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LENKIJOS STUDENTAI GINA SPAUDOS LAISVE
Pavergtųjų laisvieji atstovai iš

laisvojo pasaulio nori žygių
»
SALOMĖJA NARKELIŪNAITE,

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

PAVERGTOSIOS EUROPOS TAUTOS. — Devynias sovietų 
pavergtąsias tautas atstovaujantis seimas, lygiagrečiai su Jungti- 
ntenis Tautomis atidaręs savo sesiją, spalio 3 ir 4 dienomis turėjo 
bendrąsias diskusijas.

Posėdžiai vyko Camegie En- ------
dowment for International Peace
patalpose, esančiose kaip tik Chartos nuostatų laužymas ko- 
skersai gatvę nuo Jungtinių Tau munistU okupuotuose kraštuose 
tų rūmų, ir vadovaujantis disku- ir Kiti kausimai liečia sovie
tų motto buvo tai, kad Europos kariuomenės teisinį statusą 
pavergtųjų tautų išlaisvinimas Pavergtuose kraštuose, sąlygas 
yra pastovios ir teisingos tai- laisviems rinkimams. Dar kiti iš-

SovietŲ melai apie
Little Rock

MASKVA. — Sovietų žinių 
agentūros Tass korespondentas 
iš New Yorko pasiuntė informa
ciją, kuri buvo išspausdinta Mas 
kvos laikraščiuose ir kur mela
gingai tvirtinama, kad federali
nė JAV kariuomenė į Little Rock 
buvusi nusiųsta ne tam, kad bū
tų užtikrintos negrų teisės, o tik 
kad kaip nors būtų užtušuotas 
skandalas...

kelia sovietų užimtuose kraštuo
se vykdomą tautinės kultūros 
naikinimą, religijos priespaudą, 
darbo unijų teisių paneigimą ir 
kt.

Atskiri klausimai numatyti su

kos sąlyga.
Šiuo metu Pavergtosios Tautos 

rūpinasi, kad Vengrijos klausi
mas Jungtinėse Tautose būtų 
praplėstas ta prasme, kad ir 
d&uge būtų iškeltas ir kitų so
mėtų pavergtųjų tautų išlaisvi- sipažinti su dokumentine medžią 
nimo klausimas. ga apie tai, kaip vyksta ūkinė ir

pramonės gamyba, jos paskirs
iu augšti svečiai i tymas, darbo jėgos išnaudojimas

šalia devynių tautų delegatų Ideologinė kova. Klausimus iš- 
ir penkių tarptautinių organiza- diskutavus bus priimtos atitin- S^bei sepsiu organizacijų, tu karnos rezoliucijos, kreipiantis į 
rinčių patariamąjį balsą, posė- laisvąjį pasaulį, ypač i Jungtines 

Tautas, reikalaujant, kad būtų 
susirūpinta tų kraštų žmonių gel 
bėjimu.

Okupuotos Lietuvos
parlamentas

VILNIUS, okupuota Lietuva. 
— Maskvos „Izviestijų“ Nr. 229 
skelbia, kad dabartiniame oku
puotos Lietuvos parlamente, iš
rinktame 1955 m. vasario 27 d., 
yra 209 atstovai; iš jų — 147j 
vyrai ir 62 moterys. Pagal užsi- j 
ėmimą: 27 pramonės tarnauto- Į 
jai, 35.kolchozų tarnautojai, 127 
įstaigų tarnautojai. Mokslo at
žvilgiu: 114 baigę augšt. mokslą, 
57 — vidurinįjį, 38 — pradžios. 
Pagal tautybes: lietuvių — 165, 
rusų — 26, ukrainiečių — 4, balt 
gūdžių — 1, lenkų — 10, žydų — 
3.

JAV apsaugos sekretorius Charles VVilson ir jo žmona 
spaudos konferancijcje. VVilson, sekantį trečiadienį pasitrau
kiąs iš pareigų, pasakė, kad “kas gera kraštui, tas gera ir Ge
neral Motors”. (INS)

Vakarų Vokietija atsigrįš 
į Rytų kaimynus

BONNA. — Vokietijos kancleris Adenaueris, sėkmingai su
tvarkęs Vokietijos santykius su Vakarais ir laimėjęs paskutinius 
rinkimus, nutarė atsigręžti į Rytus.

Jis pareiškė, kad atėjo laikas

Lenkijos raudonieji užgniaužė 
revoliuciją, įspėti vadai

VARŠUVA, spal. 4. — Policininkai vakar ašarinėmis bombo
mis ir lazdomis sklaidė daugiau kaip 2,000 studentų demonstraci
ją Varšuvoje.

Studentai susirinko prie stu- -------------------------------------------- -
dentų bendrabučio Narutowicza miai ir keturi radijo aUtomobi- 
aikštėje, apie pusantros mylios
nuo vidurmiesčio, protestuoti 
prieš vyriausybės nutarimą už-

liai įūžė į aikštę.

„Mes norime gazcū

džiuose dalyvavo ir svečių, kurių 
tarpe yra du pareigūnai iš Euro
pos Tarybos. Tai švedų senato
rius Kari Wistrand ir olandų par 
lamento socialistų atstovas F. J. 
Goedhart. Pirmasis yra pirminin 
kšs Europos Tarybos komiteto, 
kuris rūpinasi reikalais toje Ta
ryboje neatstovaujamų tautų. 
Antrasis yra to komiteto vice
pirmininkas. Jiedu čia jau susi
pažino su Pavergtųjų Tautų dar 
bais ir pabuvoję posėdžiuose grįš 
Atgal į Europą. Jų dalyvavimas 
posėdžiuose čia aiškinamas kaip 
kųnboiiškas laisvosios Europos 
atšto va vimas. Europos Tarybos, 
kuri susirūpinusi pavergtųjų tau 
tų išlaisvinimu ir paskui jų įsi
jungimu į tą pačią Tarybą visos 
Europos apsijungimui, nariai 
taip pat dalyvauja ir Strasburge, 
PTkncūzijoje, vykstančiose Pa
vergtųjų Tautų sesijose.

Pavergtųjų darbotvarkė

Ketvirtajai sesijai pirminin
kauti perrinktas ligi šiolei sėk- 
tttingai Pavergtosioms Europos 
Tautoms vadovavęs latvis dr. VI- 
ifa Masens. Taip pat ir politinės 
komisijos pirmininku jau ketvir
tai iš eilės kadencijai perrinktas

Prieš sovietus ir satelitus

Ketvirtadienio ir penktadienio 
beųgaaoįaa diskusijos Pavergto
siose Europos Tautose pradėjo 
jau ketvirtuosius iš eilės metus 
čia susirenkančio pavergtųjų sei
mo darbus. Savo atidarymo sesi
joje praėjusio mėnesio 17 d. pa
vergtieji pasiuntė Jungtinėms 
Tautoms pareiškimą ryšium su 
jų dvyliktosios sesijos atidary
mu.

, . . I
Pavergtieji pareiškė protestą, 

kad Sovietų Sąjunga, kuri pa
vergė Pabaltijo valstybes, dabar 
uzurpuoja Lietuvos, Latvijos ii* 
Estijos teises, atstovaudama ir 
kalbėdama jų vardu. Taip pat pa 
vergtieji kategoriškai paneigė 
komunistinių satelitų — Albani
jos, Bulgarijos, Čekoslovakijos, 
Vengrijos, Rumunijos ir Lenki
jos — teisę atstovauti savo tau
tas Jungtinėse Tautose. Buvo nu 
rodyta ,kad, tiek Pabaltijo vals
tybėse, tiek išminėti satelitiniai 
kraštai tebevaldomi Sovietų Są
jungos jėga primestos vyriausy
bės. Jungtinėms Tautoms buvo

Perdaug kviečių
gaminama Kanadoje

OTTAWA, Kanada, spal. 4. — 
Kanada perdaug gamina kviečių, 
pareiškė prekybos ministeris 
Churchill, kalbėdamas Kanados 
ūkininkų suvažiavime. Jis pa
reiškė mintį, kad vakarinių — 
prerijų provincijų ūkininkams 
reikėtų atsisakyti nuo vien kvie
čių gamybos, o dalį savo ūkių 
pervesti į gyvulininkystę. Esą 
Kanados kviečių metinė gamyba 
neturinti prašokti 400 milionų 
bušelių, nes didesniam kiekiui 
sunku begauti rinkų.

Toli šokanti lietuvaitė
VILNIUS, okup. Lietuva. — 

Maskvos .Izviestijų“ nr. 229 pra 
neša, kad Pabaltijo sporto olim
piadoje Vilniuje Danutė Nakaitė 
nušoko toliau visų kitų, net 5 
metrus 71 cm. Lietuviai lengvo
joje atletikoje užėmė keturias 
pirmąsias vietas jau pačioje 
rungtynių pradžioje.

Iš viso šioje sporto olimpiado
je dalyvavo 1,300 sportininkų. 
Buvo pasiekta keletas respubli
kinių rekordų, o taiklume šūvių 
iš revolverio sumuštas ligšiolinis

Vokietijai sutvarkyti savo san
tykius su Rytų kaimynais. Pir
moje eilėje jis domisi santykiais 
su Lenkija, kurie taip žiauriai 
nacių valdymo laikais buvo su
žaloti.

Rytų Europa laukia
Kancleris žino, kaa Lenkija 

nori nusikratyti sovietiškos glo
bos. Pagaliau visa rytinė Euro
pa laukia progos. Adenaueris vi
ją šią problemą nori suvokti rea
listiškai. Santykių gerinimas su 
Lenkija prasidės nuo ekonominių 
derybų, kurioms į Varšuvą vyks 
ne prekybininkai, bet politikai. 
Pagrindinė vokiečių problema su 
Lenkija yra jos rytinės teritori
jos, dabar Lenkijos valdomos. 
Vokietija nori jas atsiimti. Ta
čiau Adenaueris yra pareiškęs, 
kad jis niekada nenaudos jėgos 
priemonių šioms teritorijoms su
sigrąžinti. Amerikiečių laikraš
tininkams jis pareiškė, kad jau 
netoli yra ta diena, kada Jungti
nėje Europoje rubežių klausimas 
nevaidins tokio vaidmens, kokį 
jis šiandien vaidina. Vokietija 
teritorijų reikalu nedarys spau
dimo. t

Karingi Gomulkos žodžiai

klausimas. Jei kas keltų šių teri
torijų klausimą, būtų tik vienas 
atsakymas — karas“.

Galbūt, kad Gomulkos karin
gumas yra tik pradžia derybų, 
kad jų metu būtų iš ko nusileisti.

daryti „Po Prostu“, prieŠ3talini 
nį studentų savaitraštį. Vyriau
sybė įsakė praėjusį trečiadienį 
uždaryti savaitraštį „Po prostu“. 
Vyriausybės ir komunistų parti
jos vadai pasakė, kad laikraštis 
pertoli nuėjęs. Praėjusį mėnesį 
savaitraštis du kartu buvo cen
zūruotas.

30 studentų areštuota

Policijos palaikomi fabrikų 
700 milicininkų kovojo su ašari
nėmis bombomis ir guminėmis 
lazdomis prieš daugiau kaip 
2,000 studentų, susitelkusių prie 
Varšuvos politechnikos mokyk
los.

Apie 30 studentų areštuota. 
Keli policininkai sužeisti. Mat, 
studentai policininkus apmėtė 
plytomis. Keli studentai gydomi 
nuo lazdų smūgių.

Studentai juokės iš policijos. 
Policija garsiakalbiu įsakė stu
dentams skirstytis.

Policija petis į petį ėjo prie 
studentų. Kumščių kova prasidė
jo. Polic.ja puolė su guminėmis 
lazdomis.

Studentai sarkastiškai sušu
ko:

,— Mes norime gazo.
Policija numetė ašarines gra

natas į studentus. 2,000 studentų 
bėgo.

Po valandos apie 500 studentų 
vėl susirinko netoli politechnikos 
mokyklos. Policija vėl numetė 
ašarines bombas. Studentai vėl 
pabėgo.

Vakarų Berlyno

Lietuvos delegacijos pirmininkas priminta, kad Poznanės ir Ven- 
Vaclovas Sidzikauskas. Lietuvių grįjos įvykiai aiškiai rodo, jog 
įėjo ir į kitų komisijų vadovau- tie komunistiniai režimai neat- 
jAnčias vietas.

Pačioje sesijos darbotvarkėje 
yra klausimai, kurie liečia pa
vergtuosius kraštus, bet .apie ku- 
rint>8 skersai gatvę posėdžiau
jančios Jungtinės Tautos nekal
ba. Pavergtieji įprastine tvarka 
savo nutarimus ir reikalavimus 
praneša Jungtinių Tautų genera
liniam sekretoriui ir paskiroms 
delegacijoms. Sesija užtruks 
apie trejetą mėnesių.

. Šios — ketvirtosios — sesijos 
Mėtų numatytų aptarti klausimų 
tarpe yra šie: sovietų kolonializ
mas centrinėje ir Rytų Europo
je, Europos integracija ir bendra 
darbiavimas su Europos Taryba,
Europos saugumo sistema ir pa
vergtųjų tautų išlaisvinimas, JT

sto vau ja tų tautų valios. Jung
tinės Tautos prašytos nepripa
žinti raudonosios armijos durtu
vais pastatytų vyriausybių atsto 
vų ir rūpintis, kad pavergtie
siems būtų grąžinta laisvė ir at
statytas jų valstybių suverenu
mas.

naujas mayoras
BERLIN, spal. 4. — Willy 

Brandt, Berlyno miesto parla
mento pirmininkas nuo 1955 me
tų, vakar išrinktas vakarinio Ber 
lyno mayoru. Mayoro pareigas 

_____  pradėį^iandien.
dalyvavusius demonstracijoj, įs- Brandt> 43 metų, pasiūlytas 
kaitant ir pašalinimą iš kolegi- gocialdemokratų partijos, buvo 
j°s- i parlamento išrinktas mayoru vie

Demonstracija buvo pirmas ton Otto Suhr, kuris mirė pra- 
skilimas tarp komunistų parti- ėjusį mėnesį. Socialdemokratai 
jos ir jos palaikomos jaunimo Berlyno parlamente turi daugu-

Šiandien Varšuvos laikraščiai
Galbūt, kad jis nori Maskvos po- ke,bė litechnikoB mo.
nams pasirodyti litlknnaa ir kad kyldo3 rektorW8 k,eta, nubaw>
nuo jų pasislėpęs meno neoaro.• -

Tačiau antra vertus pats Go
mulka gerai supranta, kad pra
šalinus Vokietijos grėsmę, Len
kijai atpultų formali priežastis, 
dėl kurios Rusijos kariuomenė 
šiandien stovi Lenkijoje. Ir dėl sąjungos, 
to, reikia manyti, kad tiek Len
kija tiek Vokietija turi intereso 
susitarti.

Studentai priešakyje

mą.

Mokesčių šventė
ROMA, spal. 4. — Italijos pa-

Pirmą kartų
pateko j ligoninę

PLANT CITY, Fla., spal. 4. t- 

Joe Smalley, kuris spalio 12 d. 
turės 111 metų, šiandien guli li
goninėje. Koja užsinuodijo.

Smalley truputį susijaudinęs, 
kad jam tenka pirmą kartą gu
lėti ligoninėje.

Nuteisė į kalėjimų
BERLIN, spal. 4. — Rytų Vo

kietijos komunistinis teismas 
Potsdam’e pasmerkė rytinio Ber-___ o______ šie Adenauerio pareiškimai

sovietų rekordas. Pirmą vietą Varšuvoje buvo sutikti kietai ir ^Y110 studentą šešiem mėnesiam 
olimpiadoje laimėjo estų sporti- nepalankiai. Gomulka ta proga i kalėjimą, kaltinant jį „šnipinė- 
ninkai, kaip apie tai praneša pareiškė: „Vakarinės teritorijos Jungtiems Amerikos Vai
„Pravda“ nr. 272. Lenkijai yra gyvybės ar mirties stybėms.

Studentai ir praėjusiais me 
tais buvo priešakyje verčiant sta j amų mokesčių mokėtojai dar to- 
lininę vyriausybę ir partijos vir- k'103 žinios negirdėjo per daugelį 
šūnes. Tada Gomulka buvo grą- metų.
žintas į valdžią.

Komunistų partijos sekreto
rius Gomulka, paėmęs valdžią 
praėjusiais metais, ėjo daugiau 
moderuotu keliu. Bet vyriausybė 
nutarė, kad studentų laikraštis 
perdaug puolė stalinizmą.

Pajamų mokesčių rinkėjai nu
tarė streikuoti spalio 10 — 18 d. 
d., kai yra sekantis mokesčių įne 
Šimas.

• Kanadoje gaisrai 1956 m. 
padarė 115 milionų dolerių nuos-

Studentai pradžioje juokavo, tolių. Žuvo juose 601 asmuo ir 
Paskui šeši policijos sunkveži- sužeista apie 1,000.

JAV pripažino naują
San Marino vyriausybę

Nepasitenkindami vien laisvo
jo pasaulio užuojauta, pavergtų
jų laisvieji atstovai iš laisvojo 
pasaulio nori žygių, nes, kaip Prieškomunistinė vyriausybė 
dr. Vilis Masens pareiškė savo pareikalavo prokomunistinį reži- 
metiniame pranešime, „reikalau- mą besąlyginiai pasiduoti, 
darni savo tautoms laisvės ir tai- Kairiojo sparno vyriausybė pa 
kos, mes neprašome malonės, siuntė telegramas Italijos prezi- 
Mūsų nusistatymo nepakeis nie- dentui Giovanni Gronchi, prem-

SAN MARINO, spal. 4. — Jungtinės Amerikos Valstybės pri
pažino naują San Marino prieškomunistinę vyriausybę, kuri buvo 
sudaryta praėjusį pirmadienį.

Geležinkelio sutartis
TOKIO, spal. 4. — Komunisti

nė Kinija, Rusija ir Mongolija 
pasirašė geležinkelio sutartį. No 
rimą pravesti geležinkelį, jun
giantį Kiniją ir Mongoliją.

kas“.

Tenka labai abejoti
VIENA, Austrija, spal. 4. — 

Vakar paskelbta žinia, kad Ven
grijos komunistai leistų kardino-

KALENDORIUS
Spalio 5 d.: šv. Placidas; lie

tuviški : Palemonas ir Upinė.
Spalio 6 d.: 17 sek. po Sekmi- lui Mindszenty išvykti į užsienį, 

ftių, šv. Brunonas; lietuviški: jei JAV darytų žygių. Patikimi 
Buivydas ir Guoda. šaltiniai šiandien pareiškė, jog 1

Saulė teka 6:51, leidžiasi 6:28. tenka labai abejoti Vengrijos ko
munistinio režimo nusistatymu bėms pripažinus prieškomunisti 
išleisti kardinolą Mindszenty. nę vyriausybę, Amerikos konsu- 
Kardinolas dabar gyvena JAV las William Dale Fisher Floren- 
atstovybėje Budapešte. j cijoje pervažiavo pasienį ir tarė-

jerui Adone Zoli ir Italijos parti
jų vadams, prašydama sudaryti 
komisiją, kuri išspręstų dviejų 
vyriausybių ginčą. PrieŠkomunis 
tai užginčija raudoniems teisę 
kreiptis pas Italijos valstybinin
kus.

Pakėlė tostą UŽ naują 
vyriausybę ■

«
Jungtinėms Amerikos Vaisty

si su San Marino laikiniu minis
terių kabinetu. Fisher pakėlė 
tostą už naują vyriausybę.

Paroda Vilniuje
VILNIUS, okup. Lietuva. — 

J. šakalys Maskvos „Izviestijų“ 
nr. 231 rašo, kad Vilniaus Etno-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Little Rock, Ark., Central augštesnėje mokykloje pamokos 
normaliai vyko. Devyni negrai dalyvavo pamokose. Baltieji mo
kiniai nerodė rūščių veidų negrams.

— Prancūzijos prezidentas Rene Coty pavedė sudaryti naują 
vyriausybę Mollet, buvusiam prancūzų ministeriui pirmininkui.

— JAV oro jėgų lėktuvas C-Ifl su trylika asmenų, įskaitant 
rašytoją James A. Michener vakar nusileido į jūrą trys mylios 
šiaurėje nuo Iwo Jima. Visi keleiviai išgelbėti. Sužeistųjų nėra. 
Nelaimė įvyko lėktuvui skrendant į Japoniją. Nežinoma priežas
tis, kodėl lėktuvas turėjo nusileisti į jūrą. Michener yra autorius 
labiausiai perkamų knygų, įskaitant „Talės of the South Pacific“, 
,Jieturn to Paradaisc“, „Voice of Asia“, „Sayonara“ ir „Bridges 
of Toko - Ri“.

— Arabų valstybės bijo tapti kovos lauku, vykstant ginčams 
tarp Jungtinių Amerikos Valstybių ir Sovietų Sąjungos.

— Arabų lygos generalinis sekretorius Abdel Khalek Hassou- 
grafiniame muzėjuje atidaryta na ragina Siriją pasikalbėti su Jungtinėmis Amerikos Valstybė- 
vadinamoji Vilniaus XIV — XX JAV ir Sirijos santykiai šalti.
šimtmečių architektūros paroda. — Prezidentas Eiscnhotveris vakar išskrido į savo Gettysburg, 

’ 7' Pa., ūkį. >
”?• pastRbė-j.0, »>Visa nelai- — Sirijos naujas ministeris Cihat ei Hauias Turkijai atvyko 
m R • meS V v"ime aei' rOm° I į Ankarą. Manoma, kad naujas ministeris pagerins Sirijos ir Tur-
įr us ja per . kijos santykius. Sirijos ministerio Turkijoje nebuvo šešis mėne-

Zaccaria Savoretti, vienas iš
skrido virš mažos San Marino prieškomunistinių vadų, pareiš- 
respublikos, kuri turi 14,000 pi- kė, ne tik JAV, bet Britanija ir 
hečių. Prancūzija pripažino naują San

„Tai tik rudeniniai manevrai“, Marino vyriausybę.

Italija prie San garino pasie
nio sutelkė daugiau policijos ir 
pastatė tankus.

Pertoli Rusija
Keli Italijos sprausminiai per-

sius.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

lr jos apylinkėje šiandien — ga
limas lietus.

— James R. Hoffa vakar išrinktas išvežiotojų (teamsters) 
unijos prezidentu.

— Milovan Djilas, buvęs Jugoslavijos diktatoriaus Tito drau- 
pasakė San Marino policijos pa- Komunistai neteko daugumos teisiamos už uždarų durų. Djilas teisiamas už knygą ,(Nau- 
reigūnas. Bet Domenico Morgan- 60 narių parlamente, nes kaiku- j°P klasė“, kurioje jis sukritikavo komunizmą.
ti, raudonosios vyriausybės vi- rie atstovai susiprato ir pasi- — Aktorė Ircnė Dunne, JAV delegacijos narė, vakar kalbėjo 
daus reikalų ministeris, pasakė, traukė iš komunistų gretos. Ta- Jungtinių Tautų generalinės asamblėjos sesijoje ir prašė JT pa- 
kad jis linkėtų Sovietų Rusijai da prieškomunistai sudarė naują galbos Palestinos pabėgėliams. Ji pranešė, kad JAV pažadėjo 21 
atsilyginti italams už tą gąsdini-1 vyriausybę. | milioną ir 500 tūkstančių dolerių Palestinos pabėgėlių fondui.
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PROGRAMA: TĖVŲ MARIJONŲ BENDRADARBIŲ
11:00 vai.................................................... ftv. Mišios

12:00 vai................................................Užkandžiai

1:00 vai................ '..............................Registracija
2:00 vai. . . . .............................Seimo posėdis

5:00 vai......................................Seimo užbaiga ir
palaiminimas su švč. Sakramentu
TT 3E

KO TIK REIKIA JOSŲ
darželiu:

HERMAN5 
MARKET 

FARM ANO GARDEN
8630 S. PULASKI RD 

Kampas Southvvest Highway & 
Pulaski Rd.

Chicagos pirmaujanti prekyba, 
detaliai ir urmu. spygliuočiai, 
krfimai ir gėlės.

Authorized Seott Dealer 
Ali Nursery Stc?k Guaranteed

Ketv., penkt., šėlt., 1 
sekm. spal. 3, 4, 5, 6 d |

M I C H I G A II
PEAT MOSS

Noture’s Organic 
maistas visiems 
augalams
50 sv. maišas. . . 1.77

Dėl didelio pareikalavimo vėl 
parduodami už šia žemu kainą 

JAPAN ES E SPREADING

YEWS
18 colių —

išsišakoję ........... po $ . 8 9

ĮVAIRŪS
SPYGLIUOČIAI

Uprights -r- Spreaders 

Rinktiniai
medeliai .. 4 už $ -fl Q.OO

SUTAUPYKITE $1.00 
PIRKDAMI

TURF BUILDER
Reg. $8.85 vertės 

dabar 2 maiš.. .. ••••• $7.85
(prisipirklta dabar)

Dėl didelio pareikalavimo vėl 
. turimo
ĮVAIRIU
SPYGLIUOČIŲ, po -.00

Hardy Mum Plants7 c| c vienas
Importuok HOLLAND 

BULBS
įvairių spalvų gQc tuz. 

BALED & BAGGED

Žydintys krūmeliai
4 iki 5 pėdų $-J.83 vienas

Coupon Special

PAUKŠČIAMS VONIAS
$4.95 vertės, po.. $2-33

| Name ....................................
Address ......................................

Phone ..........................................
| Galima pirkti nedaugiau 2-jų

HERMANU
MARKET

86SC SO. PULASKI RB. 
Kampas Southvvest 
Highuay & Pulaski

I M A
Seimas vyks ark. Jurgio Matulevičiaus beatifikacijos bylos ženkle.

VISI Į SEIMĄ!
---- ■>_____________ ■4—~

| V Y K S s
1957 m. spal. 13 d., sekmadienį

“DRAUGE” _ KATALIKIŠKOS 
SPAUDOS CENTRE 

4545 W. 63 St., Chieagoje 
------- 4----------- 4-=

amEmsivos
IMfim

sąmoninsime, savo pareigų ne- vus namus, automobilius ir ki- raginti, vis vienos pačios sugal- zacijos kilimas, plitimas ir sli- 
atliksime. Kieno pareiga suakty tas prašmatnybes. Tačiau ap- ' voti ir vykdyti. Vienok gerai prėjimas. Taigi būkim visi pa- 
vinti Liet. Bendruomenės veik- sčiai pasitaiko, kad kaikurie, reikia atsiminti, kad organizaci reigos žmonės. O uoliu pareigų
lą, kieno pareiga palaikyti tau- būna užsimerkę artimo meilės 1 jos pagrindas yra jos nariai ir vykdymu mes kuriame gražes-
tinį kultūrini meną. kieno pa- pagalbai. Daug dar yra Vokie-! kad tik nuo to. kaip nariai žiū- nę ir šviesesnę tėvynės ateitį ir
reiga darbu ir lėšomis remti tijoj vargšų lietuviu, kurie dėl t rės į darbą, kaip jie vykdys sa- artėjame prie lietuvių tautos
kultūrines institucijas bei or- liros ir senatvės negali pasiekti^ vo pareigas, priklausys organi- laisvės atgavimo.
ranizacijas, kieno pareiga stei- užjūrio kraštų. Jų visos viltys 
gti lietuviškas mokyklas, kieno mumyse. Nors jų buitimi rūpi-
nareiga pirkti lietuviškas kny- naši Balfas, bet be mūsų me

— Šy. Mykolo parapijos Liet. kis, sekret. Jonas Juozaitis, ^as ’r Pa^a^yti spaudą? Tai pa džiaginės paramos jis yra be-,
Vyčių 5 kuopa užpraėjusį sek- fin. sekr. Clarissa Yvinskienė, reiSa ne entuziastų, meno jegis. o e mes unme
madienį priėmė šv. Komuniją, ižd. Petras Butkus, maršalka Jo mė*gW- Sviesuohų organizacijų' vo mėnesinių metimų ir kito-
fcen’rai valgė pusryčius ir no- nas Cibulskis trustistai - Ele- vadovybių, bet tai pareiga mu-|kių, pajamų skirti nors ir nedi-
ten.rai 'aige pusryčius ir po nas cmuisKis, trustistai Lie , vįgų Uetuvioj delę sumelę tiems neturtin-

Tiesa, už jų neatlikimą mus giesiems šelpti. O visa tai yra 
niekas nebaudžia, bet jų nevyk-1 mūsų šventa pareiga ir tik, šią

piet išvažiavo į LaBaugh* miš
kus mažai geguži.'.ei. Pirm. Lo
reta Mačekoniūtė suruošė įdo
mią programą tai dienai. Prie 
šio išvažiavimo įdomumo prisi
dėjo kaikurie 24 — 99 kuopos 
nariai, kai atvyko jų sporto ra
telis ir supliekė 5 kuopos rate
lį-

— 24 — 99 kuopa nupirko 
elektrinę iškabą, kuri matoma 
Vyčių salės lange.

— Jonas Stoškus, buvęs L. 
Vyčių vicepirmininkas ir naujų 
narių vajaus vedėjas, sekančia- 
čiame “Vyčio” numeryje praneš 
apie vajaus pasekmes.

— 24 kuopa praneša savo nau 
jos valdybos sąstatą: dvasios va 
das — Aušros Vartų parapijos 
klebonas kun. Antanas Švedas, 
MIC; pirm. Vladas Cibulskis, 
vcepirmininkas Antanas Yvins-

na Širvinskienė ir Davė Plesir.

— Jonas Kilkus, 5 kuopos 
narys, yra paskirtas Cook ap
skrities policininku.

— Adv. K. Savickus, Chica
gos miesto advokatas ir 5 b. 
Vyčių kuopos narys, pasilieka 
vyčių teisiniu patarėju.

dymas kerta sąžiningųjų darbą 
iš pašaknų. Kaikas vis dar 
mėgsta sakyti, kad mes netu
rime šio ir to, kad mums trūks
ta tautinės kultūros, kad mums 

.Į trūksta tvirtos dvasios; tai yra
—■ Ateinančių metų seimas 

įvyks Philadelphijoje, Pa., 1958 
m. rugpjūčio 21 — 24 dienomis. 
Manoma, kad senatorius Knovv
land atvyks priimti Vyčių me-

tik paprastas išsisukinėjimas. 
Dažniausiai taip kalba tie, ku
rie nieko nedirba.

Pro pirštus žiūrime neretai 
ir į savo socialines pareigas.

dalį už pasidarbavimą Lietuvos ^auSelis iš mūsų svetur susku-

H. SEIGAN persikėlė j naujo 
vietą, 4630 S. Ashland Avė. Patai 
pos labai erdvios ir visiems klijeh 
tams gali greit ir gerai patarnau
ti. Drauge tilpusiam spalio 3 d 
skelbime pažymėtos nuolaidos bu 
vo duodamos tik senoje vietoje dė 
persikėlimo patogumo. Naujoji 
vietoje nuolaidos nepritaikomos, 
(iiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

YERKES HARDVVARE
Telef. GRovehill 6-9314 

Elektros Reikmenys — DAŽAI:
PITCH BOY; MARTIN SENOVR ir kt.

* *

K O T O X dažni, kuriuos galinta naudoti 
ir lietingame ore — lyjant.

6822 So. Western Avė., Chicago 36, III.
I’as mus galite apmokėti elektros ir gazo sąskaitas.

pareigą uoliai atliekant,, suma
žės vargo ir ligų iškreiptų vei
dų skaičiai.

Organizacinio gyvenimo pa
reigos turi būti vykdomos be 
jokių rezervų, nes jos užsikrau
namos savo paties valia. Ta
čiau ir čia nesama be nuodėmės.
Dėl nerangumo daugumas or
ganizacijos narių mano, kadb J a , PRENUMERATA:
dirbti turi tik valdybos, kad jos t chicagoj ir cieeroj

Kitur JAV ir Kanadoj

DRAUG AS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

451-5 West 63rd St., Chicago 29, Illinois TeL LUdlow 5-9500

Entered as Second-Class Matter March 31, 1916. at Chicago, Illinois
Under the Act of March 3, 1879

Member of the Catholic Press Ass’n 
Published dail y. exept Sundays, 

by the

bo gražiai įsikurti. Turime sa-i turi vis tempti kiekvieną, vis užsienyje

SUBSCRIPTION RATES 
$10.00 per year outside of Chieago 
$12.00 per year in Chicago & Cicero

Soclety $10.00 per year in Canada
Forelgn $12.00 per year

Metams ų meto 3 mėn. 1 mėn.
$12.00 $6.50 $3.50 $1.50
$10.00 $5.50 $3.00 $1.25
$12.00 $6.50 $3.50 $1.5(1reikalams.

__ Vyriausieji L. V. Taryba’**************'**^*''****’***
renkasi spalio 12 d. Hotel New SVARBUS PRANEŠIMAS 
Yorker, Nevv Yorke. Aptars at-Į Mūsų bendrovė turi su Rusi- 
einančių metų veiklą. Įjos Intuorist (Maskvoje) be-

— Prel. Jurgiui Paškauskui tarpią sutartį-įgaliojimą d ė 1 
bus įteikta naujos prelatiškos siuntimo siuntinių į 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

sutanos dovana.

BŪKIM PAREIGOS ŽMONĖMIS
JONAS MIŠKINIS

Laikas jau mums visiems įsi- manęs kiti neprašys prie darbo, 
įsąmoninti pareigingumo akty--o kai jie padirbės, tai tada ga- 
viąią paskirtį. Argi mes negali- lėsiu juos pakritikuoti ir pasi- 
me daugiau parodyti iniciaty- šaipyti iš jų darbo. Šitas ar 
vos šioj srityj?.Juk turėtume bent panašus sustingimas ir ini- 
visi, suprasti, jog ne mes esame ciatyvos trūkumas dažnai 
oareigoms. bet pareigos mums, mums ir kliudo gerai atlikti sa- 
kad jos skirtos ne mums var- vo pareigas.
ginti, bet mūsų pačių gėriui! Man rodos, kad daug kur ga- 
kelti. Sąžiningai atlikdami pa- Įima parodyti sveikesnę inicia- 
reigas pasitarnaujame ne tiek I tyvą kūrybiškume ir aktyvesnį 
kitiems, kiek sau ir savo tau-! veikimą organizaciniame dąrbe. 
tai. Negeras daugelio mūsų, Nūn daug kalbame ir neina- 
Sėtuvių, būdo bruožas, kad,, žai rašome apie tautinės kultū- 
rirdi, aš niekur neisiu pirmas, , ros ugdymą bei įvairius fondus 
*;egu eina kitas, aš palauksiu,' ir, atrodo, dar daug prikalbė- 
kol kitas pradės, nedarysiu, kol | sim apie tai, jeigu labiau neįsi-

CHICAGOS LIETUVIŲ CHORAS PIRMYN
Prezentuoja Johann Strauss’o trijų veik. operetę

(DIE FLEDER MAU S)
J Ji £ SIKSNOSPARNIS

PRADŽIA LYGIAI 3 VAL. P. P.

1957 m. spalio (October) mėn. 13-tą diertę 
SOKOLŲ SALĖJE, 2337 South Kedzie Avenue

Dalyvauja
ALGIRDAS BRAZIS * ONUKS STEPHENS * ANTANAS PEŠKYS
ALBERTAS SNARSKIS * PRAURIMĖ KRASAUSKAITE------
JONAS AVELIS ★ JUOZAS LAURUŠONIS * DR. C. SVENCISKAS 

Vadovauja MUZ. K. STEPONAVIČIUS 
Akomponuoja Jonas švedas ir orkestras

JEJIMAS $2.50

sv. seimos vilos

METINIS BANKETAS
Ruošiamas

R. K. LABDARIŲ SĄJUNGOS

Sekmadienį, spalio 20 d., 1957 m., 6:30 vai. vak.♦
★

CONRAD HILTON VIEŠBUTYJE
720 South Miehigan Avenue

' CHICAGO, ILLINOIS

$25.00 asmeniui ...................................... ............................... 8 asmenys prie stalo

Kiekvienas nupirktas biletas į banketą bus skaitomas do
vana statybos fondui ir dovanotojo vardas ir pavardė bus įra
šyti į naujo priestato plytą. Štai gražus būdas įamžinti sa
vo vardą ar artimos giminės vardą.

Naujas prieglaudos priestatas bus pašvęstas sergantiems 
įnamiams; iš viso bus 60 naujų kambarių.

Kiekvienas nuoširdus lietuvis turėtų remti šį gražų lab
daringą darbą. Mūsų senesniems lietuviams reik parūpinti dau
giau vietos prieglaudoje. Remkime šį labdaros darbą.

Užsisakykite vietas skambinant į prieglaudą; Lemont 607 , 
arba į Šv. Kryžiaus kleboniją; FRontier 6-3900.

O KONCERTĄ!
MENO ANSAMBLIS DAINAVA STATO TRIJŲ VEIKSMŲ MUZIKIN) VEIKALĄ “IŠEIVIAI

Sekmadienį, spalio 6 d., 5 vai. popiet, Marijos Augštesniosios mokyklos 
salėje, prie 67th Street ir South California Avenue 

Veikale nuostabiai gražios St. Šimkaus dainos su kantata "Atsisveikinimas su tė
vyne", masinės jaunimo scenos ir fone gražus Lietuvos gamtovaizdis.

Matysime valdvblne* iėgas, tautinius Šokius, ragelių muziką lr mišrų chorą su solistais, 
tai: DANA STANKAITYTft ir ALGIRDAS BRAZIS.

SolU-

Dirigentas STEPAS SODEIKA, Reziserins ALGIMANTAS BIKINIS, Tautinių Šokių vadntė IZOLDA 
RALIENft, Dekc racijos dail. ALGIRDO KI IRAUS KO. Prie piano VLADAS JAKUBftNAS, Prie var
gonų ALGIRDAM ftlMKUS. Rageliai BALYS PAKŠTAS.

Kilotai gaunami: A. Tvoro laikrodžių parduotuvėje. 2646 YY. 69th St., tel. RE 7-1941, “Daina" Televi- 
siom Co., 3321 S. Halsted St., CL 4-5665, St, Penčylos maisto krautuvėj, 4501 S. Talman Avė., VI 7-2758.

Kviečiame Chicago* ir apylinkių lietinius šiame retame koncerte dalyvauti. Turėsite gražią progą 
pasigėrėti tikruoju lleturišku menu ir paremti mflsų brolius esančius Lietuvoje, Sibire, Lenkijoje lr Vokie
tijoje. BALFO CHICAGOS APSKRITIES IR SKYRIŲ VALDYBOS
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DAR VIENA ĮSTAIGA
I

Chicagos lietuviai katalikai susilaukė dar vienos įstaigos, 
kuri iškilmingai atidaroma rytoj 3 vai. p. p. Jos adresas — 5600
So. Claremont gatvė. Naujoji įstaiga yra pavadinta Jaunimo Truputį apie laiško autorių 
centru. Pastatyti nauji rūmai, kuriuose įrengtos salės, pritaiky
tos jaunimo susirinkimams, pobūviams, parengimams ir mo- Detroitietis Vytautas Kutkus, 
kyklai. Juose bus įrengta Čiurlionio vardo meno galerija. Augš- Į v‘enas to miesto lietuvių bend-

VIESAS KLAUSIMAS, VIESAS IR 
ATSAKYMAS

ANTANAS JUŠKA, Amerikos Lietuvių Bendruom. Tarybos narys

I

tesnioji lituanistikos mokykla, vadovaujama Alicijos Rūgytės, 
jau prieš keletą savaičių pradėjo pamokas naujuose rūmuose, 
kurie rytoj bus oficialiai atidaromi. Vadinas, naujieji pastatai 
jau yra naudojami geram tikslui — lietuvybei ir lietuviškai kul
tūrai palaikyti, mokant ir auklėjant mūsų jaunimą lietuviškoje 
ir krikščioniškoje dvasioje.

Šią naują įstaigą — Jaunimo centrą — pastatė lietuviai 
Tėvai Jėzuitai, prieš keletą metų įsikūrę Chicagos arkidiecezi- 
joje. Jų nedaug, vos keliolika, veik visi atvykę kaip tremtiniai 
po H Pasaulinio karo. Chicagos arkivyskupas kardinolas Samuel 
A. Stritch jiems, kaip Lietuvos jėzuitams leido kurtis atskirus 
namus Chicagoje. Jie juos įkūrė ir labai sėkmingai ir naudingai 
darbuojasi lietuvių tarpe. Prie jau pastatytų rūmų — Jaunimo 
centro — yra statomas ir vienuolynas, kuris, mūsų žiniomis bus 
užbaigtas kitų metų pavasarį.

Tad, šalia trylikos lietuvių parapijų Chicagos arkidiecezi- 
joje ir šalia tiek pat parapinių pradžios mpkyklų, šalia dviejų lie
tuvaičių vienuolių (kazimieriečių) vadovaujamų ligoninių ir jų 
augštesniosios mokyklos mergaitėms, jų vienūolyno motiniškojo 
namo, šalia Tėvų Marijonų didelio spaudos centro, šalia Labdarių 
Sąjungos įsteigtos ir užlaikomos lietuvių senelių prieglaudos ir 
šalia visų kitų lietuvių katalikų iniciatyva ir pastangomis pasta
tytų bei užlaikomų įstaigų, — susilaukėme dar vienos įstaigos, 
kuri mūsų religinį ir tautinį gyvenimą šiame mieste padarys 
dar pilnesniu ir turtingesnių.

Jungtinėse Amerikos Valstybėse, kaip gerai žinome, yra 
kelios stiprios Tėvų Jėzuitų provincijos, kurios dirba didelį ir 
garbingą darbą švietimo ir misijų srityje, išlaikydamos visą 
eilę universitetų, kolegijų ir augštesniųjų mokyklų. Prie šių 
provincijų priklauso ir visa eilė amerikiečių lietuvių jėzuitų, 
kurių tarpe yra pasižymėjusių mokytojų ir profesorių. Iš trem
ties atvykę Lietuvos jėzuitai, popiežiaus Pijaus XII pageidavi
mu, savo jėgas turi skirti pirmoj eilėje lietuvių tremtinių pasto
racijai. Ir todėl jie įsikūrė Jungtinėse Amerikos Valstybėse, su
darydami atskirą vienetą, priklausantį Tėvų Jėzuitų Ordino cent
rui Romoje.

Linkėdami geriausios sėkmės šitam garbingajam Tėvų Jė
zuitų Ordino lietuvių vienetui, bent keliais žodžiais norime pa
minėti ir šio ordino provincijos įkūrimo Chicagoje 100 metų 
jubilėjų.

Pirmasis Tėvų Jėzuitų ordino vienuolis atvyko į Chicagą 
1857 m. Tai buvo kun. Arnold Damen. Jis įkūrė šiame mieste 
Šv. Šeimos parapiją. Tuo buvo padėtas pagrindas Tėvų Jėzuitų 
Ordino veiklai Chicagoje. Po 15 metų Šv. šeimos parapija tu
rėjo 25,000 parapiečių ir septynias mokyklas su 6,000 mokinių. 
Tai buvo didžiausia parapija pasaulyje.

Augo Chicagos miestas, augo ir Tėvų Jėzuitų darbai bei jų 
įstaigos. 1870 m. prie dvyliktosios gatvės (dabar Roosevelt Rd.) 
buvo pastatyta moderniška kolegija (St. Ignatius), kuri buvo 
perorganizuota į Loyolos universitetą ir perkelta į kitą miesto 
dalį. Šiandien, be augšto mokslo lygio Loyolos universiteto, 
jėzuitai turi St. Ignatius augštesniąją mokyklą ir Loyolos aka
demiją. Jie vadovauja dviems parapijoms — Šv. Šeimos ir Šv. 
Ignaco. Chicagos ir apylinkių gyvenime jie yra suvaidinę ir te
bevaidina labai didelį ir garbingą vaidmenį.

ruomenės šulų, patriotas ir ide 
alistas, parašė man, manau, kad 
ir visiems kitiems Amerikos Lie
tuvių Bendruomenės Tarybos 
nariams, laišką, pasiūlydamas 
naują atstovų rinkimo tvarką 
į Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seimą, kuris įvyks kitais me 
tais New Yorke. Jo projektas 
yra gerai apgalvotas, išdirbtas 
ir sklandžia kalba pateiktas. Nė 
kiek neabejoju autoriaus nuošir 
durnu ir noru, kad tik Ameri
kos Lietuvių Bendruomenė su
stiprėtų, išplistų, kad ji apimtų 
visus lietuvius, nežiūrint poli

remia, ar kas visiems padeda. 
Jei kas ateityje įrodytų, kad tas 
ar kitas veiksnys kenkia Lietu
vos išlaisvinimui, visų pareiga 
būtų su tokiu kovoti. Mūsų po
litika, kai neturime nepriklauso-

kitataučių teka, jei toks jokios 
lietuviškos spaudos neskaito ir 
į kitataučių parapiją įsirašo, 
nors savoji vos už kelių blokų, 
jei toks Lietuvos išlaisvinimui 
ar lietuvių šelpimui niekuomet 
nėra savos piniginės pravėręs,

Įdomiu lusitikim&i
Generolas Marshall, pagarsė-

Marshallas atsakė:
Panele, jei nepažinčiau mie-

žmoną už kelių namų nuo jos 
gyvenamos vietos šeimyniniam 

nors ir Bendruomenei atsilygi- pasišokime. Kaip įprasta, pagi
nęs, į jos susirinkimus atsilan- i siūlė palydėti. Vietoj vedęs sta- 
kė, — aktyvus jis ar pasyvus čiai, su ja klaidžiojo po visą 
lietuvybės išlaikymo atžvilgiu ?j miestelį. Pagaliau mergina pa-

jęs savo planu pokarinei Euro- atelio, ar būtų įmanoma sukinė- 
pai atstatyti, būdamas dar e - aplink, nepraeinant pro tam- 
tenantu, susiriko savo būsimą 8tog namua„

mos valstybės* teapima mažą I Asmeniškai tokio nepažįstu, gal I klausė:
veiklos sritį, telkiasi ties siauru 
objektu, dėl kurio visi sutaria
me. Kodėl gi mes politikus tu
rėtume išjungti iš Lietuvių Ben
druomenės, išskirti iš kandidatų 
skaičiaus į tarybos narius, į at
stovus pasauliniame lietuvių sei
me. Politinės sroyės sukūrė Lie
tuvių Bendruomenę; juk tuome- ■ savo tautos ambasadorius, ku

tokio ir nėra; bet ar negali to- ■ “Matyt, ponas leitenantas ne- 
kio būti? Tuo pavyzdžiu tik no-‘sate iš čia, jei nepažįstate gat- 
riu pažymėti, kad Bendruome- vių?”
nės tikslas yra lietuvybės iš
laikymas, reikia didelio atsar
gumo. Aktyvus bendruomeninin 
kas yra aktyvaus lietuvio sinoni 
mas. Gi aktyvus lietuvis yra

tinis Vliko pirmininkas prel. M. 
Krupavičius parašė jai chartą, 
sroviniu pagrindu buvo sudary-

..... • i •_* t- tas laikinasis organizacinis ko-’ rimų ir idėjinių skirtumų. Jis ... . , » • ± *1* J mitetas — Lokas. Jei srovės užtą patį projektą buvo pateikęs 
ir trečiojoje Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos sesijo
je, tačiau jos narių nebuvo šil
tai sutiktas. Taryba pasiliko 
prie LB konstitucijos, pagal ku 
rią atstovus į seimą parenka Ta 
rybos nariai. Kadangi šis laiš
kas šiame dienraštyje yra at
spausdintas, tad tebūnie leista 
į viešą paklausimą viešai ir at
sakyti.

Perdėta politikų baimė

Jau kuris laikais privačiai ir 
spaudoje pradėti užpuldinėti mū 
sų politikai. Kultūrininkams vi
sur yra teikiama pirmoji vieta, 
lyg politikas negalėtų kartu bū
ti ir kultūrininku. Mūsų visa 
politinė veikla bazuojama Lietu
vos išlaisvinimu, gi Lietuvių Ben 
druomenės uždavinys — lietu
vybės išlaikymas. Kokios tai 
artimos sritys, kodėl gi jos tu
rėtų kryžiuotis? Kodėl gi poli
tikas negalėtų būti nuoširdžiu 
bendruomenininku, stovėti net 

J jos vadovybės priekyje, kaip ir 
bendruomenininkas vadovauti 
politinei sričiai? Argi pirmajam 
neturėtų rūpėti lietuvybės išlai
kymas, kaip ir antrajam Lietu
vos išlaisvinimas? Kas liečia

ris ne tik savo pinigine, bet ir 
pavyzdžiu turi šviesti.

Išvados

Į būsimą Amerikos Lietuvių

Pranešimas
kūlisiniu keliu būtų neraginu'. _ . — , .
sios savo sekėjų dalyvauti pir-' Bendruomenes Tarybą ir aUta-
rnosios JAV Lietuvių Bendruo- ™ , PaMUl“ ,^tu™į, Seimui 

rinkime nuoširdžius lietuvius.menės Tarybos rinkimuose, bal
suotojų skaičius būtų buvęs dau 
giau negu dvigubai mažesnis. 
Sakyčiau, kad nėra jokio pagrin 
do bendruomenėje bijoti politi
kų — neperdėkime ir neišeikime 
iš kraštų. Tačiau politikams, 
jeigu jie eina ir kandidatuoja į 
augštesnes Lietuvių Bendruome 
nės vietas, statykime vieną pa
grindinę sąlygą — atsižadėkite 
demagogijos, turėkite prieš akis 
vien lietuvybės išlaikymą. Mie
las bičiulis dabartinis LB pirm. 
St. Barzdukas teatleidžia man, 
jei, kaip pavyzdį, suminėsiu jo 
pavardę. Juk niekas netiki, kad 
jis politiškai yra bespalvis, jo
kiai srovinei grupei nepriklau
so, o vienok visi juo patenkin
ti, visur jis taktą ir toleranciją 
išlaiko. Prieš jį jokių skundų 
negirdėti. Tokių barzdukų gali 
būti ir daugiau, kodėl mums iš 
anksto sirgti, kad politikai Ben
druomenę suardys?

Nesaikingas ir lietuvių 
skirstymas

JAV Lietuvių Bendruomenės

NORBUT'O, vyrų rūbų ir 
reikmenų krautuvė, greitai 
išsikels į naują vietą ir bus
NAUJAUSIA IR GRAŽIAUSIA 

KRAUTUVEnežiūrėdami jų politinio susi-) 
skirstymo ir ideologinių įsitiki-
nimų Toki turi boti sumokė^ Bridgeporte, adresu 3404 
ję solidarumo mokestį; jie turi 
priklausyti ir savoms apylin
kėms, tačiau to dar neužtenka, 
to permaža. Jie turi likti lietu
viškumo ambasadoriais, už lie
tuvybę gaivą guldyti, privačia
me ir šeimos gyvenime turi švie 
sti lietuviškuoju idealizmų, tik
ruoju pavyzdžiu priaugančioms 
kartoms.

Jei mielas kolega V. Kutkus, 
dėstydamas savo projektą, to
kius kandidatus į abidvi vietas 
turėjo galvoje, jo projektą pa
laikau, ui jį balsuoju. Tačiau 
būsiu atviras — jo išdėstyme 
man yra neaiškumų, todėl nuo, 
galutinio sprendimo susilaikau.

So Halsted St (Prie Ler- 
ners maisto produktų krau
tuvės).

ATVYKITE DAR Į 
SENĄ VIETĄ.

3358 So. Halsted ir pasi
naudokite didžiuliu išpar
davimu pigiai nusipirkti: 
marškinių, kelnių, švarkų, 
diržų, kaklaraiščių ir kitų 
vyrams reikalingų reikme
nų.
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LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 
PAJIEŠKOMI ASMENYS
Amforowicz, Nikodem, iš Jony- 

džių k., Skiemonių vai., Utenos ap.,
Andziulevičiūtė, Marė. d. Prano, 

iš Žaliosios k., Liubavo v., Mari
jampolės ap.,

Balčiūnienė - Tintrytė, Paulina, 
ir sūnūs Boleslovas, Karolis ir My 
kolas,

Bilbokas, sūnus ir duktė Juozo 
Bilboko, kilusio iš Žaliosios k., 
Liubavo vai., Marijampolės ap.

Braukai tė - Žemaitienė, Marijo
na, gyveno Scranton, Pa.,

Bučys Jonas, sūn. Stanislovo, ,g. 
1917 m. Klemiškes k., Klaipėdos 
krašte, ' *

Cininas Nikalojus ir Viktoras, 
sūnūs Jono,

Derančius Albinas,
Gibavičius Antanas, iš KoČiolkų 

k., Andriejavo vai., Suvalkų ap.,
Globys Stanislovas, sūnus Ma

to, iš Eržvilko vai.,
Granikis Vladas, ir vaikai, A- 

leksas, Alma, Berta, Bruno, Ema, 
Evaldas,

Jankienė - Rukštelytė, Marija,
Jokubs - Jonušaitė, Ona, d. Pet

ro, vyras Konstantas ir vaikai Ko
stas ir Ona,

Jonušaitė - Jokubs, Ona, duktė 
Petro, vyras Konstantas Jokubs, 
vaikai Kostas ir Ona,

Kardokienė, ir jos broliai Salad- 
ka, Juozas ir Jurgis,

Kuraitienė Petre, gyveno Bue
nos; Aires,

Kvietkus Ona ir duktė Motiejū
nienė, Adelė,

Medelis Juozas, sūnus Pijaus,
Medzviega Antanas, sūn. Juozo, 

gyveno Mechanicville, N.Y.,
Miliauskas, Juozas, sūnus Sta

sio..
Mociejuniene Ieva, gyveno She

nandoah, Pa,, ’
Motiejūnienė Adelė, ir motina 

Kvietkus, Ona,
Navickas Alfonsas, sūn. Vinco 

ir Kristinos,
Petrila iš Užupio k., Rietavo v., 

Telšių ap., ir Petrilienė - Pučko- 
raitė, Marijona, iš Andriejavo v., 
Kretingos ap.,

Polikaitis Petras ir žmona Ma-

Lietuvos išlaisvinimą, teturime! “-į!"®. P™»>Je P™JėU mūsų 
1 tautiečius skirstyti bendruome- 
nininkais ir antibenidruomeninin

PADEKIME ARTIMIESIEMS LIETUVOJE 
IR SIBIRE

Ar mes keliaujame ar klajojame?
+ VYSK. V. BRIZGYS

Ir netikintis, ir tikintis žmo
gus pripažįsta kokių nors elge
sio normų reikalą. Net ir bedie
viai bolševikai puikiai žino

tikslingą ir netvarkingą elgesį. 
Tiesa, buvo filosofų, kurie ban
dė neigti tikslingo ir tvarkingo 
elgesio reikalą. Tačiau jie bu-

nusikaltimus ne tik prieš bolše- vo tik individai, ir žmonija jais
vizmo doktriną, bet ir krimina
linius nusikaltimus. Kokių nors 
elgesio normų reikalauja žmo-

nepasekė.
Ką tik minėjau, kad jieškoti

gyvenime tikslingumo žmogų
gaus prigimtis. Be jų žmogaus verčia jo prigimtis. Šiam savo 
gyvenimas nueina tokiais ke- į prigimties linkimui jis mato pa- 
liais, kad net nieku viršgamti- tvirtinimą ir visoje gamtoje. Ap 
niu netikįs žmogus nenori jų pa link žmogų gamtoje chaoso nie- 
teisinti. Jis sako, kad tai esą, kur nėra. Visa regima visata 
nežmoniška, nors jis nepaaiški- žmogų klauste klausia, argi žmo 
na, kas vadinama nežmonišku- gus — protinga, sąmoninga bfl-

tik vieną bendrą priešą — bol
ševizmą. Bendras tikslas, o ke- 
liai į tą tikslą gali būti įvairūs. 
Nėra esminio skirtumo, ar kas 
pripažįsta vieną laisvinimo veik 
snį, ar kas visus; ar kas vieną

patikrinti to žmogaus protą. Jei 
taip, tai į kokį tvarkingumą ir 
tikslingumą žmogaus prigimtis 
šaukia? Jeigu pripažįstame tiks 
lingumo reikalą, turi būti kur 
nors tikslas, nes be jo ir pats 
mūsų susikurtas žodis, ir jį pa
diktavusi prigimtis neturėtų jo
kios prasmės. Tikintieji tikslą 
žino. Jis yra pasakytas apreiš
kimo ir sutampa su prigimties 
ilgesiu ir nenugalimu troškimu 
amžinai gyventi. Jeigu mūsų 
visų prigimtis vienodai kalba, 
jeigu mūsų visų gyvenimas vie
nodai baigiasi, be abejo visi tu
rime tą patį tikslą ir tik tą vie
ną. Kas pro jį praeitų, jokio 
kito niekur nesuras.

kais. Paskutiniųjų skaičius yra 
visiškai sumažėjęs; jų vadas y- 
ra J. Meškauskas; jie telkiasi 
aplink “Vienybę”. Dabar susi
darė kitos dvi rūšys — aktyvūs 
bendruomenininkai ir pasyvūs 
bendruomenininkai. Kokios gi 
žymės vienų ir kitų? Betkoks 
suskirstymas yra labai sunkus, 
tiesiog neįmanomas; jei jo griež 
tai būtų laikomasi, galėtų likti 
daugiau žalingas negu naudin
gas. Jei kas sumoka solidarumo 
mokestį ir atsilanko į apylinkės 
susirinkimus, tai tam ir pridera 
aktyvisto vardas. Toks riekala- 
vimas yra suprantamas; kitaip 
juk organizacija negalėtų gyvuo 
ti. Jį lengva išpildyti. Kam gi 
būtų sunku aktyvisto vardą nu
sipirkti už du dolerius ir už dvie 
jų susirinkimų aplankymą? O 
jeigu tokio Maikai lietuviškai ne
bemoka kalbėti, skaityti ir rašy
ti, jeigu kitatautes veda ar už

Siunčiame i Lietuvą, SSSR lr kitus kraštus Anglišką me
džiagų, avalynės, vaistų Ir maisto siuntinius, taipgi mašinas, mu
zikos instrumentas ir kita. 1

SPALIŲ MENUO — GERIAUSIAS KALĖDINIŲ' 
SIUNTINIŲ ISSIUNTIMUL

VĖL DIDELI KIEKIAI Ir LAMAI NUPIGINTOS KAINOS!
No. 7 — 10 sv. cukraus,

10 sv. taukų ...................... 116.25

No. 8 — 20 sv. cukraus $11.61

No. 9 — 20 bv. kiaulinių
taukų . $20.90

No. 30 — 20 sv. kvietinių
miltų . $10.86

No. 35 — 10 av. kumpio.
5 bv. Halam! lr 6 trv.
bacono $32.76

No. 38 — 20 sv. ryžių .. $18.26

No. 46-22 sv. brt. 9 dCž.
bacono $28.56

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

No. 48 —- 20 sv. Salaml $30.94

No. 68 — 22 sv. bruto an-
llftkų medžiagų ....... $66.64

Nto. 49 — 22 sv. bruto $80.75 
Sūrio 1000 Or.
Sviesto 850 Or.
Šokolado 1000 Or.
Amerik. cigarečių 60 
Kakavos 456 Or.
Kavos 456 Or.
Medaus 1868 Or.
Pieno miltelių 1368 Or. 
Kepiniui alyvos 1500 Gr.

Juodas šilkas pamušalui 54 lnčų 
platumo, 5 yardai. Paltui medžia
ga, 76<% vilnos, pilka, ruda ar mė
lyna, 8 y. 4 medžiagos vyriškoms 
eilutėms, 75% vilnos, pilka lygi, 
juoda, ruda ir mėlyna dryžiuotos, 
14 y.

Visi siuntiniai pilnai apmokėti 
ir 100% garantuoti, tik | Sibiru 
pridėti 31-40 už paštų, maisto siun
tiniams lr $1.80 kitos rūšies siunti
niams.

PATRIA GIFT PARCEL C0.
3741 West Mth St., Chieago 23, DL USA Tel. CRavrtord 7-21M 
3305 S. Halsted St (Alfonsas KavsUauskss). TeL: LA 3-2021. 

0909 Superior Avo., Cleveland S, Ohio (Bronius Bražulis).

rija,
Pučkoraitė 

na, iš Andriejavo vai., Kretingos 
apskr. ir Petrila iš Užupio km., 
Rietavo v., Telšių ap.,

Raudžiuvienė Anė, gyveno She
nandoah, Pa.

Rudys Jonas ir Vincas,
Rukštelis Albinas ir Juozas, gy

veno Argentinoje, Buenos Aires,
Rukštelis Vincas, sūn. Simono,
Rukštelytė Julija,
Rukštelytė - Jankienė Marija,
Saiadka Juozas ir Jurgis, ir se

suo Kardokienė,
Sangavičius Mykolas, 
šeštakauskienė - Žilinskaitė, Pet 

ronėlė, iš Pasiekų k., Liubavo v., 
Marijampolės ap.,

Šivickis, Juozas, sūnus Mykolo,
Skarupskas Anupras, Klemen

sas ir Stasys, sūnūs Stasio ir Bar
boros iš Miasiškio vienk., Sėtos v.,

Snitka Jurgis, 
šulekis Bronius,
Tintrytė - Balčiūnienė, Paulina, 

ir sūnūs Balčiūnas, Boleslovas, Ka 
rolis ir Mykolas,

Užubalis Petras, sūnus Kazio.
Venslovaitis Justinas ir Vnicas,
Vijūnas Vladas, sūn. Simono, 

gyveno Detroit, Mich.,
Žemaitienė - Braukaitė, Marijo

na, gyveno Scranton, Pa.,
Žilinskaitė - šeštakauskaitė, Pet 

ronėlė, iš Pasiekų k., Liubavo v., 
Marijampolės apskr.

Jieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsiliep- 

i ti į:
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street 
New York 24. N. Y.

Petrilienė, Marijo-

mu. Ar tą žmoniškumo žodį 
vartosime, ar ne, vistiek yra 
aišku, kad ne visų žmonių elge
sys yra vienodos vertės. Kai at
simename, kad savo elgesiu žmo 
gus kuria sau ir kitiems vieno
kį ar kitokį amžinąjį gyvenimą, 
tai kyla klausimas, koks turi bū
ti žmogus savo vidinėmis nuo
taikomis ir viršiniu elgesiu.

tybė — galėtų būti žemesnis už 
visatą ir gyventi chaotiškai. 
Žmogaus prigimties reikalavi
mui paramon ateina apreiški
mas, kuris sako, kad žmogui y- 
ra skirta susitikti su Dievu vei
du į veidą ir tapti amžinu Dievo 
laimės dalininku. Tačiau tai už
sitarnauti žmogus turi pats sa
vo elgesiu; Todėl žmogus ir jieš 
ko savo elegsiui ir gyvenimui

ĮPBBtlPPmr JANIS KLIDZEJS ......K....-.-

9R ėftjnodtač
Sį ROMANAS
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Yra įdomus reiškinys, kad vi
sų laikų ir visų kraštų žmonės| taisyklių.
yra supratę reikalą turėti gyve- , Ar kas tiki, ar kas abejoja 
nimo kelią — tikslą, sakantį, į apreiškimu, ar kas juo netiki, vi 
kur ir kaip žmogus turi kreipti, si sutaria, kad gyvenimas turi 
visą savo gyvenimą. Jau ir ne- būti tvarkingas. O tačiau nevisi 
kalbėkime apie Mozės knygas, į turi ką atsakyti, kodėl gi tvar- 
kurios yra pilnos gyvenimo ir kin gumas reikalingas. Tikintie-
elgesio taisyklių. Daugelis jose 
surašytų dalykų nėra nauji ir 
paeina iš nebeatmenamos pra
eities. Vėliau senovės romėnai, 
nors stabmeldžiai, sakydavo:

.ii į pomirtinį gyvenimą ir am
žinąjį tikslą, atsakymą turi. Ir 
tas atsakymas yra toks stiprus, 
kad jo vieno pakanka tvarkin
gai ir tikslingai elgtis visokiose

“Ką tik veiki, veik protingai ir aplinkybėse. Gyvenimą baigsi- 
ataižvelk į tikslą”. Čia būtų per- me visi. Už tai tikresnio nėra 
ilga minėti gražiausias ištrau-, nieko. Jeigu kas pradėtų tvir- 
kas iš Patarlių knygos, iš Do- tinti, kad jis nemirs, savieji 
vydo psalmių, kalbančias apie,šauktų psichiatrijos gydytoją

(TĘSINYS)
Užgesino šviesas, jau buvo sulindę į lovas, bet 

jų svarstymai ir ginčai dar nesibaigė. Andrius da
bar buvo pasidaręs toks, kad jia užsispyrusiai ir aš
triai ginčijosi iki galo, kol savo pažiūrų priešus 
buvo paklupdęs, taip sakant, ant menčių. Dažnai 
jis net nesiskaitė, ar jo pusėje šį akimirksnį yra 
tiesa. Jo tikslas buvo: sumušti, nugalėti!

Tamsoje jų protai ir balsai buvo pradėję aštrius 
ginčus apie idealizmą, gyvenimo teisingumą ir netei
singumą, apie grožį ir jėgą ir apie tai, kas yra šta 
gyvenimas.

Vietomis, kur jų mintys susikryžiavo, ir Laimo
nas kietai laikėsi.

Abu neramiai sukinėjosi lovose, tarsi imtynių 
eidami, kad lovos braškėjo ir girgždėjo. Įsikarščia
vimas didėjo. Abudu šaukė, kad visa troba skam
bėjo. Vis stipriau.

Virtuvėje už sienos pabudo Laimono motina. 
Klausėsi ir nesuprato jų pasikalbėjimo.

— Ei, berniukai !.. Ką jūs ten taip baisiai 
rėkiate — ar jau mušatės — ji šaukė už sienos.

Truputį pritilo.
— Dar ne. Tiktai esame pozicijose ...
— Bombarduojame smegenis...
— Spardom sielų futbolą...
—_ Svarstom, kad tavo džiaugsmui į šią trobelę 

reikėtų atsivežti dvi marčias !..
— Ha, ha !..
Taip jie šaukė vienas už kitą, ir jiems nepri

trūko sumanymų, kaip senutę erzinti.
Ji pasibarė, pasibarė, o jie via atsikirto. Dar 

abu tyliai pasiginčijo, tada užmigo ir rytą pramie
gojo. Duoną su sviestu kąsdami, bėgo laiptais že
myn.

Kiekviena Andriaus diena buvo pilna darbų lr 
nuplaukė kaip sunkiai pakrautas laivas: nuo aštuonių 
rytą iki keturių po pietų darbovietėje, ir nuo penkių 
iki dešimtos vakarinėje gimnazijoje. Laime buvo 
tai, kad turėjo laisvesnį ir lengvesnį darbą. Jau 
daugiau, kaip mėnuo, kaip paa Totoraitį jau nebe
dirbo. Balanų gimnazijos mokytojai, /^panytė ir 
Birzmalniekaa, kurie turėjo studijų draugą inžinierių,

1 dirbantį Eksporto uoste, buvo suradę Andriui darbo 
1 paa jį. Andrius ten dirbo svėrėju ir uždirbo keturis 
latus į dieną. Tarpsta ten pat darbovietėje pasitaikė 
laisvo laiko ką nors pasimokyti ar paskaityti.

Parbėgęs iš darbo, jis skubotai užkando pietus, 
pagriebė sąsiuvinius ir knygas ir drožė į mokyklą. 
Dažnai buvo pavargęs, akys merkėsi, nusibodo tas 
kiekvieną vakarą bėgimas į mokyklą ir sėdėjimas 
iki nakties. Dažnai pagalvodavo:

— šiandieną nebeeisiu...
Andrius sėdėjo valandėlę tarsi sustingęs, tada 

pašoko, tarsi vagį prie kišenės sugavęs ir pats sau 
šaukė:

— Visdėlto eisi!
Nieko! švilpavo ir ėjo. Jei neturėjo tikros, 

tai dirbtinai kėlė nuotaiką. Kai atėjo į klasę, nuo
taika buvo ryžto pilna kaip audros. Ten juk tame 
pačiame suole sėdėjo pusamžiai žmonės, jau žilais 
plaukais. Taip, mokėsi, kad baigtų vidurinę mo
kyklą. O tu, berniuk, dar zirzi! Ir Andrius tada 
norėjo, kad jam už tai kas nors vožtų į galvą.

Per kažkokią pertrauką Andriui teko laisvai 
pasikalbėti su mokytoju, kuris dėstė teisę ir kultū
ros istoriją.

Jie kalbėjo apie pažiūras, jėgas, apie tiesas ir 
žmonių ir tautų kovas, praeitaisiais metais ir dabar.

Andrius savo mintimis ir žodžiais spraksėjo 
kaip kibirkštis.

— Kiek jums metų, — klausė mokytojas.
— Devyniolika. Bus dvidešimt.
— Taip. Negerai, kad jaunystė senesnė už 

save.
— Kaip tai, pone mokytojau?
— Na, taip: jūs norite dalyvauti tokių klausimų 

svarstyme ir sprendime, apie kuriuos galvoti gali tik 
senesni žmonės. Tai jauną žmogų nelaiku padaro 
sausą, aštrų ir negailestingą. Jaunas turi būti 
jaunas!

I (Bus daugiau)
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PROGOS — OPPORTUNITIES _________KKAL ESTATE “i CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS
Pardavimui VALGYKLA. Gausi $2,000 ĮMOKĖTI 2-jų butų mū- 

kliįentūrą, didelėj lietuvių koloni- rinis — 5 ir 4 kamb. Centr. apšild. 
joje. Teirautis 2447 W. 69th St., Spalvoti vonios įrengimai. Rūays 
arba Telef. GRovehill 6-9504 nuo I it pastogė. Apylinkėje 26th ir Ke
li vai. išskyrus sekmadienius. i dzie Ave. Pilna kaina. — $13,500.

LAvvndale 1-7038.
I.šijkz'ta į l'bublų. Sav. parduoda 

OFF8ET PRINTING SHOP SPAUS
TUVĘ. Pilnai įrengta. 122 S. Dear- 
bom. Multiltth eutter. Cainera, etc.
Pulkus nuolatinis biznis. Seniai įsteig
tas: skubiam pardavimui, nebran
giai. Pasinaudokite gera proga. Ga
limos mėnesinės pajamos $1,000 ar
ba daugiau. Prašo $6,500. Telefonuo- 
kite arba atvykite šiokiom dienom 

ll.Arrison 7-5631

REAL ESTATK

LYONS. SPECIAL! 3 mieg. k. 
“ranch” namas. 6 m. senumo. Kar
štu oru apšild., alyva 2Ms autom, 
garažas. Geroj apylinkėj. $15,900. 
Blshov 2-2162.

2 po 5 kam., 2 aut. |Mražas. $18,500 
2 |M» 4, 1-5, kraut., 2 aut. gar. *85.000 
5 Įtaru., 2 aut. gar., porėtai. *17,500 
t a. 5 k.. II a. 7 k., 2 kar. gar.*l 7,500 
l*iiriine ir daugiau namų pasirinkimui
S.A. AGLINSKAS Real Estate
248* W. 69 St. HK 4-82*8

CICERO. SPECAAL! Mūrinis 
> pajamų namas. 4 kamb. ir 2 kamb.
I ant vieno augšto. Pilnas rūsys. 1

PARDUODAMAS namas ik mais- autom, garažas. Arti 19th ir Aus
to KKAUTl’Vfi. Geras biznis. Geroj ; tin. Duokite pasiūlymą.
Vietoje, Brighton Parke. Apžiūrėti 
galima kasdien: sekmad. iki 12 vai
4140 S. .Maplevvood Ave.

Parduodama TAVERNA, prie
šais CRANE CO. 4235 S. KEDZIE 
AVE. Liet. ir lenkų apgyventa a- 
pylinkė.

PARDUODAMA ,
LIKERIŲ KRAUTUVE 
6554 S. Western Ave. 
Įsteigs prieš 13 metų.

Bishop 2-2162

Brighton Parke arti mokyklos, mū
rinis su rūsiu. Šildymu ir pastoge, 
platus sklypas 2 po 6 k. Garažas. 
Nupiginta iki $26.000.

Gago Parke, švarus, 4 butų kampi-

LYONS. Atdaras apžiūrijimui 
sekm. 1 iki 5 vai. 2-jų butų mū
rinis bungalow. 5 kamb. ū* 4 mo
dern. kamb. pastogėje. Pajamų 
$125. į mėn. Platus sklypas. Tuo
jau galima užimti. 4214 S. AME- 
LIA AVE.

SPECIALUS PIRKJNY^i
Savininkas parduoda 2-jų butų me

dinį namų su nauju "briek siding“ 
Pajamų nuosavybė, arba tinka dviem 
šeimom. Po 4 didelius kambarius vir
šuj ir apačioje. 2 vonios. Abu butai 
apšild. Didelės virtuvės su vieta valgy- 

| mui. Tuščias ski. 25X125 p. Gražiai 
į apsodinta. Komb. žiem. langai ir sie
teliai. Nauja "cyclone” tvora, uždari

Prieš pirkdami ar parduodami na
mus, biznius, sklypus ar ūkius 

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC
2405 W 51 St WAlbraok 5-5030 
PRottpect 8-3579 (vak. ir sekm.)

REAL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALONIS.
Namų PRospeet 8-2071

i

REAL ESTATE

TURIM G lt KIT PARDUOTI
Arti mūsų ofiso beveik naujas, gra

žus mūro namas su garažu. Gazo šil
dymas. Daug priedų. Jmokėti apie 
$6.000. Volodkevičius.

ARTI TT. MARUOS V
1 Mi aukšto mūr. 6 kamb. bungn- 

low. 10 metų. Moderniška virtuvė ir 
vonia, 2 išvietės, aut. gazo šilima. 
Alium, durys, langai ir tinkliukai. 
Dvigubas garažas. $21,700. A. Strutis.

4 BITAI PO « KA.MBAKIIS 
1 2 ųrtikštų mūr. ir dar kitas 3 kamb. 

namas užpakalyj. Arti Halsted ir 
69-os. Dvigubas garažas. $24,000. ar
ba priimtinus pasiūlymas. A. Rėklai
tis.

10 METV MfR. RK3UDKNCIJA
6 kamb. Vienas blokas nuo Mar

ųuette Pk. šildymas alyva. Apsauga 
nuo potvynio. $19,000. A. Katilius.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5-8015

nis. mūrinis. Pajamų $4,800. Priima- porčiai ,,ilna pastoff5 lr rŪ8yg. Gali.
mas geras pasiūlymas.
KITUR:

Mūrinis be šildymo. 5 butai lr ta
verna. Pajamų $350 } mėn. Mažos 
išlaidos. Įmokėti tik $5,000. Kaina 
$25.000.

AP A RTM ENTINI Al
Kampinis 12 b. $57,600: jmokėti 

$1 7,000.
Dvidešimts butų ir R krautuvės 

$110.000; įmokėti $30,000.
>Larquette Parke — 14 butų. pa

jamos $18,000. Kaina $90,000.

VENTA
4077 So. Archer Ave. 

LAIayette 3-3881

mos mėn. pajamos $190 arba ir dau
giau. Tuojau gulima užimti. Netoli 5 
bažnyčių. Arti transport. ir krautu
vių. Jvertinimui reikia pamatyti.

Skambinti WAgner 4-3640

ATDARAS AP2ICREJLMUI 
SEKMADIENĮ, SPLI0 6

nuo 2 iki 4:00 p. p.
2212 S. Highland Ave., Benvyn, III.

Mūrinis namas. 2 mašinų garažas. 
Netoli krautuvių, mokyklų It bažny
čių.

Priverstas parduoti, 
lymų.

duokite pasi ū-

MISCELLANEOUS STEIN KE REALTOR

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

gų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir 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 nuo 8 vaL 

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

OLymplc 2-6752
LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA

Vigų rūšių apdraudos. Automobi 
lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvlrtlnos kainos.

Prleė darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus. /

JONAS KIRVAITIS
_____ VVAlbrook 8-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
6108 S. Ashland Ave., Chicago 36. III

5041 W. 31 St. 
Cicero, IU.

TO 3-5941 
OL 2-0134

M A Y W O O D
ŠV. EU HELI JOS PARAPIJOS APYL. 

161* So. 21 Ave. _
3 mieg. mūr. namas. Tinko sienos, 
didelė virtuvė — med. spintelės. Ap- 
Haug., nuo potvynių rūsys, automat. 
šild. $2,500 įmokėti — 26 metų fi
nansavimas.

PILNA KAINA *18,650 

(Ni-toli Congress St- Higlnvay)

B. L. CARL8EN, BUILDER

Vlllage 8-1600 ESterbrook 8-6304
Pirkite tiesiog iš statybininko. 
Atdaras apžiūrėjimui sekmadienį 

nuo 2 iki 5 v.v. 5307 So. Sacramento.
Naujas De-luXe 2-jų butų po 5% 

kmb. Rūsys, po visu namu, 7į pėdų 
augščio, tinkuotas. Karštu vand. ap
šild. 2 pečiai (Furnaces). Keramikos 
plytelių vonios ir "vanlties". Palubėj 
Kanalizacijos vamzdžiai (overhead 
sevvers) ir pompos.

Skambinkite POrtsmouth 7-3287.

PAJAMŲ NUOSAVYBES .
ASHLAND & 63RD ST. APYL1N.
2 MED. NAMAI — 4 butai viena- 
me, 2 butai antrame. Pilnos vo
nios. Mėn. pajamų $320. Kaina 
$16,000.
BRIDGEPORT
1 — 4 butų namas. Pajamų $210 
j mėn. Kaina $10,000. Pamatę į- 
vertinaite.

Telefonuokite Mr. Hugelmann.

GROEBE REALTOR
2057 W. 95th 61.

BEverly 8-8100
HINSDALE — ST. ISAAC JOGl'ES’ 

PARAPIJOJ 
Tiktai *50 įmokėti

Naujas "custom” 3 mieg. k., mūr. 
"ranch” namas, tinkuotas, pilnas rū
sys, spintos virtuvėje, mahogany pa
puošimai. valgymui vieta virtuvėje. 
1 tį vonios. "Panelled" salionas šo
ninis privažiavimas, medžiais apsod.. 
pilnai "improved” sklypas. Arti mo
kyklų, ir transport. . šiaurrytinis 
kamp. 65th ir Stough. (2 blk. Į rytus 
nuo Hwy 83). Telefonuokite statybi
ninkui, FAculty 3-7253.

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpubllc 7-9400

___REAL ESTATE
t

Mnr«|uette ir Brigliton |uu'ke: 
mūr. 3 bt. kraut. c. š. gar. — 23,400 
mūr. 3 bt. išdek. c. š. gar. — 24,500 
mūr. 2 bt. dek. plytos c š. tik 25,500 
med. 2 bt. c. š. gar. g. stovy — 15,000 
mūr. U kb. naujas, priedai, did. lot. — 
pigiai.
tra pigių ir pelningų namų sąrašas

BUDRECKAS Realty
4081 Archer Ave.. LA 3-3384

BRIGHTON PARKE:
Mūr.-med.: 5 ir 6 kamb., šildymus 

dujų pečiais, 50 p. sklypas. mažas 
įmokėjimas. kaina tik $12,500.

Mūr. 4 butai: 3 po 3 ir 6 kamli., 
eentr. alyva šildymas, 275 dol.. pnja- 
mų į mėn. ir sav. 6 kamb. outas, ge
rai prižiūrėtas namas.

Mūr, 2 po 6, centr. šnu. vienam bu
tui. 30 pjėd. 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.

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

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

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

MALĖ AND FEMALE

REGISTERED NURSES
Džiovininkų ligoninėje Chicagoje 

West Side Medical Centre. Pradinė 
alga $330—$345 į mėnesį, 40 vai. 
savaitė. Civil Service retirement 
plan. Reikalinga skaityti, rašyti 
ir kalbėti angliškai. Kreiptis į

NURSING OFFICE
SEeley 8-3600

BUILDING 6 REMODELING

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL OONTBACTOB 

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

Namų tel. Bishop 7-SS4O 
2787 VVest 4Srd Rtreet

Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy-fi 
mo, pertvarkymo (remodeling) darbaij

VAGYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

j 4327 S. Campbell Av., Chicago 32, 111.5 
{Tel.: Y Arda 7-9675 arba CL 4-7450{

HELI* W ANTED — FEMALE

BILLERS
Full time ior truck line.

Good starting rate. 

Permanent. 5 day week.

Phone — MR. MATAK

LUtflow 5-6700. 

TYPIST
EXPERIENCED 

I. B. M. Electric
Diversified General Office d uties. 

Pleasant air-conditioned office. Mahy 
company benefits. Excellent transpor
tation.

3620 S. IRON ST.
CL 4-1919 

FITTER
Very exclusive suburbau store 

need* expert fitter for better dres- 
ses, suits. Highest salary, perma
nent, paid vacations. Appointment. 
EUclid 3-1911. QUINTERO. 730 
Lake St., Oak Park.

Marųuettc Parke —- 3-jų mieg. 
kmb., 2-Jų metų "bungalloiv”, labai

0<XXH>000<XXXXK><K>0<XKXX>0<XX>

PLUMBING
Licensed bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas,
šaukite dabar. Kalbame lietuviškai, modernus, geltonų plytų. Tik $i8,ooo. 

-Tel. - REpubUc 7-0844 ar Parkc “ 2 butai’ 6 lr 5 ypa’
{ VVAlbrook 5-3451B<x>4<x><x>0<)<><vxv>oo/y(>/xv>wv>o/-

* SIUVAMOS .MAŠINOS 
H$.ujo« ir vartotos. Išsimokėtinai.

Atvgkšime į jūsų namus ir patikrin- 
«imrt jūsų siuvamų mašinų nemoka
mai.
SIMGER SEUING MACHINE CO. 
8415 S. Habititl FRontier 6-3905

3E

Sparesus Construction 
GENERAL CONTRACTORS

Nauji įrengimai — “Albvatlons” — 
Pertaisymai — Pataisymai.

Residenrinial — “Com'l” — Pra
moniniai — {staigų pastatai Chicago
je ir visuose jos priemiesčiuose.

Nė vienas darbas nėra |H*rdi<lelis ar 
perina žas.

Telefonuokite A V 3-7541 — dienų. 
AV 3-1860 vak.
EXT. DG — <jėl nemokamų įkainavi
mų.

STICKNEY SPECIAL. 2-jų bu
tų namas. Arti Oak Park & 39th 
St. 5 kamb. ir 3 kamb. pastogėje. 
Sklypas 48x181. $17,500; įmokė- 

Iti $4,500. SVOBODA, 6013 Cermak 
iRd. Bishop 2-2162.______________

Pamatykite 65 parduodamų na
mų fotografijas iįstatytas mūsų 
lange. Namai r- nebrangiai.

SVOBODA
6013 W. Cermak Bd., Cicero,'III. 
3789 W. 26th St, Chicago, ,111.

$7,900 PILNA KAINA. 2 butai 
— 4 ir 4 kamb. Garažas. Apylin
kėje 27th ir Savvyer Ave. $1,800 
įmokėti. SVOHODA, 3739 YVest 
26th St LAvvndale 1-7038.

tingai dideli kmb., sau asmeniškai 
kontraktoriaus statytas mūrinis na
mas. Ant 37 pėdų sklypo. Viskas -už
laikyta geriausiame stovyje. Paveldė
tojai pasidalina turtų ir parduos že
miau savikuinos — $26,900.

Gage Parke — 5 butai Ir bizni-o 
patalpa. Gražios vonios ir erdvios vir
tuvės. Gerai užlaikyta nuosavybė pui
kioje vietoje. Apie $300 pajamų per 
mėnesį. Nuomininkai patys apsišiido. j 

i 2 auto mūro garažas. Tik $22,950.
Brighton Parke — 2 butų po 6

j kmb. mūras. Reikia skubiai parduoti, i

APARTMENT BARGAIN. Mū
rinis 6 butų 4 po 4 k., 1 — 5, 1 — 
4 kamb. Gazu apšild. Apylinkėje 
Kedzie ir 25th, St. Pečiais apšild. 
$23,500; įmokėti $6,000. SVOBO
DA 3739 W. 26th St. LAvvndale 
1-7038.

Priima rimtų pasiūlymų.
Z. UMBRAŽCNAS

LU 5-8149 arba RE 7-3440

ĮSIGYKITE DABAR

Naujasis Testamentas-

Šventas Raštas
Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupu Metropolitan. IV laida. Iš
leido "LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

"DRAUGAS” 4545 W. 63rd St.. 
CHICAGO 29. DLL.

Vlar<|U<'tt4- Parke 1 % bloko nuo Ma 
rija High Sehool, nebrangiai parduo- 
damuH jaukua 6 kmb. mūrinis "bun.- 
gallovv”.

Skambinti J. STONKUS HEpublic 
7-9400.

ŠV. KAJETONO PARAPIJOS Al’YL.
1 biokaa nuo mokyklų, krautuvių, su- 
Hiaickimo. Didelia narnas: 4 mieg., 3 
vonios, valgom., dujom apšild., 2 ma
šinų garažus, užbaigtas rūsys. Kilimai 
nuo sienos iki sienos.
ŠV. JONO ŽVEJO PARAP. APYL. 
'/i bloko nuo mokyklos ir bažnyčios,

5 tį kmb. mūr. “ranch.". Rūsys, ga
ražus, alum. comb., "storm” sletel., ga 
zu apšild., 3 labai dideli miegami.

Kaina *22,500 
pageidaujama

9928 So. Western, Chicago, III. HI 5- 
6556. JisšlB

<l< Ifllttl t lit IIIIIIIIIIIIVIIIIMf  lllll Iltim t f ■***

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardine>
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažteąiems skaitytojams. Meili 
tėVų žemei, mažųjų džiaugsmai b 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu 
stracijos šią knygą padarė dau 
giausia mėgiama mažųjų skaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.
UCŠŠkymua kartu au pinigai, .tųakio

< ‘DRAUGAS”
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29. ILL.

Med. 2 a., II a. 5 dideli kamb. 
centr. šild. angį., garažas. $14.500.

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

3 a. mūr. namas; šild. guzo pečiais. 
Geros pajamos, $15,750.
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild., sklyp. 
31 pėdų. garažas. $28,000.

ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Ave.
Tel. CLiffside 4-7450; Res. 

YArtls 7-2048

000<X><XXXXXXXXXX><>000{XKKX>0
KADA NORITE PIRKTI AR 

PARDUOTI NAMUS
Kreipkitės į

SOPRYCH REAL ESTATE 
0407 S. Kedzie Ave. WAlbrook 5-3216 
AGENTAS ALEX KANAVEKSKIS 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCM

GRAŽIOJE LIETUVIU APYLINKft-
JE — 2 mieg. namas. Keta proga įsi
gyti mokant mažinu negu $10,000.
B. Vnder.vs. REpubllc 7-0460.

Namų statyba, įvairūs pataisymai 
lr pardavimas, jei nerite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai 14- Very

S E W E R S
exclusive suburban store

i Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū- 

1 sų laukia greitas ir teisingas patar- 
1 navimas.

NORVILĄ
REAL. ESTATE SALES 

2600 W. 59th SL TeL PRospeet 8-6454

planuotas, patogus, gražus lr pigus, , needs expert sewers. Highest sala-
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 9-6531 

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

PAJAMŲ NUOSAVYBE

1947 N. LARRABEE AVE. Krau
tuvė ir 5 butų mūr. apartmentų na 
mas. 4 po 3 kamb. ir krautuvė: 
ir 1-4 k. butas name kieme. Pilna 
vonia kiekviename bute. Galimos 
mėnesinės pajamos $200. Prašo. 
$13,500. Pamatę įvertinsite. Skam- 
binti — »Prtng 7-5200.

ARTI 71-MOS IR WASHTENAW 
AVE. 2-jų puikių butų mūr. namas. 
Pirksite šiandien už $25,300. B. Un- 
derys. REpubllc 7-9400.

BRIGHTON PARKE, 6 kamb. cot
tage, ant plataus 72 pėdų sklypo. 
Daug saulės ir šviesos. % bloko nuo 
parapinės mokyklos. 2 automobi
liams garažas. Pamatę šį namų būsi
te sužavėti. įmokėti tik $4,000.

42ml & Campbell Ave. 5 kamb. cot
tage. Yra English basement. kuriame 

i pravesta vandens lr kanalizacijos 
vamzdžiai, galima įrengti gerus kam
barius. Garažas, {mokėti tik $4,500.00.

46th & Rockvvell Str. Maisto pro
duktų lr mėsos krautuvė (Grosernė ir 
bučernė). Gera vieta prekybai, nes 
tirštai apgyventa. Prie krautuvės yra 
4 kamb. butas. Nuoma už krautuvę 
ir hutų $100.00. Su prekėmis ir mo
derniškais įrenginiais, krautuvę pirk
site tik už $1,700.00. Gera proga tin
kamiems asmenims, pradėti biznį.

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

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
us į raštinę Ir mes mielai patar nau - 
time parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlovv 5-5900

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 
1442 S 48th a.. Cicero 50, IU.

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, Skubiai 
gerai ir pigiai.
Saukite DAnube 6-279* nno * vaL 

ryto iki 7 vai. vakaro
Tel. OLymplc 2-6121 nuo * vai. 

vakaro iki 11 vai.

SOUTH CICERO, SPECIAL!
3-jų butų — 4 — 3 — 4 kamb. 

Geros pajamos. Įmoket $3,500. Ga
zu apšild. Kaina $14,500. SVO
BODA, 6013 Cermak Rd- Bishop 
2-2162.

MŪRINIS 4 butų namas su "bay 
frontu”. Arti 26th St. ir Lawn- 
dale. 6-.3-3-2 k. Gazu apšild. Paja
mų $150 į mėn., plius 6 k. butas. 
$23.500. $5,000 įmokėti. SVOBO
DA, 3739 W. 26th St. LAundale ; 
1-7038.

SAVININKAS parduoda 4 kmb. |

0<><KXX><XXXXKKXX><X)<>-0<><><>0<><>0
MAItŲl ETTE MANOR.

2-jų augštų mūr. naujai atremon
tuotas 2 po 6 k. Kabinetinės virtu
vės, alyvos, radiatorių šild., garažas. 
Už prieinamų kuinų.

GAGE PARKE
5 k. mūr. bungalovv (galimybė pa

daryti 3 mieg.). Plytelių virtuvė ir 
vonia. 33 pėdų sklypas. Gazo šild. 
Garažas. $18,500.

KITUR. 2 augštų medinis 2-6 ir 3 
k m t). Cottage. 50 pėdų sklypas hu 
$135.00 mėnesinių pajamų ir savinin
kui butas. Aluminum langai, garažas 
pilna kaina $16,000.

Cicero lr 64th St. 5 k. mūr. T. H. 
Įsu modern įrengtu rūšių, 12 m. senu
mo. Alyvos šildymas. Plytelių virtuvė 

•It vonia. $13,500.
PASITEIRAUKITE mūsų namų 

sųrnše ir {^įtikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
Insurance Nbtary Public 

5916 So. Weatern Ave.
PRoap. 8-22*4 arhn HEg, 4-7OM6

PALOS APYL. NAMAS SU VISKUOl

“Ranch” namas ant 132 pėdų kampi
nio sklypo, 27 pėdų salionas, 2 dideli 
mieg. kamb. ir mieg. "den.”. Beržinės 
spintos virtuvėje. Pilnas rūsys, tin
kuotos sienos, žieminiai langai ir sie
teliai. 2 autom, garažas. Gražiai ap
sodintas. Prašo $21,000. Kreiptis į 
Vi Girard, tel. GArtlen 4-3727 arba 
GIbson 8-1000.

(.KO E B F, RI-JVI/TORS 
12211 Harlem Ave.
Palos Helght-s, III.

I

LIETUVIŲ STATVBOS 
BENDROVE 

MORAS
Bullders Gen. Contraoton 

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

Namų įkainavimas ir {vairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės tr buto telefonas 

PRospeet 8-201*
6800 SO CAMPBELL AVE. 

Chicago 29b DL

ries, permanent, paid vacations.
Q UINTERO

730 Lake St.__________ Oak Park.

Freight Line Experienced
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

Interviews up to 7:30 P .M.

REIKALINGA moteris prižiūrė
tų 3 m. berniuką. Gyventi vietoje. 
Atlyginimas ir išlaikymas. TH

Virginia 7-3818

BENDRAS NAMU RUOŠOS DAR
BAS. Amžius nesvarbu. Jokio Sun
kaus skalbimo ar virinio. Gyventi vie
toje. Atskiras kambarys ir radio. Ręi- 
kia mylėti vaikus. Maža šeima — 2 
mokyki i nio amž. vaikai ir vięnas 3 
m. 1 % dienos laisvos kas savaitę. 
Imsime švarių, tvarkingų D.P., mo
kančių kiek angliškai. Austin apy
linkėje. Rekomendacijos reikalingos. 
Skambinti EStebrook 9-2983 nuo 6 y. 
v. iki 10 v. v. susitarimui.

HELP W#iNTED — MEN

naują med. namą South Elgin’e 
prie Fox River. Sklypas 50x200 o<xxkxkxxxxxx><x>-oo<><><>qo-o-cx><>
pėdų. Kaina $12,000. i ——______________________________

VArds 7-0497__________ MAHQUETTE PARKE — 1 Mi augšto
2-jų butų mūr. pajamų namas. Kraš- 

BRIDGEPORTE savininkas par- i to vand. šild. Tik $26,000. A. Vaina, 
duoda mūrinį namą: biznio patai- *u;i»ubUc 7-9400.
pa- iy 3 butai; ir 12 autom. mūr. 
garažas. Namas, ir garažas garu 
apšild. Salia medinis namas 2-jų 
butų po 4 kamb., pečiais apšild.
Parduodami visi kartu. Pajamų 
$5,886 j metus. YArds 7-0497.

$1,500 ĮMOKJPTI. 3-jų butų, 4
..................................... ..................... ....  4-3 kamb. Apylinkėje 25th ir Saw
SAVININKAS PARDUODA pel-'^f; Pa-iamų ^102, ir savininkui

ft k„H. I butas. Garažas. LAtvndale 1-7038.ningą. gerame stovyje o butų mu- ----------- - , ......
rinį namą; 1 5, 2- 4, 3—3 kmb. Atdaras apžiūrėjimui sekmad.
Su voniomis ir gazo pečiais. Neto
li Kedzie ir 24 gatvės. Kaina — 
$21,000. Teirautis Telef. 0L 6- 
1293.

1 iki 5 vai. Atremontuota reziden
cija. 4. 4 ir 2 kamb. Karštu vand. 
alyva apšild. 50 pėdų sklyp, Tuo- 
įau galima užimti. 2244 8. CENT- 
KAL PA^K ĄVE.

PAIX>S HEIGHTS

SPLIT LEVEL

Ar Jums reikalingi 4 mieg. kamba
riai? 1 Mt vonios. 2 židiniai. Didelis 
salionas. Pilnas valgomasis. Graži 
didelė virtuvė. Pilnus rūsys. Mokyk
los busas nustoju prie durų. Kaina 
$28,000. Kreiptis į — Julien, tel. CE

GKOEBE REALTOįRH 
12211 Harlem Avc., Palos Heights, III.

PARDUODAMAS
2-JŲ BOTŲ MOR. NAMAS

6 ir 6 kambarių
$1,500 ĮMDKftTI. Mūrinis 2-jų Advokatas turi sutvarkyti turto 

butų -r 5 ir 5 kamb. Abu butai paMdalinlmą — “aettle eatae”. 
tušti. Garažas. Apylinkėje 25th ir Nkamb. FAculty 3-6607. Namas 

Dėl gero patarnavimo rekomen-1 Homan. Skolą mokėti lengvais iš- ba» «■«««» apžiūrėti sekmadienį 
duojame Mr. Svoboda^ Real Etate gimokėįimaiR. Dėl rakto skambin- I valandai,
agentą 3739 W. 26th St., ir Cioe- kitę LAvvndale 1-7038. 
roję 6013 W. Cermak Rd. Prieš 
15 m. jis pardavė mūsų nuosavy
bę. Mes vėl pirkome nuo jo —
1643 S. 57th Court, ir jig j* vėl 
pardavė. Esame labai patenkinti ir 
galime jį rekomenduoti kiekvie
nam kuris jieško pirkti gerą pir
kinį.

D S M E S I O

Mr. & Mrs. Pn.lceH

Remkite dien. Dnujį#’
luiniiimiiiiiitinnnimiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiii

A’l’DARAS apžiūrėjimui sekm. į 
1 iki 5 vai. Arti We»tem Electric. 
5 m. senumo rezidencija. 6 kamb. 
Gazu apšild. 2221 So. KILOARE 
AVENUE

$11,900 PILNA KAINA. 2 butai 
— 4 ir 4 kamb. mūrinis namas. 
Garažas. Apylinkėje 28th ir Ham
lin. Tuojau galima užimti. Įmokė-į 
ti $2,000. LAtvndale 1-7038.

Mūy.
garažas

namas 2 po 6 kmb., medinis 

Tel.
4316 So.

r^-

ELMHURST
APPYLINKEJE

Pamatykite ir palyginkite. 1-au na
mas į šiaurę nuo Filltnore and Kirk 
Ave. (1 blk. į šiaurę nuo Roosevelt 
Rd.. 2 blk. į vakarus nuo York Rd.). 
Daug žemės — lygu devyniems mies
to sklypams. Vietos 6 kamb. 4 kamb. 
jau užbaigti tinkuoti. $19,000 vertės 
už $15,850. Statybininkas duoda spe
cialias išsimokėjimui sąlygas. Atda
ras apžiūrėjimui šešt. ir sekm. popiet 
arba kitu laiku susitarus.

TURI PARDUOTI DEL LIGOS
Atdar. apžiūr. sekm. 12:30 iki 6 v.

7258 S. ALBANY
Savininkas parduoda 5 k. 

mūr. kamp. namg. 2 autom, 
garažas. Apsodintas. Kera
mikos plytelių vonia ir virt. 
Forced air-karšt. oru apšild. 
Nuo s. iki s. kilimai. “Cus
tom” užlaidos. Krosnis viri
mui ir šaldytuvas. Air-con- 
dition. Kombinuoti alum. 
langai ir durys. šv. P.M. Gi
mimo parap. Patogi transp. 
$21,500. LUdiow 5-3784.

CICERO. 6 kambarių “octogon” 
frontu bungalow. Apylinkėje 19th 
ir Lombard. Garažas. 33 pėdų ski. 
$18,900; įmokėti $5,500.
_________Bishop 2-2162.________

Remkite dien. Draugą!

Statomo
NAMUS IR 
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
General Contractlng Co.

(Sa.. V. Sodeika Ir J. Skornbskaa)
1600 ». 48TH CT.. CICERO 60. IU 

Tel. OLymplc 2-7381 ; TO S-4286
ir atliekam* visus statybos tr pet 
tvarkymo (remodeling) darbus

■«3aT=3!SSTJ.

UNUOMUOJAMA — POR RENI

NAMŲ 8AVTNINKAII
Ta-pininkaujame batų išnaomavi 

mai. Patarnavimas veltui. Turimi 
laukiančiųjų sąrašų.

VARPAS Real Estate
5916 So. M'estern. PRospeet 8-2284

I8NUOMUOJAMAS 3 kam. butas 
rūsy. 7045 South Wa«btenaw 
Ave.______________________________

. .IŠNUOM 6 k. butas 2-me augš
te. Pečiais apšild. Suaugusiems. 
3961 8. CampbeH Ave.

IŠNUOM 6 kamb. gražus butas. 
Apšild. ir karštas vanduo. Pagei
daujama suaugę.
 1217 W. 73rd St.

Pigiai Išnuomojamas kambai-ys. 
švieaua, šiltas, su atskiru įėjimu, vir
tuve ir visais kitais patogumais - 
vyrui.

7113 No. Talman Avc.
Tel. GRovehill 6-3O69

Reikalingas vyresnio amž. vyjas 
į ūkį. Gali būti vienas arba su 
žmona. Skambinti nuo 6 iki 9 vai.

WAlbrotk 5-3920

BILLERS
Full time for truck line.

Good starting rate. 

Permanent. 5 day week.

Phone — MR. MATAK
LUdlow 5-6700.

McHENRY, ILLINOIS 
McCULLOM LAKE

Atdaras apžiūrėjimui sekm. nuo 11 iki 4 v. popiet. Visiems 
metams gyventi ."ranch" namas. Reikalinga kiek darbo iš vidaus. 
$600 įmokėti $69 mokestis į mėnesį. Yra ant Pulaski Drive 
prie Polish National Camp. Važiuokite 3 mylias į vakarus' nuo 
McHenry ant. Route 120, tada sukite į šiaurę ir sekite Model 
Home iškabas.

Skambinkite BEverly 8-4900

IŠNUOM. 2 kamb., apstatytas bu
tas. Pageidaujama suaugę. 7042 So. 
Artcsiun Avo. Kreiptis šešt. po 6 vai. 
vak., sekm. visų dienų.

Išnuom. pilnai apstatytas 5 kmb. 
butas, iki pavasario. Reikės pri
žiūrėti namas ir apšildymas. Nuo
mos kainą susitarsime 6722 South 
Campbell Ave. WAJbrook 5-0864.

Išnuom. 3 kamb. butas. Pečiais 
apšild. 5549 S. Whipple St. Tel. 
skambinti PRospeet 8-0595, po 6 
vai. vak.

oooooooooooooooooooooooooo 
Skelbtis DRAUGE* vpsimok*. 
nes jis yra plačiausiai skaitoma* 

lietuvių dtnnraitls. o skelbimv
kaina yra prieinama visiem*
oooooooooooooooooooooooooo

PROJECT
ENGINEERS

M. E. GREDUATE. Desire 
man with 3 to 5 yeras ex- 
perience as M. E.

Should be strong on de
sign with ability to sketch 
designs for draftsmen.

Excellent salary w i t h 
higher remuneration after 
provea period.

5 DAY. 40 HOUR WEEK

TEE - PAK Ine.
3520 South Morgan 

FRontier 6-71H

RKIKALINGAH DAILYDA

(CARPENTER)

HOME BUILDERS
General Ronindelinft Contractors 

Tel. HAymarket 1-3969 
I54S W. ISUi 8tre<t

NAKTINIS JENITORIUS
Darbo vai. nuo 11 p.p. iki 7 ryto. 4*^ 
valandų darbo savaitė. Turi kalbėti 
angliškai. Apmokama ligoninė ir gy
dytojas. Pastovus darbas. Kreiptis:

ISOO CORPORATION 
2121 W. 21 Street

Skelbkitės “Drauge”!
Perskaitę “Draugą” 

kitiems!

duokite
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PROGRAMOJE:

Sol. Sal. Valiukient
Sol. St. City a ras

A ko .n pa nuo ja muz. Y ladas 
Jokubėna»i

Šokiams groja Jurgio Akelio 
orkestras.

LIETUVIŲ GAILESTINGŲJŲ SESERŲ SĄJUNGA RENGIA S. M. SPALIŲ MEN. 12 DIENĄ 
WESTERN BALLROOM SALEJE, 3504 SOUTH WESTERN AVENUE

KONCERTĄ BALIU
K; Pelnas skiriamas: Lietuviams Ii* 

goniams Sibire ir Europoje pa*
LJį remti ir kultūriniams reika- R lams.

Pradžia — 8-la valanda 
vakare.

K
Visi kviečiami dalyvauti. 

f1* RENGĖJAI

J

MOŠŲ KOLONIJOSE
Los Angeles, Calif. 1 mune” ir A Kačiūno ‘ Daina my 

& ' Įima jam”. Solo partiją A. Ra-
Seu. VVilliam F. Knovvland kiau- čiūno dainoje atliko L. Zaikie- 
sėsi lietuvišky dainų, vėl kėiė nė. Pianinu chorą palydėjo lie- 

Lietuvos ir kitų pavergtųjų tuvaitė Alice Dotts, kuri yra 
kraštų vadavimo reikalą nuolatinė choro akompanistė. 

Turbūt pirmą kartą Šv. Ka- Lietuvių dainos, kiek teko ve- 
zimiero lietuvių parapijos miš- hau po susirinkimo patirti iš ži
rus choras, vadovaujamas žy. SU žymiųjų svečių, padarė^ jiems 

miojo ‘lietuvių kompozitoriaus tikrai puikų ir gilų įspūdį, ir 
Broniaus Budriūno, turėjo pro- J*e kalbėjo, kad lietuviai, kaip 
gą pasirodyti tokiems žymiems daranti geriausią vaizdą
JAV politinio gyvenimo vairuo- v’s4 k'^ grupių. Čia tikrai 
tojams. Choro dainų klausėsi ®v- Kazimiero parapijos mišrus 

choras labai daug pasitarnavo 
lietuvių vardo kėlimui kitatau
čių tarpe. Kompozitorius Bro
nius Budriūnas ir jo vadovau-' 

korių centro komiteto narė Mar-' 3amas choras yra verti visų lie- 
garet Benedict, Republican As-, tuvių padėkos ir pagarbos.

šen. VVilliam F. Knowland su 
žmona, respublikonų partijos 
centro komiteto narys Edvvard 
Shattuck su žmona, respubli

sembly Los Angeles County 
pirm. Carl Lindstrom, žymūs 
respublikonų partijos pareigū
nas ir Pietinės Kalifornijos uni
versiteto profesorius dr Robert 
Craig ir eilė kitų žymių ameri
kiečių. Be to tame pat susi
rinkime dalyvavo daugiau 20 
tautybių rinktinių ir įtakingų 
atstovų, kurių daugelis gal nė 
vieną kartą nebuvo girdėję lie
tuviškų dainų. Šį susirinkimą 
organizavo naujai sukurta dau
giau 20 tautybių atstovų tary
ba, kuri angliškai vadinama -

Po meninės programėlės sekė 
keletas trumpesnių kalbų, gi 
pagrindinę kalbą pasakė šen. 
William F. Knowland. Jo kal
bos pagrindinės mintys: 1) ko
munizmo siekiai, kas Kremliuje 
besėdėtų, buvo ir lieka tie pa
tys — visos žmonijos pavergi
mas; 2) netoleruotinas tautinis 
komunizmas (Tito ir Gomulkos 
tipo); 3) infprmuotina pilniau 
amerikiečių visuomenė apie ko
munizmą ir jo pavojų laisvajam 
pasauliui; 4) reikalautina, kad 
sovietai pasitrauktų iš' visų pa-

Britų raketinių lėktuvų ekspertas prof. Massev tyrinė
ja JAV Aerobee Hi raketą. Geophysikalinių metų ir satelitų 
planuotojų konferencijoj Washingtone. (INS)

Bus pranešimai iš seimo ir, ka
dangi šis suvažiavimas yra me
tinis, bus apskrities valdybos 
rinkimas.

Studijuos. muziką
Įvairiuose parengimuose ne 

kartą džiuginusi publiką savo 
maloniu balseliu Aušra Vedec- 
kaitė, naujųjų ateivių Vedeckų 
duktė, spalio 3 d. įstojo į pagar
sėjusią Julliard muzikos mokyk 
lą New Yobke studijuoti muzi
kos ir dainavimo. Kutvilė

Brooklyn. N. Y.
✓ • ✓ ų

50 metų Liet. Piliečių Klubui
Beliko vos trejetas savaičių

ATTENTION’ FAOTORY VYORKERS. SALESMEN, 
STOUEKEEPERS, TAVERN O W NERS......... ANYBODY AMBITUM S

MAKE UP TO $1,000.
III KINI. YOl K SPARE TIME EROM NOVV IMU CHKJS'niAS

Buy general mercbandipe at lesa t|yin \vholesule and be the VVholesaler. 
Sėli to your friends at dlscount prices. We furnish Htunples in household 
goods. girts, povver tools, hardware, vvatches, appliancvs, Jearelry, dia- 
monds. etc.

ALLIED DISTRIBUTORS
Call VI. 7-8049 1984 W©st 47th Street Y A 7-1135

z?1

Philadelphia. Pa.
Studentai sukruto

Mokslo metams prasidėjus, 
sukruto ir Philadelphijos stu- 

1 dentai. Santariečiai rugpjūčio
iki spalio 26 d., kada Brookly- 29 d a"ruoš4 Prof Jurs~
no Lietuvių Amerikos Piliečių k'° Paska,t’' Profesorius savo 
Klubas švęs savo veiklos 50 me- įdol’uoJe- iliustracijomis per
tų jubilėjų. šventės iškilmės ir duoto’a Pasaltoje nagrinėjo te- 
vaišės įvyks šio klubo patalpose.1 Kellų dime"f'3'J Pasaulyje 
280 Union Ave., Brooklyn, N. Y. 2m0?US S>'vena? ■ Persyelgda- 

mas mokslininkų pasisakymus, 
Norintieji dalyvauti šioje šven pradedant egiptiečių ir babilonie 

tėję prašomi nedelsiant įsigyti ėių dvidimensiniu pasauliu ir

I čiausko, teigiamai įvertino praė- 
■ jusiu mokslo metų skyriaus val
dybos veiklą, pagirdama jos na
rius B. Majauską, D. Aleknai
tę, A. Gaigalaitę, J. Šabrinską 
ir R. Žukauskaitę. LSS užsienio 
skyriaus vedėjas A. Gečiauskas 
susirinkusius painformavo apie 
busimąjį LSS suvažiavimą New 
Yorke ir supažindino su užsienio 
skyriaus veiklos planais. Pirm. 
Majauskui pasiūlius, “Lituanus” 
žurnalui iš skyriaus iždo vienbal 
siai paskirta 25 dol. auką. Sky
riaus nariai taip pat apsidėjo

biletus. Biletų skaičius griež- pereinant per Newtono, Galilė- 2 dol. nario mokesčiu, vietoje
tai ribotas ir jau nebedaug jų 
liko. Galima gauti pas klubo 
valdybos narius, klubo reikalų 
vedėją V. Mikalauską ir pas pla 

Į tintojus.

The Los Angeles County Repu- vergtųjų kraštų Europoje ir bū 
blican All American Nationality sudaryta neutraliųjų tautų 
Council. Šioje taryboje lietuviai juosta, pradedant Bulgarija ir 
yra irgi atstovaujami. | baigiant Estija (šios neutralio

sios valstybės turėtų būti Svei- 
Minimas susirinkimas įvyko , carijos ar Švedijos tipo), 

rugsėjo 23 d. 8 vai. vak. St. Ni-
eolas salėje, kurioje telpa dau
giau kaip 1.000 asmenų. Salė 
buvo pilna ir visi nekantriai lau
kė atvykstant šen. Wiliam F. 
Knovvland. Kiek po 8 vai. jis 
pasirodė saulėje su žmona ir eile 
palydovų. Visi dalyviai sukilo 
ir ilgais plojimais pasitiko šį žy
mųjį politiką ir pavergtųjų rei

Po susirinkimo senatorius W. 
F. Knovvland trumpai pasikal
bėjo su eile lietuvių. Senatoriui 
lietuvių reikalu savo planą raš
tu įteikė dr. K. Alminas, profe
soriaująs Loyolos universitete

Sveikinimus ir biznio skelbi
mus prašome prisiųsti mums ne 

| vėliau spalio 8 d. Tuojau visa 
! medžiaga bus perduota spausdi
nimui į klubo istorijos ir šven- 

I tės programos knygutę.
Taip pat spalio 20 d. 9 vai.

bėtis ir su šen. Knovvland, ir su V^OrCGStef Masą, 
jo žmona įvairiausiais klausi- . <
mais: pradedant Lietuvos rei- l Komą
kalais ir baigiant įvairiais res- j Rugsėjo 25 d. Genovaitė Ka 
publikonų partijos klausimais, j neb įr jos motįna Marcelė Wat- rYte AngelM Karalienės parapi- 
Apie tą savo pašnekesį L. Va-, kjns išskrido į Romą. Jos daly- o-io au
liukas žadėjo pats parašyti spau vavo Pasaulio Katalikių Moterų 
d°-ie- i kongrese, kuris buvo nuo rug-

Šiai naujai organizacijai vado-, 3° ik’ spalio 4 d. Kong-
vauja lietuviams gerai pažįsta- į re8° vedamoji mintis ir tema bu 
mas Robert Agnew. Los Ange- vo “Katalikės moters misija ir 

modernusis pasaulis”.

jos bažnyčioje, 213 So. 4th Str., 
Brooklyn, N. Y., bus atlaikytos 
pamaldos su pritaikytu pamoks
lu už mirusius klubo narius.

Rengimo komisijaX i . L l • .

jaus, Einšteino ir keturių dimen
sijų kontiniumo teorijų išve
džiojimus. Paskaita sukėlė gy
vas diskusijas.

Visą Philadelphijos stuedntiją 
apjungiąs Liet. Stud. S-gos sky 
rius taip pat pradėjo poatosto- 
ginį veikimą. Rugpjūčio 29 d. 
įvykusiame skyriaus susirinki
me išrinkta naujoji skyriaus vai 
dyba, susidedanti iš A. Luko, P. 
Mašalaičio, B. Čikotos, D. Alek
naitės ir J. Šabrinsko, bei revi
zijos komisija — L. Jurskis, L. 
Mockūnas ir A. Vasys. Metinę 
skyriaus veiklos apyskaitą su
sirinkimui pateikė pirm. B. Ma
jauskas, o revizijos komisija, su 
sidedanti iš A. Česonio ir A. Ge-

statuto reikalaujamo $1.50, skir 
tumą skirdami “Lituanus” leidi
mo parėmimui. Būtų gražu, jei 
ir kiti LSS skyriai panašiai pa
sielgtų. Alg. G.

Atidėjo bandymę
LAS VEGAS, Nev., spal. 4. — 

Atominės energijos komisija 
šiandien atidėjo 24 valandom ato 
minį bandymą, nes oras nepalan
kus bandymui.

PADĖKA

les mažumos yra pionieriai šio
je srityje. Niekur kitur JAV . x ,

Los Angeles, ir žodžiu davė pa-ltokiog orgafiizaciJoa ligšiol ne- Reta Sarbe tek° Kaneb’
aiškinimų. Ir senatorius, ir jo buvo Loa An eles tautybių pa- nes J1 5™ Pirmutine Amerikoje 
žmona Helen Knowland sveiki- džiu deda sekti ir kitos gimusi lietuvė, paskirta atsto-
_ _____ • i___fn T-* i iroiiti Amen IzAo T įnfnvno lro_kalį gynėją.' Prieš kalbas buvo »<»*. kalbėjosi ir fotografavosi organizuodamos pana. vauti Amerikos ir Lietuvos ka-

-r o*/ •» « •!„ 1: I i « rolil/oc romo HiriTimomo lzrvnar_trumpa meninė programėlė. Jo- j su eile ,ietuviM- Visi R®|uyiai ^us vįenetus 
je pasirodė rusė solistė; po jos j abiems dėkojo uz dideli jų
sekė meksikiečiai su savo daino- i Palankumą Lietuvos ir lietuvių 

mis ir šokiais; programą užbai-

Bendrame susirinkime su se
natoriumi Knovvland buvo mato-

. . . . . . , t , ■ ! ma visa eilė Los Angeles lietuvių
Prieš susirinkimą buvo atski- i , , . . ... , . . _. . ,. . . ' ..., - darbuotojų: Alto skyriaus pirm.ras tautybių atstovų susitik,- A M Bjr

mas ir bendri pietus su senato- dr A, ..Lietuviu
riumi W. F. Knovvlandu ir jo L. „ , „ „ ...- Dienų red. Bern. Brazdžionis,
žmona. s ie įvenos grupes betuvių respublikonų valdybos 
parmos vadovybe buvo pakvte-• naria| _ c Luksia j 
tusi po vieną atstovą. Is lietu- T jr L Valiuia8
vių tarpo buvo pakviestas Le
onardas Valiukas. Jam teko > J. M.
tikrai didelė garbė, nes buvo pa
sodintas prie vieno stalo su se
natoriumi W. F. Knovvland ir jo j Matyti kas yra gera ir to ne- 
žmona. Jis, kaip prasitarė, dau i daryti yra dalis bailumo.

reikalui.

talikes tame didžiajame kong
rese.

Jai taip pat pavesta audien-

Providence, R. I.
Didelė meninė programa

Sujungti Providence Šv. Ka-1 
zimiero parapijos ir Worceste-1 
rio Lietuvių Meno Mėgėjų Ra-1 
telio chorai, vadovaujant muz. 
Jonui Beinoriui, kun. Jono Vai
tekūno klebonavimo Šv. Kazi-

t
A. A-

gė Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos choras, vadovaujamas 
komp. Broniaus Budriūno. Pra
sidarius scenai ir pasirodžius 
chorui, ypač žymiųjų svečių a- 
kys sužiuro j jį- Didžiulis cho
ras, moterys apsirengusios spal
vingais tautiniais rūbais. L. Zai 
kienė davė kiek paaiškinimų ir 
informacijų angliškai apie patį 
chorą, kompozitorių Budriūną 
ir lietuvių dainas, kurias choras 
tą vakarą dainavo. Choras pa
dainavo Br. Budriūno “O, Ne-1 giau valandos turėjo progą kąl- — Kiniečiai.

NAUJA FIRMA
(Licensed by (U.S.S.R.)

| GENERAL PARCEL & TRA VĖL CO., INC.
135 W. H4t)i SI., New Vwk II, N.Y. Tel. CHelsea 3-2583

Priimami siuntiniai siuntimui j USSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, UKRAINĄ, BYELO-RUSSI- 
JĄ, BUKOVINĄ, ARMĖNIJĄ IR Į VISAS SOVIETŲ RESPUBLIKAS.

Siuntinius galite pristatyti asmeniškai, siųsti mums naštų arba kitom priemonėm, —kaip PI 
siuntėjui patogiau. Siuntiniai bus gerai supakuoti ir tuojau išslysti. Po kelių dienų siuntė- 
jas gaus oficialų kvitą iš pašto — Post Office.

UŽMIESČIO KLIJENTAI GALI BfTI TIKRI, KAD JŲ PRISIŲSTI SIUNTIMAI BUS 
TUOJAU SUTVARKOMI, IR MES TUOJAU PAT PASIŲSIME JIEMS DETALIĄ IŠLAIDŲ 
SĄSKAITĄ.

SVARBU! VIROS PERSIUNTIMO IŠLAIDOS, IR MUITAS, YRA Iš ANKSTO ČIA AP
MOKAMI. Jf SŲ GIMINES IR DRAUGAI GAUS SIUNTINI BE JOKIŲ PRIMOKftJIMŲ.

MORŲ KLUENTŲ PATOGUMUI, MES TURIME NERIBUOTĄ PASIRINKIMĄ MEDŽIA
GŲ. ODŲ, AULINIŲ BATŲ IR BATUKŲ, LAIKRODĖLIŲ BEI LAIKRODŽIŲ, VAIKAMS RŪ
BŲ, SKARELIŲ, ŠALIKŲ IR KITŲ DALYKŲ AUKŠČIAUSIOS KOKYBES PRIEINAMIAU- 
SIOMIS KAINOMIS. REIKALAUKITE MOŠŲ KAINORAŠČIO.

PRADŽIUGINKITE JŪSŲ GIMINES PASIŲSDAMI JIEMS SIUNTINĮ KALĖDOMS!
GARANTUOJAME GREITĄ IŠSIUNTIMĄ IR PRITSATYMĄ.

\TDARA KASDIEN NUO 9 V V. SEKM. NUO. 9 V. R IKI 4 POPIETT- *
MŪSŲ MOTO: SPECIALI ATYDA BEI ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS KIEKVIENAM 

KLIJENTUI.

GKNKRAL PĄRCEL YRA GAVĘ Iš “INTOURIST" MOSČO\V OFICIALŲ “LICENSE” — 
LEIDIMĄ TIESIOG SIŲSTI PAKIETUS.

ATSIMINKITE, KAD JUS BETURITE TIK KELETĄ SAVAIČIŲ PAKIETŲ 
JEI NORITE, KAD JIE BŪTŲ PRISTATYT) KĄLCDOMS

SIUNTIMUI

cijos metu pas Šv. Tėvą atsto- ,mįero parapijoje 25 metų jubi
vauti ir kalbėtų vardu visų ka
talikių moterų, esančių už gele
žinės uždangos.

Audiencijos metu Kaneb kal
bės angliškai, o kongrese kalhĮė-' 
jo lietuviškai ir prancūziškai.

Antroji lietuvių atstovė Biru
tė Venskuvienė, gyvenanti Pary 
žiuje, yra numatyta lietuvių sek 
cijos kandidate į organizacijos 
centro valdybą, kuri pastoviai 
posėdžiauja Romoje.

lėjui paminėti rengia koncertą 
L. R. K. Klaipėdos parke, Smith 
field, R. I. ,

Važiuoti iš Bostono: Rt. 1 
iki Providence, čia N Main R 
on Randall st R on Charle st 
one blk. R on Orms st. 3 blks. 
R on Douglas ave, 4 mylios iki 
Klaipėda Park, Smithfield, R. I.

Iš Worcester, Mass., važiuoti 
Rt. 146, Rt. 5 iš čia Douglas 
Pike iki parko.

Moterų Sąjungos antroji vi
cepirmininkė M. Watkins atsto-i Hartford Rt. 6, Provi- 
vavo šią didžiausią Amerikos lie dence Hartford ave iki Valley 
tuvių moterų organizaciją. Ka- st- ’ki Orms st. L on Douglas
dangi audiencijoje pas Šv. Tė- ave- 4 ""V1- iki Parko- GalirPa 
vą leidžiama dėvėti juodą arba važiuoti iš Harford ir Rt. 44, 4 
tautinę aprangą, tai Kaneb ir myL West of Providence in Cen 
jos motina pasirinko mūsų gra- trcdale L on Mineral Spring 
žiuosius tautinius rūbus, ku- ave myl- L on Douglas ave, 
riuos pagamino Tamošaitienė, i myl, tuojau už dviejų ežerė- 
Į JAV grįš apie spalio 12 d. I by *r Klaipėda.

Pagerbė atstoves
Moterų Sąjungos 5 kuopa gra 

žiai sutiko iš 27 seimo grįžusias 
atstoves.

Pranešimus iš seimo darbų pa 
teikė centro pirm. Julija Mack, 
antroji vicepirm. M. WaXkins ir 
Maine bei Ncw Hampshire vals 
tybių direktorė Uršulė T. Ųau- 
kantienė. Narės, atsidėkodamos 
už išsamius pranešimus, atsto
ves papuošė gėlėmis ir pakvietė 
prie gražiai paruošto užkandžių 
stalo.

Pakilioje nuotaikoje smulkiau 
pasidalinta seimo įspūdžiais ir 

į aptartas tolimesnis veikimas.
Apskrities suvažiavimas

Massachusetts, Maine ir Nevv 
Hampshire apskrities poseimi- 

, nis suvažiavimas yra pakvies
tas į 15 kuopos ribas Brockton, 

j Mass. Suvažiavimas įvyks lap
kričio 3 d. 1 vai. p. p. Šv. Kazi
miero parapijos salėje.

PAJIEšKOJIMAI
J ieškomos trys seserys — GA

LĖJUOS, d. Jono. tt jų JUZE
FĄ ištekėjusi už PAULAUSKO, tt 
Lietuvos išvykusios 1944 m. Jieš
ko brolis Antanas. Jos pačios, ar
ba žinantieji jų dabartinį adresą 
malonėkite pranešti: Apolonija Ja
rašius. 6838 S. Maplevvood Ave., 
Chicago 29, III. Td. WA 5-2139.

Jieškomas JONAS STARINS- 
J£AR, sūnus Elenos. Prašo atsiliep
ti Antanai Sodaitis, 177 Havelack 
St.. Toronte 4. Ont., Canada.

DIRBTINIAI, 
DANTYS

l'ATAJNOMI Alt PAGRINDINAI 
PI.ItTVAKKOMI 

PltlEINA.MDN KAINOM 
DARBAS GARANTUO.IAMAM

KEDZIE DEHTAL 
LABORATORY

13«» N. KimDIc Ave. KEyitUnu; V-(IH7.V 
Atdara kasdien 9:30 v. r. iki 6 v. v.Tikimasi sulaukti Vaayliūnie

...» •« » Pirmad. Iki 8 vai. yąk.nes su paskaita iš Lavvrence. r T TT-

PETBONELĖ JONUTIS
(Marauskaitė)

Gyveno 3S40 W. 59tli Place 
Tel. LU 6- 4481 

Mirė spalio 3 d., 1957, 9 vai. 
vak. Gimė Lietuvoje. KUo iš 
Tauragės apskr., Eržvilko^par. 

Amerikoje išgyveno 4 4 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Bernice Demereckis. žen
tas Edward. 2 sūnūs: Juozapas, 
marti Louise Ir Ben, marti Ju
rta, 6 anūkai, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. ?

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phllilps koplyčioje. 3307 South 
Lituanica Ave.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
spalio’7 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėta į šv. Jurgio 
parap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos Už velionės 
sielų. I’o pamaldų bus nulydėta 
j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamų^ 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, sūnūs, Bin
tas, marčios lr anūkai.

r^tidotuviij direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YArds 7- 
3401.

STANLEY KASMAUSKIS
Mūsų mylimas vyras ir tėvas 

mirė 1957 m. rūgs. mėn. 15 d. 
Ir palaidotas rūgs. m£n. 18 d. 
šv. Kazimiero kapinėse. Chica
goje. Mus norime padėkoti vi
siems, kurie suteikė jam pa
skutinį (patarnavimų ir palydė
jo į Jo poilsio .vietų.

Nuoširdžiai dėkojame didž. 
gerb. kunigams J. Makarui Ir 
kunigams asistentams, kurie at
laikė pamaldas už jo sielų. Dė
kojame kun. J. Makarui už pa
lydėjimų. velionies j kapines.

Nuoširdžiai dėkui visiems, ku
rie užprašė šv. Mišias už jp sie
lų. Dėkojame visiems, kurie pri
siuntė velioniui gėlių.

Dėkojame prel. J. Iškaus
kui už atkalbėjimų rožančiaus 
koplyčioje. t

Dėkojame grabnešiams ir vi
siems, kurie pareiškė mums to
je liūdesio valandoje užuojautų.

Dėkojame laidotuvių direkto
riui L. Bukauskui už tvarkin
gų patarnavimų.

Dėkojame visiems laidotuvė
se dalyvavusimns, kuriems at
skirai neturimo galimybės pa
dėkoti. Visiems, visiems nuošir
dus dėkui.

Žmona Franc<-.s, diĄtc, ųūąus, 
imlius, marti lr luiiikai.

r

A. 'Ą.
JONAS ŠOPIS'S ’ » ► V C r .•

Gyveno 1700 So. Halsted ^4t. 
Tel. HUdson 8-2887

Mirė spalio 4 d., 1967, 2 vai. 
ryto, sulaukęs 7 9 m. amžinus. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Viekš
nių parap., Daubiškių kaimo.

Amerikoje išgyveno 46 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

draugai Jonas ir Jieva Martinai 
Ir kiti pažįstami. %

Priklausė prie Lietuvių Pi
liečių Darbininkų Pašalpos Klu
bo.

Kūnas pašarvotas H. Išteka- 
wicziaus koplyčioje, 2424 W. 
69 Ht.

lųitdotuvės įvyks pirmadienį, 
spalio 4 d., iš koplyčios 1 vai. 
po ptętų bus nulydėtas j kupi
nės. •

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

Nuliūdę: Draugai Ir |w.ž|stami

Laidotuvių direktorius Stepo
nas Laukawlcž. Tai KEpublic 
T-121S

t
A- A-

PETER PAKŠTIS
Gyveno 4216. VV. 63 St.
Mirė spalio 4 d., 1957 tn., 3:00 

vul. ryto, sulaukęs pusės am
žių us. <0^8

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 50 m
Pasiliko dideliame nuliūdime 

4 dukterys: Emily ir tentas 
Stanley Karas, Rernlce tr žen
tas Alex Kissei, Jenny, Dorothy 
Ir žontas Wnlter C1eslewicz tr 
3 anūkai: VValter Jr. ir Anne 
Ciesleaiez ir Mary Kissei tr 
daug kitų giminių, draugi) Ir 
pažįstamų.

Kūnus pašarvotus Mažeikos & 
Evans koplyčioje 6846 So. VVes
tern Ave.

l.aldotuvės įvyks antradienį, 
spalio 8 d., iš koplyčios 8:45 vai. 
ryto bus atlydėtas j St. Mary 
Star ot the Sea parapijos baž
nyčių, kurtoje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielų. Po 
pamaldi) bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugių* ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: dukterys, žentui ir 
kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Mažei
kų & Evans. Tel. REpublle 7- 
8600.

V
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X Tėvų Marijonų Rėmėjų 35 
sk. ruošia pramogą 6 d. spalio 
2 vai. p. p. Skrebutienės na
muose, 2439 W. 45 PI. Ši pra
moga ruošiama tikslu, kad ga
lėtų pasveikinti artėjantį seimą. 
Pakvietimai mus visus jau pa
siekė, bet seime dalyvauti gal 
visi negalėsim. Yra proga pri
sidėti. Kad ir menkiausia auke- 
lė bus mielai vertinama, nes tai 
prisidės prie seimo pasisekimo.
Rengėjos ne tik ruošia pramo
gą, bet ir ištaigingas vaišes. 
Kviečiame visus atsilankyti.

X Ida Valauskienė su kito
mis Vilniaus krašto poniomis 
rūpinasi paruošti gerą bufetą, 
kad galėtų pavaišinti skaniais 
užkandžiais visus svečius, atvy
kusius į Vilniaus Krašto Lietu
vių sąjungos Chicagos skyriaus
rengiamąjį linksmavakarį, kuris 1 paremti. 
bus šį šeštadienį 7:30 vai. vak.
Lietuvių auditorijos salėje. -

Norintieji patogiau praleisti 
šį linksmavakarį prašomi tuo
jau rezervuotis staliukus šiuo 
adresu: A. Dundulis, 2428 So. 
Lawndale ave., tel. CRawford 
7-6710. Skambinti nuo 7 iki 10 
vai. vakarais. . ,

X Stasys ir Eleonora Mika
lajūnai, mūsų dienraščio ilga
mečiai skaitytojai Bridgeporto 
kolonijoje, dabar įsigijo nuosa
vus namus Brighton parke ir 
rengiasi netrukus į juos persi
kelti. Kun. Jonas Pfanys, EI. 
Mikalajūnienės brolis, žada ne
trukus atvykti iš Lenkijos juos 
aplankyti naujame name.

X Archit. Eduardas Vitkus 
įstojo nariu Lietuviškos Knygos 
Kluban ir įmokėjo 5 dol. meti
nio mokesčio. Už juos jis gaus 
klubo leidinių 7.50 dol. sumai.
Jam pasiųstas naujas leidinys 
“Lietuvių beletristikos antologi-
ja” I dalis. Lietuviška knyga 
laukia rėmėjų iš naujosios kar
tos.

X Nora Gugienė, Balfo di
rektorė, kalbės šeštadienį 9 vai. 
ryte per Sophie Barčus vedamą 
radijo programą apie Balfo kon
certą, įvykstantį šį sekmadienį 
5 vai. po pietų Marijos Augštes
niosios mokyklos salėje, kuria
me Dainavos ansamblis pasta
tys muzikinį veikalą “Išeiviai”.

X Prof. VI. Jakubėnas akom- 
ponuos konągrtinėje dalyje Jau
nimo centro ąticlarymo iškilmė
se, kurtas suošia tėvai jėzuitai 
spalio 6 dieną lygiai 3 valandą 
p. p. 5600 So. CIaremont Ave. 
Įėjimas visiems nemokamas.

X “fiikšnospamį”, Strauso 
operą, stato Chicago Pirmyn 
choras spalio 13 d. 3 v. p. p. 
Sokolų salėje. Chorui vadovau
ja muz. K- Steponavičius. Da
lyvaus visa eilė žinomų solistų. 
Choro repeticijos vyksta kiek
vieną penktadienį 8 v. v. Lietu
vių auditorijoj. Priimami nauji 
choristai.

X A. Valonu veiklus dar
buotojas iš vietinių lietuvių tar
po, įsijungė į Lietuvos krepši
ninkų laimėjimo Europos krep
šinio pirmenybėse sukakties 
minėjimo komitetą, šis minėji
mas įvyksta lapkričio mėn. 9-10 
d. d. Chicagoje.

“PALANGOS” TAVERNOJE
3212 H. Halsted St.

šiandien ir rytoj yra švenčia
mas Kunigundos Končienės GIM
TADIENIS.

Bus skanių užkandžiu, įvairių 
gėrimų. Gros muzika.

Maloniai kviečiami visi draugai, 
pažįstami ir nepažįstami atsilan-
kyti lr linksmai praleisti vakarą,ia ni prie linksmos muzikos. Svečiai,St- Chicago 36, UL 
bus vaišinami SAMPANU. | x ^svajotosios Lietuvos ža-
------------------------------- b^igunda i vlngam pefsaže, kurį dail, Algir-

fttetn Textile Co„ 1306 South das Kurauakas įamžino drobėje, 
Union Ave., praneša, kad dėl prabėgs muzikinio veikalo “Iš- 
švenčių šį šeštadieni, spalio 5 d., i eiviai” scenos Balfo koncerto
krautuvė bus uždaryta. Sekma
dienį, spalio 6 dieną, bus atida
ryta, kaip ir visuomet.

X Pirmoji kregždė. Chicaga 
neveltui vadinama lietuvių sos
tine, ne vien kad joje daugiau
sia gyvena lietuvių, negu kitur, 
bet ii- dėl to kad Chicaga virto 
vieta visokių masinių subuvimų. 
Ateinančiais metais Chicagon 
suskris skautai iš visos Ameri
kos ir Kanados kampų į ren
giamą lietuvių tautinę stovyk
lą. Stovykla įvyks ne pačioje 
Chicagoje, o Chicagos skautų 
stovyklavietėje prie Custer, Mi
chigan, bet chicagiečiams teks 
atlikti paruošiamuosius stovyk
lavietės darbus. Todėl ne tik 
skautams, bet ir jų tėvams ir 
rėmėjams reiks pasispausti, kad 
sudarytų tinkamas stovyklavi
mo sąlygas.

Kaip pirmoji kregždė, Chica
gos skautų tėvų komitetas kaip 
tik ir rengia spalio mėn. 26 d. 
šeštadienį Western Ballroom 
salėje vakarą-balių. Vakarą 
rengėjai pasiryžę pravesti ori
ginalioje ir linksmoje nuotaiko
je, o šeimininkės žada parūpin
ti skanių užkandžių. Pelnas 
skiriamas Chicagos skautams

X “Amerikos balsas” prane
ša, kad nuo spalio 13 d. “Ame
rikos balso’’ laidos iš Washing- 
tono ir Europos bus girdimos 
nauju laiku. 19 v. 30 m. Lietu
vos laiku, vietoj Amerikos bal
so laidos iš VVashingtono, bus 
girdima Europinė laida — 16, 
19 ir 25 m. bangomis, Chicagos 
vasaros laiku 11:30 v. rytą. Ji 
bus kartojama 21 vai. — 16, 
19, 25 ir vidutinio ilgio 251 m. 
bangomis, Chicagos vasaros lai
ku 1 v. p. p. Laida iš VVaahing- 
tono bus girdima 22:30 vai. —- 
13, 16, 19 31 m. bangomis, 
Chicagos vasaros laiku 2:30 v. 
p. p. VVashingtono laida bus 
kartojama du kartus. Vidur
naktį 24 vai., ir 6 v. rytą — 
16, 19, 25 ir 31 m. bangomis.
Chicagos laiku 10 vai. v.

X Lietuviai-VengraL Sekma
dienį spalio 6 d. Chicagos Litu- 
anicos rezervas žaidžia draugiš
kas futbolo rungtynes su nau
jai susiformavusia vengrų ko
manda Red-White. Rungtynės 
bus žaidžiamos Marųuette Par
ko aikštėje, 69 ir California 
ave. 12:30 p. p. Po šių rungty
nių 2:30 Lituanicos pirmoji 
kom. žaidžia pirmenybių rung
tynes su Indijanos Hoosiers.

X Krivūlės klubas veikiantis 
Chicagoje, prisimindamas ne
priklausomos Lietuvos buvusių 
policijos tarnautojų tradicijas, 
švęs spalio 2 d., kaip Angelų 
sargų šventę spalio 6 d. Tą die
ną šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčioje 10 v. ryto bus pamal
dos, kurių metu pamokslą sa
kys kun. A. Stašys. 11 vai. An- 
čiulio svetainėje įvyks minėji
mas: paskaita, kalbos, sveiki
nimai ir pietūs.

I
X Vytautas A. Mažeika stu

dijavo ekonominius mokslus 
Vyt. Didž. universitete Kaune 
ir keletą metų buvo “Šviesos” 
spaustuvės vedėju.

Atvykęs Amerikon gilino ži
nias savo specialybėje De Paul 
universitete studijuodamas įmo
nių administravimą. Šiomis die
nomis įsigijo dar vieną^ specia
lybę išlaikydamas Real Estate 
egzaminus, pradėjo drauge dirb
ti su P. Abromaičiu. P. Abro
maitis gyvena Lemont, UL, o 
V. A. Mažeika Chicagoje, Ro
seland apylinkėje.

X ■ Ryšium su Čiurlionio ga
lerijos — pirmojo lietuvių meno 
muzėjaus atidarymu (20 spa
lio 57) išeivijoje, prašoma pa
sveikinimus siųsti raštu: L. A. 
Menininkų klubas, 5647 S. Woed

metu spalio 6 d. 5 vai. po pietų 
Marijos Augštesniosios mokyk
los salėje.

X Smulk. Alfonsas Paukštys
uoliai ruošiasi savo koncertui, 
kuris įvyks š. m. spalio mėn. 
20 d. 3 vai. 30 m. p. p. naujuo
se tėvų jėzuitų namuose gra
žiojoje salėje.

Tą pačią dieną tuoj po kon
certo bus vienas iš reikšmin
giausių Chicagoje įvykių — 
Ciurlionies vardo meno galeri
jos ir Chicagos dailininkų ap
žvalginės rudens parodos atida
rymas.

Koncertą ruošia Lietuvių- 
Amerikiečių Menininkų klubas.

X Pelkių Žiburėlis, literatū
rinė valandėlė spalio 6 d., sek
madienį, 1 vai. 30 m. pradeda 
penktuosius darbo pietus per 
Margučio radiją.

Pirm-oji programa, kaip vi
suomet, skiriama Bano Sruogos 
kūrybai Ištrauką iš dramos 
“Barbora Radvilaitė” skaitys 
aktoriai St Kielaitė, M. Leme- 
šytė ir Jonas Kelečius.

X Tėvų Marijonų Bendradar
bių 35 skyrius sekmadienį, spa
lio 6 d. 2:30 šaukia savo susi- 
rinkimą-parengimą Anelės Skra- 
butienės bute, 2439 W. 45 Pl., 
Brighton Parke. Parengimas da
romas, kad geriau pasiruoštu- 
me tėvų Marijonų Bendradarbių 
seimui, kuris bus š. m. spalio 
13 d. Draugo patalpose.

X Dolores Kukšta iš Mar
ųuette Park su Edward Gerut 
įvyko vestuvės praėjusį sekma
dienį. Jungtuvės Gimimo šv. 
Panelės parapijos bažnyčioje ir 
vestuvių puota buvo gana iškil
mingos. Svečiai, kurių buvo apie 
trys šimtai, tikrai turėjo links
mą jaukų pobūvį.

X Kun. Anastazas Valančius, 
Šv. Mykolo parapijos klebonas, 
sakys pamokslą Tėvų Marijonų 
Bendradarbių seimo pamaldose 
naujojoje koplyčioje spalio 13 
d. šv. mišios bus 11 vai. Pie
tus 12 vai. dalyvių registracija 
i vai. Seimas lygiai antrą vai.

X O. Užemeskienė, 4438 So. 
Campbell Ave., pergyveno sun
kią operaciją. Ji nuoširdi ir 
uoli narė ir rėmėja Šv. Kazimie
ro seselių 6 skyriaus.

X Dail. Br. Murinas savo pa
veikslų parodą rengia nuo lap
kričio 16 ligi gruodžio 2 d. Čiur
lionio galerijoj, 5600 S. CIare
mont ave,

X R. B. Katch-Kačinskas, 
Rockwell Furniture Co. savinin
kas, paaukojo Chicagos Aukš
tesniajai Lituanistikos mokyk
lai spintą knygoms.

X Marcelinas Rimkus persi
kėlė į naują butą. Jo dabartinis 
adresas: 4050 S. Campbell Ave., 
Ghicago 32, UI.

X Chicagos Lietuvių Taryba
savo visuotinį metinį susirinki
mą turės lapkričio 17 d. Lietu
vių auditorijoje.

X Emilijai Kaminskas yra 
atėjęs laiškas iš Urugvajaus. 
Atsiimti Draugo raštinėje.

X J. L. Vaičiūnienės Straips
ny “Čiurlionio Meno galerija” 
(šios dienos priede) ketvirtoje 
skiltyje, po antrašte “Graži pra
džia", pasitaikė spaudos klai
dų. Tas posmelis turi būti taip: 
“Galerijos buvimu ir jos augi
mu, manau, pirmieji susidomėtų 
dailininkai ir apskritai kultūri
ninkai, nes čia yra profesinė 
dailininkų sritis, sutelktinė vie
ta ir apsauga jų kūrybos. Kaip 
teko sužinoti, pirmasis atsilie
pė, kaip ir nepriklausomoj Lie
tuvoj, pirmasis buvo atsiliepęs, 
prof. A. Varnas, paskirdamas 
galerijai paveikslą.

,Be jo galerija jau yra įsigi
jusi šių dailininkų darbus: P. 
Puzino, J. Pautieniaus, A. Sku- 
po, B. Murino, M. Šileikio ir ki
tų."

Dailininko paroda
Dali. R. Toloczko piešinių pa

roda per spalio mėnesį vyksta 
Palmer House viešbuty, kamba
rys 301.

DIENRAfiTlS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

HOFFOS OPOZICIONIERIAI

Du kandidatai j šoferių unijos vadus, Hoffos opozicio
nieriai, kalbasi Miami Beach. Abu yra čikagiečiai. Kairėje 
Hagerty (jo žmona lietuvė) ir W. Lee. Rinkimus laimėjo 

' Hoffa. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
w'‘

Dirbtinė karvė turėjo ! Darbininkui kompensacija
įspirti ugnj $145,000 • Z

1 ’■
Spalio 6—12 dienomis Chica- Illinois Augščiausias teismus, 

goję paskelbta kovos su gaiš- j savo sesijoje Chicagoje, pąsky- 
rais savaitė. Siekiant ją įspū- rė $145,000 kompensacijos dšr-
dingiau pradėti International 
Harvester fabrike, Chicagoje, 
buvo su vaidintas 1871 m. spa
lio 8 d. prasidėjęs didysis Chi
cagos gaisras. Dirbtinė karvė 
turėjo įspirti žiburį, kuriam ap
virtus į šieną kiltų gaisras, kaip
jisai kilo 1871 metais. .

Buvo sukviesti laikraštinin- Padėjo suimti SdVO jaunikį
kai, jie rado dirbtinę karvę ir 
žiburį, tik vieton tvarto, karvė 
buvo įtaisyta į sunkvežimį. Ug
nį sukūrė į specialų indą priki
šę šieno ir smalos. Fotografai 
padarė keletą nuotraukų.

Nebe šelps 833 šeimų
Chicagoje per rugsėjo mėnesį 

išbraukta iš miesto šelpiamų 
skaičiaus 833 šeimos. Tai pada
ryta ištyrus jų padėtį. Apie 500 
iš jų buvo išbraukta iš šelpia
mųjų sąrašo todėl, kad motinos 
atsisakė pasirašyti skundą, jog 
jų vyrši neduoda joms išlaiky
mo. Dabar mjesto pašalpą gau
nančių šeimų yra 18,036. Čia 
skaitomos šeimos, kurios gauna 
pašalpą dėl nepilnamečių vaikų.
Rugsėjo mėnesį tokiomis pašai- 0 DonnelL gyvenusiai gretimuo 

se namuose, kurią 31 laikė “kaip 
savo dukterį”. Devyniolikai gi
minių palikta $82,000 ir dviems- 
sūnams — $140,000.

pomis miestas išmokėjo $2,877,- 
909.

Suėmė jaunus banditus
Chicagos policija areštavo 7 

jaunus banditus, kurie užpuolė 
du 14 metų berniuku ir iš vieno 
atėmė rankinį laikrodį bei pini
gų 35 centus, jį primušdami; 
kitas sėkmingai pabėgo. Vienas 
praeivis pastebėjo tų jaunų 
banditų automobilio numerį, įsi- 
tėmijęs pranešė vieno užpulto
jo tėvams, šie perdavė policijai 
ir vienas policininkas greit pa
matė tą mašiną važiuojant. Pa
laukęs patogaus momento, su
stabdė ir, išsiėmęs revolverį, 
liepė visiems sustoti prie sienos,
kol daugiau atvyks policininkų. parke
kuriuos jis buvo pašaukęs per 
savo radiją.

Suaugusieji ja žymiai mažiau 
teserga. Kaikur ir Chicagos mo- 

Mirė buvusi viceprezidento ky*11086 yr» da”? auairgimų.
žmona

Evanstone mirė Caro D. B. 
Dawes, 92 m. amžiaus moteris, 
buvusi JAV viceprezidento naš
lė. Dawe8 buvo viceprezidentu 
1925—1929 m. '

TAUT. ŠOKIŲ MĖGĖJOMS
Studenčių korporacija Giedra 

steigia mergaičių tautinių šokių 
Sol. A. Brazis dainuos solo mu- ?rupę. Norinčios šiai grupei pri 

ziklniam veikale “Išeiviai'' Baifo klausyti prašomos kreiptis J Lai 
rengiamam vakare šį sekmadienį i __ .. .. . , -1
5 v. p.p. Marijos Augšt. mok. sa- Abramikaitę telefonu PRo-

J Įėję, i spect 6-3989.

bininkui E. W. HollotvųU, 36 m. 
amžiaus, kuris paslydęs parkri
to tarp vagonų, daugely vietų 
buvo sužeistas ir dabar nebe
gali dirbti sunkesnių darbo. 
Kompensaciją turės sumokėti 
Illinois Central geležinkelis.

Policija suėmė Russell E. 
Fritz, 66 m. amžiaus, kuris če
kiu, net $5,000 didumo, laimė
jo EI vos Dean, 48 m. amžiaus, 
susidomėjimą ir ją vedė. Vėliau 
pasirodė, kad tas dovanotas če
kis buvo netikras. Pamačiusi, 
kad tas jos jaunikis laisvai iš- 
rašinėja netikrus čekius, mote
ris pranešė policijai, kuri ir su
ėmė kaltininką.

Stambus palikimas draugei
Catherine Burgh, gyvenusi 

5644 Washington blvd., Chica
goje, mirusi rūgs. 7 d. būdama 
80 m. amžiaus, didžiąją dalį sa
vo turto, siekiančio $400,000, 
paliko savo draugei Cecilijai

Ugniagesiai, policininkai
nori $10 milionų

Chicagos ugniagesiai ir poli
cininkai nuo 1958 m. nori dides
nių algų; tas jų norimas padi
dinimas sudarytų apie $10,000,- 
000. Chicagos mėras pripažino, 
kad jie yra reikalingi didesnio 
atlyginimo, tačiau nesakė kada 
ir kiek jie algų padidinimo pa
sieks.

v
Sloga daugiausia serga 

vaikai
Iš susirgusių aziatiška sloga

Pvz. Skinner mokykloje, esan-, 
čioje 111 S. Throop, serga net 
48% moksleivių. «

Skiepų juodoji rinka
Šiuo metu skiepų nuo aziatlš- 

kos slogos pareikalavimas žy
miai prašoka jų gamybą ir vie
tomis susidaro juodoji rinka: 
mokama augščiau normalios tų 
skiepų kainos.

KAS KA IR KUR
— Moterų Sąjungrh 48-tos kuo

pos Cicero, IIL, susirinkimas jvyks 
Bpalio 7-tą dieną, po vakarinių 
pamaldų. Pasibaigus vasaros ato
stogoms, narės kviečiamos ateiti i 
Rekantį posėdį, bus' pranešimas iš 
Moterų sąjungos seimo.

Valdyba

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Ryžtingas baitimorietis.
Neretai tylūs, ramūs žmonės bū
na didelio ryžto asmenybės. Vie
nas tokių yra baltimorietis Jo
nas Bučinskas, kuris rugpjūčio 
20 d. įsigijo architekto vardą ir 
teises.

Naujasis architektas pačiame 
amžiaus darbingume. Gimęs 
1915 metais. 1936 m. baigė Kau
no Augštesniąją Technikos mo
kyklą ir gavo statybos inžinie
riaus vardą.

Nepriklausomoj Lietuvoj dir
bo Paštų valdybos statybos 
skyriuj. Tremty irgi veržėsi į 
savo specialybės sritį, susiras- 
damas darbo privačiose staty
bos bendrovėse Grace bei Inn- 
sbrucke, Austrijoj.

Amerikon atvyko 1949 m. ir 
įsikūrė Baltimorėje. Čia visą 
laiką dirba prie ligoninių ir ki
tų svarbių pastatų statybos. Be 
savo tiesioginių atsakingų pa
reigų taip pat turi ir privačių 
užsakymų. Be to turi suprojek
tavęs ir sau stilingą namą, ku
rio statyba jau visai eina prie 
pabaigos.

Mielam architektui, o drauge 
ir jo šeimai tenka palinkėti sėk
mės ir išreikšti tikėjimą, kad 
naujai įgytas jo žinių ir didžiu
lio patyrimo pripažinimas bus 
naudingas ateities laisvajai Lie-I 
tuvai. (A. R.) 1

— Antikomunistų vardu pasi
vadinę asmens pastaraisiais me
tais didžiajame New Yorke ple
čia savo veiklą ir visus, kurie 
jiems nepritaria ar neduoda au
kų jų tikslams, skelbia komunis
tais. Tie asmens nesivaržo net 
veikti ir New Yorko Tarybos 
vardu. Paaiškėjus šitokiems fak 
tams, New Yorko Taryba susi
rūpinusi, kad jos kaip organiza
cijos vardas nebūtų piktnaudo- 
jamas. Esama sūmanymo net 
atskirai tą Tarybą inkorporuoti, 
taors ji faktinai yra visoje Ame
rikoje veikiančios Amerikos Lie
tuvių Tarybos skyrius.

Be to, newyorkiečiai pasipik
tinę, kad komunistų vardu tas 
“antikomunistinių” elementas, 
jau yra apšaukęs visą eilę darbš 
čių lietuvių. Kalbama, kad tarp 
tų “antikomunistinių” esą įtar
tinų asmenų, o gal ir komunisti
nių agentų, kurių tikslas ap
šmeižti tikruosius lietuvius, ko
vojančius prieš komunizmą.

— Newyorkiečiai stebisi, 
kad Lietuvos atsiminimų radijo 
programa, kuri šiuo metu iš sa
vo klausytojų renka aukas lier 
tuviškai programai televizijoje, 
už jas dėkoja “lietuvių tautos 
vardu”. Nors niekas neabejoja 
tos radijo valandos lietuviška 
veikla ir jos intencijų nuoširdu
mu, tačiau šitoks “tautos var
du” dėkojimas, kaip newyorkie- 
čiai samprotauja, nevisiškai vie
toje.

Tėvai, įsigykite lr duokite savo val
kams paskaityti gausiai Ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS TANKIEMS 
pasakų knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Ba to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sas. Merce
des. <8 pusL Kaina $1.26. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUBAS”
4646 W. SSrd Street, Chicago 29, UL

KAS TIK TURI GERA SKOMĮ,
VISKĄ perka PAS LIEPONU

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 So. Halsted St. Victory 2-4226

Atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9—9:30, 
kitom dienom 9—6, sekmadieniais 12—5

šeštadienis, 1957 spalio

KANADOJ
— šeštadieninėje lietuvių mo

kykloje Toronte šiais metais 
mokytojauja: mok. vedėjas J. 

, Sirka, mokytojai: A. Kuolienė, 
M. Indrišiūnienė, M. Gudaitienė, 
sesuo Margarita, kun. B. Pace- 
vičius, kapelionai katalikams: 
kun. dr. J. Gutauskas ir tėv. 
Paulius, OFM, evangelikams — 
kun. L. Kosticenas. Tautinių šo- 

I kių vedėja — R. Jurksaitytė. 
Pagalbinis mok. yra J. Gustai
nis, kuris dažnai šeštadieniais 
turėdamas darbovietėje darbuo- 

1 tis, šiais metais sutiko likti tik 
, pagalbiniu. Šiuo metu mokyklo
je yra 263 mokiniai.

— Toronto liet. mokykloje į 
tėvų komitetą išrinkti pasiskirs
tė pareigomis: pirm. L. Ado
mavičius, vicepirm. dr. St. Pace- 
vičius, sekr. B. Mažeikienė, ižd. 
Sil. Čepas ir parengimų vadovas 
J. Petrauskas. Mokyklos tėvų 
komitetas rūpinasi mokyklos me 
džiaginiais reikalais: mokesčio 
išrinkimu iš tėvų, kurių vaikai 
lanko mokyklą, 'parengimų ruo
šimu, rūpinimusi sukelti pinigus 
nors kukliam mokytojų apmokė 
jimui už pamokas ir kt.

— Solistei J. Liustikaitei bai
giami sutvarkyti kelionės forma 
lumai į Kanadą. Solistė tikisi iš 
Vokietijos išplaukti spalio mėne
sio viduryje. Keletą koncertų 
ji numato duoti Kanados lietu
vių didesnėse kolonijose, o po 
to — Amerikoje. Tikimasi, kad 
sol. Liustikaitė “Margaritos” ro
lėje dalyvaus Fausto operoje 
Chicagoje. . .

— Kun. Bruno Jurkšas iš To
ronto savaitgaliams vyksta į 
Hamiltoną talkininkauti Hamil
tono liet. parapijai muzikos sri
tyje. Kun. Jurkšas prieš nepil
nus metus atvyko iš Edmunto- 
no.

Norėdami pirkti ar parduoti neju- Į 
į domą nuosavybę nkudokitės mūsų | 

patarnavimu į
Turima parduoti namų. ūkių su | 

! trobesiais ir be; prekybinių nuo- j 
, savybių ir kita.

Jūsų nuosavybei turime pajėgių I 
j pirkėjų. Taip pat statome namus j 
pagal užsakymą ant jūsų arba ant j 
mūsų sklypo.

P. ABROMAITIS REALTY Į
Telef. LRMONt 1286

1000 Iilnois St., Ijemont. Bl. , 
i Chicagoje: V. A, Mažeika. Telef. J 
i COmmodore 4-6138 |

10838 So. LVabosh Ave. j

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
ĮVAIRIOMS PROGOMS

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

Užsakymus su pinigais siuskite:

“D R A U G A S”
4645 West OSrd Street, 

Chicago 29, DL
Platintojams duodama nuolaida
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$14 — $18 — $22 geriausi

DURYS
$26 — $89 — $47

Duodama IftsImokSttn&i. Prlefi pirk
dami kitur pasiteiraukite lr pamaty
kite pavyzdžius žinomiausių iftdlrbys- 
člų skambindami bot kada —

K. Butkus, Pltospeet 8-2781.
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