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LOT. AMERIKAI PASAKOMA 
V. Vokietijos posūkis 

GEDIMINAS GALVA 

Bonnos delegacijai besiruo- dų užmegzti santykius su silpna 
šiant į Maskvą, daug spėliota. 
Kaikurie, nenorėdami suprasti 
susidariusios padėties, Adenaue
rio kelionei pranašavo nepasise
kimą. Šie spėliojimai egzaminų 
neišlaikė, nes nepajėgė įsigilinti 
j laisvųjų vokiečių nuotaikas ir 
Rusijos užsimojimą bet kuria kai 
na sugriauti Nato ir Vakarų Eu
ropos sąjungą. 

Derybos buvo sunkios, bet 
trumpos. Vokiečiai joms buvo ge 
riau pasiruošę, negu jų kariuo
menė prieš keturiolika metų be
pradedanti žygj į Rytus. Didelė 
delegacija patalpinta ypatinga
me traukinyje, kuris buvo aprū
pintas jėgaine, radijo siųstuvais 
ir karine apsauga. Du moderniš
ki lėktuvai nusileido Maskvos 
aerodrome. Mercedes žvilgantie
ji automobiliai turėjo liudyti vo
kiečių ūkišką pažangą. 

Aštrios derybos 

Kancleris Konradas Adenaue-
ris praleido ne vieną sunkią va
landą Maskvoje. Jo užsispyrimas 
išgauti karo belaisvius ir nesi-
tarti su R. Vokietija buvo tie
siog stebėtinas. Nikita Chrušče-
vas, kuris pradžioje švelniai kal
bėjo apie prietarus, išskiriančius 
Vokietiją ir Rusiją, netrukus 
pradėjo pulti: „Kas kaltas, kad 
karo belaisviai negali sugrįžti 
pas savuosius? Kas kaltas, kad 
vokiečių daug žuvo ir rusų mirė ? 
Ne mes pirmieji steną* peržengė
me ir karą pradėjome." 

Adenaueris, netikėdamas Mas
kvoje didelės politinės sėkmės, 
laužė ledus, kad ką nors psicho
logiškai laimėtų. Tūkstančiai 
šeimų dar šiandieną tebelaukia 
karo aukų iš Rusijos begrįžtan
čių. Atsigręždamas jis smogė 
rytinei Vokietijai, kurią dar taip 
neseniai tas pats Chruščevas įti
kinėjo, kad jos sąskaiton nebus j 
daromi jokie pasitarimai. Bon
nos vyrų sistematiškas spaudi
mas Maskvoje sulaukė nors ir 
laikinio rezultato. 

Rusijos tikslas 

Rusai komunistai įsitikino, 
kad per dešimtį metų šaltuoju 
karu Vokietijoje nieko nelaimė
jo. Vakarinė Vokietija su 50 mil. 
gyventojų padarė nepaprastą 
pažangą. Iš rytinės Vokietijos, 
kurios pietas tik pusė vakarinės, 
per pastarąjį dešimtmetį pabėgo 
apie 2 mil. asmenų. Rytinės Vo
kietijos gyventojai turi kelti sun 
kią naštą. Jie vargsta komunis
tinėje priespaudoje ir laukia. 
Krašto ūkis rusų iščiulptas, bet 
strategiškai ir politiškai yra 
svarbus, kad toliau galėtų spaus 
ti vakariečius. 

Rusai komunistai šį kartą pa
bandė žaisti dviašmeniu kardu. 
Jie nori pripažinti abi suskaldy
tos Vokietijos dalis. Jos, nelyg 
dvi šeimos, užsimojo namą sta
tyti. Statyba i'ki šio meto nepra
sidėjo, nes rusams kurstant jos 
nesutarė kuri gyvens pirmame, 
o kuri antrame augšte. Adenaue
rio ir Grotewohlio užsienio poli
tika skirtingos. Finansų, socia
linė ir ūkinė linkmės visai prie
šingos, nes vienur remiamasi lais 
ve, kitur Maskvos dirigavimu. 

Kai rusai pradėjo kalbėti apie 
diplomatinių santykių užmezgi
mą, vokiečiai pradėjo daryti psi
chologinį spaudimą: sugrąžinki
te belaisvius. Bulganinas pažada 
tai padaryti, nors spyrėsi kelia3 
dienas. 

Rapaūo dvasia 

Po pirmojo pasaulinio karo 
VVeimaro Vokietija jieškojo bū-

Rusija. Lietuvių Brastoje 1918 
m. sudaryta sutartis nebuvo įgy 
vendinta, nes griuvo vilhelminė 
Vokietija ir carinė Rusija. Abie
jų kraštų tolimesnio bendradar
biavimo mintį puoselėjo ypač vo
kiečių kariniai sluogsniai, vado
vaujami gen. von Seckto. Tos po
litikos šalininku buvo ir baronas 
Ago von Maltzan, kuris vėliau 
buvo Vokietijos ambasadorium 
Washingtone. Rapallo sutartį 
1922 m. bal. mėn. sudarė Walter 
Rathenau, kuris netrukus buvo 
nužudytas. Stresemann vėliau 
siekė laisvės bendradarbiauti su 
Vakarais ir Rytais. Rapallo vai
duoklis nustelbė Locarno nuotai
kas. 1926 m. Berlyne sudaryta 
neutralumo ir draugiškumo su
tartis su rusais. Tai buvo savaip 
atnaujinta bismarkinė politika. 

Šiandieninė padėtis yra žymiai WASHINGTONAS, rūgs. 16 
sudėtingesnė. Vakarinė Vokieti- — Vienos paros bėgyje čia du 

Adenaueris ir Bulganinas stipriu pasisveikinimu antspauduoja pirmąjį susitarimą dėl diplomatinių santy
kių atnaujinimo. Rusijos vadų garbės žodžiu ^.rantuotas paža.ias, kad bns paleisti visi vokiečiai, jei tik 
juos bus gnlima rasti Bonnos jteiktus sąrašus tikrinjhit. (INS) 

Atsiranda atsparumo 

ja, atsistojusi ant kojų remiant 
vakariečiams, gali pasirinkti ke
lią į Maskvą, kad ūkiškai sustip
rėtų ir atgautų prarastas žemes. 
Si kaina nebus per augšta, jei vo
kiečiai pasirinks neutralumą ir 
bus duobkasiai Vakarinės Euro
pos gynybos santarvės. Net ir 
taip toli nesiekiant politiniai emi 
grantai turės paskubomis apleis
ti Vcfkietiją, Amerikos Balsas ir 
Laisvosios Europos radijo siųs
tuvai atsisveikinti su Muenche-
nu. Vokietijos sienas besvarstant 
bus paliečiami i r Lietuvos reika
lai. Ar mes esame pasiruošė juos 

Socialistas bijo, 
kad nebūtų klaida 

BONNA, rūgs. 16. — Adenau
erio delegacijoje Maskvoje bu
vęs prof. Schmidt, V. Vokietijos 
parlamento užsienio reik. komi
sijos vicepirmininkas ir social
demokratas, spaudos ir radijo 
komentatorių klausinėjamas pa 

svetimų valstybių politikai užsi
minė apie Rytų — Vakarų santy
kių ateitį. 

Pirmasis buvo Australijos užs. 
reik. min. Casey, primines Mas
kvai ir kitiems, kad Maskvos va
dų taikos pažadais negalima ti
kėti, jei nebus daugiau konkre
čių darbų. Jei Maskva toliau 
neis, šaltasis 'karas nebus baig
tas. 

Spaudos klubo nariams kalbė
jęs Prancūzijos socialistų parti
jos gen. aekr. Mollet pareiškė, 
kad jo partija negali pasitikėti 
Maskvos taikos ofenzyva ir ga
li ramiai miegoti tik todėl, kad 
Europoje stovi JAV kariuome
nė. Jis pridėjo, kad vakariniai są 
jungininkai negali išdrįsti suskil
ti, jei nenori pamatyti naujus 
Rusijos laimėjimus. 

Washingtone planuos 
Genevos konferenciję 

WASfflNGTONAS, rūgs. 16. 

Spėliojimai apie Adenauerio 
pasikeitimą Maskvoje bebūnant 

tarsis su atstovais prieš 
Jungt. Tautų sesijos atidarymą 
JUNGT. TAUTOS, ruga. 16. — J u n g t Tautų sesija prasideda 

rugsėjo 20 d. Cabot Lodge, JAV nuolatinis atstovas prie Jungt. 
Tautų, jieško parames JAV politikai Lotynų Amerikos valstybių 
tarpe. 

Tas JAV žygis visai natūralus, 
nes JAV ir P. Amerikos valsty
bės sudaro geros kaimynystės 
principu paremtą sąjungą — 
Tarpamerikinę Valstybių Orga
nizaciją. JAV savo politinės lini
jos L. Amerikos valstybėms ne
gali diktuoti, bet gali savo nusi
statymus įvairiais klausimais iš
dėstyti ir prasyti juos paremti 
balsuojant Jungt. Tautų komi
sijose ir plenume. 

BONNA, rūgs. 16. — Nors Vokietijos delegacija Maskvoje 
nieko ypatingesnio nelaimėjo ir nieko nepralaimėjo, tačiau esama 
gando, kad Adenaueris paskutinę minutę pasielgė kitaip, negu 
pradžioje buvo manęs. * 

Net tvirtinama, kad sutikda
mas atnaujinti diplomatinius san 
tykius negavęs jokio Maskvos 
pažado apie Vokietijos sujungi
mo procedūrą, Adenaueris pasi
elgęs prieš savo užsienio reikalų 
ministerio von Brentaho patari
mą. 

reiškė, kad sutikimas užmegzti —Kodėl Maskva taip norėjo dip 
diplomatinius santykius su Ru
sija prieš Vokietijos sujungimą 
gali būti klaida. Tai esąs pilnas 
pavojų žygis. 

Jis taipgi patvirtino, kad Mas 
kvoje būnant įsitikinta, jog Vo
kietijos suvienijimo greit tikėtis 
negalima. 

K. Vienybes valdyba 
Scrantone (Pa.) vykęs lietu

vių Kunigų Vienybes seimas cen
tro valdybos pirmininku išrinko 
kun. Juozą Cepukaitį, sekretoriu
mi — kun. dr. Mykolą Ražaitį ir 
iždininku — kun. Titą Narbutą. 

Lux Christi redaktoriumi pa
prašytas ir toliau pasilikti kun. 
dr. V. Rimšelis, MIC. 

lomatinių santykių su V. Vokie
tija? — spėlioja Washingtono 
diplomatai. 

Dalinai tą klausimą gal išaiš
kins V. Vokietijos užs. reik. mi
nisterijos politinio skyriaus di
rektorius Grewe, kuris atvyksta 
Washingtonan padaryti praneši
mo apie penkias Maskvos derybų 
dienas ir padėti JAV, Anglijos ir 
Prancūzijos atstovams parengti 
pasiūlymus — sprendimus užsie
nio reik. ministerių konferenci
jai, kur vėl bus keliamas Vokieti
jos sujungimo ir Europos saugu
mo klausimas. 

• Jungt. Tautų naujos sesijos 
pirmininku numatytas rinkti Či
lės atstovas Jose Maža. 

Adenauerio elgesį nulėmę du 
faktoriai, mažai suprantami ir 
įvertinami už Vokietijos sienų. 

Pirmas faktorius yra Rusijoje 
kalinami vokiečiai. Jų ten dar 
yra daug, jei pats Bulganinas 
pripažino, kad kalinąs apie apie 
10,000. Abejotina, kad realus po
litikas galėjo grįžti iš Maskvos 
jų neišlaisvinęs už diplomatinių 
santykių užmezgimą. Komunis
tai tai žinojo ir tuo argumentu 
Adenauerį įveikė. Dauguma vo
kiečių pritaria santykių atnau
jinimui. 

Antras faktorius buvo taip 
reklamuota „Genevos dvasia4'. 
Vokiečiai nuo to smūgio nėra dar 
atsigavę ir negreit atsigaus, jei 
ir antroji Genevos konferencija 

Tvirtinama betgi, kad tai yra 
daugiau taktinis manevras, negu 
pastangos visai sugriauti jau li
beralų ministerių iškovotą re-
formų planą. 

Arabų vadai įspėjo Paryžių, 
kad jų niekas nesulaikys nuo 
veiksmų, jei Prancūzija ims kai
talioti savo žodį. 

Vyks tirti Tito ir 
jo sėbrų nuotaikų 

BELGRADAS, rūgs. 16. — 
Graikijos karališkoji pora jau iš
vyko iš Jugoslavijos po ilgo kraš 
to lankymo ir stiprių pasitarimų 
su Jugoslavijos vadais, kurie pa
sidarė įtartini po susitaikymo su 
Maskva. / 

Jų vizitą baigiant išleistas ko
munikatas sakytų, kad vakarie
tiškai nusiteikusi mažoji Balka
nų santarvė yra sustiprinta (jai 
priklauso Graikija, Turkija ir Ju 
goslavija). 

Dabar čia greit atvyksta JAV 
valstybės sekretoriaus padėjėjas 

tą kryptį sustiprins. „Genevos Murphy, kuriam pavesta ištirti 
dvasia" vokiečiams reiškia, kad atnaujintų Maskvos — Jugosla-
JAV, Anglija ir Prancūzija gali 
baigti su Rusija šaltąjį karą Vo
kietijos sąskaita. Vokiečiai ne
nori ir nesutiks šaltojo karo vie
ni vesti, o Adenaueris niekad ne
norės būti Europos Syngman 
Rhee ar Chiang Kai - sheku. 

Prileistina, kad būdamas Mas 
kvoje Adenaueris suprato, jog 
tik sutikdamas turėti diploma
tinius santykius su Maskva jis 
galės turėti balsą būsimose de
rybose dėl Vokietijos suvieniji
mo. Jei JAV, neduok Dieve, susi
gundytų padaryti su Rusija se-
paratinę taiką, tai dabar pana
šiai galės padaryti ir Vokietija. 
Todėl Adenaueris ir padarė „biz
nį" Kremliui tik vieną jo sąlygą 
pažadėjus pildyti. 

vijos santykių stiprumą, v 

Demokratai vis labiau 
gnaibo Eisenhowerį 

SAN FRANCISCO, nigs. 16. 
— Demokratai vis stipresnius 
smūgius kreipia prez. Eisenho-
werio link. Cia kalbėjęs Penn/ 
gub. Leader ragino klaidas skirti 
ne atskiriems administracijos as 
menims, bet pačiam prezidentui, 
nes jie veikia jam pritariant. 

Administracijos vidaus politi
kai trūkstą atsakomybės pajau
timo, o užsienio politika svyruo
janti pagal kiekvieną vėjo pasi
keitimą. 

Tuo keliu ir eis Cabot Lodge, 
kai jis ateinantį pirmadienį pasi
kvies pas save Lotynų Amerikos 
valstybių atstovus ir jiems pasa
kys kaip elgsis JAV delegacija 
sesijos darbotvarkėn įrašytais 
klausimais ir koks bus jos nusi
statymas bendraisiais tarptauti
niais klausimais ten, kur jie su
siliečia su Sov. Rusijos veikla. 

Lodge įspėsiąs pietinius kai
mynus, kad Rusijos vadų rodomi 
draugiški veidai nėra pakanka
mas pagrindas jais pasitikėti, to
dėl tebelaikytina jų atžvilgiu kie
ta linija ir tebereikalautina dau
giau konkrečių darbų. 

Nusiginklavimo reikalu pagrin 
diniu dalyku laikyti prez. Eisen-
howerio pasiūlymą pasikeisti ži
niomis apie karines bazes ir leis
ti laisvą orinę žvalgybą. 

Lodge paaiškins, kodėl JAV 
delegacija rems Filipinų kandida 
turą į Saugumo Tarybą ten Tur
kijos kadencijai pasibaigus. Sov. 
Rusija ten kiša Lenkiją, bet JAV 
jieško paramos Filipinams pra
vesti. Pirmą kartą nuo 1945 m. 
atsisakoma geografinio principo 
nenuolatinių narių vietoms Sau
gumo Taryboje užpildyti. 

Lodge išdėstys savo svečiams 
JAV planus atominei energijai 
nekariškiems tikslams panaudo
ti ir prašys paramos tiems pia
nams paremti. įrodydamas pa
vyzdžiais, kad Lotynų Amerikai 
tie pianai bus labai naudingi. 

• Australija oficialiai paskel-

Paleisti 3 Japonijos 
prieškariniai vadai 

TOKIO, rūgs. 16. — Trys Ja
ponijos vadai, nuteisti kalėti iki 
gyvos galvos kaip karo nusikal
tėliai, paleisti iš Sugamo kalėji
mo juos teisusiems sąjunginin
kams sutikus. Jie iškalėjo 10 me 
tų. 

Paleisti yra: buv. generolas 
Suzuki, karo meto ūkinio plana
vimo viršininkas; buv. finansų 
ministeris Okinori Kava, šiauri
nes Kinijos turtų eksploatavimo 
organizatorius; gen. Kingoro Ha 
simoto. fanatiškas rytinės Azi
jos erdvės ūkinio apjungimo Ja
ponijos vadovybėje šalininkas. 

Vyksta derybos dėl dar ketu
rių tarptautinio tribunolo nutek 
tų paleidimo. 

Rooseveltas nežinojęs, 
ką Jaltoje pasirašęs 

SANTA FE, rūgs. 15. — P. 
Hurley, Buv. JAV ambasadorius 
prie Kinijos vyriausybės Chiang 
Kai-sheko laikais, čia kalbėjęs 
viename susirinkime tvirtino, 
kad ne prez. Rooseveltas, bet 
JAV diplomatai Jaltoje slaptai 
išdavė visus principus, dėl kurių 
buvo kovota H Pasaulio karo 
metu. , * 

P. Hurley sakė: „Kai prezi
dentas vyko Jalton, mirtis jau 
buvo uždėjusi ant jo savo ranką. 
Kai aš, išgirdęs apie Jaltos susi
tarimus, skubiai sugrįžau namo 
iš Kinijos, tai patyriau, jog pre
zidentas net nežinojo, kad kokius 
susitarimus yra pasirašęs." 

Suskilimas vargina 
Anglijos darbiecius 

LONDONAS, rūgs. 15. — Dve
jus rinkimus pralaimėjusi Angli
jos Darbo partija renkasi meti-

bė, kad Sov. Rusija savo amba- nėn konferencijon turėdama at-
sadą daug metų naudojo šnipinė
jimo tikslams. 

Amerikiečiai laimėjo tuną žuvies gaudymo taurę už šitos žuvies paga
vimą. Ji sveria 585 svarus. Varžybos yra tarptautines ir šiemet vyko 
prie Nova Scotia dvylikta kart%. (INS) 

Nudelstas Maroko 
sultono šalinimas 

PARYŽIUS, rūgs. 16. — Nors 
Prancūzijos karo laivas stovi 
prie Rabato laukdamas į tremtj 
keliaujančio Maroko sultono, ta-

žemės ūkio politiką, nes nesą da 
ryta tai, ką žadėjo balsų prašy 
damas prez. Eisenhovveris. Res 
publikonai šia sritimi labai susi 
rūpinę — iš Europos grįžęs 4e-
mėa ūkio sekretorius praneša, 
kad kongresui susirinkus bus siū 
loma žymių pakeitimų. 

• Turkijos parlamentos dar 

Rugsėjo 16 d.: šv. Kiprijonas. 
Lietuviškas: Rigmuntas ir Nor
mantą. 

Ona Chicagojs 
Dalinai apsiniaukus, tempera

tūra apie 85 laipsnius. 
Saulė teka 6:32, leidžiasi 7:00. 

sakyti j šį klausimą: kokią kryp 
tį pasirinkti ateičiai? Toji pro
blema aktuali todėl, kad vienas 
sparnas ikšiol piršo daugiau so
cialinių reformų, o antrasis nori 
laikytis arčiau liberalinio kapi
talizmo sistemos. Nemanoma, 
kad kairysis sparnas šį kartą jau 
nugalėtų mažiau radikalius va
dus, kurių tebeklauso dauguma 
narių ir balsuotojų. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 

č.;au spauda pasiskubino paskelb-| pusei metų pratęsė karo stovį 
ti apie jo pasitraukimą — jam Istanbufo, Ankaros ir Izmiro 
tebėra neįteiktas atsistatydinti 
prašąs Prancūzijos prezidento 
Coty laiškas, nes kolonizmą gi
nantiems ministeriams pasisekė 
procesą sulėtinti. 

— Šiandien Sov. Rusijos vadai pradeda kažkokias dery
bas su R. Vokietijos komunis t in io režimo a t s tova i s . Tasso 
komun ika t a s p raneša , kad pas i t a r ima i lies vis iems įdomius 
Kiausi mus . 

— Anglijos premjeras Edenas apsirgo stipria infhtenza, iido 
kancleris Butler išvyko pasitarimams į Turkiją, o Churchūis išvy-

Sen. A u g i a s puldinėja, adinm. feo%tostogų prie Viduržemio jūros Prancūzijoje. 
— V. Vokietijos kabinetas vakar buvo painformuotas apie 

Maskvos pasitarimus. Adenaueris informavo vėliau ir politinių 
damas pra. Eisenhowam Res- porti^ vadus har ^ ^ ^ ^ Mūlyti parlamentui susitarimą 

ratifikuoti. * ~ 
— Dvidešimties nartą Prancūzijos parlamento delegacija, su

sidedanti iš visų partijų atstovų, išvyko Rusijon augščiauslos tary
bos pakviesta. Delegaciją veda iemųjų rūmų pirmininkas Schnei-
ter, MRP narys. 

— JAV pradėjo perduoti Ispanijai pažadėtus modemiškus lėk
tuvus. Pirmieji duoti lėktuvai buvo sprausminiai Sabre F-&6. 

— Suomijos vyriausybe įgaliojo premjerą ir kimšto ap
saugos minister) pas i r a šy t i v isus sus i t a r imus , kur iuos pada
rys su Rusi ja prez identas Paasikivi savo vizi to t en m e t o . 
Suomijos delegacija vakar atvyko į Maskvą. Tass paskelbė, 
kad Bulganinas sus i rgo, todėl negal i jo Suomijos delegacijos 
pasitikti. 

miestuose, kur neseniai vyko an-
tigraikiškos riaušės. 

• Pakistanas leido dviem ame
rikiečių bendrovėm jieškoti naf
tos savo teritorijoje. 

-
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TENISO RUNGTYNES 

Redaguoja JONAS SOUŪNAS, 5254 S. Trumbull Ave.. 

Chicago 82. m. Telefonas FRospect 6-2796 

Dar iš ten 
/ . ŠOLIŪNAS 

Jau porą kartų buvome susto
ję ties V-jų Š. Amerikos Tetuvių 
sporto žaidynių antruoju ratu 
Oevelande, įvykusių rugpjūčio 
20 — 21 d. d. Tačiau ten ap
žvelgėme visa tai, kas vyko spor 
to aikštėse, nepaliesdami visiš
kai žaidynių aktyviosios progra
mos, vykusios už aikštės ribų. 
Kadangi tas aktyvumas mums 
yra itin svarbus, todėl vertėtų 
bent keletu žodžių ir jį prisimin
ti. 

Sportininkai aikštėje ir ui 
aikštės 

Šventės organizatorių teigi
mu, šventėje buvo uis*registra
vę apie 170 sportininkų aktyviai 
dalyvauti įvairiose varžybose. 
Gražus skaičius. Betgi atidary
mo iškilmėse — parade tedaly
vavo (tiksliai suskaičiavus) vos 
84 sportininkai. Kur kiti? Gal-
būs bus norima teigti, kad ne 
visi suvažiavusieji jau ir buvo 
aktyvus sportininkai. Tas tiesa. 
Tačiau parado metu buvo nema
žas skaičius matyti sportinin
kų, sėdinčių tarpe žiūrovų. Ši
toks reiškinys parodo mūsų ne
drausmingumą ir sportininkų ne 
supratimą tokių iškilmių pras
mės. 

Iškilmingasis paradas prasi
dėjo t k truputį pavėlavus. Iš
sirikiavusius sportininkus į aikš
tę išvedė Fasko pirm Br. Ketur
akis. Olimpinę vėliavą išnešė ki
tas Fasko narys R. Gaška, ku
ris, reikia pastebėti, dėl savo 
karta's nesportiško elgesio už 
aikštės ribų, mano nuomone, to, 
kios garbės dar nebuvo vertas. 

Išsirikiavus visiems sportinin
kams buvo perskaityta iškilmin
ga sportininko olimpine priesai
ka. Skaitė A. Paškonis, varžy-
binio komiteto narys. 

Prieš priesaiką dar girdėtas 
buvo nuoširdus JAV-bių LB val
dybos pirm. St. Barzduko žcdis 
mūsų jaunimui. Pirmininkas pa
reiškė, jog LB „niekuomet neat
sisakė ir neatsisakys paramos" 
mūsų sportininkams. Savo žodį 
baigė, sakydamas: „Parodykite 
tai ką esate laimėję, laimėję siek 
darni augščiau, toliau, greičiau. 
Visa tai darykite vardan tos Lie
tuvos", j 

Tvarka — patenkinama 
i 

Atrodo, kad ir antrasis žaidy
nių ratas Clevelande buvo pra
vestas tvarkingai. Tai nuopelnas 
organizacinio ir varžybinio ko
mitetų, kurie savo uždavinį su
prato ir vykdė visą darbą pagal 
planą. 

Ypatingai buvo džiugu matyti 
besidarbuojančius aikštėje mūsų 
žinomuosius sportininfkus brolius 
dr. Algirdą ir Jaunutį Nasvyčius. 
Pirmasis kaip vyr. žaidynių tei
sėjas ir lengvosios atletikos ir 
plaukymo varžybose bei iškilmin 
go šventės uždarymo metu buvo 
tikrasis šventės dirigentas. An
trasis savo aiškiu ir tiksliu pra-
nešinėjimu lengvosios atletikos 
aikštėje taip pat buvo didelė pa
rama tiek sportininkams tiek žiū 
rovams. 

Įvairių varžybų teisėjai: G. 
Kazlauskas, J. Smetona, Alg. 
Kernius ir kiti savo uždavinius 
atliko taip pat gerai. Gal kiek 
daugiau galėjo būti tvarkos prie 
paskirų lengv. atletikos rungčių, 
tačiau ir čia talkininkaujant V. 
Adamkavfčiui ir kitiems sporti
ninkams didesnių nesklandumų 
nepasitaikė. 

Neblogą įspūdį darė, kad ir kuk 
liai išleista, žaidynių programa, 
kurią redagavo Vyt. Valaitis. 

Bendrai vertinant visą šventės 
pravedimo tvarką tektų laikyti 
gerai pavykusią, neskaitant dvie 

jų mažų nesusipratimų. Pirma 
tai pražiopsotas išleidimas 4 x 
100 vyrų estafetės bėgimas be 
lazdelės ir paskum visiškai nelo
giškas to bėgimo teisėtumo aiš
kinimas kai kurių teisėjų. Dėl ši
to įvykio paskum pasitaikė ir be
reikalingas vieno Chicagos Per
kūno sportininko išsišokimas. 

Antra, netenka laikyti visiškai 
pasisekusia lauko teniso varžybų 
tvarka, kur dėl laiko stokos dve
jetų baigmė vyrų grupėje nebu
vo baigta. Reikėjo betgi numa
nyti, kad kai kurios rungtynės 
užtruks ilgiau negu vidutiniai. 
Tai žinant būtų baigtos ir visos 
rungtynės teniso varžybose. 

Laimėtojams — dovanos, 
pralaimėtojams — viltis 

Antrąją žaidynių dieną, vaka
re įvyko iškilmingas žaidynių už 
darymas. Čia mūsų sportininkai 
buvo apdovanoti gausiomis do
vanomis. Džiugu, kad Clevelando 
lietuviškoji visuomenė paskyrė 
tiek daug puikių dovanų laimėto
jams. 

Iškilmingąjį aktą pradedant, 
buvo girdėtas Fasko pirm. Br. 
Keturakio žodis, kuriame jis dė
kojo visiems prisidėjusiems prie 
šventės pasisekimo ir ragino spor 
tminkus žengti progreso keliu. 

Toliau buvo įteiktos laimėto-
jaiis dovanos. Laimėtojai gavo 
dovanas, o pralaimėjusieji vylė
si, jog sekantį kartą jie bus lai
mėtojų eilėse. 

Baigiant norisi prisiminti at
skirai apie vieną mūsų sportinin
kų — šventės organizatorių. Tai 
Algirdas Bielskus. Jo negalima 
buvo priskirti specifiniai niekur, 
nes jis šios šventės metu, kaip ir 
visada, buvo lyg gyvasis sidab
ras. Jis niekur nestovėjo, o visur 
la'kstė, bėgo, rūpinosi, kad tik 
viskas sklandžiai vyktų. Jam tu
rėtų priklausyti visų sportinin
kų padėka. 

Dovanų skyrė jai 

Organizacijos ir asmenys, pa
skyrę dovanas V-jų Š. Amerikos 
sporto žaidynių, antrojo rato lai
mėtojams : J. Augustinavičius, 
Z. Gobis, A. Paškonis, E. Karnė-
nas, dr. Alg. Nasvytis, J. Nasvy-
tis, dr. Martusevičius, J. Žemai-
I "mmm... 

\ TELEVIZIJOS 
ir Radio Aparatu Taisymas 

Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4517 S. Savryer St 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037 

Loko pranešimas 
LOKo sukviestas JAV LB Ta

rybos posėdis įvyko š. m. liepos 
m. 2 — 3 d.d. New Yorke. Ta
ryba rimtai apsvarstė daug jvai 

tarus trečiadieniais. 

0R. VL BLAŽYS 
V D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
4 7 0 1 S o u t h D a m a i A v e n a * 
K a m p u 47-tos Ir Damen Ave./ 
*al. kasdien nuo f—8 vai. vas 

Šeštadieniais 2—4 vai. vak 
irečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
relei, ofiso LAfayette S-6048 

HAlbrook 6-8048 

Tet ofiso HE. 4-6848, res HE. 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Va) Pirm., k et vi r., penkt. 1-4 Ir 7-1, 
acU 1-6, treč. ir į e i t . pasai su tart J. 

JONAS GRADINSKAS 
TELEVIZIJOS. RADIO, PATFJFOVT 

TAISYMAS 
"PASKAMBINKIT PRIEŠPIET 

— ATVAŽIUOSIM POPIET" 
i. G. Televteion, 944 W. 35th PI. 

Telefonas FRontier 6-1998 
Pas lietuvi — ir uerlau ir Diglau! 

PARKHOLME SERVICE 
STATION 

5 0 0 0 W. Cermak Rd. , Cicero , HL 
Lietuviška gazolino stotis ir 

automobilių aptarnavimas 
YVilliam J. Grigelaitis, sav. 

Reikalaukit* 
visose 
maisto 

krautuve* 
šios 

skaniausio* 
duonos 

•Algu negausite 
kreipkitės 
' kepykla 

v DŪKŠTAS 
1800 W. 46th St 
Telef. LA 3-1610 

Moterų lauko teniso pirmenybės? 
Californijoj Miss Breit laimėjo prieš 
Mrs. Fleitz . ( I N S ) 

tis, dr. D. Degesys, dr. J. Sukare-
vičius, Alf. Miluskis, Aid. Augus-
tinavičienė, dr. D. Kesiūnaitė, B. 
Gaidžiūnas, K. ir A. Laikūnai, S. 
ir V. Rutkauskai, Alg. Bielskus, 
dr. St. Rudokas, J. Daugėla, O. 
ir E. Karnėnai, Jokūbaičiai, I. J. 
Šamas, J. P. Muliolis, J. Smeto
na ir dr. V. Ramanauskas. Tau
tinių Korporacijų Sambūris, L. 
S. Ramovės Clevelando sk., A. L. 
B. Clevelando Ap. valdyba, P. L. 
I. A. S. Clevelando sk., Lietuvių 
Studentų Sąjunga, Čiurlionio 
Ansamblis, Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdis, Vysk. M. Valančiaus Li
tuanistinė Mokykla, Studentų 
Ateitininkų Sąjunga, Skaučių 
Neringos tuntas, Liudo Sagio 
tautinių šokių grupė, Vid. Vak. 
Sporto Apygarda, L. S. K. Žai
bas ir Tėvai Pranciškonai. 

NUO UŽSI^ENBJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDC 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

Tie, kurie kenčia nuo SENTJ. AT 
". VIR U ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, Jie 
: negali ramiai sfidSti ir naktimis 
] miegoti, nes jų užsisenejuaios žaizdos 
! niežti ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
rų Ir skaudžių žaizdų, uždBklte 
LEGULO Ointment. Jų g y d o m o * 
ypatybes palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi pasalins 
ui> žėjima ligos vadinamos PSOH1A 
SIS. Taipgi pasalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'8 FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplySlmą 
tarpirsčių. Yra t inkamas vartoti nuo 
lžiūstančios, suskilusios odos dedir 
inių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 

t inkamas vartoti vaikučiams kada pa 
drodo skaudus išbėrimas nuo vysty 
<lų. Jis yra gera gyduole nuo II 
virtinių odos ligų.Le-
<ulo Olntment yra 
parduodamas po 75 
rt., $1.26, Ir $8.50. 
Pirkite vaistinėse Chi 
cagoj ir apylinkėse— 
Mllv/a'ikee, Wisc. Ga 
ry, Ind.lr Detroit, Mi 
obigan arba rašyki 
u ir atsiųskite Mo 

-» irde» 

i J - , l» l IAJ, D e p a i u u e n t 1> 

*>!« H Eddy S t Chicago 34,111 

Ofiso AR 0-O161; res. GR 2 

DR. JUOZAS BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

MORTHWEST MEDIGAL CENTER 
1330 W. Cbioago A ve,, Chicago 22, IU 
Vai. 12:10 - 8 : 8 0 , 6 - 9 p.p pirmad.. 

rių Bendruomenės reikalu, P"^ .££*£;• ? ~ a ^ * S 2 P & ' o U 
mė nutarimų ir brinko JAV LB 
vadovybės organus. 

Tačiau Bendruomenės Valdy
bos Taryba šiame posėdyje ne
išrinko, bet išrtfcko Valdybos 
pirmininką, o kitus Valdybos na 
rius nusistatė tvirtinti vėliau. 

Ligi Valdyba bus išrinkta — 
tsatvirtinta, Laik. JAV LB įsta
tų 86 str. tvarka LOKas turi 

• 1 A • 

veikt i . 
LOKas, pageidaudamas, kad 

Valdyba greičiau pradėtų veik
ti, atliks pačius būtiniausius bė-
sramuo.-ius darbus. LOKo iždi
ninkas priiminėja pinigus, iš
duoda kvitus; LOKo sekretorius 
siuntinėja korteles, atsako į ras 
tus bėgamaisiais reikalais ir p. 

Kaip sus'tarta, B-nės ateities 
veikimo planavimo ir k. p. rei
kalais pradės rūpintis naujieji 
B-nės organai. 

Pažymėtina, kad tautinio so
lidarumo įnašų dėjimo dydis, 
paskirstymas ir tvarka liko Ta
rybos ligi 1955.XII.31 nepakeis
ta. Numatyti pakeitimai pradės 
veikti tik nuo naujų biudžetinių 
metų — nuo 1956.1.1. 

Naujųjų Bendruomenės orga
nų darbų pradžiai reikia lėšų, 
todėl būtų svarbu, kad apylin
kės gre'čiau atsiskaitytų už tau
tinio solidarumo įnašus, gautus 
apylinkėse. 

LOKas kviečia visus Bendruo 
menės padalinius ir organus nuo 
širdžiai remti JAV LB vadovy
bes darbus bei sumanymus. 

Prel. J. Balkūnas, 
LOKo Pirmininkas 

A. Saulaitis, 
LOKo Sekretorius 

i r t i 
•m II i 

Dr. Nina KRIftUčELIŪHAITĖ 
(Gydytoja ir Chirurge) 

U O T E R V M « V IR AKUŠERIJOS 
SPECIALISTO 

2750 West 71st Street 
(kampas 71st Ir California) 

Tel. ofiso ir rez. REpublic 7-4146 
Vai. 11-2 Ir 6-9 v. v. gest. 1-4 p. p. 

Kitu laiku pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
(Gydytoja Ir CbiruraO) 

atDIMM V m VA1K V LIGV 
S P U O l A L M T t 

7156 Sorta vVestern A 
(MEDICAL BUILDINO) 

Pirmad., antrad.. ketv ir penktau 
nuo 11 vai. ryto — l v. p. p. ir nnc 
• • . — t vai. vakar*. Trečiad. nu t 
11 vai. ryto — 1 T p. p. BeStad. BJ 
-ai ryto iki 1 vai. popiet. 

Ofise tel. RE. 7-1168 
t d . W Albrook 6-S7S* 

0R. FL TALLAT-KELPSi 
G Y D Y T O J A S I B C H I R U R G Ą * 

6008 Woot 16th Street 
Vai.: kasdien B-8. sestad. l - l 

Telef. TOvmhaU S-OtM 
K M W est 68th Street 

Vai.: tik i i anksto susitarus 
Telef. HEmlock 4-7080, neatsakius 

skambinti CEntral 6-2294 

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS 

GYDyjoJAS IR CHIRURGAfc 
B E N D R A PRAKTIKA IH 

6PEC. MOTEKt' U G 0 6 
Ofisas ir reskL: 1410 W. ftlst 8t 

Tel. P R 0-1221 arba ¥ E 0-0677 
Ofiso vai.: Pirm. 8—10 v. v. Ant r., 
Treč. Ir Penkt, C—» v. v. Ir Ketv. Ir 

šeštadieniais 2-4 vai. popiet. 

PIGIAI IK SArGIAI 

PERKR AUSTAU 
B A L D U S 
VIETOJE iii I> TOLIAU 
K. EIDUKONIS 

Turiu nauja dideli sunkveHm] 
Ir apdmnd— 

0030 8. Talmau, Obloago M , DL 
Tel. GRoTekill 6-7004 

OR. JUZĖ ir KĘSTUTIS 
A G L I K S K A I 

iYliYTO.IAl IR CHIRURGĄ* 
2800 Weot SI Street 

Va. — pirm. ir antr. 10 iki l t ryto. 
2 iki 4 ir 6 iki 9 popiet; ketv. ir 
penkt. 2 iki 4 Ir 6 iki 9 popiet; i e s t 
10 iki 2 popie t 

Ofiso tel. PRospeot 6-1700 
Rez. tel GRovebill 0-6000 

Tel. ofiso HE. 4-0600. rem. PR. 6-7336 

00. ANTA0AS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1851 VV. Oarfield Blvd. 
VAI*: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p.. 
Išskyrus ketvirtad. ir aekmad. 

OR. ANNA BALIUNAS 
*kių ausų. nosies tr gerklSa ligos 

— Pri laiko akinius — 
6 8 2 2 S o u t h W e s t e r n A v e n a * 

Valandos: Antradieniais ir penkta
dieniais nuo 7 ligi 9 vai. vak. Pasta a. 
nuo 10 ligi l t ir nuo 1 ligi 6 • . p. p. 
Kitu laiku tik susitarus. 

Ofiso telefonas: P R . 8-6820 
Res. telef. W Albrook 0*0070 

SUTVARKYKITE LUKU SAVO AUT0M0BIU 
Complete Auto Service 

DR. L DANILEVIČIUS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
6 8 1 7 S o u t h YVestero A v e n n c 

Chicago 29, HL 
Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpublic 7-4900 

Residencija: GRovehiU 6-8161 

bR. T. DUNDULIS 
T > Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

4157 A r c h e r A v e n u e 
« 'jeo vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-6:60 vai. 

•t k oestadieųlais nuo 2 iki 4 popiet 
YeCladlenlais pagal sutarti 
Ofiso sca. Vlrgisia 7-OO00 

cesklencijoa seL BEveriy 8-0044 

' *. ofiso Vlrglnia 7-0600. 
res. RKpublic 7-0007 

OR. BR. GAIŽIŪNAS 
JYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ispen. moterų ligos ir akuserijn) 

4055 Archer Avenue 
Kampas Archer ir California Ava. 

VAL.: 2—4 Ir I—8 v. p. p. 
testadtentais 2—7 vai. p. p„ 

išskyrus sekmadienius 

TeL ofiso ir res. WAlbrootv 0-0088 

DR. S. GEiTAUTAS 
1YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ZeU W. 71st St. 
Kampas 71st ir Talnum Ave. 

VaL: Nuo 7 iki 9 vak. Sekmadieniais 
tik susitarus. 

Ofiso telef. INterocreuD 8-7604 
Ruto telef. INterooean 8-87JJ 

DR. K. GUDAITIS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

Ofioao 10750 8o. HTchigm Ave. 
Vai.: Kasdien • — 1 2 vai. ryto. 1—4 
Ir 6—8 v. vak., išskyrus trečiadienį 
Seštad. 10 — 6 v. Kitu laiku susi
tarus. 

Ofiso telef. Y Arda 7-1100 
Rezidencijos — STevrart 0-4011 

DR. JL GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weet 85th Street 
(kampas Halsted ir 85-ta gatvO) 

VAI* 1—4 ir 6:80—8:80 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1 — i vai. 

roL ofiso T A 7-0057, res. R E . 7 
DR. FRANK C. KVVINN 

(KVLECIN8RAS) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1651 vVest 47th Street 
LJOONIU8 PRIIMA: Kasdien nuo 8 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 6:80 

T«L Ofiso G R 6-5886. P R . 6-4731 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. CHIRUROINE8 LIOOg 
2 4 2 8 W e s t «Srd S t r e e t 

(Kampas 68rd ir Artessan) 
VAL. 2—4 p.p. ir nuo 6—8 v. vak. 

šeštad. 2—4 popiet. 
Trečiad. ir sekmad. uždaryta 

rei. ofiso H E 4-2188, res. P R 0-0404 

DR. V. P. TUMASONIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. CHIRURG1NE8 LIGOB 
6255 South We»tern AveessO 

Vai. t—i p. p. ir nuo 7—» v. 
ftestad. 2—4 popiet ų. Trečiad. 
sekmad. uždaryta. 

OR. JULIJA MOHSTAYIČIUS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

10748 South Michigau Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. • . , 
issyrus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet. 

TeL: Ofiso — PTJllman 5-6760 
Buto — ENgleirood 4-4070 

- i - - - - -• .. • — 

Ofiso ir boto tel. HEmlock 4 5 8 1 5 

BR. A. NARBUTAS 
PLAl'r tV I R VIDAUS LIGOS 

- 6757 South Westeni Avenue 
Valandos: pirmad.. trečiad., ke tv ir t . 
penkt. 6:80—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto defttad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą. 

BR. ALBINA PRUNSKIS 
BR. VLADAS PRUNSKIS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

. 3 2 5 9 S o u t h H a l s t e d S t 
Kasdien t—6 vai. vak. Baitad. nuo 

1—6 vai. vak. 
Kltu laiku pagal susitarimą 

Telef. Vlctory 2-1484. Resid. 2257 W. 
2Srd PLACE, tel. FRontier 6-6041 

Ofiso telefonas — B l s b o p 7-2000 

DR. AL RA6KUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedsie ir Archer) 

VAU kasdien nuc 2 Iki • vai. 
Treeiad. ir sekmad. tik susitarus 

TeL ofiso: DAsMsbe 0-1180 

DR. A. VALIS-LABOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

OIOTKRV LIGV GYDYTOJAS 
3267 South Halsted Street 

VaL i iki 4 v. p. p. ir f — l v. vaa 
Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

V Arda 7-S526 V Arda 7-7410 

DR. J. G. VALAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIBURGAJB 

4038 So. Archer A ve. 
VaL: kasdien «:S0—8:20, iest . 

TeL ofiso PRospect 0-0400 
Resid. PRospeot 

BR. ONA VAsKEVICIUS 
(Vaekev»»at«) 

GYDYTOJA IR CHIRURGO 
0048 Soutn Kedsie A venos 

Vai. kasdien 1—t p. p. Ir nuo 
v. vak. ftestad. t—A p. p. Trečlad. b 
kitu laiku tik susitarus. 

BR. J. VAITAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

* 
1407 S. 49th Court, Cicero 

Kasdien 10-12 ryto Ir 6-8 vaL vak. 
Šeštadieniais 10-2. 

Offaio ir buto teL OLrmpto 8-1001 

TeL ofiso vTctorj S-1001, 
rea. Vlotory 8-0748 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slot Street 
Kampas Halted ir BĮ-mos gatvių 

Priėmimo valandos: 2—4 p.p. ir 
4—8 v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet 

Ofiso GRovehiU 6-40J0 
Rea. HDltop 0-1000 

Br. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
242S VVest Morojoiette Rd. 

VaL 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. 
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti 

Ofiso tr buto teL ARdmore 1-1400 

DR. VINCAS RASLAVIčIUS 
G Y D Y T O J A S I R Cff lRUKGAJS 

5 0 1 5 — 5 0 2 5 N . P a u l i n a S t r e e t 
(Bethany M*»thodist Ligoninėje) 
Vai.: Tik telefonu susitarus 

TeL ofiso PR 6-6446, rea 

DR. F. C. VVIHSKUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd. 
VAL. nuo 2 Iki 4 p. p . ; 6 iki 6 vas 

Trsč. tr Šeštad. pagal sutarti 

TeL ofiso PR. 0-0808, res. R E . 7-0100 

DR. As JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS OTDTTOJAS) 
2 5 0 0 W e s t 6 5 r d S t r e e t 

VAL. kasdien nuo 2—-4 p. p. ir 7:80 

Dr. Antanas Rudokas. 0. D. 

Iki 9 vai. Trečiad. ir Beit uždaryta 
• i • • • •• • • • s s m — •• 

GRorebJU 0-1000 

0 0 , ALDONA ft. JUŠKA 
A K I Ų L I G Ų S P K C I A L l S T f i 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: f—11 Ir 7—B v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius 

2 4 2 2 VVest M a r ą u e t t e S i . 

454S-44 S. Western A v s . TeL OLif 
Sav. Stasys Dapkus, prityręs mechani-
kas, toris moderniausius įrengimus, g e 
rai ir nebrangiai pataisė kuroscrij* tr 
nudažo, taip pat sureguliuoja motorą, 
kad taupiau naudotų benziną ir alyva. 
Jis šioje srityje dirba nuo 1086 meta, 
taip kad jo'darbu būsite patenkinti. Na
mų telef. WAlbrook 6-7000. 

.ailfltlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIinillllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlimilllllilIlIlIlilIUIIIIli 
L I E T U V I Š K A Į S T A I G A 

ssssstBOBsj 0-1011 

OR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GTDTTOJAfl) 
S825 Weot 69th Street 

V A U 1—I popiet, 6:80—8:80 vak. 
Uždaryta trečiad. ir sestad. vakarais 

TeL ofiso Br bato OLympie 0-4100 
DR. pm KtSIELIOS 

G Y D Y T O J A S LR C H I R U R O A s I 
49S8 W . 15th S t , Cicero 

Kasdien 1—8 v. ir 6—8 v. vakare. 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet 

Butas 1606 So. 40th Ave. 

Ofiso telef. LAfayette B-SB1B, jei 
neatsiliepta, saukite KEdzie S-S0B8 

DB. EMILY V. KBBKBS 
GYDYTOJA IR CHIRUROP 

4146 S. Aroher A m 
VAL. Kasdien popiet nuo 11-1:00 v 
VsA. pirm., antr., ketvirt. 6-8:80 * . 

Trečiadieniais tik susitarus 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubl ic 7-2200 
SPECIALYBE CHIRURGINS6 IR 

ORTOPEDINES L I 0 0 8 
2455 Weet 6»th Street 

Vai. kasdien 10—12 Ir B—8 vai. vak 
išskyrus pirmad. tik nuo 6 iki 8 v.v. 
ftestad. 10-18 v. Kitu laiku ausi ta r u 

T>L ofiso CA 6-0007, 

DR. P. Z. ZALATORIUS 
G Y D Y T O J A S LR C H I R U R G A S 

1 8 2 1 S o . H a l s t e d S t r e e t 
ReskL 0000 & Artesian Ave 

VAL. 11 v. r. iki 0 p. p.; 6— t v. v 

akis: pritaiko akinius, 
keičia stiklus ir 

4 4 5 5 S o . Cal i fornia A v e . , C h i c a g o 
l auk i t e ¥ A r d s 7-7001 

Pri ima: vakarais 6 iki 9; sestad. 
10 vai. ryto iki 4; trečiad. ir sekmad. 

tik susitarus 

Tet ofiso Oli. 4-0868, rea. GR. 6-0870 

DR. A. Z. ŠAULYS 
ttYDYTOJA IR CHIRURG1 

4645 S. Ashiand Ava. (kamb. 211) 
P i r m a d , antr., ketv. ir penk 

6:80—8:10 vai. vakare 
Oešt. nuo 1 iki 4 popie t 

Rea. 8058 S. Oampbeil Ava. 

DR. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Ave., Chicago 
VAL. nuo B—4 ir 6—8; trečiad.. ses
tad. Ir sekmad. tik pagal sutarti. 
Jeifu neatsilieps virsmin6ti telefonai. 
Tel. ofiso Y A 7-4TO7, res. P R 0-1000 

saukite BfIOwar 8-0001 

P. ŠILEIKtS. 0 . t 
Ortbopedas - Protessatas 

Aparatai-Protesai. Med.Baa 
dažai. SIMO. pagalba Kojon* 

(Arcto Summrss) ir U t 
VAL.: B-4 ir 6-8. fiestadienu is B-
ORTHOPEDLIOS TECHNIKOS LAB 
1011 W. OOtk SL, Ok4oa«» 80. 

Tel.: PRospeot O-OOfM 

f 
DR. 6. SER8ER 

U L L T I VIS AKIŲ GYDYTOJAS 
00 

TeL YArds 7-1000 
Pritaiko akintas 

nuo 10 iki S, nuo 6 Iki 0, 
čiad. nuo 10—18; penktadieni 1 

r0e0tad. 10—2 p. p. 

Gauta nauja siunta knygelių 

K A I P P A S I R U O Š T I 

J A V P I L I E T Y B E I 

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelfaimv 
kaina yra prieinama visiem*. 

M . J. L SIMOMofTIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
Naojao adresas: 4255 W. «Srd S t 

Ofiso teL REliar^e 6-4410 
Resid. teiel. GRovebU 6-0617 

Valandos: 1—S p. m. 7—8 p. m. 
Penktadlsn) t ik popie t 

Trečiad. ir sestad. paaal sutarti 

.•nillllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuillllllllllllllllllll'l — 

Ofiso teL OLifftde 4-0800 
Rsa iSssmj in: LAfavette 0-1171 

DR. f. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
47tn ir Hermitage 

Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak 
Sestad. nuo 2 iki 8 vai., isskrr. sek. 

PLATINKITE "DRAUGĄ". 

Klausimai ir atsakymai anglų 
h* lietuvių kalbomis. Spaudai pa
rengė Pr. šulaitis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. rVells. Kaina 
60 centų. 

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvink 
įsigysi JAV pilietybe. 

Pinigus su utsakymais siųsti: *• 
"DRAUOAS', 2SM S. Oakley ave. 

CUcago 8, IU. 

SkelbKtes "Drauge"! 

• 

• 

http://1955.XII.31


Penktadienis, rugsėjo 16, 1S55 
—. 

D R A U G A S 
m LITHT AN1AN DAILY FBIEND 

S. Oakley Areu, C h l o r o 8, III. M . Vlrginia 7-e«40; 7-6041; t-6641 

Entered aa Second-Class Matter March 11, 1916. at Chloago, minols 
Unde* the Act of Maroh f, 187». 

Member of the Cathollc Preas Aas'n 
Publlabed dally, ezept Sundays, 

by tbe 
Lltnuanlan Cattaollc Presą Society 
PRENUMERATA: 
Chicacoj Ir Ciceroj 
Kitur JAV Ir Kanadoje 
Užsienyje 

Metama 
$».oo 
18.«0 

S U . 0 0 

8TB8CRIPTION RATES 
$1.00 per year outalde of Chicago 
$9.00 per year m Chicago * Cicero 
11.00 per year ln Canada 
Foreign $11.00 per year. 
M metų t men. 1 m*n 

6.00 $1.75 $1.2E 
$4 60 $2.60 $1.00 
$6 60 f l . 0 0 $1.16 

e»uJ?^S j •traipsniue taiso i»vo nuožiūra. Neeunaudotu straipsnių ne-
•augo juos grąžina tik iš anksto susitarus. Redakcija už akelbiuiu turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą a i t e 'D»»u turlnj 

DlfiNHASltS DRAUGAS, C&ti$A)Ek>, il^OJB * 

tFįNtUtJOJAilAS *AB*GTI 

Pro mokyklos duris veržiasi visi 
Klases iš naujo perpildytos 

Privačių, kai kur ir viešųjų mokyklų šeimininkams mokslo 
metų pradžia sukėlė naujų rūpesčių — trūksta patalpų, mokymo 
priemonių, paruoštų mokytojų, Ir lietuvių ne kuriose parapijinėse 
mokyklose mokinių skaičius taip padidėjo, kad seserys nebegali 
visų priimti, daromos atrankos, pirmoje eilėje išskiriami tie, kurių 
tėvai nėra formaliai į parapiją įsirašę. Mokinių skaičius nepapras
tai didėja, kai moterų vienuolynai tokiu sparčiu tempu nepajėgia 
paruošti naujų mokytojų, dejuodami kandidačių trūkumu. Jau ir 
dabar seserų vadovybė kartais nebegali patenkinti visų klebonų 
pageidavimų. Laikas būtų vienuolynus remti ne tik auka — mūsų 
pagalba jiems būtų reikalinga ir naujų pašaukimų organizuotoje 
akcijoje. Daug mažesnė problema yra mokyklų sienas praplėsti. 

Dideli reikalavimai 

Parapijinių mokyklų seselės mokytojos pakelia augštą spau
dimą ir tai iš visų pusių — federalinė valdžia, vietinė valdžia, vys
kupijos mokyklų komisija, vienuolyno vadovybė, siunčia aplink
raščius, stato reikalavimus. Jų nuostatai yra griežtai privalomi, 
kitaip mokykla gali netekti teisių, nebus pripažinti jos diplomai. 
Kai kurie lietuviai kartais to nesupranta, o gal nenori suprasti. 
Mažai, kaip kad praktika rodo, į mokyklos darbą tesikiša klebonai, 
nors jie tokią teisę ir turi, tačiau seserims pasitiki, paveda pilnai 
jų atsakomybei. 

v 
Šimtai pageidavimų 

Tėvai dažnai daug daugiau tiki vaikams, mažiau mokytojams. 
Vaikų nusiskundimams jie yra itin jautrūs. Jiems mažieji yra 
angelai, kurių negali barti, dar daugiau bausti. O jei mokytoja 
pašaukia tėvą ar motiną, kiek iš to būna piktumo. Dar keisčiau, 
kai kartais net iš katalikų tėvų išgirsti priekaištą — per daug 
jau mokoma tikybos, per dažnai meldžiamasi. Nenoriu teigti, kad 
tėvams neturėtų rūpėti mokykla. Tarp tėvų ir seserų turi būti 
glaudus, dažnas ir aktyvus bendradarbiavimas, gali ir turi būti 
reiškiami pageidavimai, tačiau apgalvoti, neįžeidžiantis. Natūralu, 
kad į parapijinę mokyklą akys yra atgręžtos ir lietuviškos visuo
menės, kuri per spaudą, susirinkimus, suvažiavimus reiškia daug 
pageidavimų, kartais daro stiprius priekaištus, kurių būna ir tei
singų, pamatuotų, šie pageidavimai yra išimtinai vienos rūšies — 
lietuviškos dvasios sustiprinimas mokyklose. 

Gimtoji kalba savose mokyklose 
Gimtajai kalbai parapijinėse mokyklose nėra esminių kliūčių. 

Pereitais metais lietuvių katalikų suvažiavime Brooklyne (orga
nizavo Katalikų Federacija) seselių kazimieriečių mokyklų inspek
torė įrodė, kad nė federaliniai, nei valstybės įstatymai, nei vysku
pijų nuostatai, nėra priešingi gimtosios kalbos dėstymui parapiji
nėse mokyklose. Jie net daugelį atvejų antrą svetimą kalbą pro
teguoja. Nugalėtinos yra psichologinės kliūtys — vaikai nenori, 
jaučiasi lyg baudžiami, tėvai prašo juos nuo tų pamokų atleisti, 
vis dažniau pasitaiko ir iš ateivių tarpo, susidaro sunkumų čia gi
musiom, augusiom, mokslus išėjusiom, seserims, kurioms lengviau 
kalbėti angliškai. Mano manymu, visos tos kliūtys, visi tie sun
kumai yra lengvai nugalimi, tik reikia apgalvotos ir organizuotos 
akcijos. Visokie apsišaudymai per spaudą, susirinkimus nieko 
gero nedavė ir neduos, lietuviškumui bus vien pakenkta. 

Lietuviškoji p rog rama ir lietuviškieji vadovėliai 
Lituanistinę programą bei lietuviškus vadovėlius ruošti daug 

kas pasišovė. Pirmoje eilėje tuo susirūpino buvusieji Nepriklau
somoje Lietuvoje mokytojai. Jų intencijos yra gražios, bet jie jau 
per daugelį metų nuo mokyklos yra atitrūkę, daugumoje prisilaiko 
tos programos, kuri buvo senoje tėvynėje priimta, kai tuo tarpu 
daug kas pasikeitė. Tektų rūpintis, kad tokius vadovėlius ruoštų 
tos seselės mokytojos, kurios šiandien lietuviškose parapijinėse 
mokyklose dirba. Kai iš jų tarpo kas vadovėlius paruoš, jos juos 
ir naudos, kai ateivių paruošti vadovėliai paliks vien vargo mo
kykloms (šeštadieninėms), kurių skaičius kasmet mažės. Litua
nistiniam švietimui stiprinti kitą kartą prie Katalikų Federacijos 
buvo sudaryta speciali komisija. Mažai ką ji galėjo padaryti. 
Pereitų metų rudenį Lietuvaičių Seserų Institutas susitarė su Kul
tūros Institutu — paruošti lituanistinių dalykų programą parapiji
nėse mokyklose. Per trumpą laiką šuoliais į priekį pasistūmėta'. 
Brocktcne, bendrame seserų suvažiavime smulkiai buvo lituanis
tinė programa išdiskutuota, lauktina jos viešo paskelbimo. Lietu
vių Bendruomenė pasiskelbė sudaranti Švietimo Tarybą. Pagal 
projektą į ją įeis apie 25 žmonės. Nebuvo nurodyta smulkiau, ko
kios jos bus funkcijos. Reikia manyti, kad ji mėgins sudaryti 
lituanistinę programą, leis vadovėlius. Kas visa vykdys, nebent 
šeštadieninės mokyklos. Pagaliau, kaip t a programa bus sudaryta, 
jei į Švietimo Tarybą lygioms įeis visos srovės, nebe konfesinė, o 
liberalinė dvasia tokioje programoje, tokioje mokykloje viešpataus. 
Ir klebonai pasakys — tekiems dalykams parapijinėse mokyklose 
nėra vietos. Ir prieinu prie išvados, kad lituanistinę programą 
sudaryti, lituanistinius vadovėlius parašyti, lengviausia gali sese
rys. Jos turėtų mus pavieniai ir organizuotai į talką pakviesti, jos 
prisilaikytų mūsų pageidavimų, jų paruoštus darbus mes turėtum 
finansuoti, atspausdinti. Jei kas apie lituanistinį švietimą galvoja, 
stengdamasis iš tos srities išjungti seseris, tas iš medinio šautuvo 
vien žirniais į padangių paukščius šaudo. Tarp seserų, tėvų ir or
ganizuotos lietuviškos visuomenės yra siektinas ir galimas kuo 
glaudžiausias bendradarbiavimas. 

Dr. A. Juška 

Spaudoj ir gyvenime 
DR. JUOZAS DAUGAIUS 

k 

Atgal j parmazonu — ciciliku 
gadynę 

Praeito šimtmečio pabaigoj? 
ir dvidešimto šimtmečio pra
džioje Amerikos lietuvių spau
doje stipriai reiškėsi įtempti 
įvairių grupių santykiai; spau
dos tonas daugeliu atvejų buvo 
nekultūringai aštrus, daugelio 
buvo nesiskaitoma su žodžiais, 
karikatūromis, laisvai buvo 
svaidomasi parmazonu ir cici
liku vardais, beveik tapusiais 
keiksmažodžiais. 

Ačiū Dievui jog Ii .tuvių 
spauda padarė tokią gražią 
pažangą ir tie laikai atrodo 
pasenusi gadynė, nekultūringo 
santykiavimo laikotarpis, ne
galįs besugrįžti. Šiuo metui 
įvairir srovių lietuviai rodo 
savo tarpe daugiau toleranci
jos ir randa būdus bendram, 
pozityviam darbui. 

tteja, savotišku grįžimu į 
aną parmazonu — ciciliku ga
dynę yra naujas Liudo Dovy
dėno veikalas "Tūkstantis ir 
viena vasara". Autorius rašo 
beletristinį veikalą iš Nepri
klausomos Lietuvos kaimo bui
ties, ir čia jam užkliūva ir ra
ganų deginimas, ir "juodnugu-
riai", per dantį paleidžia dva
sios vadus, pašiepia tikinčiojo 
žmogaus jausmus; jam ir Lie
tuvos žemės reforma ne taip 
šviesiai atrodo, čia jis kalba ir 
apie "bjaurų jėzuitizmą", "už
gesusį katalikybės žiburį", 
jam užkliūva ir atlaidai, net ir 
kilnusis Pijus X šūkis (...viską 
atgaivinsiąs Dvasioje ir Kris
tuje...) atmiešiamas autoriaus 
sarkazmu. 

Nepalieka jis be priekaiš o 
nei seselių vienuolių, "Daugelio 
religijų tamsi žymė: laikyti sa
ve geriausia" — skelbia Dovy
dėnas, nekreipdamas dčm?sio į 
tai, kad atrastos tiesos sąvoka 
reikalauja atiduoti jai pirme
nybę. Autorius įdeda į savo 
herojaus! 13pas i reikalavimą, 
"kad kiekviena didelė tauta 
(didele nebūtinai skaičiumi) tu 
ri turėti savo religiją. Kiek
viena tauta privalo turėti tai-
singą religiją o nebūtinai savą, 

Nuo to laiko, kaia Štahno 
buvo užkartas vietiniams gyven 
tojams didžiulio vargo kryžius 
— pirmasis penkmečio pianas, 
tuomet Kremlius pajuto ir bega
linai didelę darbo rankų stoką. 

• (Jeles planingai atlieka 
darbą 

Kai kurios žmogaus organiz
mo celės yra tokios mažos, jog 
jų reikėtų 25,000 kad sudėjus 
Jas vieną šalia kitos, .jos galė-

4 ' B e l a i s v i s " bėga iš priešo stovyklos. (TKS) 

VERGIJA - SOVIETINIO GYVENIMO 
• 

BODAS 
PRANYS ALSfcNAS, Kanada 

Dabartiniu metu sovietai vyk
do didelį "persilaužimo" bandy
mą. Visais keliais, visais kana
lais ir visais ruporais jie šau-
k a: "Taikos, bendradarbiavimo, 
sugyvenimo ir pan." Tai naujas 
raudonųjų eksperimentas. Lošia 
ma laiko korta. Korespondentų 
teigimu, Maskvoje naujausia 
mada — ne gėlė atlape, ne nau
jas kaklaraištis ir ne skrybėlė 
prašmatnesniais bryliais (tas 
viskas — tai kapitalistų išmis-
las), bet... šypsnis veide. Nori, 
nenori, ypač susitikęs vakarietį 

kaip kiekviena tauta privalo 
priimti teisingą matematiką, 
o nekurti savą. 

Tikinčiųjų įgėlimui kalbama 
apie gramafono ir patefono 
maldas. Katalikiškos pasaulė
žiūros žmones vaizduojami 
menkystos, kad net ir kairiųjų 
lietuvių dienraštis autoriui dėl 
to prikišo nutolimą nuo realy-
bes. 

Knygos nuotaikas vaizdžiai 
nusako į pabafgą mestas posa
kis: "Karčiams ir bažnyčia, sa
vaip nugirdę, organizuotame 
abskurantizme uždarė tuos, 
kuriems tik trūko šviesos, tie
sos". 

Kas autorių nugirdė, kad jis 
tokius niekus sapalioja?! Baž
nyčia, matyt, įtakos neturėjo, 
tai gal kitos rūšies įstaigos. O 
gal jis dar vis neužmiršta stip
rių žodžių prieš katalikus iš tų 
laikų, kai okupacinių bolševi
kų pastatytos v y r i ausybes 
jisai buvo pakviestas augštes-
nėms pareigoms Kaune? 

nesvarbu, kokio kalibro: diplo
matą, valstyb'ninką, ūkin:nką 
ar šiaip vizitatorių — šypsokis. 
Toks jau komunistų partijos įsa 
kas. 

Taigi, daugis vakariečių, ta
rytum su mūsiškiu labai didelės 
atminties Maironiu, lyg ir norė
tų traukti: "Aušra naujos gady
nės teka..." Deja, nuo šio Krem 
liaus naujo eksperimento dar 
nei viena Sibiro darbo stovyk
la neatsidarė, nei vienas nekal
tai kalinamas lietuvis a r kitos 
tautybės asmuo dar neišleistas 
į laisvę, nei vienam kalchozinin-
kui nepridėta priedo prie bad-

, mirio maisto nei po vieną bulvę. 
Žodžiu, viskas po senovei — 
kaip Stalino palikta, taip ir te
bėra. Gaila, tik Vakarų vizitato
riai, beplaukią dešimtimis ir wim 
tais į raudonąją "meką"-Mask-
vą, nei vienas nesiryžo papra
šyti, kad jam leistų nuvažiuoti 
ir pasižiūrėti darbo stovyklų Si
bire, pagaliau, nei vienas dar 
"nesusiprato" paprašyt: leidžia
mas vizituoti kolchozus r t tuos, 
į kuriuos jį "inturistiniai" va
dovai nuveda, bet tuos, *:uriuos 
jis pats panorėtų pasirinkti... 

Prisiminkime, kad neužmirštume 

Sovietijoj tarp bado ir nuola
tinio didėjimo darbo stovyklų 
skačiaus yra begaliniai didelis 
ryšys. Priverčiamojo darbo sto
vyklos išlaiko komunistinį dik-
tatorinį režimą. Kitaip — jis se
niai būtų sugriuvęs ekonomiškai 
Todėl labai klysta tie Vakarų 
pasaulio politikai įr įvairus pra
našautojai, kurie teigia, jog pas 
komunistus tvarka ir režimas 
pasikeisiąs, sušvclnėsiąs. 

Kad pakelti ik, pakankamo l y - t y g u d a r y t i ^ v i e n o J J į 
gio krašto industrializaciją, m - M j o a g a y o d a r b ą g t l i e k a k a i 
kėjo daug darbo jėgos ir kas t u r M a m o 8 j ^ ^ rota> K i e k . 
svarbiausia - pigios arba ir vi- ^ ^ k - n o ^ ( n a r v e l i s ) y r a 
sisrfai neapmokamos. t o k g ^ , . ^ „ 1 ^ k u r i s n u o l a t 

H kur tos jėgos gauti? dirba gerovei tos visumos, ku-
n . , . — riai jis priklauso. Visos šios ce-Buvo pirm a sis klausimas. Ta- , . . , v f - x. .. . .. 

x. , . _ . . . . ,. . . . lės: kepenų, širdies, plaučių, 
ciau budrus Čekistai š | klausimą! -žkn t t 
greitai išsprendė. Tas ano meto!. . . . . , , . .. , .. tybę, ir jei kokiam nors orga-jų sprendimas — tebegalioja įrį , , ' J . . . : . j . . . . . . . . ., •! nui kas nors pakenkia, jos tuo-
siandien, taip lygiai tebesilaiko . . . . . ; . .. ' - ' . . 

. .' -. . . - * - J j * u imasi atitaisyti padarytąją 
sov ie t a s režimas ant tų pačių ^ £ £ * * 
pagnndų ir dabar. | m e d ž i a g ų ^ I J į g £ £ £ 

Nemokamai darbo jėgai gauti g t Mokslininkai sako, kad šios 
būdas — pradėtos praktikuoti c e l ė g u i p ^ 0 ^ ^ i r p l a n m . 
priverčiamojo darbo stovyklos. g a i a tiįekančios darbą, kaip dan 
Žmonės mažiau buvo talpinami ^ „ ^ u a r f c a geležinkelių staty-
į kalėjimus, bet siunčiami į dar- fouj 
bo vergijos stovyklas. Pirmiau
sia, raudonieji daug savo nau-
iajam "išradimui" klijentų gavo *** žmogus pajėgs atitiesti 
iš turtingesniųjų, jų vadintų j dabartį, tuo pačiu ypu atities i" 
"kulokais", žmonių. Taip buvo a t e i U' . n e s d a b a r t y J e susibėk 
sunaikinta sovietijoj ištisa įmo
nių klasė. Gi vėliau — grūsdavo 

praeitis ir ateitis. 

— Pr. Gaidamav'clu* 
į tą pragarą visus, kas tik pa
kliuvo į enkavedistų rankas. Pa 
pildymai visuomet buvo reika-
1 ngi, nes suimtieji greitai išmir
davo. Šitaip "spausdamiesi" ir 
lenktyniaudami su mirtimi, so
vietai visdėlto pajėgia ir šian
dien išlaikyti savo darbo s to - ' m a - * u t o r * ^ ' ^ ^ ir įtikinamai 

Verta ir jUonm pemkaltytl 
P . ORINTAITfcS romaną 

P A S L Ė P T A Ž A I Z D A 
Gražus stilius, įdomi intryga. am

žinai nesenstanti vedusiųjų proble-

vyklose tarp 15 ir 20 milionų 
žmonių. 

pavaizduoja motiniškos sielos skau
džią trajredija, kuri baigiasi visišku 
i e imos iširimu. 

Romanas su dideliu pasisekimu 
buvo skaitomas Lietuvoje Ir gerai 

Tie nelaimingieji jau daug, OjJyer"nta* *r":ikos; »u toki,u P*1.**.: 
. * T . iMaekimu dabar skaitoma ir antroji 

l a b a i d a u g d i d e l i ų d a r b ų p a d a r e , laida, gilti spaudos atsil iepimai dar 
ClnviPtii ^fl innp-ai i r d a r d i r b a ' I a b l a u Padidino skaitytojų susidomė-
bovietų sąjungai ir aar airD*,j J i m a m p u a | k a i n a | 2 00 
deja, tą darbą apmokėdami savo krauju, ašaromis ir gyvybė
mis. Jie statė ir tebestato pas
tatus, jie tiesia plentus, geležin
kelius, kasa kanalus, kerta miš
kus, dirba kasyklose ir t.t. ir t. 
t. Darbo priežiūra žiauri, klima-
t'nės sąlygos — baisios, maistas 
— blogas. Taip tokiose sąlygose 
ir turi baigti savo dienas nelai
mingieji. 

Ar pasistengs kas nors iš va
kariečių, prieš pradedant tikrai 
"artimą" bendradarbiavimą su 
raudonaisiais, išsiaiškinti, kaip 
gi bus su tais milionais nekaltų 
žmonių, kurie kenčia baisias kan 
čias Sibiro nelaisvėje ir kurie 
taipogi norėtų bendradarbiauti 
su Vakarais. Buiganinas, esą, 
pasidžiaugęs, kad kai nuvyksiąs 
pavasarį į svečius Angtijon, pir 
miausia norėsiąs pamatyti Ang
lijos žmones, nes žmonės — tat, 
esą, svarbiausia... Rašantysis 
šias eilutes norėtų patarti "d ra u 
gui" Bulganinui nuvykti į Sibi
rą aplankyti milionų kalinių, ku
rie yra taipogi žmonės... 

Užsakymus Ir pinigus siusti: 

D R A U G A S 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8. UI. 

imilif illffliiiiliililliliiltiiif iiitnitiiif miit 
frtfrykite. perskaitykite Lietuvoje 

premijuota istorini romaną dviejuo
se tomuose, 

KRAŽIŲ SKERDYNES 
Gražūs Žemaitijos gamtos vaizdai. 

gyvai pavaizduoti anų dienų papro
čiai. |domi meilės intryga. vaizdūs 
dialogai atskleidžia anų dienų tik-
rovea vaizdą. Jie parodo kaip dar 
Lietuvos nepriklausomybės priešauš
ryje maskoliai persekiojo mylinčius 
savo kraštą ir tikėjimą žemaičius ir 
jie liejo kraują dėl savo šventoves. 

Autorius — • J. Marcinkevičius 
pats lankėsi Kražiuose, gerai susi
pažino su vietos aplinkuma, apklau
sine jo gyvus j vykiu liudininkus ir 
panaudojo' plačią archyvinę me
džiagą, r 

I tomas SIS p«isl. kaina ti.oo 
U tomas 320 pusi., kaina . . . . $3 .oo 

U ž s a k y m u s s u p i n i g a i s s i ų s k i t e : 

*• D E A U G A S M 

2334 So. Oakley Avenue 
CHICAGO 8, ILLLNOIS 

Illlllllltllllllliuillllllltlllllllllllllllllllliui 

aootaoB%<s»B* JURGIS GLIAUDĄ BHHBBBHHPBa 

RAID2IU 
PASĖLIAI 

3SB0BaSE^^oMA7^T5555«550SC 
87 tęsinys 

— Ne boboms čia vieta, — dingtelėjo jam mintis. 
Susmukusių, gulinčių jau buvo tiek daug, kad nie

kas nebegalvojo jiems teikti pagalbos. 
Prieš Urnužį buvo plati durų anga. Čia pasisuko 

dar vienas kazokas. Urnužis prisitaikė ir nėrė po 
arkliu. Tuoj greta jo galvos su švilpsniu prapjovė orą 
kardas. Urnužis jau buvo už arklio. Atsilenkdamas jis 
bėgo smarkiai, nieko nematydamas prieš save, tik su
prasdamas, kad tuoj reikia nerti šonan ir suklaidinti jį 
sekantį. Kazokų čia buvo daug. Visur arklių kojos. 
Urnužis bėgo, keisdamas kryptį, bet įtūžęs kazokas jį 
vijo. Urnužis jau buvo už šventoriaus vartų, bet kazo
kas vijo atkakliai. Lygiojoj vietoj jis tuoj privijo bė
gantį. Urnužis norėjo, prileidęs arčiau kazoką, nerti 
šonan, bet dėl smarkaus bėgimo jo jėgos buvo menkos. 
Baisus smūgis sukratė jo sąmonę. Jis dar bėgo, iš įsi
bėgėjimo, iš inercijos, bet bėgdamas jau pradėjo tūptis, 
pasilenkdamas, lyg gaudydamas mažą privejamą gy
vulėlį. Jis taip bėgo dar kelias dešimtis žingsnių ir su
smuko žemėn. 

Viskas jam buvo žalios spalvos. Skrido žali rutuliai 
ir susiduždami tarp savęs, skleidė žalias, negęstančias 
kibirkštis. 

Iš tikro, aplink jį buvo žalia ir šviežia. Kaip? Kaip? 
— pagalvojo jis. Iš už ausų bėgo srovė kraujo, Sruvo 
po apykakle, ant krūtinės. Jis juto tą kraujo srovele ant 
nugaros. 

Čia visakas buvo nuostabiai žalia, kaip tie susidau-

l žiantieji jo regėjime žali skriduliai. Sugriuvęs jis nebe
pajėgė kelti. Žalia? Taip, čia nuostabiai žalia! Tai ne
sušalusi pievos juosta prie Kražantės. Nebuvo sniego ir 
Kražantė atrodė kaip stiklinės grindys pro žalią kilimą. 

Žalia? Tai jo žemė žalia. 
Žali skrituliai dūžta sąmonėje ir skleidžia žalias, 

negęstančias kibirkštis. 
Moteris bėgte užbėgo ant tų stiklinių grindų ir pa

sinešė ledu kiton upės pusėn. Ledas trakštelėjo. Mo
teris padarė judesį paslydusio ir beviltiškai u i oro besi-
griebiančio žmogaus. Jos sijonai suplasnojo; ji nėrė į 
pralaužtą eketą, tuoj dingdama po ledu. 

Urnužis matė tą vaizdą, bet jo sąmonėje jau buvo 
ūkana. Jis nesuprato ką matąs. Jis juto karštą skaus
mą už ausų, paralyžuojantį visą nugarą. Krantas su
posi, supdamas jį. Viskas žalia. Tai jo žemė žalia. 

Užstojo viską žali skrituliai. Susidaužiantieji tar
pusavy žali skrituliai. Sąmonė lengvai, be kovos, už
geso Urnužyje. 

URNUŽIS GRJŽTA j LIOLIŪNUS 

Vėtra išsiveržė iš bažnyčios pro zokristijos langą. 
Langas buvo išmuštas. Aštriais stiklo kraštais jis ap
sidraskė. Šventoriuje mušė žmones. Raiti kazokai vi
josi bėgančiuosius, kurie sukinėjosi nuo smūgių tarp 
medžių kamienų. Švilpė naga^kos, klyksmai skardėjo. 

Išvirtęs pro langą, Vėtra nebėgo, bet griuvo ant 
žemės ir gulėjo kaip žado netekęs. Žmonės bėgo zigza
gais, stengdamiesi išvengti puolančio kazoko įtūžimo. 
Kazokai smaguriavo mikliais kirčiais. Jų buvo daug. 
Žmogus, išvengęs vieno, pakliūdavo kitam kazokui ir 
kirtis partrenkdavo bėgantį ant žemės. 

Vėtra gulėjo prie pat bažnyčios sienos. Padėtis pra
dėjo jam aiškėti. Jis šoko ir pasileido bėgti ne į šven
toriaus sieną, kuri buvo gana augšta i r sunkiai perlipa
ma, bet už bažnyčios kampo, kur matė nubėgus žmogų. 
Čia buvo sandėliukas. Menkas, lentinis. Sandėliuke 
stovėjo keli juodai dažyti karstai. 1 

— Ldsk, vasce, į grabą, — pašaukė jį balsas iš 
karsto. 

Vėtra sustojo, kaip apsvaigęs. 
Truputį pakėlęs karsto dangtį virš galvos, į jį žiū

rėjo žmogus iš karajto. 
Vėtra susigriebė, pakėlė gretimo karsto dangtį i r 

atšoko. Karste, susirietus, gulėjo moteris. 
— Ai! — sucypė ji . 
— Negąstauk, teta, savo žmogus, — pasakė Vėtra, 

susigėdinęs, lyg netikėtai užkliuvo moterį kaip netinka. 
— Necypk, — sudraudė žemaitis iš gretimo kars

to. — Savų nebematai ? Tu, vasce, imk aną. Anas tuš
čias. 

Vėtra skubiai atvožė karsto dangtį ir įlindo karsto 
vidun. Jam, apsirengusiam, čia buvo labai maža vietos. 
Bet visdėlto jis sutilpo; jis užsigaubė. dangčiu, palikęs 
plyšį kvėpuoti ir iš dalies matyti. Kvepėjo karstas vi
duje šviežia pušine lente; dažų kvapas bemaž dingo, 
malonus pusinės lentos aromatas stelbė dažus. 

Įkaitęs nuo nervų, įtampos ir bėgimo kūnas pirma 
pajuto malonų poilsį, bet neužilgo pradėjo šalti. Mote
ris jau skundėsi šąlanti. Jie t rys nebesusilaikė, pradėjo 
kalbėti, svarstyti padėtį. Nuo šventoriaus vis sklido 
mušamųjų klyksmai, kazokų balsai i r kanopų daužyma
sis. 

Dienai vis labiau kylant, viskas ėmė tilt i., I r pasi
darė tylu aplink bažnyčią. O jie juto esą spąstuose. 
Dar ilgai šalo, bijodami pasirodyti iš karstų. 

Pagaliau šalti buvo nebepakenčiama. Jie kaleno 
dantimis. Išlipo iš karstų. Nuo sandėliuko nebuvo ma
tyti šventoriaus, tik dalis kiemo prie klebonijos. Tame 
kieme jie pamatė einant jauną vikarą, kuris vakar mė
gino išnešti iš bažnyčios Švenčiausiąjį. 

Tada jie nuėjo drąsiau kiemo link, apsuko kleboni
ją ir atsidūrė už šventoriaus sienos, netoli stiklu pasi
dengusios Kražantės. Po kojomis buvo apšalusi pelkė, 
žalia, nepasidavusi šerkšnui. 

(Bua daugiau) 
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LIETUVIŠKI SKAUDULIAI 
AL. GDIANTAS 

Apgauti redaktoriai jau mes pelnytai- piktinamės 
. . , . . . . .A ^ . 'skaitydami amerikinę ar kana 
Kai pasiklausai skaitytojų/,. , . , 

, . .. .-. f , J*idmę spaudą, jog ten ir ten bu 
balsų apie lietuviškąją spaudą, . \ , . , ... r ._ . ~ . . . vo toks ar toks koncertas, ku aišku, gauni išgirsti įvairių nuomonių. Bet, galima drąsiai 
teigti, jog šiaip jau didesnių 
priekaištų mūsų spausdintam 
žodžiui nemėtoma.. Atrodo, 
jog didesne lietuviškų periodi
nių leidinių dalis sugeba bėgti 
ir su laiku ir nuotaikomis ir 
skaitytojų lūkesčiais. Bet, ne
retai tenka pasipiktinti vienu 
reiškiniu, su kuriuo net ir pa
tiems redaktoriams kovoti ne
lengva. Tuo pat metu, kai 
tiek daug kalbama apie laik
raščio vietos stoką, kai ben
dradarbiai prašomi per prie
vartą neištęsti savo rašinių ir 
tuo duoti vietos ir kitiems ra
šantiesiems, deja, retai kas 
paiso to svarbaus, bet ir mini
malaus pageidavimo. Dar ir 
šiandien rasime koresponden
tų, kurie per kalkini popierj 
paleidę tą patį tekstą išsiunčia 
jį ne vienam, ne dviem, bet 
trim ar keturiems laikraš
čiams. Tad, ir pagrįstai gali 
skųstis lietuvis skaitytojas, kai 
tą patį tekstą žodis žodin su
tinka keletoje laikraščių. Atsi
eit nėra reikalo prenumeruoti 
keletos laikraščių, jei medžiaga 
kartojasi. Atrodo, jog ne taip 
jau sunku būtų, vargu ar ir 
žodžių bei minčių pritrūktų 

rį atliko lenkų dainuotojai iš 
Vilniaus kilę, kad ten ir ten to
kia eskadrile pavadinta lenkiš
ko miesto Vilniaus vardu ir 
pan. O mes? Ir toliau iš dide
lio kuklumo ir nemokėjimo sa
vajam reikalui suteikti dau
giau reklamos, skelbiame kon
certus prisiminimui Kauno ar 
visos Lietuvos operai. Taip, 
bet k,odėl ne Vilniaus? Ar ne
turėjome tenai lietuviškos ope-
TOS, ar neturime jau jokių pri
siminimų iš Vilniaus operos 
puoselėtų tradicijų? Ar pabu
dome lenkiškos iniciatyvos vi
sur ir viską mūsų sostines var
dais vadinti ir nevengiant re-

RENGIASI ŠVENTEI ses vikšrų. Tokiu būdu uodų 
vikšrais minta upėtakiai; jie 
eda ir gegužes muses vikšrus, 
o Šieji — lašišų apnaršus. Jei 
kuriais metais apnaršų būna 
mažiau, tai ir upėtakių suma
žėja, nes nėra ko ėsti. O kai 
mažiau upėtakių, tai ir lašišų 
mažiau, nes tada mūsų vikšrai 
suėda labai daug lašišų apnar-
*H (m.). 

I r suspaudžia sielą sopulio 
svajonė — 

Sešupėlė miela taip toli, toli... 
Tie geltoni gluosniai ilgo kelio 

klony 
Ir žiemkenčio javo želmenys 

žafi... 
P. Orintaite 

Gyevnimo keliai įvairus. Vie
nas eina kalnais, kitas eina klo
niais. H. Ibsca 

Dariaus-Girėno poetas rengiasi " I Am An American" dienos profrramai, kuri įvyks sekantį sekmadienį da
lyvaujant gansiems visa tautybių atstovams. Čia ma tyti ( i i kairės į dešinę) A Rabianaky, P. Krausė, J. 
L. Paukštis, J. G. Kamin, B. A. Prankus, A. L. Grigas ir F. A. Gray. 

r 
2INIOS IŠ IRKUCKO APIE 

IŠVEŽTUOSIUS 
Nežiūrint dažnai gautų laiškų kę rusams, grįžo į tėviškę ir 

iš Lietuvos visuose buvo vengia 1949 m. iš ten buvo išvežti, 
uoti abejotinos vertės ma- m a paminėti išvežtosios B. K. Į Iš visų gaunamų žinių tenka 

žosios scenos pastatymus? 
Karia d iškas alus ir lietuviškų 

reikahi garsinimas 

Kanadoje leidžiami ne anglų 
kalba laikraščiai gauna keletos 
alkoholinius gėrimus gaminan
čių įmonių skelbimus, kuriuo
se, kaip sakoma "skaitytojų 
malonumui" pateikiami įvai
rūs vaizdai iš "senojo korti-
nento". Ir taip, jau beveik įgri
so įvairūs bavariški šokiai, 
čardasai, Prahos, Varšuvos ar 
Vienos vaizdai, vis tikiesi rasti 

šeimos vietovė. Buvo tik atsiųs- konstatuoti, kad Irkucko apy-
ta sudžiovinta gėlė atminimui. I linkė yra švelnesnio klimato ir 
Kanados botanikai rado, kad to-! geriausia ekonominiu atžvilgiu 

ir vieną kitą Vilniaus ar kitų 
mūsų rašėjams, kurie jei jau j ^ ^ ^ ^ v a i z d e l j t r^ ja , 
taip latfcl g t y i a k » « M * " » - [ nuotraukos ir aprašymai kir-

tojami, bet nepateikiama nieko 
naujo. Ir šiuo atveju neturi
me nei mažiausio pagrindo kal
tinti tų laikraščių administra
cijų, nes skelbimai sudaro vie
ną svarbiausių pagrindų laik
raščių išsilaikyme, pagaliau, 
ne redakcijų ar administracijų 
reikalas nurodinėti savo skel
bėjams, ką jie turi dėti, bet čia 
jau būtų neatidėliojama visuo-

mos savo keliamam dalykui ar 
paprasčiausiam a p r a š ymui 
apie savąją koloniją, kad ir tą 
patį, bet skirtingiems laikraš
čiams skirtą tekstą kiek pa
keisti, panaudoti naujus žo
džius. Tuomet jau ir skaity
tojas negalėtų piktintis, nes 
nors ir tą patį, bet kiek kitaip 
rastų parašytą, o, neretai.gal ir 
papildytą tuo, ko kitame laik
raštyje nebūta ar buvo praleis
ta. Blogiau, kai tokia taktika 
užsiima ne vien tik korespon
dentai, bet ir asmenys laiką 
save rimtais žurnalistais ar 
nemažiau pagarbos vertais vi
suomenės veikėjais. Apgauna
mi ne vien skaitytojai, b?t ir 
patys redaktoriai, kurie gavę 
rašinius, tikriausiai galvoja, 

ji gėlė auga tik vidur. Sibire. 
Neseniai vėl gautas laiškas iš 

tų pačių šaltinių tą botanikų 
nuomonę patvirtino: 

"Nuo B. K. turime gerų žinių. 
Pranešė jiems, kad visi atvežtie
ji (ne politiniai) yra laisvi ir 
nuo 15 gegužio š. m. pradėjo iš
davinėti pasus grįžimui. Yra iš 
mūsiškių tokių, kurie nenori 
grįžti, nes įsikūrė gerai. Ypač 
sveiki ir jauni lengviau ir ge
riau įsikuria. 

"B. K. mums rašo, kad mūsų 
žmonės turi kviečių atsargos ne 
centneriais, bet tonais. Tik rei
kia jėgų. Nežiūrint, kad B. K. 
šeima yra silpnos sveikatos, o 
visgi išlaiko savo karvę, turi 25 
vištas ir 3 ožkas pardavė. Pienas 
turi pasisekimo. Augina agur
kus. Turėjo 3 bačkas raugintų 
agurkų, nuvežė į Irkucką ir ga
vo 3 tūkstančius rublių. Vasara 
trumpa, bet labai karšta. Duk
tė baigė 7 klases. Dabar laukia, 

mūsų išvežtiesiems vargą vargti. 

Pajuntu širdy žaizdas ir alkį 
*r pakelt neįstengiu galvos. 
Ir žinau: ne broliai muša žaltį — 

Priešai ardo žemę Lietuvos. 
J . Kruminas 

Vikšrai, kuriais minta 
žuvys 

Uodai kiaušinėlius deda van
denyje. Iš tų kiaušinėlių išrie
da vikšrai, kurie irgi gyvena 
vandenyje. Šiais vikšrais min
ta žuvys. Taip pat vandeny 
gyvena ir vadinamosios gegu
žes musės vikšrai. Šios muses 
vikšrai suryja labai daug laši
šų apnaršų. Jie gal ir visus 
apnaršus suėstų, bet taip dary
ti neleidžia kita žuvis—upėta
kis suėda labai daug šios mu- j 
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kad tos mintys vien tik jų l a * - g i a u M u d o j a s i i r t ų bendrovių 
raščiui skirtos ir, aišku, talpi
na. Sunku tarti ar tai teisin-

memmu organizacijų pareiga, k a d a P» s J"0 8 įvažiuos prava-
a tkmpt i dėmesį, jog bravorai * " * • * T * ^ ? * ? P r a ' 
ar degtinės varyklos savo kli- *j*J?* » f t » t e v > s k « k o 1 * • 
jentų patenkinimui ir "malonu
mui" (kaip sakoma reklamoje) 
galėtų nepašykštėti pasinaudo
ti ir lietuviškais vaizdais, nuo
traukomis ar aprašymais. 
Reikėtų galvoti, jog Kanados 
lietuviai vis jau mažiau ar dau 

gar nuosprendis, bet anądien 
vienas skaitytojas Jūsų ben
dradarbiui pareiškė, kad tokie 
rašėjai savo multiplikuotais 
rašiniais teparodo savąjį laik
raštinį bankrotą... 

Kauno operoje? Kodėl ae 
Vilniaus? 

Mes, lietuviai, neretai net 
perdaug skrupulingai bijomės 
reklamos ir būtinai reikalingo 
garsinimosi. Atrodo, jog per 
lengvai tikime ir galvojame, 
kad tą, ką žinome mes patys, 
turi žinoti ir svetimieji. O rek
lamos ir triukšmo mums kaip 
tik labai stinga. Štai, tekie 
lenkai, kur reikia ir nereikia, 
nebodami į jokias aplinkybes, 
kuria įvairius klubus, draugi
jas, sambūrius, šaukia juo; 
Vilniaus vardais, net įsidrąsina 
ir Kanados karališkoje aviaci
joje vieną junginį pavadina 
Vilniaus vardu. Kągi, vėliau 

gaminiais. Kodėl nepabandžius 
mažu spaudimu nebrangiai pa
reklamuoti Lietuvą visų kalbų 
spaudoje Kanadoje ? 

Tai vis lietuviški skaudųliu-
kai, kurių kasdieniniame gyve
nime gana nemažai pasitaiko. 
Be abejo, juos šalinti, taisyti, 
juk niekam geros valios ne
stokoja, nebent tik gerų norų. 
Gal ir nekliūva tai niekam po 
kojų, bet jau jokiu būdu ir de
ramos naudos neatneša. Gi 
pabandžius viską taisyti, rasi, 
ir visiškai teigiamų rezultatų 
galima būtų sulaukti. 

Tuo, ką pats gali padaryti, 
nevargink kitų 

— Tomas Jeffersonas 

Apie tą pačią šeim? per Var
šuvą gauta sekančios žinios: 

"Dabar gavome laišką iš Sibi
ro nuo B. K.. Rašo, kad jiems 
sekasi neblogai. Eina žvejoti ant 
ežero Baikalas. Duktė ir tėvas 
eina medžioti ir užmuša ožkas 
ir kt. Rašo, kad turi norą grįžti 
į savo kraštą, bet neįmanoma. 
Greičiausiai leis atvykti į Len
kiją". 

Tarp kitų dalykų dar rašo
ma: "Žmonės važiuoja iš Len
kijos 2 — 3 mėnesiam pabuvoti 
į Vilnių. Ir duoda "užsienio pa
sus", kurie daug kainuoja ir 
daug laiko reikia laukti kol gau-
m . 

Birštone gydynės veikia. Ten 
yra iš lauko ir vidaus grali baž
nyčia, kurioje vyksta pamaldos. 

Dėl išbėgusio į vakarus brolio 
kariškio, likęs Lietuvoje kitas 
brolis ir žmona per visą laiką 
negauna darbo. Jų padėtis yra 
labai sunki. 

Minėta B. K. šeima buvo 1944 
m. išbėgusi į Rytprūsius. Pate-

Norėdami pirkti, keisti ar parduoti automobili visuomet 
kreipkitės į Lietuvišką automobilių prekybą 

B A L T I C A 
5805 S. WESTEBN AVE. W Albrook 5-8200 

NAUJI LIETUVIŠKI 
REKORDAI 

Po S1.50 vienas: 
Alutis ir šauksmas. Butlriūno Vyrų Kvartetas. 
Tėvynei ir Subatos Vakarei}. Budriuno Vyru Kvartetą*. 
Kliteipes ir VežT- Alane Iš Namu. lUulriūito Vyrų Kvartetas. 
j Ko\;} Ir Klumpes. Hudrtuno Vyru Kvartetas. 
Valsas Ir jfcvakC Ir Plaštake. Budriuno Vyru Kvartetas. 
O, Dalele tr I Ko\a. Budriuno Vyrų Kvartetas. 
Apie Palvą Arklį ir Kikilis, švedo Choras. 
žemaitiška Liaudies Daina ir- Subatos Vakarėlį- Švedo Choras. 
Aviža Prašė, šia Nedelčlę ir Nudavė Dukrelę. Solo Marijošius. 
Oi, Sesele Negerai ir Meile Tėvynes Nemari. Duetas. Motiekaitienė 

ir Kalvaityte. 
Žvaigždelės ir Temsta Dienelė. Duetas. Motlekaitenė Ir Kalvaitytė. 
Čigonės ir N'okturnas. Duetas. MotekatOenė ir Kalvaitytė. 
Barkarolė ir Sutemo. Duetas. Motekaitienė ir Kalvaitytė. 
K i. Dipi. Ir Per Atlantą. Komiškas Duetas. Vasiliauskas Ir Žukauskas 
Kur Bėga Šešupė ir Draugai, \ Kovą. Choras. 
Karvelėli ir Jūra. Choras. 
18 klasišku dainų trijuose rekorduose vertės $:1.<H) tik po f 1.30 setas 

f 

Po S 1.00 vienas: 
Mano <iitara — Tango ir Saulėtas Rytas. — Anglų Valsas. Solo ŠA-

bamauskas. 
Nutilk širdie—Tango ir Kanarkų Fokstrotas. Solo šabaniauskas. 
Našlaitės K»pa> ir Griovėsių Gėlelė. Dėde ir Dėdienė. 
Paskutinis Sekmadienis — Tango Ir Vyrai ūiklm. — Fokstrotas. 

šabaniauskas. 
Dzūką Dzyvai Ir Zanavyką Prašmatnybės. Polkos. Orkestras. 
Tykiai* Nemunėlis Teka ir Visur Tyla, Solo Babravičius. 
Jonelio Polka ir Dariau Lyseles. Solo Satkevičius. 
Tu, Lietuva, Tu Mano ir Drū-Lia, Pupą Dėdė ir Dėdienė. 
Kai Aš Turėjau Kaime Mergelę ir Kam šeri? Duetas. VaaagaKis 

ir Olšauskas. 
Marcinkonių Polka ir Virginia Polka. Orttestras. * 
Tėvuko l*olka ir Kūmos Polka. Solo šaukeviėins. 
Geismai ir Svajonės ir Oželis. Kvartetas su Orkestru. 
Gyvenk, Juokis ir Mylėk ir Dzinguliukai. Duetas s» Orkestru. 

Rekordus siunčiame ir Paštu. I i supakavimą ir piisiuntimą 
Amerikoje eztra $1.00. Kanadon $2.00. Užsakydami rekordus, 
monev orderi pi Lsiuskite B anksto. COD rekordų nesiunčiame. 

Sudriko krautuvėje didelis deimantinių ir auksinių žiedų, h* 
rankinių . laikrodėlių išpardavimas, žymiai sumažintos kainos tr ant 
kitų prekių. 17 akmenėlių vyriškas rankinis laikrodėlis Waterproof, 
vertės $25 tik $12.50. Gintaro karoliai 18 colių ilgumo, vertes $25.00 
tik po.$12.50. 

Rožaariai. — Juodmedžio h* nuli, su stacijoms — tik "5 c. Ro
žančiai—sidabriniai, perliniai, baltų, mėlynų ir ružavų akmenėlių— 
vertes $5.00 tik IH» $1.75. 
Itališka Koncertina 10 bosu, vertės $35.00 tik po $17.50. 
2 eilių, Europietiška Hohner armonika 8 bosų Ir 21 klavišo, vartės 

$50.00 tik $25.00. 
Kanklės — Citra, vertės $30.00, tik — $10.00 
Piano Akordeonas — Tango 120 bosų, vertės $100.00, tik $45.00. 
10 dvigubų balsų Chromatiška lūpinė Hohner armonika, vertės 

08.00, tik $4-00. 
Maža lūpinė armonikėlė Marine k a t i , vertes $3.00, tik $1.50. 
Rašomoji Parker N21 Plunksna, vertės $5.00, tik $2.50. 
Klekt. Fonografas trijų grek'ių su *|»eeislia elektrine adatėle gro

jimui rekordų, vertės $25.00, ttk 112.59. 
Elektrinis Fonografas, vertės $12.05, už $0.05. 
Kad m su laikrodžiu (Clock Radlo), vertės $28.00, tl'« p-> $14 00. 
Siuvama elektrinė mašina gražioje dėžėje, vertes $100, tik po $45. 
Didelės Mieros Televizijos setas padedamas ant štai© ap.dal iai už 

98.00. 

JOS. F. BUDRIK, INC. 
3241 So. Halsted St. TeL CAlumet 5-7237 

CHICAGO 8, ILLINOIS 
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AUGŠTAS DIVIDENDAS Už TAUPOMUS PINIGUS - PILNAI APDRAUSTAS IR PELNINGAS SAUGUMAS 
PATARNAVIMAI VELTUI VISIEMS MŪSŲ NARIAMS 

gtai kodėl apsimoka taupomus pinigus padėti į CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASS'N: 1. Pas mus visi indėliai yra apdrausti 
iki $10,000.00. 2. Pas mus taupomi pinigai buvo ir yra išmokami pagal pareikalavimą. 3. Per 31 metus CHICAGO SAVINGS visada 
100% išmokėjo taupytojams indėlius ir visada mokėjo augštesnį dividendą, negu kitų finansinių įstaigų. 4. Pas mm taupytojai 
gali iškeisti čekius, apmokėti geso, elektros, telefono sąskaitas, Real Estate ir Income Tax mokesčius ir visas kitas bilas mūsų 
Special Money Order čekiais. Mes nieko neskaitome už šiuos patarnavimus. 5. Parduodame ir keičiame valstybes bonus. 6. Teisingo
mis sąlygomis duodame paskolas perkant namus. 

Pas mus yra šie taupymo skyriai: optional, investmentų, vakaciju, Christmas Club ir Bonus Savings. 
Kviečiame visus taupyti šioje pačioje progresyviškiausioje lietuvių taupymo bendrovėje. 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
JOHN PAKEL, Prezidentas GBovehiH 6-7575 1 9 5 5 6234 South VVestern Avenue 
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1955 
Ketvirtadieniais nuo 9 iki 8 vai. vakaro. Trečiaedlenlals uždaryta visa dieną, šeštadieniais nuo 9 ryto Iki S vai. po pietų. 
VALANDOS: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais Ir Penktadieniais nuo 9 iki 4 valandos p * pieta. 
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JŪSŲ ir JŪSŲ šeimos saugumui 
Jei turite Universal Savings sąskaitą, tai galite būti tikri: 
Kad Jūsų taupomi pinigai atneš Jums daugiau pelno.-
Kad Jūs turite lėšų nelaimes atveju... 
Kad Jūs galite pirkti pageidaujamą prabangos daiktą tada, 
kada norite... 
Kad turėsite pinigu, kada jie bus reikalingi. 
Tarnavome bendruomenei ištisus 32 metus be pertraukos, ir 

tarnyba plečiame, Universal Savings yra draugiška finansine 
įstaiga, aptarnaujanti Jūsų kaimynus ir norinti patarnauti Jums. 

Esame Federal Savings andLLoan Insurance Corporation na
rys. Santaupos apdraustos iki $10,000.00. 

UNIVERSAL SAVINGS 
a n d L o a n A s s o c i a t i o n 

1800 SOUTH HALSTED STREET 

Pradeki! Taupyti Šiandien. Turėsit Rytoj! 
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje BRIGHTOM SAVII6S and LOAN! 
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti iki $10,000.00 

BRIGHTON SAVINGS AND 10AN ASS'N 
4071 Archer Ave., į vakarus nuo California Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec's 

OFISO VALANDOS: 
Ptrmad.. antrad , penktad. Ir 
ieat. • • . ryto iki 4:80 p. p. 

Trečlad. 9 ryto Iki II « 
Ketrirtad. t vai. Iki t 

-. o 

SEGHETTI TRAVEL BUREAU 
2451 S. Oakley Ave. Tei. YRrds 7 3278 
MES PARŪPINAME KELIONES: LEktorais — Gdefinkeliato 

— Autobuft&is — Laivais. 

Sutvarkome dokumentus atvažiuoti J Ameriką. Parūpiname doku
mentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME LIETUVIŲ Skyrių. 

Pildome afidevitus. 

SPECIALUS NUPIGINIMAS ! 
R00SEVELT FURMITURE 

C0MPANY, INC 
2310 West Roosevelt Road 

Telef. SEeley 3-4711 
Hide away Bed — Sofa-iova $ | Q$-*0 
SOrA-LOVA ir krėslas . . SJSS-O9 

Nauji 1955 modelio Prigidaire šaldy
tuvai, specialiai nupiginti tik $ | Ąį-99 
Pasinaudokite šiais nu piginimais ir 
aplankykite LIETUVIŲ KRAUTUVĘ. 
Ato>ra ir sekmadieniais nuo U vai. 
dku iki 5 vai. vakaro. 

—**• n z SS 
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Penktadienis, rugsėjo 16, 1955 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

Rugsėjo mėnesio 18 dienę, 1955 m. Bučo Darže, Willow Springs, 111. 

L. S. "RAMOVĖ" Chicagos skyrius ruošia žurnalui "Karys" paremti 

PIKNIKĄ - GEGUŽINĘ!! 
* Programoje bus loterija, bufetas ir kiti pasilinksminimai. Gros Siliūno 

orkestras. .Nuoširdžiai kviečiame visus kuoskaitlingiausiai dalyvauti šia
me išvažiavime ir linksmai praleisti dienę su savo draugais bei pažįsta
mais. RENGEJAL 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Chicagoje 

KUNIGŲ PAGERBTUVftS 

Visų Šventųjų parapijoje rug
sėjo 11 d. įvyko šaunios tos pa
rapijos vikaro kun. Edvardo 
Abromavičiaus išleistuvės ir 
kun. Richardo Saudžio sutiktu
vės, dalyvavo apie 500 asmenų, 
jų tarpe buvo matyti eilė kuni
gų ir apskr. iždininkas Morris 
B. Sachs. R. Sabonio kvartetas 
padainavo porą dainelių. Paval
gius E. Fandell pakvietė S. Kan-
cevičių vadovauti programai, ku 
ris lietuviškai ir angliškai tar
pais įtraukdamas linksmo humo 
ro programą pravedė gana vy
kusiai. Pirmutinis kalbėtojas bu 
vo pakviestas gerb. Visų Šven
tųjų parap. klebonas kun. J. 
Šaulinskas. Klebonas kalbėjo 
trumpai su lietuvišku tėvišku 

Po visų kalbų jaunieji ant sce 
nos pademonstravo savo jėgas, 
publikai labiausiai patiko skau
tų pasirodymas. Programos pa
baigoje S. Kernagis, F. Povilo
nis ir J. Gabriel suvaidino ko
mediją — "Edvardas ir Richar
das mokykloje". K. Bružas 

NUŽUDfi SAVO VIRŠININKĄ 
— 

Rėmėju susirinkimas 
Rugsėjo 10 d. M. Paukštienės 

bute 4428 So. Califomia ave., 
įvyko Šv. Pr. vienuolyno rėmė
jų Chicagos apskr. susirinkimas. 

J sus-mą atsilankė atstovės iš 
visų Chicagos rėmėjų (4) sky
rių. 

Sus-mo tikslas buvo plačiau 
aptarti artėjantį seimelį, kuris 
įvyks Chicagoje spalio 2 d. 2 
vai. p.p. Nek. Pras. Pan. Šv. 
parapijos salėj. 

Chicagos apskrit !s nuošir
džiai dėkoja prel. D. Mozeriui, 

nuoširdumu. Jis pastebėjo, kad už jo gerą širdį priimant šį sei-
visi kunigai yra lygūs, bet kai mėlį pirmą kartą Chicagoje. Ma 
žmonės nėra vienodi. Kodėl kun. 
Edvardas buvo iškeltas jam ne
są žinoma, kun. Edvardas turė-

lonu pranešti, kad šioj parapi
joj yra mokytojavę seselės-pran 
ciškietės. tuo laiku buvusios na-

kas prof. Jonas Pazina*, 366 W. 
Broadway, So. Boston 27, Mass.; 
sekretorius Dr. Marija Gimbu-

Pc Širdies smūgių Kartais jaunas stipresnis pa-
širdies smūgis yra rimtas da-; t i n a s "Zp™** seną patiną. Jeigu 

tienė, 4 Rutled-e St., Boston 32, ! y k a s i r ' Je i k a r t a i s * k a P u s n u o ! J*™*8*8 l a i m i - ** N * » hare-
pirmo nepasiunčia, tai bent žino j mą, o senis patinas turi eiti gy

venti su viengungiais. 
Mass.. 

JAV LB Valdyba: Bendruo- S1" s u d a r o nuomonę, kad jo dai 
menės Valdybos pirmininku iš-! n a J a u sudainuota. Sią nelemtą 
rinktas Stasys Barzdukas, 7509 t i k r o v * sugriauna didžiųjų vyrų 
Lawnvew Ave, Cleveland 3,! Pavyzdžiai. 
Ohio. Pasteur, didysis prancūzų 

Kiti šeši Bendruomenės Vai-, mokslininkas ir mikrobiologijos 
dybos nariai bus Tarybo3 tvir- tėvas, po širdies smūgio dar gy-
tinami korespondenciniu būdu veno 27 metus ir atliko didžiau-
išrinktajam B-nės Valdybos pir-1 sius mokslinius darbus. Sir Rei-
mininkui juos pristačius. | nolds, garsus anglų dailininkas, 

JAV Lfi Garbės Teisinas: širdies smūgio buvo ištiktas be-
Te'smo pirmininkas prel. J. Bal- eidamas 59 metus. Po to dar jis 
kūnas, 64-14 56th Road, Mas- nutapė 100 geriausių paveikslų, 
peth, 78, L. I., N. Y.; teismo na- Hendelis po širdies smūgio su
rys Antanas Saulaitis, Old Colo-1 kūrė savo oratoriją Mesijas ir 
nial Road, Oakville, Conn.; teis- daugelį kitų kūrinių 
mo narys Jonas A. Stikliorius, 

jo mašiną, galėjo duug apva- j zanetės. Tai pirmoji mokykla 
žiuoti, kun. Richardas mašinos- kur lietuvaites mokytojavo jau 
neturi, bet jis turi jaunas geras 1897 m 

Šiam artėjančiam seimeliui 
į komisiją įeina darbščios rėmė
jos, kur'os stengsis visus sve
čius, bei seselių prietelius malo
niai priimti ir pavaišinti. Tai 
T. Narbutienė, S. Jucienė, M. 
Melkienė, O. Žalandauskienė, V. 

Jaspero ir M. Ducak. 
Seimo pasisekime daug dar

buojasi A. Grybienė. B. Cicšnie-
nė, M. Kondrotienė, G. Gedvilie
nė, E. Stanevičienė, O. Bakut ;e-
nė, M. Navickienė, J. Pukelienė, 
E. Širvinskenė. 

kojas. Baigdamas žodį išreiškė 
padėką organizacijoms, banke
to rengimo komisijai ir šeiminin 
kėms už kruopštų darbą, o kun. 
Edvardui palinkėjo svekatos. 

Kiti sveikinimai 

Sekant's kalbėtojas buvo prel. 
Mozeris dabartinis kun. Ed. Ab
romavičiaus viršininkas-klebo-
nas, po jo tarė žodį kun. Zaka
rauskas ir kiti. Po svečių linkė
jimų buvo pakviestas tarti žo
dį naujasis Visų Šventųjų pa
rap. vikaras kun. R. Saudis, ku
riam dalyviai sukėlė ovacijas, 
savo žodžius baigė prašymu — 
pasimelsti už jį ir kun. Edvar
dą. Kun. R. Saudis yra tik šiais 
metais įšventintas, pradeda pir
mąsias kunigystės dienas. Pa-
rapiečiai džiaugiasi, kad bažny
čios vadovybė lietuviškom para
pijom skiria tik lietuvius kuni
gus, o tuos kunigus, kurie dirba 
nuoširdžiai su lietuviškom orga
nizacijom glaudžiai bendradar
biauja su lietuviais skiria jų pa
rapijų klebonais ir suteikia augs 
tesnius titulus. Programos pa-
baigoi prabilo kun. Ed. Abro
mavičius, kuris čia išbuvo 7 me
tus. Pirmiausiai tarė padėką 
Morris B. Sachsui už atsilanky-
mąt po to abiem kalbom pada
rė savo 15 metų kunigystės ap
žvalgą, pareiškė padėką banke
to rengėjams ir suteikė daly
viams savo palaimnimą. Kun. 
Ed. Abromavičius būdamas 
Roselande per 7 metus įrodė, 
kad jis gali ir moka dirbti. 

Žodis Morris B. Sachs . 
Paskutinis kalbėtojas buvo 

Morris B. Sachs pradėdamas 
šiais žodžiais: "Aš čia.atvykau 
ne kaip mesto iždininkas, bet 
kaip lietuvis. Aš pamiršau kal
bėti lietuviškai, bet aš nepamir
šau Lietuvos mano gimtinės 
Švėkšnos, aš myliu lietuvius to
dėl ir atvykau". Švėkšniškiai 
pradėjo plot', o jam talkino ir 
kiti. 

Morris B. Sachs atjausdamas 
kun. R. Saudį, kuris, anot kle
bono, neturi mašinos, pasiūlė 
nupirkti jam mašiną dar šią j lietuvių katalikų parapijinėse 

mokyklose mokslas prasidėjo 
rugsėjo mėnesio 7 dieną 8 valan
dą pamaldomis, po kurių mažie
ji mokinukai, išklausę atitinka
mų pamokslų, suėjo į klases nau 
jiesiems mokslo metams. Šešta
dieninė rtuanistinė mokykla dar 
bą pradeda rugsėjo mėnesio 17 
dieną 10 valandą šv. Kazimiero 
parapijos patalpose o ZJtu&zžz-
t isš Aukštesnioji mokykla pir-

Mirštančiam Daily News išsiuntimo skyriaus viršininkui, kurį nužmU" 
pamišęs tarnautojas, katalikų kunigas suteikia paskutinius Sakramen
tus. (INS) 

muosius mokslo metus tose pa- grįžęs į karinę tarnybą. Jis kai 
čiose patalpose tegalės pradėti ba gražiai lietuviškai ir .dvi sa-
nuo spalio mėnesio pradžios.' vo dukreles moko lietuvių kal-
Jos reikalus jau kuris laikas in- bos. 
tensyviai tvarko Kultūros Tary
bos sekretorius A. Gaigalas su 
mokyklos direktoriumi dr. J. Pu 
zinu. 

Kortu Josimas 
Šv. Andriejaus .parapijos va

dovybė rengia tradicinį kortų 
lošimą su įvairiais passmagini-

Radavėierė. M. Paukštienė, O. , A u ^ v t e s i r , . R a j ^ u ^ ™ a * ™ ° m ė n e s i ° " d i e n *-
* . ta Kadangi cia visos panašios pra

mogos pravedamos labai nuotai-
Ru^sėjo mėnesio 9 dieną su- kingai, tikimasi, kad ir šį kartą 

sidarė komitetas Liet. op. so- atsilankys daugybė svečių. B. R. 
listės Juzės Augaitytes ir talen-l ** 
t'ngosios pianistės Julijos Ra-
jauskaitės, gyvenančios New 
Yorke, koncertui rengti. Ši žinia 

Rėmėjos pasiryžo kreiptis į lietuviškajai Philadelphijos vi-
geraširdžius lietuvius bei drau- J suomenej bus tikrai maloni, nes 
gijas įteikiant kvietimų laiike-, lietuvių stipresn'ųjų dainininkų 
liūs į minėtą reimelį. Ta proga' bei muzikų virtuozų pasirody-
galės'me pagelbėti seselėms mas Philadelphijoje labai retas 
pranciškietėms koplyčios staty- dalykas. Ir pati Juzė Augaitytė 
bo3 skoloms apmokėti ir nau- su didesniu repertuaru Philadel-

JAV Lietuvių Bendruomenes 
centro organai 

(Išrinkti JAV LB Tarybos 
posėdyje ,1955 m. liepos m. 2 
— 3 d.d. New"Yorke). 

3612 Baring St., Philadelphia 4, 
Pa.; teismo nario pavaduotojas 
Dr. Bronius Nemickaa, 7167 
58th Road., Maspeth 78, L. L, 
NY.; teismo nario pavaduoto-
jas prof. Juozas Žilevičius, 230 
Inslee PI., Elizabeth, N. J. 

JAV LB Kontrolės Komisija: 
Nariai: Prel. Ignas Albavičiu*, 
1515 S. 50th Ave, Cicero 50, 111.; 
dr. Jonas Bajerčius, 706 W. 21 
St., Chicago 16, 111.; Domas Ve
lička, 7838 So. Green St., Chica
go, 111.. 

Kandidatai (narių pavaduoto
jai ) : Rapolas Skipitis, 5613 S. 
Emerald Ave, Chicago 21, 111.; 
Povilas Gaučys, 6234 S. Rich-
mond, Chicago 29, III. 

JAV LB f statų Komisija: Iš
rinktoji Komisija pareigenvs 
taip pasiskirstė: pirininkas Jo
nas Šlepetys, 4712 39th Place, 
Long Island City, NY.; sekre
torius Antanas Saulaitis, Old 
Colonial Road, Oakville, Conn.; 
narys Dr. Jonas Bajerčius, 706 
W. 21 St., Chica?o 16, 111.; na
rys prof. Jonas Puzinas, 366 W. 
Broadway, So. Boston 27, Mass.; 
narys Jonas Vilkaitis, RFD 1 
Box 174, Thomaston, Conn.. 

Tautos Fondo p*ąų ir žcnkle-

Kova tarp patinų 
Ruonių patinai turi nuo 20 iki 

100 patelių. Didieji ir stiprieji 
ruonių patinai tas pateles užsi
kariauja ir laiko tam tikroje da
lyje pr ep!aukos, neprisileisda-
mi kitų patinų* 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATpME 
V180KIV R C i l V 
MEDŽIAGĄ 

•o \v 
A m: 

CARRMOODY 
LUMBER C(X 

STASYS LTTWINAS. Pre*. 
S0S9 8ow HALSTED ST. 

TeL Vlctory 1-1*7J #<* 
APKJUNAVIMĄ IR PREKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTI N e ATIDARYTA kasdien m 
t vai. ryto tkl o vai vakaro lt 
lestadlentais Ikt t vai. vakaro 

CONRAD'AS FOTOGRAFAS 
(LIETUVIS) 

Moderniškai .įreng 
te vieta įvairioms 
nuotraukoms. Spe
cialybė — vestuves 
Jaunavedžiams duo
dama puiki ir bran
gį dovana. Sąžinin
gai i r gražiai atlie
kamas darbas. 

414 West 63rd Street 
TeL ENg. 4-5$83 arba ENg. 4-6840. 

Vestuviy nuorrauKos 
Augštos rūšies fotografijos 

MŪSĮĮ specialybė 

Precin Photo Studio 
INC. 

EDVARDAS ULIS, » • . 
4068 Archer Avenue 

Telefonas Vliginia 7-2481 

Duoną Ir {vairias skoningas 

.t t f f 

BRUNO'* RtPYKLA 
$339 S. U T U A N I C A A V E . 

TeL CLifside 4-6376 . 
Pristatome į visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat te
siunčia į visus artimuosius 

miestus. 

JAV LB Tarybos garbės pir 
nutinku išrinktas ligšiolinis H * P y n i m u i ir toliau vadovau-
LOKo p rmininkas prel. J. Bal- Ja Komisija su TF p-ž adnvnist-

juosius pastatus reikalingais phijoje, jau senokai girdėta. Kon kūnas. 64-14 56th Road, Mas-; rotoriumi A. S. Trečioku, 315 
įrengimais aprūpinti. j certas numatomas lapkričio mė-!

 p e t h 78, L. I., N. Y. Walnut St., Newark 5, N. J.. 
Po susirinkimo namo šeimi- nes'o prad^io^e. Sėkmingesniam I JAV LB Tarybos Prezkliu-

nnkė M. Paukštienė visas atsi- koncerto įvykdymui sudarytas[ „ms: Pirmininkas Jonas Šlepe
tys, 4712 39th Place, Long Is-

Paskutiniame laiške, rašytame 

lankiusias maloniai priėmė ir komitetas su atskiromis komi 
pavaišino. Narė sijomis. 

Philadelphia. Pa. v ^ i$ "T" 
Viena naujųjų ateivių seimą. 

L irt u vi Ų Dienos Išvakarėse | kurių dukrele 1944 metais trau-
Rugsėjo mėnesio 18 dieną į-1 *}*nt}?, n u o r a u d o n

] ° J ? P^ojaus 
vykstanti 4-ji Philadelphijos Lic l k?, V l n!U j e : g a n d a z n . a i ' a u n a 

f...- j - j . , ,- ,. . i laiškus, kurie parsiunčiami per tuvių diena yra didelio dėmesio T . . . . - " b 

^ ^ A- v . , , Lenkijoje gyvenančius draugus, 
centre. Si žinia perduodama ry-
s;um su atsišaukimu į Phiadel* 
phjos lietuviškąją visuomenę, į 
kurią kreipėsi Lietuvių dienai 
rengti Komitetas, susidaręs ii 
visų Parapijų, Savišalp'nių Klu
bų bei d;džiųjų lietuviškųjų or
ganizacijų. Po atsišaukimu, kvie 
čiančiu visus lietuvius dalyvau
ti 4-ie Philadelph'jos Lietuvių 
dienoje, įvykstančioje Edington 
parke pas Babulą, pasirašė 27 
Konrteto nariai. Tikimasi, kad 
šį kartą Philadelphijos Lietuvių 
d:ena, įvykstanti su nuoširdža 

land City, NY.; viospirminin-

W X K > 0 0 < H > 0 0 0 < > O O C K K K ) 0 0 0 < K > 0 < K ) 

tlau l.šejo i> s|iaudtMt 

MMiko tnpUcmt 
C E Z A R I S 

Istorinis romaną iš Romos impe
rijos žydėjimo laikM. vionaa jdo 
miausiij monografinių romanų Eu
ropos literatūroj. čr.a . senoji Roma 
ir jos problemos, čia žymioji ano me 

r u g p j ū č i o m ė n e s i o 12 d ieną , p r a ' t o asmens, kaip Cezaris, Sula. Ma-
„ A »„ i j , , . , . . v. I rins, Pompejus, Kleopatra, Cieero-
nesama, kad Vilniuje siaučia 11;lH ir dešimtys kitų; čia kovos UŽ 
vaikų paralyžiaus l*ga ir pra-1v a l d ž i* uomoj, Gaiyos užkariavi-

' ° . ' ma-s- kovos su Mitridatu ir d. kt. Ir 
SOma S k u b i a i a t s i ų s t i s k i e p ų i r visa jdomiai. talentingai ir dideliu 

istoriniu tikslumu. Trys dalys, kiek
viena po $2.00. 

kitokių vaistų nuo paralyžiaus. 
Anksčiau kiekviename laiške 
buvo prašoma streptomicino. 

Atostogavo mjr. Jenkins-
Jankauskas 

JAV Armijoje majoras Pra
nas Jenk'ns-Jankauskas dvi 
savaites praleido pas savo mo-

i tina Jankauskienę, gyvenančią 
ątuv.skonos visuomenes v a d o - | 2 2 8 M o u n t a J n g t M j f J e n k i n s " 

vaujančiųjų asmenų talka, bus 
didelė ir maloni visų Philadelphi 
jos lietuvių šventė. 

Prasidėjo mokslas 
Visose trijose Philadelphijos 

naktį. Visi plojimais pritarė, jis 
nuo savęs pasiūlė $500, L. 
Bukauskas $50. Deja progra
mos vedėjas painformavo, kad 
jaunas kun gas gali mašiną įsi
gyti tik po 5 metų. Jei ne šie 
žodžiai tai mašinai reikalingi pi
nigai per 10 ar 15 minučių bū
tų buvę sudėti. Nežiūrint viso 
to Morris pareiškė: "Al ryt iš
rašysiu čeki". 

Jankauskas yra tarnavęs kariuo 
menėj 2-jo karo metu, 1948 me
tais išėjęs į atsargą ir po pen
kių metų civilinio gyvenimo vėl 

S A I I G U S 
BALDŲ 

KRKRAUSTYMAS 
IA ARTI IR ro i . I 

Naujas 1955 specialus di<l«v 
lis sunkvežimis su pilna ap-
drauda. Pigus ir sąžiningas 

patarnavimas. 
Saukite: 

R. Š E R f i N A S 
4546 & \Vood St., Chicago 9, 

UL TeL VI. 7-8973 - • ' * 

Užsakymus su pinigais siųsti: 
„ D R A U G Ą S * 

2334 So. Oakley Ave. 
CHICAGO 8, m 

*VOOC > ^<K>0<K^C^X><>0<>00<XX>0<>0-

1956 METŲ 
TELEVIZIJOS 

FM Ir NEŠIOJAMI RADT.TAl 
•ugs tos kokybes fonografai 

— UUIJLIASIURBLIAI .— 
Rlektriniai laikrodžiai 

\ l D A I ' S IR LAUKO ANTENOS 
TV IR RADIJO LflMPOS — 

BATERIJOS — DALT8 

Visu radiJiĮ, fonografų, TV Ir 
reKordavimų aparatą 

TAISYMAS 
atliekamas patyrusių inžinierių 

~ VISKAS GARANTUOJAMA •— 
Kainos žemiausius 

iDlTCLCvision 
Csales - service) 
U30 So. Halsted — DA 6-6887 

PERKRAUSTYMAI — MOVING 
Pigus, sąžiningas darbas. V U apdraudimai 0 artimų ir 

tolimu Hiptancijų. fiaukita sekančiai: 
8415 a UTUANICA AVE* CHICAGO, ILL 

ANTANAS VILIMAS 
T B M O B M — FBoutter 6-1882 

»-^2sST3,^Sr 

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOUNIMO 
B-VTŲ LYGOS, KURIOSE . 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki S10.000.00 
IR 

Paskolos Duodamos Namu (gijimui 
v Lengvomis Sąlygomis 

CHICAGO i SAVINGS & L0AN ASSN. 
6234 S. VVestem Ave. Chicago 36, 111. 

CHANE SAVINGS & L0AN ASSN. 
2555 W. 47th St. Chicago 32, IU. 

MOVINC MOV H C 

V* lė TOLI IR ARTI 9r** 
NAUJI OIDBII TROKAt-NAUJAUSI KRAUSTYMO (ŠANKIAI 

ILGU MĖTŲ PATYRIMAS- P/SUS IRSAZtNtNGAS PATARNAVIMAS 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WA4U»ok 5-9209 

MIDLAND 
id Loar 

J \ 
Assoc id t ' on ^ 

l H S t R C i K 

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BENDROVĖ 

4038 Archer Aveniu Tsl. U3-6719 
aUGUST SJkLDUKAS Pici'dsrrtcs 

DISTRICT SAVINGS & L0AN ASSN. 
3430 So. Halsted Street Chicago 8. m 

NNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN. 
1800 S. Halsted St. Chicago 8. IU. 

MES PERKRAUST0ME JOSŲ 
baldus saugiai keletą bloku 

arba kelias dešimt myliu 
Vieno kambario baldus arba viso namo. Kreipkitės pas moa. Turįs 
meti | patyrimo perkraust\-mo darbe. 

Pristatome anglis ir pečiams aliejų — dideliais i r 

STASYS FABIJONAS ^ 
2146 So. Hoyne Avenue TeL VIrginia 7-7097 

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Drau^". 

file:///Vood
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NAUJAUSIOJI LITERATŪRA 
APIE MARIJA 

PAŽVELKIME 1 MARIJĄ. Nuo
stabus Svč. Marijos gyvenimas, pa
rašytas pasiremiant Dievo apšviestų
jų rerStojų pasakojimais ( iv . Brigi
tos, Marijss Agreda, ses. Katarinos 
t run iench ir kt.) . 260 pusi. Knyga 
talpina 31 pasakojimą su nepapras
tai puikiais spalvotais paveikslais. 
Patrauklūs kieti viršeliai ir tekai
nuoja tik $3.00. šią puikia knygą 
paraše prti. dr. F. Bartkus. 

MARMA M I M S KALBA. Svč. Ma
rija laiko bifjrjl apsireiški j vairiose 
pasaulio vietovėse, šios knygos au 
torius Kun. .1. hu/.mii-kts, šalia mū
sų lietuviškų šventovių aprašo ir ki-

\ tur žinomus, Dievo Motinos apsireiš
kimus, kaip: \A Salette, Lurrie, Fa-
timoje; apie Stebuklingąjį Mčdalike-
Ij ir kt. {žangoje ir pabaigos žodyje 
autorius svarsto Svč. Marijos Nekal
čiausios širdies kultą ir iškelia Ma
rijos kaip malonių Tarpininkė* vaid-
mtnj. Knyga turi 159 psl.. paveiks
luota, {rišta ) kietus viršelius ir kai
nuoja $2.00. 

AI&ROS 2VAIG£D£. 15 tautų U 
68 didžiųjų pasaulio poetų dailiausi 
žodeliai mūsų dangiškajai Motina' 
Marijai pagerbti. Tuos p»*r 600 m 
žybtelėjus'us rašytojų perlus iš Jvai-
rių kalbų surinko Ir sutvarkė A. Ty-
ruoHs. Tai knyga aule Mariją, kuri 
turėtų rastis kiekvienuose namuose 
110 psl. Kaina $2.00. 

t 

užsakymus kartu ra pinigais siuskite 

- D R A U G A S " 
2334 So. Oaklev Avenue 
CHICAGrO 8, ILLINOIS 

MALDAKNYGE 
JAUNUOUC MALDOS' 

Kurią paruodė 

Kun. P. Kii velaltis 
Kaina: $1.50 ir $ - 5 0 

l L^akymus adresuokite 

D R A U G A S 
2834 So. Oakley A ve. 

CHICAGO 8. ILL 

Visi perka Ir skaito Liudo Zeikau* 
romaną 

LAIPTAI l TOLUMAS • 
242 pusi Kaina $!.*• 
Užsakymus kartu su pinigais siųskit* 

"DRAUGAS", 
2334 So. Oakley Ave., 

Chicago 8, Ui. 

Penktad'enis, rugsėjo 16, 1956 
-•'• — — — -

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai C L A S S I F I E D & H E L P W A N T E D A D Y K R T I S E M E N T S 

UETUViU RADI0 KLUBAS 
Chveland, Ohio 

savo savaitine programą trans
liuoja kiekvieną penktacLer.į 7:30 
iki 8:15. 

per YVDOK, banga 1260 
Klubo pirm. ir bendrųjų reika* 

ių vedėjas — Juozas Stempužis, 
1152 Dalias Rd., tel. SW. 5-1900. 

Programos vedėjas — Balys 
Auginąs, 1359 B, 94 St , telef 
CK. 1-5904. 

Iždininkas ir finansinių reikalų 
vedėjas — Aleksandras Laikūna-* 
7205 Linwood Avenue, telefona> 
EN. 1-1082. 

Westwood Liquors 
2441 WEST 69TH STREET — Tel, PR 6-5951 
YVCSTYVOOD SPECIAL RESERVE, 5-kių metu, 

Iv::turky straigtit Bourlon, 5th $ 3 - 5 9 

3 bonkos $ " | O " 0 

DEGTINE "SKAIDRIOJI", importuota iš 
Vokietijos — Hannoverio, 100 proof, 5th $5-^5 

STEINHAEGER — degtine molinėje bonkoje, 80 proof, 
importuota iš Vokietijos — YVestfalijoj, 5th J ^ . , 9 8 

HELP WANTED — MOTERYS 

GENERAL HOUSE WDRK 
in small modern home — • 2 adults. 
No heavy laundry. 
KXPKRIKN</K NOT NECESSARY. 

Own room. Radio — televislon. Stay 
in $35.00. 

REgent 4-2121 

Immediate opening for 
T Y P I S T S 

Honrs 8:30 to 4:30 
Excellent woikimj conditions 

Good salary 
If vou live South, we are convenient 

to La Salle St. Station 
AMERICAN INSURANCE CD. 

OF NEW JERSEY 
ROOM 1128A 

175 W. Jackson Blvd. 
Phcae WAbash 2-8522 

MR. DUNN 

JieSkoma moteris pabūti su 2 m. 
mergaite nuo 2 iki 5 vai. popiet. 

5442 South Wood Street 
Klpul . lū- 7-4526 

CHRISTMAS IS II KR K 
Get your AVON X-MAS TER-
RITORY FRANCHICE right 
now. DON'T DELAY!! 

Makp vour nwn X-mas monev 
easily in vour spare tlme. Show our 
Christmas gift catalogue to your 

I neigti nors. Earn commission & bo
nus. World's largest and oldest cos-

I metic company has millions buying 
its products. 

ACT BKFORK IT IS TOO EATK 
Phone — 

Hl'clson 3-8611 

LIETUVIŠKA AFDRATJDU 
AGENTŪRA 

Gyvybes, ligonines, automobiliu, 
baldy, namų Ir visos kitos apdraudos 
— asmenims, profesionalams Ir biz
nio Įstaigoms. Laisvas pasirinkimas 
kompanijos ir apdraudos rūšies. Ne
mokamas patarnavimas Ir Informaci
ja. Valstybe* patvirtintos kainos. 
Smulkesnis! informacijai gauti skam
binkite, rašykite, užeikite: 

Jonas RIRVAJT1H 
INTERSTATE INSUKANGB 

AGENCY 
&900 8. Ashland Ave.. Chicago S«, OI. 

Tel. WAlbrook 5-5671 
Agentų Ir brokerio dėmesiui I 

Prieš drausdami kitur pasiteirau
kite. Pirmaeiles kompanijos — augi -
ciausi komisai. Savi pas savus! 

iiimiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiiiiin 
"DRAUGAS" AGENCY 

Esat vTashingtoii Street 
TeL DEarborn 2-24S4 

REAL ESTATE 

HLDEPOHL, alus iš Ohio, 24 but; !iu dėže $2-91 
I >X HKAI), 400 alus 6 kenai 97c 

ŠILDYMAS 
A. Stančlanskas tr A Lapkus 

instoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaees), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi-
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus. 

1500 SOUTH. 50th COURT 
Ir 1505 SO. 51st COURT 

(Cicero, Illinois 
Telefonai: OLympic 2-6752 

ir OLympic 2-8492 

ūpestingai ir pigiai taisau 
T E L E V I Z I J O S 

A P A R A T U S 
Garantuoja darbą ir dalia. 
I. M I G L I N A S 

Telef. — HUmbold 6-1038 

MARQUETTE P A R K E — Gerai 
pastatytas gražus mūrinis bungalow 
6 kamb., septintas k. rfisy ir aštun
ta* k. uždarytuose porčiuose. Rusva 
augitas, visada sausas ir l a m e gali
ma Įrengti 4 k. butą. Nauji radiato-

I rial. naujas alyva Šildytuvas. Nau-
tflIlIlIlIinilllllllUIIIIIIIIIIINIIIIIimilllir Jas pleisterls. Ąžuolo trlmingai. Kai

na tik $16.500. 6318 R. Albam Ave. 

2S84 South Oakley A veooe 
TeL Vlrglnia 7-6640; 7-6641 

SELP WANTED — VYRAI 

P R E S S - M AN 
C0MBINATI0N 

SIMPLEX MAJ0R 
Good rate and year around 

work for competent man. 
Apply: 

J. S. PALUCN COMPANY 
1890 West Winnemac 

Del rakto skambinkite — 
I'fUjspert 6-1930 

Reikalingas kepėjas padėjėjas 
REAL RYE BREAD BAKERY 

2910 W. 40th S t 

ATTENTI0N! 
SALESMAN 

— Dykinėjimas — kvailių ato
stogos. Chesterfield 

—— [ 

Exceptional opportunity to go In 
business for self with my help. I 
furni.sh stock and finance your 
accounts; no experlence necessa-
ry. Car essential but no cash in-
vestment required. Do not confuse 
this wlth other ads you m ght 
have answered. To the best of 
my knowledge this is one of the 
biggest money making opportu-
nities ln America. If you have 
a real deslre to succeed Investi-
gate this ad. Phone or write for 
appointment 

MR. BRIGHT 
603 W. Washington Blvd. 

Chicago 6,111. 
Tel. STate 2-0568 

a*** 

Beprasme jėga pati save pra
žudo. — Horacijus.' Young man 18—25 with typing 

abil ity i'or branch sales off iee and 
Good 

CANADIAN WHISKEY, 6 years old $4-45 
LACRIMA CHRISTI DEL VESUVIO — 

Italijos vynas, 5th $1.75 
IIENNESSY, Three Star Cognac $5-39 
MARTELL, Three Star Cognac ir BISQUITT $ { J . 2 9 

BORDEAUX $ 1 . 0 5 

(."> metų senumo prancūziškas vynas) 
NAPOLEON, importuotas iš Prancūzijos $ 6 . 0 0 

(konjakas — senoje dulkėtoje bonkoje) 

HAPPY BIRTHDAY — vyšnių daniškas likeris, 
specialiai nupigintas, buvo $8.66, dabar $ 5 . 8 9 

Prie čia pažymėtų kainų, taksai priskaitomi atskirai. 
Importuota iš Europos zubruvka; Vokietijos, Prancūzijos, 
Itaiijos, Ispanijos ir kitų kraštų vynai ir kiti gėrimai 
Turime gėrimų 50 metų senumo — pradedant nuo 1904 
metų. Užsakant didesnį kiekį pristatome į namus. 

ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis) 

24" GLEAS0N BEVELED GEAR GENERAT0R, 
ENGINE LATHE, TURRET LATHE, 

HERRINGBONE GEAR CUTTERS 
MUST BE SET-UP MEN AND OPERATORS 

Day and Night Shifts • Paid Hospitalizalion Insurance 
• Paid Vacations • 10% Shift Premium 

© Plenty Overtime • Top Wage» 

INDUSTRIAL GEAR MFG. CO. 

warehouse. 
tions. 

working condi-

4539 West Van Buran Street 
^ . 4' 

<{r 

^STADIEN'I, RUOŠĖJO 17 DIEN^ 

Rožio Klubo salėje ir užeigoje 1820 W. 46 Str. pas A. Ramonį 

— I V Y K S — 

R 0 2 I Ų V A K A R A S 
Bus rožių Tango su laimėjimais. Jėjimo dovanos traukimo keliu 

Gros orkestras Trimitas. Rožės ir užkandžiai veltui. 
Šokių pradžia 8 vai. vakaro Be to šokau kas šeštadienį 

Visas kviečia. ŠEIMININKAI 

PAKŠTO Svetainėje 
3139 So. Halsted St. 
DA 6-9443 gaunama 

MIDUOLIS , 
LEMON - ICE 
ir kiti gėrimai 

VADOVĖLIAI L I E T U V I Ų 
M O K Y K L O M S 

Bostono lietuviai mokytojai yra išleidę Huos vadovėlius 
lietuvių mokykloms: 

Naujieji Skaitymai. J. Ambrazevičiaus, A.. Skrupskelienes 
ir A. Vaičiulaičio parengtas vadovėlis, skirtas lietuvių litera
tūros pradžiai. Yra eilės lietuvių rašytojų kūrybos ištraukos, 
taip pat yra senesniųjų autorių biografijos ir fotografijos. Tin
ka kaip skaitymų knyga vyr. prad. mokyklos skyriams ir jaun. 
augšt. nK>kvklos klasėms Kaina — $2.50 

Kregždute II dalis, A. Rinkūno parengtas vadovėlis specia
liai emigracijoj augantiems lietuvių vaikams. skirtas naudoti 
tuojau po elementoriaus. Atspausdintas didesnėmis raidėmis, 
yra daug iliustracijų Kaina $2.75 

Kregždutė III dalis, A. Rinkūno parengtas vadovėlis emi
gracijoj esantiems lietuviu vaikams susipažinti su Lietuvos is-
toriia ir geografija. Ypačiai gausai Muštruotas dail. T. Valiaus 
piešiniais ir Lietuvos vazdas. Yra ir Lietuvos žemėlapis. — $3,00 

Visų šių vadovėlių reikalais knygų platintojai susiraši
nėja jų jau turimu adresu. Adreso neturintieji prašomi rašyti: 
Latbuanian Encyclopedia, 265 C St., So. Boston, Mass. 

"Kregždutės" I dalis yra išleista "Žiburių" b-vės Toronto, 
Ont, Canada, 941 Dundas St. West. Tai yra elementorius, 
skirtas pradedantiems mokytis lietuviškai skaityti. Kregždutes 
I dalies reikalu visi prašomi kreiptis į "Žburių" b-vę Kanadoje. t 

Phone SUperior 7-1361 

STOCK CLERK Hardware ex-
perience or English speaking D. P. 

1140 West 79th St. 
TRiangle 4-8200 

SHEET METAL YVORKKR 

FILLMORE 3-3848 

P A R D A V I M U I 

PRIVATUS ASMUO parduoda 1952 
m. NASH Ambasador 4-rlų durų se
daną. Labai gerame stovyje. Radio, 
Šildytuvas, overdrive, lova ir kiti 
Įrenginiai, ž e m a kaina. Kreiptis — 
Si8 N. KILPATRICK AVE. 1-mas 
aug-atas po 5 vai vak. 

B11LDING A R FMOPELING 
NAMŲ STATYBA 

4> 

OLympic 2-6232, 1500 S. 49th Ave. 
CICERO, ILL. 

C L U B J O A N A 
MĖGIAMIAUSIA VIETA CICEROJ 

Kiekviena sekmadieni tiesioginė radio trans
liacija iš Club Joana per radio stotį W0PA 

7:30—8 vai. vakaro, 1490 KC—102.3 MC. Šokiams groja Bolevards 
Cavaliers orkestras. 

ZIGMAS IR JOANA SEFLERIAI, SAVININKAI 

Kad jūsų pinigai atneštų daugiau pelno... ir būtų saugiai apdrausti 
visokiu m e t a . . . paprasčiausias dalykas — patalpinkite pas m u s ! 

"aptarnauja JUS nuo 1922" 

ST. ANTH0NY SAVINGS t L0AN ASS0CIATI0N 
1447 SO. 49th COURT, CICERO, ILLINOIS 

Telefonai: TOwnhall 3-8131—8132 
JUOZAS GRIBAUSKAS, Vedėjas * . 

įvairūs - į t a i s y m a i tr pardavimas 
Jei norite' pirkti ar užsakyti namą, 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus Ir pigus, pirkite »r uiaa-
kykitt pas 

Susitarti lauki t RFl lanee 5-8208 
V. ŠIMKUS 

nuo S vai. p. p. kasd>n Ir 
sekmadieniais nuo 10—4 vai. 

Adresas: 4645 So. Keating Ave., 
CHICAGO 12. ILL. 

KONTRAKTORIUS 

STANDARD BUILDERS, INC. 
726 VV. 18th S t Cicago 16 

- A. Gintneris, pirmininkas 
T. Petrauskas, statybos vedėjas. 

CH a-1535 
Lietuvių Statybos Bendrovg stato na
mus pardavimui, pagal užsakymus ir 
atlieka remonto darbus. 

ANTANAS LUKAS Ir S0NUS 
6450 So. Fairfield Avenue 

Bl ILDING OONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės: 

Tel. HEmlock 4-5881 

KAZIK FURNITURE Co. 
1506 W. 63rd St., tel. PR 8-1331 

Naujose erdviose patalpose, lengva pasiekti gat-
vCkarials Ir automobil iams pastatyti yra vietos, be 
jokių apribojimų. 

Turime didžiausi pasirinkimą {vairių rūšių baldų Ir kitų namų 
reikmenų. Kviečiame mus aplankyti ir pasirinkti kas yra reikalinga 
jūsų salionui, miegamajam Ir kt. kambariams. Prlel pirkdami baldus, 
patikrinkite kainas pirmiau pas mus ir Įsitikinsite, kad yra pigiau 
negu kitur. 

GAMINAME BALIONO BALDUS. PAGAL U28AKYMU& 
Pasirinkite stilių, kuris jums patinka. Taip pat atnaujiname šo

nus baldus. JUOZAS IR KAZIMIERĄ KAZ1KA1CKA1 L 

ĮimiiiiiiiiiimiiiiiimimiiiimiiiiHiiiJig 
UETUVRJ STATYBOS = 

BENDROVE E 

U R A S f 
BUILDERS, INO. r 

= Stato gyvenamuosius na- i 
S mus, ofisus ir krautuves pa- £ 
Ei gal standartinius planus ar j 
E; individualinius pageidavimus, g 
r įvairūs patarimai statjy- | 
£ bos bei finansavimo reika- E 
r lais, skiciniai planai ir na- H 
E mų įkainavimas nemokamai. B 
E Statybos reikalais kreiptis g 
B i reikalų vedėją šiuo adresu: 
1 JONAS S T A N K U S 
= kasdien nuo 4 vai. popiet 
S TeL PRospect 8-2013 arba 
E LUdlow 5-8580. 

f" 6600 SO. CAMPBELL AVE., | 
Chkago 29, Illinois = 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiuiiiuiiiiiiiE 

GRA2U8 mūr. 8-jų augfttų: Krau
tuve ir 2 ,k. ir 2 butai po 6 k. 24-o« 
ir Oakley. 'Svarus ir dideli butai. 
$132.00 pajamų ir savininkui butas. 

.Mažas imokejimas. 
• MEDINIS "cottage" — 5 ir 4 k. 
4Tos ir Fairfield apylinkėje. Gazo 
pečiais šildomas. Mažas Imokejimas. 
žema kaina. 

MEDINIS 6 k. "cottageM. 9 lo s ir 
Oakley. Centr. gasu šildymas. Kaina 
Si0.000; matas {mokėjimas. Labai 
grali ir rami apylinke. 

SIMAIČIAI 
Realty-Builders-Insurance 

2737 W. 43rd. 8 t 
CUffs ide 4-2390 

PROGOS — OPPOR1T MTIES 

RCBV VALYMO BIZNIS. Siuva-
na mašina. presavimo mašina. 4 
kamb. butas užpakaly. 

I.Afayette 3-5160 

SEAL ESTATE 

Jeigu ieškote pirkti namo, biznių, 
sklypų, ūkių, arba norit ką par
duoti, atsiminkit, jog mielai ir są
žiningai patarnauja 

P. L E O N A S 
REAL ESTATE 

S7S5 W. 7 1 * . St. UAibrook »-*0i» 

Prie* pirkdami ar parduodami 
oaraus, bizimis, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus. 

KDTRA-NORKUS REALTT 
REAL ESTATE-INSURANCB 

2405 West 51 St 
WAIbrook 5-5030 

PRospeel S-S&7t (vak. sr sasossad.1 

SELF-SERVICE FOOD M A R T. 
Maisto produktų krautuve. Puikus 
biznis, nauji j rengimai, moderniškas 
4 kamb. butas. Prieinama nuoma, 
g-era sutartis. MIDVVEST STORE, 
kreiptis pas savininką — VInrtnia 
7-9345. 

Trucking nusineš*. Old establl-
shed, vicinity 36th and Halsted. 4 
late model 2-ton trucks. 5u mile ra-
dius and local points, including 2 
story brick building. with very lar- i fcr pastoge 

Kas, perkant arba parduodant 
mus. norit sąžiningo Ir lietuviškai 
nuoširdaus patarnavimo kreipkitės | 

VENTA REAL ESTATE 
4409 S. Fairfield, tel. LA f. S-8881 
Vai. Kasdien nuo »—11 Ir 4—T v»L 
vak. Seštad. nuo 9 v. r. Iki t v. v. 

Trečltodineials uždaryta 

P. STANKOVICIUS 
REAL EST. Ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORUA 
S1SS So. Halsted S t 

Ph. DAnnbe 6-2793 
Padeda pirkit! - parduoti namus, 
aklus, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus Ir daro vertimus. Tvarko 
tmlgracl.tos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—7. 

PASINAIDORITK PROGA 
lirtghton Parke netoli l ietuviškos 

bažn. ir mokyk, savininkas skubiai 
parduoda 2-ju buty po 6 k. (po 3 
mieg.) mūrinj namą. Augštas rūsys 

Labai prieinama kaina. 
ee modern 6 room apt. and 44 ft. 
brick truck garage. steam heat sto-
me. Price $S5,003a.b 
ker. Excellent business income Price 
$35.000; terms. SCHAUER. Agent. 
l'KosjMvt 0-0968. 

IŠNUOMLOJAJHA 
IŠNUOM. mieg. kamb. moteriai 

ar mergaitei. 
1639 S. 50th Ave., Cicero 

Išnuomojami 2 kam., tik su
augusiems. Tel. po 5 vai. vak. 

WEnt. 6-0230 
Išimom, kamb. vyrui prie mažos 

šeimos.. 4M)9 S. Hermltage. FRon-
tier 6-6735. 

Skambinti tik šeštad. ir sekmad. 

Abudu butus galima užimti. Hutra-
Norkus. Realty, 2405 W. 51st 8C 
\VAIbrook &-50S0: vakarais Pl tos-
pect 8-S579. 

$4,420 PAJAMV l METUS. 4 bu
tų namas. Karftu oru-alyva apsild. 
2 autom. garažas. Piktus sklypas. 
Arti 30th ir Harding. Tik $26,500. 
SVOBODA. 373» West 161 h Street. 
1.Awndale 1-7038. 

GENERAL. OUTSIDE WORK 
GUTTERS and DOWN SPOTS 
HEATING. 

IŠNUOM. kamb. su atskiru įeji-

7137 S. Campbell Ave. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < , X > O O O O O O O O f 
Kas Nori namų, farmu ir biznių 

pirkti bei parduoti. kas nori gauti 
paskolas — morgičius. apdraudimus 
— inšuransus, kas nori biznių kny
gas suvesti Ir Jums nuoširdžiai pa
tarnaus ir pagelbės. 

JUOZAS STANAITIS 
Telef. HTdson S-7S2S 

Namų t d . PRospect 8-2530 
CXX>K C O U N T Y B U S I N E S S 

B K O K E R S 
9 0 1 6 S. C o t t a g e G r o v e A v a , 

rh i eago 
ooooooooooooooooooooooooo< 

IšNlWMl'OJAMAS MODERNIš- 5»4 akrų žemč*. 5 k. namą.* vo-
KAS BUTAS su trimis miegojimui nia. ~Ant I S 30 Hwy. t augštų mūr. 
kambariais del finansiniai pasiturin- namas, krautuve, apačioj- — Knox. 
«lų žmonių. Naujas namas, gaxu ap- Ind. S akrai žeme"*** su sodu, ant ge-
ftildomas. Priešais MarQuette parką, j ro kelio. Lu HLAVACFJK. ^ mylios 
Atdaras iki 7 v. v. | rytu«s ant l 'S Hwy. SO, <;rovertown. 

Indiana. 
7055 S. Callfornia 

MARQUEXTE PARKE išimom, 
patalpa daktaro kabinetui: 2 priė
mimo kambariai ir laukiamasis. Ant 
67t!i ir Artesian Avė. 

PRospect 6-9289 

iiiiiiiiiiiiimiiiimiimiimmiiiiiMi""'* 
Skelbtis u DRAUGE" apsimoka, 
Bes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuviu dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems. 
UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHIiHflHI 

GIRLS & VVO.M K\ 
YOU ARE N E E D E D AT 

A 
D 

A D I R A L 
R 
A 
L 

ASSEMBLERS WIRERS 
SOLDERERS 

Clean . . . Light . . . Sittlng work in Small Parts 
Division . . . of our modern, well Eąuipped plant. 

STEADY EMPLOYMENT GOOD WAGES 

A p p 1 y a t 

4150 NO. KNOX AVENUE 
Enter Knox from Montrose — 1 Block East of Cicero 

^ 

\ 
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Penktadienis, rugsėjo 16, 1955 bri&iitAMis biuuGAs,caKiAGd, ILLINOIŠ 

f 
3139S.Halsted flf BALIO PAKŠTO SVETAINĖ ff DAn.6-9443 
Pradžia šeštadienį — 7:30 vai. vakare. 
" ' ' " ' '• 

RUGSĖJO 17 IR 18 D . LIETUVIŠKA IR PRAMOGINE M U Z I K A Pradžia sekmadienį - 6:00 vai. vakare. 

SPALIO I DIENĄ _ ŠEŠTADIENI - LIETUVIŲ AUDITORIJOJE |VY«*tt DAUO PAKŠTO ORKESTRO SUKAKTUVINIS PARENGIMAS. NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI. 
tf 

KANADOJE 
VVindsor, Ont. 

Pirmas llnksmavakaris 
Pirmasis rudens linksmavaka-

ris rengiamas K. L. B. Windso-
ro apylinkės valdybos įvyks š. 
m. rugsėjo men. 24 d. vokiečių 
"Teutonia" salėje, kuri pasiekia
ma važiuojant Howard ave į pie
tus iki Edinbourgh ir pasukus 
į dešinę už vieno bloko. Šokių 
salėje bus staliukai, veiks įvai
rus bufetas ir grieš puikus or
kestras. Mielai kviečiame visus 
šia proga pasinaudoti ir links
mai prale sti šeštadienio vakarą. 
Pradžia 7 vai.. 

Grįžo į Australiją 
Per palyginant trumpą laiką 

pasikeitė daug windsoriečių vei
dų, vieni išvyko kiti nauji atvy
ko. Prieš pusmetį į Kanadą iš 
Australijos buvo atvykę ir ap
sigyveno Windsore Jucevičiai, gi 
dabar jie grįžo vėl atgal į Aust-

1. kad W. Wilsono iškeltieji 
14 punktų yra aktualūs ir šian
dien; 

2. kad Atlanto Chartos prin
cipai užmiršti, tačiau tiktai jų 
įgyvendinimas laidotų pastovią 
taiką; 

3. kad JAV prezidento D. Ei-
senhowerio š. m. Genevos kon
ferencijoje iškeltieji visuotinei 
taikai įgyventi principai yra prie 
monė išvengti karui ir sudaryti 
žmonijos gerbūviui sąlygas. 

Tačiau Sovietų Rusija visa tai 
pakartotinai yra atmetusi ir sa
vo agresijos aktais visas tas lais 
vės deklaracijas daug kartų su
laužiusi. To pasekmėje ir mūsų 
tėvynės Lietuvos bei kitų paverg 
tų tautų okupacija tebetęsiama1 stituoijoms. 

i i " = 

— nejieškant realių priemonių 
tas neteisybes ir skriaudas iš
kelti tarptautinu mastu Jung
tinėse Tautose ir kitose tarp
tautinėse institucijose. 

Masinis Kanados lietinių su
važiavimas (Kongresas) šiuo 
kreipiasi į visas Sovietų paverg
tas tautas Ir į tautų laisvę, hu
maniškam*, žmogaus ir piliečio 
teises gerbiančiąja žmoniją, kad 
viso demokratinio pasaulio mas 
tu butu keliamas suminėtųjų 
principų bei dėsnių įgyvendini
mas. Tuo tikslu suvažiavimas 
(Kongresas) siūlo sudaryti Tau
tų Laisvės Peticiją, po karią pa
sirašytų visi žmonės, pritarimą 
tų prrocipu realizavimui. Peti
cija, su milionais parašų, ture-

NAUJA VAISTININKE 
Kiek žinome, Chicagoje che- preparatų analizo ir produkci-

miko-vaistininko teises įgijo tik jos sterilizacijos injekcijų. Už 
du asmens. O šiomis dienomis pusmečio perėjo H. Landbeck & 
prie jų pr'sidėjo ir trečias, E- Co kaip chemikė asistentė. Ir 
Iena Vaičaitytė-Povilaitienė. 

Elena Vaičaitytė-Povilaitienė 
yra kilusi iš šiaudinės, Kidulių 
v., Sakių apskr. Gimnaziją bai
gė Jurbarke. Universitetą — far 
macijos fakultetą — Kaune. Bai 
gusi universitetą praktiką atli
ko Bertulio vaistinėje, Žaliakal
nyje ir 1943 m. įsigijo viBas vais 
trrinkės-chemikės teises. 

Iki išbėgimo iš Lietuvos dir
bo Kauno Karo Ligoninės vais
tinėje. Kiro metu teko dirbti 
Damige "Staetisehe Kranken-

t3n dirbo iki 1948 m.. 
1948 m. išvyko į Anglija, kur, 

dėl valdžios nusistatymo, nega
lėjo dirbti savo profesijoje. 1950 
m. atvyko į Ameriką. Apsigy
veno Chicagoje. Iki 1955 m. dir
bo Dargio vaistinėje, atlikdama 
reikalaujamą 4 metų praktiką 
ir š. m. liepos mėn. išlaikė vals-
tybin'us egzaminus ir gavo (re-
gistred pharmacist) chemikės-
vaistininkės teises ir vardą. 

Ilga praktika ir galiausia pa- džiuoti ir pasidžiaugti savo at
simosimas egzaminams pareika- siekimais, kurie veda į švieses-
lavo daug daug atsidėjimo ir nę ateitį ir duoda progos maty-
kruopštaus darbo, Tuos visus ti, kad lietuviai nesnaudžia, 
sunkumus ir kliūtis Elena Vai
čaitytė-Povilaitienė nugalėjo, iš
laikydama egzaminus iš pirmo 
karto. Ji šiandien gali pasidi-

A . V . 

Pirkit Apsaugos tomus! 

tų būti Įteikta Jungtinėms Tau-1 h a U t i" M i e s t o f on inės vaistinė-
toms ir demokratinių kraštų in-

KAS, KĄ IR KUR 
— BALFo viešajai rinkliavai, 

kuri įvyks šį sekmadienį, rugsėjo 
rali ją, ten geriau. Kiek anksčiau' mėn. 18 d., rinkėjai prašomi užsi-
mūsų koloniją apleido laikrodi- £ 0 ^ e ° t

t i s e
a s m e n i š k a i a r t e l e f o n u 

ninkas Vyt. Zubrickas ir dabar 
Detroite atsidarė savo jeweler 
krautuvę. Nuolatiniam apsigy
venimui persikėlė Julija Bliūdžiu 
tė į Chicagą ir ten ištekėjo. Čer 
niauskai persikėlė gyventi į Otta 
wą. Nors daug kas išvyksta iš 
VVindsoro, tačiau mūsų koloni
ja nesumažėjo. Prieš trejetą sa
vaičių į VVindsorą atvyko iš Lie
tuvos ponia Bedikonienė pas sa 
vo vyrą, gaila, kad dar Lietu
voje liko jų dukrelė. Iš Quebeco 

MAROUETPARRE 
' 'Margutis" raštinėje, 6755 South 

Western Ave., tel. GR 6-2242, 
Juozas Bliūdiius, 2240 W. 71st S t , 

tel. PR 6-4538, 
Petras Brizgys, 6935 S. Campbell 

Ave., tel. GR 6-5468, 
Kostas Januška, 7120 S. Richmond K u n ; ^ . š a " k i r a s , 717 W. 18th St., 

Ave tel RE 7-8367 ^ 6-1504, 
Rinkėjams dėžutės bus išduoda- ! J - J u s a i t i s , ' th Mt, tel 

mos šeštadienio vakare nuo 6 iki 

mos penktadienio vakare nuo 8 vai. 
ir sekmadienį nuo 7 vai. ryto para
pijos salėje. 

WEST PULLMANE 
P. Gudžiūniene, 12223 So. Lowe 

Ave., tel. CO 4-3972. 
Rinkėjams dėžutės bus išduoda

mos penktadienio vakare nuo 6 vai. 
ir sekmadienio rytą nuo 7 vai. pas 
p. Gudžiūniene. 

I 
18 KOLONIJOJE 

8 vai. ir sekmadienį nuo 7 vai. ryto 
parapijos salėje, 6812 S. Wash-
tenaw Ave. 

BRIGHTONPABKE 
provincijos atvyko maloni Sty- gimai&ų R e a i Estete, 2737 W. 43rd 
gų šeima, kuri? dabar nusipir-l St, tel. CL 4-2390, 
ko namą ir pastoviai čia apsi-1 BHJ£5KI!\ ̂ bų val>* loJe' 4 4 0 5 s-
gyvens 

Pasitarimas 
Stasys Rūta, 4625 S. Rockwell St., 

tel. FR 6-1323. 
Rinkėjams dėžutės bus išduo-

Sekmadienį rugsėjo mėn. 18 damos šeštadienio vakare nuo 6 
d., visuotinas apylinkės lietuvių]** « v*l- >r sekmadienį nuo 7 vai. 
susirnkimas Rnres 4 tos Kana r y t o " V e n t a R e a l E s t a t c ' 4 4 0 9 S hUbir.nKimds spręs *-tos ivana- pairfiej(j Ave 
dos Lietuvių dienos Windsore 
surengimo galimybes ir išvadas 
praneš Krašto Valdybai. Tarsis 
ir dėl K.L.B. VVindsoro apylin
kės penkmečio paminėjimo. Dar 
bo klausimas VVindsore šia"s me 
tais nėra problematiškas, dau
gumas dirba ir turi gerus atly
ginimus. Kaip ir visada taip ir 
Šiemet nemažai windsoriečių dir 
bo prie tabako skinimo darbų. 
Šiomis dienomis grįžta at^al. 

J. U. 

Tautu Laisvės Peticija 
1955 metų rugsėjo 4 dieną 

Kanados lietuviai, švęsdami Tre 
čiąją Kanados Lietuvių Dieną 
ir minėdami 50-ties metų lietu
vių įsikūrimo Kanadoje sukaktu 
tuves, suvažiavę iš visų krašto 
vietų į Montreal|, masiniame su
sirinkime, kurį kanadiečiai va
dina Lietuvių Kongresu, Pla-
teau salėje, rado reikalinga kon 
statuoti : 

BRIDGEPORTE 
"Daina" Television Co., 3130 S. 

Halsted St., tel. DA 6-6887, 
Ig. Petrauskas, 3600 S. Halsted 

St., tel. YA 7-5516, 
J. Karvelis, 3322 S. Halsted St., 

tel. YA 7-0677. 
Rinkėjams dėžutės bus išduoda

mos Šeštadienio vakare nuo 6 iki 8 
vai. ir sekmadienį nuo 6 vai. ry to 
'•Sandara" redakcijos -patalpose, 
840 W. 33rd St. 

K 
ROSELANDE 

Dr. B. Balšaitytė, 37 E. 99th St., 
tel. WA 8-3829, 
Rinkėjams dėžutės bus išduoda-

CH 3-1535. 
Rinkėjams dėžutės bus išduoda

mos šeštadienį ir sekmadienį para
pijos klebonijoje. 

TOWN OF LAKE 
N. Zajančkauskas, 4551 S. Hermit-

age, tel. YA 7-4301. 
Rinkėjams dėžutės bus išduoda

mos šeštadienį ir sekmadienį nuo 
7 vai. ryto pas p. Zajančkauską. 

NORTHS1DE 
E. Morkūnienė, J6407 N. Oakley 

Ave., tel. AM 2-1104, 
O. Bytautienė, 3221 N. Natchez 

St., tel. PE 6-9697. 
Rinkėjams dėžutės bus išduoda

mos šeštadienį ir sekmadienio rytą 
nuo 7 vai. Sv. Mykolo parapijos 
salėje, 1644 W. VVabansia. 

VVESTSIDE 
"DRAUGAS", 2334 South Oakley 

Ave., tel. VI 7-6640, 
J. ir P. Linkus, "Midwest Store", 

2300 W. 23rd St« 
Evang. kun. J. Pauperas, 2209 S. 
Bell Ave., tel. VI 7-6274. 

Rinkėjams dėžutes bus išduoda
mos šeštadienį nuo 6 iki 8 vai. va
kare ir sekmadienio rytą nuo 6:30 
vai. "Draugo" raštinėje, 2334 So. 
Oakley Ave. 

BALFo Chicagos Apskrities 
Valdyba 

je. Tolimesnė karo audra ją nu-
blošce* Dan'jon. 

Kopenhagoje 1945 — 1946 m. 
dirbo Laboratoriet of S. O. Čia 
gerai susipažino su clinical che-
mistry ir nauja s analizo meto
dais, kurie buvo pritaikomi to
je laboratorijoje. Nuo 1946 m. 
pereikėlė į Frederiksburg Hos-
pital prie receptų laboratorijos 
•iiiiiiiiiiiiiiiiMHHiiiJiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiti 

G U 2 A U S K Ų 
BEVERLY HILLS GSUNYC1A 
*erlauaio» gelSs d61 v«»tuvly. banko 
u, laidotuvių Ir kitų papuošimų 

J443 WEST 6SRD STRKET 
CeL PRospect S-08S3 tr P R 8-08S-
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ; : i i i i ! i i i i i t i ini i 

V I K T O R O K O Ž I C O S 
CALL ME MCTORS CO. 

Lie tuv i ška gasol ino Shell s tot is Ir 
Auto t a i symas . 5759 S. \Vestnrn Ave. 
Tel. R E 7-9533. A t l i ekami moto rų 
r emonta i , lyginimo, dažymo darbai 
ir ke ič iamos dalys . 

gggągggggs 

P & J J O K U B K A 
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas ir Taisymas 
4102 Archer Ave., a t Mozart 

Chicago 32, 111. — Tel. LA 3-8617 

JOHN G. MEZLAISKIS 
(General Contractor) 

Gyveno 7704 S. Seelev Ave. 
Tel. H l l l t o p 5-4927. 

MirS rūgs. 14 d.. 1955, 12:30 
v. popiet , s u l aukės 73 m. amž . 

Gimė Lietuvoje. Kilo i i Ma-
r iampol€s apskr . . MariampolGs 
miesto . 

Amer iko je išgyveno 49 m. 
Pas i l iko d ide l iame nu l i ūd ime 

žmona A n n (Koloskey) , s ū n u s 
J)an, duk tS jc&n'-Olsen. a n ū 
ka i : J a n e t i r H a r r y Olsen. kit i 
g imines, d r a u g a i ir paž įs tami . 

Pr ik lausS Chicagos Liet. Dr-
ja i ir Liet. Piliečių Darb in inkų 
Paša lpos Klubui . 

K ū n a s paša rvo ta s Stepono 
Lackawicz koplyčioj , 2424 W. 
69th St. 

La ido tuves įvyks šeSt. rug*. 
17 d., iš koplyčios 8:30 vai . ry
to bus a t l ydė t a s j G imimo P a 
nelės švenč . , pa r ap i j o s bažny
čia, kur io je įvyks gedul ingos 
p a m a l d o s už velionies sielą. Po 
p a m a l d ų bus nu lydė ta s i šv. 
Kaz imie ro kap ines . 

Nuoširdžia i kv ieč iame visus: 
g imines , d r a u g u s i r paž į s t amus 
da lyvau t i šiose la idotuvėse . 

Biulifidę: Žmona, sūnūs , dūk 
ti" ir anūkai. 

Laidotuvių d i r ek to r iu s Sto-
ponas Lackawica. R E . 7-1213 

TELEVIZIJOS, RAMO IR PHONOGRAFĮ 
TAISYMAS IR PARDAVIMAS 

Geriausios firmos — garantuotos dalys. Pr i tyrę mechanikai 
darbą atlieka sąžiningai Ir greitai. 

FRANK'S TV & RADIO , 
S A L E S & S E R V I C E 

f 

Pranas KERŠIS — Paulius F. ENDZELIS 
748 West 33 Street CAlomet 5-7252 

^ & 

UGDĖSIO VALANDOJ 
Uukitl 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DLBEKTORIAI 

8845 S. Weeteni Ava S atskiros 
7-MOt — 7-8601 Af 
karts cyrsna kttss» mi« 

koplyčia artiau Jflsų namų. 

' Vi 
* -JI »i 

A. A. 

O V I N G 
A. BENULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
ič tolimų ir artimų atstumų. 

Telef. SE. 3-2146 
arba BI. 7-7075 

1885 CANALFORT 

S 0 P H I E BARČUS 
RADIO PROGRAMA 

I i WOES stoties — Banga l t M 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

1:48 iki 9:10 vai. ryte 
SESTAD. 8:10 Iki t : t 0 r y t i 

PIRMADIENIO r a k . nuo 1—9 r. 
SEKMAD. 8:30—»:80 • . r. U stotie? 

WOPA — 1480 klL 
Chicago 28, 111. UEmlock 4-2411 

7121 SO. ROCKWELL ST. 

MARCELfi SMAILIS 
(Balsytėj 

Gyveno 4019 S. Arteeian Ave 
Tel. VIrgni la 7-1769 

MlrS rugsėjo 13 d.. 1955. 
11:15 vai. vak., s u l a u k u s pu
sės amžiaus . 

Gimė Lietuvoje: kilo iš Šiau
lių apskr . , Tryškių parapi jos . 

Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasi l iko d ide l iame nu l iūd ime 

vyras An tanas , 2 sūnūs : Kazi 
mieras , m a r t i Elsie ir Stanis
lovas, m a r t i Mildred, a n ū k a s 
Kaz imieras , J r., brolis Stanis
lovas Balsis, sesuo Ju l i j a Le-
land, švogeris VVesley ir jų sū
nus Dean, pusseserė Stel la Gie-
d a r t su šeima, 2 pusbro l ia i : 
Bronis lovas Balsis ir Vincentas 
Balsis, dėdė Vincentas Balsis, 
ki t i giminės, d r a u g a i ir pažįs
t a m i . 
. . K ū n a s paša rvo ta s J o h n V. 
Eude ik io koplyčioje, 4330 So. 
California Ave. 

Laido tuvės įvyks šeštadienj , 
rugsėjo 17 d., iš koplyčios 8:3o 
vai. ryto bus a t lydė ta J Neka l 
to P ras idė j imo Pane lės švenč . 
p a r a p . bažnyčią, kur io je jvyks 
gedul ingos p a m a l d o s už velio
nės sielą. Po p a m a l d ų bus nu
lydėta j šv. Kaz imiero kap i 
nes. 

Nuoširdžiai kv ieč iame visus 
gimines, d r a u g u s ir pažįsta
m u s da lyvaut i šiose la idotuvė
se. 

Nuliūdę: Vyras, sūnūs , m a r -
otoA ir anūkai. 

Laidotuvių d i r ek to r iu s J o h n 
F . Eudelk is . Tel. LAfayet te 3-
0440. 

BBSiBBBSBBSSSSBSSSSSflBBSSSBSSSSi 

A. A. 

ALBINAS JUŠKA 
Gyveno 4625 S. K e a t i n g Ave. 

Tel. RE l i ance 5-5408 
Mirė rugsėjo 14 d., 1965, 4 

vai. popiet. G imė Lie tuvoj : ki
lo iš Mar i jampolės apskr . , gy
venęs KretingoB mieste . 

Amerikoje išgyveno 6 m. 
1 Pas i l iko d ide l i amr nul iūdi 

me žmona Pe t ronė lė ( ( J a s i n s -
k a i t ė ) , 2 s ū n ū s : Alfredas ir 
E d m u n d a s , švogeris J u s t i n a s 
Ja s inskas , pusseserė Mar i jona 
Žalnera i t ienė , pusbrol ia i : An
t a n a s Pauža , Vincas Brūzga, 
Wal te r , Wil l iam, Cha r l e s i r 
J o h n Taber , t e t a Ju l i jona 
Oalskienė, kiti g imines, d r a u 
gai ir pažįs tami. Lietuvoje li
ko mo t ina Pe t ronė lė . 5 broliai, 
2 švogeriai ir uošviai . 

K ū n a s paša rvo ta s koplyčioje 
1736 W. W a b a n s i a Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
rugsėjo 17 d.. iŠ koplyčios 8:30 
vai . ry to bus a t l ydė t a s į šv. 
Mykolo parapi jos bažnyčią, ku 
rioje įvyks gedul ingos p a m a l 
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nu lydė tas į šv . K a 
zimiero kapines . 

Nuoširdžiai kv ieč iame visus 
gimines, d r a u g u s ir paž į s t amus 
dalyvaut i šiose la idotuvėse. 

Nu l iūdę : Žmona ir s ū n ū s 
Laidotuvių d i r ek to r iu s Ste

p o n a s Lackawicz. Tel . R E p u b . 
7-1213. 
•4HMHHHBJJ 

ANTANAS CHURAS 
Gyveno 3253 S. Halsted St. 

Mirė rūgs. 14 d., 1955, 6:30 vai. ryto, sulaukęs pusės amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš -Panevėžio apskr., Naujamiesčio 

parapijos, ciunj kaimo. 
Amerikoje išgyveno 43 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Eva (Jaksevicz), duk

tė Bernaee Zcuim, žentas Walter, anūkė Sandra, 2 broliai: 
Petras, jo žmona Michalina ir jų sunūs Bruno ir Edward ir jų 
šeimos, ir brolis Kazimieras, 4 švogerkos Marijona Janušauskienė 
su šeima, Stella Jaekson, €harlotte Vizgard, jos vyras Petras su 
šeima ir Ona Kasper ir jos sūnus, pusbrolis Kazimieras Au
gustine su šeima, kiti giminės, draugai ir pažjstami. Lietuvoje 
liko 2 seserys: Veronika ir Ona. 

Kūnas pašarvotas Jurgio F . Rudmino koplyčioje, 3319 S. 
Lituauica Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštad. rūgs. 17 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į 6v. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje 
Jvyks gedulingos pu maldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, duktė, žentas ir anūkai 
Laidotuvių direktorius Jurgis F. Rudminas. Tel. YA. 7-1136 

ANTHONYB. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0 WESTERN AVE. 1410 S0. 50th AVE. 
CNICAG0, ILL CICERO, ILL 

Telefonai — GRovehiil 6-2845 arta 
T0wnhall 3-2169 

JOHN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
46054)7 South Hermitage Avenue 

TeL Yfl 7-1741-2 ir LA 3-9851 
4330 34 South California Avenue 

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852 
A M B U L A N C E D I E N Ą I R N A K T Į 

PIRKITE TIESIOG 
MR. NELSON 
• H M M 4ftWBSraV^^*W 

— SAVININKO — 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVITJ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna- ^ > ^ ^ Mes turime koplyčiai] 
vimas dieną ir nak- mį c | visose Chicagoa ir, 
t|, Reikale šaukite ^ ^ f Roselando dalyte ir, 
mus. ^ M l l % | l tuojau patarnaujame 

ANTANAS M. 
«S07 S. LITUANICA AVE. 

PHILLIPS 
Tel. YArda 7-S40) 

PETRAS P. GURSKIS 
658 W«rt 18th STREET Tel. 

ALFREDAS 
177 TOODSIDE Rd* Rhomid* AL 

VMKE 
N . O 

SEeley ft-57 U 

POVILAS J. RIDIKAS 
HM S. HALSTED STREET Telephone ! 

LE0HAR1AS F. BUKAUSKAS 
2A8S1 & R S C H i e A N A V E . TeL 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT 

8914 l l l t h 
Viena bloką* ino kapinių. 

Didžiausiai paminklams plano 
pasirinkimai mieste. 

Telef. CEdarcrert 3-6335 

JURGIS F. RUDMIM 
t n § 8. L1TTTAJN1CA AVR. TeL YArds 1 1 U 8 - l l » 

METItS MELMMS 
4848 S. CALIFORNIA AVENUE Tel. LAfayette S-55TŽ1 

I44€ 
VASAITIS - BUTKUS 
AV1L. CICERO. ILL Tel. OLympio S-lMt' 

(ŽUDYK) 2UDYCKI 
1646 W. 46th STREET YArds 7 6761 

STEPORAS C. LA€KAW!€Z 
2424 W. 6TOi STREET REpublic 7-12131 
'2314 W. 23rd PLACE Vlrginia 7-6672^ 

file:///Vestnrn
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8 DIENRAŠTIS bfcAUfcAS. CfclOACO, ItLlNOTS Penktadienis, rugsėjo 16, 1955 

i mus 
X "Draugo" atkarpoje ne

trukus bus pradedama spaus
dinti Šiaurės Lietuvoje susior
ganizavusių dalinių odisėja, 
prasidėjusi Vabalninko apylin
kėse ir užsibaigusi Danijoje. 
Šios kovos, tokios beviltiškos 
savo politine situacija ir tokios 
gyvybingos savo spontanišku
mu, yra kartu simbolis tragiš
kos lietuvių tautos situacijos 

Vaškevičiūtė ir dr. Kazys Pau-
tienis su ponia rinks aukas 
Balfo rinkliavoje Chicagos gat
vėse šį sekmadienį. 

X Skirrauntas Radvila, stu-
dijuojantis žurnalistiką Crane 
Junior College Chicagoje, su 
pirmuoju šių mokslo metų 
"Crane Collegian" numeriu už
ėmė šio laikraščio vyriausio re
daktoriaus vietą. Tai turbūt 
pirmas atsitik'.mas Amerikoje, 
kad lietuvis tapo kolegijos ofi
ciozo vyriausiu redaktoriumi. 

X Don Varnas posto naujų 
valdybos narių įvesdinimo iš
kilmės ir pobūvis įvyksta rug
sėjo mėn. 24 %d. 8 vai. vak. Na
riai ir jų pažįstamieji yra kvie-

po II Pasaul'nio karo. Šiemet,' čiami dalyvauti. Vieta — 6816 
sukankant 10 metų nuo to lai- g. Western Ave. Taip pat na-
ko, kaip daugelis mūsų skaity-'riai yra laukiami ir Dariaus-
tojų turėjo apleisti Lietuvą, Girėno posto panašiame pobū-
"Draugo" redakcija nori šiais v v j e t k u r į s įvyk3 trečiadienį, 
memuarais tą faktą paminėti, rugsėjo mėn. 21 d. šio post> 

Vladas Ramojus šiuos įvy- patalpose. 
kius aprašo ne tik būdamas iš- . ... F .. , X Justar. Kudirka, V. Šim-
tikimar savo išgyvenimams, 

. , *f .» kus, Joseph Jeromee, J. Mi-
t e t ir su giedriu humeru, iš- r -»._«•*— : , .. & ,.. „ chael padidino Alice Stephens duodančiu nepraradusią vilties ^1: SJ_. A _ . ..«A_ 
mūsų tautą net sunkiausios? 
a^linkvbėse. Atsiminimai yra 

- » Z. *- t ~ ™ą, tapdami mecenatais. An 
parašyti geru literatūriniu sko
niu, atstovaujančiu vertingį 
vabalninkėnų literatūrinę tra
diciją. — Red. 

X Kapitonas W. Balswick 
pažadėjo visokeriopą ir tikrai 
didelę paramą Balfo didžiajai 
rinkliavai Chicagos gatvėse, 
kuri įvyks šį sekmadienį. 

X Nora Gugiene, Balfo sek
retorė, kalbės šį šeštadienį per 
Sophie Barčus radijo valandą 
Balfo didžiosios rinkliavos rei
kalu, kur* įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 18 d. 

X Antanina ir Bronius Bud-
ginai, buvę Chicagos gyvento
jai, rašo iš Califomijos, kad 
vienu metu nuo karščio reikė
jo bėgti į kalnus. 

X Ona Krikščiūnienė, Augšt. 
Lituanistikos mokyklos moky-

PIRMAUJANTIS LIETUVIŲ CHORAS KANADOJE 
y*-

Atvyksta koncertuoti į Chicagą 
Didžiausia lietuvių kolonija 

Kanadoje susidarė Toronto mies 
te, taigi čia atsirado gal'mybės 
ir sudaryti stipriausią lietuvių 
chorą, cia 1952 metais įsisteigė 
"Varpo" choras, kurs, muziko 
Stasio GaileviČiaus vadovauja
mas, pasekė gražių rezultatų 
per savo trejus veiklos metus. 

Chorą organizuojant LOKo 
Toronto' apylinkės pirm. J. Si
manavičius paskatino muz. Gai-

16 nuotaiką toliau dirbti. Pras
linkus dar trims mėnesiams cho 
ras jau įstengė surengti savo 
"krikštynų" koncertą. Klausy
tojai t'esiog ašarojo, kai kylant 
choro emblemai — varpui — ga 
lingai buvo užtraukti pasirink
tojo jų himno žodžiai: "O, skam 
bink per amžius vaikams Lietu
vos: tas laisvės nevertas, kas 
negina jos". Tas pasirinktas šū-
k's drauge rodo paties choro na-

levičių iš Montrealio persikelti į rių giliai patriotines nuotaikas 
Torontą ir čia suorganizuoti st'p j ir jų ryžtą su lietuviška daina 

vių, rungtyniavo 8 įvairių tau
tybių chorai, ir Varpo choras 
susilaukė pripažinimo, kad tai 
geriausias choras. 

Vienu metu į Varpo choro re
peticiją Toronte buvo atvykę To 
ronto CFRB rad jo stoties mu
zikinės dalies direktorius Cam-
bell ir užsienio programos dalies 
vedėjas K. Callingwood Reade. 
Jie rinkosi kūrinius savo radijo 
programai ir, gėrėdamesi Var
po choro pasiektais rezultatais, 
suminėjo, kad tokio augšto ly-

CHICAGOS ŽINIOS 

ansamblio 
les-albumo 

įdainuotos plokšt:-
leidimo rėmėjų šei-

sam'clie lauk :a ir daugiau to
kių rėmėjų, kurie yra prašomi 
kreiptis šiuo adresu: Alice Ste
phens Ensemble Record Com-
mittee, 412 So. Michigan Blvd. 
Room 308, Chicago 5, 111. 

X 108-to Balfo skyr. maža
me 12 narių susirinkime 9 rug
sėjo nariai Balfo rinkliavos 
proga surinko savo tarps 15 
dol. Visi nariai pasižadėjo da
lyvauti rinkliavoje. 

Augštesniosios Lituanistikos 
mokyklos mokiniai ta pačia 
proga sudėjo 10 dol. ir didžiu
ma jų pasižadėjo dalyvauti 
rinkliavoje. 

X Marąuette Parko Gimimo 
Panelės švenčiausios didžiojo 
choro išvyka, dešrelių kepi
mas, įvyks rugsėjo 18 d. Lab
darių ūkyje prie ežero. Išva-

Toronto Varpo choras diriguojamas muz. GaileVičiaus 

rų, reprezentacinį lietuvių dai
nos vienetą. 

Iš pradžių suėjo 60 žmonių, 
norinčių įsijungti į naujai orga
nizuojamą chorą. Vyriausiu se-
n'ūnu buvo išrinktas J. Račys, 
kurio energinga veikla, draugiš
kas būdas daug padėjo chorui 
darniai augti. 

žadinti meilę mūsų tėvų žemei. g i o c h o r ą n edažnai tenka išgirs-

Giliai įleidęs šakn :s į lietuvių. *'• . 
širdis, choras atkakliu darbu 
skynė sau kelią į pasisekimą. 
Varpo choras jau turėjo apie 50 
viešų pasirodymų, vis papildyda
mas savo repertuarą ir jau turi 

Muzikas ir kompozitorius St. 
Gailevičius, vadovaująs chorui, 
nuolafniu darbu chorą veda 
augštu tobulėjimo keliu. Choras 
mišrus. Tautiniais darbužiais pa 
sipuosusios lietuvaitės ir vieno-paruošęs daugiau kaip 50 lietu-

viškų kompozitorių dainų, apie] ^ u n i f o r m a apsivilkę vyrai 
Patyrusio muziko vadovybėje; 20 klasikinių kūrinių ir daugiau g c e n o j e s u d a r o d a r n ų j s p ū d i n g ą 

kietai dirbdamas choras jau pir- kaip 10 ištraukų iš operų. 

Taip išlavintas choras jau drį
so stotį net į tarptautines var-nesių laikotarpyje įstengė daly

vauti dv.eiuose koncertuose, pa- . . m ,. .. 
. , , J _ _. v. , v zybas. Toronte vienoje policijos 

sirodydamas su dešimčia dainų. , . A , , , -lor^n J I 
ftn. J . . . . . . . . r ? šventėje, kur buvo 18,000 daly-
Siltas publikos sutikimas pake- . —~ 

vaizdą, ir mes labai džiaugsimės 
juos pamatę Chicagoje, mūsų 
dienraščio "Draugo" rudeninia
me koncerte spalio 29 d., 8 vai., 
Sokol salėje. J . Žv. 

toja ir auklėtoja, mirusio mi-;žiuoja 2:30 po pietų. Į komisi-' stono nervų ligų ligoninėje — nuskendo. Misijose dirbančics 
nisterio Krikščiūno žmona, ją įeina šie asmenys: Ann 

Ivins, Bernice Valančius, Aki
na Giedraitis, Teddy Kramer, 
Alex Srupsa, Stanley Conrad 
ir Ray Samoska. 

sekmadienį gatvėse rinks au
kas Balfui. 

X Juozui Matui Šv. Antano 
ligoninėje padaryta operacija. 
Ligonis jaučiasi gerai, svaiks-
ta. Guli kambaryje 318, kur 
net gavo telefoną prie savo lo
vos. Ligonines telef. LAwndale 
1-1711. 

X Stanislovas Kondrotas, 
6916 S. Mapkwood ave., sū
nus veikėjų Mikalinos ir Petro, 
lanko St. Philip Nerio augštes-
nę mokyklą, yra gabus moki-

IS ARTI IR TOLI 
ISPANIJOJ 

— Lietuviu radijo valandėlė 
per Madrido radiją duodama 
nuo 6:10 iki 6:15 vai. vakaro 
jų laiku 32,04 metrų ilgio ban-

nys, ypač muzikos srityje, ir ga. Be lietuvių trumpomis ban-
už tai yra laimcjęs stipendiją 
muzikos mokslui toliau tęsti. 

gomis transliacijos duodamos 
virš dvidešimt skirtingų kalbų. 

DIDŽ. BRITANIJOJ 
— Nemaža ligonių. D. Brita-

X Romualdas ir Magdalena 
Ganiprauskai, gyvenantieji 938 
W. 34 str., gavo kvietimą da- n i j o j e U e t u v i ų U g o n j ų g k a i č i u g 

lyvauti Balfo rinkliavoje. Dėl ^ a u g a B r a d f o r d o i igonin>ė3e 
senumo negalėdami gatvėj? , g y d o g i p R i m o n i s > p . Grigaliū- Į kyt! kitokį susisiekimą, kaip 
rinkliavos vykdyti, atnešė sa-

P. Kartavičius, S. Liutkevičie- seselės turėjo nemažą rūpestį, 
nė ir Rimonienė, Middletone —:vėl pagaminti reikiamus rūbus 
J. Chatkevičius. Juos laikas 
nuo laiko aplanko artimieji, gi
minės bei pažįstami. Bradforde 
gerokai sveikata pablogėjo V. 
Padegimo, kuriam prieš kiek 
laiko buvo padaryta rimta ope
racija gerklėje. 

PERU 
— Lietuvaitė Apolonija Va-

leikaite, kilusi iš Ukmergės, 
tapusi sesele vardu Marija Šir
dies Jėzaus, dirba šios šalies 
misijose. Dirba sunkiose sąly
gose, bet savo tarnyba artimui 
'yra patenkinta. Seselėms gra
žia', talkina misijų viršininkas 
tėv. Santamaria Juan. Vienas 
tėvas misionierius plaukė lai-
vuku lankydamas misijų krikš-

ir kitus dalykus. Laivelį tėvai 
misionieriai vėl pasidirbtų, bet 
neturi motoro, o jis. reikalin
gas dešimties arklio jėgų, įtai
syti viduje to laivo. Misijos 
labai neturtingos, neturi lėšų 
įsigyti. Ypač, kad šiuo metu 
jau penkti metai,. kaip stato 
bažnytėlę i r , negali užbaigti. 
Protestantai gauna daugiau le
sų, kaikur jie net gali panau
doti lėktuvus, turi sumų labda
ros reikalams. 

Lietuvaitė seselė rašo, kad 
j a u , ketvertas mėnesių, kaip 
jos ten gyvena lyg Venecijoje 
— vanduo išsiliejęs. Per tą lai
ką į augštesnes vietas, kur yra 
ir jų misijų pastatai, gausiai 
telkiasi gyvatės, smaugliai. ir 

4>J milionai miesto 
atstatymui 

Chicagos miesto vadovybe 
svarsto pravesti atstatymą va
karinės dalies, kurią supa Har-
rison, Morgan, Blue Island ir 
Ashland gatvės. Iš viso tas 
plotas apima 20. akrus. Jame 
būtų pataisyti esamieji namai, 
pastatyta naujų, ir visas tas 
atstatymo darbas pareikalautų 
apie $3J/4 miliono. Planų pa
ruošimui tuojau bus reikalinga 
$86,500. 
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P O P U L A R 
LITHUANIAN RECIPES 

Surinko JUZE DAUŽVARDIENfi 

čionis. Tuose tropikų kraštuose net krokodilai, kad nelengva 
daug kur ir neįmanoma palai-' nuo jų apsiginti. Neseniai jų 

misijų stotyje užmušė smauglį 

Kalejiman dėl mokesčių 
Teisme ėmė verkti ir nualpo 

VVilliam S. Baranco, 54 m. am
žiaus, savininkas sunkvežimių 
bendrovės, kai teisėjas nubau
dė jį metams kalėjimo už r.e-
sumokėjimą visų valstybinių 
mokesčių. Baranco prisipažino 
nuslėpęs mokesčių $8,234. 

Didelis judėjimas Meigs 
aerodrome 

Netoli Planetariumo esančia
me Meigs aerodrome antradie
nį pakilo ir nusileido 471 lėk
tuvas. Buvo valandų, kad kas 
minutė leidosi ar kilo lėktuvas 
tame aerodrome. 

Padaugės darbas 
sunkvežimiams 

Išplėtus Chicagos uostą, nu
matoma, padidės darbas sunk
vežimių bendrovių, n2s joms 
teksią pervežti bent pusę per -
uostą einančių siur-u. 

KAS. KĄ IR M K 
— Studentų vakarai įvyks š. m. 

rugsojo 16 d., penktadienį, 8 vai. 
gražioje Club Mona salėje (68 ir 
S. Damon Ave. kampas). Visi va
karo dalyviai bus vaišinami kava. 
sumuštiniais, įvairiais saldumynais 
bei šaltais gazuotais gėrimais. Va
karo jaukią nuotaiką pagyviną kuk
li studentiška programėlė bei kole
giškas humoras. Šokiams gros pui
kus akademinio jaunimo mėgiamas 
orkestras. Chicagos studentų vado
vybė kviečia visą akademinį jauni
mą, jos bičiulius ir ypatingai da
bar pradedantį studijas jaunimą 
dalyvauti šiame pobūvyje ir praleis
ti vakarą lietuviškoj, studentiškoj 
nuotaikoj. — Č. L. S. S. valdyba 

— Moksleiviu Tautinio ansamblio 
kanklininkų pirmoji poatostoginė 
repeticija įvyks šį šeštadienį, rug
sėjo 17 d. 3 vai. po pietų Lietuvių 
auditorijoje. Visi kanklininkai pra
šomi punktualiai atvykti. Apie kitų 
grupių repeticijų pradžią bus pra
nešta vėliau. Ansam. vadovybe 

GUdos susirinkimas 

Nekalto Prasidėjimo Seserų 
Gildos Brooklyno skyriaus na-

Žmogžudys nuskriaudė 
mergaitę 

Chicagos policiją sukėlė ant 
kojų Michael Morabido, 30 m. 
amžiaus vyras, gyvenas 647 N. 
Harding ave. Jis atėjo | Daily 
News dienraščio ekspedicijos 
skyrių, kur anksčiau dirbo, ir 
nušovė to skyriaus vedėją Hen
ry George, Sr., 45 m. amžiaus, 
gyvenusį Berwyne. Paskiau jis 
sulaikė vieną 20 m. mergaitę 
prie jos buto, parodė laikrašti, 
kur parašyta, kad jisai jieško-
mas kaip žmogžudys, ir gra
sindamas mergaitę nuskriaudė. 
Tas banditas slapstėsi nuo po
licijos ginkluotas revolveriu ir 
turėdamas daugiau kaip 40 šo-

i vinių. Žmogžudys suimtas. 

Iš tavernų jieško $490,000 
Evelyn Coleman, 32 m. am

žiaus moteris, iškėlė bylą ketu
rių dešimtų tavernų savinin
kams, reikalaudama iš jų 
$490,000. Ji kaltina tavernų 
savininkus, kam jie pardavinė
jo svaigalus jos išsiskyrusiam 
vyrui, kurs pasidarė girtuok
liu, pateko kalejiman už neiš-
laikymą savo žmonos ir trijų 
vaikų. 

Išgelbėto dvynuko 
gimtadienis 

Rodney Dee Brodie, dvynu
kas, kurs gimė galva suaugęs 
su broliuku ir kurs sudėtingų 
operacijų keliu buvo atskirtas 
ir išliko gyvas, šiandien, penk
tadienį, švenčia savo ketvirtą 
gimtadienį su savo gydytojais, 
gail. seserimis ir ligoniais Neu-
ropschiatrinėje ligoninėje, kur 
buvo jis gydomas. 

Tardys policijos 
tarnautojus 

Chicagos Miesto Nusikalti
mams Tirti komitetas kreipėsi 
į policijos vadą O'Connor, kad 
j teismą pristatytų 13 polici
jos tarnautojų, kurie įtariami • rįų sus"rinkimas kviečiamas š. 
turėję ryšių su nusikalstamais m rugsėjo 18 d. tuojau po pa-

LINKSMAS LAIMĖJĘS $500 

nas, St. Karnišauskaitė. Men-, tik upėmis. Deja, jo laivukas 
vo auką $5 į Dainos televizijas 
krautuvę, 3130 S. Halst?d. 

X Augštesnicsios Lituanisti
nė.-; mokyklos direktorė Alici
ja Rūgyte, t03 mokyklos mo
kiniai, agronome Faustina Ma-
nelienė ir muz. A Stephens 
rinks aukas Balfo v'ešoje rink
liavoje šį sekmadienį Marąuette 
parko apylinkėje. 

X Aldona ir Stasys Gapšiai, 
kurie Bridgeporte turi didelę 
komercinę spaustuvę "Pro
grese", šią savaitę atšventė 15 
m. vedybinio gyvenimo sukak
tį. Augina du sūnus ir dukterį. 
Gapšių šeimos intencija trečia
dienį, šv. Jurgio parap. bažny
čioje buvo atlaikytos pamal
dos. • 

X Dr. Jane Bortkevičiūte-
Jakševič-enė, neseniai atvyku
si iŠ Indijos ir savo akimis ma- Tėvų marijonų spaudos direktorius kun. P. Cinikas įteikia $.500 čekį 
čiusi žmonių skurdą, dr. Aldo- P o v i l u i ****** gffį^Jįj T? **r D,

T
aUff0 tį0** j t f ' f t R 

' sis yra 80 m. amžiaus tremtinis, kilęs nuo Tauragės, tremtyje buvęs 
na Katiliūtė-Rugienė, dr. Ona Hanau stovykloje, dabar gyvena 6915 So. Talman ave. 

12 yardų ilgio, kad jį turėjo 
nešti net 6 vyrai. Paskutiniu 
metu vanduo jau kiek atslūgęs, 
bet atsirado kitas pavojus — 
ėme rodytis to krašto laukiniai 
žmonės, kurie vyrus užmuša ir 
moteris vagia. Taigi — ta lie
tuvaite seselė ir apskritai mi
sijose dirbantieji turi neleng
va", dienas. Kas galėjų su tuo 
r-otoru laiveliui ar kitais bū
dais pagelbėti, galėtų su minė-# 

ta lietuvaite susirašyti. Adre-j 
sas: Maria Širdies Jėzaus F. M. 
__ ~ . t l - r . T „„, , 'ceptų grynai lietuviškų valgių gami 
M., Colegio Mar a lnmacu- n l m u l a n g l u kaiboje. Ponta Daužvar 
ladp.", Reąuena, Peru, S. A. 

darbais ir kuriuos norima iš
tardyti. 

Žydų nauji metai 
Chicagos žydai šį vakarą 

pradės švęsti savo naujus me
tus, kurie pas juos yra 5617. 
Šventės tęsis per 10 dienų ir 
baigsis atgailos diena — Jom 
Kippur. 

I 

Suieistas policininkas jau 
namie 

Užpuoliko Carpenter peršau
tas policininkas Clarence Kerr 
jau tiek pasveiko, kad iš Šv. 
Marijos ligoninės buvo išleis
tas namo. 

385 kaliniai pasiūlė kraujo 
Paprašius Miesto Džiovinin

kų sanatorijai, net 385 kaliniai, 
esantieji Cook apskrities kalė
jime, pasisiūlė duoti kraujo. 
Už pantį kraujo kiekvienas ka
linys gaus po $5. 

maldų (apie 12 vai.) Apreiški
mo parapijos patalopse. Valdy
ba labai prašo narius gausiai 
susirinkti, kad nuspręstume, 
kaip ir ką toliau daryti. 

"DUOKITE D A U G I A U 
TORIU K N Y G Ų " 

raSo "žemeles Sventosioa" platinto
jai Ir skaitytojai iš įvairiausių vietų. 

"TAI TIKRAS ŠEDEVRAS — 
moraliniu ir 
ats i l iepi kiti 

literatūriniu, tautiniu, 
kalbiniu požiūriais, — 
skaitytojai. 

U tikrųjų Marijos RadzrTtfiūt&i 
"ŽEMELE ŠVENTOJI", ŽemaiUjos 
knygnešiu romanas, neapvils nft vie
no skaitytojo, jauno mr seno. nes 
kiekvienas, kas tik ją paskaito, pa
sako: -Puiki k«ysa". 

Australijoje Sią knygą vieno m«-
nesio laikotarpyje jai pasirodžius 
Įsigijo kuone kas antras - t re jas 
lietuvis. 

Knyga 188 puai. Kaina 2 dol. Ga
lima gauti: 

• • D R A U G A S * * 
23S4 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 

^ 

DIENRAŠTIS MĖNESIUI NEMOKAMAI! 
SI 

Tai nepaprasta knyga. Viri 200 re 

Atsižymėjo kovose prieš 
komunistus 

Panktoe divizijos komandie-
rius gen. Ginder įteikė atsižy-
mejimo ženklą -

diene, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo ir televizijos stotis, surinko pa 
čius įdomiausius lietuviškų valgiu 
receptus ir DRAUGAS juos išleido 
labai parankioje formoje. Pirmą kar
tą tokia knyga pasirodo knygų rin
koje. 

Gera dovana kitataučiams ar ang 
liškai skaitantiems lietuviama 

Kaina — $2.<M> 
Sidabrui? . Užsakymus kartu su pinigais siųskit* 

žvaigždę seržantui R. F. Ohr, 
kurs Korėjos kautynėse sužeis
tas savo vyrus vedė ataken 
prieš raudonuosius ir apgynė j 
miestą. 

- D R A U O A S" 

. 2884 So. Oakley Avenue, 
CHICAGO 8, ILL. 
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UUelk fcų dkao hinpiBiii, kare k kito. gaSaiTMi rrreis 
ttkd kasdieni ui įvyki us. Tam reikalai *tmi*tth darosi būrinybt 

Siab metan sueina 50 men* kaip Bkereta tpaados laisve. Ts* j«-
MKjut tebūnie minimas lūkiu: kiekvienuose lietuviškuose namuose "lietuv* 
kas" laikraštis, o iiuo metu — lietuviška* dienraštis. Dienraštis "Draugas", 
pats įvesdamas 40 m. sukakt} ous įsikūrimo Chicagoje, daro ii sare pusfr 
auk*: naujiems skaitytojams siusime dienrašti, per mėnesi laiko nemokamai, tik 
malonėkite atsiusti adresą savo ar kito kurs tuo interesuojasi 

Draugas yra sutelkė* arti 1,000 bendradarbiu, korespondentu k b> 
onnatoriu, kas šeštadieni duoda mokslo, meno, Hteratūros priedą, turi ipe-

caton jMUtrcMi »">šmr\ uuou* bi,UU0 premijos Įrnaussai romansu 
«tkmrpoj> 

-Dr* 
branUjoje, Argentinoje, Cileje Švedijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje. 
ItaUtoje, Prancftsijoje, net Ir ^snuaajoja 

urtsiie progos tusi patinti su 
lar neskaitote, aniųskitr savo adresą, o taip put 
n dar neskaito b ma per mėnesi bdko „Draugą' 

m 
are pažįstamu, kuri* 

be 

DRAUGAS 
2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8, UJJNOIB 


