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AUKIAMA, KAD JT PASMERKS SOVIETU RUSIJA
Gniadovvska lietuvių kultūros 

ir literatūros klausimais
' SALOMĖJA N ARKĖLIŪNAITĖ,

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Neseniai buvo progos visa serija 
rašinių pasidalinti šioje vietoje lenkų spaudos ištraukomis ir apra
šymais apie tai, kaip šios vasaros metu vyko lietuvių — lenkų 
kultūcjjaės dekados.

Pabaigoje buvau sustojusi ties 
bendromis išvadomis ir jau skir
tingu lietuvių ir lenkų „socialis
tinės“ statybos supratimu, at
kreipdama dėmesį į dekadiniame 
leidinyje „Dni kultury litevvskiej 
1957“ įdėtą, palyginti, objekty
vią lietuvių kultūros ir literatū
ros apžvalgą.

Lie tuvius sudomi nęs 
„apsipykimas“

Tos įžangos autorė yra lenkų 
rašytoja Anna Lau - Gniadovvs
ka, kurią, kaip jau žinia, vos tik 
tam leidiniui pasirodžius, Vil
niaus „Tiesoje“ buvo užpuolęs 
Korsakas ir kiti, kaltindami ją 
neva už tendencingumą, subjek
tyvumą ir netikslumus. Ta lenkų 
rašytoja pasakė nemažai karčios 
tiesos apie Korsako ir kitų puo
selėjamą „tarybinę“ literatūrą.

Šitas savotiškas „apsipyki
mas“ tuo metu, kai, atrodo,, jau 
turėjo būti nepaprastas darnu
mas tarp dviejų bendradarbiau
jančių kultūrinių pusių, laisvojo 
pasaulio lietuviuose, o ypač JAV, 
sukėlė nemažo susidomėjimo.

Jūsų korespondentei buvo pa
rupę ką nors smulkiau patirti 
apie tą lenkų rašytoją, lr štai 
šiomis dienomis čia pavyko gauti 
tų informacijų net ir nevisai jau 
mažą pluoštą.

Kas ta rašytoja?

Kaip pasirodo, ta Anna Lau 
Gniadovvska su Lietuva, jcfs žmo 
nėmis ir liet. tautos literatūri 
niais ir kultūriniais turtais yra antologiją. 
artimai susipažinusi. Gimusi Vii 
niuje 1924 m.’ senoje sulenkėju
sioje lietuvių šeimoje, kurioje iš
silaikė stiprus sentimentas vis
kam, kas lietuviška, ji savo vai
kystę praleido Lietuvoje, Aly
taus apskr.

Po karo atsiradusi Lenkijoje, 
ji pastebėjo, kad tenai tuo metu 
lietuvių kultūra mažai kam buvo 
pažįstama. Pagal išgales ji rū
pinosi jos populiarinimu Lenki
joje.

Lau-Gniadowska yra parašiu
si ir atspausdinusi Lenkijoje vi
są eilę straipsnių lietuvių kultū
ros ir literatūros klausimais. Ji 
į lenkų kalbą išvertė ir tebe 
verčia lietuvių rašytojų kūri
nius. Išverstųjų tarpe yra Žemai 
tės, Cvirkos, Biliūno, Binkio, S.
Neries, T. Tilvyčio kūrybos. Iš 
stambesnių vertimų yra Putino - 
Mykolaičio „Altorių šešėly“ du 
tomai, A. Guzevičiaus „kalvio 
Ignoto teisybė“, J. Baltušio „Gie 
da gaideliai“ ir kt.

Pastaruoju metu rašytoja ver
čia J. Grušo veikalą „Herkus 
Mantas“ ir Ant. Vienuolio „1831 
metai“. Autorė ateityje svajoja 
sudaryti lietuvių liaudies dainų 
antologiją ir nori išversti Done
laičio „Metus“.

KALENDORIUS
Rugsėjo 14 d.: Šv. Kryžiaus 

paaugštinimas; lietuviški: Zub- 
ris ir Giratė.

Rugsėjo 15 d.: 14 sek. po Sek
minių; švč. P. Marijos skausmų 
šv.; šv. Nikodemas; lietuviški: 
Virimantas ir Sartonė.

Saulė teka 6:29, leidžiasi 7:05. 
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
Giedra ir vėsu.

Neturėdama ryšių nei galimy
bės šiuo tarpu gauti emigracinės 
lietuvių kūrybos, rašytoja yra 
pasinešusi lenkų visuomenę supa 
žindinti ir su ja, jei tik tokių 
galimybių atsirastų. O dabar, 
kaip žinia, į Lenkiją jau laisvai 
ateina emigraciniai spausdiniai 
iš visų pasviečių.

• Daug padėjo lietuviams

Šalia literatinio darbo, rašyto
ja, kuri yra Lenkijos Literatų Są 
jungos narė, yra nėmažai daly
vavusi ir kultūrinėje veikloje. 
Ypač ji daug yra padėjusi lietu
vių reikalams. Ji yra tiesioginiai 
prisidėjusi prie keliolikos lietu
vių dėstomąja kalba mokyklų 
Lenkijoje atsiradimo, o taip pat 
ir prie kitų kultūrinių įstaigų.

Šiuo metu, kai jau Lenkijoje 
veikia pačių lietuvių visuomeni
nė - kultūrinė draugija, ji mažiau 
turi progos ir reikalo jiems tal
kinti, bet vistiek jos balsas yra 
svarbus lietuvių reikaluose. Ji 
yra narė prie Švietimo Ministe
rijos veikiančios komisijos, ku
riai pavesta rūpintis lietuvių dės 
tomąja kalba mokyklų progra
momis. Ji taipgi bendradarbiau
ja ir su leidyklomis, leidžiančio
mis lietuviškus mokslo vadovė
lius.

Su savo vyru, kuris taipgi li
teratas ir nemažai išvertęs lietu
vių kūrybos į lenkų kalbą, ponia 
Anna Lau - Gniadovvska gyvena 
Varšuvoje ir šiuo metu Vilniaus 
leidyklai rengia lenkų poezijos

Kaip Huleh ežero darbai 
keičia žemėlapį

HULEH EŽERAS, Izraelis. — Jungtinių Tautų priežiūroje 
Izraelis jau baigia įvykdinti savo šešerių metų projektą ištrinti iš 
žemėlapio Huleh ežerą.

Du inžinieriai jau baigia paša
linti paskutinę kliūtį Huleh ba
seine, išvalydami pietiniame eže
ro gale 900 pėdų užneštos Jorda
no vagos.

Darbai vyksta Jungtinių Tau
tų demilitarizuotoje zonoje, pa
siekiamoje Sirijos šautuvų kul
komis, nes tarpas yra tik 300 
yardų ilgio. Sirija protestuoja 
prieš Izraelio visokius darbus 
prie Jordano demilitarizuotoje 
zonoje.

Kur zirzė moskitai

Manoma palikti tik mažą re
zervatą paukščiams: 15,000 akrų 
ežero ir papiruso pelkių, kur pir
miau zirzė moskitai, veisėsi rop
liai ir pelikanai.

Vietose, kur Izraelio vykdomi 
kasimai, buvo rasta mamutų 
griaučių bei liekanų ir priešisto
rinių žmonių kaulų.

Chicagos „Construction Ag- 
gregates Corp.“ kontraktorių 
įrenti trys dideli kanalai jau nu
sausino Huleh pelkes. Nusausin
tame juodame durpžemyje dabar 
puikiai auga ryžiai, cukrinės nen 
drės, riešutai ir kvapni žolė kve
palams. Melsvai apsirengusios 
Izraelio merginos iš Irako, Irano 
ir Brooklyno jau dirba laukuose.

Izraelio žemdirbystės eksper
tai išmoko ūkininkauti durpynuo 
se iš amerikiečių Tolly Tones ir 
David Zuckerman iš Stocktono,

Prieš vykstant Arkansas valstybės gubernatoriui Orval Faubui pasitarti su prezidentu Ei- 
sehoweriu, Little Rock Central augštesnes mokyklos mokiniai suruošė atoslūgio sceną. Bal
tieji studentai surošė šokius prie mokyklos. Sargybiniai stebi sceną. (INS)

Justas Paleckis atstovauja 
Kremlių Londono konferencijoje

LONDONAS, rūgs. 13. — Tarptautinė parlamentarų draugi
jos konferencija Londone atidaryta rugsėjo 12 d. karalienės Elz
bietos. Rusija tuoj pat jos atidarymo proga pradėjo atakuoti va
kariečius.

Įdomiausia, kad Sovietų Sąjun
gos vadinamam parlamentui at
stovauja Maskvos iškamša, vadi
namas okupuotos Lietuvos „pre
zidentas“ Justinas Paleckis.

Chruščevo žodžius kartoja

Justas Paleckis, kalbėdamas 
prieš 500 parlamentarų, tuoj pra 
dėjo dainuoti taip, kaip jį išmo
kė draugas Chruščevas. Justas 
Paleckis, buvęs geras talkinin
kas sušaudytųjų Berijos ir De- 
kanazovo bei ištikimas nustalin- 
to Stalino mokinys, Londone pa- 
pūgiškai pakartojo Chruščevo

Calif., kurie buvo atvykę prie 
Huleh ežero.

Huleh ežero nusausinimas Iz
raeliui kainuoja apie 6 milionus 
dolerių.

Sirija pasiuntė Izraeliui slap
tą ultimatumą tuojau sustabdy
ti eavo darbus Huleh ežero apy
linkės niekeno žemėje (neutra
lioje zonoje).

Egiptiečiai nori atgauti
užšaldytus Amerikoj pinigus

WASHINGTONAS, rūgs. 13. — Rugsėjo 23 d. Washingtone 
bus tarptautinis monetų kongresas, kuriame dalyvaus ir Egipto 
atstovas.

Egipto atstovas ta pačia pro- --------------------------------------------------
ga stengsis išsiderėti iš Ameri
kos valdininkų, kad užšaldyti 40 
milionų dolerių būtų atiduota
Egiptui. Tie pinigai buvo užšal
dyti tada, kai vyko Suezo kanalo 
blokada, 1955 m. liepos mėn.
Nasseriui užėmus kanalą. Jie bu- kos politinį gestą Egiptui. Ta
vo užšaldyti tam tikslui, kad ap-; čiau antra vertus, jie mano, kad 
saugotų Amerikos laivus, plau- Į norint atšaldymo, reiktų iš Nas-
kiančius kanalu nuo dvigubo mo 
kesčio už kanalo panaudojimą.

Šiuo metu Egipto fondas yra 
sumažėjęs iki 30 milionų dolerių, 
nes iš jo buvo mokama pragyve
nimo išlaidoms padengti Egipto 
ambasadai Washingtone ir prie 
Jungtinių Tautų.

nuolat kartojamus žodžius apie 
vakarų imperializmą. Paleckis 
susirinkusiems pareiškė, kad Va
karų Vokietijos apginklavimas 
bei įvairių atominių ginklų iš
dėstymas toj teritorijoj yra pa
vojingas pasaulio ir Europos tai
kai.

Kodėl Paleckis?

Sunku pasakyti, kodėl Palec
kis pasiųstas į Londoną, o ne 
koks kitas bolševikinis pareigū
nas, kurių labai daug Maskvoje. 
Matyt sovietai nori labiau, per 
atskirus vadinamom sovietinėm 
respublikom vadovaujančius as
menis, įsitvirtinti pavergtuose 
kraštuose, apie kuriuos kaskart 
daugiau laisvojo pasaulio spau
doj rašoma ir kurių pavergimo 
laisvasis pasaulis nenori pripa
žinti. Galbūt bolševikai turi ir 
kitų sumanymų, tačiau parinki
mas lietuvio kandidato nėra at
sitiktinis.

Susituokė su sekretore
VVASHINGTONAS, rūgs. 13.

— JAV Augščiausio jo teismo tei 
sėjas Hugo L. Black susituokė 
su savo sekretore Mrs. Elizabeth 
Seay De Meritte. Ji yra 49 metų 8ienyJe>
ir Black yra 71 metų.

 k

Amerikos valdininkai sako, 
kad Egipto fondas yra jau tiek 
sumažėjęs ,kad jis nebėra nau
dingas tam tikslui, kuriam buvo 
užšaldytas. Jie nemano, kad fon
do atšaldymas nereikštų Ameri-

šerio palankesnės 
Amerikos atžvilgiu.

laikysenos

• Turkijoje už Ankaros mies
to potvynis nusiaubė kelis mies
telius. Vienuolika žmonių lavonų 
rasta.

Sirijos - Lebano 
pasienio kova
BEIRUTAS, Lebanas, rūgs. 

13. — Lebano vyriausybės poli
cija ir būrys neatpažintų ginkluo 
tų vyrų vakar kovojo tarp Leba
no ir Sirijos pasienio.

Kovoje žuvo 10 asmenų, įskai
tant keturis policininkus.

Lebano vidaus reikalų minis
terijos pareigūnai pranešė, jog 
pasienio policijos sargyba susi
rėmė su būriu vyrų, kai jie ėjo iš 
Sirijos į Lebaną, netoli Deir As 
Hayer, kalnuotoje šiaurės Leba
no apylinkėje.

Sužeisti policininkai ir to bū
rio vyrai nugabenti į ligoninę.

Vidaus reikalų ministerijos pa 
reigūnai pasakė, kad jie nežino, 
ar tą vyrų būrį sudarė lebanie- 
čiai ar siriečiai, bet Lebano ka
riuomenės sustiprintos jėgos nu 
skubėjo į tą apylinkę, kur kova 
vyko, ir pasienio sargyba sustip
rinta.

Ši kova vėl padidino įsitempi
mą arabų valstybių pasienyje. 
Lebanas yra provakarietiškas, o 
Sirija linksta į Maskvą.

Prieš dešimt dienų Lebano vy
riausybės pareigūnai sučiupo 
ginklų, gabenamų iš Sirijos į Le
baną. Po to buvo gana ramu pa- 

bet vakar vėl sudrums
ta.

Kova išsiveržė tuo mętu, kai 
diplomatai bando pašalinti Leba
no — Sirijos ginčą. Abi valsty
bės jau kelintas mėnuo ginčijasi.

Marija Giedraitienė
atvyksta iš Kanados
VVASHINGTONAS, rūgs. 13. 

— Pirmasis asmuo, pasinaudo
jęs praėjusį trečiadienį preziden
to Eisenhowerio pasirašytuoju 
Imigracijos įstatymu, yra chica- 
gietis Stanislav Zalawski, ku
riam naujas įstatymas suteikė 
galimybę parsigabenti savo žmo
ną. Jo žmona Marija Zalawska, 
27 metų, pernai iš Europos atvy
ko į Kanadą ir atvažiuoja į Chi
cago pas vyrą.

Antroji pagal tą įstatymą tarp 
įsileistųjų yra lietuvaitė Marija 
Giedraitienė, atvykstanti iš To
ronto, Kanados, pas savo dukte
rį Birutę Juodikis į Clevelandą, 
Ohio.

Jungtinių Tautų asamblėjos 
žodis Vengrijos reikalu

NEW YORKAS, rūgs. 13. — Jungtinių Tautų generalinė 
asamblėja šiandien vakare pasiruošusi balsuoti, kad būtų pasmerk
ta Sovietų Sąjunga dėl jos įsibrovimo f Vengriją.

Jungtinės Amerikos Valstybės 
telkė balsus atmesti Burmos švel 
ninančius priedus prie rezoliuci
jos. Burma siūlo specialų Jungti
nių Tautų komitetą, kuris buvo 
sudarytas tirti Vengrijos reika
lus, padėti ant lentynos ir, vie
ton pasmerkti sovietų žiaurius 
veiksmus Vengrijoje, juos tik 
„apgailėti“.

Ginčai pasiekė kulminacinį 
punktą. Indijos delegatas Ar
thur S. Lall pareiškė, kad šešios 
ar septynios Azijos- valstybės 
planuoja susilaikyti balsavime. 
Indija įsitikinusi, kad pasmerki
mas sovietų nesušvelnins Vengri 
jos padėties.

Graikija, kuri planavo susilai
kyti balsavime, murmėdama pri
sijungė prie tų, kurie nusistatę 
palaikyti rezoliuciją, smerkian
čią sovietų priespaudą Vengrijo
je. Švedija taipgi balsuos už re
zoliuciją.

Kaip arabų valstybės balsuos ? 
Daugumas susilaikys. Sirija tur
būt balsuos prieš rezoliuciją su 
sovietų bloku. Jordanui ir Saudi 
Arabijai bus sunku ąpsispręsti.

Lebanas, Irakas, Libija ir Tu
nisas praėjusių metų gruodžio 
mėn. balsavo su Vakarais, pa
smerkiant sovietų veiksmus Ven 
grijoje, taipgi Iranas, Artimųjų 
Rytų arabų kaimynas.

Egiptas, Jordanas, Sudanas, 
Yemenas ir Marokas turbūt su
silaikys balsuojant rezoliuciją.

Nori pagalbos
VVASHINGTONAS, rūgs. 13. 

— Izraelis nori gauti ekonomi
nės pagalbos iš Jungtinių Ame
rikos Valstybių. Izraelio amba
sadorius Abba Eban tuo reikalu 
buvo nuvykęs pas valstybės sek
retorių Dulles. •

Išvyko į namus
KAIRAS, Egiptas, rūgs. 13. — 

580 Indonezijos karių, tarnavu
sių Jungtinių Tautų kariuome
nėje, vakar išvyko į namus iš 
Egipto.

Japonų protestas
TOKIO, Japonija, rūgs. 13. — 

Japonų studentai nuvyko prie 
Sovietų Sąjungos ambasados To
kio mieste ir pareiškė protestą 
prieš atominių bombų sprogdini
mus.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Sirijos armijos vadas gen. Bizri pasakė, kad siriečių ir 
egiptiečių armijos yra viena jėga Egipto augščiausioje vadovy
bėje. Egipto ir Sirijos karinės pajėgos yra apginkluotos sovieti
niais ginklais. Bizri pasakė: Sirija nenaudos sovietų atsiųstų 
ginklų nė prieš vieną valstybę, įskaitant Izraelį. „Bet mes smogsi
me prieš betkokią ataką“, jis pasakė, — „ir mes padegsime dangų 
ir žemę apginti savo valstybę prieš sionistų ar kitų atakas“. Bizri 
spėja, kad arabų valstybės niekada nenaudos ginklų, gaunamų iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių, prieš kitas arabų valstybes.

— Irako policija Bagdade, Irako sostinėje, susekė slaptą orga
nizaciją, kuri planavo nuversti Irako vyriausybę. Irako pareigū
nai įsitikinę, kad ši organizacija turi ryšį su Sirija. Slaptos orga
nizacijos penki žymūs nariai areštuoti. Pas areštuotus rasta gin
klų ir svarbių dokumentų.

— Arkansas gubernatorius Orval Faubus vakar išskrido pas 
prezidentą Eisenhowerį į Newport, R. L, tartis mokyklų integraci
jos klausimu.

— Jordano karalius Husseinas grįžo iš Ispanijos. Jordano 
sostinėje Ammanc šią savaitę sprogo S bombos.

Kiek Vakarų Vokietija
turi karo laivų?

BONNA, Vokietija, rūgs. 13. 
— Vakarų Vokietija, bent iki 
šiol, nepaiso sovietinių vilionių 
ir jau turi 78 karo laivus ir 11 
pagalbinių. 1962 m. ji turėsianti 
179 karo laivus, įskaitant ir di
džiuosius, kurie JAV ir Britani
jos jau numatyti perleisti Vak. 
Vokietijai. Šio gi laivyno užda
vinys yra blokuoti sovietų laivy
no išėjimą per Skagerako ir Ka- 
tegato sąsiaurius karo atveju ir 
sukliudyti sovietų ginklų tieki
mą savo armijoms, puolančioms 
iš rytinės Vokieitjos.

• Tarptautinės Geodezijos ir 
Geofizikos sąjungos 11-toji kon
vencija baigiasi š. m. rugsėjo 14 
d. Toronte, Kanadoje. Amerikie
čių mokslininkų delegacijoje yra 
ir Notre Dame universiteto pro
fesorius S. Kolupaila.

Rygos miestas 
per televiziją

RYGA, okup. Latvija, rūgs. 
13. — NBC televizija vakar per
davė dabartinės okup. Latvijos 
sostinės Rygos vaizdus, kur šiuo 
metu lankosi JAV laikraštinin
kai.

NBC televizijos komentatorius 
pabrėžė, kad Latvija yra sovietų 
okupuotas kraštas ir kad Ameri
kos laikraštininkai įsileisti pir
mą kartą po II Pasaul. karo į 
Pabaltijo valstybes. Taip pat ko
mentatorius pastebėjo, kad Ry
ga yra vakarietiškas miestas.

Valomi karo griuvėsiai
Televizijos patiektuose Rygos 

vaizduose matėsi miesto centras 
ir tie patys pastatai, kurie sto
vėjo Latvijos laisvės laikais. 
Taip pat buvo parodyta, kaip va
lomi karo griuvėsiai, kur nauja
sis miestas turės stotis. Tuo tar
pu, kai laisvoji Vakarų Vokieti
ja spėjo užgydyti visas praėju
sio karo žaizdas, bolševikų oku
puota Latvija dar tik pradeda va 
lyti griuvėsius.

Vienas kitas vaizdas iš sporto 
aikštės ir Rygos turgaus kons
tatavo faktą, koks skurdus da
bar yra apsirengimas to vakarie
tiško miesto žmonių, kurie jau 
dvylikti metai, kaip gyvena so
vietų priespaudoje.
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DIDŽIULIS SV. KRYŽIAUS PARAP. PIKNIKAS
HOLY FAMILY VILOJE, Orland Park, Sekmad., Rūgs. 15 d.

Bus paminėta mūsų PARAPIJOS ŠVENTĖ ir “I am an American day”. Meninė programa prasidės 2 vai. p.p.
Dalyvauja: Dariaus-Girėno Postas, kalbėtojai DR. J. MEš- Bus kugelio ir kitu užkandžių, žaidimai, lenktynės, šokiai ir
KAUSKAS ir STASYS PIEŽA, Parapijos Choras, vadovaujant muzika; BING° *ValrlM ‘k"*"08,
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Antra savaitė “Spygly”
(Vaizdai iš studentų ateitininkų stovyklos)

Jau turbūt ir be aiškinimų 
aišku, kad šios antros stovykla-1 
vimo savaitės metu mes, stov-1 
vyklautojai, intensyviai klausė

Šį vakarą krikštynos bus 
Ir mūsų jaunos dienos žus”.

Fukseliai taip pat turėjo sė
dėti pirmoje eilėje paskaitų me
tu ir šypsotis prelegentams. Bu
vo dar ir kitokių pareigų, todėl, 
kad jų neapleistų, jiems nuolat 
priminti buvo keturios gražios 
inkvizitorės *- Zin-zin, Au-au, 
Lu-lu ir Rai-rai.

me paskaitų, maudėmės, valgė
me, dainavome ir šokome, o dėl 
poilsio kartais (ypač naktimis) 
miegodavome.

Į stovyklavietę pasimaudyti 
atvažiuodavo žymių žmonių, bet 
mes juos pasigaudavome ir pri- 
versdavome skaityti paskaitas,
po kurių bandydavome irodinė-! Jvlg] tuksaj „uv0 įtrauk 
ti, kodėl mes kaikur nesutin-1

karšta nuotaika visą laiką ne
susilpnėjo.

Išrinkę K. Skrupskelį ir A. 
Liulevičių suvažiavimo pirminin' 
kais, o D. Kuodytę, M. Meškaus- 
kaitę. A. Stakytę ir T. Ivaškai- 
tę sekretorėmis, sudarę man-į 

datų ir rezoliucijų komisijas, sė
dėjome ir klausėmės visų cent
ro valdybos skyrių ir revizijos 
komisijos pranešimų ir juos ge
rai apklausinėjome. Po pietų i- 
sos draugovės bandė įtikinti su
važiavimą, kad jos buvo geriau
sios studentų ateitininkų veiklo 
je. Tačiau atrodo, kad visi su
važiavusieji pasiliko ištikimi sa
vo draugovėms.

Po šių pranešimų pradėtos 
diskusijos apie klausimus, lie
čiančius draugovių veiklą. Šios 
diskusijos buvo nebaigtos dėl 
laiko stokos.

Vakare buvo tėvynės vakaras, 
kurio metu trumpai peržvelgė
me Lietuvos praeitį ir likimą.

Vakare, krikšto laužo metu, šeštadienio ryte baigėme dis- 
įvykdę, kas jiems buvo teisėjų kutuoti draugovės veiklą ir pra

dėjome svarstyti sąjungos pro- 
. , ... . ! ti į garbingas studentų eiles. I blemas. Nusprendėme, kad šių

arT”^^:Ln Aišku, prieš tai jie visi buvo metų studijinė tema bus iš re-
ir stropiai išegzami- liginės srities. Buvo pateikta 

daug konkrečių pasiūlymų būsi
majai centro valdybai, kokius 
religinius klausimus reikėtų nag 
rinėti. Atrodo, jog studentai 

išminties druskos ateitininkai gyvai domisi religi-

timis. Kartais mėginome juos 1 iSsamiai
statyti kebiion padftin. mūsų neatsakymą į tokfas
manymu, labai giliais klausi- ](,n?ws klauaimus kaip pvz.
mais- . “Kiek sosiskų galima būtų ap-

Antradienio ryte dr. V. Vy-1 dėti aplink ekvatorių?”, iie ga-
gantas skaitė paskaitą ilgu ir į vo valgyti išminties ar 
imponuojančiu pavadinimu — prieš bučiuojant pelėdą

Tačiau šią dieną buvo ir rim
tų dalykų. Atvažiavo dr. J. Gir 

Jis pareiškė, kad paskal

"Kristaus gyvasis pavyzdys lais 
vės problemų kasdienybėje”, ta-» 
čiau šiam pavadinimui nebuvo 
noro daryti priekaištų, nes pa-1t4 skaityti nėra pasiruošęs, bet 
skaita buvo dar daugiau impo-: tai buvo neteisybė, nes jis te- 
nuojanti, negu pats pavadini-' m4 “Religija kultūrinių verty

bių srityje” taip puikiai ir pa
traukliai išnagrinėjo, kad susi
domėję klausytojai ta tema dis
kutavo daugiau valandos. (Tik 
niekas negalėjo suprasti, kaip 
dr. Girnius galėjo rimtai skai-

mas.
Pavakarėj buvo dr. J. Kuprio- 

nio paskaita apie ateitininkų ben 
dravimą su skautais.

Visai vakare Waterburio ir 
Hartfordo draugovės paruošė 
Maironio minėjimą, kurio metu 
gana išsamiai išnagrinėta Mai
ronio kūryba ir pats poetas Mai 
ronis. Buvo deklamuota, dai
nuota, pasakota ir dar paskai
tyta apie Maironį, todėl dabar, 
jeigu koks nors minėjimo da
lyvis mažai žino apie Maironį, 
tai bus aišku, kad jis minėjimo

oms.

niais klausimais.
Toliau sekė diskusijos apie į- 

vairius lietuvių visuomeninius ir 
politinius klausimus. Tuo reika
lu priimta rezoliucija, kuri drau 
ge su kitomis suvažiavimo rezo
liucijomis bus netrukus pa
skelbta.

Pagaliau atėjo labiausiai lau
kiama suvažiavimo dalis — nau
jos centro valdybos rinkimai. 
Dėl CV vietovės buvo pasiūlyti 
penki miestai — Detroitas, Bos

metu buvo aktyvus ne maironis-1 ką apie jas sužinojome, bet pa-

tyti paskaitą, kai prieš jį pir-, tonas, Chicaga ir New Yorko — 
nioj eilėj sėdėjo septyniolika be-1 Philadelphijos koalicija. Laimė- 
sišypsančių fuksų).

Šią dieną taip pat buvo pra
nešimas apie Pietų Ameriką, ku 
rį skaitė iš Kolumbijos atvykęs 
studentas Romas Šviedrys.

Ketvirtadienį studentų ateiti
ninkų korporacijos turėjo pro
gą apie save pasipasakoti. Daug

tikos srity.
Sudarytoji koalicija tarp Kęs

tučio Skrupskelio ir Sigito Lei- 
mono tam vakarui sukūrė “Ato
minę Ragatkę”, juokų laikraštį 
su senomis bei moderniomis stu
dentiškomis ir kitomis idėjomis. 
Šis laikraštis pasirodė du su pu
se karto per antrą stovyklos 
savaitę.

Trečiadienis. O tai buvo die
na! Vargšai fuksai (žali, nepa
tyrę, bet pretenduoją į studen
tus žmonės) turėjo savo dieną. 
Fuksų į stovyklą buvo privažia
vę net septyniolika (gal buvo 
ir daugiau, bet kitų nesučiupo
me). Šie fuksai maloniai ir su

sirodo, kad tai, apie ką būtų 
įdomiausia išgirsti, yra paslap
tis.

Po pietų iš valdžios išeinąs 
SAS pirmininkas Algis Gečiaus- 
kas kalbėjo apie tolimesnės veik 
los perspektyvas. Aišku, tai vi
sus sudomino, nes norėjome su
žinoti, ką gi mes blogai darėme 
šiais metais ir kaip galima bus 
tuos dalykus atitaisyti sekan
čiais metais.

Penktadienį per pusryčius sto
vyklos konmendantas R. Kont
rimas pareiškė, kad stovykla y- 
ra užbaigta. Visi tuo labai nu
stebo ir pradėjo skirstytis, bet 
jis čia pat paaiškino, kad da-

entuziazmu sutiko atlikti tokius I bar bus pradėtas SAS suvažia-
darbelius: nešioti plakatą su aiš 
kiai parašyta savo pavarde ir 
vietove, atidarinėti ir uždarinėti 
studentams duris, nepaisant, ar 
kas pro jas eina, ar ne, ir nuolat 
dainuoti savo linksmą dainelę, 
kuri šitaip skambėjo:

"Fukseliai esame jauni, 
Studentai dar visai žali.

vimas ir visus suvarė atgal baig 
ti pusryčius.

Po šio pranešimo jau daugiau 
laisvės stovykloj nebuvo. Sėdė
jome posėdžiuose per visą dieną 
iki vėlaus vakaro. Bet keis
čiausias dalykas buvo tai, kad 

1 beveik visiems patiko būti po
sėdžiuose, nes, nors dalyviai ir 
nuvargo, gyvos diskusijos ir

jo Chicaga, ir iš ten išrinkę R. 
Kriaučiūną, A. Liulevičių, J. 
Štuopį, J. Budrį, F. Palubinską, 
A. Katelytę ir P. Zumbakį, jiems 
leidome pasiskirstyti pareigo
mis. Į revizijos komisiją išrin 
kome R. Kontrimą, V. Valaitį ir 
K. Skrupskelį.

, Šiuo metu išgirdome dr. V. Vy 
ganto pranešimą apie pasaulinį 
Pax Romana kongresą San Sal
vadoro mieste, EI Salvadoro 
valstybėje. Savo pranešime dr. 
Vygantas išalkino, kaip Studen
tų Ateitininkų Sąjunga turėtų 
pasireikšti šioje didžioje ir svar
bioje pasaulio katalikų studentų 
organizacijoje.

Vakare Detroite įvyko studen
tų at-kų ruošiamas koncertas. 
Tas koncertas buvo gerai išrek
lamuotas ir visi laukė kažko 
ypatingo. Ir neapsiriko. Rek
lamose nebuvo perdėta, ir kon
certas buvo tikrai augšto lygio. 
Pasiklausyti N. Ambrazaitės, A. 
Gaigalaitės, A. Karašos, M. Mo- 
tekaičio, I. Nikolskytės, D. Pa- 
pievytės, R. Kontrimo ir A. Že
maitaičio prisirinko tiek žmo
nių, kad daug kam reikėjo sto
vint gėrėtis muzika ir vaidyba.

Sekmadienį po pusryčių buvo 
iškilmingas stovyklos uždary
mas. Uždarymas buvo kaip ir 
visi kiti uždarymai. Tiktai dr. 
A. Damušis jį išskyrė iš kitų sa
vo aktualia tema — “Reorga-
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STUDIJUOJA MEDICINA

P. Olgo Fikotova - Connolly, čekų Olimpinių žaidimų dis
ko čempionė, čia matoma Bostono universiteto medicinos mo
kykloje. Čia ji studijuoja antruosius metus. Ji prieš ištekė

jimą už Haroldo Connelly (iš JAV) Čekoslovakijoje buvo 
studijavusi mediciną virš 3 metų. Olgo Connolly susipažino 

su būsimu savo vyru jam dalyvaujant olimpiniuose žaidi
muose. (INS)

Daugiau prašo už pieną
Ūkininkų sąjungos atstovai 

kelia reikalą, kad pieno staty
tojams būtų mokama daugiau 
po vieną centą už kvortą. Pie
ninės nėra linkusios tai daryti. 
Kadangi dabar pieno beveik per 
teklius, tai vargu ar vartoto
jams kainos pakils. Dabar Chi
cagoje pieno kvorta kainuoja 
21 centą, o pristatant į namus 
— 23 ct.

Areštuoti 35 jaunuoliai
Chicagos policija suėmė 35 

jaunuolius, kai kilo jų tarpe su
mišimai Kelwyn parke, Wrigbt- 
woode ir Kostnery. Jų riaušėse

buvo svaidomasi pamidorais, pa 
vėjingai buvo padegtas gazolino 
indas. Policija daugumą jaunuo
lių išsklaidė, o 35 nusivežė.

Išvaizdą pakeičia
— Einu jūrosna pasimaudyti.
— Kodėl, dukrele?
— Vanduo išvaizdą pakeičia.
— Bet anties eisenos nepa

keičia.

Kitur išmoko
Teta į 9 metų Pyplį:
— Vaikeli, ar tu ant motinos 

kelių išmokai rūkyti?
— Ne, teta, kitur.

Bėk nuo tokių malonumų, ku
rie šiandien džiugina, o rytoj 
skaudina. — G. Herbert

Chicagoje
Mergaitę nužudęs 

išsigimėlis
Nenormalaus elgesio tyrinėto

jas ir ekspertas dr. Paul Hlet- 
ko tvirtina, kad Juditą Ander
son nužudęs koks seksualinis iš
sigimėlis ir kad galima laukti 
jo naujų nusikaltimų.

nizacinės konferencijos įtaka da 
bartinėje studentų ateitininkų 
veikloje”. (Vaclovas Kleiza tu
rėjo dukart atsikvėpti, kol jis 
perskaitė temą, pristatydamas 
prelegentą).

Posėdis buvo užbaigtas, ir tuo 
pačiu baigta stovykla, kuri pa
sižymėjo savo darbingumu, links 
ma nuotaika ir dalyvių gausu
mu. (Nuolatinių stovyklautojų 
buvo apie 120, o savaitgaliais 
jų skaičius išaugdavo iki 180). 
Stovykla įrodė, kad Studentų 
Ateitininkų Sąjunga vis dar yra 
stipriausia ir pažangiausia stu
dentų organizacija.

Sigitai Leimonas

Pagerbė lietuvių iškilmes
Chicagos arkidiecezijos laik

raštis “The New World” įsidėjo 
fotomontažą lietuvių Šiluvos iš
kilmių, įvykusių sekmadienį Mar 
quette parke. Įdėtas bendras | 
vaizdas gausiai procesijoje daly 
vavusių žmonių, toliau — nau
joji bažnyčia ir tautiniais dra
bužiais pasipuošusias lietuvaites, 
nešančias Marijos statulą. Po 
paveikslu parašyta, kad pirmą j 
kartą taip Chicagoje buvo pa
gerbta Šiluva, pravedant maldų 
dieną ir piligrimažą. Šiose iškil
mėse dalyvavo 12 lietuvių para
pijų ir procesija nusitęsė per 
tris blokus. Pažymima, kad sta
tulą nešė lietuvaitės, pasipuošu
sios tautiniais kostiumais.

Kalėjime už stenografės 
užpuolimą

VVaukegane teisėjas W. Car- 
roll tris jaunuolius nuteisė po 
10 metų kalėjimo, už tai, kad 
jie sumušė ir nuskriaudė 22 m. 
amžiaus stenografę.

PASKUTINES NAUJIENOS
Tik ką atspauzdinta:

keturių agronomių VALGIŲ GAMINIMAS, 
su keliais tūkstančiais receptų, kaip 
pasigaminti valgius, gėrimus ir kitką.
Tokios knygos dar nėra buvę 560 pusi. 
gražiai įrišta $7.50.
Prof. Dr. V. Tumėnienės MANO ATSIMINIMAI. Visiems verta 
perskaityti 174 pusi. $3.00.

J. Narūne GINTARELE legenda. Iliust. V. Stančikaitė. Reto grą- 
žumo vaikams knygutė, pus. 24. $.95 
S. Raštikio Atsiminimai II, $7.00.
Reikalaukite visuose knygynuose ir pas
J. Karvelį. 3322 S. S, Halsted St., Chicago, III. tel. YA 7.0677.

P. S. galite pasiųsti savo artimiesiems į Lietuvą ir kitur 

Laikrodžius, AKORDEONUS, SIUVAMAS MAŠINAS, DEIMANTI
NIUS STIKLUI PEILIUS, PLUNKSNAKOČIUS ir visą eilę kitų 
dalykų.

Reikalaukite katalogų.

ATVYKITE IR
ĮSITIKINKITE
MOŠŲ KAINOS MAŽESNES 

NEGU KITUR!
— o ---

Pasirinkite medžiagas tiesiai iš 
ritinio ir jums nukirps kiek 
yra reikalinga vienai eilutei ar 
kelioms.

Pasirinkimas didžiausias
DIDŽIAUSIA MEDŽIAGŲ KRAUTUVE ŠIOJE 

A PYLINEJE
• ŠILKAS • VILNONES VIETOS IR ANGLIŠKOS ME
DŽIAGOS, • VELVET, • MEDVILNE, LININE IR LAN
GAMS UŽUOLAIDŲ VISOKIŲ RŪŠIŲ MEDŽIAGA.
Darbo valamios: Kasdien nno S:JW» vai. ryto iki fi vai. vak.; 
Pirmadienį iki 7 vai. vak.; šeštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 5 v.v.

įdomiausias romanas! HENRY S.

215 VVEST JACKSON AT WELLS
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9-4187
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LIETUVIŲ DIENOS FESTIVALIS — CICERO (ILLINOIS) ŠIMTAMETINĖJE ŠVENTĖJE
CICERO STADIUME — 1909 South 52nd Ave., Cicero, Illinois Sekmadienį, rugsėjo mėnesį 15 dieną, 1957 m., 6:00 valandą popiet.
Dainuoja: ALGIRDAS BRAZIS, Metropolitan operos solistas, D. Stankaitytė ir DAINA
VOS ANSAMBLIS, vadovaujamas S. Sodeikos.

šoka tautinių šokių grupės: ŽII.VITIS, vad. B. Jameikienės, ATEITIS, vad. Samoškos, 
SAULIŲ, vad. K. Ulevičiaus Ir TĖVIŠKĖLĖS JAUNIMO RATELIS, vad. L. Gružo.

Biletai gaunami: SLAZO maisto parduotuvėje, 2543 VVest 69th St.; PENCYLOS 
maisto parduotuvėje, 4501 South Talrnan Avenue; KARVELIO nrekyboje, 3322 South 
Halsted Street, Riletų kaina $1 00

Plačioji Cbieagos ir apylinkės visuomenė kviečiama dalyvauti
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NAUJ. PILIEČIUS PAGERBIANT
“I am an American Day” — taip yra pavadinta rytdiena. 

Jai galima duoti ir kitą vardą — “Naujiems piliečiams pagerbti 
diena”.

Jungtinės Amerikos Valstybės kasmet sulaukia naujų pi
liečių. Daug pačioje Amerikoje gimusių jaunuolių sulaukia 21 
metų ir jau gali balsuoti rinkimuose. Daug ateivių įsigyja pi
lietybę ir gauna visas piliečio teises bei privilegijas. Jų teisės 
yra lygiai tokios, kaip ir šiame krašte gimusiųjų. Tokios pat 
ir privilegijos. Aišku, tokios pat ir pareigos. Yra tik vienintelė 
išimtis, kad natūralizuotas pilietis negali būti renkamas JAV 
prezidentu. Į visas kitas pozicijas tiek federalinės, tiek atski
ros valsty tės (statė), tiek miestų jis gali būti renkamas ar ski
riamas.

Rytdiena kaip tik ir yra paskirta tam, kad visi naujieji 
piliečiai būtų pagerbti, kad jiems būtų primintos ne tik teisės 
ir privilegijos, bet taip pat ir jų pareigos, kurios yra labai svar
bios. Tą dieną bandoma labiau išryškinti pilietybės reikšmę, ne3 
jos prasmė yra daug didesnė, negu jos pagalba pasilengvinti 
sau darbą ar geresnę poziciją kur gauti. Nors ir tai svarbu.

Jungtinėse Amerikos Valstybėse naudojamės visomis lais
vėmis. Jas garantuoja demokratinė santvarka, sėkmingai vei
kianti nuo JAV nepriklausomybės paskelbimo dienos. Bet toji 
demokratinė santvarka tikrai neišsilaikytų, jei dauguma krašto 
piliečių būtų neįsisąmoninę ir nepersiėmę tos demokratinės san
tvarkos dvasia, jei jos nepalaikytų ir vienokios ar kitokios rū
šies pavojaus atveju jos negintų. Kai krašto piliečių daugu
ma yra sąmoningi ir pareigingi, krašto santvarkai viduje ne
susidaro pavojų. Nepavojingi ir išoriniai pavojai, nes krašto pi
liečiai ir savo gyvybę paaukos tokiems pavojams pašalinti. Tokių 
atvejų garbingoje JAV istorijoje jau buvo ne vienas, bet visa eilė.

Viena pačių svarbiųjų piliečio pareigų yra aktyviai dalyvauti 
krašto politikos gyvenime. Sąmoningas ir pareigingas pilietis 
kiekvienouse federaliniuose ar lokaliniuose rinkimuose panau
doja savo pilietinę galią — balsuoja. Jis balsuoja taip, kaip 
jo sąžinė diktuoja. Jei jis yra geras ir sąmoningas pilietis, jis

Prezidentas Eisenhoweris sveikina 15 mėn. vaikutį New- 
port, R. I., savo atostogų vietoje. Jį laiko jo tėvas. (INS))

ADENAUERIS, AR OLLENHAUERIS?
Mūsų specialaus korespondento Vokietijoje

Kas seka Vokietijos politinį 
gyvenimą, gali aiškiai pastebėti, 
kad Vakarų Vokietija pamažu, 
bet pastoviai, suka į dviejų par
tijų sistemą, kuri taip gerai 
funkcionuoja Anglijoje ir Jung
tinėse Amerikos Valstybėse, nes 
vienai ar antrai laimėjus rinki
mus, neįvyksta radikalių per
mainų krašto politikoje ir gy

poziciją, išgyvendamos 
krizę ir skilimus.

vidaus

gindamasi nuo komunizmo, vie
nybėje su Vakarais, drauge sau
goja in gina bendrąją Vakarų 
kultūrą. Adenauerio vadovau
jama Vokietijos krikšč. demo
kratų partija nuo pat pradžios 
užėmė aiškią krikščioniškos kul
tūros poziciją, kuri per kelis me
tus prikėlė Vokietiją iš materia
linio ir moralinio chaoso, į kurį 
buvo atsidūrusi karo gale, pa
kėlė ekonominę gerovę ir padidi
no Vokietijos svorį tarptautinė
je arenoje. Ligšiolinės Vokieti
jos politinės gairės buvo labai 
aiškios: stipriai surišti Vokieti
ją su Vakarais, iškelti krikščio
niškąsias vertybes kaip antidotą 
prieš veržlųjį komunizmą, sau
gotis Maskvos pinklių, sužadin
ti tautos pasitikėjimą savimi, 
remti privatinę iniciatyvą visose 
gyvenimo srityse, o ypačiai— 
kas buvo svarbiausia — įsigyti 
sąjungininkų pasitikėjimą nau
jąja Vokietija, kuri pamažu gi
mė dar okupacijos varžtuose.

Šios politikos vaisiai jau aiš
kiai matyti: vidaus gyvenime 
ekonominė gerovė, atremta į 
laisvos prekybos politiką, pro-

Vienas dviejų partijų vadas

Jau 1949 m. rinkimuose, nu
rungusi socialdemokratus, lai-1 paguojamą ministerio Erhardo, 
mėjo stipriausia Vokietijos par-1 aiškaus priešininko bet kokio 
tija CDU (krikščionių demokra Į valstybės į šią sritį įsikišimo ar
tų unija), kuri Bavarijoje vadi- ba nacionalizavimo. Šiandien

santi palanki tokiam kanclerio lenhaueris būtų buvęs valdžioje,
tikėjimui ir pasitikėjimui. Jis 
nuo pat pradžios įžiūrėjo tai, ko 
kiti nematė: tik tamprus ryšys 
su Vakarais gali išgelbėti Vo
kietiją, o drauge ir Vakąrus, 
nuo komunizmo grėsmės. Todėl 
jis visuomet atmesdavo siūly
mus paversti Vokietiją užtvara
tarp Rytų ir Vakarų, nes tai tik 
susilpnintų Vakarus ir pačią Vo 
kietiją išstatytų komunizmo pa
vojui.

tai šiandien Vokietijos sujungi
mas būtų jau įvykęs faktas. Gal 
iš tikrųjų taip ir būtų, tik klau
simas, kokia kaina? Adenaueris 
visuomet griežtai atmetė Vokie
tijos sujungimo klausimą Mask- 

(Nukelta į 7 psl.)

SVARBUS PRANEŠIMAS
Mūsų bendrovė turi su Rusi

jos Intuorist (Maskvoje) be
tarpių sutartį-įgaliojimą d ė 1 
siuntimo siuntinių j Lietuvą (ar 

kos Vokietijos sujungimas nepa Rusijon). Mes turime teisę pri
žengė nė žingsnio pirmyn. Tai

Vokietijos sujungimas
Dėl tokios Adenauerio politi-

yra vienintelis neigiamas punk
tas jo politikos balanse. Šį punk 
tą kaip tik labai pabrėžia social
demokratai savo rinkiminėje pro 
pagandoje. Pagal juos, jei 01-

Watch Crystals
REPLAGED

A written 
guarantee 

. on
watch repairs

CORREGT TIMEMARTIN
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2nd floor

venime. Ši sistema Vokietijoje 
balsuoja ne tik už jo manymu geriausią kandidatą ar kandida- gal dar yra peranksytva ne dėl 
tus, bet kartu ir už jam laisvę garantuojančią demokratinę san
tvarką. Tokiam piliečiui tenka kiek galima akyliau sekti politinį 
gyvenimą, sekti poltinių partijų veiklą, vertinti valdžios dar
bus ir kiek galima geriau susipažinti su kandidatų kvalifikaci
jomis.

Daug kur demokratinės santvarkos sugriuvo iš vidaus, nes 
piliečiai apsileido, savo pareigų nevykdė, rinkimuose nebalsavo, 
arba, jei ir balsavo, nežinojo už ką balsuoja. Piliečių apsileidi-

to, kad būtų radikalių atmainų 
pavojus, nes abi stipriausios 
(krikščionių demokraatų ir so
cialdemokratų) partijos yra de
mokratiškos ne tik iš vardo, bet 
ir iš esmės, bet dėl to, kad kai- 
kurios mažesnės partijos, ypa
čiai liberalai, dar turi savo pa-

mu, savo pareigų nesupratimu ir nevykdymu ar blogu vykdymu | sekėjų ir randa atgarsio tam 
pasinaudoja demokratijų priešai. Jiems yra atidaromas kelias 
į valdžią, kurią paėmę į savo rankas, nebesiskaito su piliečių 
valia, panaikina pačius rinkimus ar padaro iš jų pasityčiojimą, 
komediją, kaip Sovietų Rusijoje ir jos satelituose. Taip galėtų 
įvykti ir Jungtinėse Amerikos Valstybėse, jei piliečiai apsileistų, 
nebalsuotų ar blogai balsuotų ir kitų svarbių pilietinių pareigų 
nevykdytų. Piliečių apsileidimas — tai geriausia talka komu
nizmui, fašizmui ar kitokiam “izmui” įsigalėti.

“I am American” dieną Chicagoje jau keleri metai sėkmin
gai organizuoja mūsų tautietis žurnalistas Pieža. Jis tai daro 
didelio dienraščio “The Chicago American” pavedimu. Jo rū
pesčiu visos tautinės grupės ir šiaip jau daug patriotinių orga
nizacijų rytoj ruošia parengimus naujiesiems piliečiams pa
gerbti. .

Lietuviai šiam tikslui renkasi į Holy Family vilą, prie lie
tuvių senelių prieglaudos, kur bus pravesta speciali programa.

tikruose, gana įtakinguose, gy
ventojų sluogsniuose.

Pirmasis, kuris nelinki mažes
nėms partijoms mirties, yra 
pats kancleris Adenaueris. Jis 
mano, kad dar nėra atėjęs lai

St. Piežos apskaičiavimu, Chicagoje per praėjusius metus dau
giau kaip 500 lietuvių, daugiausia tremtinių, priėmė JAV pilie
tybę. Juos sveikindami, linkime jiems naudingai jungtis prie 
stiprinimo šio krašto demokratinės santvarkos ir jo gerovės, ne
užmirštant ir Lietuvos išlaisvinimo darbų. Tapdami JAV pi
liečiais, galėsite žymiai efektingiau jungtis prie tų darbų. Juk

narna CSU (krikščionių socialų 
unija). Mat bavarai vis nori 
pabrėžti, ypačiai išorinėse for
mose, savo nepriklausomybę nuo 
Bonnos. Taigi Vakarų Vokieti
joje iš vardo yra dvi krikščio
nių demokratų partijos, turin-

Vokietijai kiti kraštai gali pa
vydėti pasiektos gerovės, pasto
vios markės, atsistojusios šalia 
šveicarų franko ir amerikiečių 
dolerių, atstatytų miestų, gele
žinkelių, prekybos laivyno, su
mažintų įvežamųjų muitų, augš

imti Jūsų pačių sudarytus ir 
mums pristatytus siuntinius 
persiuntimui LIETUVON, pa
imant visus reikalingus mokes
čius.

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

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

GLOBE TRAVEL SERVICE 
4102 Archer Ave., 

CHICAGO 32, ILL.
TeL FRontier 6-6399

čios atskirus centrus, atskiras tų senatvės ir invalidumo pensi
kasas, atskirus atstovus, tačiau 
abiejų vadas yra tas pats Aden
aueris.' Paskutiniame parlamen
te krikšč. demokratai, surinkę
12 500,000 balsų (45% visų rin-, visQ akivaizdoJe k _ 
klkų), pravedi į parlamentų 244 kjc{i ,autai „ ia, , 
atstovus ir užsitikrino sau abso- zjcya, Raj „ įtlkinti
liūtinę balsų daugumą. ,taj iUetj kad atįj„s , valdžif

Kaip matome, iki šiol ; .^demokratams, bua daf .
demokratai Vokietijoje turėjo

kas vienai partijai imtis vai-. pasitikėjimą plačiose gyventojų 
džios atsakomybės. Vienos parti masėse. Bet svarbiausia, kad
jos sistema dar yra perdaug gi
liai įsispaudusi į vokiečių ir pa
saulio atmintį, kad būtų galima 
jau rizikuoti imtis atsakomybės 
tik vienai partijai. Dėl to ir tuo 
atveju, jei vėl krikšč. demokra
tai pralamente gautų absoliuti
nę balsų daugumą, Adenaueris 
yra apsisprendęs už kiek galint 
platesnę koaliciją, kad valdžia 
būtų visai demokratiškai nusi
teikusių partijų atspindys. Taip 
buvo ir po 1953 metų rinkimų: 
vyriausybė buvo sudaryta iš vi-

JAV stovi už Lietuvos ir kitų pavergtųjų tautų išlaisvinimą. J Sų partijų, išskyrus socialdemo
kratus, kurie apsisprendė pasi
likti opozicijoje. Žinoma, pla
čiais pagrindais sudaryta koali
cija negalėjo veikti, kaip sviestu 
patepus, nes atskirų partijų in
teresai kartais labai susikryžiuo 
ja. Dėl to prieš porą metų, įvy
kus didesniems trynimasi, iš 
koalicijos išėjo pabėgėlių ir li
beralų partijos, pereidamos į o-

Idealus jaunuolis
t VYSK. V. BRIZGYS

Kalbu čia ne apie šventuo
sius; nors tai, kas yra vadinama 
šventumu, yra tam tikras žmo
gaus kilnumo laipsnis. Į kilnu
mą ligi šventumo yra beveik 
kiekvienam individui savitas ke 
lias. Kaip čia šešiolikoje eilučių 
galėtum užsimoti apie tai kalbė
ti? Noriu čia paminėti minima- 
lines, visiems bendras ir abso
liučiai būtinas sąlygas ne šven
tumui, o tik paprastam natūra
liam kilnumui. Be jo yra neįma
nomas joks augštesnis žmogaus 
tobulumas.

Tų sąlygų yra nedaug, tik 
dvi: proto kuklumas ir elgesio 
padorumas. Iš proto kuklumo, 
kurį galime pavadinti sugebėji
mu teisingai vertinti dalykus, 
seka:

Pagarba autoritetui. Augš
čiausias autoritetas yra Dievas. 
Po jo seka pagarbos verti žmo
nės. Pagarba praeičiai. Praei
tis yra tarsi koki neprieinami 
archyvai, kuriuose yra sukrau
tos visos žmonijos ir visokios 
pasiektos pažangos lobiki; ku
rioje glūdi visi garsūs ir gar
bingi tautų ir asmenų žygiai, 
kurioje laukia prisikėlimo visi 
žmonės ir jų darbai.

Perdaug apie savo išmintį ma
nąs, nepastabus, kitais nepasi- 
tikįs jaunuolis išeina į subren
dusio žmogaus ’yveuiiną nepa
ruoštas.

Antroji sąlyga yra elgesio pa 
dorumas. Mums, kriščioniškos 
tautos vaikams, bus aiškiausia, 
jeigu kalbėsime apie krikščio
niškai suprantamą elgesio pa
dorumą. Krikščioniškasis pado
rumas esmėje yra tas pats na
tūralusis padorumas, kaikuriuo 
se dalykuose patobulintas. To
kio turinio padorumas yra būti
na sąlyga žmogaus kilnumui ir 
betkokiam idealizimui.

Tiek žmogaus idealumui, tiek 
ir vadinamam šventam kilnu
mui, be abejo, nėra ribų. To
dėl, kalbant apie idealizmą, ga
lima įvardinti daug visokių do
rybių, jū laipsnių, kelių ir t.t. 
Tačiau be šių dviejų sąlygų — 
proto kuklumo ir elgesio pado
rumo — negali būti kalbos apie 
žmogaus idealumą .apie lavini
mąsi natūraliose ar krikščioniš
kose dorybėse.

Yra tikra tiesa, ką iš Patar
lių knygos kartoja apaštalai Pet 
ras ir Jokūbas, kad išdidiems 
Dievas priešinasi, o nuolankiems 
duoda malonės. Kuklaus proto 
žmogus pasiekia protu ir širdi
mi taip augštai, taip giliai, apie 
ką net galvoti nepajėgia išdidu
sis žmogus. Visų didelių žmo-Į 
nių—filosofų, mokslininkų, a-1 
paštalų — kuklumas nebuvo at
sitiktinis jų charakterio bruo
žas. Tai buvo esminė ir būti
na jų didybės savybė.

jų, vis augančios krašto pramo
nės, nedarbo nebuvimo ir kitų. 
kituose kraštuose tik svajoja
mų, gėrybių.

vo-

pirmą kartą Vokietijos politinio 
gyvenimo istorijoje katalikai ir 
protestantai sudarė bendrą kr. 
demokratų partiją. Todėl nie
kas negali jai prikišti klerika
liškumo; iš kitos pusės yra už
tikrinta religinė taika, sugyve
nimas ir politikoje išvengiama 
rungtyniavimo tarp konfesijų, 
pamirštama buvęs vienų antrais 
nepasitikėjimas. Šiandien Vo
kietijos katalikai ir protestantai 
krikščionių demokratų partijo
je, eidami ranka rankon išvien, 
bendrai kovoja, gindami morali-

riau ? Opozicija šioje srityje sa 
vo rinkiminėje propagandoje kr 
voja atšipusiais ginklais. Todė 
visas opozicijos propagando' 
svoris yra metamas ant užsie 
nio politikos: tai korta, kuri: 
dar tikimasi laimėti. O Adenau
eris nuo pat į valdžią atėjimo 
yra klausimą aiškiai pastatęs: 
laisvė ir saugumas drauge su 
Vakarais; tai kelias, kuris vie
ną dieną nuves į Vokiettijos su
jungimą. Kitaip beliktų pasi
duoti Maskvos vilionėms ir kris
ti į glėbį komunizmui.

Adenaueriui visuomet buvo 
labai aišku, kad laisvė ir sau
gumas yra būtinos sąlygos so- 

nes ir dvasines vertybes,, deda- balinei politikai plėtoti. Nuo to
^priklauso ir krašto ekonominėmi jas į krikščionišką valstybės 

sampratą, tuo būdu atsiremda
mi į krikščionišką pasaulėžiūrą 
ir pastatydami ją prieš vis plin
tantį materializmą, įsikūnijusį 
komunizme.

Adenauerio programa

gerovė, ir kultūrinio gyvenimo 
lygis. Vakarų Vokietija yra gy
vas šios politikos teisingumo liu 
dininkas. Per aštuonerius me
tus Adenaueris užsispyrusiai 
laikėsi šios politikos, nė kiek 
nesvyruodamas net tada, kai są-

Vokietija, pati saugodamasi :r jungininkų politika neatrodė e-

JANIS KLIDZEJS
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Vertė A. LEITISKIS

(TĘSINYS)
— Niekada — atsakė Andrius.
— Tu vis dar žalias. Pagyvensi Rygoj, tai pama

tysi. Tai žinosi kas yra gyvenime dviguba porcija. 
Taip, broleli...

— Na, klausė Andrius.
— O! Visgi nori žinoti! Tai klausykis: gyvenime 

dviguba porcija drąsiam jaunam vyrui yra degtinė ir 
mergos.

— Netikiu.
— Jei nori būti avingalvis —netikėk. Ar nesi gir

dėjęs dainos, kur sakoma: gyvenimą daro saldų vy
nas ir moterys. Supranti?

Ir vėl pradėjo visi apie tai kalbėti ir ginčytis.

<lie«. Draugą

Senoviškas, gimtojo krašto sūris, labai skanus, “kaip tik toks 
kokį senelė gamindavo.” BABUŠKA BRAND Europos skonio kai
miškas sūris sukels jums praeities svajones. Dabar galima pirkti 
jūsų apylinkės krautuvėje. Pirkite šiandien ar rytoj.
G. E. ZUERCHER & CO., 313 N. Carpenter Street

Chicago 7, III. MDnroe 6-6692
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Siunčiame pigiausiomis kainomis maistą, angliškas medžia
gas, ir vaistus į visus kraštus.

DfiMESIO! Vienos rūšies maisto siuntiniai nebesiunčiami: 
Jie gali būti tik sudėtiniai.

Darbo vai., išskiriant šventadienius, 9—6 vai.

PATRIA GIFT PARCEL C0.
3741 VVest 26th St, Chlcago 23, Dl. USA Tel. CRawford 7-2126 
3305 S. Halsted St. (Alfonsas Kavaliauskas). Tel.: LA 3-2021. 

6908 Superior Ave., Cleveland S, Ohio (Bronius Gražulis).

nuką.
— Juokitės, juokitės! Ateis ir jums... ateis lr 

jums... — senukas truputį įsižeidė ir pradėjo smarkiai 
dirbti.

— Nesiraivykite! Dirbkite! Papratę liežuvį kaip 
gumą plakti! Krūmini, nešk, augštyn! — senis supyko 
ir pradėjo įsakinėti.

Andrius stovėjo pačioje viršūnėje ir susimąstęs 
žiūrėjo viršum miesto stogų. Ilgai, ilgai. Ryga, Ryga! 
Tu savyje slepi dangų ir pragarą, grožį ir beprotybę, 
jėgą ir silpnumą, turtus ir neturtą. Kultūra, menas, 
mokslas — viskas. Nieko iš to dar nesu matęs... Nie
ko.

Įvairiomis spalvomis mirgėjo stogai, jais užtverti, 
žaliavo sodai. Kaip mažumą, menkystę ir praeinamu
mą po save palikdami, į dangų stiepėsi katedrų bokš
tai ; prieš juos mirgėjo mėlynoji, plačioji Dauguva, ku 
rios vandenyse putodami šen ir ten plaukė laivai, rau
donai baltom ir kitų įvairių spalvų vėliavom stiebuo
se, ir jų švilpesys nuaidėjo per stogus, tarsi atsisvei
kinimo dainą dainuodamas.

Ilgai taip Andrius stovėjo. Visas reginys tarsi 
kėlė viršum miesto kažkokią galingą ranką, kuri gali 
valdyti ir padaryti visa, kuri ir gyvenimo tamsiąsias• — Oi, jūs jaunieji kumeliai!.. — sakė Totoraitis, 

galva linguodamas ir į apačią žiūrėdamas kaip iš augš- valandas gali pakelti iki dangaus žvaigždžių, 
to bokšto. — Jūs dar nieko iš gyvenimo neišmanote. Ir vėl Andrius matė šviečiant saulę per visas Dau
Taip jau, turbūt, yra, kad kiekvienas savo gyvenime, 
taip sakant, tiiri galvą atsitrenkti į sieną. Tada suži
no, kas ko vertas, kas ne. Ir aš buvau jaunas. Manote

guvos ir Rygos platumas toli, kiek akis užmato.
Krūtinę užplūdo kažkoks linksmas saldumas, toks,

kaip toji galingoji audra, kuri buvo jame, ir Andrius
kitoks? Per plauką toks pat, kaip jūs! Bet dabar daug | galėjo mąstyti apie tai, kad visdėlto yra verta gyve- 
ko gailiuosi. Jei galėčiau pradėti gyvenimą iš pradžios, nimą mylėti. Galima jo neapkęsti ar mylėti, bet verta
tai aš visai kitaip gyvenčiau...

— Ha, ha! Csuočiui gaila, kad jam iš tos dvigu
bos gyvenimo porcijos likusi tik pusė... 2inoma, gai
la... Ha, ha...

Žinoma! dar tik degtinėlė...
Jaunieji vyrai pradėjo tyčiotis ir visaip išjuokti Be

tikėti tuo, ką nori pasiekti.
Vėl atėjo visų jėgų ir jausmų sustiprinimas. Ūžė

dangus, tarsi jo mėlynė lūžtų į dalis. Kokių dvidešimt 
lėktuvų, kaip spindinčių sidabrinių žvaigždžių supo 
ratais Rygą ten ir atgal.

— Dirbti, dirbti, dirbti! Dovydas juk nugalėjo Ga

lijotą — sakė mintyse sau Andrius ir, linksmą melo
diją švilpaudamas, lipo laiptais žemyn.

— Čia vaikščioja, kaip šunies uodegą suvalgęs, 
čia vėl švilpauja kaip strazdas! Tavęs nesupras nė 
vos užgimęs paršas, nė seniausias arklys. Iš tikro!

Krūminis norėjo patraukti per dantį Andrių, An
drius nusišypsojo ir pašvilpavo.

— Taip, arkliai yra gudresni už žmogų, kai jis 
pagirioja, — jis sakė.

Abudu per kaktą pažiūrėjo vienas į antrą.
— Na, ką mes čia erzinsimės! Klausyk, ar po dar 

bo nenuvažiuotumėm į Kišių ežerą išsimaudyti...
— Gerai! Tebūnie! Andrius sušuko, nes dabar jis 

buvo toks pat linksmas, kaip ryte buvo prislėgtas.
Į Kišių ežerą važiavo taip pat Lipuras ir Klimo- 

vas. Buvo toks gražus vakaras prie ežero.
Visas paežerys pilnas žmonių. Dainavo, šūkavo, 

juokėsi. Grojo patefonai. Keli išsimaudę ten pat susu
ko valsą, klausydamiesi linksmos ir liūdnos muzikos 
apie užmirštą meilę.

Ežero paviršius bangavo melsvas, toks kaip mels
vai pilkas švinas, ir vakaro saulėleidis jį nudažė ro
mantišku rausvumu. Baltos jachtų burės plaukiojo 
šen ir ten ežeru, ir pasisukdamos šonu į saulę, sumir
gėjo ružavai, kaip meilės angelo svajonių sparnai.

Tokia jaudinanti ir jaunystės ilgesio pilna nuotai
ka čia buvo.

Andrius šoko į ežerą ir plaukiojo ir daužėsi vi
saip, tarsi šias gelmes ir grožį norėdamas išlieti ant 
kranto. Darė visokius triukus rankom ir kojom, nė
rė kaip ungurys ir pats džiaugėsi savo jėga ir vikru
mu.

Išlipęs ant kranto, ilgai sėdėjo tylus. Garsai ir 
spalvų mirgėjimas jo jaunąją širdį buvo pakėlęs ant 
savo audringų sparnų. Dabar ji nešė jo paties audra. 
Kur?

lBua daugiau)
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

WIth Justiflable pride and thunderous reyerberationa, the cry “I ain an
4 > »•

American” will ring through the bearta of patriotą and citizena the 

countryside over on Sunday, September 15, the day sėt aside to coinnie-

morate the priceless worth of our citizenship.

Šeštadienis, 1957 rugsėjo 14

Uft your heart too on that glorlous day, and reflect with thousanda of 

othera on the selenui tdgnificance of that star spangled heritage: “I am 

an American!”

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
This page sponsored by the firms and civic leaders listed below.

WE HEARTILY ENDORSE THIS
PATRIOTIC PROGRAM

BEAUTY BAZAAR
' MR. RICHARD 

MISS HELEN 
MISS FAYE

Free Parking Air Conditioning

7934 Oakton Tfl 3-9748
WE HEARTILY ENDORSE THIS

PATRIOTIC PROGRAM

JOHN J. RICKHOFF 
COMPANY 

321 East 152nd St.
“.Everything In Sheėt Metai” 

Roofing - Heating - Sheet Metai
PHONE FULTON 5-3235

8334 So. Marshiield
HARVEY, ILL.

WE HEARTILY ENDORSE THIS J7 
PATRIOTIC PROGRAM

I O H N Y’ S 
TRAILER SALES

VA 4-9374

6800 N. Mannheim

DĖS PLAINES, ILL.

We Heartily Endorse This Patriotic Program 

F and S FOOD SHOP
(Now under new management)

FAYE GREENFIELD & MAX PRIMALK, owpers 
Complete Line of Fresh Fruits and Vegetables 

ALSO
Hot Kosher Corned Beef 

FREE PROMPT DELIVERY ANYVVHERE
Phone COlumbus 1-9700 12 South Central Avė.

CHICAGO, ILLINOIS

VVE HEARTILY ENDORSE THIS 
PATRIOTIC PROGRAM

CICERO SHEET 
MET AL, INC.

Heating Air-Conditioning And 
General Sheet Metai

FRANK EISELT, Pres.
TO 3-0776

5949 W 3 Įst St. TO 3-0776
CICERO, ILL

VVE HEARTILY ENDORSE THIS 
PATRIOTIC PROGRAM

DIAMOND
DISTRIBUTORS
WHOLESALE GROCERS

Purveyors To Restaurants, Hotels 
and Institutions

1915 S. Blue Island Avė.
MO 6-6060

VVE HEARTILY ENDORSE THIS 
PATRIOTIC PROGRAM

CLIFFORD - TACOBS 
FORGING CO. 
DOROTHY METZGER

HA 7-3518

332 S. Michigan Avė.
WE HEARTILY ENDORSE THIS 

PATRIOTIC PROGRAM

MAROUETTE 
DRESS SHOP
PHONE HUDSON 3-4298

7937 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILLINOIS

VVE HEARTILY ENDORSE THIS 
PATRIOTIC PROGRAM

JOHN’S 66 SERVICE
STATION ,

JONN W. ZICHTERMAN, Own.

LI 9-8485

4301 N. Lincoln Avė.

Jr

VVe endorse this natriotic program

WIL RAE SERVICE
Specializing In Braike Service , 

HENRY BENCK, Ovvner
5950 S. Ashland Avė. GB.6-2278 

VVe endorse this patriotic program

BEL - PARK BAKERY
Fresh Oven Goods Daily 

3250 N. Cicero SP. 7-8114

VVE HEARTILY ENDORSE THIS

PATRIOTIC PROGRAM

Mm. H. MULHALL
WHOLESALER

Meats and Sausages
PHONE HILLTOP 5-3234

VVE HEARTILY ENDORSE THIS
PATRIOTIC PROGRAM

H AIICEK
DRUG STORE
BOB HAJICEK, Ovvner

. RIVERSIDE 7-0585

3250 So. Harlem
RIVERSIDE, ILL.

VVE HEARTILY ENDORSE THIS 
PATRIOTIC PROGRAM

LITTLE RALPH’S
SEA FOOD AND 

DELICATESSEN

608 Devon TA 5-3301

PARK RIDGE, ILL.

VVE HEARTILY ENDORSE THIS 

PATRIOTIC PROGRAM

FLOOR COVERING 
INSTALLATION 

COMPANY
Carpet — Linoleum — Tile 

PHONE HA 7-4368

1621 S. Michigan Avė.

We Heartily Endorse This Patriotic Program

MIDVVEST BOWL
MR. GEORGE KUHAR, PProp

8 MODERN ALLEYS 
MIDVVEST HOTEL BASEMENT

Phone NE vada 2-3600 6 North Hamlin Avė.
CHICAGO, ILLINOIS

J

We Heartily Endorse This Patriotic Program

EDDIE RUCH PONTIAC
FACTORY AUTORIZED

SALES AND SERVICE

Phone WHeaton 8-5130 425 West Front
WHEATON, ILLINOIS

rZ

We endorse this patriotic program
LIBERTY DRIVE GARAGE

WH 8-0686 
218 Liberty Drive 

VVHETON, ILL,

VVe endorse this patriotic program

JANICE LINGERIE & 
SPORTS WEAR

Mr. Michael & Mr. Hayes, own. 
6311 S. VVestern Avė. .. PR 6-0198

We endorse this patriotic program

EL MONACO’S 
RESTAURANT

Dundee & Sunset Ridge Road 
NORTHBROOK, ILL.

We Heartily Endorse This Patriotic Program

L A N D - A I R, INC.
PARENT COMPANY

CALIFORNIA EASTERN AIRWAYS, INC.
Phone UNderhill 7-7550

7444 West Wilson Avenue
CHICAGO, ILLINOIS 

'flj

We Heartily Endorse This Patriotic Program

PU C C I’ s
ENTERTAINMENT NIGHTLY 

Featuring
Chicagolamd’s Finest Singers 

CLOSED MONDAYS 
Serving The Finest

IN EXCELLENT FOODS AND MIXED DRINKS

Phone FOrest 6-9725 7715 W. Roosevelt Road
FOREST PARK, ILL.

VVE HEARTILY ENDORSE THIS

PATRIOTIC PROGRAM

HIGGINS TAVERN
MR. J. F. HIGGINS, Owner

2951 L 92nd St.
RE 4-9250

VVE HEARTILY ENDORSE THIS 
PATRIOTIC PROGRAM

A A A
METAL FINISHERS,

INC.

1835 N. Larrabee St.

MO 4-0639

VVE HEARTILY ENDORSE THIS 
PATRIOTIC PROGRAM

CHICAGO
ELECTRICAL

CONSTRUCTION
COMPANY

Licensed Electrical Contractors 
Industrial - Commercial 

Residential
SAM GENARDO, Ovvner

PO 7-9090
5938 So. Pulaski

VVE HEARTILY ENDORSE THIS 
PATRIOTIC PROGRAM

A LB ER T S 
AUTO WRECKERS

ODIE ALBERT, Ovvner

5127 S. SUte St.
DR 3-8488

VVE HEARTILY ENDORSE THIS 

PATRIOTIC PROGRAM

PHILIP A. FARO
ARCHITECT

Jf

We Heartily Endorse This Patriotic Program

Q U A K E R
FINANCE COMPANY

Phone WAbash 2-2125 25 East Congress St.

CHICAGO, ILLINOIS

We Heartily Endorse This Patriotic Program

SERVICE TRUCKING CO., INC.
Phone CEdarerest 3-5866 10634 So. Maplevvood

VVE HEARTILY ENDORSE THIS 

PATRIOTIC PROGRAM

A & B. FOOD MART
FOOD AND LIQUORS
8459 S. Burley Avė.

BA 1-2321

VVe endorse thią patriotic program

L E I T Z A
DIE and TOOL CO., INC

5462 N. Damen LO 1-1580

VVe endorse this patriotic program

LA FAME PLASTIC’S, INC.

2011 W. 69th St. WA 5-2284

VVe endorse this patriotic program

SAM & LIL’S PET SNOP
PHONE GRACELAND 7-5607 

3453 North Southpctrt 
CHICAGO, ILL.

VVe endorse this patriotic program

RUSS’S DELICATESSEN
Barbacued - Ribs - Chicken 

Beef Sandwiches
LI 9-9499 8701 No. Broadway

CHICAGO, ILL.

We Heartily Endorse This Patriotic Program

LORRAINE’S BAKERY
MII ill’j iHĮI !ll| ĮI1

FRESH OVEN GOODS DAILY

VVE HEARTILY ENDORSE THIS

PATRIOTIC PROGRAM

CHARL-ED 
BEAUTY SHOP

EXPERT BEAUTY SERVICE

1917 E. 79th St. RE 1-3265

VVE HEARTILY ENDORSE THIS 

PATRIOTIC PROGRAM

MR. MITCHELL (MITCH) Mgr.

CUTIE 
PIE DRIVE IN 

5636 W. Grand ME 7-4456

PATRIOTIC PROGRAM

ADCOC K 
TRENCHING &

----- ' LA GRANGE, ILL.
•K----------------------------------------------------

OPEN SUNDAYS TILL 2 P.M.R ’

3956 West 63rd St. PO 7-1335

Jf
VVE HEARTILY ENDORSE THIS PATRIOTIC PROGRAM

ELABORATED ROOFING 
COMPANY

4417 So. Wentworth Avė. BOulevard 8-4400
J?

PATRIOTIC PROGRAM

TA Y BEE 
CARTAGE

VI 7-5100

600 West 41st St.

VVE HEARTILY ENDORSE THIS 
PATRIOTIC PROGRAM

ADELL LONES 
APPARTMENTS

MRS. ADELL LONES

4911 S. Parkway

AT 5-9313

VVE HEARTILY ENDORSE THIS VVE HEARTILY ENDORSE THIS
PATRIOTIC PROGRAM PATRIOTIC PROGRAM

CENTRAL
ROOFING CO.

A. SP.EARS

LINDEN 4-1125

4238 Waren Avė.
HILLSIDE, ILL.

B R OACH 
ENGINEERING

& MANUFACTURING CO.,
INC.

5522 W. Lake St.

CO 1-3247

VVE HEARTILY ENDORSE THIS 
PATRIOTIC PROGRAM

R A Y’ S
HAIR STYLING

STUDIO
PHONE GROVEHILL 6-9323

5838 So. Kedzie Avenue
CHICAGO, ILL.

VVE HEARTILY ENDORSE THIS 
PATRIOTIC PROGRAM

RED LINE PRESS
“We Serve To Serve Again”

MR. VVALTER J. HOLZKOPF, 
Prop.

3178 Milvvaukee Avė.
PHONE KILDARE 5-7811

VVE HEARTILY ENDORSE THIS

PATRIOTIC PROGRAM

S T E V E N’ S
LAUNDRY & DRY CLEANING

Phone HEmloek 4-3723 and 4-3725

3001 West 5Įst Street

CHICAGO, ILL.

VVE HEARTILY ENDORSE THIS 
PATRIOTIC PROGRAM

L O U I E’ S
STANDARD SERVICE

LEVVIS GALTO, Ovvner

1000 W. 35th St.

VI 7-9388

VVE HEARTILY ENDORSE THIS 
PATRIOTIC PROGRAM

McCHESNEY AND 

MILLER, INC.
Mr. Oscar E. Milier, Owner 

Quality Groceries, Meats, Produce 
PHONE GLEN ELLYN 15

475 Main Street
GLEN ELLYN, ILL.

VVE HEARTILY ENDORSE THIS 
PATRIOTIC PROGRAM

B & K
SAFETY SERVICE

ELMER HEIMBERG (Be), Own.

Sinclair Products

3655 W. 63rd St.

PO 7-8404
f

VVE HEARTILY ENDORSE THIS
PATRIOTIC PROGRAM

T E A N N E’ S 
LOG CABIN

JEANNE ZUPAN, Owner 
LYON 3-9817

7318 Pershing Rd.
LYON, ILL.

VVe endorse this patriotic program

LARRY'S BRAKE SHOP
.PR 8-9365

7319 So. VVestern Avė .

VVe endorse this patriotic program

ANDY’S BOWLING PRO. 
SHOP

6310 S. VVestem Avė. PR 6-8882

VVE HEARTILY ENDORSE THIS

PATRIOTIC PROGRAM

BURKE MOTORS
6455 So. Western Avė.

VVE HEARTILY ENDORSE THIS 
PATRIOTIC PROGRAM

MADISON 
STREET MOTORS,

INC.
PAUL HALL, Owner

Lincoln - Mercury
SALES and SERVICE

4525 W. Madison St.
CO 1-5500

VVE HEARTILY ENDORSE THIS 
PATRIOTIC PROGRAM

M A R C O E 
PHARMACY

“VVhere Pharmacy Ia A Profession’’ 
Pick Up and Delivery Service 

On Presoriptions

6801 West Belmont
PHONE TUXEDO 9-1221 

CHICAGO, ILL.

VVE HEARTILY ENDORSE THIS 
PATRIOTIC PROGRAM

CENTURY 
DRAPERY CO

VI 8-0833

124 N. Marion St.

OAK PARK, ILL.

VVe endorse this patriotic program

HELANDER & GODEY
MEN’S WEAR

ST 3-4484
7904-06 So. Ashland Avė.

VVE HEARTILY ENDORSE THIS
PATRIOTIC PROGRAM

A and K
MOTOR SALES

ANDREVV KOCHALKA, Ovvner

PR 8-2414

6335 S. Western Avė.

VVe endorse this patriotic program

JOHN L HIGGINS
PLUMBING CONTRACTOR

HE 4-9400
7149 So. VVestem Avė.

VVe endorse this patriotic program
J. &C. BUILDERS

J. MORTENSEN, Ouner
PO 7-1622

4125 VV. 59th St

VVE HEARTILY ENDORSE THIS 
PATRIOTIC PROGRAM

WEST TOWNS 
REFRIGERATION

& AIR CONDITIONING
PHONES

Flllmore 5-3758
AND

Flllmore 3-7608
MELROSE PARK, ILL.

VVe endorse this patriotic program

FOX AUTO REBUILDERS

9601 Crauford GA 4-8200

(Continuation on page 5)
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(Continuation irom page 4)

WE HEARTILY ENDORSE THIS 

PATRIOTIC PROGRAM

P R E M I E R 
ENGRAVING CO. 

DE 7-5590

417 N. State St.

WE HEARTILY ENDORSE THIS

PATRIOTIC PROGRAM

A FRIEND

We endorse this patriotic program i

CONGRESS GLASS CO.
3911 W. Chicago Ave.

We endorse this patriotic program
ENOCH PETERSON

CONCRETE COMPANY
VA 6-8896

5486 Harvard OR 3-3865
SKOKIE, ILL.

We endorse this patriotic program
SUBURBAN HAIR STYLISTS.

PHONE ORCHARD 5-5580 
4145 Main Street 

SKOKIE, ILL,

WE HEARTILY ENDORSE THIS 

PATRIOTIC PROGRAM

A FRIEND
WE HEARTILY ENDORSE THIS 

PATRIOTIC PROGRAM

A R T’S
TREE SERVICE 8C 

LANDSCAPING
DAVID CRAM, Owner 

CO 7-0911’

3260 Elston Ave.

WE HEARTILY ENDORSE THIS 
PATRIOTIC PROGRAM

DERNBACH’S
LANDSCAPE
SERVICE

Mr. Vincent Dembach, Owner .
FILMORE 3-5493

2323 South 13th
BROADVIEVV, ILL.

WE HEARTILY ENDORSE THIS 
PATRIOTIC PROGRAM

LA SC AL A 
RESTAURANT &

COCKTAIL LOUNGE
JOSEPH BIANCALANA,, Own.

DE 7-8335

1121 No. State St.

WE HEARTILY ENDORSE THIS 
PATRIOTIC PROGRAM

t 1. T. DUNNE 
Roofitig Company

LA 1-0114

3411 W. Ogcten Ave.

WE HEARTILY ENDORSE THIS 
PATRIOTIC PROGRAM

PLENTY WOOD 
FARMS
Specializing In

Complete Luncheon and Dinners 
Open Daily Including Sundays

and Holidays
' FOR RESERVATION

PHONE PORTER 6-0250
130 South Church
BENSENVILLE. ILL.

WE HEARTILY ENDORSE THIS 
PATRIOTIC PROGRAM

TATOOLE & 
SCHR OLL

REAL ESTATE & INSURANCE

3416 West 63rd Street
CHICAGO, ILL.

WE HEARTILY ENDORSE THIS 
PATRIOTIC PROGRAM

GES
ENGINEERING CO.
ELECTRICAL & MECHANICAL

CONSULTING ENGINEERS

101 Addison St. TE 2-0624
ELMHURST, ILL.’

Jr

VVE HEARTILY ENDORSE THIS 

PATRIOTIC PROGRAM

GENE’S CONOCO 
SERVICE STATION
TIRES - TUBES - ACCESSORIES

4359 N. Kildare PA 5-9444

\VE HEARTILY ENDORSE THIS 

PATRIOTIC PROGRAM

BLĄIR’S TAP 
RE 4-9017

10510 Ewing
Jf

We endorse this patriotic program

JUNG LAUNDRY
2 DAY SERVICE 

5831 W. Roosevelt Rd. OL 2-2090

WE HEARTILY ENDORSE THIS 
PATRIOTIC PROGRAM

R O Y P. 
MORRISON

REAL ESTATE - INSURANCE 

PHONE TRIANGLE 4-7200

7925 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

We endorse this patriotic program
N BILL M E H L S
— SUPER SERVICE STATION 

• Gas — Oil — Greasing — Washing
RA 3-9461 1356 W. 87th St.

CHICAGO, ILLINOIS

We endorse this patriotic program

CO-OP HEATING & 
SHEET METAL

GEORGE ZOUBEK, Own. 
1932 S. 59tb Court TO 3-8155 

CICERO, ILL,
We endorse this patriotic program

ANDERSON PLASTERING
COMPANY

Plastering of All Kinds
8530 S. Racine VI 6-2953——————————— —
We endorse this patriotic program

KOYAKS SERVICE & REPAIR
JOSEPH KOVAK 

No. E. Com. Slst & La Grange Rd.
FL 2-9867, La Grange Park, III. 

We endorse this patriotic program

THRU WAY
SERVICE STATION 

PL 2-9031 7284 S. Chicago Ave.
CHICAGO, ILL.

We endorse this patriotic program

B U R C A L’ S
GAS FOR LESS 

General Auto Repair 
6321 W. Roosevelt Rd. GU 4-9888 

BERVVYN, ILL.
We endorse this patriotic program

CLEM FIHGERHUT
B AKE SHOP

Specializing in Pastry and Cakes 
2114 S. Cicero Ave. TO 3-0988 

CICERO, ILL.

We endorse this patriotic program
HARRY & PAULIHE’S 

T A V E R N
Specializing In. Sandwiches 

P i z za
Rcbsevelt Rd., Route 83, TE 2-9624 

ELMHURST, ILL.
We endorse this patriotic program
CENTRAL STATES ROOFING

COMPANY
CHARLES CLABOTS

21 N. Wlscnnsin Ave. TE 4-6137 
VILLA PARK, ILL.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS===SS
I We endorse this patriotic program

BOCANEGRA GROCERY
ALFRED BOCANEGRA 

MR. & MRS.
1123 S, Morgan________SE 3-8552

s=

We Heartily Endorse This Patriotic Program

R I G G I O’ S
ITALIAN RESTAURANT

Specializing In
PIZZA — STE AKS — CHICKEN — RIBS 

FOR HOME DELIVERY
Phone TAlcott 5-3404 7530 Oakton

We8t of Milwaukee Ave.
NILES, ILLINOIS

Jr

We endorse this patriotic program

BERT'S BARBER SHOP
BERT J. CARLSON, Owner 

8857 California GA 4-8480
Evergreen Park, III.

We Heartily Endorse This Patriotic Program

H. KAPLAN COMPANY 
MR. M. D. STEINHOLTZ,president 

188 W. Randolph St. ST 2-0055

We Heartily Endorse This Patriotic Program

SCHIMMIN OIL COMPANY
DISTRIBUTOR OF

Conoco Gasoline — Fuel Oil — Super Motor Oil 
PHONE CLEARBROOK 3-4188 

If No Answer
PHONE CLEARBROOK 3-0163

302 East Northwest Highway
MOUNT PROSPECT, ILL.

We Heartily Endorse This Patriotic Program

L YO N S

ELECTRIC COMPANY

J?

J?

1925 Riverside,

PATRIOTIC PROGRAM

McLEAN
CONSTRUCTION

COMPANY
PHONE GIBSON 8-0323

10650 South 82nd Court
PALOS PARK, ILL.

Jr
We Heartily Endorse This Patriotic Program

B & M PAVING
Mr. Wm. E. McKERNAN, Qwner

520 South. Fairfield Lombard 6130
. • • ’S

LOMBARD, ILLINOIS

PATRIOTIC PROGRAM

H UDSON
BOILER & WELDING CO.
LARENCE F. SUMMITT, 1 

MO 6-1650

1725 W Hubbard

J

Vfe Heartily Endorse This Patriotic Program

P. M A L Y S A
CONSTRUCTION COMPANY

Phone FUlton 5-6600 13156 So. Francisco Ave.

BLUE ISLAND, ILL.

Jr

Jr

PATRIOTIC PROGRAM

CAMPBELL 
AUTO SERVICE

GR 6-7227

2100 W. 63rd St.

We Heartily Endorse This Patriotic Program

WIMP PACKING CO.
Phone YArds 7-6565 1147 West 47th Place

CHICAGO, ILLINOIS

PATRIOTIC PROGRAM

A FRIEND

J1

We Heartily Endorse This Patriotic Program

GOLDEN PRIZE COFFEE CO., INC

155 W. Kinzie St. DE 7-5577

PATRIOTIC PROGRAM

SOUTH SIDE 
TOOR SANDINC 

REFIN1SHING
PHONE HILLTOP 5-0320

11141 So. Talman Ave.
CHICAGO, ILLINOIS

WE HEARTILY ENDORSE THIS PATRIOTIC PROGRAM

ANDERSON GEAR 
COMPANY

1801 N. Fairfield EVergreen 4-8484
CHICAGO, ILL.

VVE HEARTILY ENDORSE THIS
PATRIOTIC PROGRAM

LILfEGREN & 
KLANG 

CONSTRUCTION CO, INC
Builders & Conerete Constructors

SP 4-2515 NUei 7-7433
7364 N. Milwaukee Ave.

WE HEARTILY ENDORSE THIS 

PATRIOTIC PROGRAM

HOME GAS
INDUSTRIES, INC. 

6120 N. Pulaski Rd.

IN 3-7676

PATRIOTIC PROGRAM

SHELCO 
STEEL WORKS

PHONE TRIANGLE 4-2320

9100 South Park Avenue
CHICAGO, ILLINOIS

ZE HEARTILY ENDORSE TF 
PATRIOTIC PROGRAM

SIEGFORT 
OIL CO.

Lubricating Oil — Gasoline 
and Fuel Oils

PHONE VANDERBILT 4-65: 
P.O. Box 124

1229 Coli Road
DES PLAINES, ILU

We endorse this patriotic program

BALO CLEANERS
We Operate Our Own Plaut 

5609 W. Lake St. ES 8-1884

We endorse this patriotic program

J & D GROCERY STORE
JOHN CIOFALO, Owner 

1243 W. 79th St. VI 6-5374
WE HEARTILY ENDORSE THIS 

PATRIOTIC PROGRAM

CLAUSS PASTRY 
S H O P’ S 

MR. GUS CLAUSS, Owner

WE HEARTILY ENDORSE THIS 

PATRIOTIC PROGRAM

HUB AUTO 
RADIATOR CO. 

302 East 24tti St.
GA 5-4000

WE HEARTILY ENDORSE THIS 
PATRIOTIC PROGRAM

ARCADE 
BARBER SHOP

NATHAN LIPMAN, Owner 

PHONE ORCHARD 4-2245

125 Old Orchard
_________ SKOKIE, ILL,_________
WE HEARTILY ENDORSE THIS 

PATRIOTIC PROGRAM

REMBERG’S 
GARA GE

We endorse this patriotic program

EMMA GRUETZMACHER
PURNISHED ROOMS 

312 W. Armitage LA 5-9812

We endorse this patriotic program
COUNTRY STEAK HOUSE

JOSEPH HESS, Owner 
No E Cor. of Higgins & Y’ork 
VA 4-9024_________ Benaenville, III.

We endorse this patriotic program

JOHN FELA LIQUORS
5811 W. Fullerton TU 9-9695

We endorse this patriotic program

ELSTON FUEL CO. .
AR 6-3400

2610 N. .Elston Ave

We endorse this patriotic program

HEISMAN’S SUPER SERVICE
ARTHUR HKISMAN, Owner

MR. MILTON RENBERG, Pre. 
PHONE VVEATON 8-0113

106 East Liberty
(In Rear)

• WHEATON, ILL.

7633 S. Jeffery RE 4-9570
We endorse this patriotic program

BOB’S AUTO SERVICES, Inc.
ROBERT L. BAKER, Owner

5443 S. W a bas h KE 6-7580
We endorse this patriotic program

FARRELLY’S
FINER FLOWER*S

Flowers For Ali Occations
3414 W. lllth St. BE 8-0667

We endorse this patriotic program
T 0 M M r S

AUTO TRIM SHOP
TOMMY BENAVIDEZ, Owner 

157th & Halsted Harvey, III.
We endorse this patriotic program

DEAN’S RESTAURANT
9500 Cicero Ave. OA 2-4848

Oak Lawn, III.

We endorse this patriotic program

LEIGH’S GROCERY
H Y 3-9100

1327 E. 57th St
We endorse this patriotic program

HIDE - A - WAY LOUNGE
MR. J. LONERGAN, Owner
936 S. VVestern PR 8-9224

We endorse this patriotic program

ECKERT BROTHERS
Automotive Tires and Sales, Inc.

3641 N. Halsted St. BI 8-6040
We endorse this patriotic program

PATUK BROTHERS
MACHINE & VVELDING

AL 1-5672 554 Green Bay Road
Kenilworth, III.

We endorse this patriotic program

MIKE LOULAS
ROOMING HOUSE

11 E. Chestnut St. WH 4-8251
We endorse this patriotic program

H. t J. LięUORS
7116 South Jeffery

MI 3-0071

We endorse this patriotic program
BR0WH CASTLE

RESTAURANT
8900 Ogden Ave. HU 5-9294

Brookfield, III.
We endorse this patriotic program

COYELLI BROS.
SERVICE STATION
SHELL PRODUCTS

3934-38 W. Chicago AL 2-9483

We endorse this patriotic program

COURTESY LIQUORS
FRANK M. VVAGNER, Owner

7251 Touhy SP 4-2999
We endorse this patriotic program

BOB’S LAKE SIDE INN
RE 4-9338

9802 S. Ewing Ave.

We endorse this patriotic program

LOOMIS BROTHERS
GENERAL AUTO REPAIRING 
19 N. Brainard FL 2-9830

La Grange, Iii.We endorse this patriotic program
BRABANDT MARKET

B. BRABANDT, Prop.
TA 3-5703

146 North North VVest Highsray 
Park Ridge, III.

We endorse this patriotic program

JOSEPH DUSEK C0.
TA 9-8989

836 W. Randolph St
3 We endorse this patriotic program

CHINA FARM
CE 6-6286

735 W. Randolph St

We endorse this patriotic program

CLUB COMMODORE
ALDO BENDOTTI, Owner

944 E. 79th St RA 8-9825
We endorse this patriotic program

VITO'S PIZZERIA SHOP
Italian Beef & Sausage Sandwiches 

PHONE GROVEHILL 6-9188
5636 So. Ashland Ave. 

CHICAGO, ILL.

We endorse this patriotic program

GLADSTONE TOOL CO.
RO 3-0503

Z 5334 N. Mead

, We endorse this patriotic program
E L L 1 S 0 N' S
SERVICE STATION
“Sinclair Products”

ME 7-9854
5535 W. North Ave.

We endorse this patriotic program

LOU & PEG’S
TU 9-9578

5358 RkMvmin'gd&le

We endorse this patriotic program

DENNIS MROZIK
lst Class Carpentry 

Business or Residential
3050 Milwaukee Ave. CA 7-5007

We endorse this patriotic program
SHIZA BROTHERS

GROCERLAND
PHONE GROVEHILL 6-9786 

5700 So. Ashland Ave.
CHIOAGO, ILL.

J ——
We endorse this patriotic program

W. R. ANDREWS A SORS
SA 1-0631

2249 E. 75th St

We endorse this patriotic program

KAM BODY W0RKS
KIK MATSUSHITA, Owner ..

2761 N. Klstxm HU 6-9665

We endorse this patriotic program

B & F FOOD SHOP
PO 7-0539

6716 S. Pulaski Rd.

(Continuation on page 7)
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Gražioje vasarvietėje (Michiana 
Shores) parduodami du sklyoai. 
Kaina $2,000. Blokas nuo Michi
gano. Vanduo. Elektra. Informa
cija: Tel. East Chieago 1502-J.

SiivlnlnkuN purduoda pajamų numų 
Brighton Parke. Medinis — 2 po 4 
kumb., karštus vanduo aliejuose liū
tuose, šviesūs kambariui, švariai už
laikomus. PustogC Ir didelis "utlllty 
room". pastogėje. Uždari porčiai. Pa
matyti gulinta kasdien. 4524 S. Ttil- 
inan Avr, Savininkas 1-me augšte. 
Tel. LAfnyette 3-»535.

$2,500 ĮMOKĖDAMI PIRKSITE 
gerą 2-jų butų namą. Mūrinis. 4 
ir 4 kamb. Naujos vonios. Uždari 
porčiai. Tuojau galima užimti. Pil
na kaina tik $10,900. SVOBODA, 
3739 W. 26th St. LAvvndale 1-7038.

REAL ESTATE

Murųuctte ir llrigliton |uirke 
Mūr. 2 pt. |mi 2 iiitog- c. šil.—$20,200 
Mūr. 2 |mi 0, e. šild., gar, nupigintai 
Mūr. 3 apt. kraut., e. š. gar.—$10.500 
Meti. katedž. 4 kb. š. šild.—$14,000 
Vra gerų nuilsto krautuvių, labai pig. 
Vra pigių ir itclningų numų sąrašas

BUDRECKAS Realtv
4081 Archer Ave., LA 3-3384

I u. 4 k., II—3, gar., did. skl. $17.000 
Mūr. 5 k. 1 k. virš. I k. rūs.$22.0OO. 
Mūr. 2 pn 5 k. 2 aut. gar. $24.000. 
Meti. 1 a. & k. II 4 k. Alyva. $11.000

NEBESIRŪPINKITE APIE 
POTVINIUS

PAMATYKITE 3 GRAŽIUS 
NAMŲ MODELIUS 

TUOJAU GALIMA UŽIMTI 

ARTI I’RIE VISKO

ATKAKI APŽIŪRĖJIMUI
šie namai turi viskų, kas galima 

nuo geros kokybės “built-in appli- 
unces" iki kiemų apsodinimo. Turi 1 Mūr. nam. 2 po 5 k. ir 2 beis. $24,300 
net ir "draln tile, suntp pumps & Mūr. 2 po 6 k. 2 aut. gar. $20,000 

Išbandyti ivyku- Mūr. naujas 3 erd. mieg. $22.»OO
Me n.m.i uk,,! j.ą. AGLINSKAS Real Estaie

overhead sewers”. 
siuose potvyniuose 
yra geriausios kokybės, 
tvirtos statybos.

stiliaus bei
2430 W. 00 St, HE. 4-8202

BRIGHTON PARKE:

BUILDENO ft REMODELING

Nauj. mūr. 1 Vį aukšto, & <3 mieg.) 
ir 4 kl>. 39 p. sklypas, labai gražus 
namus ir vieta. $35,901).

Med. 4 butai: 6, 4 ir 3 Ir 2 kmb., 
skiepas, garažas,' pečiais šild. $265 
pu j. j mėnesį.

i Mūr. 2 po 6, centr. karštu vand.
AR PATINKA KAMI’. NAMAS? ' gazu šildomas netoli nuo mokyklų 

$26,090.
Mūr. 2 po 4, su skiepu ir centr.

illlllllllllllBIBBlilIUHlKipoMiiiiiiinuii
$1,000 ĮMOKĖTI

Jei jūs kvalifikuosite. Naujus 3 
mieg. k. mūr. Į augšlo liktai, pilnas 
rūsys, tik vienas'liko. Arti 47tli j vak. 
nuo t'iet ro AV<‘.

56th SI., į rytus nuo Harlem. mū
rinis I augšlo. $19,900. Garažui; visi 
priedai.

šild. $23,000

MARQUETTE PARKE:
Mūr. vieno aukšto: krautuvės pa

talpa ir 4 kmb. I^abai gera vieta. 
Idealu profesionalui.

Naujas mūr. 2 po 6 su angį. skie
pu. klekv. butas atskirai šild., rink
tinė vieta $48,000.

Med. 2 po 4 ir 3 kmb., visi gazo 
pečiais išld. 50 pd. sklypas, gražiai 

ARTI 55th & OAK PAKK AVE. apkaltas, $23.000.
GAGE PARKE:

$17,700 — BARGENAS
3 mieg. k. "ranch” stiliaus, savi

ninkas išsikelia į Nevv York. Kaip 
naujas. 9 mėn. senumo. Apsodintas: 
poilsio kumb. ir t.t. Arti naujo parko, 
4 9th St. į vak. nuo Cicero.

Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy
mo, pertvarkymo (remodellng) darbaiį

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR

J 4327 S. Campbell Av., Chieago 32, III, 
} Tel.: YArda 7-9675 arba CL 4-745C

HELP WANTED — FEMALE

ARTI ST ROMAN bažnyčios. 
Geras 2 butų — 4 ir 4 kamb. na
mas. Rūsys ir pastogė. Mokesčiai Į 
tiktai $78. Apylinkėje California 
ir 22nd St. Pilna kaina $9.500; , 
įmokėti $2,000. LAvvndale 1-7038.

MŪRINIS 2-jų butų — 4 ir 5 
kamb. Arti 26th ir Homan Ave. 
Skalbimui kambarys. Pajamų $85 
i mėn. plius butas. Mokesčiai tik 
$90. $12,500. LAvvndale 1-7038.

ATDARAS apžiūrėjimui sekmad. 
nuo 1 iki 5 vai. Mūrinis 2-jų butų 
5 ir 4 kamb. Tuojau galima užim
ti. 2251 S. Kirkland Ave.

ATDARASapžiūrėjimui sekmad. 
nuo 1 iki 5 vai. Mūrinis, 4 kamb. 
bungalovv. Gazu apšild. Tuojau ga
lima užimti. 3235 S. Komensky 
Avenue.______________ __________

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI
Sekmad. nuo 12 iki 5 vai. 2521 W. 
58th St. Gražus kampinis mūr. — 
4 po 41/2 k„ centr. šildymas. Ga
ražas. Nebrangiai. LAfayette 3- 
3881.______________________________

4830 S. KARLV AVE.
Atdaras apžiūrėjimui. Dabar 

tuščias. 6 kmb. geltonų plytų “oc- 
togon” bungalovv. Pilnas rūsys ir 
pastogė. Karštu vand. apšild. ra- 
dijatoriais. Daug priedų. Išsimokė- 
iimo sąlygos. Tuojau galima už
imti. Savininko teisingai įkainuo
tas.

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

LEE N. ROMANO 
DESIGN Eit AND BUILDER

FOK

ROMANO HOMES
(INC.)

5101 N. Harlem Ave.
Spring 4-5022 and 23

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

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

CICERO 2-jų butų apkaltas ma
dinis namas. 5 ir 6 kamb. Arti 16th 
ir 50th Ave. Karštu vand. apšild.
2 autom, garažas: 30 pėdų skly
pas. $17,900. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd. BIshop 2-2162.

SAV. PARD. Brighton P. nauj. 
mūr. I1/, aukšto, 5 ir 4 kamb., 39 
pėdų sklypas. Kreiptis 4515 So. 
Rockvvell, II a., tel. FR 6-3496 nuo 
6—10 vai, vak, 

Arti Queen of Martyrs Parish 
Oak Lavvn atdari apžiūrėjimui 
tad. ir sekm. 4201 W. 99th Place

$1,900 įmokėti. F.H.A.
3 mieg kamp. sklypas, 2 aut. ga
ražas, aptvertas gražus sklypas, 
geriausios mokyklos. Tuojau užim
ti galima

Pilna kaina $15,800. 
Skambinti GArden 4-6015

Brighton Parke — mediniai namai
2 po 5 k. $12,500 arba 2 po 4' k. 

$10,500; geras biznis 2-ni žmonėm: 
grosernė su įrengimais ir prekėm, 
liūtas 3-jų kumb. $2,800; mūr. 2 po
4 k. ir med. 2 po 4 k. viena nuo 
savybė. Primsime gerų pasiūlymu

Marųuette Parke mūriniai: 2 butu 
geram stovy. $26,000, o taipgi 1U 
augš. 6 ir 4 k.; keletas gerų bun 
galovv po 5 ir 6 k. $18,000—$21,000

Gage Parke mūriniai namai: Nau
jas 2 po 5 k. — $33,500, įmokėti 
$6,000; naujas 1 ti augšto — 6 ir 3 
kamb. — $23,000; grosernė ir 2 butu 
—• 27,000. 4 butų geros pajamos, 2 
mašinų gar., centr. šild. $44,000.

Kitur tarp lietuvių kolonijų mūri
niai: 4 butų 2 po 5 k., 2 po 4 k
Garažas. Centr. šild. 2 sklyp.. $19,000 
taverna ir 3 butai, rūsys, garažas 
$12,500; 4 butų, rūsys, pastogė.
$16,500; stiprus mūras: taverna ir
5 butai. $25,000, mažas į mokėjimas 
Pajamų virš $4,000.

VENTA
4077 So, Archer Ave. 

LAfa.vette 3-3881

1

REAL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas public 7-7321. 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALONIS.
Namų PRospeet 8-2071

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, bizni tu, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus. , .

KUTRA-NORKUS REALTY
RKAl. ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
8405 W«et 51 81 
WAlbrook 6-6030

PRospeet 8-3570 tvok. ir semad.)

PAJAMŲ NUOSAVYBĖ^
Mūrinis bungalovv su ’5 kumb. bu

tu. Pilni valgomieji abejuose butuose, 
uždaras porčius, pilna pastogė, ir už
baigtas kambarys. Tile vonia, spintos 
virtuvėje, 2 autom, garažas su į viršų 
pakeliamom durim. Prieinamai įkai
nuotas. Apylinkėje 57th ir Pulaski.

K. & K. Realty Corp.
KAMINSKI & KREJCI 
4302 W. 55th Street

Telef. LU 2-1700

B RIGHTON 
PARKE

2 augštu mūrinis namas su gra
žiais 5 kaanb. butais. Pilnas rūsys 
ir pastogė. Naujas gazo centr. ap
šild. Nauja vonia. Nauji Varniai 
“gutters”. Naujas stogas. 2 auto. 
garažas.

SKu bėkite!

TIKTAI $23,500 
GRovehill 6-7297

7 KAMB. rezidencija — 6035 
So. Savvyer Ave. Dideli šviesūs k. 
Centr. šild., 2 atskiros virtuvės, 
2 autom. gar. Tuojau galima už
imti. Mažas įmokejimas. Atdaras 
apžiūrėjimui šešt. ir sekm. nuo 1 
iki 5 v. WAlbrook 5-5031 arba RE-

E X T R A
Skubiai ir pigiai parduodami arti 

susisiekimo ir mokyklų Brighton Pai
ko cetnre mūr. namas 2 a. po 6 k. 
3 mieg., garažas, sk). 35 p. ir medinis 
bungalovv 6 k. 3 mieg., garažas, skl. 

PAJAMŲ NAMAS. 5 kmb. apa-' 32 p.
čioj; 4 kmb. viršuj. 2 autom gara-i ...?ag,e parke n'ed 2 augštų. centr 

qkcq o t,c. šild., I a. — 5 k., II a. 3 k., tik už zas Geram stov. 8553 S. Justine St. j $n.ooo. Kreiptis Šimkus Realty 4259 
So. Maplewood, tel. Cliffside 4-7450.

BRIGHTON PARKE
ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI šešt. ir 

sekm. 1 iki 6 vai. St. Symphorosa

Sav. parduoda pajamų nuosavybę 
— 2738 — 2738 \Y. Roosevelt Ibi. 
Kampinis mūrinis namas — 18 butų 
ir 2 krautuvės. Privačios vonios. Pa
tikimam asmeniui parduos mažu jmo- 
kėjimtt. Pajamų $7ah j mėn. Pilna 
kaina $45,000. Skambinti DIekens 
2-M70.

PAJAMŲ NUOSAVYBE. Fox Lake, 
lll. Sav. parduoda. 1 — 6 k., 2 po 3 
k. ir 1 — 4 kamb. $200 J mėn. paja
mų ir savininkui gyvenimui patalpa. 
6 k. modern. namas, automatiškai 
karštu vand. apšild., “tile” vonia, 
spintos virtuvėje, su vieta valgymui, 
gai-ųžas. Pamatę įvertinsite. Prašoma 
kaina $22,500. Susitarimui skambin
kite G.Ruccland 7-2124.

2 butai po 4 kamb., medinis na
mas, cemento pamatai. 30 pėdų parap. 2 m. senumo 5 k. mūr. rezi- 
sklypas. Arti 46th ir Rockwell St. deneija, 3 dideli mieg. Tile virtuvė 

ir vonia. Užbaigtas “tiled rūsys. Vir- 
B. R. PIETKIEWICZ & CD. | tuvėje spintos: vieta valgymui virtu

vėje. Apsodinta. Kilimui. Užtraukia
mos užuolaidos visuose kamb. Prašo 
$22,500. Arti 61st ir Austin Sav. l,Ud- 
low 5-4651.

2555 W. 47 th St.

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR

1 augšto mūrinis. 2 autom. gar. $17,
350. Tuojau galima užimti. Dėl in- 
form. prašome skambinti M r. Eng- 
Htrom REI. 5-4000.

FINITZO BROS.
REALTORS & BUILDERS 

5444 Archer Avenue 
Chieago, Illinois

‘lllllllll IHIHIIIIIIIIIIHIIIIHIIIHIIIIIIII llllll

NETOLI MARUI KITĘ PARKO
15 metų 6 kamb. (3 miegamųjų) 
mūrinis. Gazo šildymas. Garažas. Pla
tus sklypas. $20,000. A. Sirutis.

RETAS PIRKINYS UŽ $25,000 
Mūr. 2 aukštų: apačioj biznis ir 4 

kamb., viršuje 6 kamb. butas. Karš
to vandens apšildymas. Rūsyj niekad 
nebūna vandens. Dvigubas mūr. ga
ražas. Didelės pajamos. A. Rėklaitis.

TIKTAI $12.500
5 kamb. namas ant 37U pėdų skly

po Marąuette Parke. Šildymas karštu 
vandeniu-alyva. Garažas. A. Katilius.

RIMTAI PERKAT?
Tai re

gų 6 kamb. narna su puikiu užbaig- ' 
i tu rūsiu. Nauja gazo šilima. 2 vonios. TAVERNA IR RESTAURANT, ge- 
| Dalį namo galima išnuomoti, ir pa- r°je vietoje. Duoda pajamų virš 
I tiems patogiai gyventi. Vienas blo-|*100-00 i dienų. Yra 5 kambarių bu
kas i Rytus nuo Marųuette Parko. tas- Pr'e tavernos, kuris apšildomas

Žavinga mūr. rezidencija 7 kmb. 
su puikiai įrengtu skiepu, viskas nau
jai atremontuota, 60 pd. aptvertas 
sklypas, reta proga. $37,000.

Mur. 4 kmb. ir krautuvė su visais 
įrengimais, centr. šild., garažas, ne
brangiai.

KITUR:
Med. 2 po 6. tik $2,000 įmokėti. 

SKLYPAI:
8055 So. Latrobe st. 78x125, kam

pinis. $4,200.
Archer tarp Tripp ir Keller 25 x 

125. $4,000.
IVestem prie 69, 25 x 125. $5,500.

ŠIMAITIS REALTY, 
7737 W. 43rd Si.. CL 4-2390

Namų statyba, įvairūs pataisymai 
ir pardavimus, jei nerite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus lr pigus, 
pirkite ar užsisakykite pus

V- ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 9-5531 | 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515
Nolton, WUIow Springs. IU. >

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 
1442 S 48th U., Cloero 50, DI.

Statome naajua namas ir garažus. 
Atliekame visokių trobesiu ir patal
pų įvairios remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube S-2793 nuo 9 vaL 

ryto IU 7 vai. vakaro 
Tel. OLympio 2-5121 nuo S vai. 

vakaro Iki 11 vai. vakaro

MARQUETTE PARKE, mūrinis 3 
metų senumo. 2 butai po 5)4 kamtt., 
ištisas rūsys ir pastogė (attic). Ra- 
diat heat. Kiekvienam butui atskiras 
boileris. Dvigubi langai. 2 automob. 
mūrinis garažas. Namas tikrai pui-

... , kiam e stovyje. Reikalinga pamatyti,tkta pamatyti labai tvarkin- ... «,, h . .. . kad įvertintumėt.rvvl. nom., Utį rt Illi.' 111 r

Volodkevičius.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2785 West 71st Street 
Visi telefonai: \VAlbrook 5-8015

LIETUVIU STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Bullders Gen. Contractors 

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

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės lr buto telefonas 

PRoepect 8-201$
8800 SO CAMPBELL AVE. 

Chlaago 29. BL
♦karštu vandeniu. Dar yra atskiras 

sklypas. Retai pasitaikanti proga įsi
gyti gerai išvystytų biznį.

Ant LVestern Ave. ir 44tti Str. dvi 
krautuvės ir 5 kamb. butas (3 mieg.). 
Viskas moderniai Jrengta, kaip bute 
taip ir krautuvėse. Apšildymas karš- 

I tu vandeniu. Venetian užuolaidos,
_ ! žieminiai aliuminijaus langai ir sie-

tvttvermn - " i ~L ——— I toliai. Yra rūsys. Tikrai gera proga
PIRKITE ir parduokite savo ne- norinčiam pradėti nuosavų biznį. Sa- 

kilnojamą turtą per mano įstaigą, vininkas parduoda nebrangiai, nes 
Naudokitės mano teisingu patarna- jau pasirengęs į kitų vietų.

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

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

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-6800

vimu.
E. KURŠIUS

REAL ESTATE SALES 
REpublic 7-9400

SAVININKAS PARDUODA 2 
augštų mūr. namą — 2 po 4>/2 k. 
ir 3 kamb. butas erūsy. Didelė pa
stogė, naujas stogas, “aluminum 
gutters’’. $24,500. 5719 West 64th
Place, PO 7-0296.-----------------------—----- -------------------- --- .
HiiiiiiiiiiitmiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiuiiiiiAiiRitiiifiiiiniiiiiiniiiiiitiiiiiiiifiiiiiiiiniiiifiiiiM  

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant, ar parduodant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2800 W. 5»th St. Tel. PRospeet 8-5454

STATYSIME PAGAL UŽSAKYMĄ

• NAUJUS NAMUS 
• GARAŽUS

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

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

QUAUTY BUILDERS
Tel. PRospeet 6-0883

Kalbame lietuviškai

D e M E S I O !
PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDUODAMAS NAMAS IR MAIS
TO KRAUTUVfi. Geras biznis. Geroj 
vietoje, Brighton Parke. Apžiūrėti 
galima kasdien; sekmad. lki 12 vai. 
4140 S. Maplevvood Ave.

Pardavimui LIQŪOR STORE ir 
BARAS. Apylinkėje 69th ir Racine 

I Ave. Įsteigta 1939 m. Parduoda dėl 
' blogos sveikatos. Susitarimui skam 
, binti HUdson 3-2266, po 3 vai, po

piet,, klauskite Nicholas.

Miiifiuctte Parke — Modern. mūr. 2
Stato rezidencinius ir komercinius ni. bungaiow. 3 mieg., puiki kabine. 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen- tin® virtuvė ir tile vonia. Alum. ian-
duoja planus; išrūpina statybos Daug priedų Sav is-

vi vyksta ir parduos žemiaus kainos, 'i'ikkreditus. Skamb. vak.: Vl 7-4229 $17i<,50. uu 5-8149 arba re 7-3440. 
Namų tel. BIshop 7-3340 Beverly Hills — Reta proga jsigy-

2787 Went 43rd Street 1 ti 4 m. 2 butų po 5 k. liuksusinį na-
------------------------------------------------------------ mų su visais moderniškiausiuts jren-

$1,000 ĮMOKĖTI pirksite gražią I’ollsio 8alf 8U baru ,fl8y Bl,n
8 kamb. mūrinę rezidenciją. Arti 
25th ir Central Park Ave. Karštu 
vandeniu alyva apšild. Skolą mo
kėti lengvom sąlygom. LAwdale 
1-7038.__________________________

McHENRY, ILL 
McCullom Lake.

Nebaigtas namas. Mainys į skly
pą. “Restrieted” Slavų apgyventa 
apylinkė. Kreiptis į MARSHA,

_ Tel BEveriy 8-4900
MŪRINIS 4 būtų namas. Arti , ..... ——- -

26th ir Kedzie. 2 po 4 kamb. 2 po $8,900 PILNA KAINA. Mūrinis 
kmb. Karštu vand. apšil. $12,900: namas — 4 ir 3 kamb. Pajamų 

įmokėti $2,000. SVOBODA, 3739, $40. į mėnesį. 2 autom, garažas. 
W. 26th St. LAwndale 1-7038. | Apylinkėje 28th* ir Sawyer. $2,000
----------------------------*----------------  — | įmokėti. SVOBODA, 3739 W. 26th

CICERO. Atdaras apžiūrėjimui, gt. LAvvndale 1-7038. 
sekmad. nuo 1 iki 5 vai. Pajamų 
mūrinis namas — 4 ir 2 kamb. Ge
rame stovy. 1905 S. 59th Ave.

ROOMING HOUSE. $5,000 meti 
nių pajamų. Modern. Apylinkėje 
26th ir Karlov Ave. Alyva apšild. 
Garažas. Mokesčiai tiktai $140.
$23,500. Išsimokėjimo sąlygos.
SVOBODA, 3739 W.' 26th St. 

LAwdal-e 1-7038.

CICERO.! Atdaras apžiūrėjimu 
sekmad. nuo 1 iki 5 1643 S. 57th 
Court. Sav. išvyksta į Floridą. 2-jų 
butų bungalovv — 6 ir 3 kamb. 
Karštu vand. gazu apšild. Air-con- 
ditioned. “Tile” virtuvė ir vonia. 
Tuojau užimti. Įmokėti $6,000.

EXECUTOR turi tuojau parduo
ti 2 augštų mūrinį namą. 2 butai 
po 4 k. Pečiais apšild. Nėra rūsio.

CICERO. Mūrinis 4 butų — 2 
po 4 k. ir 2 po 3 k. Alyviniais pe
čiais apšild. Pajamų $3,000 me
tams. Jokių išlaidų, viskas pilnai 
atremontuota. $31,900. SVOBODA, 
6013 Cermak Rd. BIshop 2-2162.

ATVAŽIUOKITE - PAMATYSITE 
IR NUPIRKSIT!

Sekmadienį nuo 1 iki 5 vai. 
kviečiaine apžiūrėti

6636 S. ALBANY AVE.
Mūrinis 5 kamb. namas su 3

Abu butai tušti. Atdaras apžiurę- mjeg. šildymas karštu vand. ga- 
jimui sekmad. rūgs. 15 d. nuo 10 zu 2 auto. mūr. garažas. Turim 

parduoti, o jums proga įsigyti
.limui sekmad. rūgs 
iki 5 vai. 2902 W. 40th St.

$2,000 ĮMOKĖTI. 7 kamb. na
mas. Sklypas 50x100 pėdų. l’/2 au
tom. garažas. Arti 7lst ir Harlem j 
Avė. Daug priedų. Tel. REliance 
5-4692._______________________________

3755 W. 84th St.
Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 1 

iki 7 vai. mūrinis namas — 3 
mieg kamb., pilnas rūsys, alyva 
apšilti., žieminiai įauga ir sieteliai, 
“tjle” vonia. 2 m. senumo. Savinin
kas būtinai turi parduoti.

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

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

2 aiigšt. medinis 2-6 ir 3 kmb. (”ot- 
tege. 50 pėdų sklypas su $ 135.00 mė
nesiniu pajamų ir savininkui tintas.
Alurntnum langai, garažas pilna kai
na $17.000.

šv. Kryžiaus parapijoje 2 augšt. me 
dinis 2- t kamb. gazo periu šildymas. , nesį. Idealus biznis porai. Modern.
Kaina $i3,9oo. mur. namas, 2 autom, garažas, 5

kitur. 2-jų augštų mūr. Liųuor dideli kamb., 3 mieg. kamb. Pilnas
stori' ir baras 1 -n,e augšte «8 k. bu- , r{į &lyva apšild. Biznį Kalįma
tas antrame augšte. Apyl. 68-ta ir i . ____________ .
Ashland. Biznis veikiantis nuo 1919. su namu ar be. REpublic
Savininkas , verčiasi kita profesija. ! 7-7265.
Kaina už namų $24,000.

oivitviiim i. irę „.r. .. ......... ! Savininkas parduoda Nursing honte.i ’asi i Kl KAI Kili', musų namų .... , . o » ■„ „„„jsarnše ir įsitikinsite gerais pirkiniais įteigta prieš 8 m. Licensed. Pilnai sitrasf ir (.siiiKinsiu gerais pirkiniais ; )rpngta Pavaiksf.lojantyH ligontai. Gra ,
, ži, erdvi gyvenimui patalpa naujai 
! dekoruota. Puiki proga R. N. arba 

T..P.N. Netto mėnesinių pajamų $700.

MAISTO PRODUKTŲ IR 
MĖSOS KRAUTUVE

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtre8s ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63rd 
St., Chieago 29, UI.

PER PASAULI KfcLlftun 
tMfGUS

Bernardo Brazdžionio poe&jor 
inkinys Nedidelis skaičius šiot 

knygos gautas šiomis dienomir 
‘Drauge 2334 So Oakley Ave 
CHICAGO 8. ILL Knvg<* knin-.Saldytas maistas, vaisiai ir dar ......

žovės. Brutto pajamų $7,000 į mė- virbeliais K

kainuota $42,0011. Dėl skubaus iš
vykimo parduos už $39,9011. I,U 5- 
8149 arba RE 7-3441).

Savininkas parduoda pajamų nuo
savybę — Išikeslde, Michigan. 70 my
lių nuo Chicagos. 2 modern. namai po 
4 kamb., 2 mieg. kamb. Visiems me
tams gyventi namai. Vonios, spintos 
virtuvėje, su vieta valgymui ir nau
dojami židiniui.

Taip pat parduod. 3 kamb. mo
dern., apstatytas vasarnamis. Galintos 
pajamos $1,500. Artl bažn., mokyklos 
ir puplūdymlo. Prašo $13,000. Skam
binti INterocean 8-8885. susitarimui.

Med. bung. 6 k. 3 m. garažas, pil
nas rūsys, skl. 32 p., cent. šildymas.
$13,500.
- 4 m. senumo mūr. bung. 6 kamb., 
pintus sklypas — puikiai įrengtas.
Mūr. 2 a. po 5 k. 3 mieg., štld. gazu,

alum. langai, nauj. garaž. 124,000 j ė .„-.izį.,,., „„„įū i' b.Dn ‘ „,nkvk-Mūr. 2 a. po « k cent. šild.. sklyp .i lln,a Peš<si8lrt I Dazn- "1OK>k

VARPAS Real Estate
Insiirnnee Notary Public 

»»l« s<> VVest e rn Ave 
I’Rosp. 8-2234 arha HKm 4-7085
Atdara kasdien nuo 9 iki 9 vai., 
šeštad. ir sekmad. nuo 9 iki 6 v.

EVERGREEN PARK
HOLY REDEEMER PARAP.

4 NAUJI MŪR. NAMAI 
9100 S. Ridgevay

6 kamb., 3 mieg., 1 augšto. V/2 
keramikos koklių vonios. Ąžuolinės 
spintos virtuvėje, ąžuoliniai papuo
šimai visame name. “Overhead” ka
nalizacija. “Snmp pump.” Šoninis 
privažiavimas. 40 pėdų sklypas. Go

įmokėti $15,000; maži mėnesiniai iš- 
simokėjimal — už namų. biznį ir Įren 
gimus. Skambinti AVstin 7-7240 su
sitarimui.

PARDUODAMA GROSERIŲ IR 
MĖSOS KRAUTUVE.

Gerai einąs biznis, geroje vieto
je Marąuette Parke. Pageidaujant 
galima nuomuoti 4 k. butas. RE
public 7-1996.

ISNUOMUOJAMA — FOR RENT

31 pėdų, garažas. S28.000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplevvood Ave.
TeL GLIffHlde 4-74*0; Res. 

YArda 7-2048 .

KADA NORITE PIRKTI AK 
PARDUOTI NAMUS

KreipkitBa į
SOPRYCR^REAL ESTATE 

4407 S. Kedzie Ave. WAlbrook 5-3218 
AGENTAS ALEX KANA VERSKIS

lą, krautuves ir tranaportaciją. At
daras vakarais ir visą dieną šešt., 
Hi’kni. ir pirmad.

CARTY CONSTRUCTION CO.
HE 4-9368

1 NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame batą ilnnomavi 

mui. Patarnavimas veltui. Tarime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5018 So. IVestem. Pltospeet S-228I, ....

I IŠNUOMUOJAMAS bu taa, 3 kam- 
i barių Marąuette Parke, gražioje vie- 
i toje, au baladlH. Kreiptis tel.

I’Rospect 8-2228

Išnuom. 3 kamb. butas, su bal-

nuosavybę gražioje ir ramioje vie- 
toje Marąuette Parke už $19,000. i fO WHOM IT MAY OONCERN.

S5i»o.oo ĮMOKĖTI
Plrkitltc 4 Imtų namų artl 45th 

l'Iaee ir Wallaee. 2 po 3 kamb. ir 2 
po 4 kamb., pirmun nugštaH Irgi gali 
būt natidojuman kaip 7 k. butas. Ce
mento blokui) pamatai, nauji porčiai. 
autom, kurštan vund Ocramo stovy.
Galimos pajamon $170 J mėn. Arti 
Holy (’eose Ir St. Gnhriel’s pninp.
Tel m: 4-7180 |M1 I vai.

ooooooooooo<xxxxx>o<xxxxxx><h

- WILLIAM C. GROEBE & C0
REALTORS

SKEIjBKITES “DRAUGE”

TINLEY PARK
Puiki pajamų inio-at,bč. Niioiiioh

užmokėH už Jūmu numų. I’ėščia •gali
niu nueiti i t. iznyi iit«. mokyklai ir ! dais. Galima naudotis virtuve. 4357 
krauttivea. Gcležlnkclia iki l,oop-mle«-
to centro. 3-4 Ir 5 kamb. butai. Di
delis MklypuH. Hiivininkatt išvykatn iš 
valstybė*. įkninuotaH pardavimui —

I $25,11011. Del lul'oi iiun ijų kreiptis į 
Mr. .laniBse. tel CE 3-7878.

122II S. Hni'lem Ave. 
1’AI.OH HEIGHTS; IU.

•»

S. Washtenaw Ave. (2-ras augš. iš 
priekio). Virginia 7-5722.

Išnuom. du GYDYTOJŲ KABI
NETAI po 2 kamb. 1-me augšte; 
air-conditioned; Marąuette Parke. 
J&J Pharmacy, 2557 W. 69th., 

PRospeet 6-4363.

PARDAVIMUI
Mes ilgai jieškojome pirkti nuo- ,

savybę, bet Mr. Svoboda. Realtor, „V" 7n „.Vk
3739 W 26th St., Chicagoje ir; r atdari «p
skyr. raštinė 6013 W. Cermak Rd. i žiūrėjimui nuo 2 Iki 6 vai. vak. Hkly-
Cicero, rado mums patogų bunga- pui r»tixi2r». vinį pagerinimai, apmuu- 
low už mažą įmokėjima. Esame'k011 nuo potvynių triaiai. Nuo $2i,7tm 
labai patenkinti ir jj labai reko
menduojame

M r. & Mrs. Del bert Conie.v 
2307 S. Hamlin Ave.

lir ittigščinu. 8704 Tlllley, 5150 į va 
ktiriiM MiiliMtu .foliHsuii I'iiiililer, at- 
»1«i a kHndtrri' I ” ft I I’* II 2 iki ♦> V 
VHkHrHH 7 Iki h v. ir neki.i. 2
iki 7 v. Hllltop 5-OIUft.

Parduodamas gražus 5 dalių 
miegamojo k. komplektas “twin” 
lovos. Šviesaus - “blond" medžio. 
Stiklo viršai. “Foam ruber" mat
rosai. REpublic 7-6608, po 5 v.v.

Parduodamas 2-jų durų alyvinis 
pečius, gerame stovy. Skambinti 
GRovehill 6-1452.

2nd GIRL
FOR BEAUTIFUL NE\Y 

AIR-CONDITIONED RECTORY 
Every Convenience 

Top iVagcs & RtHMii 
Relieve Cook on Day Off

ST. ISAAC JOGUE’S
306 VV. 4th St. Hinsdalc, lll. 

Call FAculty 3-1248 

SECRETARY
under 40

tn cungenial puatur in beuutiful 
air-cond. Office. Light bookkeeping. 

Top wagen.

ST. ISAAC JOGUE’S 
304) H . 4U> Str. Hinsdalc, lll.

Gali l'Aculty 3-1248

REIKAIdNGA GERA VIRIMĄ
Holy Redeemer Seselių vienuoly

nui, Evergreen Parke. Gyventi vieto
je arba ateiti. Atskiras kamb. ir vo
nia. Elektrinė indams plauti mašina 
& “garbage disposal“. Visa diena šeš
tad. ir po pietų sekmad. laisvos. Ge
ras atyginimas. Ims švarių, tvarkingų 
D.P. Reikalinga nors kiek mokėti 
angliškai. Skambinti — Oollect, GAr- 
den 2-8280, susitarimui.

BEAUTY OPERATOR
Pageidaujama kad .būtų prityrusi 

bet nebūtinai. Amžius nesvarbus. Tu
ri būti gera “manieuristė“. Išmokysi
me plaukų dažymų, šviesinimų, pus
metinius ir t.t. 5 d. savaitėj. Judrus 
Balionas, miesto centre — “loop”. Ge
ras atlyginimas ir “tips”. Imsime 
tvarkingų D. P. Reikia mokėti šiek 
tiek angliškai. Skambinti DE 2-6250, 
klauskite Mrs. Brandt, tiktai.

STEADY POSITIONS 
open for ,Experienced Typists

TYPIST BILLER
Earn over $75.00 per week 

Hours 11 A.M. to 8 P.M. 5 day week

Typist & Manifest Clark
Part tlme-bonus 6 to 10 PM 

excellent hourly Pay 
many company benefits 

Interviews up to 7:30 PM 
See or call E. L. Green

330 W. 25th St.
VI 2-2055

Reikalinga vienam vaikui 14 mė
nesių, prižiūrėti lietuvė moteris. 
Maistas, kambarys, vonia ir kiti 
patogumai vietoje. Atlyginimas 
40 dolerių mėnesiui.

Kreiptis: P. Montvilas, 1539 W. 
19th St. Telefonu skambinti po 6 
vai. v. SE 3-0482.

HELP VV ^.NTEI) — MEN

MACHINISTS
Reikalingas mašinistas turintis “joti 

shop“ prityrimo. Sugebantis nustatyti 
(set-up) rnilling machine darbui ir 
dirbti pagal “blueprints”.

45 vai. savaitė.
Reikalinga skaityti, rašyti bei kal

bėti nors kiek angliškai
Apmokamos atostogos ir 6 šventa

dieniai, Blue Cross, Christmas bonus

ALL METAL MFG. CO.
2740 W. 50th St U Albrook 5-5040

VYRAI IR MOTERYS

REIKALINGAS REAL ESTATE 
PARDAVĖJAS AR PARDAVĖJA

Reikia turėti automobilį ir mo
kėti angliškai. Gera proga pasida
ryti pinigų. SVOBODA, 3739 West 
26th St. arba 6013 W. Cermak 
Road, Cicero.

HELP UANTED — FEMALE

IMMEDIATE OPENINGS!
REGISTERED 0R GRADUATE NURSES 

WITH L0W COST 0F LIVING 
WADEMA UNION HOSPITAL

Room—board and laundry for $53.00 monthly. Salary from $255.00 
to $280.00 month plūs automatic inereases. Higher salary arrange- 
ment after January 1958. Paid holidays — siek leave and all hos
pital benefits. — Permanent positions and wonderful working con
ditions.

Write — Come or phone Miss L. M. Peltier, R.N.
W0RK IN CANADA AT HIGH SALARY

WADENA, SASKATCHEWAN, CANADA

HELP W VNTED — MEN

Pl PE WE L DE R S
TOP EXPERIENCED ONLY 

Compressor Station, Doylestown, Ohio

Union job, 48 hours per week, double time for overtime over 40 
hours. Uphill Welding $3.54 per hour, “4 to 5 months duration”.

Mušt have Travel Card.

Call collect J. D. COX, Doylestown, Ohio
Phone days: OLdfield 8-4481 — Nights OLdfleld 8-3813

ĮSIGYKITE DABAR

KNYGA.
Kokios pasirodo tik retai b laikotar 
pisis.

PREMIJUOTASIS DRAUGO 
ROMANAS

Didelė Lietaviškoa buities kayga. 
išrinkta iš daugelio karinių Jory 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Paakštienės 
Lietaviškoa Knygos Klubo leidinys 
434 psl. Kaina $4.00

Ušaakvmne ir pinigas aiųekit*

DB A D G A R
4545 VVest 63rd Street 

UhicuKo 29, Illinois
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ADENAUERIS AR
OLLENNAUERIS
(Atkelta iš 3 psl.) 

vos siūlomomis sąlygomis, nes 
jis gerai žinojo, kad, atgavus 
Berlyną ir Rytų Vokietiją, visa 
Vakarų Vokietija patektų j ko
munistų rankas. Susirišęs At
lanto paktu, jis negalėjo kitaip 
pasielgti ir pirkti rytines Vo
kietijos sritis Vakarų Vokieti
jos laisvės kaina. Paskutinės 
Chruščevo kalbos rytiniame Ber 
lyne aiškiai rodo, kiek realis
tinė buvo Adenauerio politika.

Dėl tos pačios priežasties A- 
denaueriui nebuvo priimtina to
kia saugumo sistema, kuri vers
tų Vokietiją išstoti iš NATO, 
kaip siūlo socialdemokratai, nes 
tai reikštų Vokietijos neutrali
zavimą, NATO susilpninimą ir 
amerikiečių kariuomenės atitrau 
kimą iš Europos. Tada Vokie
tija, nepalaikoma sąjungininkų, 
liktų izoliuota ir niekeno negi
nama nuo Maskvos; o ši savo iš
bandytais metodais: spaudimu, 
gąsdinimais, grasinimais, savo 
agentų infiltravimu pagaliau iš 
Vokietijos padarytų Maskvos 
satelitinę valstybę.

Tai yra esminiai klausimai Vo 
kietijos ateičiai. Bet kaip į juos 
žiūri eilinis Vokietijos pilietis, 
šiomis dienomis pašauktas ati
duoti savo balsą už Adenaųerį 
ar Ollenhauerj. Eiliniam pilie
čiui, atrodo, ne tiek yra svar
bios tos visos augštos proble
mos: jas išspręs tie, kurie atei
tyje vadovaus. Jo dėmesys dau
giau nukreiptas į Adenauerio as 
menį: balsuoti už jį, ar prieš jį. 
O Adenauerio asmenybė hipno
tizuoja net ir jo politinius prie-

DIENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILUNOIS

IŠ ARTI IR TOU
AUSTRALIJOJE

— Melbouriio moksleiviams.i
LKF Švietimo skyriaus rūpes
čiu bei tautiečių (Vinco Lazaus 
ko bei Povilo Baltučio talka) 
sutelktos lėšos “Lietuvių encik
lopedijai” užpirkti ir paaukoti 
Viešajai Melbourno bibliotekai. 
“Lietuvių enciklopedija” įrašy- 
šyta šiuo katalogo numeriu: 
s 039.192, L 71. Pirmasis pasi
naudojęs “L. enciklopedija” yra 
moksleivis Karolis Kazlauskas. 
Geografijos mokytojo paprašy
tas apie gintarą papasakoti sa
vo klasėje, jis “L. enciklopedijo
je” labai plačiai rado aprašytą 
gintarą. Apsiginklavęs gausio
mis žiniomis iš “L. enciklopedi- 
jos”, drąsiai ir įdomiai galėjo 
papasakoti apie Lietuvos auksą 
— gintarą.

ITALIJOJE
— Saleziečių Balsas, leidžia

mas Lietuvių Saleziečių institu
to, įsidėjo fotostatinę kopiją 
viršelio kun. dr. Juozo Prunskio 
knygos “Motina Gailestingoji”, 
apie ją atsiliepdamas: “auto
rius kiekvienai dienai sukuria 
vaizdelį, kurs, sumaniai parink
tais faktais, įvykiais bei palygi
nimais, lengvai įdiegia reiškia
mą minti.” Pažymima, kad kny
gą išleido Lietuviškosios Kny
gos klubas. “Salez. Balsas” yra 
puikiai iliustruotas; naujausia- Jr 
me numeryje rašo apie atosto
gaujantį jų lietuviškos mokyk
los jaunimą, skelbia suglaustą

šus. Ne tik krikšč. demokratų, jaunįmo gyvenimo kodeksą
visa rinkiminė propaganda y 
ra sukoncentruota aplink kanc
lerį, bet ir opozicija nieko ge
resnio neišranda, kaip tik atsa
kinėti į Adenauerio kalbas ir

(venk: blogų draugų, nepado
rių knygų, nešvankių kalbų, ne
tinkamų pasilinksminimų; at
mink: tinginystė — didžiausias 
jaunojo amžiaus priešas). Žur-

griauti jo žodžius. Taigi ir opo- na]e jš katalikiškojo
zicija pripažįsta, kad ne tiek .. ... , . ». .. .

, i -, -j- . pasaulio ir iš saleziečių veiklos.svarbu rinkikams įsdestyti sa- r 
vo programą (kuri eiliniam pi
liečiui vistiek liks neaiški), 
kiek griauti Adenauerio autori
tetą. Bet ir čia sunku, nes prie 
jo asmens negalima prikibti, o 
jo veiklos vaisiai visiems gerai 
matomi.

Pats Adenaueris išėjo į rinki
minę propagandą nepaprastu 
gyvumu ir užsidegimu. Jo iš
kalba yra taikli, kartais aštri, 
ypač kąi puola opoziciją. Jis sa
vo kalbose vokiečių tautai nieko 
kito nežada, kaip tik tęsti ligšio
linę politiką, kurios vaisius kiek 
vienas gali paliesti nuosavomis 
rankomis. Tik iki šiol eitasis 
kelias privesiąs ir prie Vokieti
jos sujungimo. Tuo Adenaue
ris stipriai tiki ir savo tikėji
mu pradeda užkrėsti net ir vo
kiečių pabėgėlius bei tremtinius, 
kurie sudaro penktą dalį visų 
Vakarų Vokietijos gyventojų, 
įsitikinęs europietis Adenaueris 
svajoja apie sujungtą Vokieti
ją jungtinėse Europos tautose, 
nes tai esąs vienintelis kelias, 
kuris galutinai suriš Vokietiją 
su Vakarais ir apsaugos ją nuo 
pavojingo svyravimo tarp Rytų 
ir Vakarų, kas praeityje buvo 
tikra Vokietijos nelaimė. Eu-

tinės daugumos: tada jie būsią 
pakviesti į talką ir, statydami 
savo sąlygas, lemsią Vokietijos 
politiką. Tokios yra liberalų 
svajonės.

Sunku tikėti, kad socialdemo
kratai gautų absoliutinę balsų ir Į 
atstovų daugumą, nors jie į sa
vo aktyvą įskaito moteris (ža
dėdami jų vyrus ir sūnus apsau
goti nuo privalomos karinės tar 
nybos), Saaro krašto pramonės 
darbininkus, pagaliau net komu 
nistus, kurie, neturėdami savo 
kandidatų, atiduos balsus tikrai 
ne už Adenaųerį. Jie tikisi, kad, 
Adenauerio vyriausybei nepa
vykus išgauti iš Sovietų Sąjun
gos ten įstrigusių vokiečių, to
ji dovana yra jiems rezervuota, 
ir todėl vokiečių belaisvių, kurių 
Rusijoje dar yra keliasdešimt 
tūkstančių, giminės ir artimie- 

ropos sujungimui, ypačiai ekono jį atiduosią savo balsus už so- 
minėje srityje, turės patamau- Įcialdemokratus.

(Continuation irom page 5)

WE HEARTILY ENDORSE THIS PATRIOTIC PROGRAM

KENPS BEAUTY SALON
KENNETH A. SCHMIDTKE, Ownor

For The Finest of Elite Service Phone LI 9-7357
3356 North Bmadway

WE HEARTILY ENDORSE THIS PATRIOTIC PROGRAM

PERE MAROUETTE RESTAURANT
Phone PRospeet £-5327

2400 VVest 63rd Street Chicago, Illinois

WE HEARTILY ENDORSE THIS PATRIOTIC PROGRAM

THE HEARTHSIDE
FEATURING SEA FOOD — STEAKS — CHICKENI

7234 W. North Avenue GL 6-7276
ELMVVOOD PARK, ILLINOIS

%

V

We Heartily Endorse This Patriotic Program

A FRIEND

WE HEARTILY ENDORSE THIS PATRIOTIC PROGRAM

CROWN CAB COMPANY
JOHN A. KING, Owner

3725 N. Oriole Avė.
TU 9- 7800 GL 3-6000

VVE HEARTILY ENDORSE THIS VVE HEARTILY ENDORSE THIS Jieškomas JUOZAS PETRfi- 
NAS, s. Andriaus. Jieško jo arti
mieji iš Lietuvos. Atsiliepti arba
jo likimą žinantieji pranešti adre
su: J. Arminas, 5361 Durocher
Avė., Outremont, Montreal P. Q.
Galinda.

PATRIOTIC PROGRAM

MARSCO
MANUFACTURING

COMPANY
Prncishti Glass Products 
PHONE DANUBE 6-4710 

2909 So. Halsted St.
CHICAGO, ILLINOIS

WE HEARTILY ENDORSE THIS 
PATRIOTIC PROGRAM

THE T O Y
VILLAGE

Complete Line Of
T<xy* — <iaiuro and Dolis
PHONE ORCHARD 5-1033

5019 Oakton Street
SKOKIE, ILLINOIS

PATRIOTIC PROGRAM

GROVE BODY & 
AUTO SHOP

MR. VVEST MAXIE, Own.

7725 S. Cottage Grove Avė.

RA 3-9214

VVE HEARTILY ENDORSE THIS 
PATRIOTIC PROGRAM

THORLIEF 
LARSEN & SON
MASON CONTRACTOR

450 Banbury Rd.

CL 3-6027
Arlington Heights, III.

FOR THE 
MASS SERVED

A. 45 E. I’, lnutruction Keeortl.
VI' I.KAST—nu KASY way for tlie 
Yni iik Altai- Buy to In-ui-ii to S**r»e 
tlie pins.». Idenl for Teatlier as well 
as stiulent. “Tlie Mass — Nervina 
aini lte.spon.M-s.” Ili-l-'ldeiity Ke- 
eonlina l’ull t'olor .lucket. I’rinlcd 
kstftet of enllre text Includetl. 
Voi<w*s and s|>eaeh l»y studentą and 
pmfessors of (Jidgley Seminary. 
Order dlreet for BALTIC DIS- 
1'ltlBI TOKS, 203 X. Wabasli Avė., 
Clilcuao, m.

S I .98 l’rejiald 
NO C.O.D.’s PLEASE

MISCELLANEOUS

VVE HEARTILY ENDORSE THLS 
PATRIOTIC PROGRAM

BALDIS
RESTAURANT

LYONS 3-2005

8210 Ogden Avė.

LYONS, ILLINOIS

VVE HEARTILY ENDORSE THIS 
" PATRIOTIC PROGRAM

VVE HEARTILY ENDORSE THIS 
PATRIOTIC PROGRAM

G R E E N’ S 
STANDARD

SERVICE STATION
HERMAN GREEN, Owner

5269 S. Michigan Avė.
LI 8-9191

PAJIESKOJIMAI

WE HEARTILY ENDORSE THIS WE HEARTILY ENDORSE THIS 
PATRIOTIC PROGRAMPATRIOTIC PROGRAM

ABERDEEN LITHO 
PLATE SERVICE |

ANDREW GIANOS, Owner
CH 3- 2726

1443 W. Grand Avė.

T A N’ S
MOTOR SERVICE,

INC.
Liberalai, nors ir netiki lai

mėti naujų rinkikų' masių, tiki
si, kad be jų pagalbos nebus ap
sieita, vistiek kuris laimės: Ade
naueris ar Cllenhaueris. Libe
ralai yra stipriausi iš mažesnių
jų partijų ir rinkiminėje kovoje 
siekia sukliudyti, kad nė viena 
didžiųjų partijų negautų absoliu WE HEARTILY ENDORSE THIS WE p?TRKYTTr EEKa JHIS

GLOBĖ 8-4750
Canal Bank Road

SUMMIT, ILL.

Izidorius Dinapas, sūnus Anta
no, iš Sibiro jieško savo sesers — 
MARIJONOS DINAPAITfiS-ZIM- 
LIENfiS (vyro pavardė Zimlius). 
Atsiliepti arba apie ją pranešti 

RIVERDALE BUILDERS, INC. šiuo adresu: George Krenčius, 3112 

lll W. 144th PU 5-2251
RIVERDAL, ILLINOIS

ALLAN P. 
GUSTAFSON

W. 44th St.. Chicago, III.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieku 
visus skardos darbus.

1546 S. 49th Court, Cicero
PeL OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLympic 2-6752
LIET AJPIJRAl’DOH AGENTŪRA

VIbų rūšių apdraudoa Automobi
lių finansavimas. Notarlatas Vaisty- 
•>6e patvlrtlnos kainos

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus

JONAS K IR’7 airis 
W Al brook S-M171

INTERSTATE INM'RAKCE AGENCV 
(UOS s. Aslilaml Avė,, Ctilcago 36, III.

I) fi M E*SIO
Parduodama BATAMS ODA (su 

priedais) siuntimui j užsienį. Pa
sirinkimas ir kainos nebrangesnės

PATRIOTIC PROGRAM

WHEATON 
HARDWARE
PHONE WHEAT0N 8-0787

102 Hale Street
VVHEATON, ILL.

PATRIOTIC PROGRAM

G A Y’ S 
FLOWER SHOP
STEVE GAY, 0wner

GR 6-8221

7118 S. Wwtem Avė.

WE HEARTILY ENDORSE THIS būk tai gyvenąs Chicagoje. Jis 
PATRIOTIC PROGRAM Pats arba kas nors žinantieji apie 

jį prašome pranešti šiuo adresu:

C
E N T P AT Jadvyga Rutkauskaitė, 2080 Clark-
C l n T- f*- dale, Detroit 9, Michigan.

MEAT MARKUI
FOR QUALITY MEATS

CHARLES SEBĘSĮA, frpp.
OL 2-2776

2216 S. Centai |ye.
CICERO 5, IL/-.

I :

i
WE HEARTILY ENDcRSE THIS 

PATRIOTIC PROGRAM

KELLEY’S MĄftKĘT
ES 8-0664

448 N. Parkside

WE HEARTILY ENDORSE THIS

PATRIOTIC PROGRAM

Jieškomas JUOZAS RUTKAUS-KAS, sūnus Kazio, kilęs iš Lietu- 751 W 32 St” Ch,caK€ 16’
vos, Jurbarko miesto. Esama žinių ------- 1'--------------------------- ....

Jieškomi DRILINGAI JUOZA
PAS, sūn. Prano, manoma gyve
nąs Chicagoie. BRONIUS, s. An
tano. ROMANAS ir JUOZAS, vai
kai Petro, kilę iš Subačiaus vai., 
Panevėžio apskr. Yra žinių iš Lie
tuvos. Rašyti Jonas Baranauskas, 
1255 E. 87th St., Cleveland 8, Ohio.

Jieškomi 1) JUOZAS KARO
SAS, s. Jono, kilęs iš Biržių apsk., 
Druseikių kaimo. 2) ALFONSAS 
TRIBULIS, jo seserys KAZE ir 
MARYTE, kilusios iš Pasvalio. Kas 
žinotų tegul praneša Pranui Vili
mui, 501 E. 23rd St., Paterson, 
New Jersey.

0<XXXXX><H>0<M>0<XXXXX><>00:000<>

PLUMBING
Licensed bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas, 
šaukite dabar. Kalbame lietuviškai 

Tel. — REpablic 7-0844 ar 
VVAlbrook 5-3451

OOOOOCOOOiKlOOOOryor-OOOOO'VMI

Statome

NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDf’S
General Contracting Co 

(Sar. V. Sodeika lr J. SkorubnkM)
1600 8 4XTH CT CICERO KO TLT 

Tel. Ol.ymple 2-7381; TO 3-423A
u atliekame visus staty bo. Ir per 
tvarkymo (remodeling) darbus

Jieškoma MARIJONA ZDANA-
VIČAITE - VAIKASIENE, d. Juo-___________________________________
zo, iš Lietuvos išvyko 1905 m. Gyv. . . .. .
Chicagoje. Jieško jos sesuo. Rašy- TfliSflll IT prijungiu šildymo 
ti adresu: Valentina Zdanavičaitė- jj, yj|*j|p|Q gaziniUS pGČIUS
Virkietienė, paštas Romainiai — 
13, Kauno miestas, Lithuania. ir karšto vandens tankus.

kasdien

WE HEARTILY ENDORSE THIS 
PATRIOTIC PROGRAM

MORRIS FLORIST
3 LOCATIONS TO SERVE YOU

47 S. Washington 
520 W. Ogden

Ogden and Monroe
FACULTY 3-4400 
HINSDALE, ILL.

WE HEARTILY ENDORSE THIS 
PATRIOTIC PROGRAM

šeštad. visą dieną. 

TEL. PROSPECT 8-2266

ti naujai planuojama Vokietijos 
ministerių kabinete Europos 
reikalų ministerija, kurios užda
vinys bus koordinuoti įvairių 
Europos kraštų ūkį su Vokieti
jos ūkiu, o pirmoje vietoje iš
spręsti svyruojančių valiutų 
klausimą.

Ko partijos tikisi?

Taip tas 80 metų senis su jau
nuolio užsidegimu ir energija ve

Tačiau ir tuo atveju, jei kr. 
demokratai negautų absoliutinės 
daugumos, liberalai gali apsi
skaičiuoti, nes Adenaueris, tu
rėjęs su jais nemalonų patyri
mą, gali jų į koaliciją ir nepa
kviesti, užsitikrindamas abso
liutinę daugumą vien tik nedi- LA GRANGE PARK, ,ILL 
dėlės, bet ištikimos, vokiečių 
partijos balsais.

Reikia manyti, kad paskutinis

WE HEARTILY ENDORSE THIS 

PATRIOTIC PROGRAM

PARK DRUGS
ANDREW R. RASCH, R.PH.

FL 2-2246

501 N. Catherine Avė.

da rinkiminę kovą ir planuoja | Chruščevo pasišvaistymas ties
ateičiai. Šis Adenauerio pajė
gumas laimi tiek krikšč. demo
kratų pasitikėjimą savo vadu 
(taigi ir rinkimų laimėjimu), 
tiek kelia jam pagarbą eilėje 
mažesnių partijų, kurios netru
kus gali suvaidinti svarbią rolę,

Vakarų Vokietijos pasieniu ir 
per garsiakalbius paleisti Aden
auerio koliojimai bus jam tiktai 
pasitarnavę. Vienoje rinkiminė
je kalboje Adenaueris pasakė: 
“Jei Chruščevas būtų mane gy
ręs, o Ollenhauerj peikęs, tai aš

sudarant naują vyriausybę. To- būčiau rimtai susimąstęs: ke 
dėl nė viena mažesniųjų parti- lioms dienoms užsidaręs kur

II M’S
LIOUOR HOUSE

SANTO COROLLO (JIM), Own.

NEW CITY AUTO 5518 s. Normai EN 4-1212
COMMERCIAL ___________________

WO R K
Truck Bodies — Painting 

and Repairing
PHONE HEMLOCK 4-7300

5307 S. Ashland Avė.
CHICAGO, ILLINOIS

WE HEARTILY ENDORSE THIS

PATRIOTIC PROGRAM

THE NEW 
CANTON TEA 

GARDENS
FRANK ENG, Owner

We endorse this patriotic program

UNC0LNW00D SPRINKLER
company 805 Devon Avė. TA 3-9179

4718 W. Touhy OB 4-4630

WE HEARTILY ENDORSE THIS 
PATRIOTIC PROGRAM

REMBLAKE
ROCHKES

APOTHECAR Y

PHONE HEMLOCK 4-1500

2421 West 63rd Street

CHICAGO, ILLINOIS

rrs:
nors vienuolyne ir būčiau rimtai 
svarstęs, kuo aš esu Vokietijai 
nusikaltęs. Bet, kai Chrušče- 

bėgėliais, kurie prieš porą metų, į vas mane plūdo, o Ollenhaųerį »<*» > /r» plačiausia skaitomai 
išeidami iš koalicijos, pr isieki-! gyrė, tai aš esu tikras, kad einu j išturiu dienraštis «ke|bin 

nėjo, kad į ją daugiau niekuo-1 pats ir Vokietiją vedu trkru ke-jl|daa „minam, 
met negrįš, dabar tyli. liu’’. Dr. V. MKt. (x>oooooooo<x>oo<xx>o<xx>^oooo

jų nėra iš esmės nusistačiusi 
neiti į Adenauerio vadovaujamą 
koaliciją. Net ir liberalai su pa

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOO 

itelbtu- DKAUGE

PADĖKA
A. f A.

ADAM MARKUN
Mūsų mylimas pusbrolis mirė 1957 metais rugp. menesį, 

31 d. ir palaidotas rugB. mėn. 4 d. Sv. Kazimiero kapinėse
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam pasku 

tinį patarnavimą ir palydėjo j jo poilsio vietą.
Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams: kun. J. Ma

karui, kun. L. Vaišvilai, kan. V. Zakarauskui. Ypa? dėkoja
me kun. J. Makarui, kuris palydėjo velionį į kapines.

Nuoširdžiai dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už 
jo sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių

Dėkojame kleb. prel. J. Paškausikui ir kan. V. Zakaraus
kui už atkalbėjimą rožančiaus koplyčioje.

Dėkojame šv. Kazimiero Seselėms iš Šv. Kryžiaus ligo
ninės už atsilankymą j koplyčią. Dėkojame A. Giedraičiui už 
giedojimą. Dėkojame grabnešiams ir visiems, kurie pareiškė 
mums toje liūdesio valandoje užuojautą.

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

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės padėkoti. Visiems, visiems nuošir
dus dėkui.

Nuliūdę pusbrolis Uulter Markun Ir jo Imona Eugenija.

Jieškomi 1) ONA ŠVENTIČKAI- šaukite nuo 6 iki 9 vai 
TE PLUKlENfi (jos vyro vardas 
Anupras),, turi dukteris: Teresą,
Emiliją ir Anita, Gyveno Chicago
je. Į Ameriką atvyko 1909 m. Jieš
ko sesuo Julė. 2) MATT MAS- r.»,ri.L,n
LOFSKY, gyvenąs 2746 23rd St., ____________DĖMESIO___________
Detroit, Michigan, į Ameriką at
vykęs prieš I-jį karą. Jieškomas LIETUVIAI:
sūnaus iš Lietuvos. Prašomi at- Geriausiai rekomenduojame dėl 
siliepti arba apie juos pranešti gero patarnavimo, Svoboda Real 
adresu: F. šventiška,, 1129 Teller Estate, 37.39 W. 26th St., Chicago, 
Avė., New York 56, N.Y. Tel. LU raštinės skyr. adresu 6013 W. Cer- 
8-4382. , mak Rd., Ciceroje. Aš per jj pir-

----------------- - kau geri 2-jų butų namą. Aš esu
Jieškomas ANTANAS STASAI- 65 m. amž. bet jis parūpino man 

TIS ,s. Jurgio, gimęs Raseinių paskolą bei nuomininkus, ir jtei- 
mieste. Prieš kelioliką metų gvve- kė man raktus. Rekomenduojame 
no Chicagoje. Jieško sesuo Pet- jį dėl teisingo patarnavimo ir dėl 
ronelė Stašaityte, d. Jurgio, Tai- gerų nejudomo turto “bargenų”. 
kos g-vė Nr. 1, Raseinių miestas, Hans Bertulis
Lithuania. 1 2701 So. Komensky

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
Jau suėjo dveji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 

iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą

A. A.

ANTANAS CHURAS
Netekome savo mylimo 1955 m., rūgs. mėn. 14 d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ram\bę.
Už jo sielą mes užprašėme gedulingas šv. Mišias su 

egzekvijomis rūgs. mėn. 14 dieną, 7 vai. ryto Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus kartu su mumiR pasimelsti už a.a Antano sielą.

Nuliūdę: Žmona Eva, duktė Bernice Zxnm, žentas VValter, 
anūkė Sandra, brolis Kazimieras, brolienė Mikalina Choras 
vu seimą, pusbr<>44s ka/itnieras, A o gusi u t«- su seiiua.
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X V. Radauskienė, I. šiiingie- 
nė, Br. Shotas ir Br. Jameikie- 
nė, buvusios Tautinių šokių šven 
tės repertuaro komisija, vado
vauja tautiniam šokiams Cicero 
šimtmečio minėjime rytoj, Cice
ro. Šokėjų grupės: Ateitis, Chi
cagos Šaulių Tėviškės jaunimo 
ir Žilvitis, pašoks 8 tautinius šo
kius.

X Biletų į Lietuvių dienos 
koncertą, įvykstantį rugsėjo 15 
d. 6 vai. vak. Cicero stadione, 
1909 So. 52 Avė., galima gauti 
šiose vietose: Šležas Food Mar- 
ket, 2543 W. 69 St., Penčylos 
maisto krautuvėje, 4501 S. Tal
man Ave.ir pas J. Karvelį, 3322 
So. Halsted St.

X Vincas Abramikas parda
vė iki šiol turėtą namą ir pir
ko kitą. Jo naujasis adresas yra 
šis: Vincas Abramikas, 1643 W. 
Garfield Blvd., Chicago 36, III. 
telef. PRospect 6-3989.

X Paskutinis šių metų pikni
kas — jaunimo senimo — ruo
šiamas ateinantį sekmadienį, rug 
sėjo 15 d., A. Bruzgulienės sode, 
prie Kean avė., priešais tautines 
kapines. Rudenėjančion gamton 
išvažiuoti yra didžiausias malo
numas. Dienos nėra šiltos, ir, 
greitąją polką pašokus, nereikia 
prakaito šluostyti. Nėra įkyrių 
uodų, o margaspalviai medžiai 
kiekvieną žavi. Orkestras gros 
lietuviškus šokius, bus lietuviš
ki užkandžiai ir turtingas bu
fetas.

Jei tą dieną pasitaikytų lie
tus, piknikas bus perkeltas į Vy
čių salę .

X Tautos šventės minėjimas 
įvyksta rytoj, rugsėjo mėn. 15 
d., 2 vai. popiet, Lietuvių audi
torijos didžiojoje salėje. Progra 
moję bus labai aktuali, bet trum 
pa dr. V. Sruogienės paskaita. 
Po jos seks meninė dalis, kurio
je dainuos sol. Valentinas Lio- 
rentas, seserų Blandyčių terce
tas ir tautinius šokius šoks Chi
cagos Šaulių klubo šokėjų gru
pė. Dainininkus pianinu palydės 
muzikai Jonas Švedas ir Antanas 
Skridulis. Tebūnie kiekvieno lie
tuvio tautinė pareiga dalyvauti 
Tautos šventės minėjime šį sek
madienį, todėl ypač kviečiami 
visų organizacijų nariai — vy
čiai, skautai, ateitininkai, raino- 
vėnai, profesinių organizacijų na 
riai, visų Lietuvių Bendruomenės 
apylinkių nariai ir visų pažiūrų 
lietuviai bei visa visuomenė ne 
tik iš Chicagos, bet ir iš kitų 
apylinkių atvykti į šios šventės 
minėjimą. Minėjimo visa progra 
ma nėra ištęsta ir po jos liks 
dar daug laiko nuvykti ir kitur. 
Tautos šventė — visų mūsų 
šventė.

X Lietuvių dienos programa 
Chicagoje įvyksta rugsėjo mėn. 
15 d. Cicero stadione, 1909 So. 
52nd St. Jos pradžia bus 6 vai. 
vak. Ruošiama meninė progra
ma ir visi nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti. Cicero lietuviai pri
valo gražiai pasirodyti, kaip vie 
na iš didesnių tautinių grupių 
šio miesto gyventojų.

X Kauno benediktinė seselė 
Raphaela Šimonis, OSB, jau iš
vyko iš Chicagos į neseniai įsi
gytą benediktinių vienuolyną, 
kurio adrešas yra šis: M. Rapha 
ela Šimonis, OSB, Regina Paeis 
Benedictine Sisters, Waiace 
Road, Bedford, N. H. Visi, kurie 
norėtų paremti lietuvaites sese
les benediktines, aukas malonė
kite siųsti šiuo duodamu adre
su: St. Mary’s Bank, Manches
ter, N. H., Benedictine Sisters 
account.

X Sutvirtinimo sakramentą* 
Šv. Antano parapijos bažnyčioje 
bus teikiamas spalio 20 d. 3 vai. 
po pietų. Tą pačią dieną 9 vai. 
ryte bus vaikučių pirmoji šv. Ko 
tnunija.

X Prof. S. Dinn&ntas skai
tys paskaitą Tautos šventės mi 
nėjime, kuris ivvks rugsėjo 15 
d. 7 vai. vakaro Šv. Pranciškaus 
parapijos salėje, 3903 Fir St. In
diana Harbor, Ind.

X Kun. Vincas Pakutka, pro
fesorius Seranton, Pa., kolegij., 
aplankė tėvus marijonus Chica
goje. Jis atvežė į Notre Dame 
universitetą savo giminaitį, ku
ris čia gavo stipendiją. Kun- 
V. Pakutka yra kilęs iš Penn
sylvanijos. Universitete jis dės
to filosofiją ir istoriją. Ten 
dar profesoriauja kitas lietuvis 
— kun. Jurgis Andriuška, ma
rijono kun. Vinco Andriuškos 
brolis.

x J. Pakel. Chicago Savings 
and Loan Assc. direktorius, di-' 
delis lietuviškų reikalų rėmėjas, 
paaukojo Chicagos Augšt. Litu
anistikos mokyklai 100 dol.

X šv. Kryžiaus parapijos pik 
nikas-gegužinė įvyks ateinantį 
sekmadienį, rugsėjo 15 d., Se
nelių vilos (Holy Family Vilią), 
Orland Park, 111., piknikų darže. 
Kviečiami visi gausiai atvažiuo
ti. Bus visokių įdomybių, gar
džių valgių, kugelio, pyragaičių 
ir kt. Būtų gera, jei visi buvu
sieji parapiečiai ir kaimynai ap
silankytų šiame išvažiavime, nes 
vasara jau baigiasi.

X Marijona Jaunienė, bridge- 
portietė, tvarkys saldainių stalą 
Vyčių Senjorų piknike sekma
dienį, rugsėjo 15 d., Bruzgulie
nės darže, prie 82 ir Kean Avė.1 
Gi Petrulienė su savo vyru pa-' 
dės “trokštančius” pagirdyti. 
Taipgi bus lietuviški valgiai. 
Tad įvairumų piknike netruks.

X Veronika Overlingienė, gy
venanti Chicagoje, turėjo nelai
mę — namie susižeidė koją. Jai 
buvo padaryta operacija rugsė
jo 9 d. Guli Šv. Bernardo ligo
ninėje.

X Mokslo metai pradedami 
rugsėjo 17 dieną Tėvų Marijo
nų vedamoje mokykloje, Maria- 
napolyje, Thompson, Conn. Su
važiuoja 115 studentų iš įvairių 
Amerikos valstybių ir iš Vokie
tijos, Puerto Rico, Retherland, 
Antilles, Nicaraguos, Kubos, 
Combodijos, Columbijos ir Ve- 
nezuelos. Dėl stokos patalpų ir 
kitų priežasčių nebuvo galima 
priimti dar 38 kandidatų, ku
rie pristatė įstojimo dokumen
tus prieš rugsėjo pirmą dieną.

Iš Chicagos atvyksta sekan
tieji lietuviai studentai: Virgili
jus Leparskas, Vidmantas Rap- 
šys, Rimantas Repšys ir Leo
nardas Šimutis.

X Ona Aleliunienė, gerų ka
talikiškų sumanymų uoli rėmėja, 
neseniai pasiuntė į Lietuvą vie
nai Tauragės apylinkės katalikų 
bažnyčiai ampules-ąsotėlius vy
nui ir vandeniui, šlakštytuvą 
švęstam vandeniui ir bažnyčios 
liturginiams rūbams papuošimų, 
paaukodama tam visas lėšas.

Kiek anksčiau Rožė Maziliaus- 
kienė tai pačiai bažnyčiai pasiu
vo ir pasiuntė kapą — kunigo 
apsiaustą procesijoms, altoriui 
pridengti drobės maršką ir mi- 
šiolą-mišių knygą.

Pastaroji, neskaitydama savo 
ilgo darbo kapos pasiuvimui ir 
papuošimui, pridėjo nemaža ir 
savo pinigų. Kitos lėšos tam rei 
kalui buvo gauta aukomis iš ge
raširdžių Chicagos 12 liebuvių- 
katalikų.

X Tėvų Marijonų Bendradar
bių seimas įvyks spalio 13 d. 
“Draiugo” patalpose. Ryte bus 
šv. mišios, bendri pusryčiai, gi 
po pietų — sesijos. Draugijos ir 
organizacijos prašomos į tai at
kreipti dėmesį.

Ateities šokėjai, viena iš keturių grupių, dalyvaujančių šimtmečio minėjime.

OŽKOS IR ASFALTAS
Ten, kur buvo pelkės ir gy

vatynai, kur prieš kiek laiko ,me 
džiotojai šaudė antis, šiandien 
yra Cicero miestas švenčiantis 
šimto metų sukaktį. Nekalbėtu
me daug apie Cicero miestą, jei
gu jis lietuvių gyvenime nebū
tų reikšmingas, jeigu ten nebū
tų gyvenę daug lietuvių ir £avo 
darbu daug prisidėję prie Cice
ro miesto išaugimo ir kultūrinių 
įstaigų sukūrimo.

Antrasis pusšimtis

Dar prieš penkiasdešimt metų 
Cicero miestas buvo daug ma

Prel I. Albavičius, kuris pasakys 
kalbą Cicero šimtmečio minėjimo 
metu šį sekmadienį, rugsėjo 15 d.,
Cicero stadione.

žesnis negu dabar ir galima sa
kyti, kad jis išaugo per antrą
jį pusšimtį. Tuo laiku lietuviai 
ten pradėjo daugiau kurtis ir 
Cicero mieste buvo kun. Ežers- 
kio įsteigta lietuvių parapija.
Vėliau ten buvo Įsteigtos mo-' skaitytis. Be minėtų svečių me- 
kyklos prie parapijos, o kleb. nininkų dalyvaus ir Cicero mies- 
Vaičiūnas pastatė Šv. Antano to šokėjų grupė Žilvitis. Po žodį 
vardo lietuvių bažnyčią. Apie j tars kons. Daužvardis, prel. I. 
bažnyčią kaskart spietėsi vis ■ Albavičius, o visai programai va 
daugiau lietuvių, būrėsi įvairios, dovaus tam darbui patyrusi J. 
organizacijos ir jos savo veikla Daužvardienė. Tad ten, kur dar 
turtino Cicero miesto kultūrinį prieš 100 m. buvo pelkės, kur 
gyvenimą. Sunku išvardinti visų dar prieš 50 m. ganėsi ožkos,
lietuvių organizacijų darbą Ci
cero miesto gerovei, kaip sunku 
išvardinti ir paskirų lietuvių at
liktą darbą Cicero miesto išau
gimui .

Ir šiuo metu lietuviai statomi 
naujų pastatų, prel. I. Albavi-

AUSTRALIJOJE
— Kuts lietuvis? Iš kaikurių 

gautų žinių iš Lietuvos yra tam 
tikro pagrindo manyti, kad žy
mus sovietų bėgikas Vladimir 
Kuts tikrumoje yra lietuvis — 
vilkaviškietis Vladas Krocas.

Tuo truputį abejoja melbour- 
niečiai lietuviai, matęsi ir kal
bėjęsi su lietuviais sportinin
kais, atstovavusiais Sovietų Są
jungą Melbourno olimpiadoje 
1956 metais. Pavyzdžiui, sovie
tų krepšinio komandos kapito
nas Petkevičius jau kelinti me
tai gyvena Leningrade, tačiau 
visur prisistatinėjo kaip lietu
vis.

čius pagražino bažnyčią, padidi
no kleboniją ir mokyklą. Be šio 
kultūrinio centro Cicero mies
tas būtų ir mažiau puošnus ir 
turtingas.

Antrasis pusšimtis Cicero mie 
sto istorijos turi būti dėkingas 
lietuviams už didelį darbą, ku
rio dėka šiandien Cicero yra 
daug reikšmingesnis.

Lietuvių vainikas

Lietuviai dirbdami ir padėda
mi kelti Cicero miesto kultūri
nę ir materialinę pažangą, gavo 
teisę tai visa atžymėti Cicero 
šimtmečio minėjimo proga. Vie
na diena paskirta specialiai lie
tuviams ir lietuviai privalo tą 
dieną apvainikuoti savo darbą 
gražiu pasirodymu. Ciceriškiai 
nenorėdami nusileisti kitoms 
tautinėms grupėms, pasikvietė 
talkon čikagiškius menininkus, 
tai Dainavos ansamblį ir sol. A. 
Brazį. Šie visi sekmadįenį, ry
toj, Cicero stadione, 19 st. ir 
52 st.), 6 vai. p.p. parodys su
sirinkusiems Cicero ir kitų mies 
tų gyventojams, kad lietuviai 
moka dirbti ir organizuotis, kad 
jiems priklauso Cicero miesto 
kūrimo istorijoj dideli nuopelnai. 
Tegu šios šventės pasisekimas 
būna vainikas ant tų visų dar
bų, kuriuos atliko lietuviai.

Bus įdomu
Kviečiami talkon visi Chica

gos lietuviai, tai yra kviečiami 
atvykti tą popietę ir padėti už
pildyti Cicero stadioną. Tegu 
Cicero miesto gyventojai ne lie
tuviai pamatys kiek daug mūsų 
yra ir kad reikia su lietuviais

sekmadienį lietuviai pašoks ože
lį, dainoms ir prakalbom pri
mins, kad be lietuvių šios pelkės 
nebūtų taip greit virtusios as
faltu.

Visų pareigą atvykti į Cicero 
miesto 100 metų minėjimo lie
tuviams skirtą dieną.

— L. Augštys

Sol. A. Brazis dainuos Cicero 
šimtmečio festivalyje šį sekma* 
dienį. ...t___ i—

CHICAGOJE
Gilins kanalą

Chicagos Sanitarinis distrik- 
tas jieško firmų, kurios išvaly
tų, pagilintų Chicagos upės šiau 
rinės pusės kanalą. Tada atsiras 
tų didesnis nuotakumas ir su
mažėtų potvynių pavojus miesto 
rūsyse. Planuojama taip pagilin
ti šešias kanalo mylias.

Žmona matė žūnant vyrą
Netoli Lake Vilią, sankryžoje 

Grand Avė ir Deep Lake Rd., 
susidūrė dvi mašinos; nelaimės 
metu žuvo Herbert R. Schmidt, 
37 m. amžiaus. Nelaimę matė 
velionio žmona, kuri važiavo pas 
kui jį automobiliu. Liudininkų 
parodymu, Schmidt prarado sa- 

mašinos kontrolę ir trenkėvo
į kitoje kelio pusėje važiuojan
čią mašiną.

Nuduodamas policininką 
viliojo mergaites

Dvi mergaitės pranešė polici
jai, kad sausio 31 d. vienas vy
ras, taip apie 30-35 m. amžiaus, 
apie 10 vai. 40 min. nakčia pri
važiavo prie jų, stovinčių ties 
autobuso sustojimo vietos, pa
švietė lempute ir, nuduodamas 
policininką, perspėjo, kad jos 
esančios gatvėje nepilnamečiams 
uždraustu laiku. Joms liepė sės
ti į jo mašiną ir buvo bevežąs 
į policijos nuovadą, tačiau kryp 
tį pakeitęs, nuvažiavo į nuošales 
nę miesto gatvę ir sustojo. Ta
da uždėjo ranką ant sėdėjusios 
arčiau jo mergaitės. Antroji 
mergaitė greitai iššoko iš maši
nos, ėmė rėkti ir ištraukė pir
mąją mergaitę. Mergaitės pabė
go. Dabar policija jieško to vy
ro, įtardama, kad jisai galėjo 
turėti ryšio su nužudymu Gri- 
mes mergaičių ar kitais nusikal 
timais.

Streikuoja 12,000 plieno 
fabrike

Chicago District Workers of 
Youngstown Sheet and Tube Co. 
sustreikavo 12,000 darbininkų, 
kilus ginčui dėl naujų darbo pa
tvarkymų. Iš pradžių išėjo strei 
kuoti 200 darbininkų, o jiems 
simpatizuodami sustreikavo ir 
kiti.

Dviejų pėdų grybas
Bismarcko viešbučio, Chica

goje, virėjas Kari Meyer sušilau 
kė nuo savo draugo iš Wiscon- 
sin ypatingos dovanos: grybo, 
kuris sveria 6 svarus ir yra dvie
jų pėdų 3 colių skersmenyje.

Išdavė kyšantis revolveris
Palmer viešbučio laukiamąja 

me kambaryje, Chicagoje, tar 
nautojai pastebėjo užmigusį vy 
rą, iš kurio kišeniaus kyšojo re 
volveris. Buvo pranešta polici 
jai. Betardant tas vyras pasisa 
kė, kad jo vardas Thomas Le 
vasseur, kad jis turi 26 m. am
žiaus, kad jis yra atvykęs iš New 
Yorko; jis taipgi prisipažino į- 
vykdęs keturis apiplėšimus Chi
cagoje.

Pertvatkys skersgatvių 
šviesas

Chicagoje yra apie 1,800 švie
sos signalų sankryžose. Dabar 
jas norima taip sutvarkyti, kad 
įstatymo nustatytu greičiu va
žiuojančiam automobilistui ne
reikėtų stoviniuoti ties kiekvie
na šviesa. Numatoma, kad taip 
pertvarkyti pasiseks apie 96% 
šviesų ir už trejetos savaičių 
Chicagoje automobiliais važinė
ti bus daug patogiau, saugiau 
ir pigiau, nes mažiau išsieikvos 
gazolino. Taip būsią sutaupoma 
gazolino >už $315,000 per dieną.

Mokesčiai nuo teatro 
biletų

Chicagos Teatrų sąjungos va
dovybė siekia panaikinti tuos 3 
procentus nuo biletų kainos, ima 
mus miesto naudai, bent už bi
letus, kurie kainuoja mažiau, 
kaip 90 centų. Teatrų sąjungos 
atstovai įrodinėja, kad dabar la

Vajaus pradžiai š. m. lapkri
čio 24 d. (sekmadienį) 6 vai. 
vak. bus vakarienė, iš kurios 

, . visas likęs pelnas bus paskirtas
, 1 SUm.a?J^ a yn?“’,SC8eliM namo statybai stovyklo-

je. Vakarienė bus L. Vyčių sa
lėje (2451 W. 47th Str.,), ku
rią pasiekti yra lengva visiems

kas matyti iš surenkamų mies
to mokesčių už teatro biletus: 
1948 metais buvo gauta $1,600, 
o dabar — gaunama tik apie 
$800,000.

Iš Nekalto Prasidėjimo seserų 
rėmėjų veiklos

Rugsėjo 10 d. vakare pirm. 
Jono Kerulio bute įvyko Nekal- 

į to Prasidėjimo seserų rėmėjų 
Chicagos apskrities susirinki
mas, kuriame buvo aptarti ar
timiausios veiklos reikalai.

Svarbiausiuoju darbotvarkės 
punktu buvo vajaus seselių na
mo ALRKF stovyklavietėje pa
statymui klausimas. Kaip žino
me, Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacija savo nupirk 
tai jaunimo stovyklavietei ad
ministruoti yra pakvietusi Ne
kalto Prasidėjimo seseris iš Put
namo, Conn. Ten apsigyvensian 
čioms seselėms yra būtinai rei
kalingas atskiras namelis su 
koplytėle, nes to reikalauja vie
nuolių regula. Kadangi Fede
racija yra daug įsiskolinusi sta
tydama būtiniausius stovyklau
tojams pastatus, todėl yra ne
pajėgi seselėms padėti joms rei
kalingą namą pasistatyti.

Vispusiškai apsvarstę Fede
racijos ir jaunimo stovyklos glo

SVARBUS PRANEŠIMAS DRAUGO 
SKAITYTOJAMS

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

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

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

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

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

DRAUGO Administracija

KAS TIK TURI GERA SKONĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ I

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI _

FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted St Victory 2-4226
Atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9—9:30,

• kitom dienom 9—6, sekmadieniais uždaryta.
------------------------------- 1

bos komiteto padėtį hei seselių 
reikalingumą šioje taip svarbio
je jaunimui stovyklavietėje, 
Chicagos apskrities seselių rė
mėjai nutarė imtis inciatyvos 
sutelkti $15,000 sumą, kuri bū
tinai yra reikalinga seselių na
mo statybos pradžiai, šiam rei
kalui nutarta sudaryti vajaus 
komitetą ir kreiptis į visą Chi
cagos lietuviškąją visuomenę, 
kuriai tik rūpi lietuvybės palai
kymas mūsų atžalyno eilėse ir 
kuri vertina jaunimo vasaros 
stovyklų reikšmę šiam reikalui, 
prašant visomis išgalėmis pri
sidėti prie šio vajaus, padedant 
seselėms įsikurti toje stovykla
vietėje ir per vasaros stovyklas 
vykdyti lietuviškojo jaunimo 
tautinio ir religinio auklėjimo 
darbą, kuriam seselės turi tik
rai puikų patyrimą iš savo ruo
šiamų vasaros stovyklų Put
nam, Conn.

chicagiečiams. Vakarienės bile
tai netrukus bus pradėti platin
ti, ir visi labai nuoširdžiai pra
šomi parodyti savo pritarimą 
užsimotam seselių rėmėjų žy
giui, įsigyjant biletus iš anks
to. V. M.

Patyrimas susidaro ne iš tų 
dalykų, kuriuos matėme, bet iš 
to, ką apsvarstėme.

—J. M. Pereda

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
ĮVAIRIOMS PROGOMS

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

Užsakymus su pinigais siuskite:

“DRAUGA S”
4545 West 63rd Street, 

Chicagd 29, III. 
Platintojams duodama nuolaida

roi

%


