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Pavergtos Tautos priminė didvyriška vengro žygį
Laisvė ir laika tampa vis

labiau ir labiau nedaloma
Laisvasis pasaulis artėja prie sprendimo, kad jis pats 
savo paties išgelbėjimui turės susirūpinti ir pavergtųjų

išlaisvinimu
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

PAVERGTOS EUROPOS TAUTOS. — Vengiu tautos sukili
mo metinių proga devynias sovietų pavergtas valstybes atstovau
jantis laisvųjų seimas New Yorke spalio 23 d. ne tik prisiminė 
tragišką to didvyriško sukilimo pabaigą, bet ir jo reikšmę ateities 
istorijoje bei reikalą ir toliau čia nenuilstamai kovoti, kad paverg
tieji kraštai atgautų savo laisvę ir nepriklausomybę.

Prie savo vėliavų
Pabaltijo valstybes ir kitas še

šias Vidurio ir Rytų Europos ša
lis atstovaujantieji laisvėje esan 
tieji atstovai savo dieną pradėjo 
prie pavergtųjų kraštų vėliavų, 
kurios buvo iškeltos ligi pusės 
stiebo. Ta vėliavų vieta yra kaip 
tik skersai gatvę priešais Jungti
nių Tautų generalinę asamblėją, 
prieš kurią pusrutuliu plevėsuoja 
Jungtinių Tautų narių vėliavos.

Po trumpos kalbos, kurią pa
sakė Europos Pavergtųjų Tautų 
pirmininkas dr. Vilią Massens, 
visos devynių tautų delegacijos 
su svečiais nuvyko į Carnegie 
Endowment patalpas, New York, 
ir tenai turėjo savo posėdį, skir
tą tam sukilimui paminėti.

verstų Sovietų Sąjungą atitrauk i 
ti savo kariuomenę ir agentus iš 
Vengrijos ir kitų šalių... mes įs- ! 
pėjome laisvąjį pasaulį dėl so
vietų apgavystės ir reikalavo 
veikti skubiai..., bet buvo ir tebė
ra tragiška, jog jūsų heroizmas 
nerado tinkamo atgarsio laisva
jame pasaulyje“ — sako veng
rams Pavergtosios Tšutos.

Sukilimo reikšmė
Iškeldami sukilimo dalyvių 

dvasinę stiprybę, pavergtųjų 
laisvieji atstovai pabrėžia, kad 
to sukilimo kibirkštis laisvajam 
pasauliui visdėlto daug ką paro
dė. Todėl laisvasis pasaulis pra
deda įsisąmoninti, jog šitame 

i atominiame amžiuje laisvė ir tai- 
- ka tampa vis labiau ir labiau ne-

Laikydamas žaislinį lėktuvą, John Kirby, 5 metų, žiūri 
į X-405 raketos motorą VVashington’e. Jis galbūt svajoja skris
ti j mėnulį. (INS)

Liepia išvalyti 
uniją

WASHINGTON, spal. 25. — 
AFL — dO vykdomoji taryba 
vakar suspendavo išvežiotojų 
(teamsters) unijos narystę dar
bo federacijoje, kad neįstengė 
pašalinti Davė Beck, James R. 
Hoffa ir kitų pareigūnų, apkal
tintų korupcija.

Taryba atmetė išvežiotojų 
(teamsters) unijos siūlymą, kad 
jai būtų duoti vieneri metai re
formoms. AFL — CIO augštoji 
vadovybė pareiškė: jei išvežioto- 
jai nesutiks tuojau išvalyti uni
ją kaip įsakyta, bus pasiūlyta ją 
išmesti AFL—CIO suvažiavime, 
kuris bus gruodžio mėn. Atlan
tic City, N. J.

Taryba suspendavo išvežioto
jų Uniją 25 balsais (prieš 4). 
AFL — CIO prezidentas George 
Meany pranešė apie išvežiotojų 
unijos narystės suspendavimą, 
bet nepasakė kas balsavo prieš 
suspendavimą.

Išvežiotojų unija (teamsters) 
turi 1,400,000 narių.

Lietuvos gyventojai raginami 
ruoštis karinei gynybai

Nepaprastas suvažiavimas "gyvybiniam - masiniam" 
darbui pagerinti

OKUPUOTA LIETUVA. — Vilniuje partinio politinio švieti
mo namuose spalio 3 d. įvyko susirinkimas, kuris ir dėl savo daly
vių sudėties .ir dėl gvildenamų klausimų buvo nepaprastas.

Jis buvo skirtas „gynybos ma
sinio darbo pagerinimui“, o jame 
dalyvavo partijos ir vyriausybės 
viršūnės, augščiausios tarybos 
deputatai, komjaunimo, Liet 
Raud. Kiyžiaus draugijos atsto
vai, partijos rajonų komitetų sek 
retortai, vykdomųjų komitetų 
pirmininkai, komjaunimo rajo
nų komitetų sekretoriai, LDAA- 
LR miestų, rajonų, rajonų ir pir
minių organizacijų atstovai, taip 
pat fizinio lavinimo ir sporto at
stovai. Dalyvavo ir LDAALR 
centro komiteto pirmininkas So
vietų Sąjungos generolas pulk.
Bielovas. ,

sklandymo stotis. Kauno Poli
technikos instituto sklandymo 
sekcija, padedama instituto di
rektoriaus Baršausko, „pastatė 
draugų Oškinio, Kuzmicko, Kar
velio konstrukcijų visą eilę 
sklandytuvų“. Ypatingai gerai 
dirbąs daugiau kaip 25 metus 
užsiiminėjąs sklandymo sportu 
Oškinis. Jis tame suvažiavime 
papasakojo apie Kauno sklandy
tojų pasisekimus. Jie esą gerai 
pasiruošę, „bet dėl augštajam 
pilotažui skirtų sklandytuvų ne
buvimo jie negali toliau kelti sa
vo meistriškumo“. Dėl ko Kauno 
sklandytojams neduodama augš
tojo pilotažo sklandytuvų, iš su-

Koe g zis tena ja — iliuzija

Po trumpos invokacijos, kurią daloma. Ir, pavergtųjų seimo ti- 
sukalbėjo iš New Jersey atvykęs kėjimu, tuo metu, kai tarptauti- 
vengrų katalikų kunigas J anos padėtis nuo vienos krizės slen 
G&spar, pasirodė net septyni sve ka prie kitos, laisvasis pasaulis 
čiai kalbėtojai, visi iš Jungtinių artėja prie sprendimo, kada jis 
Tautų delegacijų. Jų tarpe buvo PaLs savo paties išgelbėjimui tu- 
ir tautinės Kinijos ambasadorius rėš susirūpinti ir pavergtųjų 
dr. Tingfu Tsiang, kuris į komu- kraštų išlaisvinimu.

Dvasiniai jungdamiesi su ken
čiančiais vengrais ir visais pa
vergtaisiais, pavergtųjų atstovai 
savo atsišaukimą į vengrus už
baigė, pareikšdami viltį, jog iš
laisvinimo valanda išmuš, lais
vės jėgoms nugalėjus tironiją'.

Ike ir Macmillan nori
sutelkti laisvąjį'pasaulį

WASHINGTON, spal. 25. — Informuoti šaltiniai šiandien 
pranešė, kad prezidentas Eisenhower ir Britanijos premjeras Mac
millan svarstė, įtraukti visas laisvojo pasaulio valstybes į JAV — 
Britanijos mokslinį telkimą.

Dviejų didžiųjų valstybių va

Paroda

niznsą pažvelgė iš ideologinės pu 
sės, tvirtindamas, jog negali bū
ti jokios koegzistencijos eu ko
munistais. Tokio „taikingo sam
būvio“ mintis tėra tik iliuzija, ir 
todėl laisvasis pasaulis turi rim
tai susirūpinti, kad nebūtų ko
munistinio tvano užlietas.

Kitų kalbėjusių tarpe buvo
Korėjos, Airijos, Italijos, Viet- po posėdžio, delegatai ir sve- 
namo ir JAV ambasadoriai ir at-, įjaj tose pat patalpose aplankė 
stovai. Jie visi prisiminė didvy- j parodą, kuri buvo specialiai Bū
rišką vengrų tautos žygį ir vy- rengta Vengrijos sukilimo įvy- 
lėsi, jog tiek vengrų, tiek kitų kjams pavaizduoti. Buvo išstaty- 
eovletų pavergtų tautų vargai ^03 didžiulės fotografijos, spau- 
vieną dieną pasibaigs, ir visiems dos pU8lapių ištraukos' ir net au
tiems žmonėms bus sugrąžintos dilelių vėliavos. Specialiai išlais- 
jų teisės ir laisvės. į tame parodos leidinėlyje, tarp

Iš pačių pavergtųjų tautų at- kitų dalykų, apie parodos tikslą 
stovų kalbėjo vengras dr. Laszlo 8akoma ■ „Metai yra ilgas žmo- 
Bartok ir sesijos pirmininkas dr. i gaua gyvenimo laikas. Ilgainiui 
Vilis Masens. Be to, buvo eilė betgi juos lengva pamiršti, kai 
sveikinimų, jų tarpe iš vicepre-j įįnių antraštės tuos įvy-
zidento Nixon, N. Y. gubemato- kįus išstumia iš pirmųjų pusla- 
riaus ir kitų. Užbaigta deklara- pių ir žmonių atminties. Tie, 
cija į vengrus. Ją perskaitė Lie- > kurje sutriuškino tą sukilimą, 
tuvos delegacijos pirmininkas kaip tik ir nori tokio užmirši-
Vaclovas Sidzikauskas.

Atsišaukimas į vengrus

Laisvėje esantieji pavergtųjų 
atstovai, prisiminę praėjusių me-

mo". Todėl šios parodos tikslas 
— „išlaikyti gyvą sukilimo prl- 

; siminimą ir jo didžiąją reikšmę“.

Parodoje panaudotos fotogra
fijos paimtos iš Wide VVorld

tų sukilimo įvykius ir to sukili- plotos, o visa eilė atsišaukimų,
mo tragišką pabaigą, pabrėžia, 
kad jie širdimis ir mintimis bu 
vo su jais ir darė viską, kas bu 
vo galima^ kad sovietų kariuo
menė būtų pašalinu ir kad ven- ^įr> kun< gastakys 
granas būtų suteikta teisė pa- J
tiems išsirinkti vyriausybę. vv atcrbliry, Conn.

„Mes pakartotinai reikalavo
me, kad Jungtinės Tautos pri-

generolo Maleter vėliava ir kiti 
eksponatai — pačių vengrų pa
bėgėlių paskolinti parodai.

KALENDORIVS
Spalio 26 d.: šv. Evaristas; 

lietuviškas: Nergis.
Spalio 27 d.: Kristaus Kara

liaus šventė, šv. Sabina; lietu
viški : Ramojus ir liūtė.

Saulė teka 7:15, leidžiasi 5:55. 
ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — da
linai apsiniaukę ir šalta.

dai vakar sutarė sutelkti JAV ir 
Britanijos jėgas prieš Sovietų 
Sąjungos ginklus.

I mokslinį bendradarbiavimą 
turbūt bus įtrauktos ne tik Šiau- i goms 
rėš Atlanto Gynybos organizaci
jos'(Nato) valstybės, bet ir Ame 
rikos Valstybių organizacijos Lo 
tynų Amerikos nariai, Pietryčių 
Azijos sutarties organizacijos ir 
Vidurio Rytų Bagdado pakto na
riai.

Bandymų techninis branduolys
t

Pareigūnai mano, jog JAV ir 
Britanija sudarys Laisvojo Pa
saulio bandymų techninį bran
duolį, bet kitos valstybės bus 
prašomos „paskolinti“ savo 
mokslininkus ir svarbių medžia
ga

Svarbių paslapčių apsaugoji-, 
mas Urp tiek daug valstybių yra 
vienas opiausių projekto klausi
mų, ar JAV kongresas jį patvir
tins.

Britanijos premjeras Macmil
lan šiandien bandė apsaugoti bri
tų interesus Vidurio Rytuose.

Britanija norėtų teikti ekonomi
nę pagalbą arabų valstybėms be 
politinių sąlygų, nes arabai yra 
labai jautrūs betkokioms sąly-

Pas Pijų XII
CASTELGANDOLFO, Italija, 

spal. 25. — Popiežius Pijus XII 
vakar priėmė privačioje audien
cijoje Milwaukee arkivyskupą 
Albert G. Meyer.

Mažiau kviečių
LONDON, epai. 25. — 1957 

metų Rusijos kviečių derlius 
apie 25 procentus mažėsnis negu 
buvo laukiama, pareiškė Vakarų 
diplomatai.

Pilotas žuvo
DAYTON, Ohio, spal. 25. — 

JAV oro pajėgų sprausminio lėk 
tuvo pilotas vakar žuvo, kai jo 
F-86-D lėktuvas sprogo ūkyje 
apie 4 mylios pietuose nuo Day
ton.

Trys pulkininkai
paėmė valdžią
Guatemaloje

GUATEMALA CITY, spal. 25. 
— Trys pulkininkai vakar paė
mė Guatemalos valdžią. Pulki
ninkai Oscar Mendoza Azurdia, 
Gonzalez Yurrita Novoa ir Ro
berto Lorenzana sudarė karinę 
tarybą po dviejų dienų neramu
mų, kurie kilo po prezidento rin
kimų, įvykusių praėjusį sekma
dienį. Sakoma, kad prezidento 
rinkimai yra neteisėti, nes jie 
buvę sutvarkyti vyriausybės 
kandidato naudai.

Gen. Migūel Ydigoras Fuen- 
tes, opozicijos vadas, pareikala
vo, kad karinė taryba tuojau 
pripažintų prezidentu pulk. Guil- 
lermo Flores Abindendo.

Karinė taryba nieko neatsa
kys iki pirmadienio.

Trys pulkininkai atrodo nori 
pakeisti Luis A- Gonzalez Lopez, 
kuris užėmė prezidento postą, 
kai pulk. Carlos Castillo Armas 
buvo nužudytas praėjusį liepos 
mėn., ir Miguel Ortiz Passarelli, 
kuris buvo išrinktas prezidentu 
praėjusį sekmadienį.

Gonzalez Lopez turbūt šiandie 
išvyks iš Guatemalos į Meksiką. 
Dar nežinia, kur dabar yra Ortiz 
Passarelli.

Turbūt neatsitiktinis dalykas,
kad susirinkimas įvyko sovieti- ,
nio dirbtinio satelito iššovimo į važiavimo pranešimo nepaaiskė- 
erdvę išvakarėse. Jį atidarė Lkp ovietai, ga u , įjo, a
centro komiteto sekretorius Lietuvos sklandytojai, pasigavę 
Niunka. LDAALR respublikinio augštojo pilotažo sklandytuvą ir 
komiteto pirmininkas Žiburkus vėjo srovę, nesusigundytų
aiškino tos organizacijos tikslus, skersai Baltl3°8 nuskristl 1 
pabrėždamas, kad dalyvavimas Švediją...
laisvanoriškose gynybos organi
zacijose „virto šaunia tarybinės 
liaudies tradicija“. LDAALR or
ganizacijos tikslas esąs auklėti 
savo narius sovietinio patriotiz
mo, „begalinio atsidavimo savo 
socialistinei tėvynei dvasia, pa
siryžimu bet kuriuo metu stoti 
ginti tarybinės valstybės“. Anot 
Žiburkaus, „draugijai yra paves
ta skleisti karinės technikos ži
nias“ ir supažinti liaudies mases 
su aviacija, kariniu jūros laivy
nu. •

Blogai šaudo, sklando gerai, 
tik sklandytuvų trūksta

Lietuvoje veikianti LDAALR 
draugija ypatingais pasisekimais 
pasigirti dar negali, kaip iš su
važiavimo pranešimų paaiškėjo. 
Draugi ja,. tiesa, priskaito tūks
tančius narių ir turi šaudymo, 
radijo technikų, aviacijos ir jūrų 
klubus, tačiau Žiburkus nusi
skundė, kad „mūsų respublikos

Moko ir kaip nusileisti
parašiutais

\
Draugija užsiiminėja ir para

šiutiniu „sportu“. Jis jaunimo 
tarpe įgijęs net didelį populiaru
mą. Tik parašiutizmui vystytis 
trukdą tai, kad nėra pakankamai 
parašiutinių bokštų pratimams 
atlikti. (E.)

Pasveikino Vengrijos 
laisves kovą

LONDON, spal. 25. — Vengri
jos konsulatas Londone vakar 
apmėtytas akmenimis ir tuzinas 
jaunuolių areštuota Oslo mieste, 
Norvegijoje. Vengrai pabėgėliai 
tęsia demonstracijas, ryšiumi su 
vienerių metų Vengrijos revoliu
cijos sukaktimi, prieš vengrų 
komunistinį režimą.

Penki Vengrijos konsulato lan 
gai išdaužyti, kai didelis būrys

WATERBURY, Conn. — Kun. 
Pranciškus BasUkys mirė spa
lio 24 d. Waterbury. Laidojamas 
spalio 28 d. 9 vai. ryto Waterbu- 
ry iš šv. Juozapo parapijos baž
nyčios. Gimė 1915 m. Kunigu 
įšventintas 1937 m. Lietuvoje.

• Vengrija. Vengrai vengia 
kalbėtis su užsieniečiais, nes bi
jo policijos akių. O prieš metus 
išskėstomis rankomis sutikdavo 
užsienietį.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Prancūziją nusiaubė streikų bangos. 2Ą valandų streikuo
se dalyvauja daugiau milionas darbininkų. Socialistų vadas Guy 
Mollet bando sudaryti naują vyriausybę. Jis pirmadienį eis į par
lamentą, bet maia vilties, kad jo ministerių kabinetą patvirtins 
parlamentas.

' — Du ginkluoti vyrai vakar nušovė Albert Anastasia, 53 me-
I f’L gengsterių bosą, kai jis atėjo nusikirpti plaukų Park 8heraton 
viešbučio kirpykloje Nevr Yorke. Atsisėdus Anastasiai į kėdę, 
kirpėjui ruošiantis jį kirpti, du ginkluoti vyrai įėjo į kirpyklą ir 
paleido kulkas į kėdę. Anastasia sukrito negyvas ant grindų. 
Žmogžudžiai pabėgo.

— Sirija vakar kaltino Turkiją, kad jos penki lėktuvai skrido 
\ virš Sirijos teritorijos. Vyriausybės pareigūnas Damaske pareiš
kė, kad, girdi, keturi turkų lėktuvai skrido virš Sirijos teritorinių 
vandenų Latakijos uoste, kur neseniai buvo išlaipinti Egipto ka- 
riuomenės daliniai ir kur turbūt Egipto laivai, atveię karius, te
bėra. Pareigūnas pasakė, kad penktas lėktuvas skridęs virš Ka- 
meehli, šiaurės rytų Sirijoje.

Švedijos ministerių
kabinetas krito

STOCKHOLM, Švedija, spal. 
25. — Švedijos koalicinė socia
listų ir agrarų vyriausybė vakar 
krito, susiginčijus socialinės ir 
ekonominės politikos klausimais. 
Koalicinė vyriausybė šešerius 
metus valdė kraštą.

Tuo pačiu metu švedų kariniai 
sluogsniai, vadovaujami gen. 
Mils Svvedlung, pareikalavo, kad 
ginkluotos pajėgos būtų aprūpin 
tos moderniškais ginklais, pvz. 
atominėmis bombomis ir raketo
mis, Švedijos apgynimui.

Keturi agrarai pasitraukė iš 
socialisto premjero Tage Erlan- 
derio vyriausybės, palikdami so
cialistus mažumoje parlamente, 
kuris turi 231 narį.

Karalius Gustaf Adolf turbūt 
prašys sudaryti naują vyriausy
bę. Socialistai valdžioje yra nuo 
1932 m.

šaulių techniniai rezultatai k°l'žmoni 8u8iri„ko prie pašuto, 
kas dar yra žemi . Pranešėjas 
plačiai dėstė, kaip apmokyti gy
ventojus apsisaugoti atominio 
puolimo atveju. Jei ruošiamasi 
tokiam atvejui, matyt skaito- tuziną vengrų pabėgėlių, kai jie 
masi su tuo, kad jis gali įvykti, bandė prasiveržti pro policiją pa 

Vystant atskiras sporto šakas, lei Vengrijos atstovybę, pranešė 
kurios karo metu galėtų būti laikraštis „Arbeiderbladet“. 
naudingos, draugijos motocikli- Eisena į atstovybę buvo suor- 
ninkai dalyvavo eilėje varžybų, ganizuota atlikus vengrų revo- 
sklandytojai išplėtę savo veiki- i liucijos minėjimą Oslo uni versi
mą ir ypač pasižymėjusi Kaunoitete.

Spufnikas sudegs — sako Maskva

Demonstrantai Londone, prieš 
atvykstant policijai, išsiskirstė.

«
Oslo mieste policija areštavo

MASKVA. — „Pravda“ nr 
aiškinimą — „Kaip ir kodėl juda 

Straipsnyje pažymima, kad 
rusų paleistas mėnulis kaskart 
greičiau apibėga aplink žemę. 
Spalio 12 d. apskristi aplink že
mę jam reikėjo 95 minučių ir 57 
sekundžių. Pagal oficialius duo
menis savo ratą aplink žemę dirb 
tinis mėnulis aplekia kiekvieną 
parą trimis sekundėmis greičiau. 
Pamažu trumpėjąs apibėgimo 
periodas rodo, kad tas sputnikas 
gana ilgai skris aplink žemę. Ta 
čiau, tas kad ir lėtai trumpėjąs 
apibėgimo laikas rodo, jog jis le
kia kaskart arčiau žemės ir po 
tam tikro laiko nusileis tiek že
mai, jog pasieks atmosferą ir su 
degs nuo karščio, kylančio besi- 
trinant su tirštesniu oro sluogs
niu.

, 286 davė K. Saveljevo ilgą pa- 
dirbtinis mėnulis aplink žemę“.

Tuo tarpu tiksliai nežino
mas atmosferos tirštumas augš- 
tumose. Dirbtinis mėnulis padės 
tai nustatyti. Jau dabartinės ži
nios apie atmosferą rodančios, 
jog žmogus visiškai realiai gali 
planuoti paleisti dirbtinį mėnulį, 
kuris galės skristi dešimtis at 
net šimtus metų. Jeigu pasisektų 
dirbtinį mėnulį išmesti į 1,000 
kilometrų (apie 600 mylių) augš 
tį, ten jau būtų praktiškai erdvė 
be oro ir tokio dirbtinio mėnulio 
sukimasis būtų neribotai ilgas.

Ne už kalnų esąs laikas, kada 
žmonės galėsią skristi į mėnulį 
ir toliau į erdves.
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Toronto, Ont.

Puiki pramoga vaikučiams
Spalio 20 d. 3 vai. p. p. Lietu-

paramos. Ypatingai tie, kurie 
studijuoja vad. nepraktiškus 
mokslus, kurių sričių specialis
tų mums labai truks išlaisvinto-

.... rz * vi • », i i-a je Lietuvoje, kur tie mokslai da-vių Katalikių Moterų Draugijos . . . ., .. ... _ T.“. .. x • •• bar ten ar visai uždrausti, ar iš-Sv. Jono Krikštytojo parapijos
skyriaus ruoštas rudens kren
tančių jų lapų balius vaikučiams 
puikiausiai pavyko. Į jį atsilan
kė gana gražus skaičius mamy
čių ir tėvelių, vedinų savaisiais 
sūneliais ir dukrelėmis (tarp 2 
ir 6 m. amžiaus), kurie Šv. Jono 
parapijos salėje turėjo itin gra
žų pasilinksminimą; jie pašoko, 
padainavo, pasisuko rateliuose, 
padeklamavo eilėraščių, na, ir 
dalyvavo varžybose dėl trijų pre 
mijų. šitam punktui, žinoma, ne 
visi buvo pasiruošę, tačiau varžy 
bų dalyvių buvo taip pat nema- , 
žai. Trims baliaus dalyviams 
įspūdingiausiai pasipuošusioms 
menininko rudens dažytais me
džių lapais, buvo skirtos trys pre 
mijos.

Į šių varžybų komisiją buvo pa 
kviesti Iz. Matusevičiūtė, A. Bur 
dulienė ir Pr. Alšėnas. Vertini
mo komisija paskyrė premijas 
šiems vaikučiams: I — Rūtelei 
Vaišvilaitei, II — Ramunėlei Bra 
Žukaitei ir III — Aukseliui Va- 
liuliui.

Salės scenoje buvo išaugęs ste 
buklingas medis (teigiama, jog 
iš lietuviškos sėklos). Ant to 
medžio augo dvejopi gražiausiai 
atrodą vaisiai: obuoliai ir kriau
šės. Pirmiausia už to medžio ką- 
mieno buvo pasirodžiusi rudens 
tetulė iš Lietuvos (O. Jonaitie
nė). Ji vaikučiams gražiai ir 
vaizdžiai papasakojo apie ste
buklingai gražią šalį iš kur yra 
kilę mažųjų tėveliai ir jų moti
nėlės.

Įteikus laimėjusiems premijas.

kreipti arba sužaloti.
Turėdami šitai galvoje, Toron

to Lietuvių Fronto bičiuliai nu
tarė stipendijos mintį įgyvendin
ti. Pasitaikinę Hamiltono bičiu
lius, jie sudarė pagrindą stipen
dijos fondui ir kreipėsi į visuo
menę paramos. Ir štai tų pastan 
gų vaisius bus įkūnytas š. m. 

i lapkričio 3 d., sekmadienį, 3 vai. 
p. p. Prisikėlimo parapijos audi
torijoje (Toronte), kur bus sti
pendijų įteikimo iškilmės.

šia prog;- yra ruošiamas ne- 
i eilinis dainų koncertas, kurį at
liks žinomi dainininkai solis
tai Stepfanija Mašalaitė — sop
ranas, Yaclava Žemelyt'ė — kon 
traltas, Vytautas Bigauskas — 
baritonas ir Vaclovas Verikai- 
tis — bosas - baritonas. Šiam 
koncertui jie yra ilgai atsidėję 
rengęsi ir turi paruošę dar nie
kur nedainuotų dainų repertua
rą.

Reikia pažymėti, kad du solis
tai dar tebelavina savo talentus 
Vaclava Žemelytė šiemet yra ga 
vusi Toronto universiteto muzi
kos fakulteto stipendiją, o Vy
tautas Bigauskas studijuoja Ro- 
yal Conservatory of Music pas 
Leslie Holmes, buv. Londono mu 
zikos akademijos profesorių. Ste 
fanija Mašalaitė studijavo dai
navimą Vokietijoje ir Šveicari- 

i joje ir turi palinkimą į lengvąjį 
! žanrą. Vaclovas Verikaitis jau 
! yra plačiausiai pagarsėjęs ir *su 
i grastrolėmis yra pervažiavęs šį 
! kontinentą nuo Atlanto iki Pa- 
, cifiko.

BUY VVITH CONFIDENCE
The Iirms listeęl in this sec- 
tion are your guarantee tor 
dependability, Service and 
customer satisiaction. For 
the finest in quality mer
chandise at the lowest pos- 
sihle prices. Shop today 
and every day vvith these
merchants, vvhose primary interest is to build a 
steady trade vvith satisiied customers.

KEEP THIS SECTION FOR H AND Y REFERENCE
AUTOMOBILES

mike McCarthy edsel 
2300 W. 63rd St.

See the new Edsel now 
Authorized Sales & Service

VVAlbrook 5-3200

CUBRENCY EXCHANGE
7lst & VVESTERN CURRF.NCY 

EXCHANGE 

7054 S. VVestern

Auto License Service 
Get your 1958 License platės here

DRUG5
REMBLAKE - ROCKKES 

PRESCRIPTIONS 

2421 VV. 63rd St.
Prescription Specialists 

Vitamins, Insulin & baby needs
HEmloek 4-1500

. . . . x j i I sias iškilmes is Milwaukee,įpakuotas j puikiai atrodančius .... . .. . . , . . „wx 1 . ... Wis., specialiai atvyksta vienaspaketus, scenoje pasirodė ma- . . . . ,
V. x • • t- i • musų jaunesnes kartos žymesniųžieji deklamuotoiai. Jiems, kaip . • ,»•, ,, J , ,.J. , . .' asmenybių — Milwaukee uni-rl/Avm v-i virr crrn rzi «-» t sm nn I,-t lt i, o rv i _ * *

versiteto politinių mokslų pro
fesorius Vytautas Vardys, žino-lėraščius, pirmiesiems buvo leis-

ta pasiskinti nuo stebuklingojo m Uek
medžio kriaušių ir obuolių. Po Toron.
to medj “išlaisvinti nuo vaisių '
jau buvo leista visiems baliaus
dalyviams Be vaisių, visi vai- tao 
kučiai dar buvo apdovanoti sal- ‘ 
dainiais ir bulvių drožlių maiše-

to visuomenė turės retą progą 
jį pamatyti ir išgirsti stipendijų 

- koncer-
V. A.

liais (“Potato Chips”). _ - _ -
Mažųjų rateliams vadovavo A. Keverly onOFeS, Ind.

Vilčiauskaitė - Vaišvilienė, kuri. Linksmas pobūvis
kaip buv. vaikų darželio vedėja 
gana puikiai moka nuteikti ir į- Spalio 19 d. įvyko šeimyninio i
traukti į žaismo sūkurį visus i pobūdžio pobūvis, surengtas Be- 
mažuosius. [verly Shores Lietuvių Piliečių

Tai itin puikioj nuotaikoj vai- Dubo Lakeside viloje, kuris pa- 
kučiams prabėgo pora gražių va- vyko visais atžvilgiais. Tai buvo 
landėlių. Pagirtinos tokio ba-jpinras to klubo pobūvis; jis į- 
liaus rengimo iniciatorės, kurios i vyko lietuvių pastogėj, su lietu- 
jau ne pirmą kartą suruošia to- V*U šeimininkų skaniai pagamin- 
kią gražią pramogą “mažiesiems ta’s valgiais.
parapiečiams”. Čia prisiminti-1 Dalyvių buvo irgi apsčiai. Da 
na “Velykų bobutės” viešnagė lyvavo čia gimę ir augę lietuviai,

į šį kraštą prieš 30 — 40 metų 
atvykę lietuviai ir vėliausiais lai 
kais atvykę lietuviai. Nuotaika 
buvo labai puiki, pasakyta nema 
žai trumpų kalbų. Iš vėliausiai 
atvykusių kalbėjo P. Kalvaitis 
ir liekis, kurie labai maloniai iš
sireiškė apie anksčiau atvyku-

Šv. Jono parapijos salėje. (a. j

Stipendijų įteikimo iškilmės
Kanadon atvykę studentai tu

rėjo atlikti prievoles miškuose, 
ūkiuose ir kasyklose. Vos iš jų 
ištrūkę vėl organizavosi mies
tuose, klabeno universitetų du
ris. Vienas kitas laimingesnių, j sius lietuvius, apie jų nuoširdu- 
turįs paramos iš šalies, galėjo imą, draugiškumą ir lietuvišku- 
įgyvendinti savo svajones — įsi-) mą.
gyti diplomą. Tačiau daugumai] Anksčiau atvykusių lietuvių 
dėl finansinių sunkumų toki no- kalbose, kurias pasakė dr. J. Juo 
rai buvo neįgyvendinami. zaitis, buvę ir dabartiniai klubo

Kilo mintis padėti pasiryžę- valdvbos nariai ir keliolika kitų, 
liams, įsteigiant stipendijų fon- išsireikšta, kad, nežiūrint, jog 
dą. Deja, tai nebuvo įvykdyta šiam klubui priklauso net trijų 
dėl įvairių priežasčių. Bėgant kategorijų lietuviai, visgi leng- 
laikui, stipendijų reikalas nema- vai surandama bendra kalba, 
žėjo. Daug mūsų jaunimo, ne- gražiai sugyvenama ir savo gy- 
žiūrint beveik neįveikiamų kliu- vena moję apylinkėje dirbama 
čių, ypač piniginių, siekia augš- Lietuvos labui.
tojo mokslo. Ir šie jaunuoliai Pftbaigoj sugiedoti JAV ir Lie 
turėtų būti mūsų pasididžiavi- tuvos himnai. Po to kiek pasi
niu! Jie yra verti ne tik mūsų šnekučiuota ir vėlokai išsiskirs- 
užuojautos, pagarbos, het ir t yta namo Vienas dalyvių

FURNITURE
BRODERICK FURNITURE CO. 

2424 VV. 63rd St.

6 pcs. Bedroom suite — $695.00 
3 pcs. Custoni built sectional — $444.00 

Now displayed in windows

CLEMENS SHOP 

2639 W. 63rd St.

Baby cribs and rhests of dravvers on sale 
below cost, while they lašt, to make room 
for Christmas merchandise.

HEmloek 4-3110

FIESTA DINETTE CO.
3016 VV. 63rd St.

Custom Made Formica Dinette and 
Kitchen Sets at outstanding values. 

PRospcct 8-5797

FUELS
STRACHAN COAL & FUEL OIL 

2209 VV. 63rd St.

Quality and Service is our Motto 
Call

REpublic 7-3860

FOOD SHOP 
DE LUXE FOOD 

6218 VVestern Avė.

Dressel’s VVhipped cream cakes decorated 
for all occasions 

Under New Management 
Call — PRospect 6-4114

SHOES
MICHAELS SHOES

2419 VV. 63rd St.

Novelty & Fancy Dress Shoes. 
Outstanding values. Come in and see 

our striking styles noV-
MICHAELS SHOES

CLEANTNG & TAILORING
ESQUIRE CLEANERS

2414 W. 71st St.
Dry Cleanlng and tallortng 

Draperlea and Rūgs 
Spectallzing ln Knit Sulta

PRospect 6-9321

RELIGIOUS ITEMS'

FRANK J. TYRRELL CO.
2956 W. 63rd St.

Crlb sets, Catholic prayer books. 
Rosarles, Htatueg, pietures and many 
other religiuoM giftA

REpublic 7-2156

DRA U G AR

N&Co.

ITALIAN SAUSAOE
Italian Sausage & Roast Beef

ROSARIOS ITALIAN SAUSAGE 
2122 W. 63rd St.

Specialists in Italian Sausage & Sliced 
Roast Beef

Call — GRovehill 6-5768'

OPTICAL

UHLEMANN OPTICAL CO.
2401 VV. 63rd St.

Glasses ground and styled to perfection 
VVork direetly with the eye Physician 
50 years in business. — Spells ųuality

PRospect 6-6066 — 2nd Floor
i ___________________________________________________________________________ I

PLUMBING
VOLAND PLUMBING 

6343 S. VVestern

Outstanding Service — 26 years in 
business — spells ąuality work

PRospect 6-2600 - 1
_________________________________

MILLINERY
FLORENCE’S MILLINERY 

2446 VV. 63rd St.
j From our exclusive collection of hats to 
j add fashion and finesse to your most 

iinportant costumes. Come in now.
FLORENCF. MILLINERY 

2446 VV. 63rd St.
“*"———————

L1QUORS 
J. & J. LIQUORS 

' 2451 VV. 63rd St.

Champagne Special $1.99 — Cognacs 
our specialty. — Many other outstanding 

sales values this week.
GRovehill 6-9290

. .
FOREMOST LIQU0RS __

3247 AV. 63RD. ST.
IMPORTED COGNAC 

THREE STAR HENNESSEY
$5.19 A FIFTH 

ALCHOHOL 190 PROOF
$4.79 A FIFTH 

KEPIBUC 7-6502

RADIO & T.V.
ROY’S RADIO 8c T.V. SERVICE 

2607 VV. 63rd St.

AU work & Parts Guaranteed. Radios. 
Batteries and all Name Brand tubes 

available novu.

GRovehill 6-6614

WOMEN’S APAREL 
ELEANOR SMART SHOP 

2446 VV. 63rd St.

New neleition of holiday dresses just 
arrivid. Our vvorkroom is the best 

equipi ed in the city. All work guaranteed 
GRovehill 6-9545

PAINT & HARDWARE 
MARQUF,TTE PAINT 8c HARDVVARE

Housesvares 8c Gifts — Door Mats 

Rubber Sink mats made to order

GRovehill 6-9416
'

MARQUETTE PAINT 8c 
HARDVVARE

Houseware, 8c Gifts. Benjamin Moore — 
Martin Senour Paipts. Ūse Our Lay- 
away Plan Open Sundays till 1 o’clock.

Tel. GR 6-9416

MUSIC Sc DANCING

MASTER ACADEMY OF MUSIC 
St DANCING

SCHOOL OF CHAMPIONS 
2653 VV. 63rd St.

Professional teachers for all Instruments. 
The finest of bailei, tap ai)d aerobatie 
dancing instructions.

Mr. H. J. Steinmetz, Director 
GRovehill 6-4606

FLORISTS

KELLY 8c FLYNN FLORISTS SHOP 
2734 VV. 63rd St.

I Spe 
ptecpieces. Beautiful holiday bouquets and

NEVV BUILDINGS

K. Sc K. REALTY CORPORATION 
3511 VV. 55th St

THE LITHUANTAN DAILY FRIEND
4548 We»t 63rd St.. Chicago 29, Illinois Tet LUdlow 6-9500

cortagcs prepared to order. Free delivery.

Call — GRovehill 6-6622

One full block of 2 and 3 flt. brk. bldgs. 
Oak cabinet 8t trim, vanity baths, built- 
in ovens and rangės, ba&eboard hot vvater 
ht., tilcd rear staira. De luxe features 
throughout. See these outstanding values 
now.

LUdlosv 2-1700-

Entered as 8econd-Clnss Matter March .31, 1916. at Chicago. Illinois
Under the Act of March 3, 1R79

Member of the Ca-hollc Press Ass’n SCRHCRTPTION RATES
Published daily exept Sundays, *10.00 per year outslde of Chicago

by tho *12.00 per year ln Chicago * Cicero
Idthuanian Catholic Press Society $10.00 per year ln Canada

Foreign $12.00 per vearPRENUMERATA: Metams
Chicagoj lr Ciceroj- $12.00 Jfi.RO $3.60 $1.60
Kitur JAV lr Kanadoj $10.00 $6.6o $3 00 $1.26
Užsienyje $12.00 $6 60 $8.60 - $1.60

MUFFLER SERVICE

IAU' PI.EASOM-S .MUFPLEIt 
SERVICE
W. Hllltl), ST.

FREE .MI FFI.ER INHTALLATION 
ON ALL CARS. DRIVE IN NOW 
014 CALL.

KEPUULIG 7-172S.
NO APPT. NECESSARY.

REAL ESTATE

LINCOLN BUILDING APPRAISAL 
SERVICE

6604 S. Westrrn Avc.

Appraisalt on afl types of Roal Estate —- 
Commercial, Industrial and Rcsidcntial 
for buyers, selteri, lendert & speculstors. 

CsU — VVAlbrook 5-7592

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo. Juos grąžina tik i* anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus praiymą

Conttnued on page 6

NAUJOJE ERDVIOJE VIETOJE

4630 SO. ASHLAND AVĖ.

DIDŽIULIS ATIDARYMAS!
SPALIO 27, 28, 29, 30 IR 31 DIENOMIS

Būtinai apsilankykite šio didžiulio atidarymo dienomis, galėsite netik serai pasivaišinti, bet taip 
pat laimėti dovanų nemokamai su kiekvienu pirkiniu. Puikų ir patogų “P’LOT STAR” ELEKT
RINES ŠVIETIMUI LEMPUTES ir ŠEPEČIO KOMBINICIJĄ gausite nemokamai pirkę kostiumą 
ar paltą.

Taip pat galėsite dalyvauti brangių dovanų įėjimo (Door prizes) paskirstyme: $60.00 ver
tės kostiumas; $35 00 vertės sportinis švarkas. “Manhattan" marškiniai; ir kitos puikios ir bran
giom dovanos.

Laike šio didžiulio atidarvmo Jūs rasite didžiausį pasirinkimą daugybę naujų rudens ir žie
mos • FASONŲ • SPALVŲ • MEDŽIAGŲ.

Grynų vilnų suktu siūlu, ttveeds, sharkskins ir kitų medžiagų SU 2 POROM KELNIŲ, KOS
TIUMAI UŽ MAŽA KAINA.

$59-50 ir aukščiau iki $115-00
Visi mūsų pardavėjai kalba lietuviškai ir .lūs būsite tikri, kad Jūs gausite 

tai ką norite ir už mažesnes kainas.

Laike šio didžiulio atidarymo krautuvė atdara nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

Originalūs
“W 0 R U M B 0” 
PALTAI

Ombre STRIATTA
rankomis užbaigti GROSHIRE

DRYŽIAI — kekėmis paber

ti, juodaB aut juodo... platūs 

ir piirfis, ar siauri kaip pats 

siūlas..' ir slapti dryžiai, ku

rie išsiryškina tik prie ata

tinkamos šviesos.

Visa tai paslaptingai at

siekta grynai natūraliame 

pluošte, suverpta j siūlą, ir 

-išausta j medžiagą augfičtau- 

sios kokybės. kurios nepa

prastas lengvumas šį kostiu

mą padaro tinkamą visiems 

metą- laikams.

HEAVY ŪUILTED UMIMC 
. - TW0 BUTTON

ADJUSIABLE fAfi SIUVIS 
CHANGE POCHG WfU4'FLAP$, 

SIDE VENIS
DOUBLE «0W STITCHEO H£M

ME1AL
CHAIN HANGER

SINGLE
NEEDEE

TAILORING

LARGE
PATCH POCKETS 

WITH FLAPS

SHAPED
SHOULDER PAOS

TOGGLE FRONT 
SIDE VENTS 

DOUBLE R0W 
STITCHEO HEM BOTTOM

NAUJAS JAUNUOLIAMS-VAIKAMS SKYRIUS
Didelis pasirinkimas “Suburbau” švarkų su Zip-OĮff 
kapišonu (hood — .Alpaea ir diksniuotu pamušalu.

KOSTIUMAI... PALTAI... ŠVARKELIAI (Jackets)

Puikūs MANHATTAN 
išeiginiai ir sportiniai marškniaį

$3.95 iki $10-95

PIŽAMOS IR CHALATO 
VIENETAS

Kuip tik tinkamu* ir patt.’giift ap- t**1*’ 
>irengr.ma* žiūrint televiziją, laike — 
rudens ir žiemos mėnesių,

RAKTAS | PUIKIAUSIUS 
FASONUS 

“BOTAhSY 500”

$14-95 ir $18-95

DUODAME KREDITAN 
BE ATSKIRO 

FRIMOKfiJIMO

.iv.n n. -ni liiži- Sn.-t.eia

BATAI
$7.95 iki $14-50
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DRĄSAUS ŽODŽIO PASEKMĖS
Mūsų skaitytojai kreipiasi j redakciją, klausdami, ar negre

sia Amerikai ekonominė depresija ir ar neariėja trečiasis pa
saulinis kai-as.

Mes norėtume, kad atsirastų toki pranašingi ekonominių 
dalykų žinovai ir tarptautinės politikos ekspertai, kurie ir mums 
galėtų duoti apytikrį atsakymą į tuos du šiandien pačius svar
biausius ir aktualiausius klausimus.

Prieš porą dienų, trumpai analizuojant ekonominės ir tarp
tautinės politikos padėtį, buvo priminta, kad ekonominio atoslū
gio ženklai jau yra pasireiškę, u visuotinio karo pavojų bent 
tuo tarpu nenumatoma.

Keliaujant aplink žemės rutulį rusų Sputnikui ir besikompli- 
kuojant padėčiai Aidimuose Rytuose, labai ryškiai buvo sušluba
vusi Wall Street birža. Atrodė blogai. Ji svyravo porą dienų.

Ekonominės krizės baimei pašalinti daugiausia padėjo pre
zidentas Eisenhoweris. Savo viena kalba apie krašto ekonominį 
ir mokslinį pajėgumą, savo pasitarimais su vyriausybės kabinetu, 
karo vyrais ir mokslininkais ir optimistiniu pranešimu visuome
nei finansinių biržų investacijų kainas iškėlė į tokias augštumas, 
kokiose jos dar nėra buvusios. Tuo atstatytas pasitikėjimas ne 
tik JAV ekonominiu pajėgumu, bet ir jų vyriausybe. Daug pa
dėjo ir tas faktas, kad Prezidentas pažadėjo pasakyti ne vieną, 
bet visą ciklą kalbų, kuriose bus išdėstyti visi aktualieji krašto 
ekonominiai momentai ir išryškintas Jungtinių Amerikos Valsty
bių vaidmuo tarptautinėje politikoje.

Veik tuo pačiu ir karo baimė sumažinta. Mat, kai JAV 
vyriausybė kalba drąsiai ir neabejodama, kai jos užsieninė po
litika pereina griežton ir aiškion linijon, kai ji pasisako stovė
sianti savo draugų sąjungininkų užnugaryje, Sovietų Rusijos, jos 
satelitų ir bendrakeleivių kalbų tonas tuojau pasikeičia. Jų ble
fai ir grasinimai kažkaip nublanksta.

Tenka pasakyti, kad karo baimę sumažino ir valstybės sek
retoriaus John Foster Dulles griežtas pareiškimas Turkijos gy
nimo reikalu
bet kuri kita
tybės ją gintų. Tai buvo geras ir laiku padarytas įspėjimas 
Maskvai. Šį kartą buvo geriau pasielgta, negu 1950 m. prieš 
Korėjos karą. Tada buvo pareikšta, kad Korėja JAV nelabai do
misi, nes ji neįeina jų gynybos planan. Toks neapgalvotas ir ne
atsargus pareiškimas žymiai paskatino komunistinę Kiniją pra
dėti lokalinį karą Korėjoje, manant, kad JAV į jį nesikiš. Šis 
neatsargumas labai brangiai kainavo Jungtinėms Amerikos Vals
tybėms. Turkijos atveju pasielgta gerai. Dabar Sovietų Rusija 
iš anksto žino, kad Turkijos užpuolimas reikštų tą patį, ką ir 
karo su JAV pradėjimas, ko Rusija tuo tarpu tikrai nenori.

Primintina ir tai, kad visas laisvasis pasaulis šiandien yra 
surištas vienu ryšiu ir sucementuotas eile iškilmingų pasižadė
jimų. JAV sąjungininkai remiasi amerikiečių jėga ir jų įsipa
reigojimais. Jie laukia drąsios vadovybės. JAV neprivalo jų ap
vilti. Ir neapvils,

Lietuvių delegacija Tarptautiniame pasauliečių apašta
lavimo kongrese, buvusiame spalio mėn. pradžioj, Romoje, lan
kosi Tėvų Marijonų vienuolyne Romoje. Iš kairės dešinėn: 
kun. V. Balčiūnas, prof. J. Eretas, kun. dr. St. Yla, Edv. Tu
rauskas, Marijona Rudiene, vysk. Padolskis, ALRKF pir
mininkas Antanas Rudės, prel. L. Tulaba ir kun. dr. Pr.. 
Brazys.

' spūdžiai Lietuvoje, taip pat bus tų tikėti, Jog tuo pasinaudos ne-. nį. Atsakymas buvo bevelk pri-
įteikta keletas ištraukų iš žy-1 mažai tautiečių. Bet šiaip jau, 
mesnių mūsų laikraščių kolum-, jei iš vietovės X. būtų galima 
nistų straipsnių. Ateity, kaip'spręsti apie visumą, rezultatai
teko girdėti, jei jis domėtųsi, nu 
matoma siuntinėti savaitines lie

bloškiantis: “šiandien parda
viau tris knygas, viso už šešis 
dolerius. Tai ir viskas". Tiesa, 
po vasaros atostogų atidarius 
kioską, pirmą sekmadienį buvo 
spaudos išpirkta už 60 dolerių. 
Po to pirkimas nepaprastai nu-

LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. GIMANTAS

Pasikalbėjimas »u'Preikšu kalbius su Vakarų pasaulio žur-
Kaikurie mūsų žurnalistai, ii- '“į“‘k vtaai '"S"*“'

gesnį laiką patyrinėję visokerio kad ,r L7RR vadovaujantieji 
žmones prakalbėtų panašiais bū-pus įvykius ir gyvenimo aplinky 

bes Lietuvoje, priėjo išvadą, 
kad bene pats lietuviškiausiai nu 
siteikęs asmuo dabartinėje vai-' 
džioje Vilniuje yra ministerio

dais. Lauksime.

“The N. Y. T." susidomėjo 
“Tiesa"

nėra labai džiugūs, štai prie baž 
nyčios sekmadieniais veikia spau 

tuvių spaudos “Digest”, aišku,1 dos kioskas. Parduoda knygas, 
anglų kalba. Jose tilptų išeivių ’ laikraščius ir žurnalus. Aną kar,
► dabartinės Lietuvos spaudos; tą teko paklausti pardavėją apie j krito ir nebuvo jokio pakilimo
apžvalgos. Kaip žinia, H. Sallis- knygų "biznį" Aį spaudos mene-1 spalio, t. y. spaudos mėnesio, 
būry yra pakankamas savo rei-! sį, atseit, klek buvo parduota metu. Ar toki nelinksm’ faktai 
kalo žinovas bei didelio masto knygų, na, nors ir šį sekmadie- būtų ir kitur?

I laikraštininkas, prisidedąs prie . _______ .
‘naujosios JAV užsienio reikalų' _ _______________________
1 politikos Rytų Europai formavi-
j mo. Todėl reikia tikėtis, kad 
i lietuviškiems reikalams kontak
tai su tokiu asmeniu gali būti 

i net labai naudingi.
Koncertiniu būdu atliekama 

drama
1 Eilėje laikraščių teko skaity
ti, kad Montrealio lietuvių teat- 

'; ralų gražiai koncertiniu būdu pa 
statytas K. Borutos "Baltaragio 
malūnas” buvęs bene pirmasis 
bandymas tokiu žanru visuome
nei perteikti teatrinį meną. Tai 
nebūtų visiškai tikslus teigi
mas. Šioje vietoje galima prisi
minti, kad pokario dienomis Vo
kietijoje veikusiame Pabaltijo 
universitete studentai lituanis
tai keletą kartų koncerto forma 
buvo perteikę porą Vinco Krė-

Praleiskite valandą savo darželyje dabar, o anksti 
pavasarį Jus pasveikins GRAŽIOS GĖLĖS

DIDELIS PASIRINKIMAS IMPORTUOTŲ

TULPIŲ-JACINTŲ-NARCIZŲ
TURIME SPECIALIŲ TULPIŲ KAPAMS

OGONEK’S GARDEN CENTER
5600 S. Ashland Avenue REpubllc 7-0333

RUSCO siūlo šias

Nevisada didysis “The New vės dramų. Šis būdas, praktikuo
N A M Ų

Ss

u. Kaip žinome, jis aiškiai pasakė, kad jei sovietai ar pirmininko pavaduotojas Kazys I yOrk Times” dienraštis kreipia tas literatūrinių popiečių metu, 
a valstybe užpultų Turkiją, Jungtines Amerikos Vals- prejkšas. Esą kaip tik jo inicia- dėmesį į mažesnės reikšmės ki- buvo dideliu dėmesiu priimtas

tyva yra stumiamos kaikurios įUs laikraščius, angliškus ar ki- mokomojo personalo narių ir a- 
permainos Lietuvoje, kurios esą tomis kalbomis leidžiamus. Bet kademinio jaunimo. Tad mont- 

pasitaiko ir būdingų išimčių, realiecių pasirinktas kelias pa
štai pvz. “The N. Y. T." redak- vaizduoti “Baltaragio malūną" 
torius sudomino vilniškė “Tie- jau nebuvo pats pirmasis išeivi- 

yra nusiuntęs visą eilę įvairių sa”; jie panoro susipažinti, kaip jos lietuvių gyvenime. Bet vi- 
klausimų ir tikisi gauti atsaky-i tame laikraštyje buvo aprašytas sais atvejais toks pastatymas 
mą. Šis Jūsų bendradarbis gavo!chruščevo suteiktas pasikalbė- yra labai sunkus aktoriams ir 
to rašto nuorašą ir, laikui atė- jjmas žum. Restonui. Tuo su- reikalauja iš jų vispusiškos kul- 
jus, klausimus (ir atsakymus, I įdomėjo vienas ryškiausių ame- 1 tūros ir nemažo pasiruošimo, 
jei toki bus gauti) bus galima rikiečių laikraštininkų H. Sallis- Spaudos mėnesį baigiant

pralenkusios kitas sovietines res 
publikas. Kaip tik tam asme
niui toks lietuvis laikraštininkas

AWNING9

naujas idėjas
PAG ERINIMUI

NEMOKAMOM INFORMACIJOM BEI 
NEMOKAMIEMS APSKAIČIAVIMAMS 

SKAMBINKITE 
ANdover 3-6500

“REV ERSE CHARGES” Iš CHICAGOS 
ARBA PRIEMIESČIŲ

Naujas grožis ir patogumas jūsų namams su 

šiais pagal užsakymą |>agamintais

paskelbti viešumai. būry, kui-is paskyrė pasimatymą
Susilaukti atsakymo į tuos įdo i su ^enu mŪ89 laikraštininku, 

mius išeivijos žurnalisto paklau- j Ta proga jam bus pateikti Ka. 
simus atrodo yra visai rimtų ga
limybių. Juk ir Chruščevas, Bul 
ganinas ir kiti sovietų vadai pas
kiausiu metu itin pamėgo po-

Labai gerai, kad- spaudos mė
nesio proga keletas mūsų leidyk 
lų paskelbė papigintomis kaino-

Kristus — Pasaulio Valdovas
PR. GARŠVA, Chicago, III.

“Aš esu Karalius” (Jn. 18- mo tarp atskiro žmogaus, šei- 
37), atsako Kristus Pilotui. Jis mos ir valstybės, nes bendruome 
žino, kad toks patvirtinimas Jam nė, kaip ir asmuo, taip pat pri- 
reiškia mirties sprendimą, bet, klauso Kristaus valdžiai (Enc. 
negali paneigti tiesos. i Quas primas).

Kristus yra “karalių Karalius Bažnyčia, skirdama Kristui 
ir viešpataujančių Viešpats” Karaliui specialią šventę, netu- 
(Apr. 19, 16). Tos valdžios Jis rėjo tikslo sustiprinti griūvan- 
nepasisavino ir iš nieko nepavel-1 čius žemiškųjų karalių sostus, 
dėjo. Prieš šimtmečius tai buvo , nenorėjo juos apginti ir ilgiau iš 
Dievo apreikšta: “Aš pastačiau laikyti prie valstybių vairo. Tai
savo karalių” (Ps. 2,6). Jo ka
ralystė — laiko rūdžių nepalie
čiama, nes “.Jis karaliaus Jokū
bo namuose per amžius ir Jo ka
raliavimui nebus galo” <(Lk. 1,- 
32-33). Ta su niekuo nepalygi
namoji karalystė apima visas 
tautas ir visą tvariniją, "ir Jis

ne jos paskirtis. Tačiau, primin
dama, kad Kristus, pasaulio Iš
ganytojas, yra visų Karalius, ji 
norėjo atstatyti ir nurodyti tik
rąjį autoritetą bei tikruosius už
davinius pačios Bažnyčios, vals
tybės ir paskiro žmogaus.

Bažnyčia savo paskirtimi at-
viešpataus nuo jūros iki jūrai ir į stovauja Kristui dvasiniuose rei- 
nuo upės iki žemės pakraščių. Tr kaluose. Valstybė turi atstovau
visi karaliai garbins jį, visos 
tautos jam tarnaus” (Ps. 71,- 
8,11). Šio augščiausinjo Kara
liaus ir visų žmonių bei tautų

ti tam pačiam Kristui žemiškuo
se dalykuose. Nei viena, nei ant
ra nedali peržengti savo ribų, 
bet abi turi būti klusnios augs

Valdovo vardas bus iškeltas virš' čiausiajam Valdovui Kristui, ku 
visos tvarinijos. “Palaimintas ris, kaip Sutvėrėjas, Palaikyto 
karalius, kuris ateina Viešpaties jas ir visatos Viešpats, turi pil- 
vardu! Ramybė danguje ir gar- ną valdžią iš savęs. Todėl vals- 
bė augštybėje!” (Lk. 19,38). į tybė yra tiek tikra savo uždavi- 
\ Karaliumi Jėzus paskirtas ne, nių vykdytoja, kiek ji paklusta 
žmonių valia, bet amžinuoju augščiausiajam Valdovui. Gi pa 
sprendimu paties Dievo, kuris i skiras žmogus, gyvendamas že- 
sutvėrė dangų ir žemę ir nustatė mėje. turi dvasinių ir žemiškų 
visatos kelius, kuris gėlei suku-1 pareigų, kurias atlikti jam pade- 
rė žiedus, paukščiui čiulbėjimą da Bažnyčia ir valstybė. Su šv. 
ir mažajai bitutei triūsą, o žmo- Augustinu galime sakyti, kad 
gui nustatė tikslą ir priemones j valstybės laimingumas turi tą pa 
tam tikslui pasiekti. Dievažmo-. tį šaltinį, kaip ir paskiro žmo
gių! KriRtui, sujungusiam dan- gaus, nes valstybė nėra kas ki- 
gų su žeme, yra atiduota visa ta, kaip vienalytė žmonių bend- 
valdžia danguje ir žemėje" (Mt 1 ruomenė.
28,18). Valdovu Jį pastatė Tas. Kristaus Karaliaus šventė 
kuris vienintelis turi pilnutinę mums, priklausantiems dviems 
visatos valdžią. Dėl to Jis yra Į sritims. — dangui ir žemei, — 
vienintelis tikrasis Karalius. nurodo tinkamą vietą. Šiais lai-

Kristaus valdžia nesiriboja tik i kais, kada taip mėgstama gar- 
katalikiškomis tautomis arba i binti, net dievinti, valstybių vai-
tik tais žmonėmis, kurie krikš
tu priklauso Bažnyčiai, bet ji

gilią prasmę. Kristus Karalius 
mums primena, kad prieš Jo aug 
ščiausiąjį Autoritetą atsakomy
bę neša valstybė, ir valstybių 
vairuotojai, ir paskiras žmogus. 
Ir juo daugiau kas turi galios 
žemėje, juo daugiau ir atsakomy 
bės turi prieš dieviškąjį Valdo
vą.

“Mano karalystė ne iš šio pa
saulio” (Jn. 18,36). Šiais žo
džiais Kristus neatsisako savo 
valdžios žemėje, bet tik atsisa
ko panaudoti žemiškas priemo
nes savo karalystei išlaikyti ir 
plėsti. Jo valdžia laikosi teisin
gumu ir meile, malone ir auka. 
Dėl to ir Jo karalystės pobūdis 
skiriasi nuo žemiškųjų, kurios 
stengiasi suteikti tik žemiškąjį 
laimingumą. O "kas ateina pas 
mane, tas nealks, ir kas tiki į 
mane, niekados netrokš” (Jn. 
6,35). Ta Kristaus karalystė 
kaip tik ir suteikia šį aukštesnį 
laimingumą, kuris padeda leng
viau keliauti žemės keliais, užsi
baigiančiais amžinybėje, toje ka 
ralystėje, kurioje žmogus randa 
savo atbaigimą.

nados lietuvių ekskursantų į- mis knygų išpardavimą. Reikė- 
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PADEKIME ARTIMIESIEMS LIETUVOJE 
IR SIBIRE• *

Siunčiame i Lietuvą, SSSR ir kitus kraštus Anglišką me* 
džiagy, avalynės, vaistų ir maisto siuntinius, taipgi mašinas, mu
zikos instrumentus ir kita. Vartota, daiktų nesiunčiame.

SPALIŲ MENUO — GERIAUSIAS KALĖDINIŲ 
SIUNTINIŲ IŠSIUNTIMUI.

VĖL DIDELI KIEKIAI ir LABAI NUPIGINTOS KAINOSI
No. 7 — 10 sv. cukraus,

10 sv. taukų ....................... $16.26

No. 8 — 20 sv. cukraus $11.61

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

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

No. 36 — 10 sv. kumpio,
6 sv. Halam! ir 5 srv. 
bacono ................................ $82.75

No. 38 — 20 sv. ryžių . . $13.26

No. 46-22 sv. brt. 9 d64. 
barono ................................. $28.66

No. 47 — 22 sv. brt. 9 d8ž. 
kumpio ................................... 32.88

No. 48 — 20 sv. Halam i $30.94

CANoraa

s&z -STOBINC 

DOOB

RUSCO GAMINIAIS
SIETELIAI .. AWNINGS 
VERANDŲ UŽDARYMAS 
“CASEMENT” LANGAI 
PATIO UŽDENGIMAI
Galima pasirinkti iš gražių “decorator” spalvų 

“baked-on Enamel Steel” -pliene. 

Taippat galima gauti ir aluminijaus.

No. 49 — 22 bv. bruto ISO.76 
Sūrio 1000 Gir.
Sviesto 860 Or. 
šokolado 1000 Or.
Ainerik. cigarečių 60 
Kakavos 466 Or.
Kavos 456 Or.
Medaus 1368 Or.
Pieno miltelių 1368 Or. 
Kepimui alyvos 1600 Or.

No. 58 — 22 sv. bruto an-
llftkų medžiagų ................ $66.64
Juodas šilkas pamušalui 64 inčų

platumo, 6 y ardai. Paltui medžia
ga, 76% vilnos, pilka, ruda ar mė
lyna, 3 y. 4 medžiagos vyriškoms 
eilutėms, 76% vilnos, plika lygi. 
juoda, ruda lr mėlyna dryžiuotos, 
14 y.

Visi siuntiniai pilnai apmokėti 
lr 100% garantuotu tik J Sibirą 
pridėti $1.40 už paštą maisto siun
tiniams lr $1.80 kitos rūšies siunti
niams.

PATRIA 3IFT PARCEL C0.
3741 VVest 26th St., Chicago 23, DL USA Te*. CRawford 7-2126 
33115 S. Halsted St. (Alfonsas Kavaliauskas). TeL: LA 3-202L 

6909 Superior Ave., Cleveland 3, Ohio (Bronius Gražulis). 
Universal Parcel Service Co., 414 Scribner Ave., N.W.

Grand Rapids 4, Michigan ’

COMB1N ATUMt 
WINIX>W

Amerikiečiai perka 

daugiau RVRCO gami

nių negu kitų firmų už 

bet kokias kalnas.

TUOJAU PAT ĮTAISOME
JOKIO {MOKĖJIMO

LENGVOS IŠSIMOKINIMO SĄLYGOS

Duosime naujus arba 
grąžinsime pinigus. Jei 
nebus kaip skelbiama.

GARANTUOJA 
GOOD HOVSEKEEPING

IŠTIRKITE APIE RUSCO
Gausite geriausią kokybę bei patarnavimą be jokio ekstra 

primokėjimo

MAYWOOO, nx.2 NORTH Irt AVENUE FI 5-4500

vvy JANIS KUDZEJS

ineėiaė
ROMANAS

VĖRTČ A "LEiTilKiS aaBHRj

(TĘSINYS)

nupirkęs šiltą skarą, o Laimonui knygą. Nebuvo pa-. buyo 
mirštąs ir Andrius: ant jo lovos buvo nauji marškiniai' 
mėlynom dryžėm ir Knuto Hamsuno „Badas“.

Apie vidurnaktį Andrius ėjo į šv. Jokūbo katedrą.,
Taip ilgai nebuvo buvęs bažnyčioje. — .......

Bažnyčia išpuošta eglutėmis, ir altoriai apipinti 
bruknių vainikais. Sudegti visi žiburiai ir visų altorių 
žvakės, šimtais šviesų, spalvų ir balsų žmonės laukė! 
Kristaus gimimo.

Lyg Amžinybės Grožį garbindami ir Jo šviesos

Andrius klausėsi, klausėsi ir girdėjo daug ko, ką

„...Atėjo Vieipata galybių.
Gimė Karalius augitybių,
Dvarų jokių neturėjo. .
Savo džiaugsnio nejieikojo —
Viešpats viso sutvėrimo ...“

Ši senoji ir girdėtoji giesmė naujais žodžiais kalbė
jo į Andriaus sielą. Kas yra galybė ir grožis? Kas yra 
gimimas ir mirtis? Kas yra laimė, nepasisekimas ir 
vargas ir pakilimas viršum viso?

Dieve, iš tikrųjų tu esi!

44.

Gyvenimo šviesos jieškodamos, neramios mintys 
užsidegė ir geso Andriaus galvoje. Buvo taip, tarsi jo 
gyvenimo eiga būtų laikinai sustojusi.

Tyla. Ką reiškia tyla gyvenime? Tai yra tokia 
savijauta, tarsi tavo siela kartu su kokia nors audra, 
kuri praėjusi pro tave, būtų praūžusi į tą nežinomą 
pusę ir palikusi tave tokioje vienatvėje, kur tau darosi 
baugu, nieko negirdint. Tokioje tarsi tolumoje tu jauti 
kažkur savo širdį taip tyliai žingsniuojant, lyg žings
nius ir laiką skaičiuojant, ir stebies pats, kodėl tavyje 
tokia savijauta, tarsi tu ją girdėtum iš kokios tolu
mos, nors ji yra tavo krūtinėje ir varinėja tavo krau
jo srovę. Kodėl tu ją girdi taip savotiškai, kodėl tau ji 
atrodo, kaip vėlyvas keleivis rudens vakaro saulėleidy 
lipant į kalną?

širdims prašydami, gaudė vargonai, ir prie altoriaus 
Oi Dieve, kad tu galėtum sugrąžinti nors vieną skambėjo smulkūs, sidabriniai skambučiai, kaip vaikų 

tokią naktį! balseliai, kurie dar nebuvo skambėję grubiais žodžiais;
Krišjanio Barono gatve einant, Andrius sustojo,! *r keiksmais. .

girdint garsus- Andrius stebėjo žmonių galvas. Tarp madnių skry- {
— Pirkite’ eglių šakeles, pirkite šakeles!... Švie- lėlaičių čia buvo ir baltos, margos ir mėlynos skare- 

žios šakelės... lės; tftrP kailinių ir rygiškų apsiaustų čia buvo ir plau
kuoto milo paltai. Ar čia iš tikro buvo kažkas pana-

Tai buvo toji pat moterėlė, kuri vasarą pardavi- saus j jo tėviškės bažnyčią? Ir žmonių veidai tarsi pa- 
nėjo gėles. Ji buvo tokia panaši į Andriaus motiną. Ji žįgtami, tarsi kažkur matyti.
dabar siūlė eglių šakeles, bet pėstieji prie jos nesustojo. ....

Andriuje atsigavo visi jausmai. Jis atsiklaupė ir 
kalbėjo „Tėve mūsų...“ ir „Sveika Marija...“

Dieve, galbūt iš tikro tu esi?

Dar likę keturi ryšuliai.

— Kiek kainuoja ryšulys?
— Dešimt santimų...
Andrius paėmė visus keturis. įdėjo senajai močiu

ruotojus ir vadus, teisingai ar 
neteisingai į sostus įkopusius,

Apima taip pat visus tuos, kurie ] kada kartais žmogus mėgina sa- tei latą į delną ir nuskubėjo. Nunešė visą glėbį eglių 
yra už krikščioniškosios religijos ve patį Dievo vieton pastatyti, šakų.
ribų, ir apima taip, kad visišku save laikyti pačia valstybe ir pa- — Ką tu su tom šakom? — klausė Laimonas, kai 
tikrumu galima pasakyti, jog vi-; sidaryti žmonių žemiškos ir dva Andrius jas numetė ant lovos, 
sa žmonija priklauso Jėzui Kris- sinės srities pilnutiniu valdo- — Pasipuošime!
tui. Šiuo atžvilgiu nėra skirtu- vu, — ši šventė turi ypatingai 1 Laimono motinai Andrius Kalėdų dovanų buvo

Kaip audringos jūros banga praūžė pro bažnyčią 
choro ir visų žmonių giedama giesmė:

„ ... Angelas tarė piemenėliams,
Dievo Sūnų, skelbdamas.
Jums didį džiaugsmų skelbiu:
Pasaulio ligony to ją 
Ant žemės gimusį.. .(Bu* daugiau)



DTENRA8TIS DRAUGAS. CHICAOO. TLLTNOTS Šeštadienis, 1957 spalio 26

RESPUBLIKONŲ KANDIDATAI SU LIETUVIAIS

Robert K. Christenbery respublikonų kandidatas j New 
Yorko majorus lietuvių tarpe. Dešinėje advokatas Wm. J. 
Drake-Dragūnas New Yorko respublikonų partijos visų ame
rikiečių lietuvių grupės pirmininkas, kairėje tos grupės vice
pirmininkas žurnalistas Vladas Barčiauskas.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS
REAL ESTATE

2 pu 5 kam.. 2 aut. {Miražas. 813,501) į 
2 |m> I, 1-5, kraut., 2 aut. gar. *35,0tHI 
5 kam., 2 aut. gar., purėtai, g 17,500 
I a. 5 k.. II a. 7 k., 8 kar. gar.gl7.54Ml 
Turime Ir daugiau minių pasirinkimui
S.A. AGLINSKAS Real Estate

REAL ESTATE REAL ESTATE BUILDING & REMODELING

2430 W. 00 Kt. HE. 4-3292

INCOME PROPERTY

i uiuhm uv. "lur. 3 bt- krHUt- *• K“r- — 23,400
~ •S»|,-Ky *<-Ę mūr. 3 bt. lAduk. c. A. gar. — 24,500

Ar1.. ir 7yt! KavaltmiH a bt. e. S. gar. g. stovy — 15,000
pai davimas \irft $2,600. Prekės su vl- mur. 0 kb. liaujas, lld. lot. — pigiai.
sais įrengimais tik $10,600. A Kati
lius. .

METI VliflKt) TIPO 
Mūr. 6 kamb. namas. Platus kam

pinis sklypas. Moderniškai įrengtas 
viduje. Arti pai-kas ir 88 gatvė. Pa
lankus savininko fluausavimas. — 
$20.500. Volodkevičius.

7 KAMB. MUR. BUNGALOU’ 
Marąuette Parke. Dvigubas galą

ltlth & ilsi Avė.. Cicero. 4 l'lat, 2-3’s 
Ai 2-4’s. Automatic oll heat ln all 
apartniens. Cablnet kltchen, modern
baths, ncw 2 car garage, alunilnum I fcųr Tik $18,400. A. Einas

PUIKI, GRAŽI VIETA 
Lietuvišku kolonijų. Dailus mur

stomis & screens. $23,600.

OLympic 2-6780

2 BUTŲ MŪRINIS NAMAS

numos, 2x& Aut. gazo šildymas, 
j $27.000. A. Sirutis.

TIK g 12.500
Mūr. 2 butų namas McKinley Pk. 

rajone. Antras butas (2 mieg.) ang-

Kiek Kanada
turi gyventoji}?

OTTAWA, spal. 24. — Kana
doje per paskutiniuosius mėne
sius paaugo 401,000. Rugsėjo 1 
d. buvo 16,745,000 gyventojų Ka
nadoje. Apie pusę šio prieauglio 
sudaro ateiviai, kurių per tą lai
kotarpį atvyko 225,000. Statis
tikos biuro žiniomis, Kanados 
gyventojų skaičius padidėjąs vie 
nu milionų kas dveji metai.

PROGOS — OPPORTUNITIES

Du dideli butai po 6 kamb.; pil-1 nskam rūsyj. a. Rėklaitis, 
nas rūsys ir pastogė; 34 pėdų 
sklypas; spintos virtuvėje; 2 
automobilių garažas; arti Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
Brighton Parke.

Skambinkite:
I

| GRovehill 6-7297
,----------------------------------------------------------- |

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
Parduodamas 5 kamb. med. na

mas Marąuette Parke. Švarus vi- 
Idus, modern. vonia. Platus skly-

PARDUODAMAS namas ir mais-, pas $6,000 vertės. Tuojau galima 
apsigyventi. Parduodamas už — 
$8,500; įmokėti $1,500. Tel. —..

WAlbrook 5-5081

TO KRAUTUVE. Geras biznis. Geroj 
vietoje, Brighton Parke. Apžiūrėti 
galima kasdien: sekmad. Iki 12 vai. 
4140 S. Mnpl<*wood Avė.

MAISTO KRAUTUVE su 5 kamb.
Mūrinis namas. Galite pirkti su 
namu arba tik biznį. Teirautis as
meniškai —

7200 S. CAMPBELL AVĖ. 
REpubllc 7-7265

Parduodama GROCERIŲ KRAU
TUVE. Įsigyvenęs biznis. Švarūs 
modern. įrengimai. Aio-condi- 
tioned. Įkainuotas skubiam par- 

T davimui. 5 kamb. butas užpaka-
TUJOS nUmalO ly. Sav. turi kitus interesus.

...... , , _. i FRctatter 6-5366
0TTAWA, Kanada, spali 24.--------------------------------------------------

— Kaikurios darbininkų unijos! TAVERNA ir 2 AUGŠTŲ MŪR. 
numato 900.000 bedarbiu žie- Į “

mą Kanadoje. Praėjusią žiemą Autom, apšild. alyva. Apylinkėje 
buvę 597,000. ' 108th ir Michigan Avė.

WAterfall 8-0507

P. LEONAS
REAL ESTATE 

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

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpubllc 7-9400

oo<x>oooo<xkx>o<kxxhxxxxx><xx>
MARŲUETTE PARKK

2-jų augštų mūr. 4 po 6 k. $49,500. 
A. Šimkus. ,

GAGU PARKE
5 k. mūr. bungalow (galimybė pa

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

Didesnei šeimai 7 k. mūrinis (4 
mieg.) mod. virtuvė ir vonia. Gazo 
šild. TV kamb. rūsy. Garažas. $18,900

KITUR. 2 augštų medinis 2-6 ir 3 
kmb. Cottage. 50 pėdų sklypas su 
$135.00 mėnesinių pajamų ir savinin
kui butas. Aluiniuum langai, garažas 
pilna kaina $16,000.

PASITEIRAUKITE mūsų namų

(ra |bglų lr pelningų namų sųrušas
A. BUDRECKAS, Realty

4081 Archer Avė.. LA 8-8884
MARQUETTE l’ARKE:

Mūr. bung. 6 kamb. arti parko, 
centr. guzu šildytu, .reikia parduoti 
šių savaitę.

BRIGHTON PARKE:
Mūr. 2 po 4. centr. šildymas, uiti | 

susisiekimo. Nebrangus.
GAGE PARKE:

Mūr. 5 butai, po 4 kamb. centr. 
šildymas, gražiai atrodo iš lauko, 
modern. )rongtl butai. Geros paja
mos.

Turime visokio dydžio namų lr 
įvalr. biznių. Parūpiname* paskolas 
lengv. sulyg.

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

(Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy- 
įmo, pertvarkymo (remodeling) darbai

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

j4327 S. Campbell Av., Chicago 32, III - 
Tel.: YArds 7-9675 arba CL 4-7450?

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOB 

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

Namų tel. BIshop 7-3340 
2737 WfMt 43rd Street

$2G,O(MI gryno pelno per metus 
daro daltartinis savininkas, išlaikęs 
ilgus metus tavernos, užkandinės lr 
viešbučio biznj. Kambariai nuomuo- 
jami su trokų kompanijomis susita
rus. Viskas ypatingai švariai ir 
gražiai užlaikyta. Liga ir senatvė 
verčia tuojau pat parduoti. Pats 
sav. duos paskolų labai geromis sų
lygomis patikimai šeimai su nedidi*-, 
liu Jmokėjiniu. Teirautis pas Z. Um- 1 
žiūnų. —

UU 5-8146 arba RE 7-3440.

Namų statyba, įvairūs pataisymai 
ir parduvlmas. Jei ncrlte pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai iš
planuotas. patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pus

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 9-5631 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresus: 515
Nolton, Willuw Springs, UL

HELP W ANTED - FEMALE

Reikalinga moteris
BENDRAM NAMŲ KUOSOS 

DARBUI.
Dirbti 4 vai. j dienų per 5 diena#, 

arba 3 pilnus dienas. Nuolatinis 
darbas. Reikalinga nors kiek kalbėt; 
ungliškai. Palos Park, XII.

Gibson 8-1548

Parduodama KEPYKLA IR 
• Taip ir reikėjo atsakyti. Į; NAMAS. Gyvenimui patalpa. Rū- 

Sovietų Rusijos komunistų par-lsvs. 2815 S. LEAVITT ST,______
tijos boso Chruščevo laišką Eu- BASES LOADED TAVERN 
ropos socialistam, kad prisidėtų and apartment building
prie kovos „uz taiką ir saugu- 2—2 s on rimt floor rear: 1—4 &
mą“ ir tartųsi su komunistų at-; 5 floor uuoa month in-

. ! coine. Tavern rents for $200 a month.
stovais tais reikalais, Olandijos Totai of $570 a month income. 
socialistų pirmininkas parašė:! Rea8O^>l",»Ros,Mvt
„Mūsų įsitikinimu, tamsta esi --------------------------------------------------
tas, kuris savo valdžios ir valdy- , Pardavimui VALGYKLA. Gausi 

’ . x ... klijenturą, didelei lietuvių boloni
nio sistema grasini taikai; tad ioje Teirautis 2447 W. 69th £t„ 
diskusijai tarp mūsų ir tamstos arba Telef. GRovehill 6-9504 nuo 
nėra jokio pagrindo“. va^~ išskyrus sekmadienius.

Arti 71-oet ir Campbell Avė.
2-jų butų mūrinis namas. 6 ir 6 k.
Karštu vandeniu alyva apėild. 35 
pėdų sklypas. Garažas.
________ HEmloelt 4-4583________

2-jų Butų Mūrinis 

6 ir 6 kamb.
Advokatas turi sutvarkyti turto ; Sųraš«lrlsitlkin>lte gerai.-* pirkiniais 

pasidalinimą — “settle estate” w r a a
Tel FAculty 3-6607 1 VARPAS
Atdaras apžiūrėjimui sekm.

1 iki 5 vai.

1829 S. 49th Court,
__________CICERO, ILL.________

DARŽELIŲ MĖGĖJAMS!
i Skly pas 47* 2x250 pėdų, 6 kamb. , 
namas. Įmokėti $3,000.

I Atdaras apžiūrėjimui sekm. 1:30; 
iki 6 vai. Dėl nelaimingo atsiti- ' pirkdami ar parduodami na-

I kimo savininkas tun parduoti. At- mus. biznius, sklypus ar ūkius 
Įvykite pasiruošę pirkti. atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC

Kcal Estate — Insurance — Kėniais 
Notary Public 

5916 So. Western Avė. 
PRosp. 3-2234

OOOOtKKkyOOOO-OOrtOOOOOOOOOOO 
«. — 'SkisI I - —1 ■ — '■ - ■■

BRIGHTON PARKE savininkas 
parduoda namą — 2 po 4 kamb. 
Gazu apšild. Labai gerame stovy. 
Garažas. Arti mokyklų. 4425 So. 
Washtenaw Avenue, 2-as augštas, 

Tel, LA 3-8824.

6114 West 55th St.

• Buv. gen. Lenkijos konsu- WNUOMUO<|AMA FOR RENI 
las J. Patvlica mirė Ottavvoje,
Kanadoje, eidamas 69 metus. t 
Konsulo pareigas Kanadoje
Newfoundlande ėjo iki 1949 m. j -J——“
Diplomatinę tarnybą pradėjo |
1919 m. Varšuvoje, buvo konsu- VARPAS Real Estate 
lu Prahoj, Winnipege, Ottawoj. 591 “

NAMŲ SAVININKAII
įr' Tarpininkaujame butų išnuomav,

‘ mui Patarna vimas veltui. Turimi

PRospert 8-2234

NAUJAS 6% KAMB. MOR 
“ranch” namas. “Overhead” kana
lizacija ; "radiant" apšild. 2 židi- > <j405 vV 51 st. VVAlbrook 5-5030 
niai. Deug priedų. Atdaras apžiu- PRospcct 8-3579 (vak. ir sekm.)
rė jimui sekm 1 iki 6 vai. ---------------------------------------------------------

3752 M. 07t*l st «-«W.SSW,MmiMI«»a«u..,«U»,IB...u.s»..«,.,,n(,.U,n,,U,|1Uu,,u,.... .
Tel. REUance 5-5045 *‘oJo nekilnojamo turto pardavime
- . - - - ______  įtaigoje perkant ar parduodant, jū

$1,500 ĮMOKfiTI. 3 butai - 4, ^^s*“ *re,ta8 ,r Datar
4, 3 kamb. Pajamų $102 į mėn. ir
sav. butas. Apylinkėje 25th ir NORVILĄ
Sawyer. LAtvndale 1-7038. kkal ESTATE sai.es

o ITT DT-TTT a 1 _I W !i#th St Tp| PRospcct 3-54542-J u BUTŲ — 4 ir 4 kamb. Rū
sys ir pastogė. Arti California ir 
23rd. Pilna kaina $8,500. Nedaug 
įmokėti. LAwndalo 1-7088,

i.aiiiiiiiiillMiilWill<ll<u$M:u$if*miui -

be to, kurį laiką buvo Lenkijos 
užs. r. ministerijos centr. Eu
ropos skyriaus direktorium.

R00F1NG — SIDING 
REMODELING

2351 W. 64th Street
ALUMINTJM GUTT.ERS 
LIFTIME GUARANTEE 
COMBI NATION RTORM 

WINDOWS & DOORR 
F. H. A. FINANCING 
FOR FREE ESTIMATE
WAIbrook 5-5360

IŠNUOMUOJAMAS 
3 KAMBARIŲ BUTAS 

PRospeet 8-0648

Išnuom. kamb. rūsy Marąuette 
Parke vyresnio amž. vyrui arba 
moteriai. Atskira vonia.

7224 So. Rocktvell St.

Išnuom. 6 kambarių butas. 
3722 W. Marąuette Rd.

REimblic 5-7161

Išnuom. 2 KABINETAI 
GYDYTOJAMS

AIR-CONDITIONED
2557 W. 69th St.
PRospect 6-4363

I’KEUERRED REAVTY AND
__ ____________________________________ BUILDING

9928 8. ti'estcrn HI 5-6555
$7,900 PILNA KAINA. 2-jų bu- St. Mary Star of the Seo, parap 

tų namas. Arti Sawyer ir 26-OS. 4 Nupiginta kaina už 7 kamb. mūr. 
ir 4 kamb. Garažas. Tuojau gali- 3 ar 4 mieg. k., i % plytelių
» I.h«. ; *p":

žiūrėti sekmad. visų dienų.
6129 S. KilboiirnMŪRINIS 5 kamb. namas. Apy

linkėje 26th ir Homan. 3 mieg. 
kamb. Mokesčiai tiktai $75. Pil- Pamatykite 65 parduodamų na- 
na kaina $8,200; įmokėti $2,500. mų fotografijas iįstatytas mūsų 

LAwndale 1-7088 l lange. Namai — nebrangiai.
—----------------------------------------------  SVOBODA

RO17TH CICERO SPECI AL! 3- 0013 W. Cermak Rd„ Cicero, III. 
jų butų — 4. 3, 4 kamb. Geros 3739 w. 26th St.. Chicago. ,111. 
pajamos. Įmokėti $3,500. Gazu ‘
apšild. Pilna kaina — $14,500 

Blsht.p 2-2162.

STICKNEY SPECIAL! 2-jų bu
tų — 5 kamb. ir 3 kamb. pasto
gėje. Skhpas 50x181 pėdų. Karš
tu vand. alyva apšild. Garažas. 
Geriausioje vietoje. $17*500; į- 
mokėti $4,500. BIshop 2-2162.

CICERO SPECIAL! 6 kamb.
iniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .d^as- -.0.. JT!! te ’ mūr. namas. Karštu vand. alyva

REAL ESTATE
Paskolos Nej. Turtų Valdymas 
VTSU RŪSTŲ APDRAUDTMAT

K. MAI/INIS 
Namų PRospect 8-2071

KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 
IR NESENSTA

Tai Juozo Švaisto

Išnuom. 4 k. butas pečiais apšil- 
omas. $28 mėn. 2-me auf 

kiemo. 732 W. Cermak Rd.I —
• Išnuom. 5 kmb. butas (3 mieg.) 

3-me augšte. 944 W. 35th Place.
Į Kreiptis —

3529 So. Halsted St.

.apšild. 2 autom, garažas. 10 m. 
senumo. Turi parduoti, {mokėti 
$3,000. Kaina $18,900.

OLympic 2-6710

CICERO. 4Ų, kamb. namas. Pil- 
IŠNUOM. GERAS KAMBARYS ; ttm™'

Vyrui arba moteriai. 
3529 S. Halsted St. . Blshcp 2-2162.

mm Inuom. 2-jų kambarių atskiras 
j butas. Su baldais arba be baidų.

VArds 7-5095

Išnuom. mieg. kamb. Galimybėftieje knygoje gražios mūsų žmo- dot,8 vįrtuve Pageidaujailt 
mų pasakos, su paveikslais. Jas „,rQi[lū s įv.M
mielai skaito ir suaugę ir jaunieji.
Labai tinka lietuvių kalbos pamo
koma. Iš viso 73 pasakos. Kaina 
$2.50 Platintojams didelė nuolai
da

garažas. 5942 S. Artesian Avenue. 
GRovehill 6-5920.

Užsakymus kartu 
siųskite:

su pinigais

Išnuom saulėtas gražus kamb. 
vyrui arba mergaitei. Atskiras įė
jimas

2233 St.. Central Park Avė.

MŪRINIS. 4 butai — 2 po 3, 
1-4 k., 1-2 k. Pečiais apššil. 2 aut. 
garažas. $12,900; įmokėti $2,500. 
SVOBODA, 8739 W. 26th Street,

L.4wndaJe 1-7038.

$2,500 ĮMOKĖTI. Modern. 2 bu
tų mūr. 5 ir 6 kamb. Rūsys. Ga
ražas. Centr. apšild. Apylinkėje 
22nd. ir Kogtenr. $16,900.
SVOBODA, 3739 W. 28tta Street, 

LAundale 1-7038.

Galima gauti “DRAUGO” 

Administracijoje
4545 W. OSrd, SU, Chicago 29, III.
IIIMIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIhlBIlbilK llllll

Išimom, naujas 4 kamb. apšild. 
butas. Galima naudotis skalbia
mą mašiną ir džiovintuvu.

5710 W. 35th St., Cicero, III.
Išnuomojama moderniai įrengia 

Innnui. .Telefonaa I,A 8-7361.

Perskaitę "Draugą’ 
jį kitiems.

duokite Skelbkitčs "Drauge”

BERWYN. 5 kamb. namas. Ar
ti 22nd ir Ridgeland. Karštu vand. 
alyva apšild. Garažas. 33 pėdų 
sklypas. $16.900.

SVOBODA, 6013 Cermak Rd. 
BIshop 2-2102

MARQUETTE PARKE arti Ma
ria mokyklos savininkas parduoda 
8 kambarių bungalow.

ORovehiU 6-5652

Med. 2 a., II a. B dideli kamb., 
centr. štld. angį., garažas. $14,600.

Mūr. 2 b. po 6 k., centr. šild. ga
zu,' garažas. $28,000.

Med, 2 a. 3 būt., Sild. rad., alyva. 
Pajamų $210 mėn.
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild., sklyp. 
31 pėdų, garažas. $28,000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Td. CUffside 4-7450; Res. 

YArda 7-2046

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

42nd <St Canipbell Avė. 6 kamb. cot
tage. Yra English basement, kuriame 
pravesta vandens ir kanalizacijos 
vamzdžiai, galima įrengti gerus kam
barius. Garažas. įmokėti tik $4,600.00.

4 kamb. namas. Pilna pastogė ir 
rūsys. Gazu apšild. Žieminiai langa.i- 
-sietelial. Gražiai apsodintas. 2 au
tom. garažas. Sav. turi parduoti: pir
ko didesnį- namų.

Taip pat. turime daugiau nuoHavy- 
)ių duodančių geras pajamas Ir pre
kybinių namų •

Turinip rimtų pirkėjų, todėl prašo- 
ne turinčius parduoti namus kreip
ia J raštinę Ir mes mielai patarnau

kime parduodami Jūsų namus

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

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

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
Saukite DAnube M-27S3 nuo • vai 

ryto lkl 7 vai. vakaro
Tel. OUyinpic 2-5121 nuo 6 vai. 

vakaro Ud 11 vai. vakaro

jaMKiCMM

y LIETUVIŲ STATYBOS
♦ BENDROVE
| MORAS

Builders Gen. Contractor* 
fj Atlieka planavimo lr staty
ti: bos darbus gydytojų ofisų, gy-
• venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas ir įvairO. 
j patarimai nemokamai, 
ti Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
y Raštinės Ir buto telefonaa 

PRospect 8-2013
| 6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29. OL

REIKALINGA vidutinio amž. 
MOTERIS dirbti prie baro ir pa
gaminti užkandžius tavernoje.
_______ 782 W. Cermak Rd.

Conference Room 
MANAGER

The executive of this company 
reųuire a refined mature woman to 
take complete charge of their Cos- 
ference Room activities. Ability 
to plan and prepare attroetive 
lunches essential. Some light cle- 
cal work.

5 davs. Oecasional overtime
SEeley 8-3000,

Ext 217

STENOGRAPHER
Sales Department Woik. 

Mušt be able to write own 
letters. E,xcęllent woiking

conditions. 5 day vveek 
LEAF BRANDS, Inę, 

1155 No. Cicero 
Neil Cashman 

ESterbrook 8-6000
....... - - I !'■ I..........

BENDRAM NAMŲ KUOSOS 
DARBUI REIKAUINGA MOTERIS

Iki 50 m. amž. Gydytojo šeimoje. 
Du vaikai — 5 ir 10 m. Duodamas 
gražus kambarys.
506 N. 2 nd Avė., St. Charles, 111. 

TeL 3838.

MARŲUETTE PARKE 
Stiprus ir naujai dekoruotas mūr. 

2 po 6 kamb. 2 autom. mūr. garažas. 
Centr. šild. Modern. vonia. Norima 
parduoti šių sav., todėl pirksite pi
giau. I

Mūrinis — 3 po 6 kamb. (3 mieg.) 
ir krautuvė. Garažas. Centr. šild. 
Platus sklypas.
$47,000.

REMONTUOJAME ir DIDINAME 
NAMUS bei RENGIAME NAU
JUS BUTUS. Už prieinamas kai
nas..

Irgi statome NAUJUS NAMUS 
ant jūsų sklypo arba ant mūsų 
sklvno. lnformaciioms skambinti, 
SANtTUCCI HOME BUILDERS

PO 7-8951 arba PO 7-9786

•scc‘3. jsargjsrfajsras
Statome

NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDF«S
General ''ontractlng Co 

(8»» V. Sodeika lr J. Hkombakaa'
Getas namas. Kaina Į I6en r 4STH CT . CICERO 60. IU 

Tel. Ol.vmplc 2-7381 ; TO 3-4236
lr atliekame visus statybos lt 
’vnrkvmn < remodeling) darbus 
; aesg-K-i

GAGE PARKE
ftvteaių plytų kampiniu 7 po 4 

kamb. 2 autom. mflr. garažas. Centr. 
šild. Prieinama kalfia.

Prie 64-tos Jr Union Avė. 8 butų 
mūr. Naujas centr. šild., alyva. 
$7,800 pajamų Kaina $31,600.

Mūrinis — 4 po 6 kamb. Ant 60 
pėdų sklypo 3 kamb. "cottago”. 2 
autom, garažas. Centr. šild. $3,400 
pajamų. Mažos išlaidos. Kaina 
$24,500.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 8-8881

LABORATORY
TECHNICIAN

Routine analysis, moisture 
tests, fasts, etc.

Some high school chemistry. 
fldvancement.

Food processing plant. 
EStebrook 8-6000 

______ Mr. Mels_______

MODEL
CLERK

LITE TYPING 
TRAINEE

Interesting and diversiiied 
position, will train poised 
young lady with 34 b., 27 
in. waist, 37 in. hipi, tor 
designers' model Mušt have 
clerical aptitude and lite 
typing skili. Generous start
inę salary. Excellent vork- 
ing conditions. Cafeteria, 
profit sharing plūs many 
employee benefits. For appt. 
call Miss M. Cole, SEeley 
3-5110, ext. 342.

The FORMFIT CO.

400 S. Peoria

' HELP w7nTED —’ MEN "
»»»»»»»»»««»»»----

REIKALINGAS DAIDirot
(CARPENTER)

HOME BUILDERS
General Remodeling Contraetors 

TeL HAymurket 1-S9«*
1548 W. I8th Streot ,

TRUCKER

HELP UANTED VYRAI

Cost Department 
T R AINEE

College graduate or high school 
student with eaperience in 
factory cost accounting.

Age 30 or under. 
Excellent opportunity.

tu oru apšild. Naujai dekoruoti kmb. , T C A Į7 RDAMO^L T«r 
Ir rūsys Atskiras kamb. pastogėje, i !_/*_, zVI UIY/Al 1I1L.
I nouni užimti. BEverly 3-2276, , | 155 NO. CiCetO

Neil Cashman 
EStebrook 8-6000

I B M TAB OPERATūT
Experienced with 403, 604, 602, 
519. Should be able to wire board 
Capable of assuming supervigorv 

responsibility in reasonable 
period of timė.

New IBM instalation starting 
with order and billing.

LEAF BRANDS, Inc.
1155 N. Cicero —, Neil 
Cashman, ES. 8-6000

Arli 65-os Ir |Jiwndalc. Savininkas 
parduota H k. mūr. bungalovv. Karš

5132-34 KEDZIE AVĖ.
2-įų augštų mūrinis. 1-me augšte krautu
vė ir 3 kamb.; 2-me augšte 4 t 3 kamb., 
alyva apšild. 4 autom. mūr. garažas, plūs 
tuščiai sklypas šalia. Bargenas. $28,000. 
Geros pajamos, virš $320 j mėn. BROM 

REALTY CO.. 1857 W. 51st St. 
GRovehill 6-6100.

Atdarun kasdien apžiūrėjimui 3-jų 
butų modelis

3712 W. 59th St.
37‘zi pėdų sklypas. Daug gerų pa

tobulinimų.

PAJAMŲ NUOSAVYBĖ. Mažus įmo- j 
kėjinius. 1321 S. I*rak<- Avc. 2 mieg. 
kamb.; galimybė (rengti kamliarlus 
arba butų viršuj. $17,506.

3-jų mieg. knmh. namas 
W. 7 2nd St.

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. StenėiaaslUM instoliuoja vi- 

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
Ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oondltionera) lr atliek* 

Wm. J. TUNNEY BUILDER 1 visus skardos darbu*.
LUdlou 5-3066

2121

SAVININKAS parduoda 3.500 
kvad. pėdų, vieno augšto namą. Di 
dėlė raštinė. Karštu vand. alyva 
apšild., 6 k. mūr, bungalow iš prie
kio

6215 S. Damen Avė. 
GRovehill 6 2522

1546 S. 49th Court, Cicero
TeL OLympic 6-0775 ano 8 vak 

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

OLympic 2-6752

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA
VUų r ūžtų apdraudos Automobi 

lių fInannavimaa. Notarlatas Valsty
bės patvirtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAIbrook ė-Mtll

CICERO. 2-jų butų “shingle” 
apkaltas namas. 5 ir 6 kamb. Ar
ti 16th ir 50th Avė. Karštu vand.-i ___ ___
apšild. 2 autom, garažas. 30 pė-1 intekmtatf. insuran<’F aofni'I 
dų Sklypas. $17,900. SVOBODA, 6l»8 H. Ashland Avė.. Gblnųcn 36, I1L 
6013 Cermak Rd BIshop 2.9.1 R9......... ........................... •

$8.000 PILNA KAINA. Mūrinis 
namas. 4 ir 3 kamb. Pajamų $40 
j mėn. 2 autom, garažas. Apylin
kėje 28 ir Savvyer. Įmokėti $2,000

SVOBODA, 87S® W. 26th St 
LAtvndale 1-7038.

PARDAVIMUI

PARDUODAMAS ALYVINIS 
PEČIUS. Mažai vartotas 

PRoapect 8-0643

No experience needed, will 
train energetic young man 
for receiving department, 

įsigykite dabar j trockinę and stock work.
Mušt be draft exempt in 
good health.

EXCELLENT W0RKING 
CONDITIONS

PROFIT SHARING, PLŪS 
MANY EMPLOYEE 

BENEFITS

CALL MISS COLE
SEeley 3-5110

The FORMFIT Co. 
400 S. Peoria

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 

mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail. Vl. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padare dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus 
' siųskit n

kartu au pinigais

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street

Chicago 29, IU.
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VIETA IR LAIKAS:
Lietuvių Auditorijoj
šeštadienį, spalio mėn. 26-tą dien? 

7:30 valandą vakare

DTFNRAST1S DRAUGAS, CHICAGO, TLLTNOTS

TRADICINIS MOKSLEIVIŲ AT-KŲ SĄJUNGOS

JAUNŲJŲ TALENTŲ VAKARAS
Po programos — šokiai, grojant B. Pakšto orkestrui. Veiks bufetas.

M. MEKAITE 
J. VILKAITE
A. BALYTE
B. BARDDICA1TE

DALYVAUJA:
F. STROLIA 

A. VASAITIS 
M. MOTERAITIS

Nuoširdžiai kviečiame visus dalvvauti 
šiame vakare. RENGĖJAI

------------------ ■

Thompson, Conn. Nor, filmų rodymas turėjo bū
r 7 ti pradėtas 7 vai. vakaro, tačiau

; , , Marianapolio žinios žiūrovai pradėjo rinktis visa va-
— Kun dr. C. Sipovič, MIC,flanda anksčiau. Kas maloniau-

atvykęs iš Londono, šiomis die- s’a pirmieji atvėrusieji salės 
nomis svečiavosi Marianapolyje.; dur*s ^uvo senosios kartos-at- 
Jis labai įdomiai kalbėjo Maria- slova*- Geneliai, su didžia metų 
napolio moksleiviams apie ryti- na^a ant Pečiy, tiesiog būriais 
nių apeigų istoriją. rinkosi. Nuostabu, kad per to-

— Thomas McGrecevy, namų kią H»a eilę metų savosios žemės
statytojas iš Roxbury, Mass., pa ! kvapas, lietuviškų dainų lyrika 
matęs Marianapolio moksleivių 'r karsta tėvynės meilė net tur- 
sukimsimą patalpose, paukojo i tingojo Amerikos krašto kaitrio- 
$300 Marianapolio naujos sta- s’os saules nebuvo išgarinta, 
tybos fondui. j Gražus pavyzdys mūsų naujie-
_ Louis Loffredo. M. D., Cres siems imigrantams, kurie, vos 

cent ligoninės savininkas Middle P° keleto metų Amerikoje, jau 
town,.Conn„ paaukojo visą eilę neberanda lietuviškuose subuvi- 
reikmenų Marianapolio ligoni- muose nieko, kas patenkintų jų

CHICAGOS ŽINIOS išarti ir toli
Parodų salė prie 23 gatvės

“išlepusj” meninį skonį.

Tiesa, filmo pasižiūrėti susi
rinko daug ir naujųjų, kaikurie 
net iš Springfield, III., atvažiavo. 
Gausiai buvo atstovautas ir St. 
Louis. Mo., miestas. Matyti, kad 
žmonės domisi ir laukia gyves
nės kultūrinės veiklos. Ar mū
sų kolonijos komitetas nesu
krus?

Pamačius, kokį susidomėjimą 
sukelia lietuviškos programos 
mūsų bendruomenėje, kyla no
ras ko daugiau tokių programų

nei. Re to jis be atlyginimo skie 
pijo visą Marianapolio štabą nuo 
aziatiąkos slogos.

— VVilliam McLaughlin, Ma- 
riar.dpolio auklėtinis iš Seattle,
Waahihgton, su pasižymėjimu 
baigė pirmus mokslo metus U.
S. Military Academy, VVest 
Point, N. Y. Tos mokyklos “re
gistrams” Major Robert S. Day 
sveikino Marianapolio va dovy- 
vybę ir priminė, kad Marianapo- 
lis yra viena rinktinių mokyklų, 
kurios ruošia savo mokinius į- 
stojimui į VVest Point.

— Marianapolyje tiek mokinių i turėti. Tačiau ypač mažose ko- 
susirgo “flu”, kad reikėjo savai- lonijose yrą sunkus sceninis dar- 
tei nutraukti pamokas (iki spa- ^as- Didžiosios kolonijos turi 
lio 27 d.). Pamokos bus papil- net labai stiprių meno kolekty-
dy|ęs gruodžio mėnesį Kalėdų a- 
tostogų metu.

— 25 Marianapolio auklėtiniai
pradėjo mokslus eiti šiose kole
gijose: St. Benedit’s College, St. 
Michacl’s College, St. Louis Uni
versity, Wentworth Institute, 
University of Michigan, George- 
town University, Providence Col 
lege, Manhattan College, The Ci- 
tadel, St. Anselm's College. Ford 
ham University, Springfield Col 
lege. University of Miami, Bos
ton College, University of Con- 
neeticųt, St. Francis College, 
Marąuette University, Villanova 
University ir VVorcester Poly- 
technic Institute.

vų, pajėgių pastatyti net didžiuo 
sius mūsų dramaturgų veikalus. 

1 Skaitome spaudoj apie pastaty
mą “Prieš srovę”, “Atžalynas” 
“Aušros sūnūs” ir daugelį kitų. 
Didieji net ir operas pastato. O 
kodėl gi nenufilmuoti visų ge
resnių pastatymų ir leisti jais 
pasigrožėti tolimuose Amerikos 
kampuose įsikūrusių lietuvių ko
lonijų nariams. Būtų gera kad 
šia mintimi susidomėtų Lietuvių 
Bendruomenė ar net privatus 
verslininkas.

Rodyti lietuviški filmai davė 
ir šiokį tokį pelną. Vykdydami 
sueigos nutarimą mūsų skautai 
artimiausioje ateityje visą pel-

Stipresni skiepai 
prieš slogą

Greitu laiku Chicagoje bus 
gauti daug stipresni skiepai 
prieš aziatišką slogą ir tie skie
pai daug sėkmingiau apsaugos 
nuo susirgimų. Ta sloga Chica
goje yra susarginusi nemažai 
žmonių. Be kitų turėjo laikinai 
užsidaryti Šv. Teresės parapinė 
mokykla, kur net ketvirtadalis 
vaikų susirgo tomis slogomis.

Pusmetis kalėjimo už 
pavogtą laišką

Federalinio distrikto teisme 
buvo nubaustas puse metų ka
lėjimo čikagietė L. Musolf, 28 
m. amžiaus, kuri iš pašto dėžu
tės pavogė laišką. Ta .moteris 
jau buvo policijos priežiūroje, 
nes anksčiau buvo sugauta be
vagianti laiškus iš pašto dėžių 
gatvėje.

Tardo dėl viliojimo į mašina
Chicagos policijoje yra tar

domas Frank Laszlo, 27 m. am
žiaus, kurį įskundė dvi 16—17 

! m. amžiaus merginos, kad jisai 
norėjo jas įsivilioti j savo ma- 

į šiną. Policija tardo, ar kartais 
tas tipas neturėjo ką bendro su 
Gimęs mergaičių nužudymu.

Nauji automobilių modeliai
Spalio 31 d. ir lapkričio 1 d. 

'daugelis vadovaujančių auto- 
; mobilius fabrikuojančių firmų 
i pas pardavėjus demonstruos 
’ savo naujus 1958 metų mašinų 
modelius.

Chicagos meras Daley ir spe
cialios komisijos pora pareigū
nų pareiškė spaudai, jog yra 
nusistatymas suvažiavimų ir 
parodų salę statyti paežerėje 
prie 23 gatvės. Numatoma, kad 
ta didžioji salė bus baigta 1959 
metais. Gub. Stratton taipgi 
pritarė tam planui. Tam reika
lui Chieagos parkų distriktas 

j be mokesčio paskyrė 52 akrus
žemės.

I
Gaisras po vagonu

!’ Chicagoje ties Orchard ir 
North gatvėmis užsidegė pas
kutinis vagonas iškeltojo taru- 
kinėlio, kuriuo važiavo apie 
300 keleivių. Atrodo, kad ugnis 
įsižiebė iš elektros laidų. Degė 
tik vagono apačia. Gaisrą greit 
likvidavo ugniagesiai.

Nuteisti apiplėšusieji 
Liberacę

Kriminalinis teismas Chica
goje nubaudė nuo vienerių iki 
dviejų metų kalėjimo tuos vy
rus 23—29 m. amžiaus, kurie 
nusikalto apiplėšdami smuiki
ninką George Liberace, garsio- 

; jo pianistė brolį. Plėšikai pri- 
I sipažino kaltais.

J. A. VALSTYBĖSE
— R, Kezys, jaunimo tarpe 

t gerai žinomas savo organizaci- 
' niais gabumais, sutiko būti Lie- 
, tuvių Studentų sąjungos JAV 
! visuotino stivažiavimo rengimo 
komisijos pirmininku. Suvažia
vimas įvyks Padėkos dienos sa
vaitgalyje Nevv Yorko mieste. 
Visu uolumu jau pradėti paren
giamieji darbai.

— Dr. A. Darnusis, dr. J. 
Girnius, prof. Kuprionis, dr. V. 
Viliamas ir dr. V. Vygantas
skaitė paskaitas SAS stovyk
los metu, kuri vyko Jaunimo 
stovykloje prie Detroito rugsė
jo mėn. pradžioj. Paskaitomis 
studentai buvo patenkinti ir 
tiek klausytojai, tiek SAS val
dyba prelegentams labai dė
kingi.

— Tėvas Tomas Žiūraitis, do
mininkonas, kapelionaująs Ox- 
ford, Mich., šiomis dienomis iš

vyksta Europon. lankysis Ita-i 
lijoje, Austrijoje ir kt. Tuo pati 
metu gins disertaciją filosofi-l 
jos mokslų daktaro laipsniui! 
jsigyti. Užtruks apie trejetą 
mėnesių.

— YVaterbury Santaros sky-j 
rius rengia koncertą, kuris 
įvyks lapkričio 9 d. 7 vai. va
kare, 103 Green Street salėje. 
Programą išpildys lietuviai stu
dentai, menininkai.

Po koncerto seks linkimi stu-‘ 
dentiški šokiai._

—•* Baltimorės Lietuvių stu

dentų skyrius šiems akademi- ( 
niems metams išsirinko naują I 

į valdybą: Rimas Česonis — Į 
' pirm., Algis Bačanskas — vice-,
I I
pirm., Genutė BuraČaitė — sek

retorė ir Šarūnas Nastopka — 
ižd.

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomi — 1( TEKLE SEBEL- 

SKYTE, URBONAS. 2) TEOFILE 
ŠEBELSKYTE UŽEMECKIS. 3) 
VINCAS ŠEBELSKIS. 4) ANTA
NAS ŠEBELSKIS. Visi Mykolo 
vaikai. Gyv. Chicagoje. Jieško Ka
zimiera šebelskytė iš Lietuvos. At 
siliepti — Bronė Baktys, 2717 W. 
tlst St., Chicago 28, III.

DĖMESIO i

Mr. Svoboda, Real Estate agen
tas, 3739 W. 26th St., Chicago: 
Ciceroje — 6013 W. Cermak Rd. 
pardavė mūsų nuosavybę 3306 W. 
23rd St. labai greitai ir mes nuo 
jo pirkome nuosavybę — 3439 W. 
23rd St., esame labai patenkint. Ji 
rekomenduojame visiems kurie 
jieško “bargenu".

Mr. & Mrs. Periszti

CHICAGOS SKAUTŲ TĖVŲ KOMIT. RENGIAMAS LINKSMAS

VAKARAS-BALIUS
įvyksta šį šeštad. spalio 26 d. 7:30 v. v. Western Ball
room. Visi kviečiami atsilankyti

DĖMESIO!

ii

t

f
— Lituanistiką Marianapolyje n4 paskirstys šalpos reikalams, 

šiaik mokslo metais dėsto kun. ! Pigiems atsilankiusiems ftarū 

Vačjovas Paulauskas.
-i- Kitataučiai šiuo metu jau j 

pradėjo atsiųsti įstojimo prašy- i 
mue 1958 — 1959 mokslo me- i 
tanjp Marianapolyje. Visos vie- į 
tos v ketvirtoje klasėje jau yra ! 
užimtos. Patariama lietuviams, j 
kui*i^norėtų savo sūnus įrašyti 
į. pihrtią, antrą ar trečią klasę I 
Marianapolyje, atsiųsti savo pra j 
šymuą prieš Kalėdas.

—. Pradedant 1958 — 1959 I 
mokslo metais, kaina už mokslą 
ir bendrabutį Marianapolyje bus 
$1,350 per metus. Lietuviams 
duodama nuolaida.

Visiems atsilankiusiems Šarū 
no būrelis nuoširdžiai dėkoja.

% Giz.

East St. Louis, III.
Puikus filmas

Skautų vyčių Šarūno būrelis, 
pasinaudodamas brolių Motuzų 
ir Beleckų dar Lietuvoje suktais 
filmais, nudžiugino šios koloni
jos lietuvius, parodydamas jau 
taip . seniai matytos, numylėtos 
tėvynės vaizdus.

AJA.
EVA KRIZIENE

SADAUSKAITĖ
Gyveno 3605 S. Albany Avė. 

Tel. LA 3-7686 
Mirė spalio 24 d., 1957, 8:30 

vai. vak., sulaukus pusės amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Alytaus 
apskr.. Seirijų parap., Gudri- 
nėlių kra. j. $1-

Amerikoje Išgyveno 43 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

draugai ir pažįstami.
baidotuvėmin rūpinasi Ona Ir 

Domininkas Zdanal.
Priklausė Chicagos Lietuvių 

Draugijai.
Kūnas bns pašarvotas šeši.

6 v. v. Petro Bieliūno koply
čioje. 4348 S. California Avė.

laidotuvės Įvyks pirmadienį, 
spalio 28 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta J švenč. 
P. M. Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta J šv. Kązimlero kapines.

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

Nuliūdę DRAUGAI
Laidotuvių direktorius Pet

ras Bieliūnas. Tol. LA 3-3672.

A. A

ANTANAS STYLER 
(Stalioraitis)

Mirė spalio 25 d.. 1957. 11:30 
vai. ryto. Gimė Lietuvoj. Kilo 
iš Marijampolės apskr., Viša
kiu Rūdos parap., Jūrų km.

Amerikoje išgyveno 56 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

brolio sūnus Juozapas Stalio- 
raitis su šeima, ktti giminės, 
draugai Ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje. 3307 South 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
spalio 2 8 d., Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Sv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rtoje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiami' visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse."

Nuliūdę: Brolio sūnus su 
šeima.

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. Y Arda 7-
3401.

MOTIEJUS BUZAS
Gyveno lo&»6 S. Edbrooke 

Avė.
Mirė spalio 25 d.. 1957, 1:45 

vai. ryto, sulaukęs 71 m. am
žiaus.

Gimė Lietuvoje, kilo iš Ma
rijampolės apskr., Prienų pa
rapijos.

Amerikoje išgyveno 31 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Bronislava (Danevičiū- 
tė), 3 sūnūs: Mitchell, marti 
Stella: Anthony,, marti Madeli- 
ne; ir Krank, marti Mabel: 4 
anūkai: 3 seserys: Ona Bar- 
člulis, Eva Balehunas: ir Ag
nės Pauža lr jų šeimos: 2 bro
liai: Paul ir Charles su šeima, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Priklausė Sv. Vardo Draug. 
lr Devinto Ward'o Liet. Demo
kratų klubui.

Kilnu pašarvotas Bukausko 
koplyč., 10821 8. Michigan Avė.

Laidotuvės Įvyks ptrm. spa
lio 28 d.. Iš koplyčios 8:46 vai. 
ryto bus atlydėtos į Visų šven
tų parapijos bažnyčią, kurtoje 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies stelą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
ka pines.

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

Nuliūdę: žmona, sūnūs, mar
čios lr anūkai.. ..

laidotuvių direktorius L. Bu
kauskas. Telj COmmodore 
4-2228.

»«r*i

I
Didžiajam kovotojui dėl lietuvybės, tauriam 

žmogui, nacių kaceto kankiniui
I h .T;

lt*

? JONUI GRIGOLAIČIUI mirus,
jo mylimuosius: žmoną Lydiją, dukterį Janiną, sū-2 •
nų Arvydą ir gimines giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime.
Būt. Hanau gim. mokytojai gyv. Chicagoje:

l)r. A. Alekna, I. Martinkaitytė-Balnienč, J. Budrys, A. 
Eivienė, S Jonynienė, P. Keslfinas, J. Kutra, M. I ėrytis, J. 
Ir P. Maltleikiai, J. Mllnknienė, St. Neima nas, J. Peteraitin, St 
Rūta, St. Ir inž. A. Scmėnai, F. Tarulienė, V. Urbonas, A. 
YWhiv

PA
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EDWARDAS JURAŠAS
Mūsų mylimas vyras ir tėvelis mirė 1957 m. spalio mėn. 

15 d. ir palaidotas spalio mėn. 19 d. šv. Kazimiero kapinėse
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam pasku

tinį patarnavimą ir palvdėjo i jo poilsio vietą.
Nuoširdžiai dėkojame didi. • gerb. kunigams: kun. P. Pat- 

labai, kun. V. Urbai ir kun. Memėnui, kurie atlaikė gedulin
gas pamaldas už jo sielą. Ypač dėkojame kun. P. Patlabai, 
kuris pasak? pamokslą, ir kun: S. Gaučui. kuris palydėjo 
velioni j kapines.

Nuoširdžiai dėkui visiems, kurie užprašė šv. jųišias už 
jo gidą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių 
Dėkojame prel. I. Albavičiui už Rožančiaus atkalbėjimą, kun. 
Memėnui už atsilankymą j koplyčią, kun. Sugintui už atsi
lankymą į koplyčią ir dalyvavimą kapinėse.

Dėkojame kun. Vaškui už Paskutinio Patepimo Sakra
mento suteikimą.

Dėkojame Lorettos Ligoninės kapelionui kun. Richard 
Calek, ligoninės šv. Kazimiero seselėms, Dr. V. F. Kau
nui nž gerą priežiūrą ir visam ligoninės personalui.

Dėkojame vargonininkui p. A. Mondeikai, zakristijonui 
p. J. šumakariui

Dėkojame bendradarbiams grabnešiams; ir Liet. Teisi
ninku Draugijai.

Dėkojame visiems, kurie pareiškė mums toje liūdnoje 
valandoje užuojautą — žodžiu Ir raštu.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Vasaitis-Butkus, kuris 
maloniu patarnavimu atėmė mums rūpesčius tose liūdesio ir 
skausmo valandose.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, .kuriems at
skirai neturime galimybės padėkoti. Visiems, visiems nuo
širdų:) dėkui. žmona Elena, sfln&a — Kliuvklas Ir Liūnas

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC.
Licensed by U.S.S.R.

135 W. 14fh. Hew York 11, N.Y. Tel. Cflelsea 3-2883

Mūsų firma yra gavusi iš “Intourist'' Moscow oficialų leidimą — "License' 
Tiesiog siųsti pakietus į:
USSR, LIETUVA, ESTIJĄ LATVIJA, UKRAINA, BYELO - RUSIJA, BUKOVINA, 
ARMĖNIJA IR I VISAS SOVIETŲ RESPUBLIKAS.

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

UŽMIESČIO KLIJENTAI GALI BCTI TIKRI, KAD JŲ PRISIŲSTI SIUNTINIAI BUS TUO
JAU SUTVARKOMI. GAVĘ JŪSŲ PAKIETĄ TUOJAU PAT PASIŲSIME JUMS DETALIĄ 
IŠLAIDŲ SĄSKAITĄ.

SVARBU! VISOS PERSIUNTIMO IŠLAIDOS, IR MUITAS, YRA 16 ANKSTO ČIA APMOKA
MI. JŪSŲ GIMINES IR DRAUGAI GAUS SIUNTINI BE JOKIŲ PRIMOKEJTMŲ.

MOŠŲ KLIJENTŲ PATOGUMUI. MES TURIME NERIBUOTĄ PASIRINKIMĄ MEDŽIA
GŲ, ODŲ, AULINIŲ BATŲ IR BATUKŲ, LAIKRODĖLIŲ BEI LAIKRODŽIŲ, VAIKAMS RŪ
BŲ, SKARELIŲ. ŠALIKŲ IR KITŲ DALYKŲ AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRIEINAMIAU- 
SIOMIS KAINOMIS. PILNAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ VAISTŲ. IŠSIUNČIAME SIUVA
MAS MAŠINAS. RAŠOMAS MAŠINĖLĖS, MECHANIŠKUS IR TECHNIŠKUS INSTRUMEN

TUS. IR FOTO - APARATUS. REIKALAUKITE MŪSŲ KAINORAŠČIO.

SPECIALŪS PASIŪLYMAI KALĖDŲ DOVANOMS!
- Siuskite dovaną pakista savo (iminnmslr draugam. Sovietų Sąjungoj*. r

Berniukams (5 iki 12 m.) Pilna kaina $38.33Nr.
2 Jard. 100% vilnom" medž. berniuko žiern. pultui. 

Gerott kokybės. Visų spalvų.
2 Jard. pumuSalo: Geros rūšies, pritaikintos spalv. 
2 Vi Jard. Rijyon gabardine. 60 colių pločio, kostiu

mui. Ilgam dėvėjimui.
2 jard. pamušalo. 1 Jard. kišenėm, t. b, kostiumui. 
1 pora žlem. batų. odiniai į»u kailio pamušalu.

geros kokybės.
3 jard. flanelio marškiniams. Geros rūšies, didelis 

pasirinkimas spalvų.
Setas 6 Ball-potnt. plunksnų (įvairių spalvų raša

las) plastikiniame krepšelyje.

Nr. 2. MiTgaltenis (4 Iki 10 m.) Pilna kaina $38.96

1 tį Jard. suknele, medž., 86% viln.. 15qf, nylon.
Puikios kokybės, plaunama. Pasirinkimas formų 
ir spalvų.

2 Jard. iooę( vilnonPs medž. mergaitės paltui. Ge
riausios rūšies. įvairių spalva,.

2 Jard. vilnos - vatalino pamušalo paltui, pritai
kinta spalva.

1 pora batukų žiem.. odln.. kailio pamuš. geros 
kokybčs.

1 gražus viln. šalikas, pritaikintas prla palto.
2 poros šiltų kojinių.
tį sv. šokolado. Žymios firmos.

Nr. S. Motinai.. Pilna kaina $50.74
Rankinis laikroilčlls, šveicariškas, 17 akmen. Nerū

diju ličio ni'-talo, atsparus vandeniui, sutrenkimui, 
su gražiu "suėdė” dirželiu arba pritaikinta apyr.

3 jard. 100% vilnonės medž. sukilėliai arba 2-Jų 
dalių kostiumui. Geros kokybės, didelis pas. «,».

1 Gražus nylon apatinis.
1 pora nylon kojinių, geros rflšbs,.
1 Importuota vilnonė skarelė, didelė, turkiško ar

ba gėlių rašto.
I imitacijos perlų karoliai.
1 sv. Muilo — Ivory arba 8wan.

N r. 4. Tėvui. Pilna kaina $.*>,).05

Rankinis laikrodėlis. Šveicariškas. 17 akmen. Nerū
dijančio metalo, atsparus vandeniui, sutrenkimui, 
su g'-ru odiniu dirželiu.

3 tį jard. 1OOrj. viln. medž. vyr. kostiumui, g, r. 
kokybės. įvairių spalvų.

2 tnrd. mmušalo, pritaikinta spalva.

1 jard. kišenėms medž. ir kiti visi priedą,.
3 Jard. baltos medž. marškiniams. Geriausios rųš.
2 poros 100f^ vilnoniu kojinių (išsitempenčios).
1 kaklaraištis, pritaikintos spalvos.
I an cigarečių, populiarios rūšies.

Nr. 5. St*nel<*i. Pilna kaina $62.1 4

l pora Italų- Žieminiai, odin. kailio pamuš, geros r.
3 jardai 100% vilnonės medž. suknelei arba 2-Jų 

dailų kostiumui. Geros rūš.
1 megztinis žakietas 100% viln. Geros rūš.. visų 

dydžių ir spalvų.
1 por. žieminių apatinių rūbų (apatinis ir kelnai

tės). Geros rūšies.
I por. vilnonių pirštinių.
1 sv. kietų saldainių. Atskirai suvynioti.
1 sv. sviesto, cerlausioa rūš.. "sealed can" dėžutėje. 
1 sv. muilo. Ivory arba 8wan .

Nr. A. Seneliui. Pilna kaina $61.Kl
1 pora šliurių. Odinės, kailio pamuš. Geros rūš.
3 Vį Jard. 100% vilnonės medž. kostiumui. Visų 

spalvų. Geriausios rūšies.
2 Vį jard. pamušalo, pritaikintos spalvos .
1 jard. kišenėms medž. Ir visi kiti priedai.
1 l'nlon suit — npatinlai, šilti žieminiai.
1 megztas žakietas, ilgom rankovėm. 100% vilnų, 

šiltas. įvairių dydžių ir spalvų.
1 pora vilnoniu pirštinių. Visi) dydžių bei spalvų. 
1 sv. laboko, rlgaretėms nrha pypkei. Geros rūšies, 

žinomu firmų.

Nr. 7. Vl*ni š'imiil. Pilna kaina 38.76 
1 sv. šokolado, žinomos firmos, geriausios rūšinę 
1 sv. kakao. Van Houten de luxe.
1 sv. kavos, dėžutėje, viso krašto žinomos firmos. 
Vį sv. arbatos. Lipton.

2 sv. cukraus, plytelėse arba smulkaus.
2 sv. sviesto. Grade A., Creamery, “aea|ed can”-dė£. 
2 sv. baltų miltų. Gold. Medai.
2 sv. medaus, tyro. "Sealed can” dėžutėse,
3 sv. taukų. Gryni: pagerinti.
2 sv. ryžtų. Clelt, ilgi grūdeliai, Cnrollna.
1 sv. kietų saldainių, gryno cukraus dėžutėse.
I sv. muilo. Ivory ariu* Swan.

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

ATDARA KASDIEN NUO 9 V. R. Iki 6 V. V. SEKM. NUO 9 V. R. IKI 4 POriET

SIUNTIMUIATSIMINKITE. KAD JUS BETURITE TIK KELETĄ SAVAIČIŲ PAKIBTŲ 
JEI NORITE, KAD JIE BOTŲ PRISTATYTI KALĖDOMS
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X Chicagon Ateitininkų Sen
draugių skyriaus valdyba kvie
čia skyriaus narius skaitlingai 
dalyvauti Kristaus Valdovo mi
nėjime Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos bažnyčioje ir salėje. Mi
nėjimas Jvyksta spalio 27 d. 3 
v. P- P-

X Elzbieta Ir Izidorius Zai-

Lietuvos Kareivių draugi- PRAKASAMI NAUJOS SV. KRYŽIAUS LIGONINES PAMATAInum t irnji.it u onl/niu Jioni *
Šiandien, šeštadieni, Šv. Kry- Jau lapkr. 15 d. prasidės sta- parama statybai ligoninių kro-

X
ja Cicero praeitą sekmadieni 
minėjo draugijos 20 m. sukakti. 
Vakarienę atidarė draugijos 
pirm. Kazys Sunkus, kun. P. 
Patlaba atkalbėjo maldą, vėliau 
jis ilgesni £<*4 tarė prel. I. Al- 
bavičiaus vardu. Buvo pagerb
ti pirmieji draugijos tvėrėjai: 
J. Rainis, K. Andrijauskas, V. 
Bernotas, A. Maziliauskas, St. 
Jaškūnas ir J. Gurskis. Lietu
vių choras, vedamas J. Kreivė
no, padainavo keletą dainų. 
Buvo pagerbti A. B. Petkus, J. 
Nagreekis, A. Vaštokas, L. E. 
Sirevičius, J. A. Kiškūnas, J. 
Bagavičius. Tautinių šokių gru
pė Žilvitis, vadovaujama Br.lis bridgeportiečiai, šiomis die

nomis parėmė tėvus marijonus j Jameikienės, pašoko keletą šo- 
jsirašydami j vienuolyno gar- kių. Daug Cicero organizacijų
bės rėmėjus. Zailiai gyvena 
nuosavame gražiame name. Tė'

sukaktuvių proga sveikino Ka
reivių dr-ją. Dovaną laimėjo A.

vai jaučiasi laimingi, kad su į Maziliauskas. Vakarienė praėjo 
jais kartu gyvena dukra ir žen
tas Goštautai. Visa šeima — 
senieji ir jaunieji gražiai kalba 
lietuviškai. Žentas laikosi nuo-

labai šauniai.

X St- Barzdukas, D. Bylai- 
tienė, L. Iiambritinas, J. Gim
butas, L. Grinius, dr. K. Gudai- 

monės, kad gerai daug kalbų vi. Žilėnas užsiprenumera- 
mokėti, bet gėda savo tėvelių, vo Kultūros Fondo leidžiamą
kalbą pamiršti.

X Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas JAV kongrese.
Neseniai išėjo iš spaudos ang-

prof. Vaclovo Biržiškos “Alek- 
sandryną”. Knygos mėnuo — 
yra graži proga užsiprenume
ruoti “Aleksandryną”, tuo bū-

žiaus ligoninėje didelės iškil
mės — prakasimas pamatų 
naujam ligoninės pastatui. Jau 
3 vai. p. p. dabartiniai ligoninės 
tarnautojai pradės savo proce
siją j vietą, kur bus prakasami 
pamatai naujai ligoninei. Pra-

pavadinimu.

Grigolaitis mirė Vokietijoje,
j gi jo šeima jau anksčiau yra at

skyrius numatomas jvesti ir ftv. Į vykuai į JAV ir gyyena 
gainė apšildymui. Tas pastatas Kryžiaus ligoninės naujuose pa-1 Įeryje
tarnaus abiems ligoninėms — štatuose.
senajai ir naujajai. Senosios li- Dabartinėje ligoninėje yra 

260 tarnautojų. Naujoje ligo
ninėje reikės dvigubai daugiau.

tyba atskirų pitaipų prie ligo-’niškai sergantiems. Šitoksai 
ninės, kur bus skalbykla ir jė-

“Novellen am Baltischen Meer’* ander Apuzzo, 19 m. amžiaus.

goninės apšildymo centrinė jau 
yra pasenusi ir būtų reikėję CHICAGOJE

nuteistas neribotam laikui } pa
taisos namus už tai, kad plati
no padirbtas penkines. Pas vie
ną buvo rusta 40d, pas kitą 220 
netikrų banknotų. Abudu — 
Melrose Parko gyventojai.

*<AS KĄ IR KUR

Naujų Šv. Kryžiaus ligoninės rūmų propektas

kasimo iškilmės prasidės 3 vai. vistiek naują statyti. Pavasarį Taigi, numatoma, kad ir butų
30 min. Apeigas atliks vysk. jau numatoma naujosios ligo- į pareikalavimas Marąuette par-
Hillinger su vysk. V. Brizgiu, ninės statyba. Naujasis pasta- ko rajone bus didesnis. Naujos

lų kalba 62 puslapių brošiūra du pagreitinant jo išleidimą. į Kalbės konsulas dr. P. Dauž- tas bus penkių augštų ir kai- ligoninės statyba užims maž-
"Freedom for Lithuania”, ku- Vieno tomo kaina 5 dol., trijų ! vardis. Žodį tars statybos ko- nuos apie $4,000,000. Tikimasi daug dvejus metus. Jos pama-
rioje yra sudėtos JAV senato- — 15 dol. Prenumeratos pini- miteto pirmininkas buvęs Chi- gauti pašalpos iš valstybės iž-į

cagos mėras M. Kennelly ir šv. do. Nelengva ją gauti, kadangi 
Kryžiaus gydytojų štabo pirm. ši ligoninė neturi pripažinimo, 
dr. Krol. į jog yra kritiškai būtinoje zono-

Naujoji ligoninė turės 225
lovas (dabartinė turi arti 100).

rių ir kongresmanų kalbos, pa- j gus siųsti Kultūros Fondo vice- 
sakytos minint 39 Lietuvos ne- pirmininkui šiuo adresu: B.
priklausomybės sukaktį. Ją 
spausdino JAV vyriausybės 
spaustuvė, tarpininkaujant se-

Babrauskas, 1436 S. 50 avė. 
Cicero 50, III. je. Tačiau yra vilties gauti pa

tų prakasimas yra didelis, isto
rinis įvykis. Iškilmių programą 
praves tos apylinkės seniūnas 
J. Egan. Iškilmėse dalyvaus ir

Kard. Stritch apie 
komunistus

De Paul universitete ketvir
tadienį buvo didelės iškilmės 
ryšium su paties to universite
to ir jo muzikos mokyklos pa
gerbimu, suteikiant popiežiškas 
teises. Iškilmėse kalbėjo kard. 
Stritch, be kitų dalykų pažy
mėdamas, kad komunistai gali 
atsiekti ir nemažų laimėjimų 
atskirose srityse, tačiau jie ne
gali duoti žmogaus minčiai lais
vės tikrai kūrybingam veikimui 
visose srityse.

Kaip elgtis su jaunimu?
Chicagos mėras gavo specia

lų raportą, susidedantį iš 275 
puslapių, kuriame surašyti stu
dijų daviniai apie miesto jauni
mą, svarbiausia — kaip apsi
saugoti nuo nepilnamečių nusi
kaltėlių atsiradimo ir jų siau
tėjimo. Tos studijos buvo daro-

— Cicero organizuojami anglų 
kalba kursai. Paskutinė užsirašy- 
mo diena yra šį sekmadienį. Re
gistruoja B. Babrauskienė parapi
jos bibliotekos patalpose. Kursus 
ves dr. K. Sruoga.

SIUNTINIAI LIETUVON „

Mūsų bendrovė priima užsa
kymus siuntiniams į Lietuvą 
(bei Rusiją). Per mūsų bendro
vę galima užsakyti dviračius, 
akordeonus, angliškas vilnones 
medžiagas, laikrodžius, vaistus 
bei įvairų maistą ir visą eilę ki
tokių dalykų.

Mes jau eilę metų siunčiame 
į LIETUVĄ (bei Rusiją) viso
kias gerybes, už kurias visus 
reikalingus mokesčius sumoka 
siuntėjas, gavėjas gaudamas 
siuntinį NIEKO NEMOKA. Mes 

i garantuojame siuntinio prista
tymą visu 100%, nes PILNAS 
DRAUDIMAS.

Mums galite atsiųsti iš Lie-mos praeitais metais. Jose da-
lyvavo apie 200 žmonių. Lapkri-, «uv°» KautHH r.-ceF._)u» - vaja- 
čio 7 d. bus platesnis to rapor

X Cicero mieste jau pilnai 
natoriui Paul H. Douglas, o iš- į suicornpieittuotas moksleivių an- 
siuntinėjo daugeliui organiza-Ansamblio vadovas 
cijų bei asmenų senatoriaus raš
tinė.

šalpų iš fondų, kur skiriama I senatorius P. Douglas.

Tam tikras “Freedom for 
Lithuania” brošiūrų skaičius 
dar yra Amerikos Liet. Infor
macijos Centre, 233 Broadvvay, 
New York 7, N. Y. ir ALT 
Sekretariate, 1739 S. Halsted 
St., Chicago 8, IU.

X A. Balytė, gabi baleto šo
kėja, sutiko dalyvauti Mokslei
vių At-kų Sąjungos tradiciniame 
jaunųjų talentų vakare, kuris į- 
vyksta šiandien Lietuvių audito
rijoje 7:30 vai. vak. Po meninės 
programos bus šokiai, grojant 
B. Pakšto orkestrui. Vyresnieji 
galės jaukiai praleisti laiką prie 
staliukų, pasivaišindami bufete 
paruoštais lietuviškais užkan
džiais? Visi nuoširdžiai prašo
mi savo atsilankymu įvertinti 
jaunųjų ir su jais dirbančiųjų 
pastangas.

yra Juozas Remys, valdybos 
pirmininkas Juozas Kreivėnas, 
jo pavaduotoja Skorubskienė, 
ansamblio administratorius pa- 
sktn. E. Zabarskas. Ansamblio 
chorui vadovaus J. Remys, tau
tiniams šokiams K. Sodeikienė, 
baleto skyriui Vebalsis ir sce-

TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVIŲ , A. a. žurn. I. GrigoIaHis 
VAIDMUO APYLINKĖSE Vokietijoje, Gautingo sanato-

Yra viltis, kad mūsų Chica
gos didmiesčio gyventojai įvyk
dys pranašavimus, kuriuos skel
bė keli toliareriai miesto .majo
rai, pranašaudami, jog Chicaga 
pirmaus pasaulyje ir tai atsieks

nos būreliui mok. A. Baukienė. | nuosavomis pastangomis

savininkų susirinkimus ir nu
šviečia, kaip galima padėti at
siekti jų kolonijos namų pato
bulinimų, jei bus panaudojami 
tinkami būdai ir jei atsiras no
ras atnaujinimo veiksmus įvyk
dyti.

to nagrinėjimas.

Kalėjime dėl netikrų pinigų
Chicagoje Rocco Paternoster, 

22 m. amžiaus, nuteistas tre
jiems metams kalėjimo ir Alex-

X šį šeštadienį, spalio mėn. 
26 d., 7:30 vai. vakare Westem 
Ballroom, prie Western ir 35 
gat kampo, rengiamas vaka- 
ras-balius. Gros ir dainuos J. 
Akelio pertvarkytas orkestras. 
Daug linksmos nuotaikos. Gau
sus bufetas, švelnios kainos. 
Balius rengiamas parėmimui 
Chicagos skautų-čių.

X Toronto Lietuvių sporto 
įdubo Vyties krepšininkai da
lyvaus krepšinio žaidynėse, ku
rios įvyksta Lietuvos krepšinio 
pergalių 20 metų sukakties mi
nėjimo proga lapkričio mėn. 
9—10 d. Chicagoje. Čia žais 5 
komandos, kurios rungtyniaus 
St Ritos augšt. mokyklos sa
lėje, prie 63-čios ir Claremont 
gatvių.

X Petras Telia, 1424 S. 50 
avė., Cicero, Dl., mirė prieš ke
letą dienų. Buvo draugiško bū
do senas lietuvis ateivis. Jis 
atsisveikindamas ar pasisvei
kindamas vartojo labai pras
mingus žodžius: “Būkim ge
ruoju”. Palaidotas praeitą tre
čiadienį.

Tautiniams šokiams akordeonu 
gros J. Budrikas, junr.

X Lietuvos krepšinio perga
lių XX-meeio sukakties minėji
mui rengti komitetas savo pa
skutinį posėdį turėjo spalio 
mėn. 18 d. Jame dalyvavo: dr. 
Stp. Biežis, St. Daunys, J. Vai
čiūnas, E. Šulaitis, V. Adam- 
kavičius, Z. Dailidka ir A. An
tanaitis. Iš pateiktų pranešimų 
paaiškėjo, jog komiteto darbai 
vyksta gana sklandžiai.

X A ir D. Petkai, Cicero 
laidotuvių biuro direktoriai, 
gražiai patarnauja laidotuvių 
reikaluose. Neseniai Donaldo 
Petkaus žmona susilaukė sūne
lio. Tėvai Petkai spalio 27 iš
vyksta į lowa valstybę, kur 
mokosi jų sūnus Gerald, pagar
sėjęs plaukikas.

X visus Chicagos moksleivius 
ateitininkus MAS Vakarų apyg. 
valdyba prašo dalyvauti ryt Šv.

Kad taip jau yra, aiškėja 
kiekvienam, kas aplanko senes
nes miesto dalis. Kiek naujų 
pastatų ir gyvenamų namų yra 
išdygę, kiek jų yra pagrindinai 
atremontuota! Tas Viskas nu
skaidrina visą apylinkę ir su
teikia jai naują vaizdą.

Šis svarbus darbas nebūtų 
galimas, jei mūsų taupymo ir 
skolinimo bendrovės nepaskleis- 
tų savo kapitalų senesnių apy
linkių atstatymui ir jų pagra
žinimui.

Tasai pasiryžimas vykdomas 
jau per keletą metų. Pirmosios 
pastangos buvo atsiektos Town 
of Lake apylinkėje, kai, ben
dradarbiaujant su “Back of the 
Yards Council”, virš 35 taupy
mo bendrovių sudarė sąjungą 
ir sutiko finansuoti tos koloni
jos atnaujinimo projektą.

Vadovaujant Joseph Meegan, 
Back of the Yards Council sek
retoriui, buvo sukviesti tos ko-

Neseniai taupymo ir skolini
mo bendrovių apskrities organi
zacijai buvo pasiūlytas projek
tas, pagal kurį šiaurinėje mies-; Kaune, 
to dalyje rekomenduojama iš 
miesto valdybos nupirkti že
mės sklypą, kuriame būtų pa

rijo je spalio 18 d. mirė žurnalis
tas, Mažosios Lietuvos veikėjas 
Jonas Grigolaitis, sulaukęs 55 
metų amžiaus. Iš nacių koncent
racijos stovyklos, kurią jis įdo
miai aprašė knygoje “Nacių pra
gare”, Grigolaitis išėjo palaužta miiiiiiiiiiiitiuilllllllllllllllllllllltiiliililii 
sveikata. Grigolaitis gimė 1902 Lietuviški pašto Ženklai

Geriausias prisiminas

Meilė yra gyvenimo ugnis. Ji 
arba sudegina, arba apvalo.

—Anonimas

tus siunčiame ORO PAŠTU. 
Prašykite mūsų katalogų bei 
informacijų.

GREITAS IR RŪPESTIN
GAS PATARNAVIMAS.

INTERNATIONAL PARCEL 
SERVICE

4102 Archer Avė., Chicago 32, 
UL, tel. FR 6-6399

Jurgio parapijoje įvykaianĮiame atgtovai ,r jiems
Kristaus Karaliaus minėjime. , . , . ... , .. . * « nešta, kad jų užsimojimamsKuopų globėjai prašomi pasi- ... , .
rūpinti, kad vėliavas turinčios ^kalingi finansai šių 35 ben- 
kuopos dalyvautų minėjime su drovių yTa užtikrinti. Toji ži- 
vėliavomis. Prie bažnyčios rink- n’a buvo paskleista tarp kolo-
tis nevėliau 2:45 vai. p. p.

X Chicagos At-kų sendrau
gių skyrius kviečia visus at-kus 
sendraugius dalyvauti mokslei
vių at-kų ruošiamam Jaunųjų 
talentų vakare, kuris- įvyksta 
Lietuvių auditorijoj šį šešta
dienį 7 vai. v.

X M. Gelžiniui yra “Drau
ge” laiškas.

X Į dvidešimties metų pami
nėjimą nuo Lietuvos laimėjimo

m. gegužės 30 d. Poviluose, ši 
lutės apskr. Lankė lietuvių gim
naziją Klaipėdoje ir Btudijavo 
Vytauto Didžiojo universitete 

Teisių mokslus baigė 
, 1931 m. Grigolaitis 1932 m. bu- 
! vo Draugijos Užsienio Lietu- 
1 viams Remti iniciatorius ir stei-

statyti žemomis kainomis nauji I g'ėjas. 1932 
privatūs namai, ši žemė kiek) jaunimo organizacijos Klaipė- 
anksčiau atpirkta su gyvena-i dos krašte Santara vadas. Tais 
mais pastatais, kurie buvo griau
narni, kad įvykdytų “public 
housing” projektą.

Kaimynystėje gyveną žmo
nės tokio “public housing” pro
jekto nepageidavo ir tas buvo 
atmestas. Ši žemė, apimanti ke
letą blokų, yra labai tinkama 
privačių namų statybai. Taupy
mo ir skolinimo bendrovių or
ganizacijos šis sumanymas bu
vo paremtas ir reikalingus pla-

iš Tėvynės
50 įvairių ................... $L00

100 įvairių ........ .......... $8.00
150 įvairių .........

Galima gauti ir kiti lietuviški paš
to ženklai. Pareikalavus kainoraš
tis nemokamai Prašau rašyti vo
kiškai arba angliškai Pardavimas

X Vysk- Vincentas Brizgys 
rytoj (spalio 27 d.) 3 vai. po 
pietų suteiks sutvirtinimo sak
ramentą daugiau kaip 200 as
menų 8v. Kryžiaus lietuvių pa
rapijos bažnyčioje, Hermitage 
av. ir 46 gatvė, Chicago, III.

X Don Varnas posto rengia
mas kalakutų ir polkų vakaras 
įvyksta lapkričio mčn. 16 d. 
posto patalpose,
VVestern Avė.

Europos krepšinio pirmeny
bes — sporto žaidynes ir pa
gerbimo banketą kvietimai jau 
gaunami šiose vietose:

Bridgeporte: Terroje ir Kar
velio prekyboje.

Marąuette Parke: Pas Braz- 
džionį ir Marginiuose.

Ciceroje: A. Vasiliausko 
krautuvėje (14 gatvė ir 49-ji).

Sporto aikštė talpina labai 
ribotą kiekį žmonių, taigi, iš
vengti susigrūdimo, svečiai pra-

6816 South šomi pasistengti kvietimais iš 
[anksto apsirūpinti.

nijos gyventojų ir uždegė juos 
norais statyti gyvenamus na
mus, juos atremontuoti bei pa
tobulinti.

Jau pirmaisiais metais ma
tėme virš 50 pastatytų naujų 
namų ir per 2.400 pastatų re- 
montavimo darbų. Tuo pat me
tu apie 200 apleistų biznio vie
tovių pavirto gyvenamomis pa
talpomis.

Mūsų bendrovių atstovai daž
nai aplanko apylinkių namų nui įgyvendinti pinigus suteiks 

■ " j’ 92 bendrovės — šios organiza-
X Sambūrio “šviesa”, tradi-! cijos nariai, 

ciniam rudens vakarui, kuris Mūsų bendrovių vadovaujan- 
įvyks š. m. lapkričio 9 dieną tieji asmenys yra tampriai susi- 
Westem Ballroom salėse, sta- rišę su savųjų kolonijų reika
liukus prašoma rezervuoti tek iais. Patartina mūsų tautie- 
LA 3-8864. čiams — lietuviams remti šias

X Elena Blandvtf bus pra- bendroves, nes, gausiai prisi- 
nešėja Kristaus Karaliaus mi. i dėdami, padės iškilti gyvena- 
nėjime ateinantį sekmadienį Šv. moms apylinkėms. Jų kapita- 
Jurgio parapijos salėje Bridge-la8 ne vien neš didesnius nuo- 
porte. Meninėj programos daly1 simčiu8- bet ir bU8 investuotas 
tarp kitų dalyvaus smuikinin-įi to8 apylinkės nuosavybes, 
kas Matiukas. I Joseph M. Mozeris

pačiais metais — Klaipėdos kra
što lietuvių dienraščio “Liet Ke 
leivis” vyriausias redaktorius. 
Buvo taip pat “Ostsee Beobach- 
ter” ir “Baltischer Beobachter“ 
vokiečių kalba leidžiamo dienraš 
čio redaktorius. 1939 m. buvo 
Eltos Klaipėdos skyriaus vedė
ju, vėliau buvo Eltos atstovas 
Rytprūsiams. 1940 ra. buvo El
tos redaktorius Kaune. 1941 m. 
jis buvo vokiečių suimtas ir pa
talpintas Sachsenhauseno kon
centracijos stovyklon, kur išbu
vo ligi karo pabaigos. Išėjęs iš 
koncentracijos stovyklos pra
džioje gyveno Bamberge, 1949 
buvo Hanau stovyklos vadovas. 
Knygą "Nacių pragare” išleido 
1948 m., o metais vėliau išvertė 
lietuvių rašytojų novelių rinkinį 
į vokiečių kalbą, kuris išleistas

PRANEŠIMAS
Šiuomi praenšame. kad Victor 

Balanda Real Kshite ofisas, 3163 
So. Halsted St, Chicago, Illinois,, 
vra įgaliotas per Lietuva Family | 
Ix>an Agency teikti paskolas as
meniškiems ir biznio reikalams.

1934 m. buvo tik per laiškus.
CHAS. F. KEZBERS

2907 W. Belden Avė.
Chicago 47, III.

iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*

BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

įstodami į Liet. Knygų Klabu ii 
įmokėdami 5 dol metinio mokesčio 
mes įgaliname per vienerius metut 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu 
uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa
sirenkame už 7.50 dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali būta 
visi, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Sook Ulub)

4545 W. 63 St., Chicago 29, III

Pirmoji tokia knyga lietuvių literatūroje!
Jau pasiroGS knygų rinkoje seniai lauktoji

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS 
ANTOLOGIJA, I dalis

redaguota poeto BERNARDO BRAZDŽIONIO, 
ši Antologijos dalis apima visus lietuvių rašytojus, gimu

sius pereitame šimtmetyje. Iš viso sudėta 49 autoriai, pra
dedant Simanu Daukantu ir baigiant Marija Aukstaite................

Panašios knygos Iki šiol dar neturėjome. Ji padės kiek
vienam geriau susipažinti su lietuvių literatūra. Ją turėtų įsi
gyti kiekvienas literatūros mėgėjas, plačiau apsiskaityti norįs 
studentas ir kiekvienas šviesesnis lietuvis, kuris nenori 
atsilikti nuo savosios literatūros. Lietuvių Beletristikos Anto- 
Ictfja bus labai graži dovana kiekviena proga, puikiausias na
mų bibliotekos papuošalas ir daugelio mūsų šviesumo liudininkas. 
Lietuvių Beletristikos Antologija yra patogaus formato, kie
tais viršeliais, su menišku dail. Romo Viesulo aplanku, tu
rinti 007 psl. Kaina $7.00, ,

Tuojau užsisakyti šią pirmos vertės knygą, siųsdami pinigus:

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street Chicago, 29, III.

J?
JOSEPH M. MOZERIS

Sekretorius
D1RECTORY ADM.

Continued from page 2 

FURS

SWAN8ON FURS, INC.
20112 W. A3RD. ST.

Furs of all types and (tylės, Coata, 
Jacketa, Stoles and Srarvaa at out- 
standtng valuos. Restyllng and ro- 
palr serviee. Bring this ad along 
for freo <lft.

tVAbBHOOK a-aaim.

PHARMACY

ROCHKES MĘDICAL ARTS 
PHARMACY

3213 W. 6Srd St. 
Prescription Specialisto

Prescription. & Mrdications fillcd and 
»rnt abroad. VVorking rloscly with your 
Physician*. CaU in or have your Physi
cian call for immediate service.

Free Pick Up and Delivery 
VVAlbrook 5-4787

KAS TIK TURI GERA SKOHJ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ!

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 
FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So Halsted Ht Victory 2-4220
Atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9—9:30, 

kitom dienom 9—0. sekmadieniais 12—5

%

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Drauge

irnji.it

