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Jungi. Pavergtos Tautos posėdžiauja New Yorke
PRADĖJO SAVO 5-tąją SESIJĄ
Gruodžio 10-oji bus paskirta Žmogaus Teisių dienos mi

nėjimui, gi kiti bus paskirti baigiamiesiems sesijos 
darbams

SALOMĖJA NARKĖL1ŪNAITĖ 
Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose 

PAVERGTOSIOS EUROPOS TAUTOS. — Tuo metu, kai

Kanada studijuoja ato
minių povandeninių lai
vų statybos galimybes
OTTAIVA, Kanada, rūgs. 26. j 

— Kanados apsaugos ir garny-, 
' bos ministerijos studijuoja ato-' 
; minių povandeninių laivų staty- i 

. bos galimybes.
Ministeris Pearkes pareiškė, j

skersai gatvę esančiose Jungtinių Tautų patalpose vyko aštrūs kad Kanadai reikia povandeninių 
ginčai dėl to, ar svarstyti komunistinės Kinijos priėmimo į JT laivų kaip apsigynimo prieš 500 Į 
klausimą, sovietų pavergtųjų tautų seimas pradėjo savo penktąją ; sovietų povandeninių laivų. Jų
sesiją. v - gamybą tikimasi pradėti už dvie-

Devynis kraštus, jų tarpe ir jų metų. Apytikriai numatoma,
Lietuvą, atstovaujančios delega- sesiją išmesti Sovietų Sąjungai kad vienas povandeninis laivas 
čijos rugsėjo 23 ir 24 dienomis ir Vengrijai iš Jungtinių Tautų 50 mįiįOnų dolerių.
turėjo keturis posėdžius. Kiti po- ir paskui jas nubausti už tai, kad . ________
sėdžiai bus patriotinio Vengrijos nesilaiko JT rezoliucijų. Tos re-
sukilimo antrųjų metinių proga zoliucijos, kaip žinia, reikalavo,
— spalio 23 ir 24 dienomis. Po kad sovietai atitrauktų savo ka- 
to, gruodžio 10, 11 ir 12 dieno- riuomenę iš Vengrijos, kad leis- 
mis bus ir vėl posėdžiaujama.! tų JT priežiūroje vengrams išsi-

Rinldmai Venezueloje
CARACAS, Venezuela, rūgs. 

26. — Venezueloje lapkričio 30 
dieną bus prezidento rinkimai. 

Gruodžio 10-oji bus paskirta, rinkti tokią valdžią, kokios jie Jiems ypatingai uoliai ruošiasi 
Žmogaus Teisių dienos paminėji- nori. komunistai. Komunistai tikį su-
mui, gi kiti bus paskirti baigia- Dieną prieš tai Jungtinės Tau- rįnktj bent 5 proc. balsų, 
miesiems sesijos darbams. tos didele balsų persvara nurun

gė sovietus ir jų satelitus bei 
jiems palankiuosius, ir įrašė Ven 
grijos klausimą į JT darbotvar- į

Lėktuvo ženklai iliustruoja didelę orinę kovą nuo Swatow pietuo
se iki Venchow šiaurėje, 400 mylių distancijoje, kur šimtas komu
nistų Migų bandė sučiupti 32 nacionalistų Sabre sprausminius lėk
tuvus. Nacionalistai numušė 11 Migų. Visi Sabre sprausminiai lėk
tuvai nesužaloti grįžo į savo bazę. (UPI)

Laivynas paleido satelitą

Kolchozai Lenkijoje

asambleja, kun paprastai taiko- kę. Taigi, ir šioje sesijoje JT dis- kijoje yra apie 2,000 kolchozų,
si susirinkti beveik tuo pačiu me kutuos ir svarstys, ką daryti, Komunistinė vyriausybė vėl juos
tu, kaip ir Jungtines Tautos ren kad sovietai atitrauktų savo ka- paiaįko
liasi, ir savo darbus užbaigti nu- riuomenę iš Vengrijos. Be abejo, P Komunistų vadas Gomulka kai „ ,. „ , .
mato beveik lygiagrečia, su Jung tikima, kad bus kokių nors kon- „a je kolchozus. kaip „tiks. rūgs 27. -JAV laivynas vakar, Amenln,
tmemis Tautomis. JT, kaip žinia, krecių planų pasmerkti sovietus iiausįa“ žemės ūkio formą, bet Paleido žemės satelit^‘ Naujas,UUa7S /AmetlKOS 
savo sesiją numačiusi užbaigti ir už tai, kad jie nužudė ir ven- prievarta jų nebekuria.
gruodžio 14 d. grų sukilėlių vadus. Savo pasi- ________

Pavergtųjų tautų posėdžiai piktinimą ir pasmerkimą Paverg

Dirba lygiagrečiai su JT 
Pavergtųjų Europos Tautų

CAPE CANAVERAL, Fla.,

prasidėjo ir vyks Camegie En- tųjų Seimas dėl to jau bus pa- Tibetas priešinasi
"°rInter”atiOnal PeaCe PiFmaSiS' komunistų okupacijai

„ i Protestuoja dėl kitų tautų
Nors priešais tas patalpas, 

kur posėdžiauja pavergtųjų at-

satelitas pritaikintas rinkti oro 
žinias.

Dešimt minučių po iššovimo, 
laivynas pranešė, kad visos trys 
Vangardo raketos dalys sėkmin
gai išskriejo i padanges.

Arabų sąjūdis atrodo

pergreitas ir Nasseriui
KAIRAS, Egiptas, nigs. 26. — Prezidentas Nasseris rugsėjo 

24 d. suteikė Bombėjaus laikraščio Blitz (anglų kalba) redaktoriui 
Russy Karandjia pasikalbėjimą, kuriąme^nusiskundė, kad arabų 
nacionalistiniai sąjūdžiai eina greičiau, negu jis tikėjosi ir kad tai 
jam sukelia rūpesčio.

Kaltinimą, kad Nasseris yra ----------—------------------——7—
sukėlęs nacionalistų sąjūdžių Jungtinė Arabų Respublika 
bangą, jis laiko neteisingu. Arą- Aswan užtvanką mano pasista- 
bų tautos, ilgus laikus buvusios tyti per 10 metų. Nasseris svei- 
prilaikomos, dabar sudegino vi- kiną laisvą Alžirijos vyriausybę, 
sus vartus ir eina pirmyn taip, sudarytą Kaire. Jis mano, kad 
kad negalima jų sustabdyti. Libano neramumai jau pasibai-

Toliau Nasseris apkaltino Va- nes naujas prezidentas gen. 
karus, kad jie nenori, jog eko- Buad Chehab yra geras jo drau- 
nominė būklė Vid. Rytuose sta- »as-
bilizuotųsi ir kad pakiltų šių tau "
tų produktyvumas. Jis toliau Pq||,|,|J(Q£ IdUlCG 
pareiškė, kad bereikalo jį prezi- . _ , , .
dentas Eisenhoiyeris laiko Stali- „ * Rangos sekretorę Neil 
nu ar Hitleriu. Arabų tautos B- parite, kad Juug-
esanėios dar perdaug atsiliku. tm“ Amerikos Valstybes neno-

, ,. .. ri. kad tautines Kimios lėktuvaisios ir nori gerų santykių su Va- x
karais bombarduotų Kinijos žemyną,

* * kol dar esą proga susitarti Var-
# šuvoje su raudonąja Kinija For-

Kalbėdamas apie Sovietų Sų- mozos liauno klausimu, 
jungą. Nasseris pasakė: „Aš ne- • Sovietų karinė jėga Toli- 
atsimenu nei vieno atvejo, kada muose Rytuose. Apie 400.000 — 
ji būtų norėjusi išnaudoti mūsų 500,000 sovietų karių ir 400,000 
sunkią būklę. Koki jų mums tei- tonų laivų yra Tolimųjų Rytų sri 
kiamos pagalbos tikslai bebūtų, tyje. Daugiau kaip 100 sovietų 

«jie vertina, kad mes būtume ne- povandeninių laivų ir 3,000 —
priklausoma tauta. Jie visada 3,500 sovietų lėktuvų yra Toli- 

CHICAGO, III., 25. — JAV mus painformuoja, kai rengiasi muose Rytuose, 
atstovų rūmų pakomitetis, suda- ką nors daryti mūsų aplinkoje, • Italijos premjeras Amintore 
rytas užsienio reikalų komiteto į kai tuo tarpu Vakarai visada Fanfani aplankys premjerą Da- 
ribose, š. m. spalio 6 d. tęs viešus veikė nepriklausomai ir praneš- vįd Ben-Gurion’ą Izraelyje^ at- 

riraitifaa ------. likęs spalįo mėnesį0 vįduryje
valstybinį vizitą pas Nasserį Kai 
ro mieste.

NEW DELHI, Indija, rūgs. 26. į Atiduodant spausdinti laikraš- i apklausinėjimus, pradėtus rug- i davo mums tik po įvykio
- Iš Indijos sostinės praneša- i tį ,dar nebuvo žinia, ar satelitas' sėjo 22 d., ryšyje su Amerikos ======

stovai ir nekabo jų • vėliavos, ta- Pavergtųjų atstovai priėmė de ma, kad tibetiečiai vis tebesi- pateko į savo orbitą. i Balso organizacijos tyrinėji-
čiau visų devynių tautų, jų tarpe klaraciją, kuri pavergtųjų pri- priešina kinų okupacijai, nors Laivyno pareigūnai pareiškė: mais- ši kartą bus apklausinėti 
ir Lietuvos vėliavos plevėsuoja : imama jau kelinti metai iš eilės, toji okupacija jau tęsiasi 8 me- jei satelitas pateks į orbitą, ne-
kitoje vietoje, labai gerai mato- Joje pareiškiama, kad Sovietų tai’ Gana dažnai Įvairiose Tibe- bus bandoma gauti iš jo infor-

teisių uzurpavimo

moje iš Jungtinių Tautų rūmų.
Vėliavos pusiau stiebo

Tai yra ta nuolatinė vieta, ku
rioje savo metu buvo numatyta 
statyti pavergtųjų asamblėjos

Sąjunga uzurpuoja Lietuvos, Lat to Provincijose būna pasiprieši- macijų 24 valandų laikotarpyje, 
vijos ir Estijos suverenines tei- n^maL .Pe Yra neorganizuoti, jei jis pradės skrieti aplink že-

patalpas, bet dabar tenai dar te
bėra tik siena, kurioje iškabina-

ses, atstovaudama jas Jungtinė
se Tautose ir kad Albanija, Bul
garija, Čekoslovakija, Vengrija, 
Lenkija ir Rumunija tose pat

todėl greitai numalšinami. Ypač mę.
dažnai pasipriešinimai pasireiš
kia rytinėse srityse.

Milžiniškame Tibeto plote tėra
Jungt. Tautose yra atstovauja- 3 milionai gyventojų. Tibetiečiai 
mos veiksnių, kurie nei teisiškai, neturi ginklų ir neturi kur jų 

ma plakatus, o ant stogo vėlia- nei politiškai, nei moraliai nėra gauti.
vas. Jos, gedulo ženxlan, visada kvalifikuoti tas tautas atstovau- Indija draudžia Tibeto patrio- 
kabo pusiau stiebo, tik JAV vė- Įj_ - tams organizuoti bet kokias pa-
liava pilnai iškelta. Pavergtieji prašo laisvųjų sipriešinimo celes.

Anksčiau toje sienoje buvo iš- kra§tų atstovus Jungt. Tautose, -------------
kabinti jau trys užrašai tokiomis i kad tie atmestų visų minėtų de- 
didelėmis raidėmis. Dabargi ta ]egatų įgaliojimus tas tautas JT 
visa siena užkabinta dideliu pa- atstovauti
veikslu, kuriame vaizduojamas

Deklaracija dėl pavergtųjų

Jordano premjeras

Chruščiovas kariškoje uniformo
je, su kareiviais ir su tankais, 
tariąs: ,Aš išlaisvinau Vengri
ją, aš išlaisvinsiu ir visas tau
tas“.

Deklaraciją perskaitė Lietu
vos delegacijos pirmininkas Vac-į 
lovas Sidzikauskas, kuris taip

tautinių grupių atstovai. Alto 
Vykd. komitetas yra nutaręs ap
klausinėjime liudyti ir tuo tiks
lu ruošia specialų memorandu
mą.

Pagalba Jordanui • Prancūzų ministerių kabi- 
LONDONAS, rūgs. 26. — Bri- netas planuoja naujas priemones 

tani ja nutarė duoti Jordanui vie- prieš alžiriečių terorizmą Pran- 
ną milioną svarų paramos. cūzijoje.

Pietų ir Šiaurės Afrikoje bu 
vo girdėti signalai.

Aplink žemę jau skrieja Van- \ 
gard I, Eksploreris I ir IV, ir 
sovietų Sputnikas III.

Laivyno satelitas Vangard va- 1 
kar nepatekęs į orbitą.

Nacionalistų laivai
pralaužė blokadą

Neramu Kipro salo je
NICOSIA, Kipras, rūgs. 26. 

Graikas kiprietis Evangelos

LONDONAS, rūgs. 26. — Bri 
tanijos ,vyriausybė sutiko par- 

TAIPEI, Formoza, rūgs. 27. — duoti Kubos vyriausybei „nedi- 
Trys tautinės Kinijos laivai va- delį skaičių“ Sea Fury sprausmi- 
kar pralaužė komunistų blokadą nių kovos lėktuvų. Hanker kom- 
ir iškrovė reikmenis, nepaisant panija pagamino Sea Fury 
artilerijos bombardavimų. Kari- sprausminius lėktuvus.
nė aviacija teigia, kad tai antras į ------------ -

laimėjimas savaitės laiko- • Prasidėjus rudens medžok-
yje.

D . ... . . TRUMPAI IŠ VISURtintu lėktuvai Kubai
• Kanados naujos vidaus pas

kolos lakštai pradėti pardavinėti 
bankuose ir panašiose įstaigose 
rugsėjo 17 dieną. Paskolos dydis 
— 600 milionų dolerių. Viena jos 
dalis bus grąžinta lakštų pirkė
jams po 9 mėnesių, kita — po 18 
mėnesių. Pirmosios dalies obli
gacijos iš 2,5%, antrosios — 
iš 2:?4%. 1958 metų taupomosios

lės sezonui, savaitgaliais iš paskolos lakštai bus pradėti par- 
i Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir ki- davinėti spalio 14 d. su lapkričio 

sunkiai sužeistas Famagustos di Dullcs tarėsi SU ^\fų vietovių vyksta į medžiok- 1 d. data. Jie bus išpirkti 1973
AMMAN, Jordanas, rūgs. 26. džioje gatvėje. Prieš tris mene- Vakaru dinlomataię *^s raionus šimtai medžiotojų, m- lapkričio 1 d., t. y. po 15 me-

— Jordano vyriausybė švelnina sius sukilėlių Eoka pogrindžio “ uipiviiiauus | kaip praneša Vilniaus radijas, tų. Palūkanų vidurkis — 4.15%.
nepaprastas apsaugos priemo- organizacija apkaltino jį išdavus • NEW YORKAS, rūgs. 27. — Tačiau veikia tam tikri suvar-; Vienam asmeniui bus leidžiama 
nes, kurios buvo paskelbtos ki- graįkų paslaptis. Jis buvo penk- Valstybės sekretorius Dulles va- žymai. Pavyzdžiui, per dieną Į įsigyti iki $10,000.

paleido 250 asmenų vudes vakar buvo pašautas ir

pat pasiūlė ir deklaraciją apiedus neramumams Vid. Rytuose. ^aS graikas kiprietis pašautas kar tarėsi su žymiais Vakarų dip leista
Teko matyti, kaip sovietiniai kartinę pavergtųjų tautų pa- Premjeras Samir Rifai įsakė pa- 36 valandų laikotarpyje. Trys lomatais po to, ‘ 21 ----- ’ "

delegatai, prie JT rūmų laukda- dėtj leisti 250 asmenų iš koncentraci- mirė. kad komunistų
mi savo šoferių ir neturėdami Joje vakariečiai kviečiami rei- Jos stovyklų. Karinė policija ne __________
kur akis dėti, žiūrėjo į tą plaka-. kalaut; )kad betkokioje viršūnių itaiP griežtai tikrina asmenis ke-
tą ir kažką tarp savęs diskutavo. konferencijoje būtų įrašyti ir Ry ,liuose. Kariniai įstatymai tebe- (jaisras Sunaikino

tų bei Centrinės Europos klausi- galioJa- ' Šešis DaStatUS Formozos sąsiaurio krizės ,se gyvūnus šaudyti visiškai už
------------- r : reikalu. drausta.

nušauti
kai jis pasakė, 
jėga neprivers 

JAV pasitraukti iš Formozos.
Dulles du kartu tarėsi su bri-' draustinių plotų, viso daugiau 

tų užsienių reikalų sekretoriumi i kaip 300,000 ha. Tuose plotuo-

ne daugiau kaip j • Mėnulio kalnai. Mokslinin- 
.po 5 antis ir tiek pat tetervi- kai apskaičiuoja, kad kai kurie 
nų. Gamtos apsaugos sumeti- mėnulio kalnai yra apie 41,000
mais Lietuvoje įkurta 150 pėdų augščio.

Protestuoja dėl vengrų
mai, kad vakariečiai neitų į jo- ! * į

Išklausiusi savo pirmininko kįus susitarimus, kurie patvir- Baiae kelion° CHICAGO. III. rūgs. 27. — Ne-
ir gen. sekretoriaus pranešimų, (įjntų ar praiigintų sovietinę oku-1 ® r paprastas gaisras vakar sunaiki-
pavergtųjų asamblėja priėmė re- paciją ir kad vakariečiai duotų MASKVA, rūgs. 27. — Mrs. no šešis apleistus astuonių augš-
zoliuciją, kurią patiekė Vengri- suprasti sovietams, jog kiekvie-! Eleanor Roosevelt vakar baigė tų pastatus netoli 40-tos gatvės —Valstybės sekretorius John Foster Dulles pasiūlė komunis- 
jos atstovas gen. maj. Belą Ki- nos ^ršūnių konferencijos sėk-1 Sovietų Sąjungoje trijų savaičių ir Ashland, tuojau į vakarus nuo tinci Kinijai taiką arba botagą
raly, kartu ir darbotvarkėje esan mingumas pareis nuo to, kaip kelionę. Union Stockyards.
čio vengrų klausimo referentas. sovietai bus pasirengę bendra-

NAUJAUSIOS ŽINIOS

• Vyras mokėjęs daug kalbų. 
Sir Richard, britų tyrinėtojas, 
miręs 1890 metais, kalbėjo 35 
kalbomis ir dialektais.

• Australija pagamino 3,020,- 
000 tonų plieno liejinių 1957 - 58 
fiskaliniais metais.

• Seniausia našlaičių prieg-

Savo rezoliucijoje pavergtųjų darbiauti pašalinime tarptautt 
atstovai kviečia Jungtines Tau- nįo įtempimo priežasčių, kurių 
tas, kad jos sušauktų specialią vjena yra įr padėtis Rytų ir Cen- 

• -....  trinėje Europoje.
Kalendorius

Rugsėjo 27 d.: šv. Kozmas ir 
Damijonas: lietuviškas: Danutė.

Rugsėjo 28 d.: 18 sekm. po 
Sekminių, šv. Vaclovas; lietu
viški: Tautvydas ir Visgirde.

Saulė teka 6:42, leidžiasi 6:42.

Oras

Nori pakelti prekių 
siuntų kainas

OTTAVVA, Kanada, rūgs. 26.; 
— Kanados geležinkelių bendro-' 
vės prašo vyriausybę leisti pa-; 
kelti prekių siuntų kainas lOG.j 
Jei vyriausybė su tuo sutiks,
bendrovės patenkinsiančios tar-: 

Oro biuras praneša: Chieagoje nautojų reikalavimą pakelti al- 
ir jos apylinkėje šiandien — da- gas, nes pakėlimas atsieitų $41,- 
linai apsiniaukę ir vėsu, apie 60 500,000 CNR ir $26,500,0Q0 CPR 
laipsn.; rytoj — giedra ir vėsu. į bendrovėms. • I

PrancūzijoM premjeras de Gaulle sveikinamas savo šalininkų, ra
ginant piliečius priimti naują konstituciją. Už jo yra pulk. O. de 
Bonncval. Konstitucijos referendumas bus rytoj, rugsėjo 28 dieną.

Jis pareiškė, kad JAV politika yra Jaudn Seniausia našlaičių prie 
lanksti tariantis su komunistine Kinija, bet komunistinė jėga ne- giauda egzistuojanti Jungtinėse 
privers JAV pasitraukti iš Formozos sąsiaurio ar parduoti tautinę Amerikos Valstybėse yra Be- 
Kiniją. Dulles paskelbė amerikiečių norą taikingai išspręsti pa- the^da nelnli Cn Ti
kranfės salų ginčą, bet jis įspėjo, kad JAV karinės jėgos gali būti ,buvo a’tįdaryta 2740 metai3. 
aktyviau naudojamos. Jis pateikė JAV politiką Tolimųjų Rytų — '
Amerikos komercijos ir pramonės grupei Neie Yorke.

— Burmojc vakar kilo revoliucija. Armija kontrolių,.• 1 “ Kanadoje. Ji svarsto priemo-

Britų Commonirelth ūkinė
, , , ,. ■ , konferencija vyksta Montrealy-Arm 1 ja kontroliuoja kras-, . > j

tą. Burma turi apie 20 milionu gyventojų; žemės plotas — 261,757 kv mylių ji , nes pagyvinti Commonwealth
— Jungtinės Amerikos Valstybės ir Italija sutarė pastatyti ^ra^ prekybą.

vidutinio tolio balistinės raketos (1RBM) bazes Italijos žemėje 
trijų mėnesių laikotarpy je.

— Britanijos prem jf ras MacmiŪan atmetė darbiečių % amatų 
unijos vadų reikalavimą įspėti Jungtines Amerikos Valstybes, kad

• Lenkijoje tebesą apie 15,000 
čigonų, klajojančių po visą kraš
tą.

• Florida pieninga sritis. Dau-
jos išeitų iš Qucmoy ir nusileistų raudonajai Kinijai. Premjeras g*au kaip pusė melžiamųjų kar-
įspėjo, kad jie nepatektų į rankas komunistų, kurių tikslas yra pa
dalinti laisvąjį pasaulį.

— Prezidentas Eisenhoueeris pasakys politinę kalbų Chieagoje

vių Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse yra Floridoje.

• Jungtinės Amerikos Valsty-
spalio 22 dieną, norėdamas pagelbėti respublikonų kongresiniams bės, Rusija ir Kinija turi didžiau 
kandidatams. įsius anglies rezervus pasaulyje.
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n,nB«irxffv©s anų laikų vyčiai daugumoje bu- Į čių cohras padainavo J. Štar- į mąją dieną įvyks šokių vakaras Ši žinutė paimta iš š. m. lie- ris taip pat nustatytą greitį iš-

S
vo blaivininkai, net susirinkimų kos “Siuntė mane motinėlė”, D. Šv. Jurgio salėje, c sekančią die pos jnėn. 16 d. lenkų laikraščio laikydavo, 
ir pramogų neruošdavo salėse Šulckaitė pianinu paskambino ną bus apskrities susirinkimas “Nowy Swiat”. Ar tai teisingi 

! prie saliūnų, nes laikė pažemini- C. Morrison “Meditacija”, vyčių Kearny, N. J., kurio šeiminin-
mu organizacijai, kurios tiks 

! las buvo jaunimą šviesti ir auk 
i lėti.

P. S.

Redaguoja ED. ŠILAITIS ir A. YUKNIS 
1330 So. olst Avė., Cicero 50, Dl.

Sasnausko ‘ Kur bėga Šešupė”, 
į Boston, Mnss. Vyčių 17 kuo- M. Petrausko “Oi motulė mano 
i pa parapijos salėje įrengė nau- ir Vyčių himną.
) jas scenos dekoracijas ir uždan

kuopos choras, vadovaujamas kais bus 90 kuopos vyčiai. Su 
komp. A. Aleksio, padainavo sir.nkimo pradži? — 3 vai. p. p.

F. V.

Į gą. Dekoracijų ir uždangos įtei 
Į kimo vakare kalbėjo Darbinin- 
j ko redaktoriai kun. F. Kemė
šis ir Pr. Gudas, centro litera-

PAS NEWARKO VYČIUS

Newarko 29 kuopos susirin
kimas buvo rugsėjo 16 d. šv.

Prancūzija turės greičiau
sius traukinius

Gauti duomenys apie pasau
lyje esančių greitųjų keleivinių

MCSŲ JAUNIMAS IR VYČIAI mianti pagalba. Neabejotina,! . ..
■ kad tuo būdu dalis to jaunimo'turlnes komisuos narys J. Ea-

įsilietų ir į vyčių eiles. manauskas .r buv. centro sekt.

Jurgio salėje. Jį pradėjo pirm. traukinių važiavimo greitį ro-

čia nurodyti traukinių greičiai? — Labdaringi darbai ištobu- 
Atrodo, kad šiuo metu, varto- liną sielą ir sumažina nelaimin- 
jant sunkesnio profilio bėgius gųjų vargus. Neleiskime nei 
ir daugumoje patalui imant vienai sielai pražūti, nei vienam 
skaldą, jie turėtų būti kiek di- vaikeliui badauti.
dėsni. Jau ir nepriklausomoje _ ______________________ __
Lietuvoje Kauno — Klaipėdos j 
ruože keleivinės automatrisos 
greitis buvo iki 100 km. per va
landą. Retkarčiais, automatri- i

Pajieškojimas
Jieškomas JONAS JUŠKA, gy- 

, , . venęs 1226 Hamilton Avė., Grand
sai sugedus, būdavo leidžiamas Rapį(jSi Michigan. Jieško giminės
paprastas keleivinis garvežys lš Lietuvos. Atsiliepti adresu: O.

Kevelaitis, 914 N. 14th Avenue,

Joseph Sakevich, o po to kun.
Petras Totoraitis sukalbėjo mal
dą. ~ ____ _  __ ________

„r susirinkime praneši- j tinTškai 'daro~po'’ 93,4 km. per į SU viėnu Pulmano vagonu, ku- Md’ro^ Park," III.

ti ne tik vyčius, bet ji turi išei-I mums ne pora”". Vakare kuo-iLpa^įU Frenk kiškas valandą; JAV tos Pačios
narni didingi pasisekimai ir vi- ti ir už vyčių organizacijos n - pon įsirašė 13 naujų narių. lt, įnna Pocius Taip pat kal-
lioja jaunuolio dvasią aukotis bų. Gera turėti kilnius idealus, ; p 1, - • u . v-.- Meirose i’ark. III. Vyčių 22 bėjo Švc. Trejybes parapijosnuostabiems žygiams. bet būtina yra tiksliai onentuo- , * i, V > ▼ t?-V v -uuuovomiv Jo j kuopa ;steige lituanistikos mo- klebonas prel. Ig. Kelmelis ir

Jaunatvė yra žmogaus am
žius, kuriame viskas įamžinta * 
skaisčiu žavesiu, kuriame atsi
skleidžia beribiai akiračiai, o 
juose spindi entuziazmo gaivi-

Visi šie dalykai turėtų mums 
rūpėti. Vyčių veikla turi apim-

O. Kešėtaitėr Pastaroji ypatin
gai ragino jaunimą nebendrau
ti su kitataučiais, nes “jie1,

Į tą jaunimą, j tą trykštantį tis ir gyvenimo tikrovėje. Su- 
tautinės gyvybės šaltinį ir yra derinę idealus^ ir gyvenimo tik-
nukreiptos tamsiosios “požemi- rov£, mes galėsime padaryti na-. p Yajucjias Mokytoju pa- i 
nės” jėgos. Nelaimei, jos tame Slu ir savo veikimą. kv,estas V. Babičius.
jaunime ir randa gerą dirvą pri prOga (jar norįu prisimin-: Chicago. Vyčių 16 kuopos
gyti ir plėtotis. Tokioje žmo • lietuvių tautos ir Lietuvos rei veikėjas komp A. Pocius įstei
gtus gyvenimo stadijoje lengva Vyčiams šie reikalai tik- gė Beethoveno vardo muzikos
paveikti jį kartais ir menku da- nuoširdžiai rūpi. Bet ar mes konservatoriją 950 W. 33 St.

kurio jis nepaima kritiš-: galėtume drąsiai pasakyti, kad Be jo, mokytojais buvo dain. 
kai, ir jį demoralizuoti. čia mes sunkumų neturime, kad O- Pocienė, komp. A. Aleksand

Tai turi gerai įsidėmėti ir or- čia mums niekas netrukdo ir ravičius (Aleksis), vėliau dar 
glamžuotasis lietuvių katalikiš- nesistengia išmušti iš tikro lie-į pakviesti smuik. Jakaitis, dain. 
kasis jaunimas, taigi ir mūsų tuviško kebo bei veikimo. Jei; G. šidiškiūtė (Giedraitienė) ir

kyklą. Mokyklą globoti apsi- kuopos dvasios vadas kun. P. 
ėmė kuopos steigėjai A. Jonča i Totoraitis. Charles Strolis pra

nešė, jog kuopa rengia “Har
vest Restival” šokius lapkričio 
22 d. Šv. Jurgio salėje. Susi
rinkimas buvo baigtas L. Vy
čių himnu ir prel. Kelmelio mal
da.

Po susirinkimo buvo pobūvis

mes, kiekvienas vytis, pažvelg- kt.. Konservatorija davė išla- 
sime į savo vidaus dvasios pa- vintų narių lietuvių chorams, 

žvelgti į įvairius gyvenimo reiš-; sauų ;r į mus supančią aplin Chicago. Vyčių 4 kuopa su-! 
kinius, juos gerai panagrinėti ir' ką, mes pamatysime, kad čia ruošė vakarą kleb. kun. M. Kruįkaus.kas * -Jack J. Stukas — bu 
pasidaryti tinkamas išvadas, j mes turime nemažiau, o kartais šui pagerbti vardinių proga. Pro v° brinkti komisijų (ritualo ir

r^rroiVio _.c j--- =— —’------- i - - - kultūros) pirmininkais. Mes
sveikiname juos šiose pareigo-

vyčiai. Gera turėti gražius ide
alus, bet kartu reikia atidžiai

do, kad Prancūzija šiuo atveju 
stovi pirmoje vietoje. Jos grei
tieji keleiviniai traukiniai vidų-

traukiniai pasiekia greitį iki; 
85,6 km., Anglijoje — iki 83,7 
km., o likusiose valstybėse Eu
ropoje greitis pasiekiamas tik 
iki 75 km. per valandą. Grei
čiausias Prancūzijoje traukinys 
yra “Mištral”, kuris Paryžiaus
— Lyono linija — 512 km. ilgio
— prabėga per 4 vai., atlikda
mas po 128 km. per valandą. 
Ilgesnėse distancijose greitumo 
rekordą turi du JAV traukiniai

ir
New York — Washington.

Dėl sąžiningumo ir sugebėjimo I

Joseph Sakevich pagerbti, ku- Hnijose N?w York _ .
ris yra išrinktas Naujuoju L.1 
Vyčių organizacijos pirminin
ku. Jis yra pirmasis 29 kuopos 
narys, išrinktas tokioms augš- 
toms pareigoms. Taip pat du! 

i kiti kuopos nariai — Albin Jan

į savo Valstybės valdžią 

išrinkite 
JOSEPH D.

LOHMAN
State Treasurer

Balsuokite DEMOCRATIC

Šiuo atžvilgiu vertingą pagalbą net daugiau sunkumų ir kliūčių gramą sudarė komp. A. Aleksan 
duoda gera jaunimo organiząci-Į negu kitur. Visa laimė, kad dravičius (Aleksis), Beethoveno 
ja. Ir tikrai didelė laimė yra mes turime tokių puikių vadų konservatorijos profesorius pia-!se *r ^n^me sėkmes, atliekant 
tiems jaunuoliams, kurie yra vy šioje srityje, kad jie su savo ninu paskambino Clementi “So- savo uždaviRius-

talkininkais visas kliūtis laužo, natina”, A. Martinkaitė padek- j Pabaigoje buvo rodomas fil- I 
Tai neša amžiną garbę ir tiems temavo S. Tarsijos “Pasveikini- i mas apie natūraliu dujų garny- i
vortame ir vvpiotyio cSlrmin • ~xz __ • a vr____ *.• i_____ j. _ i_____ •_ e

čių organizacijoje. Bet dar la 
bai daug yra Amerikoje lietu 
viškos kilmės jaunimo, kurio nė 
ra vyčių organizacijoje. Jiems 
yra ypač dideli pavojai, nes pa
galba juos sunkiai pasiekia. Ar 
nereikėtų mums daugiau jais su

vadams, ir vyčiams už sėkmin
gą jų darbą. Bet ir čia mes tu
rime rimtai pagalvoti, kaip ir 
ką turime ateityje padaryti lie 
tuvių tautai kelti ir Lietuvai

sirūpinti? Gal reikėtų net pa- laisvę iškovoti. Tai darbas, kū
ruošti specialią šiam reikalui 
veikimo programą? Toks vei
kimas stiprintų pačią vyčių or 
ganizaciją, lavintų, ugdytų pa
skirus jos narius ir daugeliui 
neorganizuoto jaunimo būtų su 
teikta gal net jų gyvenimui le-

rį visi vyčiai visuomet privalo 
laikyti tokiu didžiu, dėl kurio 
apsimoka gyventi ir mirti. Tik 
tokios dvasios būdami, mes į- 
stengsime tinkamai atlikti sa
vo lietuvišką pareigą. Pr. R.

mas”, K. Volteraitė ir A. Vytis bą; po to buvo išskirstyta j 
smuikais pagrojo E. Strietelo namus.
“Annię Larie”, L. Šimutis ga- į New Yorko ir New Jersey L. 
biai atliko savo kūrybos mono- ; Vyčių apskritis spalio 18 ir 19 
logą “Radzibatorius”, mergai- d. ruošia kelis parengimus. Pir-

YOUNG MEN — YOUNG 
- WOMEN

Here is vvhere you are needed, God’s work and 
yours. The institutions listed below offer a 
varietyof God’s work, where you will find con- 
tentment, peacė and happiness. An unlimited 
field for good avvaits you in nursing, domestic 
work, teaching, etc. Make every moment of 
your life connt for love of God and souls. Don’t 
hesitate if you hear Christ calling. You are 
invited. A wide yariety of activities and oc-
cupations are open to young men and «omen who feel themselves 
being called to serve our lord. Act now. Act today. The institutions 
belovv will supply you with all the necessary literature.

Et TaaMi

Prieš 45 metus
Lietuvos Vyčių organizacija noje pusėje, laivas neišlaikė pu- 

įsteigta 1913 m. balandžio 27 siausvyros ir apvirto. Nusken
dę o savo laikraštį Vytį prade- do 812 ekskursantų, jų tarpe ir 
jo leisti 1915 metais spalio 27 Laurinaitė.
d. Taigi per dvejus metus jos Ji buvo Amerikoje gimusi ir 
veikimas buvo registruojamas augusi ir nepaprasto pasišven- 
mūsų periodinėje spaudoje — timo jaunimo draugijoms. Kuo-, 
Drauge, Darbininke, Moksleivy- pos ir apskrities veikime ji bu- 
je, Tautos Ryte ir kituose. Kad vo pirmose gretose ir vadovau
tas veikimas buvo dinamiškas, janti. Visur ir visuomet išdi-1 
kad organizacija dideliu gaiva- džiai sakydavosi esanti lietu - 
liškumu plito po lietuvių nau- vaite, labai mylėjo lietuvių kal- 
jokynus, liudija faktas, kad bą, ja didžiavosi ir grožėjosi, 
per tuos du metus buvo įsteig-! Kitataučių tarpe, kiek galėda- 
ta 51 kuopa, į kurias susibūrė : mą, kėlė lietuvių tautos garbę.Į 
2,100 jaunimo (skaičius paimtas : Skaitė lietuvių laikraščius ir 
iš 1915 m. centro finansų sek-! domėjosi visu lietuvių politiniu 
retorės Salomėjos šlegaitės pra" veikimu.
nešime metiniam suvažiavimui Palaidota šv. Kazimiero ka- 
Wilkes - Barre, Pa.), sukurtos pinėse. Chicagos vyčių pastan-j 
apskritys ,Naujosios Anglijos, gomis, padedant ir kitoms kuo-) 
New York ir New Jersey vals- poms aukomis, ant jos kapo pa-Į 
tybių, Pennsylvania — rytinės statytas gražus paminklas, ku 
ir vakarinės — sričių ir Chica- ris ir šiandien tebestovi (netoli, 
gos. Iš kuopų ir apskričių vei- centrinių vartų prie pirmojo ke. 
kimas liejosi visomis sritimis lio kairėje).
ir plito kaip gaisras. Kur tik Cicero, III. Vyčių 14 kuopa 
susidarė didesnė lietuvių išeivių susirinkime (1915 m. rugsėjo 
bendruomenė, žavėdamasis vei- 29 d.) nutarė dalyvauti Tarptau 
kimu Lietuvos jaunimas steigė tinėje Blaivininkų parodoje Chi- 
kuopas, jungėsi bendran veiki • cagoje. Reikia pažymėti, kad 
man, bendron kovon už Dievą . , - =
ir tėvynę.

Šiandien sunku yra prieiti Nuotaikingas balius j 
prie augščiau minėtų laikraščių &
komplektų (daugelis gal jau vi Akademinis Skautų Sąjūdis š. m. 
sai dingę, ir iš jų pageltusių spalio 4 dieną rengia nuotaikingą 
lapų parodyti šių dienų skaity- RUDENS LAPŲ BALIŲ. Turtin-
tojui visa tai, ką per tuos dve-.^ mDenin* Programą atlieka solis- 
. A tas Baranauskas ir pianistas An-
jūs metus vyčiai yra nuveikę. tanas Smetona. Balius įvyks Kni- 
Tad pradėsime tiktai nuo 1915 ckerbocker viešbučio Grand Ball- 
metų spalio 27 d., kai Amerikos room salėje, kuri yra laikoma vie- 
Iietuvių katalikų laikraščių šei- na iš gražiausių salių Chicagoje.

moję gimė dar vienas gražus baliukus ir biletus šiam baliui 
kūdikis — vyčių organizacijos galima užsakyti telefonuojant: Da- 
teikraštis Vytis. nutei Bartuškaitei, YArds 7-7408,

Chicago. Organizaciją dar slė arba Biliflnaitei, BIshop
_ j i .-i -i a 7-7483. Biletus taip pat galima gau-įf gedulas dėl vyenj 14 kuopos sekaniiose kra^upvėse: 

nares Petronėlės Launnaites te Parke _ “MARGINIUOSE”, 
tragiškos mirties 1915 m. liepos 2511 W. 69th St, Brighton Parke 
24 d. Tą dieną VVestern Elect- — PTLNČY’LOS KRAUTUVĖJE, 
ric Co. daroininkai ruošė laivu U501 S. Talman Avė., Bridgeporte
Eastland ekskursiia Michiean —J. KARVELIO PREKYBOS NA-Į x S, , R MlCh‘gan MUOSE, 3322 S. Halsted St., Ui-
ežeru. Ekskursantų tarpe buvo cero _ stangENBERGO KRAU- 
ir Laurinaitė. Ekskursantams TUVftJE, 1447 S. 50th Avė. (Sk.)
susėdus į laivą ir susibūrus vie-,

NORTHWEST 
BRICK RANCHES

4349 W. Devon 3817 N. Oconto
6249 N. Harlem 4619 N. Newland

Also in
MORTON GROVE

CONV.ENT QUEEN OF ANGELS 
Motherhouse of the Benedictine 
Sisters in Oregon. Write to:

MOTHER M. GEMM.4,
O. S. B., Supr.

Mt. Angel, Oregon

THIRD ORDER REGULAR OF 
ST. FR ANCIS OF 

ALLEGHANY, N. Y.
Write to: Superior General 

St. Elizabeth’s Convent 
Alleghany, St. Bonaventūre

P. O. N. Y.

(O.S.F.) SISTEKS of SAIXT 
FRANCIS of the PROV1DENCE 

of GOD
Write to: Mother Superior 

General Motherhouse. St. Francis 
Convent

Mt. Providence, Grove and 
McRoberts Rds. . PiUsburgh 34. Pa.

■ i.

FRANCISCAN SISTERS OF ST. 
JOSEPH (F.S.S.J.)

Write to: Superior General 
General Motherhouse and Novitiate 

Immaculate Coneeption Convent 
52S6 S. Park Avė.. Hamburg, 

New York

(F.C.S.P.) SISTERS of CHARITY 
OF PROVIDENCE 

Write to: Mother Provincial 
Provincial House & Novitiate 

MT. ST. VINCENT 
4S31 35th Avė. S. \V., Seattle «, Wash.

THE SISTERS of OCR IjADY 
of SION

\Vrite to: Mother Provincial 
For l.iterature and Information 

S3O Avė. A North. 
Saskatoon, Sask., Cana<l*

GAZU APŠILD., “BUILT-IN” KROSNYS IR ORKAITES, KE
RAMIKOS PLYTELIŲ VONIOS, GAZINIAI “INCINERATORS”, 
“DINETTE“ VIRTUVES, 2 IR 3 MIEG. KAMB., TINKUOTOS 
SIENOS. PILNAI DEKORUOTI. ĮVERTINIMUI REIKIA PA
MATYTI.

BEE GEE BUILDERS
5927 W. Addison Klldare 5-6073

OPEN DAILY AND SUNDAY

(C.D.P.) SISTERS OF DIVINF. 
PROVIDENCE

Write to. MOTHER MARY 
KENNETH

Providence Heights
Allison Park. Pennsylvania

SERVANTS OF MARY (O. S. M.) 
Write to: Rev. Mother Pro v.

Provincial Motherhouse, Convent 
of Our I^ady of Sorrotvs

"4th & Military Avė. Omaha, Nebr.

OI.IVI7TAN BENEDICTINE 
SISTERS (O. S. B.)

Wrrte to: Motht-r M. Philippa 
\Vavrick, O.S.B. Prioress, 

Motherhouse and Novitiate. 
Holy Angels' Convent 

223 E. Jackson Avė., Jonesboro, 
Arkansjis

(O. CARNI.) CONGREtJATION of 
i OCR EADY of MO1 NT CARMEb

Write to: Superior General 
; I^akevievv Convent and Motherhouse

420 Robert F. Ia-»‘ Blvd.
, New Orleans 24, la.

Gausite “place S»‘tting'’ indu 
nemokamai kiekvienu menes), per 
knr, Jūsų sąskaita padidės 8200.00 
net to.

Visos santaii|>os aitdraustos 
saugumui

TAI PYTOJAMS

*200"
ar daugiau

Atidarant 
naują 
arba
pa pi Idant 
dabartinę 
sąskaitą

ASK
A8OUT OUR \

\ KAN On 
\ NrapnM Time

ANO IOAN ASSOCIATION 
mum t. eenemcM. 
jmr A «•» <W>« • ChOT, M, HUmS

tomernit-eui

SISTERS OF THE MOST HOI.Y 
SACRAMENT (M.H.S.)

Write to: Superior General 
General Motherhouse: Convent of

the Most Holy Sacrament 
409 W. St. Mary Blvd. (P.O. Box 65) 

I^afayette, Louisiana

WHAT ARE YOU YVORKING FOR? 
\Vealth? Honor? Security?

Young men between 18—35, inte- 
rested in joining the Capuchin 
Brothers to work for Christ, write 
to: —
REV. FR. EYMARD, O.F.M. CAP.

2IO W. Slst St., New York 1, N. Y.

SISTERS OF CHRISTIAN 
CHAIUTY (S.C.C.)

Write to: Rev. Mother Provincial 
Malinckroott Convent 

Mendliam, New Jersey

SERYANTS OF MARY 
(Servite Sisters) (O. S. M.)

Write to: Prioress Gen. 
General Motherhouse and Novitiate

ladysmith, YVlsconsin

“WORK WITH CHRIST”
for His underpriviieged and problem 
youth in new dioc-esai eongregation 
of Brothers of Charity of the imma-

i culat.e Heart of Mary.
As counselor, teacher. catechist. so
čiai tvoker, disciplinarian. program 
coordinator, athletic coach. trades- 
man, etc.. at 350 aere ranch schooi 
Boystotvn of the Desert and parishes 
in Southern California. you can de- 
vote your talents and life to God in 
forming His youth into good christį- 
an citizena. Mature men \vith ex- 
pe.rience, young men to train.
-Appy to:

VOCATION DIRFCTGR 
Vilią Marta, 14)66 XV Gliman Avė.

Baiminu. Califomia.-'

FRA NCISCAN CHR1STOPHERS
Rear Christ to His chUdren as a 
Franctscan Slissionary of St. Joseph 
by teaching in schooles, colleges and 
nurseries. Nursing i n hosprtaia, 
homes for the aged and orphanages.

1 Catechizing and parochial work in 
V.S.A. and foreign missions of East 
and West Africa. Sa.rawak and North 
Borneo. For inforniation write to: 
Superior. Convent of St. Francis, Sil- 
ver St.. Middletown, Conn.

SISTERS OF THE CATHOMC 
APOsTODATE ("PAEDOTINE”) 

(C. S. A. C.)
Write to: Rev. Mother Superior 

St. Patrick’s Vilią — Motherhouse
Novitiate

P. O. Bov 385. Harriman, New York

SISTERS OF .ST. MARY OF THE 
PR ES ENTATIO N

\Vi-ite to: Mother Stiperior 
ST. CATHERINE'S CONVENT 
Valley City, North Dabota

THE FRANCISCAN MISSIONARY 
BROTHERS of the SACRED HEART 

of J ESI "S invite young men 
17 to 35 to write for the
new illustrated Booklet. The Write to — Rev. Mother Superior 
Joy of Charity. Joseph Motherhouse

Setoa HilI. Grek-nsburu. Pmnsy’vania
(S. H. F.) SISTERS OF THE 

HOLY FAMILY
Write to: Sister M. Teresita, VOC. 
Dir. General Motherhouse

890 Haves St.
San Francisco 17, California

4546

MOTHER SETO N SISTERS 
OF CHARITY (S. C.)

Write to:
REVF.REND BROTHER 
Sl'PERIOR BROTHER

ST. FRANCIS MONASTERY 
Eureka. M issou r i Pirkit Apsaugos Bonus!

DRAUGAS
THE LITHTJANTAN DAILY PRIEITO

6Srd St, Chicago 29, Ulinoii T«L LUdlow 5-8500
Entered aa Second-CTam Matter March SI, ISIS. at Chicago, Illinota 

Under the Act of March S. 187) _
$10.00 per year outside of Chicago 
$12.00 per year in Chicago A Cicero 
$10.00 per year In Canada 
Foreign $12.00 per year
H meto S m6n. 1 m*n
$6 50 $3.50 $1.»*

Mrmber of the CatboUc
Publiahed daily eicept Sundav* and 
days after C h ristinas and Easter by 
the Lithuanian Catholic Press Soc’y 
PRENUMERATA:
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Ketvirtoji respublika negar-

ščev rugsėjo 21 d. “Pravdoje” į per televiziją rugsėjo 29 d. nuo buvo suktas keliose maryknolių

Ryšium su Kunigų Vienybės “auksiniu” seimu, buvusiu pra
ėjusį ketvirtadienį New Yorke, ir taip pat naujo arkivyskupo _ _ __ _
Chicagai paskyrimu keletą dienų šioje vietoje kėlėme vieną ki- bingai žaidė. Ji visą laiką'pa
tą Amerikos lietuvių praeities klausimą. Apie Kunigų Vienybę j sigedo ne tiek geresnės konstitu

Naujoji konstitucija
Rugsėjo 4 d. paskelbta nau

joji konstitucija, kuri rytoj pa-

prabilo: “Prieš tris ar keturis 8 ligi 3:30 v. v. ABC-TV prog- 
mėnesius kai kas tikėjosi, kad ramose. Filmas yra laimėjęs

vienuolių misijų stotyse, 
oooooooooooooooooooooooooo

CLUBS’ PTA’S Ali organiza- 
tions * and Churches- We will put 
on a jewelry Fashion Show and 
you will get between $30 and $500

Dickens 2-4674
GOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOC

de Gaulle vyriausybė nepasi
duos sukilėliams ir neves ne
teisingo kolonijinio karo prieš 
alžiriečius. Šios viltys nuėjo vė
jais. Naujosios vyriausybės dvi 
veidiškumas ypač paryškėjo pa
skelbus naujosios konstitucijos 
projektą, kuri paskubomis pa
ruošta naujai daktatūrai įgy- i 
vendinti. Visa tai primena įvy-'

gal ir daugėliau reikėjo parašyti, nes ji šiemet mini savo įkū 
rimo auksinį jubilėjų. Gal reikėtų daugiau ir iš Chicagos lie
tuvių katalikų veiklos praeityje parašyti ir su ta praeitimi su
pažindinti arkivyskupą Meyerį, kad tuo labiau suartėtume su
naujuoju Ganytoju. Manome, kad dar šiais metais ir galėsime i munistai Place de la Nation
papBdyti tai. ko šiems dienomis nesuspėjome padaryti. | (tautos aikštėje) surinko 300,„risirišima nrie' venomu. visa P™

Tuo pačiu jsibegejimu ir apie pirmąsias Draugo dienas Chi- 000 žmonių. Kam? Protestuoti g 5 prisirisimą pne Vokietiioie 1933 m” To
S* daUSiak PaSlk3Ti' RKikŽtU Pradėti 7°.pirmoj? dėl praeife pasekmę ar ryto- kuris'* "X >■“ > puola prancūzus'sočia
Draugo redaktoriaus kun. Antano Kaupo, mirusio lygiai prieš jaus žygių? Ne. Tik šaukti, renumo* -uris uaskeiotias 
45 metus (1913 m. spalio 27 d.). x į kad ketvirtoji respublika dingo

Draugas su Kaupų šeima savo gyvavimo pradžioje buvo ar- Charles de Gaulle pavėsyje, 
timai susijęs. Kai jis buvo įkurtas (1909 m. Wilkes - Barre, Pa),

Jis šį kartą iškilo ne kaip ka-

cijos, kiek vyrų, kurie jaustai f . rvalstybinę atsakomybę, £ mit tek‘ama. *?uta‘ " •»-
rė ji negarbingai, nors S. m. mestL Jl kert!mu Penkto?

sios respublikos akmeniu, kai 
tauta jai pritars. Pirmieji jos 
žodžiai: “Prancūzų tauta iškil-

gegužės 28 d. socialistai ir ko-

kun. Antanas Kaupas buvo pakviestas jį redaguoti, šiemet auk
sinį jubilėjų švenčianti Kunigų Vienybė, kuri rūpinosi šio sa
vaitraščio išleidimu ir išsilaikymu, paklausė Šv. Kazimiero sese
rų organizatoriaus ir kapeliono kun. Staniukyno patarimo per
kelti- Draugą į Chicagą, kur vis didesni skaičiai lietuvių pradėjo 
apsigyventi. Perkėlimas įvykdytas 1912 m. Jį čia priglaudė ne 
kas kitas, o redaktoriaus sesuo motina Marija (Kaupaitė), se
serų kazimieriečių viršininkė ir įkūrėja. Pirmoji redakcija ir 
administracija buvo tos vienuolijos kapelionijoje.
iki išsikėlė į Town of Lake koloniją, visai arti Šv. Kryžiaus 
parapijos klebonijos.

' Kai 1913 m. rudenį mirė kun. Kaupas, kaikurį laiką laik- j

rys, kuris savo metu nuvaini
kavo Maginot liniją, bet mintyto 
jas ir poetas. Tokių prieštarin
gų sugretinimų jame galima 
daug rasti. Jis monarchinio įsi
tikinimo, bet respublikinis sva
jotojas. Katalikas, bet toliau 

Ji ten buvof ūkiančių reformų šalininkas.
Išdidus feodalinio laikotarpio 
karžygis, bet vadovaująs tautos 
sukilimui už jos teises. Senas

1957 m. premiją dokumentinių 
filmų festivalyje Prancūzijoje. 
Filme rodoma, kaip indėnas ber 
niukas keliauja ir mato daug' 
gražių istorinių vietų. Filmas

f

renumo, Kuris paskelbtas 1789 
metų pareiškime” ... sllstus’ ° VPač GuY MoUet, kuris

i atliekąs darbininkų skaldymą, 
Išorinio suverenumo ženklai ; kaip ir vokiečiai socialistai, kai 

tie patys — trispalvė vėliava,! Hitleris atsidūrė valdžioje.
šūkis “Laisvė, lygybė, brolybė”,; AI.........
tas pats himnas, bet gana skir- Tragedija Alžirijoje
tingas konstitucijos turinys.’ Tragiškai baigėsi Robert La- 
Jei ketvirtosios respublikos pre! cos*e bandymai Alžirijoje. Ne 
zidentas tebuvo perkūnsargiu ir' ®eriau „sekas* Gaulle, k&i ne 
naujų vyriausybių sudarinėtoju,• Alžirijoje sukilimo liepsna 
naujoje konstitucijoje jis yraipasiekė nebuvusi augštį, bet ir 
krašto šeimininku. Jis sudaro įpačloje Prancūzijoje pradėjo 

vyriausybes. T;" siaustl alžiriečiai teroristai, Ferir atleidžia vyriausybes. Jis 
skiria ir atleidžia augščiausius 
pareigūnus. Jis yra vyriausias 
kariuomenės vadas. Parlamen-

hat Abbas sudarė Alžirijos vy
riausybę, kuri rado prieglobstį 
Kaire. Ji jau arabų pripažinta.

raštis buvo be pastovaus redaktoriaus. Bet jis nesustojo ėjęs. ketvirtosios respublikos konsti-1 posėdžiauja sesijomis Jis I Paryžius tvirtina, kad ji netu- 
1914 m. pradžioje iš Škotijos Chicagon atvyko kun. Fabijonas »ri°yėjas ir puoselėtojas | tur- jv- ejjjneg sesįjas po trisir^nt^ j°k*ū teisių į Alžiriją, nes
Kemėšis ir perėmė Draugo redagavimą. Toms pareigoms jis 
buvo specialiai pakviestas. Mat jau turėjo patyrimo žurnalisti
koje, bedirbdamas Vilties (Vilniuje) ir Išeivių Draugo (Škoti
joje) redakcijose. Jam išvykus organizuoti Lietuvių Darbinin 
kų Sąjungą ir jos laikraštį Darbininką Bostone, Draugas su
silaukė redaktoriumi kito Kaupų šeimos nario — Juliaus Kau
po* (vėliau buvusio Lietuvos Banko direktoriaus, mirusio Kaune 
1945 m.). Jis, kaip ir "jo brolis kun. Antanas, turėjo didelius 
publicistinius gabumus. Jis buvo redaktoriumi iki 1916 m. ko

minties, kad nūdieninė prancūzų ,
karta tini apjungti praėjusių 
kartų garbingą palikimą ir at
kurti galingą Prancūzija Jis 
atėjo ne kurios partijos, bet tau 
tos reikalus ginti, suvienyti ir 
sutaikyti prancūzus, lyg Hen
rikas IV ar Napoleonas L

mėnesius per metus. Sesijų me-;Jos nevaldo esąs negirdėtas j 
1 dalykas tokią vyriausybę taikos ii tu parlamento nariai neliečiami, i 

į Ne sesijų metu parlamento na-imetu sudaryti- Alžiriją buvo ir 
lieka Prancūzijos suverenume.riui suimti reikalingas parla- j

mento vadovybės sutikimas. O kas atsitiks su šiuo tvirti- 
Plačiai aptariami parlamento ir nimu, jei Alžiriją atmes kons- 
vyriausybės santykiai. Įvar- tituciją ? Kaikuriose prancūzų 
dinta apstybė atvejų, kuriais valdomose žemėse, nežiūrint Pa

Nauja Plokštelė “Iš Rūtų Šalelės”
Įdainavo

ALICE STEPHENS ANSAMBLIS
Plokštelėje yra įdainuota 17 Kalėdinių giesmių ir liaudies dai

nų. Tokių giesmių ir dainų vargiai rasite kur nors kitur.
Alice Stephens surinko 33 gražiausius baisus šiam ansamblio 

įdainavimui. Įdainaviniui buvo akomponuota orkestru ir vargonais, 
šioji plokštelė yra hi-fi ir ilgo grojimo.

Tai būtų graži dovana Kalėdoms saviems ir kitataučiams.
Plokštelė pasirodys rinkoj 1958 m. lapkr. 1 d. Užsakymus siųs

kite dabar. Visi užsakymai turi būti siunčiami su pinigais. Kai
na $4.50.

Užsakymus siųskite šiuo adresu: A14CK STEPHENS,
Chicago Comai-vatory of Music
«4 E. Van Burtu St-, Chicago 4, HL

ŠTAI SĄRAŠAS GIESMIŲ IR DAINŲ:
Sveika Marija .............................................................................. J. Gaubas
Šventoje tyloje ..........1................................ Bruno Markaitis, S. J.
Į Betliejų bėkit ......................................................................... L. šimutis
Piemenėliams ...................................................... Bruno Markaitis, S. J.
Skubinkit piemenys ........................................................... M. Petrauskas
Betliejaus prakartelėj .........................................................  j. švedas
Eisi kentėt..................... ..................................... Bruno Markaitis, S. 4.
Kur bakūžė samanota ........................................................... St. Šimkus
Karvelėli ............................. ............................................ č. Sasnauskas
Dul dul dūdelė . ..................... .'......................... ..:........... A. Vanagaitis
Nemargi sakalėliai ...................................................... J. Tallat-Kelpša
Pas močiutę augau ...............-.................................................... Sarpalius
Sakė mane šiokia ........................................................... J. Tallat-Kelpša
Mergužėle Lelijėle ............................................................. A.Račiūnas
Apinėlis ........................................... ................................. V. Misevich
Sėjau rūtą ....................................................................................... Žilevičius
Išauš pavasaris ..................................................  Budriūnas

J

r----— ------ - ... . itai nuodėmė palietė visa na Parlamentas išleidžia įstatymus' ryžiaus ryžto išlaikyti, prancū-'
vo men., kada Draugas jau pradėjo eitijhenrasciu, o jo redakto- g& « ^ekri minėtiems santykiams išryškin-• zai ’ jas apleidžia. Jie grįžta į

kiek nedarnos pasaulin įnešė an I“ ?r v^ia"sybei pavedimus dą- Prancūziją, palikdami jos glo- 
gelų nuodėmė, šv. Kašte ran-l17“' Yjzdmgas dėmesys krei-

Idame tik kelis pavyzdžius, kasipIf”vS ‘ sa''lvaldybes; k?rl0"*s 
- • • • — 'suteikiamos plačios teises de-jvyksta su žmogumi, jeigu jj Pa mokratiškai savo reikalu_ tvar 

liečia nusikaltęs angelas — vėl- i ™°*ratlskal savo reikalus tvar- 
nias (Jobo drama, velnio apsės-

riumi buvo pakviestas prof. kun. A. Maliauskas. Julius Kau
pas iš redakcijos pasitraukė, nes buvo nusprendęs vykti į Ka
talikų universitetą Washingtone gilintis socialiniuose moksluose.
Mes džiaugiamės, kad ir dabar nėra visai nutraukti Draugo ry
šiai su Kaupų šeima, nes a. a. Juliaus Kaupo sūnus, dr. Julius 
Kaupas, paveldėjęs savo tėvo. dėdės ir tetos (motinos Marijos) 
publicistinius ir rašytojo gabumus, yra mūsų bendradarbis, o 
šio metu yra Draugo romano konkurso jury komisijos pir
mininkas. ..

Kalbant apie pirmąjį Draugo redaktorių kun. A. Kaupą, ^ių kiaules). Tie pavyzdžiai sa- 
tenka priminti skaitančiai visuomenei žinomą faktą, kad jis bu-: kad nelaimingieji angelai
vo ne tik gabus žurnalistas, bet ir žymus tų laikų sociologas,! »ah *nestl daugiau ar mažiau ne

bojamus kraštus dar prieš bal
savimą.

tųjų likimas), kas įvyksta ne
protingoje gamtoje (Genazerie-

parašęs keletą knygų ir atspausdinęs tiek Drauge, tiek Draugi tvarkos Pasaulin. Tačiau aišku, tu ~ buvQ

Penktoji kolona

Prancūzų kompartijos tvirty
bė išreiškė ketvirtosios respub
likos silpnybę. Jau seniai ji lai
kėsi nuošaliai, bet sukrėtimo me

Tuo pat metu de Gaulle lan- 
ikosi raktinėse Prancūzijos vie- 
■ tovėse ir skatina prancūzus bū
ti vieningais. Jis mano, kad i 
Prancūzijos galybė galinti iškil- i 
ti, o konstituciją atmetus gre
sianti pražūtis.

joje visą eilę straipsnių iš sociologijos mokslo. Be to, jis buvo 
visuomenininkas ir organizatorius. Jis yra vienas iš Lietuvos 
Vyčių ir Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos organizatorių. 
Taip pat yra buvęs LRKSA centro pirmininku. Yra klebonavęs 
Scranton ir Pittston. Pa., lietuvių parapijose, kurioms pastatė 
gražias mūrines bažnyčias. Rodos ir priminti nereikia, kad ve
lionis yra labai daug prisidėjęs ir prie Šv. Kazimiero Seserų 
Kongregacijos įkūrimo, nes jo sesuo Kazimiera Kaupaitė buvo 
tyriausia jos organizatorė ir ilgametė viršininkė.

Taigi matome, kad pirmieji Draugo metai yra labai arti- į 
mai susiję su Kunigų Vienybe, Kaupų šeima ir seserų kazimie 
riečių vienuolija, šiemet baigusia minėti savo įsteigimo auksinį 
jubilėjų. Draugas tokį jubilėjų švęs 1959 metais.

Kas atsitiks, jei prancūzai pri 
gausiausia partija j ims naująją konstituciją?

ti Dievo sukurtos tvarkos. Jei- Pariame"tt * padėties j
gu tai galėtų, jie tai padarytų. ™spaa”;. Ketvirtoj, respubl.ka •

Lsir, i buvo PHti geriausia komums-

kad jie negali esminiai sugriau-

Mes nežinome net visų žmo 
gaus nuodėmės pasekmių. Ta
čiau aišku, kad jos nesiriboja 
tik nuodėmės autoriaus siela. 
Yra nuodėmių, kurios sunaiki
na ir nusidėjėlio kūno damą. 
Kasdien patiriame, kiek tenka 
kentėti nekaltiems žmonėms 
dėl kitų nuodėmių. Iš trumpų 
žmogaus istorijos bruožų Šv. 
Rašte (Gen. 3,17) matome, kad 
dėl žmogaus nuodėmės tapo pra 
keikta visa žemė. Joje daug 
kas yra kitaip žmogaus nenau- 

į dai, negu buvo ir būtų buvę be 
I nuodėmės.

Tik labai trumpai ir tik keli 
primipti dalykai parodo, kad 
ir angelo, ir žmogaus nuodėmė 
nesiriboja tik tuo momentu, ka
da ji papildoma, ir tik tuo as
meniu. Visokia nuodėmė yra 
didesnė ar mažesnė disharmo- 

2mogus yra daug didesne satos damai. Ir jo dvasia gavo nija, paliečianti visatą ir joje 
prasme neišskiriama visatos da į laisvą valią, kuri gana greitai pasiliekanti savo pasekmėmis, 
lėlė, negu man tai pavyko įro-. pasidavė ne Dievo, o kitos dva-1 —....... .
dyti eilėje šios vasaros straips- j sios pasiūlymui. Angelai buvo I 
nelių. Kai Dievas sukūrė mūsų sutverti anksčiau negu žmogus, 
vadinamą pasaulį, rado visa e- Dalis jų ouvo nusikaltę jau

Nuodėmes netvarka visatoje
t VYSK V. BRIZGYS

,tams. Jie galėjo drumsti, tu
rėti kietą pogrindį ir didelį bal
są, kurį jiems patikėjo maž
daug trečdalis tautos. Jie ge
rai susigaudę, kad penktoji res
publika jiems nieko gero neža
da. Jie tuojau pat ėmėsi kovos 
prieš tą patį de Gaulle, kuris 
anuometinėje pokario vyriausy
bėje buvo juos pasitelkęs. Jie 
sudarė eilę komitetų, pvz. judė
jimo prieš fašistinį sąjūdį, res
publikos laisvių gynimo, ku
riems talkininkauja ne tik ra- 
dikalsocialistas, ispaniškos kil
mės žydas Mendes - France, bet 
ir katalikiškosios profesinės są
jungos. Socialistai šiam reika
lui nepritarė ir jų dauguma pa
sisakė už de Gaulle konstituciją. 
Dalis radikalsocialistų pasviro 
jo pusėn.

Tarkime, kad ji bus žagre, ku 
rią trauks jau ne vienkinkis jau 
tis, o traktorius. Tačiau žmo-i 
gus — ūkininkas — ir tuo metu j 
bus lemiančiu.- Ar naujoji konsj 
titucija galės ką gero atlikti, į 
jei komunistai sprogdins kraštą; 
iš vidaus, o naujieji ūkininkai j 
bus tie patys, kurie nesugebė
jo vienkinkės žagrės valdyti?: 
Ir čia vieta prisiminti afrikie
čių patarlę: “Kai buliai su dram 
bliais imasi, tai derlinga žemė; 
ištrypiama”. O saulėtoji Pran-į 
cūzija yra ne tik derlinga, pa-i 
laimintoje padėtyje, bet neretai; 
dideliuose polėkiuose neištesė
jusi.

Laimėjo premiją

Juan Mateo Istorija, doku
mentinis filmas iš Gvatemalos 
gyvenimo, Suktas maryknolių

Prancūzai komunistai — ne į vienuolyno vienuolių, laimėjęs j 
vieni. Jų viršininkas N. S. Chru premiją ir bus pertransliuotas j

sant gera (Gen. 1, 12-31). Nors prieš žmogaus sutvėrimą. Iš 
mokslai jau daug pasakė apie: visatos vienumo aiškėja, kodėl 
mūsų žemės praeitį, apie kaiku- nelaimingas angelas pavydėjo 
rių žvaigždžių dabartinę sūdė- žmogui. Angelas ir žmogus — 
tį, tačiau ir dabar žmogus dar1 abu sutverti to paties Dievo, a-
mažai' numano, kas yra ir kaip 
atrodo visas kartu paimtas Die
vo sukurtas pasaulis. Dar sun
kiau yra mums spėlioti, kaip 
tas pasaulis atrodė savo pirmi
nėje stadijoje, vos tik sutver
tas. Tiek yra aišku, kad jis bu
vo darnus ir didingai gražus. 
Gražus buvo ne tik savo viršine 
darna, kaip yra gražus ir da
bar. Ir sutvertų dvasių viduje 
ir jų elgsenoje nebuvo nedar
nos.

Mes negalime numanyti, kaip 
ilgai truko ta visuotinė darna. 
Dvasioms Dievas davė nepa
prastą galią, kurią mes vadina
me laisva valia. Nors ta galia 
negali nieko pakeisti, kas Die
vo nustatyta, tai vistiek ji yra 
tokia didelė, kad ją turįs tvari
nys gali pasipriešinti net pačiam 
Dievui. Negalime numanyti, 
kaip ilgai buvo ištikimos tokią 
laisvą valią gavusios dvasios — 
angelai, žmogus labai neilgai 
pasiliko ištikimas Dievui ir vi

Taupykite savo šeimos saugomai
Mūšy apdraustos taupymo sąskaitos sudaro idealias atsargas 
Seimai aprūpinti. Ty sąskaitą doleris visada vertas Šimto ee»* 
tp, jos nesvyruoja, nepražūva, joms negresia pavojus, B jp 
gaunamas didesnis už vidutinį pelnas. Galite čia atidaryti 
sąskaitą bet kuria Jums timkama suma.

Indėliai yra apdrausti per Federal Savings and Loan 
Insurance Corp. iki $10,000 kiekvienam asmeniui.

ommsvnres
AND LOAN ASSOCIATION , 

1800 So. Ėalsted St

Telefonas: HAymarket 1-2028

1 bar antra savaitė šlubuoju... O Cilingis ateina išsipūs- švelnūs, o veide šypsena: — argi taip ir išmestam 
tęs ir naujutėlis... Ne, ne... Skurdeivų mergaitės nemy- mane? Rodos, tebesame draugai?
Ii... Ir kodėl aš taip nuskurdau su rudenio vėjais?... ■ — Tavęs, Almute. negalėčiau išmesti... — ir mano

Į savo kambarį grįžtu iš laidotuvių. Palaidojau žodžiai sušvelnėja. — Tik kodėl tu ateini, kai pas mane
laimę taip netikėtai, ir jos kapo dulkes nešioja audro- audra? Jei būtų pavasaris...
darni vėjai... Viktoras nori paguosti ir pralinksmin- — Tai gal palauksim pavasario? Kartais jis atei
ti savo sąmojais, bet aš užsisklendžiu savyje, ir nie- na netikėtai...
kas neišgirs iš manęs nusiskundimo žodžio... į —Gal... Bet dabar aš turiu pabūti vienas savo

Po kelių dienų vakare ateina Alma. Ji gyvena skausme... Beržas vėtroje... Tu supranti, Almute... 2i-
dabar pas Verutę jos dėdės namuose. Lyg saulė būtų nai, kaip aš mylėjau... Ir tebemyliu...

— Daugiau neapgaudinėsiu — prakalba visai ra- įžengusi į mano kambariuką — tokia ji šviesi savo šyp- — Žinau... Tai palydėk mane iki autobuso. Va
rniai. — Sakau atvirai, kad man įgriso tas tavo am- sena ir švelniais, linksmais žodžiais. Bet rudens debe- kare čia taip baisu tose senamiesčio gatvelėse, 
žinąs laiko neturėjimas: vis paskaitos, bibliotekos, se- sys yra užgulę mano širdį, ir aš nematau jos skleidžia- — žinoma, palydėsiu. Gal iki namų?
minarai... Nenori manęs suprasti... Jaunystė juk ne mos šviesos. Ir ko ji lankosi šį tamsų vakarą? — Ne, nereikia. Ten jau netoli. Pažįstamos vie-
amžina... Noriu gyventi ir džiaugtis, o ne pelyti ir Almos rankose ryšulėlis ir laiškas. Pažįstu Ve- tos. Nebaisu... 
džiūti iš ilgesio ir nuobodulio... O kodėl Feliksas? Ir. rutės rašyseną. O gal susitaikymas? Atsiprašymas?..

PRANAS NAUJOKAITIS

upeliai negrįžta į kalnus
lt o m a n a s

bu sąmoningi, abu su laisva va
lia, amžini, abu visatos dale
lės, abu skirti tam pačiam Die
vui. Kai kuo už angelą žemes
nis, tačiau ištikimas Dievui, 
žmogus yra už nusikaltusį an 
gėlą ir laimingesnis, ir daugeliu 
atžvilgių garbingesnis. Nebuvo
jokio kito motyvo, tik pavy- 2. ir laiko atranda...
daa kad nusikaltęs angelas pa- Taj finkis savQ p , gk kad
atryto ,r žmogų apgauti, augau- ėlaotum. Kad nenUmirtų iš ilgesio!.. - staiga prasi- 
dyti j, nustdctt ta pacu nuode-: vcriįa mano piku

Verutė nusijuokia garsiai. Lyg demonas kvato-

(Tęsinys)

_ . , . . . . j- •o a - . • a • • . i įsikimba Alma gatvėje man už parankės. TokiaAtplėšęs ryju kiekvieną zod;. Bet jie kietesni uz akme-:» 1 e> j cšvelnutė jos ranka. Jaučiu jos eisenos lengvumą... Bet 
kalbame tik apie vakaro tamsą ir orą. Jaučiu jos ran
ką savojoje, iki ateina laukiamas autobusas.

— Susitiksim universitete, Justinai, — sako ji 
įlipdama. — o Verutei pasakysiu, kaip liepei...

Pasakiau Almai, kad audra... Bet ne... Daugiau
Ir angelo, ir žmogaus nuode- naštos užgultas, ir matau, kaip Verutė įlipa į autobusą šioti liūdnas žinias. Bet kuo aš kaltas, kad ji tapo ne- negu audra... Ji praeina, o mano skausmas nepraei- 

mė nepasiliko tik juose pačiuose ir nuvažiuoja. geru pasiuntiniu ? Duodu jai atgal laišką su ryšuliu nantis. Žiema nusileido į mano gyvenimą, ir aš mirštu
savo pasekmėmis. Angelai sa Paskui nuslenku ir aš gatve. Netikėtai pamatau ir sakau: pamažu šaldamas, stingdamas į ledą. Naktis sustojo
vo tarpe sugundė vieni kitus save Laisvės alėjos krautuvės lango veidrodyje. Argi — Parnešk Verutei ir pasakyk, kad laiškus ra- ties širdimi, ir tamsa yra užgulusi proto šviesą. Ne
pasipriešinti Dievui. Žmogaus iš tikrųjų tai aš? šiau ne tam, kad jie kada nors būtų grąžinti. Jei pasi-‘ turiu valios ir jėgos išsiveržti į tekančius giedros van-
nuodėmė, oer tos pačios pri- Padėvėtas guminis lietpaltis nykiai šlama su kiek- darė nereikalingi, tegul sudegina ar išmeta. 0 dovanė- denis.
gimties tęstinumą ir žmonių kil- vienu mano žingsniu. Ir kam aš užsimovęs tą žydišką les gali atiduoti labdarių draugijai. Esu per giliai sužeistas, kad galėčiau pasikelti iš
mę vieni iš kitų, tenka kiekvie- kepurę su ilgu matiku, pasiūtu iš tos pat medžiagos?! — Bet ji liepė būtinai pas tave palikti. Tokios savo vienišumo. Aš vengiu žmonių. Tiesiog nuo jų bė- 
nam naujai gimstančiam žmo- Žinoma... Daugelis studentų rudenį nešioja tokias mi- esančios mandagumo taisyklės. gu. Tegul sau linksminasi. Tegul jie buriasi į susi-

me, kuria jis nusidėjo — pasi 
kėsinti Dievo neklausyti, tapti 
jam lygiu.

nis... Būtume galėję likti draugais ir toliau, bet po, 
mano užgaulių žodžių esanti ji priversta grąžinti laiš
kus ir dovanas...

Matau, kad Alma atidžiai stebi mane. Jos veidas
tusi pagavęs jos balsą rudens vėjuje. Apsisuka ir nu- ramus ir giedras, bet akyse susirūpinimas ir užuojau- 

' eina. Stoviu gatvėje palinkusiais pečiais, nepakeliamos ta. Gera šita mergaitė. Žinau ją. Visai jai netinka ne-

gui. Kadangi ir angelai, ir žmo lėlio kepures. Mada... Bet tokiam apdare esu panašus — Pasakyk, kad tave jėga išmečiau iš kambario 
nės yra visatos dalis, kaip maža į senamiesčio turgaus žydelį. Ir dar ta koja! Reikėjo su visais laiškais ir siuntinėliais! 
celė yra viso organizmo dalis,i man atsitrenkti j akmenis šokant iš autobuso? Ir da-’ — Ir koks žiaurus, Justinai 1 —■ Almos žodžiai

rinkimus. O kam man jie'
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Nustatys taisykles
Marlin Perkins, Lincoln par

ko zoologijos sodo direktorius, 
po to, kai sadistai užmušė ke
letą retų paukščių, numatė pa
skelbti lankytojams taisykles. 
Taisyklėse pabrėžiama, kad sve 
čiai neturi mėtyti į narvus jo

kių daiktų, traukyti iš paukščių 
plunksnų, vestis į zoologijos 
sodą šunis ir kitus gyvulius. 
Prieš kiek laiko vaikėzų užmuš
ti paukščiai vertinami apie 2,- 
500 dol.

Skelbkitės "Drauge”.

KKAL ESTATE REAL ESTATE CLASSIFIED Sc HELP WANTED ADS

ELECTRONIC
TECHNICIANS

Unusual opportunities for men with a minimum 

oi 18 months oi schooling in Electronic Theory plūs 
2 years experience in repair and maintenance oi 
£įecfronic eąuipment. Complete G-M beneiits.

Address all inąuiries to:

T. D. PIERCE

A C SPARK PLUG
The Electronic Division oi 

General Motors Corp.

1925 E. KENILWORTH, MILWAŪKEE 1, WISC.

1959 
ADVAMCE MODELS 
Vaisingai įkainuoti

Augštos kokybės statyba 
Dideli nauji namai 
ir dideli 2-jų butų 

Statyti — Ne “šiaip sulipdyti” 
2—3—4

Dideli miegamieji 
Daug didelių spintų 

1 ir 1% vonios
Naujų pagerinimų 

Pamatykite visus naujus modelius

7119 — 7121 — 7125 
S. LAWNDALE AVĖ.

Atdara šiokiadieniais ir sekmad.
10 v. r. iki S v. v.

Parapijinės ir valdžios mokyklos 
bei bažnyčios. Geras susisiekimas. 
Puikus krautuvių centras. Dar gali
ma gauti gerų sklypų. Mes taip pat 
statome pagal Jūsų pareikalavimus.

GŪARANTEE REALTY CO.
Tel. POrtsmouth 7-0553

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. nuo 
1 iki 5 vai. 2-jų butų mūr. namas. 
4 ir 2 kamb. Automatiškai apšildo- 
domas. 2724 S. Drake Avė.

JALOUSIE ROOMS
— modernūs apšildomi namų prie
statai iš stiklo ir aluminijaus. 
Pastatomi už prieinamą kainą.

“ Pre-f abricated’ ’
j Be to, įvairūs langai, durys, sto- 
j geliai ir kitoki namų pagerinimai.

DE LUXE
IMPROVEMENT CO.

KOSTAS BUTKUS
LU 5-3221 
PR 8-2781 (namų)

5 kamb. mūr. bungalow. Alyva- 
i’karštu vand. apšild. 2 autom, ga
ražas. 7228 S. Claremont Avė.

BERWYN. 5 KAMB. BUNGA- 
LOW, $12,900 PILNA KAINA. 
Apylinkėje 21st ir Scoville. Nau-

KKAL ESTATE
BRIGHTON — MARQVETTE PARK. 
Mūr. 2x6 e. šild. $200 pai. m. $15.900 
Mūr. 2x5, 1x4 e. š. 2 lot., gar. 24,450 
Mūr. 2 bt. ir krt., ris. gar. $13,900 
Greitas pardavim. ir pelningi pirkimai

BUDRECKAS
4081 ARCHER AVĖ., LA. 3-3384

Puiki 7 k. mūr. rez. netoli šv. 
Kazimiero kapinių — tik $20,000.—.

Med. 3-jų bt. namas. Pilnas rūs. 
— $15,500.—.

Labai geram stovy 13 butų apart. 
Marąuette Pke. $14,000 pajamų me
tams.

Mūr. 2 a. namas. 1-me a. didelė 
taverna su virtuve. 2-me a. 5 k. bu
tas. Puikiai einantis biz., nebrangiai.

Puikus mūr. 2 po 4 k., 2 erdvūs 
mieg. Centr. šild. Gar. Brighton Pk.

Mūr. 2 a. po 6 kamb, garažaa.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE — INSURANCE

4259 So. Maplewood Avė.
CL. 4-7450; Bes. YA. 7-204$

BRIGHTON PARKE: Mūr, 3 bu
tai ir išnuomuota kraut., 4, 4. 6
kamb. $250 pajamų, ir savininkui 
butas. 30 pėd-ų sklypas. Karštu vand. 
-stokeriu šild. Prie gero susisiekimo.

Mūrinis — 3 butai po 4 kamb., 
netoli parap. mokyk. Dujų pečium 
šild., sav. butas. Gražios išvaizdos 
narnas. Tik $21,000.

Mūrinis — 6, 4, 3 kamb. ant 50

12S gazo apšild. Mokesčiai tik
« .m .. jmokM $3.500._______ _________ ____________

vietoje. Viskas gražiai užlaikyta ir . SVOBODA, 6013 Cermak Road. ' pėdų kampinio sklypo. 4 autom, ga- 
sutvarkyta. $135 pajamų per mėn. Blghop 2-2162. ražas, šviesių plytų namas, vitraži-

utas Bav. Tik $23,50ii. ! _____ £__________ 1ir veltui butas sav. Tik $
P. šmaižys. CA 5-1064 arba YArds 
7-2137.

KALĖDINIAI SIUNTINIAI Į LIETUVA
c - - — ■ ■ ~ • ■ -- • • * - ■

Jau laikas pasiųst Kalėdinius siuntinius saviškiam. Siunčiame į Lietuvą iš Pietinės, Centrinės ir 
Šiaurinės Amerikos bei Europos: siuntinius — įvairiausių rųšių ir pigianainmis kainomis. Pre
kės augštos rūšies ir sąžiningas patarnavimas, čia paduodame ištraukas iš mūsų kainoraščio. In- 
forsnriFija, patarnavimas ir korespondencija — susirašinėjimas — LIETUVIŲ KALBA.

VAISTAI
Siunčiame vaistus žemiausiomis kainomis. Paduodame kainas su muitu. Turime didžiulį vaistų pasirin
kimų pagal Jūsų pitgeiduviniit. čia paduodame tik keliasdešimt. Jei kartais nebūtų šiame sąraše: rašyki
te mums. o mes pranešime smulkmenas.

Aspirin 100 tab......................................................................$0.75
ACTH 5 amp. plūs 5 sol.................................................. 2.75
Anolysen 50 tab...................................................................... 0.50
Apresolin 100 tab..................   1.95
Athopbanyl 10 amp. ...................................................... 2.90
Athophan 100 tab......................................   2.00
Butazolidin 200 mg 100............... .. ............................. 7_O<)
Butazolidin 109 mg. 100.................................................. 4.50
Biotnycin 100 tab- .........................   3,45
Bacitracin 25.......................      7T.25
Baeineocin 25   2.85
CartHozol 100 tab. ...............................   2.00
Gardiozol 1O am. .............................................................0.90
Cajisolim 4 tųb.................... ................................................... 1.50
Goramin 15 ml. (gr.) ........................................................ 1.50
Cybalgin 100     2.90
Cincosal 10 amp..........................   2.90
COKTĮSONK 5 mi. 100 tab................................................. 6.90
Cineoplien 100 tab............................................................... 2.00
Gliloramcnicot 100 cap....................................................... 4.25
Corde.x ĮOO tab....................     5.25
lligitalis 190 tab........................................................................0.75
Digitrin 100.tab...................................................................... 2.25
Diuretin 100 tab. .................................................................. 2.15
Estradiol 25 amp. i mg.................................................... 2.00
Efedrin 109 tab. .....................................................  1.50
Ferrofer ĮOO tab......................r.......................................... 0.75
Fenobarbital 10© tab.............................................................. 0.75
Hejarin 5 ee. 1000 I. I'..................................................... 1.20
Heptuna 200 tab.................................................................... 2.50
lodinę ĮOO tab...................   0.90
Irgapyrin ĮOO mg. 100 eap.............................................. 6.73
J<xlkaleium 100 ml. (gr.l .................................. ..... 1.50

Turime šimtus įvairių vitaminų pagal Tamstų įtarei kalavimą. Reikalaudami vaistus pažymėkite jų 
vadinimus (jei galite, tai kieno išdirbinis arba pažymėkite nuo kokios Ilgos turėtų būti).

Mctrazol 100 tabl ............................................................... $2.00
Metrazol 30 amp. .-.................................................. 2.50
METIOORTEN 1 mg. 100 tab. .................................. 5.75
METYCORTYLENE* 1 mg. 100 ................................ 8.00
1ARGACTIL 100 tab. ................  3.00
Llverextract 50 am. .......................................................... 4.73
Gantriein 100 tab.................................  5.10
Glucosc ĮOO ce........................................................................ 2.00
Grupe, sugar 1000 gr. ...i...........................................  2.00
Gervinę ĮOO tab.....................   2.90
Padutin 10 ce. ....................................................  2.40
PIPERAZINE ĮOO tab. ................................................... 1.50
Pyranton 100 tab...............................   1.50
Penieillm 10 oc. 3 miL ................................................... 0.90
PREDNISON t mg. ĮOO tab.......................................... 5.75
Keserpin 25 mg. 100........................................................ 2.00
Kerpasi! 25 mg. I0O .......................................................... 2.15
S<Mliuui Morhnate 5% 5x3............................................ 1.65
Sloans linement 1 bot. ................................................... 0.95
Saeeiiarin 1009   0.50
Strophantine 1O amp.    2.40
Sigmagcn ĮOO tab................................................................. 4.80
STREjfTOMYCIN 10 gr. ................................................ 2.60
Kimifon (ISON1AZED) 1000 ....................................... 4.60
Streptichlor 12 eap.............................................................. 2.00
l'rodan ĮOO tab...................................................................... 6.56
l'rodonal 300 gr....................................................................... 2.75
Testosterone 19 amp. ..................................................... T.50
TERRAMYCIN 16 eap..................................................... 4.75
SEROMYCIN CYCLOSER1N ......................................15.25
Vitaminai:
Multivit. 1000   7.50
Vit. B-12 100 ......................................................................... 1.90

pa-

MASTAS:
Siunčiame šviežią maistą, o pristatymo laikas labai greitas (apie 4 • 
Vt KILOGRAMĄ. VIENAS KlIZKiRA.MAS LYGIS 2.21 SVARI.

•5 savaitės). KAINOS SF Ml'ITF

71st IR ARTESIAN
2-jų augštų medinis, 2 butai. Rei

kalinga skubiai paj-duoti. Namą. rei
kia taisyf-i. bet galima nupirkti už 
teisingą, kainą. PRospect 8-1936.

NUOMA NEMOKAMAI
didelei šeimai. Gerame stovy 2 augš- | 
tų med- namas. Nuomininkai išmo
kės skolą. Arti Slst ir Halsted St.
PVUman 5-0292._____________________

MŪRINIS BIZNIO NAMAS —

niai langai, čerpių stogas. Statytas 
pagal specialų paną, labai gražus ir 
nebrangus.

Medinis — 3 butai po 4 kamb. Rū
sys, modern. virtuvės, geros paja
mos, maži mokesčiai.

Medinis — 2 po 4 kamb. pečiais 
šildomas. Gražūs butai. $10,500.

Mūrinis — 2 po 4 kamb. su pui
kiai įrengtu rūsiu. Geriausias pasiū
lymas.

GAGE PARKE: Mūrinis 4 kamb., 
su centr. šild-, 1 autom, garažas. Di
deli kambariai. Tik $15.000.
KITUR: Medinis — 6 butai po 5

3 butai ir rūbų valykla parduoda- I kam- DujŲ pečiais šildomi. Geros pa- 
' jamos. Reikia skubiai parduoti.

Mūrinis bungalovv — 7 kamb. (4 
mieg.), centr. šild. Kaina tik $16,000.

ma Marąuette Parke. Centr. aly
vos šiluma, potvynio apsauga. Ma- 
tykite savininką. 2449 W. 69th St.

CICEROJE —Kampinis namas, į 
50 pėdų sklypas. 14th St. ir 49th I 
Court. 2 augštas. Taverna, kirpyk- 1 
la ir klubas, 2 butai po 5 kamb., j 
2 po 4 k., ir 1—3 kamb. Geros pa- i 
jamos. Prieinamai įkainuota.

PAOLI REALTY CO.
5106 W. 14th St. OLympic 2-5248

NORINČIAM INVESTUOTI
Gražus mūrinis 10 butų namas. 

lJ/2 metų senumo. Rinktinėje Ber- 
wyno vietoje. Virš $15,000 meti
nių pajamų. Liga verčia parduoti.

• OLympic 6-2446.

Reikia skubiai parduot L

šeštadienį dirbsime visą dieną.

ŠIMAITIS REALTY,
General Insurance^ Notary PnbKc

2737. W. 43rd Si.i GL 4 2390

Paskolos, perkant narnos, daromoa mėnesiniais Rmokėjbaaia. 
Dėl visų informacijų, kreipkitės )

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas 

2202 W. Cermak Rd. Chieago, DL Vlrgiaia 7-7747

REAL ESTATE REAL ESTATE

Cukraus 1 kg.....................................0.72
Ryžiai ................................................. 0.95
Miltai ................................................. 0.70
Taukai ................................................1.89
Kumpis .............................................3.25
Sviestas ...............„................. .2.60
Salami dešra ...................................2.89
Lašiniai ................  2.09
Medus ...................................... 2.25
Pieno milteliai .............. 2.35
Bekonas ................................. 2.60

Kava 1 kg. . . .'..............................3.60
Kakao ........................... 3.9<»
Arbata ............................................... 3.50
Džiovinti vaisiai ............................ 1.90
Kozinkos *...........................................1.50
Figos ................................................... 2.15
Datulės (dates) ............................2.25
Slyvos ..................................................2.00
šokoladas .......................................... 3.50
Saldainiai .......................................... 2.40
Pipirai ............................................... 2.75

Riešutai ............................................ 2.80
Cinamonas ........................ 2.80
Kiaulienos dėžutė ..........................1.10
Sardinkų dėžutė ........................ 0.35
Orange jam 1 sv..............................1—0
Muilo 1 km........................................1-05

Galite pasirinkti kilogramais ar
ba puskilogramiais (kg- yra 
kiek (langiau nei 1 svaras).

JVAIIUOS i‘KEK£5: kainos su muitu
Stikliniai rėžtukai su deimantu ........................ . .$4.90
Sk ustuvas vokiškas ............................................................. 4.50
Plaukams kirpti mašinėlė .........................................  4.50
Adatos 1 |>ak.    $.29
Adatos sinv. mašinai SINGER pokeris............... 1.00
Siūlai (v. spalių 1OOO jardų ....................................... 0.33
Skarelė babuškos šveiear. vilnonės ............................ 3.90
Skarelės šalikinės viln.....................  3.75
Skarelės rajoninės ............................................................. 1.13

Skarelės nyloninės ............................................................ °-00
Teimozai .............................................................................................. 1-50
Temiozų atsarginė dalis stiklas ............................... 0.90
Siuvama mašina kojinė (su persiutlmu ir

nuriti) .................................................................. .. . .. .$160.00
Akordeonas 120 bosų 7 reg. (su muitu ir

IM-rsiutiniu) ................................................................. 280.00
Hearing Aid (aitkurtusienis) (su nuritu

ir |M*rsiutimu) ............................................................ 84.50

..varbti žinoti: Pasirinkus ivaskiras prekes KLŪKIA PRIDftTl PERSU NTIMO IR LICENCIJOS išlaidas. 
I IJetuvą siuiriiiuam iki 22 sv. arba 1O k. primoka $7.50: į Sibirą $8.90; siuntiniam 44 svarų arba 20 

Ug. svorio t Lietuvą 010.50. o į Sibirą 813.30 ||mka vimui reikia palikti apie 1 k. (siuntiniui
Siuntiniui 20 kg. reikia palikti apie H/2 kg. Oro iMLŠto priemoka kiek vieniem 2

svaru) $1.75. .
I'astaba: -tandartiniam siuntiniam, o taip pat sinv. mašinom, akordeonam muitas ir persiirtimas įskai
tytas į bendrą kainą.

10 
svaram

kg.) ir 
(už du

Kai kurie stan«iartinial siuntiniai: ...
16 pėdų <wlos virš.: 2 kg. |Kulų orios: I kg. vhlpariž ių: 10 pėdų pamušalo ir kitos 
galima padaryti 5 jM»ros_pusbaėių). Kaina su muitu ir ists. $40.00.

MEDŽIAGŲ SU NT1NIA1:
A—-1^1 Jardo liln. angį. medžiagos vyr. kostiumui, 3 
rižiagos iiln. ivritui žieminiui. Kaina su viskuo $54.50
už 31/, .vardo). .
B—Vilnonė inedž. kosiumui, 31/, Janio: vilonė flanc lė ruri. paltui. 3(4 jardo, pamušalų 4 jardai.
1*4 jardo. 2 š,Milės siūlų bei sagos ir 3 |w»ros mote riškų nyloninių kojinių — $42.00
(Ifoter. sportiški batukai ......................................... $10.90 Vyr. sportiški pusbačiai ........................ $9.90
.Standartinis cukraus siuntinys 44 svar. limito .......................................................... $23.40 (kaina su muitu ir pers.)
Standartinis lašinių siuntinys 22 svar. bmtto ............ Ml mu*Ju ,
Standartinis tauku ir cukraus 44 svar. hrutto .......................................... $31.50 (kaina su muitu *r
1OOO rigarrelu amer. (50 pok.) Ir 7 kg. (151/, sv. cukraus . . . ...................... .. ................... .. .....................
lt sv. cukraus, 11 sv. taukų. II sv. miltų Ir 8 sv. lašinių • . . .........................................................................$31.30

Kas dėl Jūsų pačių soda ryt n siuntinių kreipkitės į mūsų Clileagns įstaigas.

ORBIS Export & Import
2258 So. Sacramento Avė. Chieago 23, III.
4414 So. Rockwell St., Chieago, 32, IU.
3750 (Gaiva) W. Vemor, Detroit 16, Mich.
2100 61st St., Kenosha, Wisc.

smulkmenos (iš to

jarri. viln. m«xlž. mot. kostiumui ir 31/, Jardo mė
li ilnonės medžiagos įvairių .spalvų — nuo $15.90 

klijopkė

BI 7-5362 
Y A 7-2445 
TA 5-9783 
OL 4-2373

ŠTAI PASIRINKIMAS!
YPATINGAS PIRKINYS

Maisto krautuvė su 6 kamb. butu 
Brigton Pk. .šildymas karštu vande
niu. Be to, dar atskiras antras na
mas. 3 auto garažas, šalia dar 2 
sklypai. Viskas parduodama už 
$28,250, arba geriausią pasiūlymą. 
A. Sirutis.

6 VIETV MOTELIS
Prie didelio kejio. netoli Chicagos. 

Pajamų virš $16.ouo į metus. 
$75,000. A. Katilių.

PIGI'! — PROGA!
Pajamų $150 ir savininkui .7 kamb. 

butas. Pilnas rūsys, šildymas stoke
riu. Tik $21,500. B. Liskus.

11 APARTMENTV, MEDINIS 
Town of Lake. Didelės pajamos, 

mažos išlaidos. Tik $36,000. A. Rėk
laitis

11/, AI'GšTO
Netoli 63-čios ir Artesian, 6 ir 4 

kamb. Karšto vandens šildymas. $00 
nuomos už viršų. Garažas. $26,500. 
A. Sirutis.

LABAI GERAM STOVVJ
5 metų 4 kamb. bungalovv Mar- 1 

ąuette Pk. šildymas alyva. Potvynio į 
apsauga. H/, karo garažas. $21.000. ; 
A. Katilius.

M CK. 2x5 — TIK $19,500
Arti 66-tos ir Hermitage. Aut. aly- I 

vos šildymas. Garažas. A. Rėklaitis.
$9,900 MITINIŲ PAJAMŲ

Mūr. 6 apartmentų namas netoli j 
83-čios ir Maryland. 4 auto garažas, t 
$57,500. A. Sirutis.

ARTI MARQl'ETTE PK.
Gražus, medinis 5 kamb. namas, 

šildomas karštu vandeniu-gazu. Rū
sys. Dvigubas garažas. $13.500. A. , 
Rėklaitis.

AKRAS SODELIO-DARŽO
Ir 5 kamb. 5 metų gražus namas ’ 

su 2 arba 3 mieg. prie 95-os ir Ro- j 
berts Rd. Aut. alyvos šildymas. Prie I 
namo pristatytas garažas. $17,000. . 
A. Sirutis.

SUMAŽINTA KAINA S29.0OO
Chieago Lawn. mūr. 5 ir 6 kamb. 

šildymas karštu vandeniu-stokeriu. 
Dvigubas garažas. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7Ist Street
Tel.: VVAlbrook 5-6015

Prie Marąuette Road (67 St.). po
rą blokų į vakarus nuo Marąuette 
Parko, parduodama mūro nuosavy
bė. duodanti apie $500 pajamų per 
mėn. ir veltui liukusinis 6 k. mo
dern. butas savininkui. Teiąnjas ver
čia parduoti žemiau savikainos už 
$38,500. Pirmos eilės nuosavybė. 
Nedaug įmokėti. Tikrai verta pama
tyti. Z. Viubražūnas. RE 7-2646.
. ■ - ------

Brighton Parke, 3-jų butų mūr. 
6—4—3 kamb., autom, alyvą šild. 2 
mašinų garažas. Mėnesinių "pajamų 
$310. Pilna kaina. $19.900. PRospect 
8-2233.

MARQVETTK PARKE vos kelių 
metų senumo bungalo\v. Garažai. 
Turi būti parduota už nužemintą 
kainą. REpiiblic 7-6232. (įįj

Gražus 2-jti butų mūrinis — 5 ir 4
kamb. Garažas. Gazu apšildomas. 
$2,800 įmokėti. LAvvndale I-ZjftSS. 
$7,700 pilna kaina. 4 kambarių na
mas. Apylinkėje 28th ir SawĄėer Avė. 
Rūsys ir pastogė. įmokėti $1.500. 
LAvvndale 1-7O3S.

HELP WANTED — MOTERYS

MARQUETTE PARKO CENTRE
šviesių plytų 3 metų, 3 miegamų

jų namas. Iškelta pastogė, angliškas 
rūsys, apšildomi. Galima juose įreng
ti butus ar kambarius. Gazo šilima, 
stipri elektros srovė. Iš gatvės įva
žiuoti į naują 2 auto garažą. Savi- į §200.00 mėnesiui. Alyvai
m n kai išsikelta. Tuoj galima užimti. . . ..., . _ ,

Mūrinis namas. 5 kambariai ir' centrinis šildymas, rūsys, 2 auto 
gražus butukas rūsy su visais bai- j garažas. Arti Marąuette parko, 
dais. Gražiai išlaikytas puikus plas- į Kaina tik $15,800.

^k šaukti: RE 7-7202

REAL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas ; rūsys. $14,009. 

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI 
K MALONIS.

Namų PRospect 8-2071

! teria. Alyva šildymas, 2 auto 
! žas, nauja geležinė tvora.

$19,700.
i 4 kambarių mūrinis namas.
jas centrinis šildymas alyva.

Nau-
Geras

Gražus 5(4 kambarių mūrinis.
! Karštu vandeniu alyva šildymas. 2 
' auto garažas. tušti lotai iš abiejų 

pusių. Tik $17,500.
Geras 2 augštų mūrinis. 2 po 6. 

šildomas karštu vandeniu alyva, 2 
■ auto garažas, platus sklypas. $8,000 
1 jmokėti.
j Arti naujos bažnyčios. Luksus 6 

kambarių bungalow ant plataus lo-

2 BUTAI po 5Vį kambarius. Ne
įrengtas angliškas rūsys. Apvlin- 
kėje_59th ir Tripp. Tel. TRiangle į Vi^ė? puTkito"^^
3-8957. ' gazo šildymas, mūrinis garažas. Apie

$7,000 įmokėti.
ATDARAS APŽICR&JIMCI SEK

MADIENĮ 1:30 iki 5:30
Šiokiadieniais susitarus

522(^>. Latrobe

2 augtų 7 kambarių medinis. 4 
miegamieji kambariai, naujas cent
rinis šildymas. Apsaugotas rūsys, ge
ležinė tvora, gražus lotas. $14,200.

4 butų po 5 kamb. mūrinis. Kai 
kurie butai naujai išdekoruoti. Aug

inime už Archer 8 i štos ie’Sos. Puikus rūsys. Arti susi- laurę uz Arener, ° , Sįekimo. Kaina $34.900
arus už Cicero. Gra- , Evergreen Park. štai modernus 

. planas ant 48 pėdų sklypo naujas 
' mūrinis. 5 puošnūs kambariai plūs

3, , „ ,, , .. i 3 kambariai su virtuve sausam rūsy.mieg. kamb., Hollvwood vamty1 Gazu sBdymas. žaliuoja aptvertas 
vonia ir daug priedų. Mes taipgi i sklypas, garažas. Žemiau savykainos 
turime visiškai naujų mūr. namų

vakarus)

modelis 5’į kamb. mū-1 
su “overhead sewers",

pajamoms. , 1
JOS. FLOREK, BUILDERS 

POrtsmouth 7-5889

S BUTŲ MŪR. APARTMENTŲ
namas — 2 po 4 kamb., 3 po 3
kamb., 3 po 2 kamb. Karštu vand.
apšild. Apylinkėje 26th ir Komen- i
sky. 2 autom. mūr. garažas. Pa- i

, jamų S7.300. Skubiam pardavimui
įkainuotas $45,000: įmokėti
$15,000. SVOBODA. Realtor, 3739
W. 26th St. LAvvndale 1-7038.»  .......... ■ "— ■■ ■ ■

! MEDINIS 2-jų butų po 4 kamb. 
i Naujas stogas, rinos, “siding”, 
i “pieture windows” ir žieminiai lan
gai. 4250 S. Maplewood Avė.

BERWYNE. Bargenas. 4 kamb. 
mūr. namas. Autom, alyva apšild. 
Pilnas rūsys. $14.990; įmokėti 
$4,000. BIshop 2-2162.

BERWYNE. Atdaras apžiūrėji
mui sekmad. nuo 1 iki 5 vai. 3718 
S. Grove Avė. Modemus, gražus

!‘‘octagon front” 2-jų butų bunga 
low. 6 kamb. ir 4 kamb. pastogėje. 
Garažas. Sav. išvyksta į Califomia, 
turi būti parduotas.

SUMAŽINTA KAINA
Savininkas parduoda 11 butų 

namą. Labai geros pajamos. Kas 
norite gero pirkinio, nelaukite il
gai. Tikrai gera proga.

4503 S. HERMITAGE AVĖ.
2-ras augštas

Marąuette Parke netoli Maria 
High School, 2 po 6 k. mūrinis. 2 
mašinų garažas. 45 pėdų sklypas. 

. Tuščias butas pirkėjui.
Savininkai. HEralock 4-0290._____j i. ■ i ■ — u ■m——. į .i į - n —

, 7 kamb. bungalow. Apylinkėje
63rd ir Weste m Avė.

1 PRospect 6-1946

SUDBURY
GENERAL HOSPITAL

of the Immaeulate Heart of Mary 
on Ižtke Ramsay. Operated by the 
Sisters of St. Joseph. 370 beds. built 
in 1950. Services in medicine, surge- 
ry pediatries, obstetries, gynecology. 
psychiatrv. Opportunities for 
PEDIATRIC INSTRUCTORS AND

GENERAL DUTY NURSES
Also has openings for

Also has openings for 
DIETICIAN

ASSISTANT PHARMACIST 
ACCOUNTANT

(Experienced in Hospital work)
Excellent personai policies.

WIRE. CALL OR WRITE
SISTER JANE FRANCES, 
Administrator, Dept. L..

Sudbury, Ontario, Canada
VERTINGAS NAMAS Į Restoranui reikalinga virėja. Tu-

„. . . . „ . .. ri būti prityrusi restorano arbaMūrinis pajamų namas, 2 butai , . . , • . . o .o. banketų valgių gaminime. Reikiair įrengta krautuvė atneša nuo- nors kiek kalbėti angliškai.*

DIANNA’S RESTAURANT 
2356 W. 63rd St. . ,

$24.900.

K. VALDIS REAL ESTATE
2655 W. 69th St 

RE 7-7200 arba RE 7-8534

6 kamb. mūrinis bnngalow
plius uždaras porčius, 37 pėdų skly
pas, 2 autom. mūr. garažas, alumi- 
num langai. Ir išsivaizduokite įreng
tas rūsys tinkamas 3 kamb. butui. 
‘•Estate” — palikimas turi būti par
duotas. PVUman 5-0292.

7 BUTŲ NAMAS — arti 94th 
& Ashland. Pirmos rūšies namas. 
4 mašinų mūr. garažas. Kaina 
$70,000. Kreiptis į

KUHNLE REAL ESTATE 
VIncennes 6-0176

BY OWNER BVniDKR
Betvveen įootb & 10ist on Kee- 

ler — 2 & 3 Bedroom Homes—Built 
in Kitehen. Colored bath fittures. 
overhead sewers, Birch trim through- 
out. Earge Ix>ts. Improvement in 
and paid for.

Call CEdarcrest 3-8091 or 
VIncennes 9-2953

BRIDGEPORTE. arti 36 ir Vnion, 
išnuomojamas arba parduodamas 
kąmpinis namas. Žemai yra saliū- 
nas (taverna) ir prie jo 5 kamb. bu
tas, Viršuje 3 kamb. butas. Rūsys ir 
garažaa Geras vietinis biznis. Gera 
proga įeiti į biznį.

Bungalovv 5 kambarių (2 miega
mieji). i blokas iki parapijinės mo
kyklos. Arti 61st ir Springfield Avė. 
Įmokėti tiktai $2,5oo.oo. Tikrai pui
kus pirkinys.

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

Jei norite parduoti savo namą, mes 
jums mielai patarnausime; turime 
klijentu, norinčių pirkti. Prašome* 
kreiptis į mūsų raštinę —

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.
Telef. LPdlow 5-5900

Parduodamas 7 akrų daržovių 
ūkis, 6 kamb. namas, alyva apšil- 

i domas, vištidės, tvartas. Galima 
. pirkti su baldais. Savininkas ser- 
' ga, parduoda nebrangiai. Labai 
geras pirkinys. Thomas Gūžys, 
R. R. 5, Valparaiso, Indiana, Tel. 
Valparaiso, Ind. 4-8757.

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT

NAMŲ SAVININKAI I
TARPININKAUJAME 

BUTŲ IŠNUOMAVIMUI. 
PATARNAVIMAS VELTUI. 

TURIME LAUKIANČIŲJŲ SĄRAŠĄ.
BELL-VARPAS Real Estate

5919 So. Western PRosoeot 8-333$

Norintieji parduoti ar pirkti nekil
nojama turtą — kreipkitės Į aktyvią 
ir rezultatus duodančią įstaigą.

Pasiteiravę mūsų namų sąraše įsi
tikinsite gerais pirkiniais.

BELL-VARPAS
Real Estate — Insurance 

Notary Public
5916 S0. WESTERN AVĖ. 

Tel. — PRospect 8-2233

KAS JIE6K0 GERŲ NAMŲ
ar nori greit pardi oti prašome 
pranešti telefonu arba atvykti pas 
K. Volodkevičių

K. VALDIS REAL ESTATE 
2855 W. 68th St.

RE 7-7290 arba RE 7-8534

3 GRAŽIOS RAŠTINES—IŠNUOM.
2 dvigubos ir 1 (į kamb. Tinkamos 
profesijonalams arba bizniui: Moder
nus priėmimo kambarys. Tuojau ga
lima už.imti. 4740 S. Ashland Avė. 2- 
me augšte. Skambinti COIumbus 
1-0587, vakarais arba rytais.

FOR RENT — 3 ROOMS, hot 
water, steam heat, 2nd flopr, $60. 
926 W. 52nd St. BOulevanf 8-3227.
V. Petkus.

Suaugusių šeimai išnuom. 6 kam. 
(3 mieg.) naujai dekoruotas bu
tas — 4143 So. California Avė. 
(blokas į pietus nuo Archer Avė.) 
Automatiškas apšildymas. Apžiū- 

i rėti arba skambinti tel. VI 7-7029 
nuo 6 v. v. iki 10 v. v., šešt. ir 

; sekm. bet kuriuo laiku.

i Išnuom. kambarys rūsy. Didelis 
ir šviesus. Atskiras. Su visais pa
togumais. Galima naudotis ir ga
ražu. 7015 S. Artesian Avė. _____________________________

Išnuom. KIRPYKLA. Gera pro
ga vyresnio amž. asmeniui. Kam
pas. Įsteigta prieš daugelį metų.
Geras biznis. Nuoma labai priei-

i
į narna. KI 5-9409.

j Išnuom. kamb. Marąuette Parke. 
Gaminamas valgis. Kreiptis tel. 

WAlbrook 5-7396

Marąuette parke išnuomuojamas 
kambarys. Skambinti šeštadieniais ir 
sekmadieniais visą dieną, o darbo 
dienomis po 7 vai. vak.

Tri. PRospect 8-6994________

CICERO. 2-jų butų. 5 ir 4 kamb. 
BERWYNE. Mūrinis 2 jų butų Arti 56th ir 25th. Veneciškos užuo-

— 4 ir 4 kamb. Plytelių vonios. 
Gazu apšild. 2 autom, garažas. 
Apylinkėje 27th ir Highland Avė. 
$17.500, arba duokite pasiūlymą. 
Įmokėti $4,000. SVOBODA. 6013 
Cermak Rd. BIshop 2-2162.

Mūr. 12 b. 3x5 ir 9a4, paj. $IOO0 per 
mėnen, $70,900
Mūr. 3 po 4 Ir 2 aut. gar. $30.000 
2 po 5 Ir 2 aut. garažas $24,000 
I a. 4 Ir n a. $ km., bels. $ $19,900
Mes turime Ir daugiau nuosavybių.
S.A. AGLINSKAS Real Estate

34S9 W. 99 St.

Prie Marąuette Parko parduodama 
2-jų batų (4 ir 7 k.) mūro nuosavy
bė, geriauatame atovyje. Sav. išvyks
ta į Arizoną ir parduos žemiau sa- 
vikalno*. Tik $28,750. Z. l'mbraiūms. 
BE 7-26 4C.

laidos. $14,900; 
BIshop 2-2162,

jmokėti $3,800.

PARDUOS ARBA MAINYS. 2 jų 
butų namas, apylinkėje Kedzie 
Avė. ir 26th St. 2 po 4 kamb., 2 
autom. mūr. garažas. Pilna kaina 
$9,200. SVOBODA, Realtor. 3739 
W. 26th St. LAwndale 1-7038.

Išnuom. kambarys. Valgį paga
minsime arba patįs pasigaminsite. 
4514 S. Talnran.

Išnuom. 1-me augšte 3 k. butas 
(2 mieg. ir virtuvė) apšildomas, 
šiltas vanduo ir kiti priedai. Kreip
tis šešt. 12 — 2 p. p., sekm. 1—6 
vai. 4212 S. Rockwell St.

-IŠNUOM 4 kamb. naujai atremon- 
tuotaa milas. Gazo šildymas. Brigh
ton Parke, arti susMckimo. CLlIf-
slde 4-2390.

Pirkite ir parduokite save nekilnojamu tartą per
Naudokitės mfisų teisinga

TALMAN REALTY
INSURANCE — MANAGEMENT 

2625 W. 71$t Street, CMeagn 29. DL, REpoMte 7< 
Perkant ar parduodant nuosavybes per mūsų įstaigų

Income Tax patarnavimas veltoL

" 1 " J" ’L'I
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kuris Įvyks šių metų spalio mėn. 4-tą dieną, 8-tą vai. vakare — 
Grand Ballroom, Knickerbocker Hotel, |6S East Walton Street 
— (932 North). Turtingą meninę programą atlieka solistas

AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS MALONIAI KVIEČIA JUS ATSILANKYTI j

ludens Lapu Balių!!
STASYS BARANAUSKAS ir pianistas ANTANAS SMETONĄ. 

Programos pradžia 8-tą vai. vak. punktualiai. Po programos
šokiai grojant Br. Jonušo vadovaujamam 10 dalių orkestrui.

I

WHO’S WHO
The firms located near your Parish pride them

selves on their dependability and quality oi workman- 
ship and merchandise. They pledge themselves to 
give their customers the best Service at the lowest 
possible prices. Consult them ior all and any oi your 
needs...

MOŠŲ KOLONIJOSE
Chicagoje

Spaustuvininko Vinco Vėbros 
netekus

Neilgai sirgęs, Chicagoje mi
rė spaustuvininkas Vincas Veb- 

i ras. Rugsėjo 24 d su bažnyti-

Kongreso priimti pakeitimai

Neseniai išsiskirtęs kongre- 
sirodė. Daug dėmesio iš lanky- i sas padarė nemaža įvairių pa- 

į tojų pusės susilaukė lietuvių Į keitimų ar nutarimų, kurie pa-, 
tautinė paroda, kurią suorga- Į lies ne vieną iš mūsų. Dalis to- , 

i nizavo, suprojektavo ir visus j kių pakeitimų buvo plačiai dis- 
eksponatus surinko K. Bradū- Į kutuoti spaudoje, bet dalis iš 
nas. Parodoje buvo daugiau pa- i jų praėjo bemaž nepastebėti, 
brėžtas Lietuvos auksas — gin- Todėl šioje vietoje sužymėsime

Biletus ir staliukus galima užsakyti telefonuojant: p-lei Zitai 
Biliūnaitei — BI 7-7483; p-lei Danutei Bartuškaitei — YA 7-7408. 

PELNAS SKIRIAMAS STUDENTŲ ŠALPAI

aa3nS3E3B3C3S3B3B3a»3Ona3Rt3»3BRr

J UIETTVĄ
Apmokėtu muitu ir visom išlaidom.
40 sv. cukraus ................................$21.5(1
31/, jardo kostiumui medž. vil

nonė . . ,.................. . ,...............$13.00
30 gramų Streptomycin .............$15.50

Rašykite arba telefonuokite dėl 
SPBCIA1- OI'EKR kainoraščio Nr. SS 

LARAS EXPORT - IMPORT.
2033 \V. North Avė.

Chicago 47. 111. Tel. BR 8-5033 !

MO OIC1H BIIH 64 VE.ARS OF DEPENDABLErUn ULUR ruu SERVICE
Try Plumbing - Heating Repair - Re-

IZAU7KT TV*C TBVWN modeling, Sewerage, Bonded - Li-
RUnhLln m lAVbDfl censed, Insured For Your

5201 S. Hermi tage, PR 8-9272 Protection
..................— ............ .................... j LOUIS SMITH & SONS, Ine.

KILIMAI & “RŪGS”
Visas darbas garantuojamas 

Pilnai apsidraudę. 

Klauskite — DICK 

Biznio tel. BE 7-6161 

namų tel. TU 9-3207 

Skambinkite po 6 v. v.

SPECLAL
PLASnC WALL TIT.E

2c Each
TED S-TANKIEVV1CZ 

2458 W. 47th St. FR. 6-3294

EL0OR SANDING 
ATTENTION!

S. T. HARDY New floors — Old 
floors made likę new. Mod. equip- 
ment. Good work. BE. 7-7110

SAFEWAY PLASTERING 
ARCHES, CEILINGS. ATTICS, 
BASEMENTS and PATCHING.

FREE ESTIMATION 
RO. 3-4909

Nauji namai, garažai, įvairu* patašy-}
mo, pertvarkymo (remodeliag) darbai

VACYS PETRAUSKAS '
BUILDING CONTRACIOK

6936 So. Maplewood A»., Chicago
Tel. HE 4-7483 arba CL 4-7488

ANTANAS LUKAS IR SODU* 
2717-19 Wes» 71 it Street

BUILDING OONTRACTUKS 
Stato naujus namus, atremontuo 
ja senus. Kreipkitės:

Telef — HEmlock 4-5881

taras, kryžiai, audiniai ir juos
tos. Tautiniais rūbais pasipuo- ! šumą iškeltus, tačįau gana svar 
šusios lietuvaitės B. Penkiūnai- , bius> nutarimus.

v . . . . .. . i Svotelytė teike paaiš-j — Darbingumo nustojęs ve-zam gmnn,, w art,mų3ų b,cm- kmnnus žiūrovams, o G. Ra-!teranM „^Veteranas kuris
lių skaičiui. dziuviene demonstravo tautinių , . , x ,. ... .. , , . i . . _ ». yra kariavęs fronte, mirties at-A. a. Vincas Vėbras buvo gi-: juostų audimo meną. Pačios . .. ,7.- , . , , . ...• . „ , . . .... vėlu 1S valdžios dabar gaus (ge d>'mo vertybę. rai yra maistus. t zmęs Lietuvoje Radziomų kai- parodos įrengimu rūpinosi A. . ° I susakydami paminėkite šį laikraštį,
me. Rokiškio a'psk.. pasiturinčių Svotelis, M. Svotelieuė ir M. nau Pasak,us ~ » nan"sk,a,>

nėmis apeigomis a. a. Vincas
Vėbras palydėtas į Šv. Kazimie-, šusios lietuvaitės B. Penkiūnai- 
ro kapines, dalyvaujant nema-

VI 7-2301, 2711-15 W. Cermak Rd., .
Chicago, III ūkininkų šeimoje. Lietuvoj iš-

—--------- ----------------- ėjęs pradžios ir gimnazijos mok

SMUTNY BROS. T „ , . .MOVERS 1 Pasaulin) karą Maskvoje lan-
Local and Long Distance Moving kė universitetą .laisvu klausy-

Free Estimates 
3254 W. CERMAK RD.

BIshop 7-6663

Noreikienė.
Kitą tautybių pasirodymo sri- 

slus, gi būdamas tremtyje perttį — tautinių valgių bufetą — 
organizavo šeštadienio mokyk
los tėvų komitetas: J. Ankus,

toju. Nepriklausomybės laikais 
trumpą laiką buvo darbo ins
pektorium Panevėžy, be to bu
vo smulkaus kredito draugijos 

' bankelio vedėju. Vėliau pradėjo 
■ dirbti Valstybinėje, Šviesos ir

DELICIOUS C AKĖS FOR
WEDDINGS

SHOWERS — BIRTHDAYS 
“Highest Qu2lity—Lowest Prices” kitose spaustuvėse. Sar/o laiku 

ORIGINAL BAKER Y į turėjo nuosavą rinkimo mašiną
1 -V, ?lst . PR 6-8414 — linotipą ir atlikinėjo knygų

i raidžių rinkimo darbą. Vėliau 
i įsigijo ir kitas spaudos maši- 
’ nas bei įrengė pilną spaustuvę. 

Be privačių spaudos darbų Vin
cas Vėbras leido Kaune dien- 

i raštį Naujas Žinias, o vėliau — 
■ Rytmetines Naujas Žinias, ku
rių ats. redaktorium buvo Jo- 

, nas Vėbras (dabar — Draugo 
' linotipininkas).

Bolševikų pirmosios okupaci
jos metu V. Vėbros spaustuvę

TVILLIAM P. I.A IX 
MlSIC STI BIO

4417 X. Melvin Avė.
KI Ida re 5-3015

Aceordion — Reed — Brass — Voicu 
— Organ — Violin — Piano 

All Instruments Taught 
A Faculty of A.rtist Teachers

CalI Today for an Appointment

THE JANE LESTER 
DANCF. STI BIO

1739 W. 51st Street
Rudeninė registracija. Treč.. 

ket., penkt. 4 p. p. iki S p. p. šešt. 
10 v. r. iki 4 p. p.

i KURSAI JAV VEIKIA — “Tap” * 
Baletas ¥ “Toe” * Akrobatika. In- 
form. skambinkite AVA 5-5653 arjia 
«R 6-9897

ATTENTION
CATCH BASINS CLEANED — S5 

Sewers electrically rodded.
Lic., Bonded, Insured. 

DIversey 8-2724

THE CLUB ROSE ANN 
.Mon., Tues., antį Fri. Nite Spi'cial 

,z2 of a 2V, ib. Pan Fried 
CHICKĖN .... $1.

Erench Eries, Baking Powder Bis- 
cuits & Butter. Served The Way You

Knjov Eating It
7734-38 S. Ashlaml RA 3-0899

kaikuriuos tokius mažiau į vie-. ROYAL JELLY
Ta pati formulė Vitamin Roval 

Jelly kapsulių turinčių 50 millingra- 
mų Royal Jelly, plius visus vitaminus 
anksčiau buvę po $5.00. dabar dvi 
bonkutės už $7.00. Mes neturime 
nei "\vholesalers’’ nei "distributors”. 
Mes turime savo bičių ūkius.

Mes netvirtiname Kovai Jelly gy-

Sparkling Window Washing and 
Maintenance Co.

Residential industrial and com- 
mercial wmdow cleaning and wall 
washing. Clean blinds also.

Reas. prices. BR. 8-4461

SOFIA BEAUTY SALON 
2329 W. 47th Place 

Susitarimui skambinkite VI 7-2954 
SOFIA ANTUSAS, Prop. 

Įėjimas iš kiemo.

AUTO REPAJRS
J. AND F. AUTO SERVICE 

Complete Painting and Two-tone, 
mufflers and tail pipes installed. 
Insurance repairs. We fix them all.

Fast Service.
2735 W. 5Ist. GR 6-IH48

RADIO T.V. SERVICE 
S3 Home Calls Plūs Parts

24 Hour Service. I)ay, Night. Stind. 
Open All Holidays. City Wide Service 

We Service Ali Makes * Modeis 
Extensive Cre<llt on Shop Repair

AR.MITAGE 17T IT SHOP 
2103 W. Armitage BR. 8-9332

f

$250. Iki šiol buvo mokama tik J 
$150. i

— Veteranai, karo tarnybos:: 
metu nustoję regėjimo, gaus’ 
$50 per mėnesį pašalpos pakė
limą ($359).

— Ispanų — amerikiečių, in-j

THE BEE FARMS 
299 Euclid Bldg., Pasadena, Calif. j 

Dept. AF

PROGOS — OPPORTUNITIES

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENEKAJL CONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen 
duoja planus^ išrūpina statybos 
kreditus. Skamb.

PRospect 6-3747 
2737 West 43rd Street

Diljonas ir Jimramovskis. Ko-
mitetui daug padėjo B. Kali-, -_ ...... ...... . , auivunrMiuie <.<uovuzv mj
nauskienė. Be to, energingai en^’ C1V111U0 ir me^csl^ecili j Pietinėje miesto dalyje. Ideali 
talkino S. Balčiūnienė, Drazdie-1 veterarui našlės> kurh* J™ ta 2 ar 3 asmenim, 
nė, J. Vieraitytė, Onutė Daukan apie 90’000’ ?aus padi'
tas, A. Ankuvienė ir E. Kšilo- tinimą. Vietoje $54.18 dol. per 
blockierie. Bufetas varžybose su mėnesį jos gaus $65. 
kitų tautybių bufetais laimėjo
pirmą vietą ir dar davė gra
žaus pelno — $312.32, kuris vi
sas skiriamas šeštadienio mo
kyklai.

Po pietų čia pat parke, at-i Ujimus, pakliūva į pačią že- 
virame ore, įvyko įvairių tau- • mimisiąją grupę, 
tybių sceninis pasirodymas. Čia — Yra priimtas įstatymas, 
jaunųjų šokėjų tautinių šokių kuriuo leidžiama Washingtone, į 
grupė, šiam pasirodymui vado- D. C., statyti tautinį kultūros 
vaujama A. Svotelytės ir pri- centrą operai, koncertams bei i

Parduodamas automobilių dalių 
bei automobilių taisymo biznis.

vie-

BAyport 1-7656

S T A N K U S
CORSTRUCTIOII C0.

Parduodama TAVERNA SU

Į kariuomenę šaukiamųjų PACKAGE GOODS KRAUTUVE y 
naujokų protiniai bei fiziniai IR KAMPINIS NAMAS. Brighton 
standartai bus pakelti. Dabar į Parke. Tel. VIrginia 7-4439. 
apie $40% iš armijos naujokų,

: vertinant pag3l jų protinius su
2-jų augštų kampinis mūr. na- * 

mas. Salė, valgomasis kambarys te 
ir taverna, plius 3—4 k. butai. Sa- i į| 
vininkas nori skubiai parduoti. 
Apylinkėje 25th ir Kedzie Avenue. 
Skambinti: BIshop 7-9889.

a

Atlieka planavfnao lr etatybo 
dsrbus gydytojų ofisų, gyvena
mųjų lr prekybos pastatų, jį 
eų pasirinkimui tarime viri S00 
įvairių standartinių projektų 
Ofiso lr namų teefonas

PRospect 8-201S 
7403 80. WESTERN AVĖ. 

Chicago 88. EB.

PARDAVIMUI TAVERNA
Kampas 35th ir Archer, judri 

žiūrima nuolatinio šios grupės kitiems parengimams. Statybos'vieta- „labai, tinkama “package 
vadovo B. Brazausko, pašoko išlaidos turės būti apmokėtos: ^po^Trba pa^eriS. ^Už- 
seiuų tryptinį, kalvelį, kepurinę,; iš aukų. daryta dėl ligos. Skambinti savi-

FRontier 6-1415.grupės akordionistė Evelyn — “Inter-American” vieške- • ninkui 
lio paskutinės dalies (562 my-

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Staafiattrtcas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintuvus

okupantai nusavino. Vokiečių Wišinskas pagriežė solo. .UJ-( p , , akta c
motn V Vėbras r . Parduodamas RESTORANAS.

okupacijos metu v. eora Nations Day I lili tarP Laredo- Tex-> ir Pana- Reikia lietuvio pirkėjo. Marąuette <Air conditionert) ir atlieka visus
spaustuvę atgavo, ją padidino. pegtjvaĮ vyriausiojo komiteto m°s kanalo) sutvarkymui pas- Parke. RE 7-4094. 2657 \V. 69th skardos darbus.
Bet neilgai spaustuve naudojo-1 pįrmininku buvo Uętuvis, Bal- kirta 10 milionų dolerių. E. Š. j ___________________________ 1546 Se 49fh COlirt, 6iC8TC
si. Antroji bolševiku okupacija , Įjmorgs Lietuviškųjų Organiza- --------------- Marąuette Parke parduodama mai- T®!- OLymplc 6-0775 nuo 8 v>L

cijų tarybos pirmininkas adv.i Kraugeriai — Stalino i Surašai
patikėtiniaiapleisti gimtąją šąli ir jieškoti Thomas Gray Grajauskas, 

prieglaudos svetur. Penkerius Į
Ere- Parking________ metus gyveno Vokietijoj, pas-■ Sukūrė šeimą , _

įuvo . ramumai dėl Stalino
į Nijolė Bogutaitė, praėjusį pa i kolektyvizacijos 
vasarį baigusi Baltimorės Pea- krašte badas

Marąuette Parke parduodama rnai- 
; sto krautuvė su namu. Arba išnuo- 
I m uos krautuvę. Gražioje vietoje. 5 
' kam. (3 tnleg.) užpakaly krautuvės, 
į 2 mašinų mūr. garažas. Karštu vand. 

T n.apšild. Viskas geram stovy. Kaina Kada Ukrainoje prasidėjo ne ■ prieinama. 2943 w. 7ist st.

OLymple 3-6752
ue

ROBERTĄ E. CONRAD 
SCHOOL OF DANCING 

1315 N. (.rcrnviivv Avė.
* Ballet * Tap * Toe if- Charaeter 

* Ąerobatie >{■ Mod-rn Jazz *
* Rhythm * Kali ltoom *

For ehildren 3—16 yrs.
No Contraet To Sign 

Telepltone — Hl mboldt 6-5162

kutinius kelis metus 
Traunsteino lietuvių D. P. sto-'

vedamos
AR PASIUNTEI “DRAUGUI”ir prasidėjo ... .. . į-NAUJO SKAITYTOJO ADRESA?

įvykio j, kur buvo kurį laiką 1 /“T“* ——r:............- — Krašte oauas, Stalinas išsiuntė -----
Raudonojo Kryžiaus rūbu da-| ^ ^“^0°13 d^susF “ C'”rU“<'™ Ukrain0S'
linimo komisijos pirmininku, be. ĮUOjęg su jonu Dėdinu. Abu jau Į 
to buvo renkamas į stovyklos j njejj buvo veiklūs studentų atei į 
lietuvių komitetą.

Platinkite “Drau^’

SPECIAL Our rejpilnr S20 
Permanent WAVE $10

Complete
MARTHA'S BEACTV 

and Slenderizing Service 
3248 Mncota Avė. IA 9-1411
Open Mon. & Thur. Eves. Clsd. Wed.

PIRKITE Iš PATIKIMO 
“FURRIER” 
SPECIALIAI

Let-Out Cerulean Mink Stoles
$295

Autumn Haze Mink Stoles
§295

Apžiūrėkite mūsų krautuvėje da
bar turimus kailinius paltus

LINCOLN FURS
5122 LINCOLN 

IO. 1-9819

Prasidėjus emigracijai ir V. 
Vėbras su šeima atvyko į Chi- 
cagą. Pradžioje dirba Sears- 
Roebuck firmoj. Vėliau Vincas I 
Vėbras vėl įsitraukia į savo pa-, 
miltą spaustuvininko darbą, 
rinkdamas linotipu laikraščių

I tininkų nariai. Jaunoji pora jau
išvyko į Pittsburghą, kur žada 
pastoviai įsikurti.

Buvo susirgęs
Dabartinis Baltimorės ateiti

ninkų sendraugių pirmininkas 
Cezaris Surdokas buvo sunkiai

bei knygų tekstus. Po kurio lai-1 susirgęs, šv. Agnietės ligoni- 
ko savo darbštumo ir sąžinin-! nėję jam padaryta sunki ope- 
gumo dėka įsigijo nuosavą lino-' racija. Šiuo metu ligonis jau 
tipą. V. Vėbras, susitaupęs kiek gerokai sustiprėjęs.
pinigų, įsigijo nuosavus namus mOkslo metus
ir, rodos, galėjo ramiai su šei-

1 ma gyventi. Bet nelemtoji liga , • Šeštadienio mokykla savo 
■ paguldė Vincą Vėbrą į ligoninę, į mokslo metus pradėjo rugsėjo 
i iš kurios jau jis negrįžo pas sa- Į13 d. Susirinko apie 60 mokinių 

vo šeimą. Paliko budinčius žmo- j ^3*°^ sąstatas dar bėra pil

“sutvarkyti”. Chruščevas Kie- 
ve sušaukė Ukrainos komunis
tų partijos narių susirinkimą, o 
Seravas tą susirinkimą apsupo. 
Ir niekas daugiau to susirinki
mo narių nematė. Jie buvo Se
ro vo likviduoti.

Prasidėjus II Pasauliniam 
karui, Serovas buvo ypatingas 
įgaliotinis užimtoms sritims. 
Lenkų karininkų likvidavimas 
ir Katyno kapai yra Serovo 
“darbo” vaisiai. Tuo metu Sero
vas paties Stalino buvo apdo
vanotas Lenino ordenu.

A. t A.

Rašytojai ANTANINAI GUSTAITYTEI- 
ŠALČIUVIENEI mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame jos seserims Bronei 
Tautvilienei, Kotrynai Masiulienei, Alicijai Tijune-
lienei, Kazimierai Leonaitienei ir jų šeimoms.

Alexandra ir Romualdas Zatubai

f

Brangiam broliui
A. t A.

VINCUI VĖBRAI mirus,
Petrą Vėbrą ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučiame.

Emilija, Justinas Markūnai ir šeima

TIKRA PAGALBA 
ŠEIMININKĖMS

Brighton Bakery labai puikiai teikia šeimininkėms pagalbą. 
Skanūs ir švieži gaminiai jau gerai yra pažįstami ir labai mė
giami visų čikagieečių.

Ypatingai atsižymėjo Napoleono tortas ir tokio pat skonio 
Napoleoniški pyragaičiai. Pareikalavimas didėja diena iš dienos. 
Kepami ir kiti tortai, kurie buvo kepami anksčiau, taip pat ir 
visai naujų rūšių ir skonių.

Feliksas Mackevičius, kuris jau buvo pagarsėjęs savo gami
niais Lietuvoje — Kaune ir Čikagoje, jo gaminiai mėgiami ne tik 
lietuvių, bet ir kitų tautybių, kasdien aplanko jo kepyklą gauti 
šviežių tortų, pyragaičių ir įvairios duonos: baltos plikytos, 
pusbaltės plikytos, stambios ruginės ir kt. F. Mackeviičus malo
niai prašo gerb. klientus reikalauti Brighton Bakery gaminių 
artimiausioje maisto krautuvėje, o jei negautų, tai pašaukti tele
fonu: VIrginia 7-1259.

? BRIGHTON BAKERY 

2457 West 46th Place, Chicago 32, III.

ną Valentiną, dukrą Nijolę, sū- 
nų Raimundą, 5 brolius ir sese
rį, iš kurių 3 broliai ir sesuo li

nas; šiuo metu pasižadėjo dirb
ti, be vedėjos E. Armanienės, 
dar K. Dūlys. E. Galinienė, E. 
Bogutienė, K. Pažemėnas, D.ko Lietuvoje, o Psetras ir Jonas ? . . ’ ; , . . . ’ o '

su šeimomis - Chmagoje; be J prfeL L Mendelis gv

to paliko spaustuvininkų bei bi- Alfonso parapijos klebonas, mie 
čivlių būrelį, kurie a. a. Vincą .. jejdįįa naudotis puikiomis.
Vėbrą pamilo dėl jo ramaus bū 
do, draugiškumo ir nuoširdumo.

Vyt. Šul.

Baltimore, Md.
Lietuviai tautybių festivalyje

Baltimorėje, Gwynn Oak par
ke, kasmet yra ruošiama va

pa r a pi jos mokyklos patalpomis.
Naujas radijo valandėlės 

skyrius

Radijo valandėlė nuo rugsė
jo 24 d. įsivedė naują skyrių, 
pavadintą Mūsų darbai ir var
gai. Skyrių veda V. Volertas, 
teikdamas trumpų reportažų iš

dinamoji Ali Nations Day Fes- ' lietuvių organizacinės bei kultu 
tival, kur įvairios tautybės tu-1 rinės veiklos ir šiaip lietuviš- 
ri progą pademonstruoti savo

j tautinės kultūros charakterin
gus bruožus, šiemet tas festi-

kųjų aktualijų. Ypač įdomus 
buvo pranešimas iš Pasaulio

viris'ivyko'kg^jačii 31 d.'Lii-lLietuvi'» seimo ruSPi°{i° 31 d- 
tuviai, kaip ir visada, dalyva- • Volertas perdavė telefo- 

į vo labai aktyviai ir neblogai pa- nu tiesiog iš New Yorko.

A. A.
ANELE ŠILIUS

Gyveno 4953 S. I^tmon Avė.
Daugel} metų gyv. Brighton 

Parke.
Mirf rūgs. 25 <1., 1958, 8:30 

vai. ryto. sulaukus pusės am?..
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra

seinių apskr.
Amerikoje išgyveno 48 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me duktė Ann Ma-rie Perry/ 
duktė Stella Piwnieki, žentas 
Itaymond, anūkas Raymond. 
švogėris Charles šiltus, jo žmo
na Kninia ir jtj šeima, gyv. 
Nekoosa, VVis.. kW giminės, 
draugai ir pažįstami. Lietuvo
je liko sesuo Teklė..

Priklausė Chicagos Liet. 
Draugijai ir Keistučio pašalpos 
Klubui.

Kūnas pašarvotas P Bieliū
no kopi. 4348 S. California Avė.

iaiidotuvf-s įvykt, pirmad.. 
ruięs. 29 d., iš kopi. 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į švenč. 1’. 
M. Nekaito Prasidėjimo parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
stelą. Po pamaldų bus nulydė
ta Į šv. Kazimie.ro kapines.

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

Nuliūdę: Onkterys, žentas Ir 
anūkas.

l/iid. dlrekt. P. Bieliūnas. 
Tel. I-A S-SSTŽ.

A. t A.

DOMICĖLĖ LĖKIS
(RAZMATTfi)

Gyveno 7246 S. Richmond St.
Mirė rūgs. 25 d.. 1958. 5:15 vai. popiet, sulaukus pusės 

amž. Kilo iš Tauragės apskr.. Gardintų pafap., Bartininkų km. 
Amerikoje išgyveno 48 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Violet, žentas 
Vincent Kurilla ir Florence, žentas John O'Donnell, sūnus 
Walter, marti Lisa, 2 anūkės: Judith O’Donnell ir Adriane 
Lėkis, sesuo Rozalija Mazliauskas. seserų vaikai: John, 6e- 
nediet ir Alphonse Budrikai ir jų šeimos, Joseph Peter Kostie 
ir Paul Welch ir jų šeimos, Nancy Fisher su šeima. Irene Jo- 
nu9vs su šeima. Lietuvoje liko brolis Antanas Razma su šeima.

Priklausė SLA 36 kp. ir Teisvbės Mylėtojų Draugijai.
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje,.. 6845 So 

Westerri Avė. J
Laidotuvės įvyks pirmad., rūgs. 29 d., iš koplyčios 8:30 

vai ryto bus atlydėta į Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus giimnes, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, sūnus, marti, žentai Ir anūkai
Laidotuvių direkt. Mažeika Evans. Tel. REpublic 7-8600

Kazimie.ro
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X Adomas ir Ona šliužai šį
sekmadienį, rugsėjo mėn. 28 d., 
švenčia auksinę vedybų sukak
tį. Ta proga Šv. Petro ir Povilo į 
bažnyčioje 8 vai. ryto įvyks ati
tinkamos pamaldos.

A. ir O. Šliužai turi 3 sūnus, 
3 dukras ir 22 anūkus. Kaip 
garbingieji tėvai, taip ir jų vai
kai, yra aktyvūs katalikų vei
kėjai. Šliužų vardas yra iškal
tas Šv. Petro ir Povilo-bažny
čios fundatorių akmenyje.

Šios gražios šeimos, dalyvau
jant svečiams, vaišės įvyks sū
naus Juozo bute, 12651 So. Lo- 
we Avė., Chicago, III., nuo 3 iki 
7 vai. vakaro.

X Marcelė Kavai, gyvenanti 
Wisconsine, lankėsi Chicagoje. 
Ji yra laimėjusi II Draugo iš
važiavimo premiją — 300 dole- 

šiaip geros valios parapiečiai. į r^1l» kurių 100 dol. paaukojo 
Daugiausia i pasidarbavo Bro- į mūsų dienraščio reikalams. Už 
irius Šatas ir daugelis kitų, ku-; šią nepaprastą auką Draugo 
rių visų šiame trumpame pra- į vadovybė jai yra didžiai dėkin- 
nešime išvardinti neįmanoma. į §a- M. Kalvai yra gyvenusi Chi-.

s cagoje ir tik prieš 4 m. nusikė- 
X Antanas Lubert, kuris su 1 lė į Wisconsino valstybę. Ten 

savo broliu Vytautu ir tėvu Į mirė jos vyras Vis das Kavai, 
sudaro Lubertų dažymo kom-1 bet palaidotas Chicagoje. Ir ji 
paniją, eina Alice Stephens an-' pati numato vėl grįžti į Chica- 
samblio menedžerio pareigas, i ir čia apsigyventi.
Jis ypatingai sunkiai dirbo šio- j jjetuvjy Fronto Bičiulių 
mis dienomis, nes ansamblis i"! studijų savaitės nuotraukas, 
dainavo plokštelę su Kalėdų, kurįas padarė žinomas fotogra- 
giesmėmis ir liaudies dainomis., fas Vytautas Valaitis, galima 
Albumas bus pavadintas “Iš ^33^ pas st Daunį, 2234 
Rūtų šalelės” (From the Land s Sawyer Chicag0> I1L>
of the Rue). Lapkričio 1 d. bus teief CLiffside 4-6690. Nuo-Į 
rinkoje. Antanas Lubert gana traukos gražios, dviejų formatų: 
uoliai veikia Lietuvos Vyčių U-H kainuoja po x doL ir kiek

apskrityje ir mažesnės po 75 centus. 
legiono; x Morta

53/ mus
X Šiais mokslo metais Mar

ąuette Parko pradžios mokyk
la ypatingai perpildyta. Dau
giau nei 70 mokinių nebeliko 
vietos mokykloje. Tie vaiku
čiai būtų turėję lankyti kitas— 
tolimesnes mokyklas, bet rūpės 
tingas parapijos klebonas prel. 
J. Paškauskas šitą problemą iš
sprendė labai vykusiai. Uždarė 
senąją bažnyčią ir joje jau bai
gia įruošti dvi klases mokyklai. 
Darbas atliekamas talkos būdu. 
Talkininkauja vaikų tėvai ir;

linois - Indiana 
Don Varno Amerikos 
poste

NAUJASIS GANYTOJAS SU ŠV. T£VU

Naujasis Chicagos arkivyskupas Meyeris su popiežiumi Pijumi XII.

Kad,stulpai mirgėtų ir 
žmones kalbėtų 

Inž. Rudžiui žengiant 
Kongresą

1

Nauji darbai milionams iš 
atominės energijos

Connecticut kongresmano Ja
mes T. Patterson teigimu, Ame
rika turi visas galimybes su-

Rugsėjo 17 d. įvykusiame or-1 kurti didžiulę atominių reakto- 
ganizacijų atstovų pasitarime i rių, atsarginių dalių ir žaliavų
bepriklausomas kandidatas į 

JAV kongresą inž. A. Rudis 
aiškiai pabrėžė, kad jis tvirtai

; tiki laimėti rinkimus ir patekti} tų būvyje.

pramonę, kuri pajėgtų aprūpinti 
visą laisvą pasaulį ir duotų dar 
bo milionams žmonių 10-15 me-

Tokią nuomonę jis patyrė Že 
nevoje iš visos eilės Europos, 
Azijos ir kitų žemynų moksli
ninkų. Jie visi mano, kad Ame- 

j Beje, yra dalis lietuvių, ku- rjka ta.Psia.nti pasaulio “super- 
rie galvoja, kad lietuviai bal-1 marketu” tokiems reikalams, 
suotojai sudaro .mažumą 3-jam ■ Kongr. Patterson ragina tačiau 

imtis darbo nedelsiant, nes ki-

į JAV kongresą, nes šis politi
nis laikotarpis veikia neprikišu 

į somo kandidato naudai.

distrikte ir kad lietuviui kandi
datui beveik nėra vilties laimėti 
rinkimus.

Bet pagalvokime, ką toji lie-

taip rusai gali paveržti.
Reikia spėti, kad Kongr. Pat

terson laukia iš to nemažos
tuvių mažuma gali padaryti ?; naudos ir savo Connecticut, kur
Ji gali padaryti tai, kad inž. 
Rudis laimėtų rinkimus. Juk 
kiekvienas turim draugų ir pa

yra visos tokiai pramonei rei
kalingos sąlygos.

Jis taip yra iškėlęs sumany-
žįstamų amerikiečių tarpe. Tad! mą įkurti federalinę atominės 
kiekviena proga kalbėkime ame ■ energijos akademiją ir tarptau- 
rikiečiams apie lietuvį kandida- tinj atominės medicinos tyrinėji- 

į tą, raginkime juos lapkričio 4 mo centrą. Pastarasis sumany- 
d. rinkimuose balsuoti už ne- mas yra įteiktas Amerikos, bri-

i priklausomą kandidatą inž. Ru
dį, skleiskime amerikiečių tar
pe literatūrą apie inž. Rudį, ku
rios kiekvienas norintysis gali 
gauti inž. Rudžio rinkiminėje

tų, prancūzų ir sovietų amba
sadoriams prie Jungtinių Tau
tų.

Kongr. Patterson atstovavo 
šį kraštą per Antrąją Atominės

i būstinėje, 7147 So. Western A-; Energijos konferenciją Ženevo- 
i ve. Taip pat vieningai junkimės I je. Jis yra Jungtinės Atstovų 

Rūmų ir Senato Atominės Ener 
gijos komisijos narys. Taip pat

X Iš Lietuvos gauta žinių, 
jog vienas iš Sibiro tremties pa
leistas lietuvis, kuris rinko au
kas Sibiro tremtyje tebevarg- 
stantiems broliams, už tą darbą 
buvo ilgiems metams nubaustas 
sunkiųjų darbų kalėjimu ir iš- į 
vežtas į Sibirą be teisės kada 
nors grįžti į gimtąjį kraštą. Ge- i 
riausia galimybė Sibiro tremti
niams padėti per Balfą. Didžio
ji rinkliava Bridgeporto lietu
vių kolonijoje įvyksta šį sek
madienį prie Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčios.

X Balfo pirmininkas kan. dr. 
J. Končius šalpos organizaci
niais reikalais šį penktadienį, 
rugsėjo 25 d atvyko į Chicagą. 
Šiomis dienomis Bridgeporte 3- 
ojo skyriaus pastangomis, ku
riam vadovauja A. Banys, I. 
Petrauskas ir kiti, vyksta pi
niginis vajus. Balfo tradicinis 
koncertas įvyks š. m. gruo
džio mėn. 6 d. Tam reikalui jau 
vyksta pasiruošimas visoje Chi
cagoje.

X Ruašiamas vakaras. Šių 
metų spalio mėn. 5 d., sekma
dienį, Marąuette Parko parapi
jos Vyrų Šv. Vardo draugija ; 
ruošia savo tradicinį vakarą- ■ 
balių. Bus įdomi programa ir 1 
daug augštų svečių, kaip pvz. 
konsulas P. Daužvardis ir kiti. 

Penktadienį veiklusis Balfo

Povilaitytė mirė
Muenchene birželio 29 d, sulau
kusi gilios senatvės. Ji buv© se
suo Alvito klebono Andriaus 
Povilaičio ir rašytojo Prano Po 
vilaičio. Jos tėvas buvo žinomas 

j Kudirkos talkininkas gabena-nt i 
■ per sieną lietuviškas knygas.
' Velionė buvo gimusi Šunkarių 

kaime, Valakbūdžio parapijoje.
X Inž. A. Rudžio rinkiminė 

būstinė atidaryta 7147 S. Wes- 
tern Avė. Būstinėje teikiama

į plakatų platinimo talką, ku
riai vadovauja A. Vaitkevičius 
su inž. Stankum ir kitais šau
niais žmonėmis. Tretysis kon
gresinis distriktas yra platus, 
todėl reikia daug talkininkų, į 
kad visur mirgėtų propagandi
niai plakatai, Tegu 20,000 lietu

geras lietuvių draugas.

— Mokėkime pažinti ir prisi
taikyti prie Dievo valios. Ji 

vių aktyviai’ įsijungia į prieš- mums išreikšta 10 Dievo įsaky-
, rinkiminę talką ir kiekvienas su Į Bažnyčios nuostatuose.

Jų laikydamiesi, įtiksime Dievui 
ir pasidarysime šventi.

"D V ♦ " * - randa P° dešimt} amerikiečių
raparkintas ŠUO draugų, kurie rinkimuose bal- 

. . . Prie automobiliams pastatyti | suos už inž. Rudį, tai inž. Rudis:
Įvykiai viešojoje ■ j Nepasidavė plėšikui -automato rastas šuniukas su 1nemaža Persvara nuneš Parti; 

bibliotekoje « Wallyriya Krueger, 73 m. prie kaklo prįkabintu rašteliu: į konkurentus. Taip, aktyvi
Spalio mėnesio laikotarpyje amžiaus moteris, buvo plėšiko „j- • pasiimk” j ■ ie m^zuJna . ^ah P.^d^y11
. .... , f . -• ... .. .■ J^igu nori mane pasumK . j ; tai, kad mz. Rudis laimėtų nn-i

Chicagos viešojoje bibliotekoje verčiama atidaryt, seifą esanti automatą buv0 įmesta ini jr ; kiraus
, (prie Miehigan Avė ir Randolph : jos namuose, 4706 N. Austin. _.
1 St.) yra numatyta nemaža pra- Plėšikas ją grąsino nušausiąs, J1S rode’ kad suo ten stoveJ° 12 { Inž. A. Rudis taip pat pareiš- 
: mogų. ' tačiau moteris pasakė, kad ga- minučių. Vėliau buvo pašaukta jkė, kad patekęs į VVashingtoną,

Kiekvieną trečiadienį nuo lįs šauti, kadangi ji seifo ne- Gyvulių Globos draugija.

CHICAGOS ŽINIOS

Nauja maldaknygė

“Viešpatie, Išklausyk 
Manęs”
Suredagavo

Kun. K. Matulaitis, M.L0.

informacija ir gaunami rinki- 12;15 vaj vyks jrekorduotos moka atidaryti ir kombinaciją 
miniai lapeliai ir plakatai. Iną. koncertaj o Se5.adį?_ žin0 jos sūnus> kuris yra a
A. Rudis, kaip nepriklausomas 12:15- į kęs vaiau paskambino j „uris
kandidatas, kandidatuoja , A- valandos. : moteris. Priėjus prie durų mo-

garbe dalinsis su visais lietu-
-viais. Tad iki rinkimų vos ge
ras mėnuo belikęs. Pats laikas 
aktyviai visiems sukrusti, kad 

Alex Ross, 47 m., buvo nutei- įvyktų istorinis įvykis pirmą 
stas nuo 2 ligi 4 m. kalėjimo, kart4 Amerikos lietuvis patektų

Nuteisti teroristai

merikos kongresą trečiame Chi
cagos distrikte, kuriam priklau- Ketvirtadieniais (nuo 12:15
so ir lietuviais apgyventa Mar- vai.) bus pietų laikotarpio pa-
quette Parko apylinkė. skaitos tema “Stereo Photo-

X Bridgeporto futbolo ko- graphy Today”. Spalio mėn 9 e u 1 u - ui ~ , *. s 7 , . .. , f - V w ' fą> butų buvę labai blošai- davo pinigus. Ross buvo partmanda susitinka pirmenybių d. kalbės Myrtle Walgreen, . , r 0o, u. n. r j j & , hnve los visto f'vvpnimn san- • t_______t

teris pradėjo rėkti, plėšikas ją 
5 i bandė nutildyti mušdamas, bet kad Jis terorizavo tavernas, ver

pabėgo. Moterėlė Krueger sa- sdamas laikyti įvairias lošimo 
kosi, kad jei būtų atidariusi sei- mašinas, iš kurių jis susirink-

} JAV kongresą. Daug iki to 
nebetrūksta, kada nominacija 
laimėta. Tik daugiau lietuviškos 
talkos ir aktyvumo.

rungtynėms su Chicagos vo
kiečių futbolo komanda “Kol- 
pings’’ šį sekmadienį, rugsėjo 

i 28 d., 2 vai. p. p. prie 33-čios 
Shield g-vės, Armour parke. 

x Komp. VI. Jakubėnas, ku-

spalio mėn 16 d. — Henry ir 
Helen Erskine, spalio mėn. 23 
d. — Conrad Hodnik, spalio m. Į 
30 d. — Lewis MilLer ir Frede

ten buvę jos viso gyvenimo san- 
1 taupos. Po įvykio ji tuos pini
gus tuoj nunešė į banką„ kiek
buvo tų pinigų policijai nepasa-J

riek YViggins.
Penktadienį pietų metu (nuo

ris LB buvo pakviestas Dainų, 12:15 vai.) bus demonstruoja 
šventės repertuaro komisijos mi meniški filmai, 
pirmininku, iš to posto ir iš

į kydama.

Nusižudė automobiliu

komiteto pasitraukė.
X Studentas Algis Gumaus-

kas, korp! Gintaro atstovas Li- 
tuanus Remti Komitete Chicar 
goję, vadovaus svečių vaišir.i- 
mui skaniais gėrimais Lituar.us 
baliuje. Balius įvyks š. m. spa
lio 18 d. 8 vai. vakare n?.ujai
dekoruotoje Western Ballroomvadovas salpos reikalais tarėsi; _. J

su ALT vykd. komiteto nariais. Į salėje. (Sk.)
Inž. V. Vintartas (tel.: GR 

-----------------------------------------  6-8176) registruoja norinčius
trumpu laiku išmokti braižyto
jo amato ALIAS Chicago’s Sk. 
Mechanikų Sekcijos vakariniuo
se braižybos kursuose. Keletas 
jau užsirašiusiųjų laiko, kad 
dėl besireiškiančio nedarbo da-

X Henrikas Kačinskas, An
tanas Škėma, Stasys Santva
ras, kartu su kitais 35 Bostono 
Liet. Dramos Samb. vaidinto
jais dalyvauja “Vincas Kudir-

Taip pat šio mėnesio laiko
tarpyje bus įvairių parodų: 
Randolph St. koridoriuje — 
“Chicago Newspaper Guild 
1958” meno paroda, o meno sky 
riuje — Paul Wieghardt pieši
niai. Technologijos departmen- 
te vyks paroda tema “Petro- ■ 
leum in Our Lives”. E. Š.

Užpultas žurnalistas

Chicagos dienraščio Daily 
News žurnalistas Miller Davis 
buvo užpultas dviejų asmenų 
praėjusį trečiadienio (vakarą.

ka” ir “Raudonasis Vynas” vei
kalų pastatymuose. Chicagoje bar yra patogus metas įsigyti 
juos matysime spalio 25 ir 26 d. ( naują naudingą specialybę, 
d. Marijos Augšt. mokyklos sa- Braižybos kursai įvyks, jei šu
lėje (Sk.)

X Perdavimas toks realus, 
kad, rodos, gali matyti atskirus Į 
instrumentus orkestre, kai gro- j 
ja stereofoninis patefonas. De
monstruojama Gradinsko 
krautuvėj, 2512 W. 47th Str.,
FR 6-1998. (Sk.)

sidarys pakankamas klausytojų 
skaičius. (Sk.)

laikraštis jieško i

JEI GALVOJATE RAŠYTI, tai 
rašykite naujausia rašomąja ma
šinėle, kuri greit pasirodys rinko
je ir apie kurias informacijų gali
ma gauti iš: J. L. Giedraitis, 1632 
Broad Street, Hartford 6. Conn.

(Sk.)

Išleido
Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija

640 puslapių: 3/i colio storumo

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

Tai viena iš pilniausių maldakny
gių. spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos: 11 novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams ir 
aboliucijai; maldos apaštalystės mal
dos: šv. Valandos maldos; 33 giesm.. 
Velykų ir Vėlinių apeigos: Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
ir t-t.

Maldaknygė "Viešpatie, Išklausyk
Kiekviena proga stenkimės

palaikyti ryšį su inž. Rudžio j 5ianęs’- yra labai gražiai išleista; at-
kuris nraleita savaite nuteistas rinkimine būstine 7147 So. Wes spausdinta ant balčiausio ir gertau- 

1 v , šio popierio: tvirtai Įrišta su paauk-
14 m. kalėjimo. tern Avė. isavimu ar be; nemažos raidės; daug

____________;______  Į ryškių iliustracijų.
ši maldaknygė yra geriausias pir

kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 

4545 West 63rd Street

CHICAGO 29. ILL.

neris James Rini, 39 m. amž.,

Riešutų pardavinėjimai
Penktadienį Chicagoje buvo

Kivanis klubo pardavinėjami 
Hotvard Kloog, Napervillc ga ricšutai) už kuriuos gautas pel

žolino stoties pardavėjas, va
žiavo keliu nestabdvdamas ma
šinos, atsimušė į medžius ir žu
vo vietoje. Prieš sėsdamas į 
mašiną jis pasisakė dviems 
draugams, kad jie čia pasisu
kiotų penkias minutes ir turės 
progos kaiką matyti. Kloog 
bandė nusižudyti anksčiau, bet 
buvo išgelbėtas.

I
Auto katastrofos

Automobilio katastrofoj su
žeista mirė Henrietta Kahn, 83 
m. amžiaus. Ji trečiadienį va-

nas naudojamas nesveikiems 
vaikams. Buvo manoma už rie
šutus gauti $175,000, pardavus 
vieną milioną maišelių riešutų.

— Daugumoje ginčų, kurių 
liudininku ar net dalyviu man! 
teko būti, pastebėjau, kad be
siginčijantieji kits kito nebuvo : 
supratę; disputų metu dažniau 
paaiškėjo, kad jie nei nenori 
ar net negali kits kitą suprasti, j 

—Sailer

KAS KĄ IR KUR
NAUJA BL'DRIKO RADIJO 

PROGRAMA

Dainuoja Iz. Motekaitienė
Pasiklausykite šj sekmadieni 

naujos Budrike radijo programos 
iš stoties WHFC, 1450 kil. nuo 
2:15 iki 3 vai. po pietų. Girdėsite 
gražių lietuviškų dainų, kurias

Construction & Home Service
LIETUVIŲ STATYBININKŲ SAMBŪRIS 

į 2618 West 71 St., Chicago 29, III. TeL PR. 8-4268 ir 691

VALERIJONAS ŠIMKUS
|Gen. kontraklorius. Nauju liauni Malyba ir Įvairūs remonto riarltai, | 

alutninijaiis ir stiklų: durys, langai, ju stogeliai ir kita.
Namu tel. TKrminal 9-5531

». . ! sudainuos žinoma buv. Lietuvos
kurie skutimosi peiliuku supjau ziavo su savo žentu Lee, 69 m. j opępos- solistė Izabelė Motekaitie- 
stė jam veidą. Žurnalistas buvo amžiaus ir atsimušė į stulpą, nė. Taipgi bus geros muzikos ir 
didelis kovotojas prieš įvairią ka.i šis pametė kontrolę pama-; mi-siių konkursas

‘ tęs kaip žmogus nuo tilto šoko >ra ...
. . , Rudnko namų rakandų, televizijos
į Chicagos upę. i ir auksinių daiktų krautuvės Čhi-
Berniukas 10 m. važiuodamas i cagoje. 3241 S. Halsted St. 

dviračiu buvo užkliudytas maši
nos ir užmuštas.

pornografinę literatūrą ir jo 
pagalba Chicagoje buvo suimta 
nemaža nešvaria literatūra ar 
nešvarius filmus platinančių as
menų. Užpuolėjai supjaustę vei
dą pabėgo sakydami: “Dabar, 
gali pasižiūrėti į veidrodį” Ipjo 
vimai nėra dideli ir po aptvar-

su dovanomis, 
duodama Juozo

Pranešėjas

V. VAITEKŪNAS
į Dažymas — dekoravimas iš lau

ko ir vidaus
Namų tel. PRospect 8-2215

A. STANČIAUSKAS
(šiluma gazu Ir alyva, oro vėsintu

vai ir skardos darbai 
Namų tel. <)I.inipic 2-S753

F. KAIRIS
Vandentiekis ir kanalizacija 
Namų tel. VIrginia 7-3033

J. RAUDONIS
Cemento darbai 

Namų tel. Hl'dson 7-408#

Raštine atdara kasdien mm K» i. r. iki I v. p. p.. I’irmad. ir ketvirtad.' 
mm l» v. r. iki » v. v. šeštad. mm l<» iki 12 v. p. p. Treriad. uždaryta j

Lietuviškas
darbščių vyrų, kurie patarnautų s(_yrr)o žurnalistas galėjo išeiti 
įvairiose Amerikos kolonijose nau
jų prenumeratų surinkime, senų 
pratęsime ir lietuviškų knygų pla
tinime šie darbai gali būti atlie
kami laisvu laiku. Tai yra gera 
proga užsidirbti ekstra Pajamų ir 
pasidarbuoti lietuviškai spaudai.
Malonėkite kreiptis raštu, praneš
dami amžių, prityrimą ir t. t. Ra- 
šykite z

DRAUGAS Adv. 6853 
4545 W. 63rd SL, Chicago 29, III-

iš ligoninės.

— Marąuette Parko apylinkės
BALFo 5-to skyriaus narių susi- 

Adlai Stevenson, 1952 ir 1956 i rinkimas įvyks šį sekmadienį, rug-
„ . a • sėjo 28 d.. 12 vai. parapijos salė-m. demokratų kandidatas j pre- ■ ... ? ,■ ■■r_. ! je. v įsi nariai ir suinteresuotieji 

kalbėjo asmenvs kviečiami dalyvauti.

Stevensonas Chicagoje KAS TIK TURI GER« SKONI,
VISK4 PERKA PAS LIEPOHĮI

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

MoaernMktarai* lletavfs baldų prekyba CMoagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI

FURNITURE CENTE K, INC.
3222-24-26 So Halsted St VIetory 2-4226
Krautuvė atidaryta: Pirmad. ir ketvirtad. 9—9:30 vai. Kitomis 
dienomis 9—6 vai. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5. .

zidentus, ketvirtadienį 
Chicagoje Racųuet klube pie
tuose, kuriuose lėkštė kainavo 
250 dol Pietuose buvo 85 as
menys, Spaudai jie buvo užda-

— ASS narių žiniai. Žaliakalnio 
ir Tautinės stovyklos filmai bus 
rodomi šį sekmadienį, rugsėjo 28 
d., 3 vai. p. p. Jaunimo centre, į

. 5600 So. Claremont. Taip pat visiunijų narių Commumty ryti. Stevensonas kalbėjęs apie pra-nmi būtinaj atsinešti pinigus 
Bake Shops skyriuje, 5039 N. savo kelionę. Pirmoji vieša Ste* už išplatintus biletus Rudens La- 
Western avė. šeši streikuotojai vensono kalba po grįžimo iš Pb baliui. Tikrosios narės ir sen- 
kalhnami mušę tris nestreikuo- Europos, bus pasakyta Los An-
tojus, kai šie išėjo iš darbo. gėlės antradienį. nuotraukos. ♦

Suimti astuoni
Astuoni asmenys buvo suimti 

muštynėse, kurios kilo tarp 
dviejų




