
1

chicago
gratis

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

purlibhco av
Th< Lithuanian Catholic Račas Socicvv 

4545 wkst 53ro Btrcct Chicago 20. Ill 
Tclcfhonc LUolOW 5-0500 

LCAOING OAILV COR OVCR A MILLION LirilUANIANS

HOWEQT
IN j ’LįBRARY

DRAUGAS
LIETUVIU KATALIKU SPAUDOS DRAUGIJOS 

LEIDŽIAMAS LIETUVIU DIENRABTIS 
SU BEBTADIENINIU MOKSLO. LITERATŪROS 

IR MENO PRIEDU 
ORAUGAS ĮSTEIGTAS 1000 M

- L 1 -

Nr. 258 Price 10 centH PRINTED IN TWO PARTS

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
6ESTAD1EN1S, LAPKRIČIO (NOVEMBER) 2, 1957 ŠIANDIEN “DRAUGAS" 14 PSL. Kaina 10 centų VoL XU

STIPRINA ORINIO APSIGYNIMO SUSISIEKIMĄ
JT teisinis komitetas dar

tebesvarsto, kas yra agresija
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINES TAUTOS. — Dabar, kai vis tebekalbama apie 
karą, kuris graso Vid. Rytuose, kyla klausimas, ar būtų jam už
kirstas kelias, jei šeštajame komitete būtų prieita susitarimo.

Tas šeštasis komitetas — tai ■■ ■■
sutrumpintai čionykšte kalba va jie pasiglemžė. Anksčiau, kai so
dinamas teisinis komitetas, kuris vietų atstovai Jungtinėse Tauto- 
jau daugiau kaip keturiasdešimt se gindavo savo siūlomą agresi- 
kalbėtojų išklausė, diskutuoda- jos aptarimą, vakariečiai nesykį 
mae klausimą: kas yra agresija, yra pabrėžę, kad tik Sovietų Są-

Kai Jungtinės Tautos kūrėsi,! jungai toks apibrėžimas buvęs! 
daugelis manė, kad taikos labui naudingas. Išminėję šalis, su ku

-

būtų pasitarnauta, jei ateityje 
būtų užkirstas kelias agresijai. 
Todėl ir kilo reikalas parengti

riomis sovietai tokias nepuolimo 
sutartis yra pasirašę, vakariečiai 
įspėdavo, kad gali tas pats atsi-

agresijos aptarimą, kurį paskui į tikti ir kitiems, kas ištiko Pabal- 
priimtų Jungtinės Tautos vado- tijo valstybes, jei sovietinės agre 
vautis savo organams, jų tarpe sijos aptarimas būtų priimtas, 
pirmiausia JT Saugumo tarybai.'

O vengras turi girti

Tuo tarpu, kai kiti kritikuoja i 
sovietinį apibrėžimą, Iranas su 
Panama yra patiekę rezoliuciją, 
kad būtų priimta taip vadinama 
maišyto pobūdžio definicija, tuo 
būdu iš dalies išskaičiuojant ag
resijos atvejus ,ir iš dalies ben
dro apibrėžimo.

Tik sovietinio bloko nariams 
ir jiems pataikaujantiems patin
ka sovietinis agresijos aptari
mas. Praėjusį ketvirtadienį ir 
Vengrijos atstovas „gėrėjosi“

Neturi laimės ir JT

Tačiau kaip jų pirmtakūnė
Tautų Sąjunga, taip ir Jungtinės 
Tautos neturi laimės šioje srity
je. Tai rodo, kad tiek prieš n Pa 
saulinį karą, tiek po jo vienodai 
sunku pasiekti bendro susitari
mo, kas yra agresija.

Vieni prisibijo, kad agresijos 
apibrėžųnan gali būti priskaičiuo 
ta perdaug veiksmų, kas mažin
tų pačių valstybių saugumą; kiti
vėl baiminasi, kad į tą sąrašą , - .. (1. .. ,
gai, patekti permažai, ir tuo bū- tuo ąP>brežirau vadindamas ji
du būtų paliktas paskatinimas I "dld*'u"° -™rbumo . Tač,au 

jai !tie. kurie buvo paskirti ištirti,
‘ kiek Sovietų Sąjunga, pernai su
tepė rankas Vengrijoje, čia tvir
tina, kad ir pagal sovietų siūlo
mą agresijos apibrėžimą, tai, kas 
pernai įvyko Vengrijoje, turi bū
ti pavadinta agresija.

Todėl, kai reikia bendros nuo
monės, tai vyrauja ta, kuri by
loja, jog geriau jau jokio agresi
jos aptarimo bent tuo tarpu ne
turėti, negu turėti netinkamą ap
tarimą. O kai reikia tuo klausi
mu ką nors nuspręsti, tai ir pir
mieji ir antrieji sutaria metus 
kitus palaukti, ligi „orai prasi
blaivys“, kaip sakoma.

Diskutuoja. jau 4-tą kartą

Agresijos aptarimo klausimui 
Jungtinėse Tautose esant nuo 
1950 m., dabar jis diskutuojamas 
jau ketvirtą kartą iš eilės. Ir da
bar, kaip ir pirmaisiais trim at
vejais, tebevyrauja maždaug tas
pats nesutarimas. Todėl ir dabar VVASHTNGTON, lapkr. 1. — 
nereikia tikėtis kokio nors kito- Prezidentas Eisenhower vakar

Atvyko į Puerto Rico
SAN JUAN, Puerto Rico, lap

kričio 1. —lames Hagerty, pre
zidento Eisenhowerio spaudos 
sekretorius, vakar atvyko lėktu
vu į San Juan. Laivyno pareigū
nas pasakė, kad Hagerty atvyko 
poilsiui.

Saugumo klausimais

kio sprendimo, kaip atidėjimo li
gi sekančio karto. Tai gali būti 
metai, dveji. Pagaliau, juk tai 
nesvarbu. Svarbu, kad atidėti.

Tas teisinis komitetas per dis
kusijas vadovaujasi trim pagrin

posėdžiavo su tautine saugumo 
taryba ir tarėsi apsigynimo klau 
simais.

• Irako princas Abdul llah vi
zituoja nacionalistinę Kiniją.

diniaiš dokumentais? Pirmasis Į lfako P*""“ vakar atvyko >
yra specialios komisija, praseki- Ta,Pcl' Formosos sostinę.

mas, apžvelgiąs agresijos apibrė- --------------------------------------------------
žiroo bandymus prieš tai ir ligi
šiolei ir pranešąs, kad ta komisi
ja nepasiekė vieningos nuomonės 
ir todėl siūlė patį klausimą ati
dėti. Tas pranešimas tikrumoje 
buvo parengtas pernai, bet tada 
klausimą atidėjus, jis perspaus
dintas dabar. Toliau seka rezoliu 
cijos. Viena, iš jų, ir pirmoji, yra 
sovietinė, kurią įnešė jų atstovas 
Kuznecov, siūlydamas sovietų 
peršamą agresijos apibrėžimą.
Kita yra įnešta Irano ir Pana
mos.

Tik sovietams tiko

Sovietų rezoliucija čia kiekvie
ną kartą siūloma, beveik ta pati 
nuo 1950 m. Jų agresijos aptari
mas yra specifinis, išvardinant 
agresijos atvejus. Ir jie tenai su
mini atvejus, kurie, anot jų, lie
čia ne tik karinę, bet ekonominę 
ir ideologinę agresiją.

To agresijos aptarimo pagrin
diniais punktais buvo pagrįstos 
nepuolimo sutartys, kurias So
vietų Sąjunga savo metu buvo 
p&sirašiusi su eile valstybių, jų 
tarpe ir Lietuva, lr kurias paskui

Nebeito fiziluis — prof. Tsung 
Dao Lee, 30 mrtų, Kinijoje gimęs 
Columbia universiteto mokslinin
kas gavo 1951 metų Nobelio fizi
kos premiją. Taip pat Nobelio fi
zikos premiją kartu su juo gavo 
Chen Ning Yang, Princeton profe
sorius. Premija vra apie $40,000.

(INS)

Taika šioie žemės dalyje — Jungtinės Tautos, sovietai ir kiti galbūt karščiuojasi karo ga
limybe palei Turkijos - Sirijos pasienį, bet ši pasienio dalis atrodo pakankamai taikinga. Esi 
Tu ru įjos žemėje, žiūrint į Siriją. Sargyoiniai yra turkai. Užpakalyje — šeima eina į pasienį ir 
rieda sunkvežimis atrd&o su javų maišais. (INS)

Nauja milžiniška britų oro baze
. Indijos vandenyno salose
LONDON, lapkr. 1. — Pranešama, kad Britanija įsiruoš di

džiulę oro laivyno bazę Maldive salose, Indijos vandenyne, kuri 
padės palaikyti susisiekimą su Australija ir N. Zelandija.

Bazė kainuos 5,6 mil. dolerių., - --------------------------------------
Pradės veikti 1958 m. Maldive į .
salos yra nepriklausomas Sulta- j SovietŲ IdikraŠCIŲ

Išvežiotojų unija nori pasilikti 
AFL-CIO federacijoje

VVASHINGTON, lapkr. 1. — Išvežiotojų (teamsters) unija 
vakar atliko paskutinį žygį pasilikti AFL — CIO darbo federaci
joje. Vykdomoji išvežiotojų unijos taryba vienbalsiai nutarė ape
liuoti į AFL — CIO narius, kad unija ir toliau galėtų pasilikti 
AFL — CIO federacijoje.

AFL—CIO vykdomoji taryba 
prieš savaitę suspendavo išvežio
tojų unijos narystę ir pagrasino 
išmesti iš federacijos, kad unija 
atsisakė išvalyti savo namus. Iš- 
vežiotojų unijos vadovybė kalti
nama korupcija.

Atsakė į ultimatumą

Išvežiotojų unijos vykdomoji 
taryba vakar susirinko į unijos 
būstinę. 13 narių taryba, domi-' 
nuojama James R. Hoffos, atsa
kė į „išvalykite arba...“ ultima
tumą nutarimu kreiptis į AFL— 
CIO narius, kad unija nebūtų iš
mesta iš federacijos.

Davė Beck, išvežiotojų unijos 
prezidentas, kurio terminas bai
giasi gruodžio 1 d.', vadovavo su 
8irinkimui. Hoffa, dabar prezi
dentas • išrinktas, užėmė savo 
seną kėdę kaip devintas vicepre
zidentas.

Spaudos konferencijoje

Beck vienas pasirodė spaudos 
konferencijoje ir pranešė tary
bos nutarimą. Unija, jis pasakė, 
patieks rašytą apeliaciją federa
cijos suvažiavimui, kuris prasi
dės gruodžio 5 d. Atlantic City. 
Konvencijos delegatai bus prašo
mi nuspręsti, ar išvežiotojų uni
ja gali ir toliau pasilikti AFL— 
CIO federacijoje ,ar turi būti iš
mesta, jis pasakė.

Dviejų trečdalių konvencijos 
delegatų balsų reikia, kad išve
žiotojų unija būtų išmesta iŠ fe
deracijos. Išvežiotojų (teams
ters) unija turi 1,476,000 narių.

Išvežiotojai negalės užimti de
legatų kėdžių konvencijoje ar da
lyvauti konvencijos darbuose, iš
skyrus apeliacijos įteikimą. 

Vykdomosios tarybos įsakymas

Nauji areštai
Suiminėjami rašytojai ir 
jaunimas satelitiniuose 

kraštuose
VIENA, lapkr. 1. — Praneša

ma, kad nauji suiminėjimai ir 
teismai sovietų satelitinėse vals
tybėse tebeina. Tai vyksta ry
šium su Vengrijos sukilimo me
tinėm sukaktuvėm.

Vienas diplomatas sako: „Da
lykai yra daug blogesni negu tuo 
metu, kai Vengrija ir Lenkija bu 
vo sukilusios. Visko gali atsitik
ti“.

Rašytojai gaus, ką užsitarnavo

Vengrijos provincijos laikraš
čiai atskleidė didelį terorą: su
iminėjami įvairūs spaudos žmo
nės, kadangi bijoma naujo suki
limo. Vengrijos žymūs rašytojai 
ir poetai, kaip Tibor Dery, Gyula 
Hay, Zoltan Želk ir kiti yra slap 
tai tardomi dėl maišto ir dalis jų 

| yra nuteista. Vengrijos oficialūs 
asmenys paklausti, ar jie negalė- 

I tv švelniau elgtis su rašytojais,
MASKVA, lapkr. 1. — Sovietų atsakė, kad „jie gaus tai, ką Jie 

Rusijos armijos ir laivyno laik-, užsitarnavo“. Rašytojai praėju- 
raščiai užsispyrusiai įtikinėja aių metų Vengrijos sukilime už- 
kareivius ir jūrininkus .kad jie ėmė vadovaujančią vietą ir jie 
privalo pripažinti komunistų par' pirmieji pareikalavo laisvės, 
tijos ir jos centro komiteto augš;

Ike susitiks su
klasės draugais

VVASHINGTON, lapkr. L — 
Prezidentas Eisenhovver šiandien 
išvyko į VVest Point, N. Y., at
naujinti pažintį su karinės aka
demijos jo 1915 metų klasės 
mokslo draugais.

Prezidentas Eisenhower pas
kutinį kartą į VVest Point buvo 
nuvykęs 1955 m. birželio mėn.

Rusijos raudonieji 
“šviečia” kareivius 

ir jūrininkus

natas, nuo 1887 metų esąs britų 
globoje. Su sultonu Britanija jau 
susitarė ir gavo leidimą Gan sa
loje, kurioje yra 500 gyventojų, 
įsiruošti lėktuvų bazę. Tai yra ta 
pati sala, kurioje H Pasaulinio 
karo metu amerikiečiai ir anglai 
turėjo bendrą lėktuvų bazę. Mal
dive salos turi 93,000 gyventojų.

Priežastis, dėl kurios šią naują 
bazę anglai stato yra.ta, kad jų 
bazės Indijoje ir Ceilone darosi 
vis labiau netikros. Vidurio Ry
tų krizės metu praėjusiais me
tais Ceilonas paprašė britus at
siimti savo oro bazę. Ir tai jie 
turės padaryti ateinančiais me
tais. Taip pat auga sunkumai ir 
Indijos bazėms.

Įsiruošę naują bazę, britai ga
lės turėti tikresnį kelią į Toli
muosius Rytus. Taip pat mano

dabartinė tema
MASKVA. — šiuo metu pa

grindinė Sovietų Sąjungos laik
raščių tema — 40 metų revoliu
cijos sukaktis. Daug rašoma at
siminimų iš praeities, daug kal
bama apie dabartinius laimėji
mus moksle ir kitur. Gausiai 
spausdinama kolchozininkų ir 
darbininkų pasižadėjimai, kad su 
kakties proga jie uoliau dirbs, 
daugiau duoklių paruoš valsty
bei.

ma, kad naujoji bazė daug pa- to aoatmę
gelbės tuo atveju, jeigu nebūtų 
galima skristi per Vidurio Ry
tus ir skridimą reiktų nukreipti 
per Afriką. Tada kelias iš Angli
jos į Australiją eitų per Libiją, 
Keniją, Maldive salas, ir Cocos 
salas Indijos okeane.

čiausią jėgą. *

Kietų žodžių editorialai pasi
rodė kariniuose laikraščiuose iš

Nauji suiminėjimai

Prieš porą dienų Čekoslovaki
joje, Prahoje, nuteista vienuoli-

eilės tris dienas. Informuoti šal- ka asmenų, kaip komunistai sa- 
tiniai sako, kad sovietų vadai su
tarę maršalo Žukovo byloje ir 
kiekvienu momentu laukiama pa 
skelbimo apie Žukovo likimą.

ko, „chuliganų“, kurie bandė su
organizuoti riaušes spalio 12 d. 
Prahos vidurmiestyje. Jie kalti
nami skleidę priešvalstybinius 
šūkius, kurie ėsą vadinamos de
mokratinės komunistinės siste-

Vakarų ambasados iš Mask
vos praneša, kad Maskvos gatvė
se padidėjo kareivių, tankų ir ar- moa primai. 31-nas jaunuolis lau 
tileri jos. kia teismo, kuriuos policija suė-

| mė. norėdama, kaip ji teigia, pra
Maskvoje yra labai griežta valyti čekų gatves nuo laukinės 

spaudos cenzūra. Kaikurie pra- Vakari} įtakos. Jaunimo grupės 
nešimai pavėlavo beveik 24 va- esą buvo pasivadinusios tokiais
landas. Kiti buvo iškarpyti.

Prieš sukilėlius
Beck vakar pareiškė, kad uni-' f-A PAZ, Bolivija, lapkr. 1. — Bulgarijoje, 

ja neketina išmesti Hoffos ar ki- Bolivijos vyriausybė vakar pra- ............. -

varais, kaip Florida arba Juo
doji strėlė. A

| 'Pranešama, kad jaunimas prie 
šinasi komunistiškam režimui Ir

TRUMPAI IŠ VISUR
• Alexander Miko jan, Sovietų 

Rusijos premjero pagalbininko 
Mikoja.no sūnus, sekančią savai
tę atvyksta į Cairo miestą, Egip-

tų augštų pareigūnų, apkaltintų 
korupcija. Prieš penkias savaites 
AFL-CIO vykdomoji taryba 
įsakė pašalinti Beck’ą, Hoffą ir 
kitus bosus, įveltus į įvairius 
skandalus. Unija buvo suspen
duota, kad ji nepaklausė ALF — 
CIO vykdomosios tarybos. Jei 
unija neapsivalys — AFL—CIO

nešė, kad kareiviai pasiųsti į San 
ta Cruz miestą numalšinti suki-j 
lėlių. Sukilėliai nužudė daugiau 
kaip du pareigūnus.

Elektros jėgaine
VIENA, Austrija, lapkr. 1. — 

Sovietų Sąjunga pagelbės Rumu- 
taryba rekomenduos išvežiotojų j nijai pastatyti didelę elektros jė- 
uniją išmesti iš federacijos kon- gainę prie Dunojaus, 
vencijoje. Rumunijos spauda.

Maskva praneša
apie “sputniką”

MASKVA, -r- „Izviestijų“ Nr. 
255 rašo, kad rusų į erdves pa
leistas mėnulis spalio 26 d. jau 
buvo apskridęs aplink žemę 319 
kartų, padarydamas 13,850,000 
kilometrų (mylia turi 1.6 kilo
metro). Tos dienos vakare sput
niką išmetusi raketa, pralenkda
ma tą dirbtinį mėnulį, buvo 9.940 
km. atstu nuo jo.

Kaip tas sputnikas greit lekia, 
galima spręsti iš to fakto: spa
lio 26 d. 7 v. 48 min. vakare jis 
buvo virš Vienos, už minutės jau 
buvo virš Varšuvos, 8 v. 6 min. 
v. buvo virš Vladivostoko, už 
dviejų minučių — virš Tokijo, 9 
vai. 4 min. vakaro — virš Rio de 
Janeiro, o už 21 minutės -— virš 
Londono.

Dewey nuomonė

• A F'L—CIO prezidentas Ge
orge Meany pažadėjo rekomen
duoti įstatymą, kad būtų paša
linti darbininkų išnaudojimai, 
kuriuos atskleidė senato komite
tas.

• Pietų Korėjos policija areš
tavo 434 komunistų šnipus ir sa
botažo agentus Pietų Korėjoje 
paskutinių dešimties mėnesių lai 
kotarpyje.

• Egiptas pranešė, kad Egip
to kariuomenės vadas Abdel Ha- 
kim Amer skrenda į Sovietų Ru
siją.

OKUP. LIETUVOJ
• Premijos už bulvių kasimą 

buvo ir šį rudenį mokamos kai 
kuriuose kolchozuose. Pasvalio 
rajono „Naujojo gyvenimo“ kol
choze papildomai buvo išduoda
ma 10 proc. nukastų bulvių. Pa
pildomas atlyginimas norintiems 
pakeičiamas pinigais. Kai kur at 
lyginimas didesnis, kai kur ma
žesnis, kai kur jo ir visai neiš
mokėjo. Saločių kolchoze bulvių 
kasėjams už kiekvieną prikastą 
toną mokėjo po 25 rublius, tai 

Į yra po 1.25 rb. už paprastą cent- 
, nerį. Utenos rajone kai kuriuose 
kolchozuose mokėta po 30 rublių 
už nukastą toną. Tuos duomenis 
paskelbė Vilniaus radijas spalio

VVASHINGTON, lapkr. 1.
Buvęs New York gubernatorius 
Thomas E. Dewey vakar pasakė 8 d Bulvi4 kasėjai tų kolchozų, 
Baltuose Rūmuose, kad vicepre- kurie Premijų nemoka, nerimau 
zidentas Nixon yra šauniausias Ja ’r ypatingos spartos kasime 
respublikonų prezidentinis kan- neparodą, praneša tas pats radi- 
didatas 1960 m jas. lėtokai esą kasamos bulvės

Dewey nepasakė lai kraštini n-
kams, kokjus klauismus svarstė 
jis ir prezidentas Eisenhovver.

Mūšos kolchoze. Panašių nusi
skundimų esą ir kituose Pasvalio 
rajono kolchozuose.

KALENDORIUS

Lapkričio 2 d.: Vėlinės; lietur 
viski: Skindris ir Šalna.

Isapkričio 3 d.: 21 sekm. po 
Sekminių; lietuviškas: Judrė.

Saulė teka 6:23, leidžiasi 4:45. 

ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
paskelbė ir jos apylinkėje šiandien — ga- 

1 Urnas lietus, šalčiau.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Informuoti šaltiniai vakar pranešė, kad sovietų komunistų 
partijos bosas Chruščev galbūt neteko progos grąžinti Jugoslaviją 
į sovietinę orbitą, pašalinus maršalą Žukovą. Sakoma, kad Jugo
slavijos diktatorius Tito nepaprastai susijaudino, kad Chrušėev 
pašalino Žukovą iš apsaugos ministerio pareigą.

— Jugoslavijos diktatorius Tito atšaukė savo kelionę į Mask
vą. Tito nedalyvaus 40 metų bolševikų revoliucijos minėjime lap
kričio 7 d. Maskvoje, nes susirgo „aštriu reumatizmu”.

— Jungtinės Amerikos Valstybės labai atsargiai svarsto, ar 
sumažinti karinę ir ekonominę pagalbą Jugoslavijai.

— Kremlius reikalauja maršalą Žukovą, kad jis pasirašytų, po 
kaltinimo raštu, bet Znkov nesutinkąs, vakar pranešė tyidijas.

— Rritanijos karalienė Elzbieta H vakar pasakė, kad jos vizi- 
tas Jungtinėse Amerikos Valstybėse sutvirtino jos įsitikinimą, 
kad .santykiai, kurie riša mūsų žmones, yra stiprūs ir pastovūs”. 
Karalienė Elzbieta labai patenkinta vizitu Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. \

Mikoja.no


r
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Lietuvos krepšinio pergalių minėjimas Chicagoj
Lapkričio mėnesio 9 dieną

KREPŠINIO ŽAIDYNES ST. RITOS AUGŠT. MOKYKLOS SALEJE, PRIE 63-čios IR CLAREMONT
Dalyvauja: Chicagos Neris, ASK Lituaniea, Toronto Vytis, Detroito , ' LAPKRIČIO MEN. 10 D. Krepšinio žaidynių finalas; krepšinio velt-
Kovas, Brooklyno LAK. Pradžia 2 valandą po pietų. KREPšInTo*^ETERAH^PAG^^BIMO11BANKETAS Jaey’s restorane,

VAKARAS • KOKIAI Liet. Audttorlioio. Pradžia S valanda vakare. 79th ir S. Kedzie Avo. Pradžia 0 v. v. MINĖJIMUI RENGTI KOM.
f

SO. BOSTONO ŽINIOS
vo išstatyta. Tos srities žinovai 
gal parašys daugiau. CLEANING & TALLORING

VETERANAI PO LIETUVOS 
VĖLIAVA

Suorganizavus So. Bostone 
Amerikos Legiono Stepono Da
riaus postą 1946 m., Lietuvių Sa 
vanorių Sąjunga prisiuntė do
vanų gražią šilkinę Lietuvos vė
liavą, kurią postui iškilmingomis 
ceremonijomis įteikė generalinis 
Lyietuvos konsulas Jonas Budrys.

Lietuvai patekus bolševikų ver 
gijon, lietuviai legionieriai su
prato, kad atėjo laikas visur 
kjelti Lietuvos vardą, kad pašau- rugsėjo 1 d. Būtų gerai, kad ko- 
lis nepradėtų manyti, jog Lietu- organizacija Chicagoje šu
va jau amžinai žuvo. Pasidarba ruoštų Šv. Petro parapijos jau
nis posto adjutantui Jonui V., puo’ių orkestro koncertą sekma- 
Romanui, buvo gautas Amerikos į dienį. rugpjūčio 31 d. Toks kon- 
Legiono vadovybes leidimas Stp. cerjafc nors dalinai padėtų or- 
Dariaus postui visuose paraduo- kej3tro jaunuoliams apmokėti jų 
se, kuriuose tik postas dalyvau- ite’ionės išlaidas, 
ja, nešti ?reta JAV vėliavos Lie- Stepono Dariaus postas yra

geležinės uždangos — pavargto
je Lietuvoje.

. Orkestro jaunuolių kelionės iš

ESQUIRE CLEANERS
2414 W. 71st St.

Dry Cleaning and tallorlng 
Draperies and Rūgs

Specializing ln Knit Sults
PRospeet 6-9321

Dail. V. Vizgirda yra vienas 
žymiųjų mūsų dailininkų, stip
riai pasireiškęs jau nepriklau
somoje Lietuvoje, pastaraisiais 

laidoms apmokėti Stp. Dariatis metais vadovavęs Vilniuj Dailės
postas sudėjo $1,800 ir patys j Institutui. Atsiradęs užsienyje, 
jaunuoliai pridėjo apie $700. Or- taip pat greitai ėmėsi kūrybos 
kestrui vadovauja kun. Antanas bei organizacinių darbo.
P Kneižys. _ , . . ....

Jo kūrybos vaisiais ir galėjo-
Kitais metais Amerik. Legio-Įme pasidžiaugti surengtos pa-Į st^^'pietS^ ‘Smny

no metinis suvažiavimas įvyks' i odos proga.
Chicagoje rugsėjo 1 — 4 dieno
mis. Jaunuolių orkestrų varžy

RELIGIOUS ITEMS

FRANK J. TYRRELL CO. 
2955 W. 63rd St.

bos greičiausiai įvyks 1958 m. 
rugpjūčio 30 d. Paradas įvyks

tuvos vėliavą.

Kasmet įvyksta Amerikos Le
giono suvažiavimai, į kuriuos su 
važiuoja atstovai iš kiekvienos 
JAV valstybės ir taip pat atsto
vai iš užsienio. Suvažiavimo me
tu būna paradas, kuriame daly
vauja apie 50.000 legionierių ir 
šimtai tūkstančių žiūrovų. Le
gionierių nešama Lietuvos vėlia
va pirmą kartą tokioje didin
goje eisenoje pasirodė 1955 m 
Miami, Fla.

Lietuvos trispalvės pasirody
mas tokioje garbingoje eisenoje 
sukėlė daug kalbų dalyvių ir 
žiūrovų tarpe, kurie vienas kitą

pasiryžęs daryti viską, kad tik 
surinktu pakankamai pinigų or- 
’res'ro keliom ės ‘išlaidoms apmo
kėti ir duotu prosros mūsų jau- 
Touams rasirofyti ir kartu kel
ti lietuvių ir Lietuvos vardą.

KRISTAUS KARALIAUS 
ŠVENTE

Spalio 27 d. So. Bostono lietu
vių parapijoje buvo labai gra
žiai paminėta Kristaus Kara
liaus šventė. Pamaldų metu bu- 
”0 sakomi atitinkami pamoks- 
’ai, o 3 vai. p. p. parapijos sa
lėje buvo speciali minėjimo pro
grama, kurią trumpu žodžiu ir

K. KLUBO SUSIRINKIMAS I
Bostono Lietuvių Kultūros 

Klubo susirinkimas spalio 26 d. 
vyko dviejose vietose. Dalyva
vę parodos atidaryme klubo na
riai paskui vyko į tarptautinį in 
stitutą ir ten toliau tęsė saVo 
programą prie kavos puoduko.

Stasys Santvaras paskaitė tris 
idiles iš premijuoto J. Meko vei
kalo “Semeniškių idilės. Paskui 
buvo diskusijos dailės meno klau 
simais, užtrukusios ilgokai ir bu 
vusios visai gyvos. Dailininkai 
Vizgirda ir Viesulas davė rei

kalingus paaiškinimus. Buvo pa 
minėta Pr. Lemberto 60 metų 
amžiaus sukaktis, sukaktuvinin
kui nedalyvaujant, nes tą dieną 
sirgo. Taip pat buvo pasveikin
tas susirinkime dalyvavęs Liet. 
Enciklopedijos leidėjas J. Ka
počius. švenčiąs 50 metų amž. 
sukaktį.

BALETAS BUS KOVO 15 D.
T. Babuškioaitės baleto studi

jos spektaklis bus 1958 m. kovo 
15 d. John Hancock salėje. Pa-

Other reltgiuos gi f K

REpublic 7-2166

RENTALS

WESTERN TRAILER RENTADS 
7437 So. Wewtern Avė. (

Haul lt yourself 
I,ow Rentai Rates 
Come in now and plėk 
u p your Traller

REPUBLIC 7-9493

CURRENCY EACHANGE

7 lat A VVESTERN CURRENCY 
EXCHANGE 

7054 S. VVestern

Auto License Service
Get your 1958 License platės here

MEST LAWN CURRENCY 
EiCHANGE 

4014 VV. 63rd St.
Get your 1858 License Platės now. 

All we need tft your signature. We 
handlo the ręst.

POrtsmouth 7-7036

PHARMACY

klausinėjo, kokios valstybės vra i ma^a pradėjo klebonas kun. Pr .
U gražioji vėliava ir kodėl jąi Virmauskis. Parapijos merga,-| statymui labai nmtol ruoSiama- 
neSa Amerikos Legiono Stp. Da- «« <*°™> pagiedojo keletą gies- si Vyt. Strolms rupesėm orga-

* _ Minu irt mvvsf AVt IM, rt rtMI/rtOTPA
riaus postas.

Paklausti lietuviai legionieriai 
paaiškino, kad tą vėliavą jiems 
padovanojo Lietuvos veteranai. 
Kadangi Lietuva, nors ir paverg 
ta, yra jų tėvų žemė, jie nori vi
sam pasauliui parodyti, kad jie 
didžiuojasi esą lietuvių kilmės ir 
gerbia jų tėvų žemės vėliavą ne 
mažiau, kaip jie gerbia JAV vė- 
liayą, už kurią jie buvo pasiren
gę lieti kraują ir mirti, jei to iš 
jų būtų pareikalauta. Jie primi
nė, kad pirmas lietuvis, kuris 
tarnavo JAV kariuomenėje, bu
vo gen. Tadas Kosciuška, kuris 
savanoriu atvyko padėti Ameri
kos kolonistams iškariauti lais
vę Ir nepriklausomybę.

Kitataučiai legionieriai gerbia 
lietuvius už tokį jų nusistatymą.

Siais metais Stepono Dariaus 
posto nariai dar labiau panorė
jo išreklamuoti Lietuvą. Jie 
kartu į savo suvažiavimą nusi
vežė Šv. Petro CYO orkestrą, su 
sidedantį iš 70 lietuvių jaunuo
lių. Suvažiavirpas įvyko Atlantic

mių.
Dr. Petras Kaladė gerai pa

rengtoje ir jautriai perduotoje 
kalboje iškėlė Kristaus Karalys
tės reikšmę, mūsų laikų kritiš
kumą ir reikalą siekti visuotinio 
Kristaus Karalystės įgyvendini
mo. Klausytojai, kurių buvo be
veik pilna salė, labai nuoširdžiai 
nriėmė dr. P. Kaladės kalbą ir 
'■ėkoio už ją.

Solistas Ad. Barauskas nuo-

nizuojamas simfoninio orkestro 
kolektyvas, kurio koncertmeiste 
riu bus Iz. Vasyliūnas. o dirigen
tu pakviestas Vyt. Marijošiu3.

KOVOJA SU PIKTADARIAIS

Bostono arkivyskupas griež
tai pasisakė dėl reikalo sutram
dyti nepilnamečius nusikaltėlius 
Bostone. Jie pridaro daug nuo
stolių ne tik privatiškiems na-

REMBLAKE - ROCKKES 
PRESCRIPTIONS 
2421 W. 63rd St.

Prescription Specialius 
Vitamins, Imulin & baby needs

HEnilock 4-1500

ROCHKES MEDlCAL ARTS 
PHARMACY 

3213 W. 63rd St.
Prescription Specialists 

Prescriptions &’Medications filled and 
sent abroad. Working cloffely with your 
Physicians. Call in or have your Physi-
cian call for immediate Service.

Free Pick Up and Delivery 
VVAlbrook 5-4787

FURNITURE

. . . , . . mams, bet ir bažnyčioms, išdau-
ttikmga, pagiedojo porą.gies- fydami ,r Mtaip su2alo.
mių, o programa buvo baigta pui 
kiu parapijos choro pasirodymu. 
Choras pagiedojo vieną naują, 
amerikiečio kompozitoriaus su
kurtą, labai nuotaikingą giesmę. 
Minėjimas baigtas malda.

DAIL. VIZGIRDOS PARODA
Studentai santariečiai spalio 

26 ir 27 d. taut. namuose buvo 
surengę dail. V. Vizgirdos dar
bu parodą. Parodos atidarymas

dami. Miesto valdžios pareigū
nai išreiškė pasitenkinimą arki
vyskupo kalba. Kadangi šiuo 
metu Bostono mieste vyksta po 
licijos pertvarkymas, gal ir bus 
galima sulaukti kokių nors nau
jų pastangų sutramdyti neleisti
ną jaunuolių savivaliavimą,

NAUJAS “VYČIO” NR. 

“Vyčio” 10 nr., skirtas dau-

BRODERICK FURNITURE CO. 
2424 VV. 63rd St.

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

Novv displayed in vvindovvs

buvo 6 vai. vak. Rengėjų var-i giausia Lietuvos Vyčių seimui
du M. Peleckas pasveikino dail. Los Angeles, Calif., atžymėti, iš

CLEMENS SHOP 

2639 W. 63rd St

Baby cribs and chests of drawers on sale 
belovv cost, vvhile they lašt, to make room 
for Christmas merchandisc.

HErnloek 4-3110

4 FIESTA DINETTE CO.
3016 VV. 63rd St.

Custom Made Formica Dinette and 
Kitchen Sets at outstanding values.

PRospcct 8-5797

City, N. J. Orkestras dalyvavo su]ą Svečias nuoširdžioje kai

Vizgirdą ir pakvietė kalbėti iš ėjo iš spaudos ir išsiuntinėtas 
New Yorko atvykusį dail. R. Vie skaitytojams. FUELS

BUY WITH CONFIDENCE
The firms listed in this sec- 
tion are your guarantee for n/// 
dependability, Service and 
customer satisfaction. For 
the finest in ąuality mer- 
chandise at the lowest pos- 
sible prices. Shop today 
and every day with these
merchants, whose primary interest is to build a 
steady trade with satisfied customers.

KEEP THIS SECTION FOR HANOY REFERENCE

SHOES HARDVVARE

____________LigUOKS

J. & J. LIQUORS 
2451 VV. 63rd St.

Champagne Speeial $1.99 -A Cognac* 
our specialty. — Many other'dntstanding 

sales values this vyėck. 
GRovehill 6-9290

FOREMOST LIQU0RS 
3247 VV. 63RD. ST.

IMPORTED COGNAC 
THREE STAR HENNESSEY 

$5.19 A FIFTH 
ALCHOHOL 190 PROOF 

$4.79 A FIFTH 
REPUBUC 7-6508

ZIG-ZAG UQUORS 
6726 So. VVestern Avė. 

ZIG-ZAG Straight Bourbon 
$3.69 a fifth

Meister Brau. 6 Can Pack 98 c 
•Drewry’s Beer. no Dep. 12 —

12 Oz. bottles, $1.69 
CALL PROSPECT 8-9215

KAK LIŲlbK.S & TAP 
2133 VV. 7 lst St.

MICHAELS SHOES 
2419 VV. 63rd St.

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

our attiking styles nok-
MICHAELS SHOES

HOVVARD’S SHOES INC.
3956 VV. 63rd St.

The finest seleetions in Men’s, 
Women's & Children’s Shoes. Do your 
Hollday Shopping with

HOVVARD’S Early 
TeL PO 7-6233

FLORISTS

MARQUETTF. PAINT & 
HARDVVARE

Housevvares & Gifts. Benjamin Moore — 
Martin Senour Paints. Ūse Our Lay- 
away Plan. Open Sundays till 1 o’clock.

Tel. GR 6-9416

PET SUPPLIES

LAVVN PET SUPPLIES 
3454 VV. 63rd St.

Tropical Fish, Birds, Aquarium & Pet 
Supplies. — For the Holiday Season.

Call PRospeet 8-1417

, Outstanding values. K & K 5 years 
old Straight Kentucky Bourbon $3.30. 
K & KS years old Straight Kentucky 
Bourbon 83.08.

Call HErnloek 4-7225

K.NOTTY PINE UQUORS 
2535 VV. 63rd St.

HOLIDAY SPECIĄLS

I. W. Harper Bonded $4.-9« a fifth. 
Ancient Age $3.69 a fifth. Three. 
Feathers $3.79 a quart.

GRovehlU 6-0805

ITALIAN SAUSAGE

KELLY & FLYNN FLORISTS SHOP i 
2734 VV. 63rd St. !'

Specialists in vvedding and funeral florai 
pieces. Beautiful holiday bouquets and 
corsages prepared to order. Free delivery.

Call — GRovehill 6-6622

REAL ESTATE

MUFFLER SERVICE

LOU PLEASON’S MUFFLER 
SERVICE

303# W, 63RD. ST.
FREE MUFFLER INSTALLATION 
ON ALL CARS. DRIVE IN NOW 
O R CALL.

REPUBUC 7-1728.
NO A DPT. NECESSARY.

FURS

SWANSON FURS, INC.
2052 W. 63RD. ST.

Furs of all typea and stylea, Coats, 
Jackets, Stolea and Scarves at out
standing values. Restyllng and re- 
palr servtce. Bring this ad ' along 
for free glft.

VVALBROOK 5-8850.

OPTICAL

UHLEMANN OPTICAL CO.
2401 VV. 63rd St

Glasscs ground and styled to perfeetion 
VVork direetly with the eye Physician 
50 years in business. — Spells quality

PRospeet 6-6066 — 2nd Floor

PLUMBING

VOLAND PLUMBING 
6343 S. VVestern

Outstanding Service — 26 years in 
business.— spella quality vvork 

PRospeet 6-2600 -1

K. & K. REALTY CORPORATION 
3511 W. 57tti St.

One full bloek of 2 and 3 flt. brk. bldgs. 
Oak cabinet & trim, vanity baths, built- 
in ovens and rangės, baseboard hot ava ter 
ht., tiled rear stairs. De luxe features 
throughout. See these outstanding values 
now.

LUdlovv 2-1700

LINCOLN BUILDING APPRAISAL 
SERVICE

6604 S. VVestern Avė.

Appraisals on afl types, of Real Estate —• 
Commercial, Industrial and Residential 
for buyers, sellers, lenders & speculators.

Call — VVAlbrook 5-7592

Italian Sausage & Roast Beef
ROSARIOS ITALIAN SAJUSAGE 

2122 VV. 63rd St,

Specialists in Italian Sausagi-,.& Sliced 
Roast Becf

Call — GRovehill 6-5768

LOUIE’S PIZZERIA 
2416 VV. 7tst Street

Pizza specialtles, delicious Italian 
sausage and beef sandwtėhes. Spa- 
ghetti and Rivlojl. Open ’tll 1 a. m. 
aveekdays: ’tll 2 a. m. weekenda.

REpubUe 7-0258V-9

BUSINESS SERVICES

APPAREL

COMMUNITY VVASHERETTE 
LAUNDRY

2942 VV. 63rd St.3

Specializing in Fiat VVork 'Finished. 
Šame Day Service,.^

PRospeet 8-9832

ELEANOR SMART SHOP 
2446 W. 63rd St

New sele;tion of holiday dresaes just 
arrived. Our vvorkroom is the best 

equipped in the city. All vvork guaranteed
GRovehill 6-9545

SHOP at
NATHAN’S STYLE SHOP 

3117 W. 63rd St.

For everything you need for the VVoman 
you love. Large Selection of Gift Items. 

Budget Plan if Desired.

MANNELLA PERSONNEL SERVICE] 
2606 W. «3rd Št

Excellent free Office posttlons for 
qualified Malė or Fetnale appllcanttt 
restdlng Southweat. We .can help 
you obtain the position you desire. 
Ask for M r. or Mrs. MaftUflla.

PRospeet 8-2225

KOYAJj CARD A GI ET* SHOP 

4344 W. 63rd St

Featurlng now nevy llnes of Ladies* 
Quallty House Dresaes, Lingeries, 
Blouaea, Ru’etteis, Skirts & Costume 
Jevvelry. See Helen or Reta for Holi- 
day Speeials,

AUTOMOBILES

jaunuolių orkestrų varžybos 
rugsėjo 14 d. Nors tai buvo pir
mas bandymas dalyvauti pasau
linėse varžybose, jie laimėjo 
penktąją vietą. Rugsėjo 16 or
kestras su Stp. Dariaus postu 
dalyvavo parade, kuriame buvo 
maždaug 50,000 dalyvių ir apie 
150 000 žiūrovų.

šv. Petro parapijos jaunuolių 
orkestras į varžybų estradą at
vyko su pasididžiavimu nešdami 
greta JAV vėliavos ir Lietuvos 
trispalvę, kurią taip pat nešė 
parade ir kur tik orkestras pa
sirodė.

Postas, orkestras ir lietuviai 
sulaukė daug pagyrimų iš kitų 
legionierių ir žiūrovų. Amerikos 
Balsas atsiuntė savo atstovus į 
Atlantic City, N. J., kad galėtų 
užrekorduoti Šv. Petro parapi
jos jaunuolių orkestro muziką ir 
pasikalbėjimus su lietuviais le
gionieriais. Vėliau buvo trans-

Redakcija atralpanlua talao aavo nuožlflra. Neaunaudotų atralpanlų na- liuojama Europoje, ir tikimasi, J|)OB <rą41na tlk u anklrto aualtarua RedakclJa ul .k.lb,my turln,
kad Visa tai buvo girdima UŽ nMtmko kainos prlalunrumon gtvm pr&Aym<

Skolinami Pinigai
. ,, i Skoliname asmeniškiems ir biz-zus ir aptarti dail. Vizgirdos ku- nj0 reikalams—nuo $200 iki $500 

rybą. Klausytojų tarpe daugiau- Matvkite arba telefonuokite p. 
šia buvo Bostono Liet. Kultūros Balandai.
Klubo nariai.

Pačioje paAidoje buvo išsta

boję stengėsi nusakyti moder 
niojo meno pagrindinius bruo

tyta 50 paveikslų, daugiausia su 
kurtų Amerikoje — kaikurie jau 
šiais metais. Ypatingą dėmesį 
kėlė vitražai, kurių keletas bu-

LIETUVA 
FAMILY LOAN AGENCY

315.3 SO. HAI/*TED 8T. 
DAnube 6-3859

STRACHAN COAL & FUEL OIL 

2209 W. 63rd St

Quality and Service ia our Motto
t Call

REpublic 7-3860

FOOD SHOP

MILLINERY

Perskaitę 
ij kitiems.

‘Draugą” duokite

DRAUGAI
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

1546 We«t 63rd St., Chicago 29, Illinois TeL LUdlow 5-9500

Entered a» Soeond-Clnsa Matter March 31, 1916, at Chicago, IUtnola 
Under She Act of March 8, 1879

DE LUXE FOOD 

6218 Western Avė.

Dre»»el’» Whipped cream čakra decorated 
for *11 occaaions 

Under Nevy Management 
Call — PRospeet 6-4114

FLORENCE’S MILLINERY 
2446 W. 63rd St.

From our ezelusive dollection of hats to 
add fashion and finessc to your most 
important costumes. Coine in now,

FLORENCE MILLINERY 
2446 W. 63rd St -

mike McCarthy edsel
2300 W. 63rd St

See the new Edsel now 
Authorized Sales & Service

VVAlbrook 5-3200

ARROF BODY A FENDER 
604$ So. Wewt*rn Avė.

Tho finesit of Rody and Fender 
work ln the City. All work guaranteed. 
Beautiful complete Paint reflniahlng. 
Kraaonable.

GRovehill S-0O8O

MENS WEAR

RADIO « T.V.

Memher of the Ca*hollc Preila Aan’n 
Publiehed daily exept Sundaya, 

by the
l.lthiinnlnn Catholic Preaa Society
PRENUMERATA: 
Chicagoj Ir Ciceroj 
Kitur JAV Ir Kanadoj 
(Tžaienyje

Metama
$12.00
$10.00
$12.00

SUBSCRIPTION RATES 
$10.00 per year outalde of Chicago 
$12.00 per year ln Chicago A Cicero 
$10.00 per year ln Canada 
Foreign $12.00 per year

BILL’S MEAT MARKET 
3452 W. 63rd St.

Choice Meats and cliiękens and Durks 
for the Holiday Season.

FOR FREE DELIVERY 
Call REpublic 7-9445

ROY’S RADIO & T.V. SERVICE 
2807 W. 63rd St. ■

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

available now.

GRovehill 6-6614

MUSIC & DANCING

BEAUTY PARLOR
U meto 
$«.R0 
$5.50 
$8.50

3 mSn. 
$•3.50 
$8.00 
$8.50

1 mfln 
$1.50 
$1.25 
$1.60

KAY*S BEAUTY SHOP 
3042 W. 63rd St.

Hair styling and eutting, featnring 
Helene Curtiss cold wavrs.

PRospeet 8-9399

MASTER ACADEMY OF MUSIC 
& DANCING

SCHOOL OF CHAMPIONS 
2653 W. 63rd St

Professional trarhrrs for all Instruments. 
The finest of ballet, Up and aerobatie 
dancing instructions.

Mr. H. J. Steinmett, Dirertor 
GRovehill 6-4600

LOU BASS MEN’S WEAR 
2406 W. 63rd St.

Jacketa, »weater», sport shirts and pants 
spėriais. Come in now for finest quality 

merchandise.
GRovehill 6-9869

GOLDYN’S MENS SHOP 
3505 W. 63rd St.

Van Hrusen Shorts, New Style Champ 
Hats, Suburban Jackets, Life-O-Eaae 
Sport Slaeks, Pioneer Jewrlry and all 
other Mens Gifts. — For the Holiday

Season.

ADVERTISING IN 
“DRAUGAS”

THE DAILY 
PAYS

GIVE IT A TRI AL!

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 daJykų.

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

Mums galite atsiųsti iš Lie
tuvos gautus receptus — vais
tus siunčiame ORO , PAŠTU. 
Prašykite mūsų katalogų bei 
informacijų.

GREITAS IR RŪPESTIN
GAS PATARNAVIMAS.

INTERNATIONAL PARCEL 
SERVICE

4102 Archer Avė., Chicago 32, 
III., tel. FR 6-6399
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SPUTNIKAS IR ŽUKOVAS
Sovietų Rusijos paleistas aplink žemę dirbtinis mėnuliu* 

kas — Sputnikas — turėjo suvaidinti specialų vaidmenį. Ar jis 
pasitarnavo diktatoriui Chruščevui?

Pirmiau atrodė, kad pasiskubinta su Sputniku, sulaužant 
susitarimus su kitomis valstybėmis, svarbiausia tam, kad pagąs- 
dintų Vakarus aštrėjančioj Artimųjų Rytų krizėje ir išgąsdintų 
vakariečius, svarbiausia — kad iš Jungtinių Amerikos Valstybių 
išsiderėtų daugiau nuolaidų.

Sputnikas iškilo kaip sakalas; tai tiesa, bet atrodo, jog nu
tūps kaip vabalas, nors jis dar tebeskrenda aplink žemę.

Tiesa, vakariečius jis pagąsdino, bet tuo pačiu ir paskatino 
daugiau dėmesio kreipti į mokslinį gynybos stiprinimą, į glau
desnę Vakarų demokratijų vienybę. To pasekmė — Eisenhowe- 
rio ir Macmillano pasitarimas Washingtone, bendras jų pareiš
kimas ir sutarimas sušaukti Nato valstybių konferenciją Pa
ryžiuje gruodžio mėn. Šiuo atžvilgiu Sputnikas bus pasitar
navęs galbūt labiau vakariečiams negu pačiai Sovietų Rusijai. 
Vadinas, nėra to blogo, kuris neišeitų j gerą.

Sputnikas buvo ypač reikalingas diktatoriui Chruščevui. Jis 
jau seniai siekia pasidaryti Sovietų Rusijoj tuo, kuo buvo Sta
linas. Jam pavyko paspirti iš kelio visą eilę stiprių komisarų ir 
oponentų, taip pat siekusių užsirioglinti Stalino sostan. Bet dar 
buvo pasilikęs vienas, ar tik ne pats stipriausias — Žukovas. 
Atrodo, kad neužteko betkokių priemonių juo nusikratyti. Rei
kėjo ko nors didesnio. Ir štai, kai Sputnikas pradėjo savo ke
lionę aplink žemę ir atkreipė į save rusų ir užsieniečių dėmesį, 
Chruščevas tuo laiku maršalui Žukovui, tik sugrįžusiam iš Ju
goslavijos, kur lankėsi tartis su Titu, išdrįso pasakyti, kad jis 
jau nebėra krašto apsaugos komisaru ir yra pašalinamas iš ko
munistų partijos prezidiumo. (Vėliausiu INS spaudos agentūros 
pranešimu, Žukovo pašalinimas užpykino Titą ir vėl atšaldė jo 
santykius su Kremliumi).

Dirbtinis rusų mėnuliukas turėjo suvaidinti dar vieną 
vaidmenį, nemenkesnį už augščiau minėtuosius

Chruščevas turi ne tik politinių, bet ir ekonominių vargų 
savo krašto viduje. Garsioji jo žemės ūkio programa supliuško. 
Toli gražu nepasiekta to, ko siekta. Iš visų sovietinių kraštų 
kreipiamasi į Maskvą pagalbos. Reiškiasi maisto trūkumai. Gy
venimo lygis, kuris buvo šiek tiek kilstelėjęs augštyn, ir vėl 
krinta žemyn. Matant, kad Vakaruose žmonės gyvena pertek
liuje, Rusijos ir satelitų kraštų gyventojai nerimsta.

Revoliucijos baimė satelituose ir pačioje Rusijoje kybo lyg 
Damoklio kardas. Chruščevui tenka akyliai sekti kiekvieną in
telektualą, kurių tarpe bręsta dideli nepasitenkinimai. Lenkijos 
ir Vengrijos įvykiai labai aiškiai parodė, kad jaunimas nepasi
tiki komunizmu ir jo nekenčia. Čekoslovakija ligšiol buvo lai
koma “pavyzdinga” sovietų satelite. Bet ir len kyla nepasiten
kinimai, trūkumai, ir Chruščevui tenka stiprinti ten karines pa
jėgas, kad išvengtų revoliucijos. Ir visur už geležinės uždangos 
padėtis sunkėja visais atžvilgiais.

Štai, kodėl Chruščevui buvo reikalingas Sputnikas. Tačiau 
dabar jau aiškiai matome, kad Sputnikas didžiųjų Chruščevo 
problemų neišsprendė, bet tik aptemdė.

LIETUVIO KELIAS Į 
ALTORIAUS GARBę 

Kun. dr. K. Rėklaitis apie arkiv. Matulaičio 
beatifikacijos bylą

Vienu ryškiausių veiksnių lie- Angelikumo universitete

jau Iš to sudarė santrauką ir 
dokumentuotą reikalavimą, kad 
bylai būtų duota eiga. Gavus 
raštišką nuomonę anų dvasinin
kų skaičiusių arkiv. Matulai

te čio raštus ir prijungus bylos
tuviškosios religinės kultūros arkiv. Matulaitį, k ip apašta- advo^ato padarytą liudininkų 
srityje yra daug energijos pa- liškąjj vizitatorių Lietuvoje. pareiškimų santrauką, tie duo- 
rodąs tėvų marijonų vienuoly- Arkiv. Matulaičio raštai, ran- me^^8 us Perteikti skaityti 
nas. Laisvajame pasaulyje šia- krašėiai, nuotraukos iš enciklo- ^a ’nama™ tikėjimo gynėjui, 
me vienuolyne, mirus vysk. Bū- pedijų, žurnalų, laiškai sudaro ste^8’ ar n®ra
ėiui, garbingu patriarchu pasi- daugiau kaip 6 000 puslapių. lucių . atl ikacijai. Prijun- 
lieka kun. dr. Kazimieras Rėk- Viskas buvo tinkamai surūšiuo- ^us *r j° nuoTnon£ Ū". reikale,

laitis, kuris sekančiais metais ta, sunumeruota, gražiai su- advokato atsakymą, tie du>me-
jau švęs 40 metų savo vienuo- tvarkyta ir bylos vedėjams tai n's ,^US. Pert*c*<’am* kardinolų 
liškojo gyvenimo sukaktį. Pa- padarė gerą įspūdį. Kiekvieno kom*sUa^ kuri nusprendžia, ai 
skutinysis U senųjų, baltųjų rašto įteikta po dvi kopijas, nes 8urinkt>eji duomenys pakanka- 
marijonų, kun. Senkus, jį dar bylos tvarka reikalauja, kad mi' ^a^ &v' ®ostas &alėtų im- 
mokino pradžios mokykloje ka- kiekvieną jų perskaitytų du ty-Į^8 svarst>t* palaimintuoju pa- 
tekizmo, ir pačiame vienuolyne rinėtojai, ir turint dvi kopijas, 8kelbimo bylą.
jaunas Kaziukas buvo nuolati- greičiau vyks darbas. Tai-1 Dokumentų surinkimas užė-

nis talkininkas.
Dabartinė kun. K. Rėklaičio 

nuolatinė darbo vieta yra Ro-: 
ma, tačiau ten išgyvenus arti 
penkerių metų yra pavojus pra
rasti Amerikos pilietybę, dėl to 
teko atvažiuoti keletui mėnesių 
į JAV.

Nors jau sulaukęs 70 m. am
žiaus, tačiau jam tenka nešti 
dvi daug darbo reikalaujančias 
pareigas: vienuolyno ekonomo 
ir postulatoriaus, besirūpinan
čio arkiv. Jurgio Matulaičio 
(Matulevičiaus) beatifikacijos 
byla. Mes teturime tik vieną 
lietuvį — Šv. Kazimierą — al
toriaus garbėje ir užtat su il
gesiu laukiame, kada turėsime 
kitą visoje 450,000,000 katalikų 
Bažnyčioje paskelbtą šventąjį. 
Tuo reikalu įdomu buvo pasitei
rauti iš pirmųjų šaltinių, kaip

mė ketverius metus. Apie tiek 
laiko gali užimti tų dokumentų 
išnagrinėjimas ir įvertinimas, 
ir tik tada galima laukti kar
dinolų ir paties popiežiaus 
sprendimo, kad bus duodama 
eiga pačiai bylai.

gi — viskas daryta, kad beati
fikacijos byla būtų pagreitinta.

— Kokia bus tolimesnė šios 
beatifikacijos bylos eiga?
— Tuo tarpu dar nedaromas 

patsai sprendimas. Tik per
žiūrima įteiktoji medžiaga ir tu- Bylos vedimui pagreitinti jau 
rėš būti nustatyta, ar yra pa-1 yra surinkta 43 laiškai iš vys- 
kankamai rimtų duomenų, kad kupų, arkivyskupų ir net kardi- 
Šventas Sostas imtųsi tą beati- nolų, kurie remia arkiv. Matu- 
fikacijos bylą spręsti. Visos laiėio šventuoju paskelbimo rei- 
bylos globėjas, iš lotyniško va- kalą. Jų atsiliepimuose yra labai 
dinamas relatorius, yra parink- daug šiltų žodžių apie mūsų ar
tas kard. Tisserant, kuris augš- kivyskupą. Labai palankią 
tai vertina tėvų marijonų dar- nuotaiką sudarė ir puikus 
bus ir kuris stengiasi skubiau straipsnis apie arkiv. Matulaitį 
bylos eigą vesti. Jis jau pasky-1 įtakingame žurnale “Civilta 
rė šešis parinktus dvasiškius,' Cattolica”. 
tarp kurių Šv. Apeigų Kongre- — Tai geriausiu atveju, ui 
gacija, išskirstė surinktuosius kiek metų gailina susilaukti 
ark. Jurgio raštus, kad išstu- Į arkiv. Matulaičio paskelbimo 
dijavę patiektų savo nuomonę, i palaimintuoju?

byla tvarkosi ! Liudininkų gi dokumentus na- — Šv. Sostas yra atsargus
Paklaustas, kun. Rėklaiti? grmėja bylos advokatas, kuris ir svarstymai eina ilgai. Kaip

Sąmoningumo kliūtys
t VYSK. V. BRIZGYS

Nesąmoningi žmogaus veiks
mai yra visais atžvilgiais nema
lonus ir 'kenksmingas dalykas. 
Nesąmoningi veiksmai paprastai 
yra ženklas daugiau ar mažiau 
nenormalaus žmogaus. Apie tai 
daug nekalbėsime. Gydytojų da 
lykas pasakyti, kas su jais yra 
ir ar reikia bei galima jiems pa
dėtu Tačiau yra tiek nerūpestin
gų ir apsileidusių žmonių, kurie 
ir normalūs būdami nesistengia 
ir nesirūpina pakankamai pagal
vot prieš veikiant. Šio reiškinio 
priežasčių nenagrinėjant, galima 
tik tiek pastebėti, kad dažniau
siai tai yra nerūpestingo auk
lėjimo pasekmė. Toki žmonės 
patys ir kiti, kieno tai pareiga, 
turi rūpintis šią pažeminančią 
ydą pašalinti.

Teisingą žmogaus proto spren 
dimą, tuo pačiu ir sąmoningus 
veiksmus, kliudo kurio nors da
lyko nežinojimas. Kaikada žmo
gus ir nežinodamas ar nesupras
damas tiesos padaro teisingą 
sprendimą. Tačiau tai įvyksta 
tik atsitiktinai. Kurio nors da
lyko nežinojimas gali būti pa
teisinamas arba ne, — pagal tai, 
ar toks žinojimas jam yra priva 
lomas, ar nc. Nepaisant, kokios 
būtų to priežastys, dalyko neži
nantis ar nesuprantantis žmo
gus vistiek negali padaryti ta
me dalyke pilnai sąmoningo 
sprendimo ir sąmoningai pasielg 
ti. Tokios išvados mums daug 
pasako, kokios didelės vertės y- 
ra žmogaus proto ir žinojimo la
vinimas. Visko, kas yra, niekad 
ir joks žmogus nežinos ir nesu
pras. Tačiau tas gyvenimo sri
tis ir tuos dalykus, kurie liečia 
mūsų gyvenimą — tikėjimą, do
rovę, pareigas — yra kiekvieno 
žmogaus pareiga pakankamai 
žinoti ir suprasti. Jei Katalikų 
Bažnyčia nesiliauja raginusi vis 
daugįąu žinoti ir suprasti, tai 
ne iš tuščios pagarbos "moks

lui”, o todėl, kad be pakankamo 
žinojimo ir supratimo negali bū
ti pilnai žmoniškų veiksmų, žmo 
niško elgesio.

Iš nežinojimo kyla klaidos. Iš 
klaidos sekąs veiksmas gali bū
ti pilnai sąmoningas, tačiau klai
dingas savo tikslu ar atlikimo 
būdu. Kiek žmogus yra kaltas 
ar ne už savo nežinojimą, tiek 
yra kaltas ir už klaidas, sekan
čias iš nežinojimo.

Pilnai sąmoningam žmogaus 
veikimui kliudo ir įpročiai. į- 
pročiai dažnai užbėga už akių 
proto sprendimui. įpročiai pa
lengvina žmogui ką nors padary 
t pirmiau, negu jis apie tai pa
galvoja. Nors įpročiai yra pa
ties žmogaus įsigyti, tačiau jie 
vistiek kenkia žmogaus elgesio 
sąmoningumui. Mažiau blogo, 
jeigu įpročiai yra geri ir teisingi. 
Tačiau ir už tokius yra daug ge
resnis pilnai sąmoningas veiks
mas. Blogiau, jeigu įpročiai yra 
blogi ir klaidingi. Visus įpro
čius — gerus ir blogus — turi 
kontroliuoti protas ir valia. Be 
tokios kontrolės jie kenkia tik
ram žmoniškumui.

Yra atvejų, kai žmogus dirb
tinėmis priemonėmis sukliudo 
normalų proto veikimą, pvz. al
koholiu, narkotikais ar kitokio
mis priemonėmis. Toks elgesys 
yra paties žmogaus pasikėsini
mas į didžiausias savo sielos ir 
kūno galias — protą ir valią. 
Kėsintis sukliudyti proto ir va
lios veikimą, po žmogžudystės, 
yra didžiausias nusikaltimas, ko 
kius iš viso žmogus gali papildy
ti. Nors ir visos kitos nuodėmės 
yra prieš žmogaus prigimtį, ta
čiau proto ir valios svaiginimas 
kėsinasi tarsi primušti protą ir 
tuo pačiu valią, kad žmogus ga
lėtų elgtis nežmoniškai.

šios yra pagrindinės kliūtys 
žmogaus proto laisvam ir blai
viam veikimui bei žmogaus 
veiksmų žmoniškumui.

pasakojo:
— Peatifikacijos procese yra 

trys pagrindiniai dalykai: 1) 
Surinkti arkiv. Matulaičio raš
tus, 2. Surinkti žmonių liudiji
mus apie jo šventumą ir 3. Pa
tirti, ar nebuvo kartais netinka
mu būdu reiškiamas mirusiojo 
kultas. Visi tie trys dalykai 
šiais metais sausio 26 dieną bu
vo baigti atlikti, kaip tik 30 
metų sukaktyje po arkiv. Jur
gio Matulaičio mirties. Tą die
ną visi dokumentai buvo ati
duoti Šv. Apeigų kongregacijai.

Lengviausia buvo įrodyti, kad 
nebuvo žmonėse neprideramo, 
Bažnyčios uždrausto kulto ry
šium su garbingos atminties 
arkiv. Matulaičiu. Daugiau lai
ko ėmė apklausinėjimas liudi
ninkų apie jo šventumo garsą. 
Romoje buvo apklausta 16 liu
dininkų, Belgijoje — 2, Šveica
rijoje 1 ir JAV 3 liudininkai. 
Liudininkų pareiškimų susidarė 
du tomai, apie 800 puslapių. 
Liudininkų pareiškimai labai 
palankūs arkiv. Matulaičio pa- 
skelbimui šventuoju. Prie tų 
liudymų yra prijungta ir kun. 
St. Matulio, MIC, disertacija

LJAftH? KUDZEJ?

LBBOHŪBHHBBBBay

RETO GRAŽUMO KANKLES,
Gautos KANKLftS iš Europos, ne tik puikiai skamba bet ir la
bai gražiai atrodo. Jos paKamintos P" Kai muz. B. Pakšto nuro
dymus. Gaunamos pas J. Karvelį!, 3322 S. HcJsted St., Chicago, 
HL tel. Y Ards 7-0677.
P.S. Taip pat. pas J. Karvelį gausite ir į Lietuvą galite pasiųsti: 
ŠVEICARIŠKUS LAIKRODŽIUS, AKORDEONUS įvairių rūšių 
RAŠOMAS ir SIUVAMAS mašinas, FOTO aparatus DEIMAN
TINIUS PEILIUS stiklui piauti ir visą eilę kitų prekių. Reika
laukite informacijų - Katalogų.

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

22 sv. cukraus ” ” / $12.95
22 sv. lašinių

Galite pasirinkti maistą kilogramais ir puskilogramais iš mūsų 
kainaraščių.
Siunčiame odą ir avalynę:
2 kg. odos (5 porom batelių) su muitu $18.30
1 kg. labai storų — 4Ų> mm. padų 3.95
Vyriški tufliai su muitu dbigubd padu 12.90
Moteriški bateliai ” 10.95
Medžiagos kostiumam nuo $9.25 ir daugiau.

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

ORBIS
Chicago: 4414 S. RockweU St. Chicago 32, IIL Tet YA 7-3445 
Centras: Toronte, Bathnrst St 298, Toronto 2B, Ont, Canada

Lei+i*kiš lUlMSUU

(TĘSINYS)

Andrius greitai pasisuko, bet kalbėtojo pirmą aki
mirksnį nepažino. Kažkoks tvirtas, kresnas studentas, 
O, dabar prisiminė: Albertas Rombuzanas! Jis buvo 
prieš trejus metus baigęs Salanų gimnaziją. Šis vyras 
visada buvo įsivaizdinęs ir gerai penėjosi. Mokėjo ir 
gerai karjeros siekti: su tais, kurie stovėjo augščiau, 
Rombuzanas buvo minkštas ir lankstus, kaip gerai pa
dėvėta kojinė, bet su tais, už kuriuos jautėsi augštesnis 
ir svaresnis, į juos žiūrėjo iš augšto ir kalbėjo tokiu 
tonu, kaip su savo skolininkais. Taip žaisdamas, turė
jo gyvenime pasisekimo: jis studijavo, nešiojo spalvo
tą kepuraitę ir juostą ,ir buvo valdininkas įstaigoje su į 
pora šimtų latų per mėnesį.

Nusišypsojo Andrius apie tai. kad Rombuzanas 
taip nustebo jj čia sutikęs ir atsakė klausdamas:

— Ar dėlto tu stebiesi, kad aš čia esu?
— Taip, stebiuosi: juk pasakojo, kad tave išmetė 

iš Salanų gimnazijos, mokslo nepabaigusį...
— Taip jau gyvenime dažnai pasitaiko: ten išme-

' ta, o čia dar priima...
— Baigei eksternu?
— Rygoje vakarinę gimnaziją.
— Taip? Hm. Kaip manai išsiversti su pajamo

pavyzdį, galime prisiminti Pi
jaus X paskelbimą palaimintuo
ju. Šis reikalas užėmė netoli 40 
metų ir po to dar už poros me
tų buvo paskelbtas šventuoju.

I Šv. Teresėlės beatifikacija bu- 
■ vo greit pravesta, ir tai užėmė 
I netoli 30 metų. Gali kartais 
j reikalą užtęsti nenumatytos ap- 
I linkybės, pvz. karas. Ir dabar 
: — nežiūrint visų pastangų, nė
ra pavykę gauti arkiv. Matu

laičio krikšto metrikų, nei do
kumento įšventinimo į kunigus.

Tačiau iš kaikurių augštai 
paskirtų asmenų mums teko 
patirti daug žadantį prielanku
mą: jaučiama, kad bolševikų 
okupacijoje lietuvių tauta sun
kiai kenčia, ir norima sustip
rinti lietuvių dvasią, išaugšti- 
nant tokios taurios asmenybės 
lietuvį, kaip arkiv. Matulaitis.

— J. Pr.

ANGLIES, ALYVOS, STATYBINŲ 
MEDŽIAGŲ PREKYBA

4552 W»st 63rd St. Teelef. POrtsmouth 7-8020
Mes siūlome visų geriausių rūšių anglies, alyvos ir statybinių 

medžiagų. Patarnaujame greitai ir sąžiningai. Mūsų firmos astovas 
Chicagos miestui JONAS B.YRKUS, telefonas VVAlbrook 5-5528.

' i

PEOPLES HARDWARE & PAINT CO.
Liet. krautuvė. Sav. broliai Gregoravičiai 
Dažai. Alyva, Stiklas. Įrankiai, peiliai 

namų reikmenys, vandentiekio įrengimai 
i r elektriniai' reikmenys.

1901 West 47th St. Tek LA 3-4139

PADEKIME ARTIMIESIEMS LIETUVOJE 
IR SIBIRE'■ ' i

Siunčiame j Lietuvą, SSSR ir kitus kraštus Anglišką me
džiagų, avalynės, vaistų ir maisto siuntinius, taipgi mašinas, mu
zikos instrumentus ir kita. Vartotų daiktų nesiunči&me.

VBL DIDELI KIEKIAI ir LABAI NUPIGINTOS KAINOS 1
No 7 — Jft sv. cukraus.

10 sv. taukų ........................ 5J6.26

511.61

No. 46-22 sv. brt. » dCž 
bacono ........... 528,66

No. 8 — 20 sv. cukraus

No. 9 — 20 
taukų . . . .

sv. kiaulinių
320.90

No. 30 — 20 
miltų

sv. kvietinių
510.86

No. 36 — 10 bv. kumpio,
6 s\6'- Malajui Ir 5 trv.

532.76
■ • '

No. '38 — 20 sv. ryžių

No. 48 — 20 sv. Salainl 530.94
No. 49 — 22 sv.' bruto $30.75 
Sflrio lOftft Or.
Sviesto 850 Gr. 
šokolado Iftftft Or.
Amerik. cigarečių 60 
Kakavos 456 Or.
Kavos 456 Or.
Medaus 1368 Or.
Pieno miltelių 1368 Qr.

No. 47,— 22 sv. brt. 9 d64 
kumpio .. ............. ..

513.25 Kepimui alyvos 1600 Or.

32.88

PATRIA 3IFT PARCEL C0.
JVB741 West 26th St, Chicago 23, OL USA Tel. CBawford 7-2126 

3395 S. Halsted St. (Alfonsas Kavaliauskas). TeL: LA 3-2021.
6908 Šuperior Ave., Cleveland 3, Ohio (Bronius Gražulis). 
Universal Parcel Service Co., 414 Scribner Ave., N.W.

Grand Bapids 4, Michigan

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge".
mis? — pakeltu ir rūpestingu tonu klausė Rombuzanas.

— Uždarbiauju ir gyvenu.
— Kur? j
— Uoste.
— Uoste? Turbūt bado duona. Ir tas darbas! 

Galiu įsivaizduoti... Ar manai visą laiką taip mokytis? 
Matai, tu iš tos pačios mokyklos, kaip ir aš... ir taip... 
Mes galėtumėm pagalvoti apie lengvesnį ir studentui 
labiau pritaikytą darbą.

— Ačiū. Išsiverėiu visai gerai. Esu jau taip pri
pratęs ir man neatrodo visai sunku...

Su kuo nors kitu Andrius mielai būtų kalbėjęs apie, 
tokius dalykus, bet su Rombuzanu tai ne. Šis jam nepa
tiko kaip tipas. Kalbėjo, tarsi visa būtų jo galioje, tarsi 
Andrius mirtų badu, būtų elgeta ir vargšas, tarsi be jo 
pagalbos jis neturėtų jokios vilties pasiekti geresnio 
gyvenimo.

— Na, kaip sau nori... kaip sau nori... Rodos savo 
padėtį turėtum pradėti suprasti: juk nesi koks nors 
burliokas, bet studentas! Visi dalykai turi savo saiką 
ir savo vietą. Suprantamas dalykas. Na, taip: jei tu 
įstotum į mūsų kontorą, galėtumėm tau parūpinti val
dininko vietą. Tai nebūtų visai sunku, nes daugelis 
mūsų filisterių, taip sakant, yra vyrai su vardu ir pa
dėtimi. Pagalvok! Pagalvok, berniuk...

Tai jau buvo perdaug Andriui. Jame kilo pyktis: 
cik tu, apvalusis papūnėli! Taip, pagalvok, berniuk... 
Tarsi jis būtų pelytė ant virvelės, o šis jau katinas. 
Pagalvok, pagalvok... Norėjosi aštriai atkirsti. Susi
valdė. Ką čia rietis su visais.

— Dėkoju už rūpestį. Visko turiu užtenkamai, — j 
Andrius sakė labai švelniai, bet jo lūpas puošė šypsena 
kaip kreivas paveikslas.

— Kaip sau nori. Sveikas!

— Viso labo.
Tą vakarą buvo dar viena paskaita. Okio geogra

fija. Tada Andrius ėjo į namus, į Bastcjkalno žiburių 
atspindį kanale žiūrėdamas.

Ruduo. Vėl ruduo. Po kojomis šnarėjo lapai.
— Laimonai, taip be galo seniai mes nesame va

karais abu dainavę! — sakė tą vakarą Andrius.
— Taip, seniai, — pakėlė galvą Laimonas.
— Taip, taip, — sakė ir Laimono motina.
Tą vakarą vėl jie abu dainavo ilgai ir gražiai, ir 

Andriaus akys buvo pilnos ašarų. '
— Maryte, ar tu girdi? — jis galvojo. Ir t^da... 

mes dainavome... Taip, praeitų metų lapkričio 27 d...
— Užtenka, Laimonai. Daugiau šį vakarą nedai

nuosime.
Andrius atidarė langą ir žiūrėjo į kiemo tamsą. 

Ilgai ir tyliai, pindo į lovą ir greit užmigo. Toks ilgos 
dienos nuovargis jį slėgė. '

Sekančios dienos vakarą Andrius nuėjo į studentų 
draugiją, kur jį buvo kvietę Kalnietis, Pakuras ir Jaku- 
panas. Ten šį vakarą buvo suėję daugiau, kaip šešias
dešimt studentų. Visi atėjo pas jį, pasakojo ir klausi
nėjo, ir rodėsi tokie malonūs, artimi. Visi iš vienos 
vietos. Balsai ūžė kaip audra, ir rodėsi nulėkė į tą pu
sę, iš kur jie visi buvo atėję.

Kaikurie skaitė žurnalus, laikraščius. Keli susi
mąstę rūkė ir ūptč dūmus iki lubų. Dar kiti kūreno ži
dinį, sėdėjo aplinkui ir dainavo. Ten, antroje salėje, 
kaikurie, įsikarščiavę apie kažką ginčijosi iššaukė 
taip, kad rodėsi, kad lubos sugrius.

Andrių visa ši aplinka ir draugiškas artumas su
jaudino. Ir čia atrodė panašiai, kaip Salanų bičiulių 
tarpe. Jų mintys ir kalbos atėjo 4š tų laukų, namų ir 
kelių, kuriais visi iŠ ten buvo atėję.

(Bus daugiau)
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VYSKUPŲ FONDO RINKLIAVA CLASSIFIED AND HELP VVANTED ADVERTISEMENTS
REAL ESTATE REAL ESTATE KKAL ESTATE

Lapkričio 24-30 dienomis Amerikos Katalikų Vyskupų 
Šalpos Zondas daro drabužių rinkliavų užsienio katalikams 
šelpti.

Švarins vandentiekio 
sutras

Lapkričio mėnesį Joliete bus 
iškilmingai atidaryti nauji įtai
sai kuriais bus švarinamos van
dentiekio sutros, kurios iki šiol 
■gerokai užteršdavo Illinois van
denis. Nauji įtaisai kainuos 
$2,000,000.

732 policininkai

« kamb., 3 mieg., garnio.*. *13,700 
« kamb. mūr., 3 mleg. gar. *15.500 
5 kamb., mūrinis naujas. *18,500, 
2 Imi 4 kamb., mūr., did. sk. *23,000.
nirime ir daugiau namų pasirinkimui
S.A. AGUNSKAS Real Estate
243* W. 0* M. HE 4-8292

Apie tai pranešė Chicagos po
licijos vadas.

Lėktuvo nelaimėje
MARION, Ind., lapkr. 1. — 

Trys asmenys vakar žuvo lėktu
vo nelaimėje. Nelaimė įvyko Ma
rion aerodrome.

121 metų amžiaus
BUENOS AIRES, spal. 30. — 

Rezidencinėse srityse ir vers- Cristobal Garcia, kuris prieš 61 
lo rajonuose Chieagoje bus su- metus atvyko į Argentiną iš Is- 
stiprinta policijos apsauga, nau- ponijos, mirė Buenos Aires mies 
jai priskiriant 732 policininku, te. Jis buvo 121 metų amžiaus.

SPYRUOKLINIAI
M ATRAŠAI IR BOX SPRING

GEROS KOKYBES Re9- $59-50 kiekvienas
sutaupykite $6“|.50 

2 už 1

Reg. 59.50 kiekvienas
Atdarau pirm. ir ketv. 9 iki 9 v.

Abu už

$5750
Atskirai perkant 

po $28,88 vienas

Retail Shotvrooms of
ASSOCIATED VVHOLESALE 

FURNITURE CO.
3424-28 W. 63rd St. Chicago 29, III.

& AKRAI IKMfiS
Puikus 6 kainb. namas nutolt 1*7 

ir Cravford. Centralinls šildymus. 
Garažas. Traktorius ir visi žemei 
dirbti įrankiai. Daug vaisinių ir ki
tokių medžių. Viskas tik *17,600. A. 
Rėklaitis.

BRANGIAI ĮRENGTAM
Naujas, mūr., 2 po 6H (8 mleg.). 

/lukštas rūsys. 2 šildymo slBtemos. 
2ii pėdų sklypas. Tik $41,000. A. Si
rutis.

TIK *18,900
6 kamb. (4 mieg.) 6 metų mūr. 

namas, vienas blokas nuo Marąuette 
Pk. šildymas alyva. A. Katilius.

PROGA, PROGAI
Visais atžvilgiais puikus mūr. bun

galovv. 6548 S. Campbell, parduoda
mas už $18,000. P. Leonas.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

1785 Weat 71a* Street
VISI telefonai: VVAlbrook 5-6015

mūr. 3 bt. kraut. e. A. gar. — *3,400
7 2 uėdu sklvno ",Or- 3 bU W‘|ek- V. *• K,u-- — *4,500

Dltug saulės ir šviesos. ■, bloko nuo i ^Ig^E
. „ . UU O,1?o ! »ra pigių ir pelningų uumų suroNasliams garažus, i u įmitę š| namų busi- « a .* m ■&

te sužavėti. įmokėti uk $4.000. A. BUDRECKAS, Realty
tag. . Yra English bus.meni. kuriame Į ♦(g.>.-ĄP-h?r Ąve!___ LA 8-8884

van<h‘iiH ir kanalizacijos MAKQI r/TTE PAItKK:
vamzdžiai, galimu įrengti gerus kam-I MQr. buug> G kamb. arti ’ parko. 
t>ariuH. OaraAari. įmokėti tik $4.5-00.00. į pentį*. gazu šildytu. .reikia parduoti

4 kamb. namas. Pilna pastogė lr i savaitę, 
rūsys. Guzu apšild. žieminiai langai 1

BRIGHTON PARKE, 6 kamb. OOt- 
tage, ant plutuus 

tautės lr šv le 
purapinėa mokyklos.

-sieteliai. Gruž.iul .upsodtntus, 2 au
tom. guružus. Sav. turi parduoti; pir
ko didesni namų.

2-Jų butų — ii ir 4 kamb. med. 
Automat. apšild. Modern. virtuvė ir 
vonia. 87 Vj pėdų sklypas. $90 paja
mų | mėn. Arti Marųuette Pk.

Pigiai parduodamas, reikia remon
to. 6 kainb. mūr. bungalovv. Arti 66 
lr Lavvndale.

tl kamb. mūr. bungalovv. 2 aulom 
mūr. garažas. Erdvi paslogė. Arti 58 
tr Christtana Avė.

Turime tr kitų namų pardavimui, 
taip pat ir prekybinių numų.

Jei norite parduoti savo namų, mes 
Jums mielai patarnausime; turime 
klijentų, norinčių pirkti. Prašome 
kreiptis | mūsų raštinę —

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

BltlGHTON PARKE:
Mūr. 2 po 4, eentr. šildymus, 

susisiekimo. Nebrangus.
arti

GAGE PARKE:
Mūr. 5 butai, po 4 kainb. eentr. 

šildymus, gražiai atrodo iš lauko, 
modern. įrengti butai. Geros paja
mos.

Turime visokio dydžio namų lr 
jvatr. biznių. Parūpiname paskolas 
lengv. sųlyg.

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

REAL ESTATE

TIKTAI INVESTUOTOJAMS
Naujas 8 butų po 4 kamb., vi- Į 

si su elektrinėm krosnim virimui Į 
ir šaldytuvais, ąžuolinės spintos ir 
papuošimai. Visas namas liuksu
sinis. Pilnesniom informacijom a- 
pie šį nepaprastą'namą kreipkitės 
į mūsų raštinę.

K. & K. REALTY CORP. 
KAMINSKĮ & KREJCI 

4302 W 55th St, Tei. LU 2-1700

NAUJAS 6‘j. KAMB. MOR. 
“ranch” namas. “Overhead” ka
nalizacija; “radiant” apšild. 2 ži- 
dniai. Daug priedų. Atdaras ap
žiūrėjimui sekm. i iki G vai. 3752 
W. 67th St Tel. REUance 5-50*5.

HELP WANTED - FEMALE

STENOGRAPHER 
Sales Department Work. 

Mušt be able to write own 
letters. Excellent vzorking 

conditions. S day week 
LEAF BRANDS, Inc. 

1155 No. Cicero 
Neil Cashman 

ESferbrook 8-6000

Arti 71-os ir Campbell Avė.
2-jų butų mūrinis namas. 6 ir 6 k.
Karštu vandeniu alyva apšild. 35 
oėdu sklvnas Garažas TEISMAS TI RI si TVARKYTI PA-l>eaų BKiypaa. Garažas. likimą ir bus paropotas 2-ju
________ HEmloek 4-4533.________ • ritu MfR. — e ir s dideiii

KAMB. NAMAS, KARŠTU VAND. 
2-jų butų mūr. namas. 26th ir šildomas, garažas, 37 peni 

A vers Avė. 5 ir 5 kamb. 3 mieg. sklypas, nuosavybe gerai iz-
kamb. $17,900; įmokėti $4,000.

LAivndale 1-7038.

CICERO. 2-jų butų namas, ar
ti Westem Electric. 5 ir 5 kamb. 
Modern. plytelių vonia. $24,900; 
įmokėti $8,000.

TOwnha.ll 3-2460

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 
nuo 1 iki 5 vai. 2-jų butų namas 
— 4 ir 4 kamb. Naujas garažas. 
3040 S HOMAN AVĖ.__________

PREFFERRFJ) KILAITY AND 
BUILDING

9928 S. Mekeni III 6555
St. Mary Star of the Sea parap. 

Nupiginta kaina už 7 kamb. mūr. 
namų.
vonios, valgomasis, gazu apšild. 
autom. gar. Savininkas kviečia pa
žiūrėti sekmad. visų. dienų.

6129 S. KUbourn

LAIKYTA, B U V O KONTRAKTO- 
RIAVS PASTATYTA PAČIAM SAI 
GYVENTI. APŽIŪRĖTI ši SEKMA
DIENI TARP I IR 5 VAL.

5718 S. RICHMOND ST.

SAVININKAS priverstas parduoti 
4 originalių butų gerų pajamų mū
rini namų, Gage Parke. Centr. šildy
mas alyva. Kaina $39,600. Dėl Infor
macijų skambinkite — VVAlbrook 5- 
5031 arba vak. PRospeet 8-3570.

Med. 2 a., II a. 6 dideli kamb., 
centr. šild. angį., garažas. $14,600.

Kampinis mūr. namas ir krautuvė. 
Gerai einantis biznis Brighton Park 
centre. Prie kraut. 4 k. butas.

Med. 2 a. 8 būt., šild. rad., alyva. 
Pajamų $210 mėti.
Mūr. 2 a. po 6 k. ęent. šild., sklyp. 
31 pėdų, garažas. $28,000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. OLiffslde 4-7450; Rea.

Y Artis 7-2046

NAUJAS IU, augšto kampinis 
namas ant 43 pėdų sklypo. 5l/2 
kamb. apačioje, kamb. viršu
je, pilnai užbaigti. Karštu vand. 1 
apšild. Ąžuol. papuošimai, 
in” orkaitė ir virimui krosnis. 
Daug priedų. Atdaras apžiūrėji
mui sekmad. nuo 1 iki 6 vaE

6401 S0. KEATING AVĖ.
REli&nce 5-504;'

LABORATORY 
TECHNICIAN 

Routine analysis, moisture 
tests, fasts, etc.

Būni- Some high school chemistry. 
ftdvancement.

Food Processing plant. 
EStebrook 8-6000 

Mr. Hels

BUILDING & REMODELING

tNauji

2-jų BUTŲ MŪRINIS NAMAS. 2 
autom. gar. 6727 S. Maplewood Avė. 
Apžiūrėti sekm. 2 iki 8 vai.

PAJAMŲ NIOSAVYBC
I6th ir 5lst Avė., Cicero. Nepapras
tas pirkinys — švarus 4 butų. 
$23,500. — 2 po 3 kamb, ir 2 po 4

3 ar 4 mieg. k., 1% plytelių kamb. Automat. alyva apšildymas.
Spintos virtuvėse, rnodern. vonios, 
naujas 2 autom, garažas, aluminum 
įaugai ir sieteliai.

Ol.ympie 2-0780

2741 W. Gilth St.

Priešais Šv. Kryžiaus ligoni
nę. Krautuvė ir 2 modern. 6 
kamb. butai. Garu apšild., sto- 
keriu. 2 autom. mūr. garažas.

Atdaras apžiūrėjimui šeštad. 
ir sekm,

Kreiptis į —

STANLEY SHIMKUS 
WAlhrook 5-9184

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stančtousuas instoliuoja ri- 

■ *ų geriausių Amerikos firmų gazu 
lr alyva kūrenamu* pečius fur- 
nacea), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atliek* 
visu* skardos darbu*

11546 S. 491h Court, Cicero
i TsL OLymple 6-0775 ano 8 vai. 

ryte Od * vai.
Telefoną* nno 6 vai. vakaro: 

OLymple 2-6752

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudoa. Automobl 

lių finansavimas Notarlatas Valst\
b*e patvirtlnos kainos

Prieš darydami apdraudas kitur
pasiteiraukite pas mua.

JONAS KIRVI A1TIM
VVAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
6108.S. Ashland Avė., Chicago 36. m

šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas lr teisingai! patar
navimas.

NORVILĄ
KKAL ESTATE SALES 

2600 W. 59th St. Tek TRospect 8-5454

Parduodamas mūrinis namas — 
krautuvė tinkanti bet kokiam bizniui 
ir 5 kamb. butas užpakalyje. Pilnas 
rūsys. Centr. apšild. alyva. 2 autom, 
garažas. Susitarimui apžiūrėti skam
binti REpublic 7-7265.

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

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

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

14327 S. Campbell Av., Chicago 32, IIL 
ĮTel.: YArds 7-9675 arba CL 4-7450į

MKSsss3sss3S3w»*3M3ass«3K3SK;

COOK IVANTED
For Convent on Northwest side. 

Room, Bath with Shower, radio and 
television. Good salary. Should be 
good Cook for sim ple cooking. Mušt 
speak and understand English. Call 
Hinter Mary Helena, UN 7-7622 be- 
fore 3 P. M. or UN 7-S884 after 3 
P. M.

ST. EUGENE CONVENT 
7920 W. Foster Avė.

HELP VVANTED — MEN
VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos College graduate or high school

Cost Department 
TRAINEE

kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229 
Namų tel. BIshop 7-3340 

2737 West 43rd Street

Namų statyba, jvairūb palaikymai
ir pardavimus. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus; 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TKrminal 0-5531 ; 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma- 1 
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515 
Nolton, Willow Springs, IU.

student with experienee in 
factory cost accounting.

Age 30 or under. 
Excellent opportunity.

LEAF BRANDS, Inc. 
1155 No. Cicero 
Neil Cashman 

EStebrook 8-6000

I B M TAB OPERATOR

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
SEPTINTĄJĮ

ROMANO KONKURSĄ
KONKURSO MECENATAS

JONAS ANDRULIS
skiria tūkstančio (1,000.00) dolerių premiją.

1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra
darbių klubui, skelbia naujų lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1957 m. gruodžio 1 diena.

2. Geriausiam romanui skinama premija — tūkstantis dol., 
kurią paaukojo pramonininkas Jonas Andrulis iš Miehigan vals
tybės.* ✓

3. Jury komisiją sudaro Benediktas Babrauskas, Jonas Ka
valiūnas, Petras Maldeikis, Juozas Švaistas-Balčiūnas ir Domas 
Velička.

įfr ĮSIGYKITE DABAR ! sav

Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Suredagavo

Kon. K. Matulaitis, M-LO.
Išleido

Experienced with^ 403, 604, 602, 
519. Should be able to wire board 
Capable of assuming superrisorv 

responsibility in reaaonable 
period of time.

New IBM instalation starting 
with order and billing.

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

P. LEONO REAL ESTATUt
REIKALINGI 

NAMŲ PARDAVĖJAI
S A L E S M A N A I

GEROS DARBO SĄLYGOS 
2735 W. 71»t SL, WA 5-0015

REIKALINGAS SENYVAS fano 
gus prižiūrėti namą ir palestlnti 
paukščius.
A Zellon, 7132 S. Racine Are. 

W(> have an immediate opening ior
RATE CLERK

and
OFFICE MANAOER

For Southern Carrier. Contact — 
V. R. Archer. General Motor ELzpmn 
3417 So. Cicero Avė., Blahop 2-19*2

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

Statome nanjns narnos ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal- 

darytl 8 mieg."^Plytelių1 "^rtuvė^ ' pųjvairios^remonto darbus, skubiai 
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. Aluminum langai, garažas 
pilna kaina’ $16,000.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
4ų ra še ir įsitikinsite gerais pirkiniais^

-VARPAS
Real įstate — Insurance — Rentals 

Notary Pnbllo 
5916 So. VVestern Avė.

cxxx>oooo<x>o<x>oo<xxx>ooooooo
MARŲUETTE PARKE

2-jų augštų mūr. 4 po 5 k. $49,600. 
A. Šimkus.

GAGE PARKE
5 k. mūr. bungalow (galimybė pa-

Marąuette Parke pajamų bunga
lovv. $2,000 metinių pajamų, pliua 
5 kb. butas savininkui. Kombin. 

f langai, plytelių vonia,. venesiškos 
užuolaid., alyva apšild., uždari por 
čiai. 2 aut. gar., ir kiti priedai. A- 
gentai prašomi nesikreipti. Savi- 
nikas. GRovehill 6-6584,

AR NORI SAUGIAI INVESTUO
TI? Štai čia — 3-jų augštu na-{ 
mas — 10 butų. Pajamų $11,500 
Arti Marųuette Parko. Kreiptis į

gerai ir pigiai, 
šaukite DAnube 6-2793 nuo S vaL 

ryto iki 7 vai. vakaro 
Tel. OLymple 2-5121 nuo S vai. 

vakaro iki 11 vai. vakaro

PRosp. 8-2234
2621 W. 61 St. (l-me augšte).

-------------------------------------------------- <XXKXXKK><XXXXXXXXXXXX><>OOO<>

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija 
640 puslapių; 3/, colio storumo

Kaina............................................ $3.00
Paauksuota....................... ........... $3.60

,, Cicero 2-jų butų mūrinis — 6 ir 
6 kamb. Apylinkėje 22nd ir 50th 
Avė. Karštu vand. alyva apšild. 
Tuojau galima užimti. $29,900.
SVOBODA, 6013 Cermak Road 

BIshop 2-2162._________

MŪRINIS 3-jų butų namas — 
i 7, 6, 2 kamb. Centrinis apšild. Ge
ros pajamos. Rūsys. $16,900, ar
ba duokite pasiūlymą. Arti Millard 
ir 26th St. SVOBODA, 3739 W. 
26th St LAivndale 1-7038.

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

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAI^ ESTATE-INSURANCE 

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

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Builders tien. Contractora

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

Namų Įkainavimas lr įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu;

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas 

PRospeet 8-2013
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29. IIL

lis!

Tai viena 1* pilniausių maldakny. 
gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams

$10,300 PILNA KAINA. 2-jų 
butų mūrinis — 5 ir 4 kamb. Mūr. 
garažas. 50 pėdų sklypas. Apylin
kėje 24th ir Hamlin Avė. Jmokėti 
$3,000 SVOBODA, 3739 W. 26 St.

LAivndale 1-7031:

ATREMONTUOTAS ROOMING 
ir į HOUSE. 4-4-2 kamb. Karštu vand. 

aboliucijai; maldos apaštalystės mai- I apįjid. alyva. 2 autom, garažas.
tt.t'-MSSS; ■7S22..".SEt1 a» p^» sk|ve*į'£ĮH'iVelykų Ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus, ’ «o, nori 
keliai; Ropullngosiog Motinos stotys men- 4**1.Myli 
lr t.t. 1 W. 25th St

Maldaknygė "Viešpatie, Išklausyk 
Manęs” yra labai gražiai išleista; at
spausdinta ant balčiausio lr geriau

LAtvndale 1-7038.

5
, šio popierio; tvirtai Jrišta su paauk- 

_ ... . . . . . . _ ., savi m u ar be: nemažos raidės; daug
4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi i ryškių iliustracijų.

fti maldaknygė yra geriausias plr-būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių.

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisijai, 
“Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago 29, UI.

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardį.

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia “Draugui”, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti stskiru leidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.

STICKNEY SPECIAL! 2<jų bu
tu — 5 kamb. ir 3 kamb. pasto
gėje. Sklypas 50x181. Karštu van
deniu apšild. Garažas. Geriausioje 
vietoje. $17,500; įmokėti $4,500.

NEĮTIKĖTINA
Gražus 2-jų butų mūrinis na

mas, gerame stovy. Idealioj vie
toje. Modern. virtuvės su spinto
mis ir vonios; uždari porčiai. Ke
dzie Avė. transportaciją, Žema 
kaina.

K. & K. REALTY CORP.
KAMINSKĮ & KREJCI 

4302 W. 55th St. Tel. LU 2-1700

GERŲ PAJAMŲ 
NUOSAVYBE

PARDAVIMUI ARBA 
IŠNUOM. — “LEASE" 

Teisingai įkainuota skubiam 
pardavimui

Tel. HYde Park 3-7955

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
General Contractlng Oo.

(Sav. Y. Sodeika ir 4. Skomboksa) 
1600 S. 48TH CT . CICERO 60. TLI 

Tol. Ol.ympie 2-7381: TO 3-4236
lr atliekame vlnue statybos lr p«r 
tvarkymo (remodellng) darbua

Į PROGOS — OPPORTUNITIES

Iš priežasties ligos, pigiai par
duodama taverna.
5000 W. 14th St, Cicero, Illinois

ISNUOMUOJAMA —" FOB RENI

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame botų iėnoomavi 

tnm. Patamavintae veltui. Turim* 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estete 
5916 So. Western. Pltoepect *-***4

Brighton Tarke — 2-me augšte — 
Išnuom. dviem asmenim 4 kamb. bu
tus, 4023 S. Montgomery Avė. (% 
bloko į rytus nuo Archer ir Cah- 
fomla sankryžos).

Išnuom. kamb. su valgiu ar he 
valgio. (1609 8. California Avė. Kreip
tis l-as augš. į di'šlnę, po 5 Vai, <

Skaitykite ir platinkite dienrašti "Draugi’

klnys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau.

Užsakymus su pinigai* siųskite:

DRAUGAS 
4545 We$t 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL.

BIshop 2-2162

Tėvai, į*i(ykiU ir dnoklte aavo vai
kam* paskaityti gandai ir spalvotai 
llinatruot* VANDOS FANKIENfiS 
p—kapsą —

KARALAITES GINTARĖS 
IL6ESYS

Be to, Uoj knpioj atapaaadlata kita 
pasaka —■ BALTOJI LELIJA. Vir
iai! ir ilinatraclja* pl«ėė Sea. Merce
des. 48 pnaL Kaina $1.SB. Pinlgna Ir 
oiaakpmna «ltj»tl:

“DRAUGAS’’
4645 W. 63rd Strart. Chicago M, Dl.

RERWYN. Geriausias pirkinys 
— 3 butų namis — 6-5-2 kamb. Ar 
tj Oak Park Avė. ir 22nd St. Karš
tu vand. apšild. Pajamų $182, 
plius butas. Tiktai $28,500; Jmo
kėti $9,000. Bargenas.

BIshop 2-2162.

CICERO. Sav. apleidžia valsty
bę. Jmokėti $2.900. 10 m. senu
mo rezidencija. 351 h ir Austin. 6 
kamb. Turi parduoti. Tuojau už
imti. BIshop 2-2162.

CICERO. 4’/a kmb. namas $9,990 
pilna kaina. 16th ir 50th Avė. Mo
kesčiai liktai $80. Jmokėti $2,500.

TOunhar 3-2460

1426 S. 51 st Avė.
CICERO

2-jų butų mūr. 5 ir 6 kamb. 
Plytelių virtuvė ir vonia. Komb 
alum langai ir sieteliai. “Knotty 
pine” rūsys, baras. Autom, karštu 
vand. alyva apšild. 2 atskiri boi
leriai. 2 autom, garažas; į viršų 
pakeliamos durys.

PAOLI REALTY OO.
5106 W, 14th St. OLymple 2-5243

REAL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALONIS.
Namų PRospeet 8-2071

Parduodama MAISTO KRAUTU
VU su visais įrengimais. f> kamb. bu
tas užpakaly. Alyva apšild. Prieina
ma nuoma. 7200 S. Campbell Avė. 
REpublic 7-72OA. .

Parduodama GROCERIŲ KRAU
TUVE. Jsigyvenęs biznis. Švarūs 
modern. įrengimai. Air-condi- 
tioned. Įkainuotas skubiam par
davimui. 5 kamb. butas užpaka
ly. Sav. turi kitus interesus.

FRr.intier 6-5366
MISININKAI, DfcMERIOt

Parduodama labai pelninga, seniai | 
įsteigta, mėsos Ir groserlų krautuvė. 
Savininkas eina pensijon; patraukli i 
kaina už biznį ir namų. 2-jų augšti) 
mūr., 6 kamb. modern. butas, uždą- i 
ras porėlus užpakaly, kurštu vand. 
alyva apšild., pilnas rūsys, garažas. I 
Arti 69th Ir Ashland. Dankcrs, 7020 ' 
8. Kurini-. Hldson 8-3411.

Išnuom. kamb, angliškame 
sy, su visais patogumai.
Parke. Teirautis WAJbrookok sSB

Išnuomuojamas 3 kamb. būtas 
2-me augšte. Vonia, šiltas vanduo 
gazu apšild. 6602 S. PatrfleU A**, 
W A 5-5441, L .

Išnuom. 5 kamb. *pt., apfiklo 
mas 3-me augšte. Prie Halsted tr 
56th Street.

Tel. ENgietvood 4-8141

$1,500 ĮMOKĖTI. 3-ių butų — ---------------------------------------------------------
4-4-3 kamb. Pajamų $102 ir sa-1 iv ■ • j a » n
vininkui butaa^ Apylinkėje 25th ir |>irk|| ApSG.UpOS BOIlllS! 
Sawver Avė. Garažas.

LAu-ndale 1-7038. ■--------------- ■=sa=r=

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

SKELBKITES “DRAUGE”

W£»4į
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MOŠŲ KOLONIJOSE
roję * Po &i° šokio iškvietė po vieną
’ . porą iš kiekvienos grupės j prie-

“Ateities šokė ju pasirodymas kj ir, pristatant kokios tautybės,
Spalio 27 d. įvykusiame lenku šokėjai buvo atiduoti P^kosj 

televizijos “Polka Time” festi- Plo3imu nuspręsti, kuri grupė 
valyjt*' tarp pakviestų čekoslo- geriausiai pašoko. Taip, kaip ir 
vakt^varų, slovėnų, serbų, ai- televizijoje “Nevv Talent ’ gru
dų, ukjfainiečių ir lenkų, buvo l>ei buvo skirta didelė paauksuo 
pakviesti ir lietuvių “Ateities” ta ,aUH'-
šokėjai-su lietuvišku "malūnu”. Kaip ir visi tikėjomės, pirma

Pati programa buvo atlikta to vipta atiteko lenkų grupei, ku- 
kia pačia tvarka, kaip ir televi- r*a* atiteko ir taurė; nors airiai 
zijoje, tik tuo skirtumu, kad bu- žiūrovai reikalavo rinkimus pa
vo rodoma ne televizijoje ir pro- kartoti, bet pasirodė, kad lenkų 
gramos pradžioje ir pabaigoje buvo dauguma ir visus nugalėjo, 
polką šoko ne lenkų profesiona- Man tiR neaišku> kodgl Uetu. 
lai p^os šokėjai, bet kviestos viai fcuyo palikti pasirodymui pa 
tautinių šokių grupėj - “inter-, t paskutiniai o konkursui pri

statyti patys pirmutiniai. Čia 
gali pasakyti tik tų dalykų žino
vai. Taurės negavome, bet už tai 
apie 5,000 chicagiečių gėrėjosi

nacionalas
-YT

Pirmoje dalyje pasirodė čeko- 
slovakų, bavarų, slovėnų ir ser
bų grupės, įterpiant tarpais tele
vizijoje rodytus lenkų šiupinio Malūnu.
dalyvius, kaip solo polkos šokė- Lapkričio 2 ir 3 d. “Ateities”
jus, Ktetę. munkamus SU <ia,-]šokėjaj da, ja programoje 
nonus ur v,sų grup.ų mergmų ,s (.a ,nd h. vietose
mintinų l salę pasirinkt, šoke- Chicagoje .|„„za«
kėjus iš publikos pašokimui pol
kos scenoje. Philadelphia, Pa.

Jei ne žydai, salės būtų tuščios

. i Erdvioje Pennsylvanijos uni- 
Antroje dalyje buvo toks skir- Į TCr8llet0 8alėje alio 26 d j .

tumu,, tad pats "Polka Time 1 ko tikra muaikoa meno šventė- 
vadovas 'Junor išėjo ) salę pa- Andrlaus Kuprevičiaus
šokdinti merginų iš publikos; koncertas _ re{itali8. Ir relkia 
pradėjus jam šokdinti seneles ir k kaJ Įjk tokiaig atv<?_ 
mergaites, ne jaunesnes kaip 6 jaj8 pasijuntame kaip „cmuzi. 
metų, susidarė moterų eile tar-, ka„ kasdienin4 aplinkuma su ra- 
tum nemokamai dalinamo šoko-l^ riksmu jr televlzij08 d5ž4.

Mūsų šokėjams šokant polka, 
pirmoji dalis baigta kaip tele
vizijoje.

lado krautuvėje. Tik muzikan-j mis yra ilgai bukinusi kurį nors
tams pavargus ir nuoštojus gro subti]esnį mfis jQ menQ

ti, “JrfAor” vos užsirangė ant l slfvokjmo jausmą 
scenos.

Antroje dalyje pirmieji pasiro1 Toki koncertai — retas įvy- 
dė airiai žaliais rūbais, o po to, kis mūsų kolonijose. Apie juos 
įmaišant televizijoje rodomą šių rašyti kurią nors kritiką dėl to, 
pinį, pamoko lenkų mergaitės, kuj kad pianinas buvo nepirmaeilis 
rių keturios buvo apsirengusios į arba kita kuri nors pusė klifo'S- 
bemiįjįys; matyti, neturėjo ber i jo — nereikalingas žygis. Da- 
niukųfkurie galėtų šokti kazoką.' bar, kada visa vos prasiskleisti

Toliau sekė ukrainiečių pasi- pradėjusi mūsų lietuviškos mu- 
rodymąs, po kurio išėjo solo pol- zikos kultūra ir vėl pradeda skęs 
kos šokėjai; jiems pašokus pol- ti mūsų tautiečių snobizmo ju
ką, “Junor” išprovokavo pašok- ( roję, reikėtų tokius pasišventė- 
dinti publiką; mergina šokdino Į liūs koncertų rengėjus tik svei- 
žilajalvSsus ir plikius, o vyras — kinti. Philadelphijos lietuvių mo 
mamyteg ir dukraites. Šitiems | terų organizacija, kuri, išskyrus 
geriau sekėsi, nes po 15 minučių lakstymą ir rūpinimąsi, nieko 
jau n4llatsirado nė vieno norin- ; daugiau nepelnydama, bus pa- 
čiojo šokti. \ ! dariusi didelį patarnavimą tiems

Po to sekė paskutinis pasiro- negausiems dar išlikusiems gry- 
izmno kuri ntlikn “Ateities” šo-j nojo meno mylėtojams, nes, kasdymas, kurį atliko “Ateities“ šo 

kėjai.-ju
MaTTTrTas tikrai gerai atrodė, 

nes rfjgfcįkantai taip grojo, kad 
kraštutinės merginos “malūno 
sparnuose” ne bėgte bėgo, bet 
jau skriste skrido. Po šokio plo
jimų publika nepagailėjo, net

žino, gal po kokios dešimties me 
tų šiuos grynojo meno koncer
tus mes minėsime, kaip kuriuos 
nors paskutinių mūsų tautos me 
no mohikanų gyvybės ženklus. 
Tie menininkai gal bus taip pat 
nuėję pas svetimuosius ugdyti

I

DIENRAfiTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

delėje daugumoje jau seniai nu
ėjo garbinti svetimo banalaus 
meno iškamšų ir gėrėtis “jazz” 
muzikos garsais.

J koncertą prisirinko pusėti
nai žmonių. Buvo matyti grynų 
žimorikiečiu, estų, latvių, italų. 
Buvo ir lietuvių, bet prieš 7 ar 
10 metų jų butų buvę dešimte
riopai daugiau. Jei atskirai ne
paminėti mūsų tautiečio Juliaus 
Gaidelio naujoviškos ir labai ori
ginaliai skambančios lietuviškos 
muzikos labai retai girdimų kuri 
nių, visa kita programa buvo iš
skirtinai romantinė: Schuberto. 
Liszto ir Chopino kūryba.

Po koncerto veiklios mūsų or
ganizuotos moterys mūsų gar
bingam pianistui su žmona pa
gerbti surengė prof. Puzinų na
muose iškilmingą vakarienę, ku
rioje dalyvavę visi uolūs mūsų 
meno gerbėjai turėjo progą pa
sidalinti įspūdžiais ir pasikalbė
ti su svečiu pianistu. J “Drau
go” korespondento klausimą, kv. 
riame Amerikos žemyne jis tu
rėjo ddiesnį pasisekimą, žymusis 
mūsų pianistas neabejodamas at 
sakė: “Pietų Amerikoje nepaly
ginamai daugiau yra muzikalios 
publikos. Jei Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse į koncertus ne
ateitu žydai, tai koncertų salės 
būtų beveik tuščios“.

Juozas Strolia

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomi — 1 ( TEKLE ŠEBEL

SKYTE, URBONAS. 21 TEOFILf 
ŠEBELSKYTE UZEMECKIS. 3) 
VINCAS ŠEBELSKIS. 4) ANT A 
NAS ŽEBELSKIS. Visi Mykole 
vaikai. Gyv. Chicagoje. Jieško Ka
zimiera Šebelskytė iš Lietuvos. At 
siliepti — Bronė Baktvs, 2717 W 
71st St., Chicago 26. III.

A. A.

KAZIMIERAS BAITIS
Gyveno 4550 S. California Ave.

MirS spalio 31 d., 1957, 1:30 
vai. ryto, sulaukęs 42 m. amž. 
Gimė Chicago, III.

Pasiliko dideliame nullūdiBle 
2 sunūs: Charles, Jr. ir Ken- 
neth; 2 dukterys: Sandra ir 
Sharon, švogeris Petras Leng- 
vinis, ir sesers vaikai: Jennie, 
Peter Irt Olga: pusbrolis Anta
nas Baltis su šeima, kiti gimi
nes, draugai Ir pažjstami.

Priklauso Moose Lodge.
Kūnas pašarvotas Petro Bie

liūno koplyčioje, 4348 S. Cali
fornia Avr.

Laidotuvės j vyksi pirmadienį 
lapkr. 4 d., iš koplyčios bus
atlydėtas į švenč. 1’. M. Nekal
to Prasidėjimo parapijos baž
nyčia. kurioje jvyks gedulin
gos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs ir dukterys.
Laidotuvių direktorius Pet

ras Bieliūnas. Tel. LA. 3-3572.

l
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DIDŽIŲJŲ ŽMONIŲ PASISAKYMAI 
APIE NEMIRTINGUMĄ

Pradėkime Platonu, graikų filo
sofu, kuris yra taip išsireiškęs: 
“Dieviškojo sprendimo kitame gy
venime baimė privalėtų mus sulai-1 
kyti nuo betkurios ydos”.

Seneka, romėnų filosofas, šaky-1 
davo: “Diena, kuri taip tave bau-1 
gina ir tu vadini paskutine, yra j 
pirmoji amžinybėje”.

Markus Aurelijus, Romos impe
ratorius: “Užmirškite praeitį, o 
ateitį įdėkite j Dievo rankas”.

Dante, Dieviškosios Komedijos 
autorius: “Žmogus, kuris vra, ne
tikras pomirtiniu gyvenimu, vra 
nelaimingiausias iš visų sutvėri
mu”.

MicheltuigeluN, meno genijus:
“Manyje negimsta jokia mintis, 
kurioje nebūtų įrašytas nemirtin
gumas”.

Bnssuet, garsus pamokslininkas: 
“Kryžiaus valanda yrą brangiau- 

I šia mūsų gyvenimo valanda”.
Pascal, fizikas: “Nieko gero ne

būtų šiame gyvenime, jei nebūtų 
vilties į pomirtinį gyvenimą”.

Napoleonas, Prancūzijos impe
ratorius, prieš mirdamas sakė Ro- 

| landui: “Esu patenkintas atlikęs1 
savo religines pareigas. Linkiu ir 
iums, generole, turėti tą pačią lai
mę. Sėdėdamas soste viso to ne- 

, oraktikavau”.
Pasteur, mokslininkas: "Ar ne

girdite vidinio balso, sakančio, kad

siela vra nemirtinga? Tat nepn- 
žeiskite savo širdies posakiu: — 
viskas baigiasi mirtimi”.

Chateaubriand, rašytojas: “Die
vas rado mano silpnybę; atsiųs
damas mirtį tiems, kuriuos taip 
labai mylėjau, privertė pakelti akis 
j Dangų' .

liūgo, romantikas: “Giliai tikiu 
į geresnį gyvenimą. Užtat noriu 
turėti kaip tikslą Dangų, bet ne 
žemę".

Goete, dramaturgas: “Tas, ku
ris netiki į pomirtinį gyvenimą jau 
yra miręs šiam gyvenimui”. I

Mereler, kardinolas: "Mumyse 
slepiasi turtas, kurio niekas ne
gali paliesti, o tas turtas vra sie
la”.

Byron, poetas:' “Po daug studi
jų, kada ateina mirtis, pasirodo 
tik vienas dalykas reikalingas: 
katekizmas”.

Gounod, muzikas: “Pagal laiką 
pirmiau gyvenimas, paskui mirtis. 
Pagal amžinybę pirmiau mirtis, 
paskui gyvenimas”.

Smiles, biografas: “Tik tvirtoje 
viltyje galime pernešti šio gyveni
mo vargus, kad po mirties bus nu
šluostytos ašaros”.

Butler, generolas: “Jau nebijau 
mirties: šia laime gyvenu nuo pe
rėjimo į' katalikybę”.

B. Mikalauskas

Mielam kaimynui
A. + A.

ANTANUI PABEDINSKUI mirus, 
jo žmonai poniai Bronislavai ir visai giminei reiš
kiame mūsų gilią užuojautą

P. ir M. PlechavičiaI

Mūsų kaimynei
A. A.

SAULEI RAUBAITEI-TURŪTIENEI 
netikėtai mirus, jos vyrui Mykolui-Pranui Turūtai, 
jų dukrelei Eglutei, velionės tėveliams Liudai ir Jo
nui Raubams ir artimiesiams reiškiame tikrai nuo- 
širdią užuojautą ir drauge liūdime. —

šlenių ir Karazijų šeimos

ALOYZUI RUDZITUI IR JO SESUTEI 
liūdesio valandoj, jų mylimai mamytei mi
rus, reiškiame gilių užuojautų.

I. ir J. Byla

A. | A

SAULEI RIAUBAITEI-TURŪTIENEI 
netikėtai mirus jos vyrų Pranę, dukrelę Eg
lutę ir tėvus p. p. Riaubus giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime

Malčiausku šeima

A. | A.

ANTANUI PABEDINSKUI mirus,
skausmo parblokštiems — žmonai poniai BRONEI, 
broliui KAZIUI PABEDINSKUI su šeima ir giminėms 
reiškia giliausią užuojautą.

Teklė, Kazys Grina su šeima

PADĖKA
A. f A.

FELIKSAS KYBARTAS
Mūsų mylimas vyras ir tėvas, mirė 1957 m. spalio mėn. 

21 d. ir palaidotas spalio mėn. 24 d. šv. Kazimiero kapinėse, 
Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam pasku
tinį patarnavimą ir palydėjo j jo poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: prel. kleb. 
J. Paškui, kun. Vaišvilui ir kun. Makarui, kurie atlaikė gedu
lingas pamaldas už jo. sielą. Ypač dėkojame prel. J. Paškui, 
kuris pasakė pritaikintą pamoksią, ir kun. Makarui, ku
ris palydėjo velionį į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių. Dė
kojame kun. Vaišvilui ir kan. Zakarauskui už atkalbėjimą 
Rožančiaus koplyčioje.

Dėkojame grabnešiams ir visiems, kurie pareiškė mums 
toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame laidotuvių direktoriui S. Lachavvicz, kuris ma
loniu patarnavimu atėmė mums rūpesčius tose liūdesio ir 
skausmo valandose.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės padėkoti. Visiems, visiems nuo
širdus dėkui.

Žmona Agota, sūnūs, dukterys, marčios, žentai ir anūkai.

Mūsų brangiam broliui

A|A

ANTANUI PABEDINSKUI
mirus, liūdime ir reiškiame užuojautų jo 
žmonai Bronei, broliui Kaziui ir jo Šei
mai, seseriai Onai ir giminėms.

Stud. Ateitininkų Korparacija 

KĘSTUTIS

ir kitų grupių šokėjai šaukė bra- jų meno, kaip ir mūsų gausūs 
vo. tremties koncertų klausytojai di

M M E S I O!i DĖMESIO!

General Parcel & Travel Co., inc.

A. t A.

ALEKSUI JAKUBAUSKUI mirus, 
jo brolį Jurgį ir šeimų nuoširdžiai užjau-
v*čia

L. V. Puodžiūnai ir Podoriy šeima

Licensed by U.S.S.R.

135 W. 14th St., New York 11, N. Y. Tel. CHelsea J-2583
• k<J ,
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IŠLAIDŲ SĄSKAITĄ. •

SVARBU! VISOS PERSIUNTIMO IŠLAIDOS, IR MUITAS, YRA IŠ ANKSTO ČIA APMOKA
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Mielam draugui

A. t A.

ANTANUI PABEDINSKUI mirus, 
jo žmoną Bronę, seserį Oną, brolį inž. Kazį su šei
ma ir kitus gimines bei artimuosius nuoširdžiai už
jaučia ir kartų su jais liūdi

Balys Vitkus

i
Ponui Vladui Samulioniui ir jo keturiems sftnams skautams, 
mylimai žmonai ir motinai

ATSIMINKITE, KAD JŪS BETURITE TIK KELETĄ SAVAIČIŲ PAKIBTŲ SIUNTIMUI 
JEI NORITE, KAD JIE BŪTŲ PRISTATYTI KALĖDOMS.

f.T

KAZIMIERAI* SAMUOLIENEI

netikėtai mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi 
D. L. K. Vytenio Draugovės skautai Bridgeporte,

Tėvų komitetas: pirm Fabijonas Valinsku, vice- 
p-kas Aleksandras Antanaitis, ižnd. Vanda Matlukėnė. 
sekretorė D, Tričienė, narys Vincas Avižius ir Drau
gininkas skautk. J. Kaunas.

UŽ GERESNĮ PASAULĮ
Knyga Įdomi, kaip jaunimui, taip ir suaugusiems. 
136 pusi.

Paruošė KUN. PRANAS DAUKNYS, M.l C.
Atspausdinta Londone 1957 met. ir dabar jau gau
namo “Drauge’ 4545 VVest 63rd Str., Chicago 29 Hl.

Kaina S 1.50
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X Lietuviškos mokyklos

X Muz. F. Strolla vadovau
ja dviem naujai suorganizuo- 

j tiems oktetams. Pirmasis yra 
vyrų oktetas, kurj sudaro G. 
Brazaitis, V. Kanišauskas, A. 
Moliejus, Z. Molejus, J. Rimkū- 
nas, A. Skudra, S. Vaišvila ir 
C. Žoromskis. Antrasis yra .miš
rus oktetas, kuriame dalyvau
ja: A Bingelienė, G. Markevi-

DIENRAfiTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

VĖLINIŲ VAKARĄ

šeštadienis, 1957 lapkričio 2

metraštis. A. L. Mokytojų s-gos į čicnč B Tampauskienė, B 
centro valdyba yra nutarusi | VVaupshaitė, G. Brazaitis, Z. e 
surinkti medžiagą ir išleisti Molejus, B. Pakalenka ir S. 
metraštį, kuris apims nuo 1945 Vaišvila. Visi gyvena East Chi- 
m. tremties švietimo iaikotarpj ca& 'J- Ind- Abie™ oktetl* me'
iki dabar Redakcinė komisija ninis Pa8irodymas »vyk8 lap'
iki uaDar. Redakcine komisija l7 d 7 v v Sv Pranciš_ i
bus sudaryta iš Europos. Ka- kaus Uetuvių parapijos 9alėje., 
nados ir Amerikos atstovų.

X Knygnešys Aleksandras .
Metraščio viena dalis bus Zalpis, kuris gyvena iš pensi-į5 

skirta švietimo laikotarpiui Va- jos, sutikęs šokių šventės metu! 
karų Europoje iki masinės emi- salčjc komiteto kasininką A. 
gracijos, o kita dalis - dabar Gtotncrį. labai sujaudintu bal-

Ui A*, ktl .l s alki
Šiandien vėlinės, mirusiųjų atminimo diena, primenanti šios žemės kelionės, laikinumą. Nuo

traukoj matyti seselių , kapai Šv. Kazimiero kapinėse, Chicagoj. /

Naujos verslo šakos
prekybininkas

Dipl. prekybininkui Jonui Par
kui perėjus dirbti į naują verslo 
šaką. norimo pabrėžti jo gyvenimo 
vingiu#. 1922 m. tarnaudamas Lie
tuvos kariuomenėje Kaune, vaka
rais mokėsi brandos atestato eg
zaminams ir drauge studijavo eko 
n' minius mokslus. 1624 m. Jonas 
pradėjo dirbti anglų - lietuvių tek
stilės kooperacijoj, būdamas jos 
atstovu, šioj kooperacijoj išdirbo 
daugiau n<‘gu 6 metus. 1930 m. pe 
rėjo tarnauti j valstybinę tarnybą 
Klaijtėd ije ir kartu darbavosi Kiai 
pėdos krašto jaunimo organizaci
joj "Santara”.

• Įstatymai prieš 
piktnaudojimą unijose

Šen. Mundt, vienas iš narių 
senato komiteto, investiguojan- 
ėio unijas, Chieagoje pareiškė, 
jog sekančioje kongreso sesijo
je bus įneštas įstatymo projek
tas, kuriuo bus apsaugo jami j 
unijų fondai, įvedama slaptų 
balsavimų teisė, kad būtų sau
gomasi nuo raketierių išrinki
mo, bus apsaugo jami nariai nuo 
prievartos būdu rinkimo para
mos kokiems nors politiniams 
kandidatams.

«
Kompensacijos įstaiga .

Chieagoje, 14 E. Jackson, 
kambarys 1817 atidaryta nau
jo distrikto kompensacijos įs
taiga, kuri svarstys federalinių 
įstaigų civilinių tarnautojų rei
kalavimus kompensacijos dėl 
sužeidimų darbe. Ta įstaiga 
aptarnaus Illinois valstybę ir ■ 
dar aštuonias vidurvakarių vals 
tybes.

Šešios kulkos ir mirtis
Garfield Parko ligoninėje mi

rė 34-bo wardo seniūnas Mat- 
thew Porten, kuris gegužės mė
nesį buvo sužeistas šešiomis 
kulkomis susisaudant policinin
kui su automobilio vagimi. Ne
laimingasis buvo paraližuotas,

! ir nebepasisekė jo gyvasties iš- 
; gelbėti.

Jenas Barkus

CHICAGOS ŽINIOS
Trūksta 500 gail. seserųUniversitetui Mirtini šūviai

Lapkričio 3d. Chicagos arki- Veteranų ligoninių suvažia- Buvęs kalinys vVillard O. Ba- 
diecezijos bažnyčiose skaitomas v*me buvo nustatyta, kad yra tęs, 55 m amžiaus, dabar fcurė- 
kard. Stritch laiškas, kuriame d^deds trūkumas gailestingųjų jęs smuklę Lyons mieste, buvo 
primenamas reikalas palaikyti seserū- Chicagos miestui jų nušautas kulkosvaidį panaudo- 

toTšvietimui^ir ""uėtu^ybės^iš- ŠVCntę PatS iteikdamaa savo svarbią augštąją mokyklą — trūksta 500, o visai Illinois jusių banditų. Prieš trejetą 
laikymui ‘ asmeninę auką sumoje $10. Jam Katalikų universitetą VVashing- valstybei trūksta net apie 2000. mėnesių tasai Bates nušovė vie-

. i ašaros riedėjo per veidą ma- tone. Tą universitetą JAV vys- Kaikuriose Chicagos ligoninėse
Mokytojų s-gos centro valdy- tant tiek daug ir gražaus lietu- kUpai nutarė įsteigti 1884 me- buvo uždaryti ištisi ligoninių

JL 1 i I 11   II — -J ~   _ !   • I - . . . n,, n I rl Al rrn i1 a ttiM 4 «ln t .

. ... su džiaugėsi tokiu kultūringuveikiančioms lituanistikos mo- .
kykloms visame laisvajame pa
saulyje. Metraštis kalbės atei
ties istorikui apie tų mokyklų 
įnašą tremtinių jaunosios kar-

jaunimo subuvimu ir dėkojo vi
sam komitetui ir kitiems šven
tės rengėjams, kad pastarieji 
padarė tokią didelę lietuvių

ba kreipiasi į visus mokytojus, 
kūrusius minėtas mokyklas, jo
se dirbusius ir dabar dirban
čius, prašydama siųsti metraš
čiui medžiagą ir charakteringas 
nuotraukas. Apie dabar vei
kiančias .mokyklas Vokietijoje, 
lituanistikos mokyklas Austra
lijoje ir visame Amerikos že
myne pageidaujama, kad siun
čiamoje medžiagoje tarp kitų 
dalykų būtų paliesti ir šie klau
simai: Mokyklos vieta ir adre
sas, (pradžios, augštesnioji, šeš
tadieninė ar kasdieninė), dės
tomieji dalykai, mokyklos per
sonalas, mokinių skaičius (da
bar ir perėjusių mokyklą), ryš
kesnieji mokyklos momentai ir 
nuotraukos.

viškai kalbančio jaunimo ir iš- 
pildžiusio gražią lietuviškų šo
kių programą.

X John Feigneris, kilimo iš 
Vilniaus krašto, kuris turėjo 
agentūrą siuntiniams siųsti į 
Lietuvą ir kitus kraštus, turė
jo skyrių ir Chieagoje, kuris 
vadinasi Patria Parcel Gift Co., 
mirė širdies liga Brooklyne. 
Praeitą pirmadienį dar kalbė
josi telefonu su Chicaga, o ant
radienį jau buvo negyvas. Jisai 
rūpinosi siuntinių atpiginimo ir 
suprastinto persiuntimo reika
lu. Tuo reikalu net pats buvo

ną iš trijų vyrų, kurie buvo no
rėję jį nužudyti. Manoma, kad

Metraščiui medžiagą prašo
ma siųsti iki 1958 m. kovo 1 
dienos šiuo adresu: B. Beleš- 
kienė, 6921 S. Claremont Ave., 
Chicago 36, Illinois.

tais. Jį kanoniškai įsteigė po- au?štai dėl gail. seserų trūku- §įa nužudymas įvyko banditų 

sindikato iniciatyva. Bates bu
vo nušautas prie savo automo
bilio, arti namų 4629 Pulaski 
Ave., Lyons.

Mirusių širdys gyvųjų 
gydymui

Evanstone leidžiamame žur
nale "Dental Digest” išspaus
dintas Rockfordo gydytojų J. 
A. Hopkins ir J. R. Olson pra
nešimas, kaip jie išrado būdą 
tik ką mirusių asmenų širdžių 
segmentus (iš aortos) panau
doti burnos chirurgijoje, patai
sant dantų smegenis tiems

mo.

Mišri augštesnioji 
mokykla

Wheatone, netoli Chicagos,

piežius Leonas XIII 1887 me
tais, taigi šiemet sueina 70 me
tų nuo jo įsteigimo. Universi-» 
tete yra ne tik teologijos, baž
nytinės teisės, bet ir istorijos,;
inžinerijos, pedagogikos, gailės-; baigiama įruošti nauja Šv. Pran 
tingųjų seserų, humanitarinių eiškaus Centrinė augštesnioji 
mokslų, gamtamokslio ir kito-! mokykla, kurioje mokysis ber- 
kios šakos. Prašoma aukų tos niukai ir mergaitės. Tai bus 

pirma tokio tipo katalikų mo
kykla Joliet diecezijoje. Ji kai-

įstaigos išlaikymui ir plėtimui.

$82,443,25 už sužeidimą
Jozefinos Partykos, 42 m. 

amžiaus moters, naudai iš Chi
cagos Susisiekimo administra
cijos teismas priteisė $82,443.25

nuvažiavęs į Maskvą tartis su į uį sužeidimą prieš ketverius 
Intouristo vadovybe. Buvo šir
dingas, malonus ir geras žmo
gus, kuris daug padėjo lietu
viams siuntinių persiuntimo 
darbe.

metus.

X Prel. P. Juras, vienas žy
miausių lietuvių dailininkų rė
mėjas, turįs dabar savo rinki- 

X Chicagos meras ir ponia nyje profesorių A. Varno, V. K.
Riehard J. Daley suruošė labai 
šaunų Konsulariniam korpusui 
priėmimą spalio mėn. 29 d. va
kare Blackstone viešbutyje. Sa
lė ir stalas buvo išpuošta gėlė
mis ir 49 valstybių vėliavomis. 
Konsulai buvo apdovanoti Chi
cagos miesto vėliavomis, o jų 
žmonos Chicagos simfonijos 
plokštelėmis. Chicagos vėliava 
yra balta bu dviem mėlynom 
juostom, tarpe kurių yra ketu
rios raudonos žvaigždės.

Daužvardžiai sako, kad jų 20 
metų buvimo Chieagoje laike 
nė vienas meras nebuvo suruio- 
šęs tokio šaunaus ir ištaigingo 
priėmimo.

Chicaga, matomai, ryšium su 
projektuojamu ir ruošiamu jū
ros uostu (Seaway Port) deda 
pastangas pasidaryti nauju pa
saulinio masto prekybos ir 
transporto centru. Ji jau yra 
paskelbus Sūkį: "Chicago, New 
Worid Center of Trade and 
Transportation.”

X 8. Žilinskas iš New Yorko, 
N. Dičpinigaitis iš Kanados, Z. 
Valaitis iš Clevelando ir kt. ap
lankė meno parodą Chieagoje. 
Dr. J. Adomavičius nupirko A. 
Varno paveikslą Bakūžė sama
nota, M. PavilioniH — M. šilei
kio, Laukuose, A. Rūgytė —- 
A. Rūkštelės, Ragių gubos, ir J. 
ir P. Maldeikiai — J. Pautie
niaus, Žiema kalnuose. Meno 
paroda vyksta Jaunimo centn', 
5600 S. Claremont. ave. Atida
ryta kasdien nuo 6 iki 9 v. v., 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 10 v. ryto iki 9 v. v.

X "Dainos” televizijų ir ra
dijų parduotuvė priima LB na
rio mokestį. Adresas anksty- 
vesniame Bendruomenės prane
šime buvo paduotas senas. Da
bartinis "Dainos” adresas yra 
3221 'S. Halsted st.

Jonyno, A. Galdiko, o taip pat 
A. Rūkštelės, K. Žoromskio ir 
kt. menininkų kūrinius, džiau
giasi Čiurlionio vardo galerijos 
įsteigimu. Prel. P. Juras yra 
tapytojo Juozo Pautieniaus pa
veikslo "Klaipėdos peisažas” 
mecenatas.

X L. B. Kultūros Fondo
valdybos posėdis įvyko spalio 
26 d . pirm. J. Kreivėno bute. 
Posėdyje dalyvavo ir L. B. Chi
cagos apyg. pirm. dr. J. Bajer
čius. Priimti svarbūs nutarimai, 
liečią kaikurių mūsų kultūrinių 
institucijų rėmimą.

X “Knygų Lentyna”, reda
guojama Ružancovo ir finan
suojama K. Fondo, išėjo iš 
spaudos, šis n-ris stengtasi iš
leisti kuo ekonomiškiau: pats 
redaktorius mašinėle perrašė 
tekstą, o už 40 dol. spausdini
mo darbą atliko Morkūno sp.

X Dr. F. Kaunas paskaitą a- 
pie atominį karą skaitys ne lap
kričio 3 d., bet 9 d. 7 v. v. Šv. 
Antano parapijos salėj.

X Pasaulio Lietuvių Archy
vui, šiuo metu prisiglaudusiam 
Kazimieriečių vienuolyno patal
pose Chieagoje, K. Fondas pa
skyrė paramos 200 dol. Para
ma maža ir laikinė, nes Archy
vas (kurio vedėju yra V. Liu- 
levičius) reikalingas daug kar

nuos $1.250,000 ir joje galės
mokytis 1,600 auklėtinių.

. ><-. t
32 Indijos studentai

Į Chicagos apylinkės fabri
kus, daugiausiai į Gary plieno x _ . , .
,, . ,, ® _ ... . žmonėms, kurie kitaip negalėtų
1 ejyklas, atvyko 32 Indijos in- , .. ,.
...... • -• j -j naudoti dirbtinių dantų.žmieriai, kurie čia studijuos

m todus baudžia plėšikusplieno apdirbimo 
Jiems lėšas parūpina Fordo fon
das. Iš viso šiuo metu JAV-se 
lavinasį 200 Indijos verslo ir 
pramonės atstovų, kurių studi
jas finansuoja Fordo fondas.

Kriminalinio teismo teisėjas 
Miner kietai nubaudė du plėši
ku, kurie rugsėjo 13 d. iš Abe 
Ankerjo žuvų krautuvėje atė
mė $90. Vienas plėšikas — Ina 
Nelson, 28 m., nubaustas kalė
jimu iki 35 m. ir antras — Wi-

Sužeista dėl sprogimo lauže

Merrionette Parke, Chicagos
priemiesty, Halloween proga; llie Powers, 35 m., nubaustas 
buvo sukurtas laužas, kur be- kalėjimu nuo 10 iki 20 m 
sikūrenant įvyko sprogimas, šu

tų efektingesnės pagalbos. Ar- j žeidęs trejų metukų mergaitę Nepasislėpė ir Meksikoje 
chyvas tolydžio plečiasi ir šiuo Nancy Maloney. Prieš užku-! Meksikoje areštuotas Jose 
metu jis jau užima 2 kambariu, riant, laužas buvo sulietas ben- vuia kurj8 prisipažino
Vienuolynui už patalpas nieko zinu. Manoms, kad sprogimas
nemokama. įvyko pritekėjus benzino į tuš-

X MUI SUnakailž-Ab- iią meUllni lndcli ,kenuką)-

Budrus lietuvis
“Chicago Tribūne” įdėjo laiš

ką budraus lietuvio Petro Sa- 
liuko, kuris atitaiso anksčiau 
tame laikrašty tilpusią netiks
lią žinią apie Minską ir kuris 
primena iš Lietuvos istorijos 
apie paskutinį padalinimą 1795. 
Gerai, kad lietuviai gyvai rea
guoja į reikalus, liečiančius Lie
tuvą.

Dovana Aliaskos banyčiai
Hilton viešbuty, Chieagoje, 

buvo pagerbtas Šv. Leono baž
nyčios klebonas prel. P. Molloy, 
65 m. amžiaus. Dalyvavo 2,000 
svečių. Savo kalboje sukaktu
vininkas pažymėjo, kad tą va
karą jam skirtos dovanos bus 
nusiųstos katalikų bažnyčios 
reikalams Aliaskoje-

Fel. Kriaučiūnas, gyv. Chieago
je, 1937-39 m. Lietuvos krepšinio 
rinktinės kapitonas. Tais metai# 
lietuviai laimėjo Europos krepši
nio pirmenybes, šio laimėjimo su
kaktis Švenčiama Chicagoj lapkri
čio 9 -10 d. d.

raitienė, dabar gyvenanti Bra
zilijoje, Sao Paulo mieste, pri
siuntė savo auką 700 kruzeirių 
dail. prof. Igno Šlapelio pamink
lo statybos fondui. Ši suma su
daro 10 amerikoniškų dolerių, 
bet Brazilijoje tai jau dideli pi
nigai.

X Balfo Chicagos apskrities 
vadovybė nutarė artimiausiu 
laiku sušaukti organizacijų va
dovybių pasitarimą, kaip būtų 
geriau ir sėkmingiau galima 
pravesti piniginę Balfo rinklia
vą Chieagoje, nes Balfui būti
nai reikalingos lėšos Sibire, 
Lietuvoje ir kitur vargstančius 
tautiečius sučelpti.

X Kodėl moteris negali tap
ti kunigu sužinosi naujausiame 
K. K. Laivo lapkričio 9 d. nu
meryje. Tame pat numeryje 
atsakoma į klausimus kaip rei
kia suprasti vyro "pirmavimą" 
moterystėje ir į klausimą kaip 
patikrinti pašaukimą kunigys
tėn. Be šių įdomių atsakymų 
telpa visa eilė kitų įdomių 
straipsnių.

X Akademinio sporto klubo 
Lituanicos krepšininkai rengia
si dalyvauti Lietuvos krepšinio , 
pergalių 20 m. sukakties proga 
įvykstančiose 5 geriausių S. 
Amerikos liet. krepšinio koman
dų žaidynėse. Jos prasidės lap- j 
kričio mėn. 9 d. 2 vai. p. p. St. Į 
Ritos mokyklos salėje, prie i 
63-čios ir Claremont gatvių.

Atvyko žydų ministeris

J Chicagą atvykęs įgaliotas 
Izraelio ministeris JAV-se Mor- 
decai R. Kidron šeštadienį kal
bės Morrison viešbuty, kur da
lyvaus apie 2,000 svečių ir kur 
bus platinami Izraelio paskolos 
bonai.

Chieagoje nužudęs Rolandą G. 
Garcią. JAV įstaigos reikalau
ja žmogžudį išduoti. Dar neži
noma, ar jį teis Meksikos teis
mas; ar jis bus atgabentas į 
Chicagą.

NORI GIRDĖTI VILNIŲ,
Maskvą, Londoną, Vokietiją, Švei
cariją — Europos ar kitų žemy
nų stotis? Pirk Blaupunkt vokiš
ką radiją su tiksliu dvigubu trum
pų bangų nustatymu. Pigiausios 
kainos — aparatai tiesiai iš im
porto firmos. J. Gradinskas.

J. G. TELEVISION CO.,
2512 W. 47th SL. FR 6-1998.

1938 m. Jonas persikėlė į Kauną 
ir čia dirbo Darbo Rūmų žinioje 
esančioje sporto organizacijoje ei
damas sporto reikalų vedėjo pa
reigas.

Sekančiais metais (1939) persi
kėlė į atgautą Lietuvos sostinę 
Vilnių, kur buvo Vilniaus studentų 
klubo vedėju.

Bolševikams okupavus Lietuvą 
ir nusavinus gyventojų turtus. Jo
nas atsiduria bedarbių eilėse. Tik 
1941 m., kai vokiečiai okupavo 
Lietuvą, Jonas gavo leidimą ir įs
teigė nuosavą prekybos firmą Vil
niuje. Čia jam prekyba gerai se
kėsi. Jonas netrukus atidaro savo 
prekybos skyrius Ignalinos mies
tely, Švenčionių apskr. ir Kauno 
mieste.

Bolševikams antru kartu oku
pavus Lietuvą, Jonas pasitraukė i 
Austriją, Vienos miestą. Bet ir čia 
karo veiksmai jį palietė ir jis bu
vo priverstas pasitraukti j Pietų 
Vokietiją, prie šveicarų sienos. Jo
nas apsigyveno Ravensburgo mie
ste.

Karui pasibaigus, prancūzų oku
pacinei vadovybei leidus, Jonas įs
teigė Ravensburge įvairių prekių 
prekybą

1949 m. Jonas emigravo j JAV- 
bes ir pirmiausia apsigyveno 
Grand Rapids, Mich. Jonas 6 me
tus dirbo įvairiuose fabrikuose^

Prieš du metus Jonas pradėjo 
verstis preikyba. Nuo šių metų Jo
nas pradėjo dirbti Wanden-Wagen 
anglies, alyvos ir statybinių me
džiagų prekybos įmonėje. Paskuti
niu laiku tos firmos paskirtas at- 

i stovu Chicagos miestui. Savo ga
bumais ir sumanumu Jonas įsigijo 
daug prielankumo tiek iš firmos, 
tiek iš klientų pusės.

Dipl. prekybininkui Jonui Bar- 
kui norisi palinkėti sėkmės naujo
je verslo šakoje. Pr. ftuL

Skaitymas minčiai yra tas, 
kas kūnui mankšta.

— J. Addison

ROYAL STORM WIXTX>W OO. 
4048 W. «»rd SU

Žieminio durų lr langų speclallatai 
Aluminum bei nerūdijančio plieno 

kontrtrukclja. Skambinkite arba at
vykite dabar nemokamiems apskai
čiavimam!,.

REliance 5-2858
PAT HTAPLETON

VERN * ANN'S TAVI.RN 
1054 S. 03rU SL

Atvykite pralelHll malonų vnkam 
au navo aenalM draugais. Šventėms 
specialiem kainos už Bourbon Ir 
Scoteh degtine.

Iltllance 5-52 Itt

OPEROS KVIETIMAI
Verdi "Rigoletto” operos spek

taklis įvyksta š. m. gruodžio 8 d. 
3 vai. popiet Marijos Augštesnio
sios mokyklos salėje. Kvietimus 
galima gauti:

“MARGINIŲ” krautuvėje. 2511
W. 69th St., PR 8-4585.

įtuvėje,
7-0677,Halsted St.. YA

SAVRIMAVIČIAUS krautuvėje,
4358 S. Fairfield Av., LA 3-6342

Kvietimų kainos yra 5, 4, 3 ir 2 
dol. Visos vietos numeruotos.

Kvietimus galima užsisakyti ir 
paštu šiuo adresu: Vyrų Choras. 
7224 S. Rockvvell St., Chloago 29, 
III., kartu prisiunčiant lr piniginį 
čekį atitinkamai sumai.

I). L. KUNIG VIKšTTENfcS BIRUTftS D-IOS CHICAGOS 
CENTRINIO SKYRIAUS VALDYBA

š. m. lapkričio mon. 23 dieną 8 valandą vakaro
Western Ballroom Saloje, 3504 South Westorn Avenue

— RENGIA TRADICINI —

KONCERTĄ--BALIŲ
dalyvaujant jauniems talentams — solistams

l itai Valikonytei, Valentui IJorenhii ir pianistei Imtinai I Jonaitytei
r

Prie fortepiaiu prof. V. JaJcfibėnas

Maloniai prašome visus atsilankyti ir staliukus (neapmokamus) 
iš anksto užsisakyti telefonais: YArds 7-1001 ir Y Arda 7-1306.

RENGftJOS

Jei reikia paskolos
pirkimui namo 
ateik į

MUTUALFEDEKAL 
SAVINOS

gausi greitu patarnavimu
2202 W. CERMAK ROAD, 

CHICAGO 8. ILL.

Virginia 7-7747
JOHN J. KAZANAUSKAS, 

President

KAS TIK TURI GERA SKON|,
VISKį PERKA PAS LIEPON|I

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chieagoje, tėsimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos Ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chieagoje 
METUVIV PREKYBOS NAMAI —

FURNITURE CENTER, INC.
8222-24-26 Sn Halsted St. Vlctory 2-4226

Atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadienialu 9—0:30, 
kitom dienom 9—6. sekmadieniais 12—5


