEKA PIGIAUSIAS 
NET IR PALYGINUS SU KITŲ TAUTŲ DIENRAŠČIAIS. Pvz. vo
kiečių dienraščio JAV-se metinė prenumerata yra $21.00, lenkų — 
$16.00, vengrų — $15.00, čekų $15.00; latvių net savaitraščio 
prenumerata daug didesnė kaip mūsų dienraščio.

Jau 40 metų, kaip DRAUGAS savo iš visur rūpestingai ren
kamomis informacijomis tarnauja didžiulei lietuvių skaitytojų 
šeimai, įvairiai talkindamas mūsų organizacijoms. DRAUGO šeš
tadieninis priedas, su moterų, mokytojų, juokų skyriais ir gau
sia medžiaga iš literatūros, mokslo, meno sričių — yra plačiau
siai skaitomas ir gražiai iliustruojamas. DRAUGAS ir toliau pa
siryžęs stengtis kuo geriausiai patarnauti skaitytojams bei ten
kinti jų pageidavimus. Nežiūrint šio visuotinio kainų pasikeiti
mo, mums malonu konstatuoti, kad DRAUGAS PASILIEKA DI
DŽIAUSIAS IR PIGIAUSIAS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS. Tokį 
jį pavyko sukurti dėka visos didžiosios skaitytojų šeimos prie
lankumo, kurio tikimės ir toliau, ir už tai dėkojame.

DRAUGO Administracija

ELENĄ ir STASĮ SANTVARUS, ? 
jų mylimam sūnui Algimantui mirus, šir
dingiausiai užjaučia

Marija ir Algimantas Dikiniai

/

KAS TIK TURI GERA SKONj,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONj!

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.

3222-24-26 8o. Halsted 8t Vlctory 2-4226
Atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9—9: 

kitom dienom 9—6, sekmadieniais uždaryta.

t


