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RUSAI AMNESTAVO VOKIETIJOS BELAISVIUS
Kalba dr. P. Karvelis

Grąžina į abi Vokietijas tiek,

SALOMĖJA NARKĖLIŪNA1TĖ
Mūsų korespondentė Jungtinėse Tautose

«.

kiek buvo žadėta Adenaueriui

NEW YORKAS. — Vokietijoje esantieji lietuviai savo noru
į Lietuvą negrįš, o prievarta nebus grąžinami, nes Adenauerio vy
MASKVA, nigs. 30. — Augičiausioe Tarybos prezidijumas
riausybe jų nelaiko Sovietų Sąjungos piliečiais.
amnestavo
didžiąją dalį nuteistų vokiečių karo belaisvių ir jsakė
Šitokių išvadų galima buvo su
juos grąžinti Vokietijon.
^
sidaryti iš Vliko užsienio tarny gavę kvietimus, yra ir atsaky
Augsč. tarybos prezidijumo
bos valdytojo dr. Petro Kai*velio mus pasiuntę, pabrėždami, kad
dekretas amnestuoja 8,877 vokie Būsiąs paleistas
pareiškimo Jūsų korespondentei. ! bolševikai tegul pirmiau sugrąčius karo belaisvius, o dėl 749
Kaip jau žinia, dr. P. Karvelis į ! žiną namo j Sibirą ištremtuosius,
kard. Wyszynski
j
o
tik
tada
tesirūpina
Vakaruose
nuteistųjų vokiečių pasakoma,
New Yorką yra atvykęs dalyvau
esančiais.
kad jų nenorima amnestuoti dėl
VARŠUVA^ rūgs. 30. — Kom.
ti Pavergtųjų Europos Tautų se
Dr. Karvelis pavadino tik gry
„specialiai
sunkių
nusikaltimų".
Lenkijos vyriausybės patikėtinis
sijoje, kuri prasidėjo ir tebevyks
na sovietų propaganda žinią apie
Bet
ir
tie
perduodami
Rytų
ir
Va
pranešė užsienio spaudos atsto
ta Carnegie Endowment for In
Estijos ir Latvijos buv. preziden
karų
Vokietijos
organams,
žiū
vams, kad artimoje ateityje bus
ternational Peace patalpose.
tų sugrąžinimą iš Sibiro. Apie
rint jų kilmės vietos. Tas pats paleistas kardinolas Wyszynski,
Lietuviai ne sovietų piliečiai tai buvo užsiminta neseniai Hel
kilmės vietos principas taikomas tačiau jis nebebus laikomas Len
sinkyje įvykusiame parlamenta Gtora pradžia Ženevos konferencijai? — Čia matimi JAV, Anglijo*, Prancūzijos (r Sov. Rusijos užsienio ir amnestuotiems vokiečiams —
kijos primų.
Vliko užsienio tarnybos valdy
rų suvažiavime. Iš tikrų šaltinių reikalų miuistcriai svečiuose pas Foster Dulles New Yorke. Ten buvo sutarta antrosios Ženevos konfe
kilę iš sovietinės zonos ten ir grą
toją teko sutflcti Lietuvos Lais
Žinią davė tūlas Horodynski,
rencijos procedūra. Molotovas čia atrodo anekdotą pasakojąs.
(1KS)
yra žinoma, kad tie prezidentai
žinami ,kilę iš Vakarų, atiduoda paskirtas suorganizuoti paliau
vės Komiteto būstinėje New yra mirę. Dr. KarveHs sako, kad
mi V. Vokietijai.
«
Yorke. Pasikalbėjimo metu da atsakingi estų ir latvių politinių
bas tarp Katalikų Bažnyčios ir
Prez.
Eisetihower
jau
Jei sudėsim abu skaičius, tai komunistinės valstybės. Tas pats
lyvavo ir Liet. Laisvės Komite institucijų pareigūnai prileidžia,
to sekr. dr. Ant. Trimakas.
bus 9,626. Tai yra tas pats skai asmuo skelbia, kad kardinolas
jog sovietai dabar svetimšaliams
klausosi muzikos
čius, kurį Bulganinas suminėjo esąs paskutinis nepaleistas dva
Kadangi dr. Karvelis buvo ką gali pradėti rodyti fiktyvius as
DENVER, rūgs. 30. — Gydy
Adenaueriui per derybas Mas sininkas, areštuotas politiniais
tik šviežiai atvykęs iš Vokietijos, menis. Bet jau esą padaryta žy
kvoje — tiek Sov. Rusijoje tesą sumetimais.
tai, be abejo, vienas pirmiausių gių, kad tuos vadinamuosius su tojų pranešimas apie prez. Eisensulaikytų vokiečių karo belais
klausimų ir buvo: kokios nuotai grąžintuosius prezidentus pama howerio sveikatos stovį sako,
Horodynski pridėjo, kad prieš
NEW YORKAS, rūgs. 30. — Egiptui pasinešus apsiginkluoti vių.
kos ryšium su Vak. Vokietijos tytų kas nors iš tų, kuriems yra kad ligonis sveiksta patenkina
kelis metus buvę areštuota šim
sovietiškais ginklais ir nenorint remti Vakarų politikos, pasaulinio
santykių užmezgimu su Sov. Są tekę juos matyti prieš jų ištrė mai, nebūta komplikacijų.
Dekrete rašoma, kad prezidi- tai kunigų, tačiau dabar jau dau
įsitempimo židinys persimeta į Vidurinius Rytus.
junga, su pastarosios reikalavi mimą, kad šitaip galima būtų de
jumas daro tą žygį atsižvelgda guma jų laisvi. Kalėjime dar esą
Deguonio palapinė dieną nebe
Po
JAV
ir
Anglijos
pareiškiĮ
^
mu iš Vokietijos sugrąžinti 100,- maskuoti sovietų apgaulę.
mas į abiejų Vokietijos vyriau apie 25 dvasininkai, tačiau jie
naudojama, tik naktį vėl grąži
000 vadinamų Sovietų Sąjungos
mo,
kad
Egipto
apsisprendimas
sybių prašymą ir turėdamas gal ten patekę daugumoje dėl krimi
Bendrai apie darbą Vokietijo nama, kad ligoniui būtų lengviau apsirūpinti stambiais ginklais so Formoza patarė
piliečių, ryšium su sovietine ak
voje tai, kad karas jau taip se nalinių nusikaltimų.
netikėti
Kremliui
je dr. Karvelis pabrėžė, kad atro miegoti. Ligoniui jau leista klau vietų bloke gresia nauju Arabų
cija už gr|žimą į tėvynę ir t.t.
niai yra pasibaigęs.
sytis ir lengvos muzikos, bet jis
Kardinolas Wyszynski esąs in
do,
jog
Vak.
Vokietija
yra
šiuo
—
Izraelio
karu,
Egipto
užsienio
Dr. Karvelis pirmiausia pabrė
NEW YORKAS, nigs. 30. —
paprašęs „sunkesnės" — BrahmDekrete nepasakyta, kada ir ternuotas Balstogės vienuolyne
metu
tinkamiausia
„mūsų
laisvižė, kad tas faktas, jog Adenaue
so ir Bacho. J televizijos apara reikalų ministeris Fawzi čia pa Tautinės Kinijos užsienio reikalų kur belaisviai bus sugrąžinti, bet ( ir kalėjime nesąs buvęs ilgiau
reiškė, kad niekas neturi teisės ministeris Yeh įspėjo Jungt. Tau reikia prileisti, kad jie bus sugrą- i kaip kelias valandas.
rio vyriausybė buvo priversta už ninąo veiklai", nes ji ligi šiolei tą pažvelgti dar negalima.
niekuo
to
darbo
netrukdė.
„Mes
nurodyti Egiptui kur jis turi tų narius, kad tarptautiniame ho žinti Berlyne visai artimoje atei
megzti santykius su Sovietų Są
Vatikanas žinią priėmęs skep
tikime,
kad
ir
toliau
ji
teiks
glo
pirkti ginklus, nes Egiptas turi rizonte norimas matyti mažos tyje.
junga, lietuviškų laisvinimo veik
tiškai — greičiausiai vlena'lcaliNixonui dar nereikia teisę ir pareigą pirktis ginklų švieselės žybčiojimas gali nebūti
snių nedžiugina, bet ir „neatro bą, kaip ligi šiolei, ir teiks gali
V. Vokietijos įstaigos mano, nim© forma bus kita pakeista,
ten,
kur
jis
jų
gauna.
Jokiai
vals
do, Kad tuo Vakarų Vokietija bū mybių vesti laisvinimo kovą",
tikroji
aušra.
Reikią
gerai
ištir
perduoti Ike pareigy tybei nebūsią leista globoti Egip ti, ar Kremliaus vadų „taika" nė kad Sov. Rusijos vergų stovyk-' nes informatorius nepasakė, ar
tų išdavusi laisvojo pasaulio in sako dr. Karvelis.
Bendrai dėl poženevinių nuo WASHINGTONAS, rūgs. 30.— to; būsią priešinamasi visomis ra tik manevras užmigdyti lais lose yra ne 10,000, bet dar 100,-; kardinolas galės eiti vyskupiškas
teresus".
000 vokiečių karo belaisvių ir
O kai dėl to 100,000 vad. sovie- taikų ir ryšium su naujais ketu Respublikonų vadai kabinete ir priemonėmis, kad negrįžtų se vuosius ir pasiekti didesnių lai civilių, bet Kremliaus vadai ne pareigas.
tų piliečių, tai dr. Karvelis nuro rių didžiųjų užs. reik. ministrų kongrese skelbia, kad tuo tarpu noji įtakų sferų ir jėgų santykio mėjimų komunistams. Yeh išpa prisipažįsta, todėl kitų likimu
Frontas nes
dė, jog Jaltos konferencijoje Pa pasitarimais Genevoje, dr. Kar nereikia jieškoti specialios pro sistema.
sakojo Sov. Rusijos apgavystes. bus galima rūpintis tik tada, ka
pareiškė, kad Lietuvos lais cedūros sergančio prez. Eisen- Taigi tuo tarpu Egiptas JAV
NEW YORKAS, rūgs. 30. —
baltijo valstybės buvo išskirtos vvelis
inimo
da
Maskvoje
įsikurs
V.
Vokieti
Vakar kalbėjo Jungt Tautoms ir
iš sovietų, Niurnbergo teisme
veiksniai visus tuospasi- howerio pareigoms vykdyti. To ir Anglijos politikos Vid. Rytuo Dar biečiai smerkia
jos ambasadorius.
terimus stebl dldehu
1
Prancūzijos užsienio reikalų mi
(kai buvo teisiami vokiečių karo l
s™ ™?™' dėl nenumatoma ir kongreso se se nėra linkęs paremti. Tos po
nisteris Pinay.
sija. Ligonio padėtis esanti tiek litikos branduolys yra taika tarp
nusikaltėliai) sovietai neturėjo mu.
Kipro
politikę
Uraganas
Meksikoje
Pirmą sykį Amerikoje
Tarp kitko jis pareiškė, kad
gera, kad su juo būtųj galima pa Izraelio ir arabų kraštų. Egiptas
teisės kalbėti Pabaltijo valstybių
LONDONAS,
nigs.
30.
—
Dar
NEW MEXICO, nigs. 30. — Prancūzija kovos už Vokietijos
Dr. Karvelis, kuris Amerikos sitarti labai svarbiam reikalui nutarė būti kariškai stipresnis
vardu, V. Vokietija yra nesykį
bo
partijos
centro
komitetas
pei
už Izraelį ir jei ne karu, tai bent
Janet uraganas, padaręs daug sujungimą, nes sujungta Vokie
formaliais dokumentais pareiš- krantus pasiekė vokiečių Luft- esant.
kia
Anglijos
vyriausybę
už
nelei
juo grasindamas išsikovoti sau
nuostolių Karibų jūroje esančio tija yra reikalinga Europos saukusi, kad Pabaltijo valstybes ji hanzos lėktuvu, Amerikoje landimą
Kipro
salos
gyventojams
kokių laimėjimų. Gal tie sieki
se salose, jau persirito per Yų- gumui. Jis priminė irgi, kad Pran
laiko tik sovietų karo jėgų oku kosi pirmą kartą. Bet jo ryšiai Prašo pasitraukti
pasinaudoti
apsisprendimo
teise.
mai yra net nedideli—gauti kiek
katano pusiasalį ir taiko į rytin| cūzijai nepriimtinas Rusijos pla
puotas ir griežčiausiai atsiriboja su Amerika prasidėję jau seniai,
Už
Londono
Oconf
erencijos
Kipro
negry draugus amerikietiškų ginklų dovanai. klausimu nepasisekimą darbie- Meksikos krantą tarp Vera Cruz nas vienyti Vokietiją laipsniškai.
bei nepripažįsta sutarčių tarp So kai jis, dar mokinukas būdamas,
ir Tuxpan. Pusiasalyje žuvo apie
Viso reikalo aiškinti ir pavo
vietų Sąjungos ir buv. III Rei iš Lietuvos rašinėdavo laiškus
TCHULA,
rūgs.
30.
—
Šios
200 žmonių, o sužeistų tūkstan
• Molotovą pavaduojąs Zorijams priminti Egiptan vakar pa čiai taipgi kaltina Londoną.
savo kaimynų giminėms į Ame
cho.
Mississippi
vietovės
baltieji
gy
nas vaišėse Belgijos atstovybėje
Toliau dr. Karvelis dar primi riką. Be to, jis čia yra turėjęs ventojai pareikalavo du baltuo siųstas Foster Dulles padėjėjas Vakar turėjo Kipre vykti vi čiai.
G. Allen, besirūpinąs departamen suotinis streikas, bet tai buvo tik
Pacifike siaučiąs taifūnas Lui- spaudos žmonėms pasakęs, kad
nė, kad Vliko delegato (kuriuo visą eilę dėdžių ir tetų, o tiesio
sius
savo
brolius
išsikelti
iš
jų
te Vid. Rytų reikalais. Jis lanky- 'demonstracija, nes streikas vie- za aplenkė Okinawos salą ir visa nieko nežinąs apie Rusijon pabė
jis yra pats) prie Bonos vyriau- giniai su Amerikos lietuviais sutarpo
todėl,
kad
jie
savo
vado
sis ir pas kitus arabų vadus. Sis n o g ^^^^ Anglijos kolonijų mi jėga jau laužo Japonijos krantus. gusių anglų diplomatų buvimą
sybės pastangomis, Lietuvos, Į sitikęs dirbdamas prie Lietuvos
vaujamame
ūkyje,
kur
vienas
Maskvoje.
išvykdamas pasakė, kad Egiptas !nįgteris sakosi turįs įrodymų,
kaip ir Latvijos bei Estijos, pi-1 pasiuntinybės Berlyne, kai jie
yra
gydytojas,
kitas
misionie
Kratė komunistus
• Perono seifuose Argentinos
gali pirktis giriklų iš JAV, bet k a d kampanijos prieš anglus orlietybė pripažįstama galiojanti, i keliaudavo į Lietuvą. Jis sako,
:
rius,
skelbia
rasinio
susiartinimo
yra šios dvi sąlygos: turi už juos ganizatorius ortodoksų arkiv. JOHANNESBURG, rūgs. 30. laivyno karininkai radę 20 mil.
Lietuvos ir kt. Pabaltijo valsty- ikad jau tada (1919 — 1920 m.)
idėjas.
Liudyta,
kad
tame
ūkyje
bių atątpvybių išduotieji pasai j jį s matęs Amerikos lietuvių pamokėti pinigais ir naudoti tik ap- Ma karios vedąs derybas su ko- — P. Afrikos policija iškrėtė vi dol. JAV valiuta,
baltieji
ir
negrai
maudosi
Kartu
sigynimo tikslams.
'munistais dėl bendm-ironto su- same krašte komunistų lizdus,
pripažįstami ir tokiu būdu Pabal triotizmą ir norą padėti Lietu
Kalendorius
viename
prūde.
Tai
esą
priešinga
tijo valstybių žmonės jokiu atve vai atsikurti laisvai ir nepriklau
Tą Egipto ginklų klausimą Fos darymo.
C
kad susirinktų medžiagos apie
.pietiečių gyvenimo bū<iur.
Rugsėjo 30 d.: šv. Jeronimas.
ju V. Vokietijos nelaikomi sovie somai.
ter Dulles jau aptarė ir su Mologudriai tvarkomą komunistų
Lietuviškas: 2vmantas ir Bytau
• Argentinos delegacijos pir tovu, kuris Dulles pažiūras paža- Peronas panorėjęs
tų piliečiais, nei žmonėmis be pi
Dr. Karvelis New Yorke keti
veiklą. Daug dokumentų paimta, te.
lietybės.
na užtrukti 3—4 savaites laiko, mininkas Jungt. Tautose pasi 'dėjo pranešti Sov. Rusijos vy
bet nieko neareštuota. Kratos
Oras Chicagoje
vykti
Ispanijon
Tačiau čia dr. Karvelis pri kol pasibaigs Pav. Europos Tau traukė sukilimui pasisekus.
riausybei.
darytos visur, kur tik buvo įta
leidžia galimybę, kad sovietai, tų sesija. Lietuvių delegacijoje
BUENOS AIRES, nigs. 30. — riama komunistinę veiklą esant
Dalinai apsiniaukus, tempera
kokius mes juos pažįstame, kaip jis yra buvęs Pav. Tautų sesijoj
Buenos Aires panaikintas karo Kaimai ir mažesni miesteliai ne tūra apie 70 laipsnių.
anksčiau, taip ir šiuo atveju ga Strassbourge, taigi su jų darbu
stovis ir vėl užvirė visoks gyve kratyti.
Saulė teka 6:46. leidžiasi 6:36.
lėtų reikšti pretenzijų į pabaltie- jau apsipažinęs. Jis lietuvius at
nimas,
i
čius, bet tai būtų tik naujas jų stovauja ir pereitą vasarą Pary
Areštuotas peronistų partijos
įžūlumo įrodymas ir žygis prieš žiuje sudarytoje pabėgėliui reika
pirmininkas Leloir, bet paskelb
visokią teisę ir teisėtumą.
lams pakomisijoje. Pav. Europos
ta visuotinė amnestija kariš
Tautų
ir
kt.
tarptautinių
organi
— Pirmieji amerikiečių daliniai vakar įvažiavo Italijon,
136 POUNDS,
144 P0UNDS,1952
163 P0UNDS,
Lietuviai negrįžta ir negrįš
kiams ir civiliams politiniams ka
besitraukdami iš Austrijos per Brennerį.
zacijų darbą dr. Karvelis vertina
1908
1951
liniams.
Taipgi
grąžinti
kariuo
Dėl sovietų vykdomos vad. teigiamai, iškeldamas tai, kad
— Prancūzijos gen. rezidentui Maroke duotas įsakymas Šian
menėn visi Perono ui sukilimų
„Sniego akcijos", kviečiant trem visuomet yra geriau, kai laisvi
dien pašalinti sultoną ir įsteigti regentų tarybą arba trauktis iš
rengimą
iš
jos
pašalinti
karinin
tinius grįžti, dr. Karvelis papasa nimo darbas dirbamas apsijun
pareigų.
kai.
Pabėgę
Urugvajun
karinin
kojo, kad šiuo metu Vokietijoje gus visų pav. tautų atstovams,
—Prancūzijos atstovas vakar pagrasino pasitraukimu iš Jung
kai vakar karo laivu sugrįžo Ar
esą tremtiniai gauna ne tik gen. nes tada kalbama ne vienos tau
tinių Tautų, jei darbotvarkėn bus įrašytas Alžyro klausimasL JT
gentinon.
JH
Michailovo leidžiamą laikraštį, tos, bet viso šimto mil. pavergtų
darbotvarkės komisija pasisakė prieš įrašymą, bet galutinai klau
Perono turtų registracija vyks simą sprendžia asamblėjos pilnatis.
153 POUNDS,
bet kartais ir individualiai kvie žmonių vardu.
1 6 0 poUNDS ESTIMATED FOR 1955
1953-54
ta tolinau — ir juo gilyn į miš
čiami. Kaikurie buvę palankyti
Būdamas New Yorke, kaip sa— Iš Washintgono pranešama, kad prezidentūros reikalų ve
ir specialių agentų, kalbinusių j Vo partijos (Ūkininkų Sąjungos) Sie vaiadai rodo, kiek suvalgytos mėsos teko kiekvienam Amerikos gy ką, juo daugiau medžių. Jo pra dėjas Sherman Adams keliasi į Denver arčiau prez. Eisenhowerio,
ventojui (ir mažų vaikų neišskiriant) per paskutinius penkius metus.
banginėje rezidencijoje rasta ne
sugrįžti ir įtikinėjusių, kad grį- atstovas jis gal dar dalyvaus ir Sių metų norma artėja prie rekordinių 1908 metų.
kad iš ten galėtų rikiuoti prezidentūrai tenkantį darbą. Sakoma,
(INS)
įtikima
įvairybė
visokių
brange
žusieji nebus baudžiami ir 1.1.
j Vliko posėdyje, kuris čia numakad prez. Eisenhower jau galima duoti pasirašyti svarbius raštus.
"T T V
»,Tačiau neteko girdėti, — dr. tomas sušaukti spalio mėn. Su kė, kad jis, kaip Vliko užsienio tetų jis atsakė, kad „taip pat aš nybių ir kitokio turto. Manoma,
— Iš Maskvos ką tik grįžęs Vakarų diplomatas parvežęs žinią,
Karvelis pabrėžė, — kad iš lietu Alto vadovybe ir Lietuvos Lais-j tarnybos valdytojas, galįs „pasi- ' t ^ pasidžiaugti, jog ir su LLK, kad jis turi didelius indėlius Is kad Kremliaus vadai tol vengs daryti Ženevoje toli einančių įsipa
panijos ir Šveicarijos bankuose.
vių kas nors butų tiems vilioji- vės Komitetu jis sakėsi „pasikei- džiaugti, kad nė mažiausio nuo
reigojimų, kol nebus aišku, ar prez. Eisenhovoeris nugalės ligą tiek,
mams patikėjęs ir pareiškęs no- s iąs nuomonėmis dėl politinės monių skirtumo tarp Vliko ir Al- ypalč su lietuvių delegacija Pav.
Vakar buvo pranešinėjama, kad galės aktyviai vadovauti Amerikos politikai likusį preziden
Euro
s
to
vadovybės
nebūdavo".
Dėl
san
P
°
Tautose,
buvo
ir
yra
rą sugrįžti". Kaip jia pasakoja, 'akcijos ir bendrų laisvinimo reikad Peronas išskrido Ispanijon, tavimo laiką. Kremlius bijąs Nixono, kuris ten laikomas net karo
daugelis tremtinių, kurie buvo j kalų". Ta pačia proga jis pareis- [tykių su Lietuvos Laisvės Komi- glaudus bendradarbiavimas
bet vėliau žinia atšaukta.
su Rusija šalininku.

Dulles bendradarbis Egiptan

išvyko prasyti keisti politika.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
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Penktadienis, rugsėjo 30, 1955

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Ir b a t o OLympic S-41M
taure šiais metais išsikovojo Ki-, žaidynėse dalyvavusių žaidš- DR. JUZE ir KĘSTUTIS
DR. J. J. SIMONAITIS
DR.
P.
KISIELIUS
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
jevo Dynamo, baigmėje nugalė- jų pajėgumas k- amžius buvo gaAGLINSKAI
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
saujas adresas: 4255 W> 63rd 84.
jęs Yerevan Spartaką. NorB a- na įvairus. Jų tarpe vieną iš iš-j
G Y l i Y l O J A I LR CHIKLRGAI
OCftso teL REiiar^e S-4410
4938
W.
15th
S
t
,
Cicero
/
2800 West f 1 Street
bu baigmės dalyviai buvo pro- kiliausių ir ateityje dar daugiau'
ReakL te&sL OlToflldį S-OS17
pirm. ir antr. 10 lkl I i ryto, Kasdien 1—2 v. ir 6—8 v. vakare.
vincijos komandos, apskritai Ru žadančių, reikėtų laikyti amžin tVa*.l k l—Šeštadieniais 12 iki 4 popiet
Valandos: 1—2 p. m. 7—2 p. m.
* 4 ir « iki 9 popiet; ketv. ir
B u t a s 162t So. 49th Ave.
si jos futbolo pasaulyje dominuo-j mi bene jauniausią V. Seputą, penkt. S lkl 4 ir 6 lkl V popiet; į e i t
Penktadieni tik p o p i e t
l«* Iki S popiet.
Treciad. ir i e t t a d . paaal sutarti
Redaguoja JONAS ŠOLICN AS, 52S4 S. Trumbull Ave.,
Ofiso telef. LAfayette
2-2210, Jei
ja Maskvos komandos, kurių kuriam vieneto varžybose atiteOfiso t e i . P R o s p e c t 6-1766
neatsiliepia, šaukite KEdzle
2-2tii
Ofiso teL OLifftde 4-281*
tarpe be meisterio dar paminėti- ko trečioji vieta,
Re*. teL GRovebill 0-5AO3
CMcago 32, 111. Telefonas PRospect 6-2796
LAfayette 2-1171
DR.
EMILY
V.
KRUKAS
nas Dynamo klubas, kuris pas- ( Įvykusios žaidynės įnešė ne- f e t ofiso H E .
re*. P R O - 7 8 8 8
GYDYTOJA IR CfflRUROt
DR. P. STRIMAITIS
kutinėmis žiniomis pirmauja Ru maŽ8ii j u drumo, išryškino klubo
DR. ANTANAS ALEKNA
€146 & Archer Ave.
IR CHIRURGAS
sijos pirmenybėje.
geresniuosius žaidėjus ir kartu GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl VAJU Kasdien popiet n u o 12-2:20 v GYDYTOJAS
1724 We»4 4 7 t h Street
Aplink pasaulį
Vak, pirm., antr., ketrirt. 2 - 2 : I t v.
sukėlė susidomėjimą visuomenės
K a m p a s 47Ui ir H<*rmitag*>
1957 W. Oartleld Blvd.
Trečiadieniais t i k susitarus
LAUKO
TENISO
£
AID
YNfiS
Vai.: n u o 2 iki 4 ir 6 iki • v. vak.
P. GANVYTAS
tarpe. Minėtina V. Paužos skir
VAI*: 1—4 Ir « ~ 0
Sestad. n u o 2 lkl 2 v a i - isskrr.
šeštadieniais
n
u
o
1
lkl
4
vai.
p.
p.,
DETROITE
ta dovana vieneto varžybų nu
Dr. Nina KRIAUčELIONAITi
Išskyrus ketvirtad. Ir ackmad.
Rugpjūčio mėn. bėgyje be- koslovakų klubas yra to krašto
(Gydytoja ir Chirurge)
01b FL TALUT-KELPSi
Detroito LSK Kovas, savo ei- galėtojui, kuri teko P. Misiūnui.
2IOTERŲ
IM.\ TR AKUŠERIJOS
DR. ANNA MLIIHUS
veik visuose žymesniuose kraš- futbolo meisteris. Gi v e n g r ų l.€.S
7Z^~~Zlūlū^V\J^+~
P.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
SPECIALISTE
f«^. A „AI M-JMA-L* «*«*J ™. *
*-i -4. • i • A- v
e sutelkęs keliolika lauko teAkla, ausų, nosies tr gerkles ligos
6008 Wett 16th Btreet
2750 VVest 71st Street
— Pritaiko akinius —
tuose vėl prasidėjo naujas pir- taurę netikėtai laimėjo Vasas
. .:
*i 17
ig

menybių rungtynių sezonas. Kas Budapeštas, baigmėje nugalėjęs ™ao m * g i ^ J ^ d d Clark
Dievas laisvę duoda tik tiems,
parko
aikštelėse
pravedė
lauko
^ „ g o j * i r gį n t i
savaitę garsiosios komandos ko- Honved (Armija) 3:2.
;kurie ^ m y l i
voja dėl kiekvieno taško, kad _
.
. .. .
. . . teniS0
-Dantei Wcbster
idyne
sezonui pasibaigus galėtų pasi- "STZ75T
'
*' k u r i o 8 e d a l y v a " non.
Jugoslavijos 0 futbolo1 meisterio V o 1 3 ™ m
puoštimeisterio
titulu,
fiiMS**** B****?. *?'
™ '
bUL U z
komar da
mes bent trumpai norime išvar"*
į - žaidžia
^ ^ ndnUBU ^ ^ ^ v y k d y
PIGIAI IH s A T T . n i
areuf
Vukas
dinti kaikurių kraštų meisterius ,j €
"*
» pasižymėjęs s a - Į t ų v i e n e t o ^ 5 ^ nugalėtoju
vo
kurie dabar bando apginti praė-| . ***"?? P u o I m 2 e - Jis sek-j
p M W Ū n | t t i b a i g m ė j e įveim m a i atet
jusio sezono metu išsikovotą
*
°vavo Europos konA ntakauską 2:1 ( 5 : 7 , 6 : 2 ,
tment
garbę.
|
°
nnktinę
žaidimuose
^rtyboBet
D
d alyY i r / T O J r IR 1* T O L ! * i
jpnes Anglijos ir D. Britanijos vaujant trims poroms, baigmėje
K.
fcIDUKONIS
Kad dabartiniu Aagiijos mels- rinktines.
flHfl P. Misiūnas — V. Gražulis nu
teriu yra Londono khibas Chelmeisteriu ta galėjo V. Seputą — A. Rugienių
dideli
šęs, daugeliu rerai žinoma; gi BV «M<» i™***© meistenu ta- 2:1 (3:6, 6:1, 7:0;. Dvejeto var
ir •pifranrt—
w L . I « ^ll
o , 7 ^ ' . ? po Stockholmo klubas I. F. Djur
gardcn. Jiems ši garbe atiteko žybos buvo vykdomo vieno mi
s.
S-7<>««
Įdubą
pamėgusiems
negalėjo
bu- ***
.T*
ti gražesnio
laimėjimo,
kuriuo
TeL
pirmą kartą. Tuo būdu minė nuso sistema.
buvo apvainikuotas klubo 50 m. tam klubui buvo suteikta proga
gyvavimas. Anglijos futbolo dalyvauti europinio futbolo tau
taures varžybas laimėjo New- rės varžybose; pirmuoju švedų ^
castle United, paskutinių 5 me priešininku numatytas anglų
CHICAGOS
LIETUVtU
CHORAS
tų bėgyje jau trečią kartą sau meisteris Chelsea. Šios žaidynės,
tą garbę išsikovojęs. Kiek to privačia iniciatyva suorganizuo
liau j šiaurę pavažiavę turėtu- tos, dabar bus oficialiai tvarko
V A I D I N A JOHAIMIM STRAUSS'O,
me progos stebėti škotus. Ten,
_
_ ,, .
m<
Aberdeen skaitomas dabartiniu | ^ J ^ o p o s futbolo unijos
Belgijos meisterio garbė šį
meisteriu, gi futbolo taurę lai
I TRULL V E I K S M U K O M I Š K A ,
OPEIIA,
met atiteko Briuselio klubui Anmėjo Hearts klubas.
derlecht. surinkusiam 3 taškus
Vokietijos meisteris Rot-Weiss daugiau negu antrą vietą laimė
Essen irgi jau pradėjo ginti sa jęs Gentoise klubas. Kad meis
vo titulą; reliatyviai mažiau ži teris dominuoja belgų futbolo
nomas SC Karlsruhe džiaugiasi pasaulj, matyti jau vien iš to
taures laimėjimu. Abi apvaini- j fakto, kad paskutinių 9 metų bė
kuotos komandos išbandė savo gyj e 6 kartus jie sugebėjo išpajėgumą. sužaisdamos draugiš- sikovoti meisterio titulą. Šių
kas rungtynes, kurios baigėsi ly, metų taurės žaidynių nugalėto
ju tapo Antwerp.f baigmėje nu
giomis 2:2.
Austrijos futbolo pirmenybes galėjęs Waterscbei klubą.
buvo gana dramatiškos. Jei se
Prancūzijos pirmenybėse lai
zono pabaigoj dauguma tikėjosi mėtoju tapo Stade Rheims; tuo
Vienos laimėjimu, tai šios min būdu klubas ketvirtą kartą lai
ties įgyvendinimas buvo labai mėjo krašto pirmenybes. Olymsunkus, nes paskutinę pirmeny pique Lelle taurės varžybų baig.
bių dieną pasirodė, kad Vienna mėje nugalėjo Bordeaux 5:2 ir
II
FC ir Wiener PC surinko po ly tuo būdu jie 5 kartą laimėjo t a u
giai taškų. Tik geresnis Įvarčių rę; tokiu laimėjimu negali disantykis pelnė Vienna klubui i džhiotis nė vienas kitas pranmeisterio vardą. Garsusis Rapid cūzų klubas. Įdomu tačiau paklubas išsikovojo trečią vietą. I stebėti, kad praėjusiais metais
Dabartinis austrų meisteris bu- meisteriu buvęs bei šiais meS C K M A D I E N U SPALIO M t N . 16^ D.. 1955 M.
vo išgarsėjęs karo metu, kada tais taurę laimėjęs klubas buvo
SOKOLU S A L Ė J E - 2 3 3 9 SO. KEDZ1E AVE.
vokiečių okupacijos laikais Vien patekęs į tokią formos krizę,
ię, pasižymėjo itin geru žaidi- kad beveik būtų tekę jiems apmu, ne kartą būdama Vokieti- leisti pagrindinę lygą; pirmenyjos pirmenybėse. Anuo metu už bėms pasibaigus Lile buvo vieKad jfisų pinigai atneštų daugiau pelno. .. ir b&tų saugiai apdrausti
klubą žaidęs garsusis Decker j nas iš paskutinių klubų.
visokiu metu... paprasčiausias dalykas — patalpinkite pas mus!
šiuo metu yra atvykęs į Ame
Italijos pirmenybėse Milanas
"aptarnauja JUS nuo 1928"
riką ir čia bando įsikurti. Šiais išsikovojo pirmą vietą, tačiau
metais Vienna švenčia 60 m. gy didžiausia netikėtumą patiekė
vavimo sukaktį. Dabar koman Udinese klubas,
pirmenybes
dos eilėse žaidžia 5 rinktinės žai baigdamas antruoju. Staiga į
dėjai.
pačias viršūnes iškilęs klubas
Klysta tie. kurie irano, kad atkreipė į save visų futbolo mė
Vengrijos meisteriu yra garsu gėjų dėmęsį. Nenuostabu tad,
sis Honved klubas, už kurį žai kai klubas buvo neseniai iš pa
džia toki garsūs žaidėjai kaip grindinės lygos pašalintas už
ST. AHTH0NY SAVINGS & L0AN ASS0CIATI0N
Puskas ir Kocsis. Minėta garbė praeityje įvykusius papirkimus,
1447 SO. 49th COURT, CICERO, ILLINOIS
yra atitekus klubui Voeroes Lo Italijoje kilo nemažas triukšTelefonai: TOwnhall S-8131—8132
bogo (Raudonoji Vėliava). Iš mas, gi klubo rezidencinio miesJUOZAS GRYBAUSKAS, Vedėjas
žinomiausių vengrų žaidėjų šio. to gyventojai rengė demonstraci
klubo spalvas gina centro puo- jas, kurių metu iškilo net riauP A K Š T O Svetainėje
likas Hidegkuti. Ar klubui pa-, šės
vyks meisterio titulą apginti, įVisų kraštų meisterių čia ne
3139 So. Halsted St,
domus klausimas; kiek anksčiau įmanoma išvardinti, tačiau neswsvyravu8i jo forma dabar jau j galima pamiršti Rusijos. Tiesa,
vėl pagerėjo. Jie laimėjo Mitro- • ten sezonas šiuo rietu pačiame
D A 6-9443 gaunama
pa taurę, baigmėje nugalėdami Įkarštyje. Meisterio vardą giUDA Praga 2:1. Minėtas če- na Maskvos Spartakas. Rusijos

PERKRAUSTAU
BALDUS

"PIRMYN"

ČIGONU BARONĄ

PRADŽIA 3 VAL. PO PIETŲ.

JONAS
,

MIDUOLIS,^
LEMON - ICE

GRADINSKAS

KRAUTUVĖ IR DIRBTUVĖ

ir kiti gėrimai

Televizijos, radijas, patefonai, lempos, antenos, baterijos

4 7 T H ST.

TEL. FRONTIER

M . JMZAS BARTKUS

DR. VLMJUTS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
€701 South Danuen Avenue

CICERO, ILL.

CLUB JOANA
MĖGIAMIAUSIA V I E T A CICEROJ
Kiekvieną sekmadienį tiesioginė radio trans
liacija iš Club Joana per radio stotį WOPA
7:30—8 vai. vakaro, 1490 KC—102.3 MC. Šokiams groja Bolevards
Cavaliers orkestras.
ZIGMAS IR JOANA SEFLERIAI, SAVININKAI

PRISTATOME ANGLIS BEI

Mes taipgi perkraustcme jūsų baldus saugiai — keletą blo-l
kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus.
^ ^ ^
__ Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas
mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe.

STASYS

FABIJONAS

2146 Ui Hoyne Avenue

Tel. Vlrginia 7-7097

BR. A. MACIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. Pirm., ketrlr., penkt. 1-4 Ir 7-9,
antr. 1-6, treč. Ir ie&t. pagal sutartj.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6817 South Western Avenue
* Chicago 29, I1L
Pasimatymai pagal sutarties
Telefonai REpubhc 7-4900
Bonidencija: GRovehill 6-8161

bR. T. DUKDULIS

8PEC. CHIRURGINES

LIGOS

GYDYTOJAS IR CHIRUltoAB

DR. V. P. TUMAS0NIS

šeštadieniais n u o 2 iki 4 popiet
rreč'adieniaifl pagal sutartj
Ofiso t e l . V i r i n i . 7 - M M
dezldeooljofl leL B F r e r l j 8-8244

MOTERŲ LIG V GYDYTOJAS

8267 South Halsted Street

OR. JULIJA MONSTAVIČIUS

DR. ONA VAŠKEVIČIUS

_ (Vaškevi^ialS)
GYDYTOJA I R C H I R U R G S
10748 South Michigan Avenue
6S46 SouUi K e d d a A v e a n e
Vai.: kasdien n u o 6 v. v. iki 9 v. v., Vai. kasdien 1—S p. p. Ir n u o
iftsyrus trečiad.
Šeštadieniais n u o 1 v. vak. doštad. 1—4 p. p.
iki 4 vai. popiet.
teitu laiku tik susitarus.
TeL:
Ofiso — P U l l m a n 6-6766
B u t o — EKglevrood 4-4979

GYDYTOJA D2 CEIRUOIG2

.

IIPI

•!!»!!•

— W

DR. A. NARBUTAS

PL.AI CIV

IR

VIDAUS

M . J. VAJTAITIS

U} I - — •

LIGOS

- 6757 South Western Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 h. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 ryto tr 6-g vaL v a * ,
destadieniais 1 0 - 2 .
OffeKt ir Imto teL OLrmplc 1-1181

Valandos: pirmad., trečiad., k e t v i r t , TeL ofiso Vlctory
penkt.
6:30—8:30 v. v a k . Antrad.
7-68*7 10—12 vai. ryto Sostad. 2—4 p. r.
Kitu laiKu pagal auaitarima.

TeL o f i s o V i r i n i s 7-0600,
ren. KKpubllc

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lisros ir akušerijn)

4055 Archer Avenue

1-1681,
TTotory 1-0742

DR. V. VILEIŠIS

DR. BR. GAIŽIŪNAS
(spec. m o t e r ų

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 1 iki 4 v. p. p. Ir 4—8 v. v a *
( K a m p a s 62rd ir Artesian)
Šeštadieniais 1—4 v. p . p.
VAL.
2—4 p.p. ir n u o 4—8 v. v a k .
šeštad. 2—-4 popiet.
IeL ofiso P R o s p e e t 6-9460
Trečiad. ir sekmad. uždaryta
Rezid. P R o s p e c t

— — — • ^ — — • ^ — ^ — p i

vak

M . A. VALIS-LAB0KAS

2423 VVest 6Srd Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl
4157 Archer Avenue
OOao vat.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:80 imi Ofiso ir bnio teL H i . n i l o c k 4.5615

0R. ALBMA PRUNSKIS
DR. VLADAS PRUNSK1S

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
802 vVest Slat
K a m p a s Halted ir 1 1 - m o s
gmtftų
Pri6mimo valandos: 2—4 p.p. kr
6^—S v. v. Sestad. 2—4 vai. popiet

GYDYTOJAI I R C H I R U R G A I
K a m p a s Archer Ir California A v a
3259 South Halsted S t
VAL.:
2—4 ir • — S v. p. p.
Kasdien S—6 vai. vak.
S fctad. n u o TeL ofiso P R 6-6446,
Šeštadieniais 2—7 vai. p. p„
HE
1—6
vai.
v
a
k.
išskyrus sekmadienius
Kitu laiku pagal susitarimą
TeL ofiso ir re*. WAlbrooa K-S388 Telef. Vlotory 1-1464. Kenki. 9S67 W.
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
23rd P L A C E , teL F R o n t i e r 6-5941

0R. F. C. W1NSKUNAS

DR. S. GEŠTAUTAS

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
2624 W. 71st S t
Kampas 71st ir Talman Ave.
Vai.: Nuo 7 lkl 9 vak. Sekmadieniais
tik susitarus.
Ofiso telef. I M e r o o e a n 8-7654 . .
Buto telef. LNterooean 8-8711

DR. K. GUDAITIS

Ofiso telefonas — B I s h o p

7-2616

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS

IR CHIRURGAS

4 3 4 2 Archer A v e n u e
( K a m p a s Kedsie Ir Archer)
VAL. kasdien n u c 2 l k l 2 vai.
Treciad. ir s e k m a d . t i k susitarus

Y. RASLAVIČIUS, M. D.

GYDYTOJAS JR CHIRURGAS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
Ofisas 10756 So. Michigan Ave.
1166 I H l l . l i s n A V E .
Vai.: Kasdien 2—12 vai. ryto. 1—4 <>l | K | . _
Tel. \VK 5-6426

2420 W<*t Mirąiette Bd.
VAL.

n u o 2 iki 4 p. p.; 4 Iki i
Treč. ir sestad. pagal sutartį

TeL ofiso CA 6-0167,

PR

M . P. Z. ZALATORIUS
GYDYTOJAS LB CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street
RezkL 8600 & Ariasla* Ava
VAJU 11 v. r. iki t p. p.; C—9 v. v.

š

Jf' |į;

£,,c,s

- °-

p

Ir 6—8 v. vak., išskyrus trečiadieni.
Sestad. 10 — f v. K i t u laiku sual- Vai.: 2-5 ir 6-8. išskiriant trečiadie
Aparatai-Protezai. Med. Ban
nius ir šventadienius.
tarua
dažai.
S p e c pagalba Ko>oaat
O F F I C E — 5025 NO. P A U L I N A
(Areli huppurta) Ir (A.
B e t h a n y Methndlst ligoninėje
Ofiso telef. YArds 7-1166
Tik pagal susitarimą t e l . A R 1-1493 VAL.:
t - 4 ir 6-8. ftestadienkis t - l
Rezidencijos — KTewart 1-4611
O R T U O P K D l J O S TIAJHMKOS L A B
1611 W . 68th St,, Cbieago 66. n i i a o *
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
TeL:
PRospect

DR. J. GUDAUSKAS

M. ZIGMAS RUDAITIS

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

756 VVest 35th Street

( k a m p a s Halsted ir 26-ta gratv6)
VAL.
1—4 ir 6 : 8 0 — 8 : 8 0 - p . p. k a s 
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą
šeštadieniais 1—4 vai.
Ofiso GRovebiU 6-4020
Re*.
iUiltop

Telef. R E p u b l i c 7-2290
SPECIALYBE CHIRURGINES I R
O R T O P E D I N E S LIGOS

2435 West 69th Street

Vai. kasdien 10—12 ir 6—8 vai. vak.
išskyrus pirmad. tik nuo 6 iki S v.v.
6-1660 Sestad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus

D R. G. SERNER
U E T U V I S AKIU GYDYTOMS
66 m e t u patyrimas
TeL YArds 7-1666
Pritaiko akinius

ūr. Aieiander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
2428 Wsst Marųuette Rd.

Dr. Antanas Rudokas, 0. 0.

756 Weat S6th Street
Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 lkl I. trelus.
VaL 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak. 1465 So. California Ave^ CUejtgo | JJlįį M i ntt l 0 a ± a "" 1,: P^"** 1 * 1 ** »»*^i
Tikrina a k i s : pritaiko
keičia stiklus ir

Tračiad. Ir iestad. pasai sutarti
•
t Aatdclte Y a i d s 7-7681
TeL ofiso P R . 6-6668, rez. REL 7-6166 Priima: vakarais 6 lkl 9 ; sestad.
10 vai. ryto iki 4: trečiad. Ir sekmad.
tik susitarus

0R. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GTDTTOJAfl)

GROvefclll 6-1666

OR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS l\į

D R. FM6K 0. KWINH

DR. PETER T. BRAZIS

»5i

PEČIAUS ALIEJŲ

South VVestera Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
( K a m p a s 47-tos i r D a m e n A r e . )
(KVIECIN8KAS)
SPEC. CHIRURGINES LIGOS
Tai. kasdien n u o 6—S vai. r a k .
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
6255
South .Western Av<
Šeštadieniais 2—4 vai, r a k .
1651 West 47th Street
Vai. 2—4 p. p. ir n u o 7 — I
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutartj
Sestad.
2—4 popiety.
Trečiad.
ir
Teief. ofiso I 3 f a r e t t e 3-6048
LIGONIUS P R I I M A : Kasdien n u o 2 sekmad. uždaryta.
Ros.;
WAlbrook S-S848 vai. iki 4 v. popiet. N u o 7 v. Iki 8:80
Tel. ofiso H E . 4-5849, m H E . 4-2S24
TeL ofiso: DAattee 4-1126
TeL ofiso G R 6-5399.
P R , 4-4711

Pas specialistą nupirksi pigiau, sutaisys geriau

MES

DR. VYT. TAURASTUPČIAUSKAS

RF.MMLA P R A K T I K A I R
(MEDICAL B U I L D I N O )
fcPfcC. I f G T F R L LIGOS
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad.
Ofisas
ir reakL: 2410 W . 51st 84.
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo
Tel.
P
R 6-1226 arba W E 6-6677
2 • . — 2 vai. vakare, Trečlad. n u c
Ofiso
vai.:
Pirm. S—10 v. v. Antr.,
11 r a l . ryto — 1 v. p. p. Sestad. U
Treč. ir Penkt. 6—9 v. v. Ir Ketv. ir
nd. ryto iki 1 r a l . pogset.
šeštadieniais 2-4 vai. popiet.
Ofise tel. R E . 7-11SS
Ud WAIbmnk &-S7SS
Tel. ofiso H E 4-2126, ras. P R 6-6464
Tol. ofiso Y A. 7-5667, m*. Itl ~ 7-4666

SSM W. Cfcioago A m , Obioago 22, BL
Vai. 1 2 : I 0 - t : 1 0 , • - • p.p pirmad..
antrad., ketvirtad. ir penkt&d.; 11 v.
ryto iki 2 vai. p.p. sestad. T i k susitarus trečiadleaiaia

2500 U est SSrd Streot

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

7116

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VAI* kasdien nu6 i—I p. p. ir 7:1c
lkl 9 vai. Trečiad. Ir Sėst. uždaryta

€-1998

Vai.:

DR. IRENA KURAS

(UETUVIS

J. G. TELEVISION CO.

2 5 1 2 W.

kasdien 1-8, iestad. l - l
Telef.
TOwnhall S-OM6
Valandos: Antradieniais Ir penkta Tel. ofiso ir rez. REpoblic 7-4146
8 6 M W e t t 68th Street
dieniais nuo 7 li*i 9 v a i vak. Sestad Vai. 11-2 ir 6-9 v. v. S e i t 1-4 p. p.
Vai.:
tik Ii anksto susitarus
Kitu
laiku
pagal
susitarimą
nuo 10 ligi 12 ir nuo 1 ilgi 1 v. p. p
retof. H E m l o c k 4-7080, n> atšakiu*
Kitu laiku t i k susitarus.
s k a m b i n u CEntral 6-2294
Ofiso telefonas: P R . S-Slflt
mm tt*e*. WAlbrooh »-6Q7«
(Gydytoja Ir ChirurgS)
KCDIKIŲ I R VAIKŲ LIGI
Tel. ofiso E V 4-7376; rez. G R 2-9203
SPECIALISTI
( k a m p a s 71st ir California)

•822 South Western Avenue

LIGŲ
6PECIAL18TI
PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pacal
susitarimą, išskyrus trečiadienius

2422 Weat Margnatto Bd.
Telefonas

RMlanoe

6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS
(LIETUVIS

VAL.

GTDTTOJAfl)

8925 Weat 59th Street
1—4 popiet, 6:00—8:10 vak.

Uždaryta trečiad. Ir Sestad. vakarais

D

" **

Jei turite parduoti mr HnitomoTek Ofiso C K 4-0256, res. O R 6-8876 ti, pasiskelbkite cmulkiŲ skelbimų
DR. A. Z. ŠAULYS
skyriuje. Skelbimą galite perduoti
OYDYT0JA IR CHLRUBG8
4645 8. Ashland Are. (kamb. 211) telefonu: Vlrginia 7-6640.
Pirmad., antr., ketv. Ir penk.
«: JO—8:00 vai. vakare
Seat. n u o 2 lkl 4 p o p i e t
Re*. 8066 S. Campbell A v e .

H

o ^ '**>&.

DR. STRIK0L
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4645 So. Ashland Ave., Chicaco
VAI* n u o 2—4 ir <—8; trečiad.. ses
tad.
ir sekmad. tik pagal sutartj.
Jeigu neatsilieps vtršminCti telefonai.
TeL e f l s o YA 7-4*87, r e c P R 6-1660
saukite M I d w a j 8-0001

Skdbkites "Drauge"!

r
*^<54V1W0
S

DmmASttS DRAUGAS, CffiCAGO, HUS08

Penktadienis. rugsė;o 30, 1955

lllll

DDT KOMUNIKATĄ PASKAIČIUS

=r

DRAUGAS

P. VIDGINIS

TBM LITHtJ ANIAN DAILY FBBEND

H
=

šeštadienį spalio 1 d.
ROtlŲ KLUBO SALĖJE IR UŽEIGOJE, 1820 W. 46 St.
rengia Unksmę Š I U P I N Į
Bus įėjimo pryzai, gros geras orkestras

Korespondentas Vladas Bar- kis, P. K. Šveikauskas, Jackū
čiauškąs rggsėjo 15 d. "Nau nas, J. Petrėnas, J. Suveizdis,
jienų" 217 nr. aprašė Jurgio "Keleivio" redaktorius J. Sonda
Entered M 8*cond-Claaa Matter March I I , 191f, at Chioaco, IUlnoto
Unde» the Act of March I, l t T t .
Paknio ūkyje, Thompson, Conn., ir kiti.
Viaus maloniai kviečia Savininkai
Pasak
korespondento:
"Suva
rugsėjo
3
—
5
dienomis
įvykusį
«UB8CRIPTION RATEfl
Memb«r of the Cathollo Preas Am'n
4>
$8.00
per year outaide of Chicago
pirmąjį Demokratinės Darbo žiavimas visas tris dienas klau
Pabllahad
da»ly, azept
Sundays,
Laisves Karelijai ir
90.00 per year ln Chtcago A Cicero
by t h e
Talkos suvažiavimą. Jis ~rane- sė |domių pranešimų, svarstė t?
98.00 per year in Canada
Lithoaman Catholic Prese Soctety
Forelgn 911.00 per year.
šė, kad suvažiavime buvę trys'esamą mūsų visuomenės politiPabaltijui!
% metų
B mSn.
1 min.
PRENUMERATA:
Metama
referatai, kuriuos skaitę dr. Juo nę ir kultūrinę būklę, statė gai1.00
$276
$1.25
Chtcacoj Ir Cicero]
91.00
Kitur JAV Ir Kanadoje
$8.00
$4.60
$2.60
91.00
Al.
GLmanias
zas Repečka, inž. Kozmą Bal- j res tolimesnei DDT veiklai, klau
*Tfart«»ny>
111.00
%* M
99.00
91.16
Rimtas Clevelando dienraš kus ir Jonas Kiznis. Dr. J. Re-1 sė referatų, diskutavo juos ir,
Redakcija straipsnius taiso BMVO nuožiūra. Nesunaudotu straipsnių nepečka savo referatą skaitęs dau-! po trijų dienų įtemptų svarstyMUKO, juos grąžina tik 15 anksto susitarus. Redakcija už skelbimų
tunnj tis "The Cleveland Plain Deagiau kaip dvi valandas. Jis reiš-' mų, nutarta apie DDT pirmojo
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą.
ler" visiškai vietove ir laiku
kęs savo nuomonę socialinės' suvažiavimo darbus nuosekliu
pareiškė savo komentarus, ry
santvarkos klausimu ir jos per-1 komunikatu pranešti visuomešium su sovietų nusistatymu su
spektyvas; demokratinės srovės' nei".
grąžinti suomiams jūrų k i r o
(kampas Wood Street)
pareigas jas gerinti. Taip pat
To "nuoseklaus komunikato" Į
laivyno bazę Porkkalą.
kalbėjęs apie žmogaus kultūrą nebeilgai reikėjo laukti — jis
Savo metu sovi3tų paimtoji ir jos laisvę, sąžinės laisvę. Dis
jau buvo atspausdintas sekan
Porkkalą buvo ir yra nedaloma kusi jose dalyvavę: dr. P. Grigai
ATVIRKŠTINIS KELIAS
čiame, rugsėjo 16 d., "Naujie
Suomijos dalis. Bet, rusų oku tis, Alena Devenienė, žurn. Hen
nų" 218 nr.
Šiais metais Europos žemyne gausu konferencijų. Buvo pacijos laiku, būta žemės skly rikas Blazas, dr. M. Devenis,
Komunikatas "DDT suvažia
susirinkę keturi didieji. Spalio mėnesį susirinks JAV, Anglijos, po aklinai atskirto nuo likusios adv. Keistutis W. Michelsonas
Prancūzijos ir Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministeriai.
suomių žemes. Net traukiniai iš New Yorko (gal tas pats, ku vimo pasisakymas lietuviškosios
Situose susitikimuose daugiausia paliečiami europiniai klau kursuoją tarp Turkų ir Helsin- ris ligsiol rėmė laisviečius?) ir kultūros klausimu" paskelbtas
simai, tad natūralu, kad tokios konferencijos šaukiamos Euro- \rlQ^ jca(j ^ nededami per už kiti. Pastarasis yaptingai verti- DDT steigėjų valdybos, suva
žiavimui pavedus. Jo įsidėmėti
poje, o ne kuriame kitame žemyne.
gintą teritoriją, turėjo būtinai nęs dr. J. Repečkos referatą,
Priešingu keliu nusistatyta pasukti kaikurių mūsiškių po uždangstyti vagonų langus ir j ' Be jau suminėtų asmenų, su nas vietas čia pacituosime:
wrrwotrr COSTIY. WIT couicmc
"Buvo iškelta ir pabrėžta, kad
litikų bei politikuojančių. Dalis jų yra įsitikinę, jog Vyriausias
kartu kęsti specialių sargybinių važiavime dar dalyvavę prof. Joj
nepakantus konfesinis dogma
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas nepaliktinas Europoje. Jis per
— traukinio palydovų prie- na s (gal Juozas?) Kaminskas,
tizmas marina paskiro žmogaus
keltinas į Jungtines Amerikos Valstybes, kur esą daugiau pa
žiūrą.
Kipras Bielinis, Jonas Pakalka, ir visuomenės kūrybines jėgas
jėgų...
+m
r«
"The Cleveland Plain Dealer" kuris suvažiavimui pirmininka- ir polėkius; kad jis tebeviešpa
Netolimas metas, kai dalis nūdienių Vliko j Ameriką kėlėjų
toliau sako, jog rusams toji vęs, dr. B. Matulionis, N. Jonuš- tauja lietuvių kultūrinėj ir politi
buvo pažiūros, jog Lietuva yra Europoje, gi europiniai klausi
nėj veikloj, dažnai paversdamas
mai tebus sprendžiami ne kur kitur, kaip Europoje, dėl to Lie Porkkalos bazp visiškai nerei-,
kalinga.
Ypač
dabar,
kai
Rytų
tuvos laisvinimo veiksnys turįs palikti Europoje...
lomis šiaurinį Petsamo regioną, gražiausius lietuvių tautos sie
—
Vakarų
santyKi&i
lyg
ir
"šil
kimus intrigų ir demagogijos
Šiandien tų pačių asmenų galvojama priešingai. Dabartinis
prie Baltijos jūros. Ir tik tada,
tėja",
pagaliau,
kai
pasaulis
sa
pelkėmis; kad šitoks viešpata
susisiekimas, esą, netrukdo betkurioje žemės rutulio dalyje
kai Maskva grąžins tas visas
vose
ginklavimosi
rungtynėse
vimas prisidėjo, jog Lietuva bu
spręsti Lietuvos laisvinimo klausimą...
sritis
ir
atstatys
Pabaltijo
kraš
pasiekia nuostabių
rezultatų
vo ir tamsi ir juoda; ir kad jis
AR NETEKS VLIK*. KELTI Į UGNIES ŽEMĘ?
Prekiaukite su Vladislovu Klash, kuris jums duos
aeronautikos ir iš toli vairuo tuose, Lietuvoje, Latvijoj* ir ir'šiandien mus smugdo ir veda
Neturima čia tikslo narpliotis po šituos kaikurių mūsiš jamų šaudmenų g a r n y bbje, Estijoje, laisvę, kuri teisėtai į dvasinį merdėjimą, atsilikimą
geriausias sąlygas ar pirksite grynais pinigais ar
kių politikų bei politikuojančių pažiūrų pasikeitimo lūžius. Tiks Porkkalą jau jokiu būdu negali priklauso tiems kraštams, tuo ir — per lietuviškos savigarbos
išsimokejimui. Nereikia įmokėti rankpinigių.
lingiau žvilgterti į pasirinktosios linkmes prasmingumą. %
apsaugoti betkurios įsivaizduo met jau galima bus šaukti, jog praradimą — į nutautėjimą".
Motyvas, kad šiuo metu Jungtinėse Amerikos Valstybėse jamos atakos ant Leningrado. prašvito visiškai nauja diena
"Šalia to buvo atkreiptas dė
yra daugiau pajėgų, negu, sakysime, Europoje, nediskutuotinas. Be to, rusai ir šiaip turi nema Rusijos elgesy ir politikoje. mesys į tai, kad absoliutizmo
Tačiau ar jis jau sudaro pagrindą Vlikui perkelti' į Ameriką žus suomių t3ritorijos plolus Taip šauniai pasisako mūsų ci tradicija, varžanti lietuvio kūry
tik dėl to, kad ten daugiau pajėgų?
okupavę. Karelijos provincija tuotasis dienraštis. Ir tas tik binę laisvę, remiasi primityviu
Bene būtų tikslingiau pasvarstyti, ar yra skalė neatliktų l j į ~ į j į į ' j u k l i e k ; s i sovietų ži parodo laikraščio bendradarbių patriotizmo supratimu, šis su
darbų, kurių nepajėgia atlikti nei Altas, nei įgaliotas m i n i s - ' .
P a s a u l i s d a r neužmiršo, platų reikalų pažinimą ir tinka pratimas yra tapęs populiariu
teris Zadeikis, nei LLK? Jei tokių Lietuvos laisvinimo b y l a i i ^ . r u s a m s o k u p u o j a n t tą Suo- mą jų sugretinimą. Nes tuo pat mitu, kad tik bajorų, klebonų ir
būtinų darbų Jungtinėse Amerikos Valstybėse esantieji minėti
mijos dalį, 400,000 bėglių turė metu, kai didžioji dalis ameri diktatorių valdoma Lietuva yra
veiksniai neatlieka, tokiu atveju perkėlimo motyvai darytųsi
jo rasti vietos, darbo ir duonos kinės spaudos* nemažai pasisa verta lietuvio maldų ir vilčių.
(kampas Wood Street), Chicago 9, Illinois
rimtesni. Tačiau, iš kitos* pusės, vargu ar jie jau sudarytų
Tą
mitą
ugdė
vadistini
režimas
kė
nauju
posūkiu
suomių
—
ru
s
likusioje Suomijoje. Ir tai tau
pagrindą Europoje esantį vienintelį veiksnį nukelti Amerikon.
Telefonas LAfayątte 3 - 7 7 7 1
tai gali būti amžina garbė, jog sų santykiuose, labai retai kas Lietuvoje ir to režimo palikimas
Esant neatliktų darbų skalei, kurių, sakysim, nepajėgia atlikti
tebėra
gyvas
išeivijoje".
įsipareigojimų
metu, užsiminė apie čia pat, Suomijos
minėtieji amerikiniai veiksniai, būtų galima kelti klausimą, ar sunkių
^s
pašonėje laimingai gyvavusius
"Suvažiavimas
sutarė,
kad,
suomiai
gabėjo
gausiems
pabė
jie negalėtų įtraukti daugiau pajėgų, kurių gausumu ramstosi,
gėliams suteikti deramą globą tris Pabaltijo kraštus, kuriuos siekiant lietuvių asmeninės • ir
kad neatliktus darbus atliktų.
niekuo nepateisinamas rusiška- visuomeninės kultūros spartes
Gi šiaip jau dėl ambicinių ar partinių išskaičiavimų užsi ir rūpestį.
Be to, rusai dar vis pašilai- sis gruoboniškumas tebelaiko nio augimo, reikia visų pirma
moti kilojimai nedarytų nei rimto įspūdžio, nei derintųsi šu pa
kitokio dvasinio klimato. Tokį
gyromis apie turėjimą jėgų.1 Europoje palikimas tuštumos kaip ko turtingą savo nikelio kasyk- savo sterblėje:
sveikesnį klimatą gali sukurti
tik atestuotų, jog mes pristigome pajėgų Lietuvos laisvinimo
tik naujas lietuvių tautos atgi
visiems frontams. Patogesnis gyvenimas ir riebesni uždarbiai Valstybėse ir turės progos plačiai supažmdinti mūsų visuomenę
mimas — atgimimas, pagrįstas
darosi svarbesni už jungimąsi Lietuvos bylos kėliman europi su Vliko veikla ir jo ateities užsimojimais Lietuvos laisvinimo
ne tik Lietuvos, bet ir kiekvieno
niame fronte (tatai patvirtina Europon atsilankę mūsiškiai ame darbų baruose.
Svečias iš Europos yra stambi asmenybė. Keliais atvejais jos gyventojo laisve ir gerove.
rikiečiai, teigdami, jog niekas nevyktų į Vokietiją).
Šio atgimimo viltis remiasi tikė.
Tačiau kai gyvenimo patogumai nusveria išstojimą Lie jis yra buvęs nepriklausomos Lietuvos finansų ministeris, Stei
(Nukelta į 4 psl.)
tuvos reikalo pirminiame bare atsistoti, tuo atveju tenka su giamojo Seimo ir visų Lietuvos seimų atstovas.
simąstyti, ar beturime karių Lietuvos gynimo frontui?
Popietis. Jau po keturių. Antašavos ir Salamiesčio I Pareigos labai atsakingos ir padėtis perdaug kritiška,
Šiandien kalbama apie Vliko kėlimą į Ameriką dėl pajėgų.
vieškeliai nuolatos žvalgomi. Iš ten turi priešas pasiNetrukus paaiškėja, kad nuo Antašavos VabalninO ar negali būti momento, kad tos pajėgos dėl kurių motyvų
V L A D A S RAMOJUS
rodyti. Salamiestėnai jau pasitraukę, kupreliškėnai Va-1 kan slenka bolševikų daliniai. Antašavos vieškelis prieš
atsidurs, sakysime, Ugnies 2emėje? Tada jos vėl pradės šaukti,
balninke dar nepasirodė ir tikknės, kad jie yra kur nors Į Vabalninką kertasi su Salamiesčio vieškeliu, prie kurio
kad prie jų nukeltinas Lietuvos laisvinimo veiksnys.
tarp priešo ir mūsų. Aplinkui jokio šūvio negirdėti, j dabar esam. Kiekvienu momentu galim likti atkirsti.
UŽMIRŠTAS PAGRINDINIS TIKSLAS
— Kas pasinaudos to darbo vaisiais? — skaudus Įsakymo grįžti į Vabalninką iš štabo vis nesulaukiam.
Spaudoje gausu įtikinėjimų, kad Vlikas pasidaręs nepajė
slogutis užgula širdį. Mintys lekia pas motiną ir gai
Temstant prasilaužiam į Vabalninką. Mūsų sar
KARO NUOTYKIAI
gus. Šitie įtikinėjimai turi šiek tiek pagrindo ta prasme, ka
liuosi nuo jos atsiskyręs.
gybų priešais miestelį nebematyti, tik juoduoja tušti
dangi kaikurios Vlike esančios grupės pasimetė nuo pagrindinio
Užbėgu į namus, pasiimu dviratį ir rožančių. Ten apkasai. Ir miestelis tuščias, apsaugos būrio nebėra...
tikslo, būtent Lietuvos laisvinimo klausimą iškeitė į partinį iš
tuščia ir klaikiai nyku. Nė gyvos dvasios. Tik sode Kas minutę darosi vis tamsiau, miestelis atrodo toks
skaičiavimą. Jos šaukia dėl stokos darbingumo ir pačios bet
tiek daug prinokusių serbentų ir darže, tiesiose ir išra baugus ir paslaptingas. Iš vieno skersgatvio mus stai
kokį darbą trukdo tik dėl to, kad dauguma nepaklunsta mažu Tęsinys 10
i
ga aplieja kulkomis. Nuo kapinių atsiliepia kulkosvai
mos diktatui. Nėra jokių duomenų tikėti, kad šitų užmačių
Štabe sužinau, kad zarasiškiai apsisprendė iš Va vėtose ežiose, šviečia motinos kruopštus darbas ir
dis. Šviečiamos kulkos skrieja virš miestelio medžių
atsisakytų dabar šaukiančios grupės po to, kai Vlikas būtų nu- balninko pasitraukti. Keistas apsisprendimas: paža- triūsas.
keltas į Ameriką. Ne vietovės pakeitimas, bet atsigręžimas \ j jujp į r pažadų netesėjo
Mūsų sargybos tuo tarpu vis mažinamos. Turgaus tamsių viršūnių.
Mes metam dviračius ir glaudžiamės prie švento
tiesioginį tikslą — būtent į jėgų telkimą Lietuvos laisvinimo
Zarasiškiams išvykus ir įkartu perpus sumažėjus aikštėje stovi vežimai ir dviračiai. Visi esam labai ne
reikalui — tegali sudaryti sąlygas darniam darbui.
jėgai, griūna visi planai. Dabar lieka aišku, kad Va aiškioje padėtyje ir laukiam ką gero ateinančios valan riaus mūro sienos. Priešais šventorių matau savo gim
Simas Miglinas, Vokietija balninkas liks negintas. Mes žadėjom iš paskutiniųjų dos lems. Keliolika vyrų, pasipiktinę susidariusia pa tuosius namus. Šalia jų stovi augštas gluosnis. Šią aki
laikytis ir uždegti kitus tokiam pat ryžtui. Bet vėl liki dėtimi, palieka būrį, draugus ir patraukia į miškus. Mes mirką matau savo laimingą vaikystę, tėvų šilumą ir
mo valia... Kapitonas bando susirišti su lietuvių ko „šarvuočiai" susitariam visi drauge būti. Sužeistieji globą...
Šaudymas aprimsta, mes vėl sėdam ant dviračių
Mūsų bendradarbis p. Simas Miglinas savo straipsniu iš mendantūra Biržuose ir iš ten šauktis pagalbos. Bet kupiškėnai evakuojami ir štabo sanitarinis punktas lai
ir lekiam link kapinių. Ten pasivejam betraukiančią
reiškia mūsų dienraščio nuomonę, kurią mes esame pasakę ne komendantūra nebeatsako. Rezistencijos centrai at kinai perkeliamas į sodžių už miestelio.
Tuo tarpu vienas iš karininkų kreipiasi į „šarvuo Pasvalio link savųjų koloną. Antašavos vieškeliu į Va
vieną, bet kelis kartus. Tos nuomonės mes ir dabar nesame pa kirsti ir ten, atrodo, šiuo metu betvarkė.
balninką slenka bolševikai. Mūsiškiai iš kulkosvaidžių
— Kaip pasielgti ? — sunikus klausimas gula kapi čius": ,
keitę. Vliko vieta Europoje. Kitaip galėtų būti tik tuo atveju,
— Jūs drąsūs vyrai, žinau, šiam uždaviniui drąsių pavanojo anuos. Tai buvo vieninteliai ir paskutiniai
jei pačią Lietuvą kas nukeltų į kitą kontinentą. Bet to niekas toną. Priešas, nebesutikdamas jokio pasipriešinimo, be
šūvio eina pirmyn. Kapitonas, kaip ir visi, jaučiasi stip ir reikia.
šūviai...
nelaukia ir nesulauks.
Liepos 22 dienos popietis. Mes stovim Pasvalio pa
Mes gaunam specialų uždavinį ir po keliolikos mi
Ta pačia proga galime pakartoti ir Alto vykdomojo komi riai apviltas tų, kurie žadėjo padėti, bet dabar iš kovos
lauko
pasitraukė.
nučių išvykstam į Cypiškio augštuma, esančią t a r p Va šonėje. Per naktį spėjom nutolti daugiau kaip dvide
teto nusistatymą, pareikštą prieš keletą mėnesių New Yorke
' Vėl esu pasiunčiamas ryšio reikalu. Slinkdamas balninko ir Salamiesčio pusiaukelėje. Mums duotas už šimt kilometrų nuo namų ir tų vietų, iš kur žadėjom
įvykusiame pasitarime su Vliką sudarančių politinių grupių vei
kėjais. Tada ir gyvu žodžiu, ir raštu buvo Alto pasakyta: jei pakluonėmis, susiduriu su poetu Vincu Stoniu, bery davinys stebėti priešo judėjimą. Susidūrę su bolševikų pigiai nepasitraukti. Bet likimas mūsų ateitį kitaip nu
žvalgais turėtumėm leistis ir j kautynes, pastebėję stip lėmė. Mes pasi traukėm be kovos...
reikalinga betkokių pakeitime, Vlikas tekviečia savo posėdžius mančiu savo tėviškės sode tarp saulės ir žalumos.
Iš priešais esančio Pasvalio ateina nekokios žinios.
— Ar dar toli ? — klausia jis mudviem susitikus. resnes jėgas — trauktis į Vabalninką.
kur nori, kur patogiau, tačiau jo vadovybė, pirmoj eilėj Vykdo
— Už devynių kilometrų, kunige, — atsaikau ir
Žinom, kad mūsų uždavinys pavojingas ir atsakin Ten stovintis nedidelis vokiečių kareivių dalinys degina
moji Taryba, būtinai turi pasilikti Europoje. Altas pasakė savo
nuomonę, nes buvo prašytas tai padaryti. Šiaip jau jis į Vliko pastebiu liūdesio šešėlius staiga įsimetusius nuolatos gas. Ne vieną ir šiurpas nukrečia. Mūsų tik dvylika ir turtą ir ruošiasi evakuotis. Bolševikai artėja prie Pa
vidaus reikalus ir jo susitvarkymą nesikiša, nors Lietuvos lais- besišypsančian kunigo ir poeto veidan.
ginklai palyginus prastoki. Cypiškio augštuma jau 1943 svalio. Vietinis apsaugos būrys irgi pasiruošęs kiekvie
Taip, už devynių kilometrų yra tie, kurie persekios m. buvo nušlakstyta dviejų lietuvių patriotų: vienas nu momentu pasitraukti iš miesto. Iš kur ir kaip rau
vimo darbuose labai glaudžiai bendradarbiauja.
kiekvieną lietuvį patriotą, nenusilenkiantį okupantų žuvo nuo raudonpartizanių pasalų kulkos, kitam šū donarmiečiai žygiuoja, žinios labai miglotos. Bet aišku,
idėjoms, kankins kunigus ir tikinčiuosius, uždarinės viais buvo sutraiškytas blauzdikaulis ir jis liko inva kad paispriešinimo nėra ir kad jiems visi keliai atviri.
Tiek daug garbingų keros veteranų išauginusi ir Lie
bažnyčias.
lidas.
tuvos laisvės kovose savanorių bei paritzanų taip nar
Dr. Petras Karvelis yra atvykęs į New Yorką ir dalyvauja
— Aš atsiduodu Dievo valiai ir pasilieku, — taria
Atvykę į Cypiškio augštuma, išbūnam iki saulėlaipavergtųjų tautų atstovų suvažiavime. Kadangi jis yra Vliko kunigas atsisveikindamas, ir aš nueinu mąstydamas dos. Mes taip blogai užsimaskuojam, kad pora apylin siai ginta šiaurės augštaičių žemė šį kartą besąlyginiai
Vykdomojo Komiteto užsienių tarnybos vedėjas ir Vliko narys, kada gi vėl, anot poeto Vinco Stonio, gražių dainelių kės žmonių pastebi mus ir ateina su pilnais ąsočiais [kapituliuoja...
(Bus
d a u g i a u )
alaus mūsų pavaišinti. Bet šį kartą alaus atsisakom.
reikia manyti, kad jis kiek ilgiau pasiliks Jungtinėse Amerikos daug girdėsim tyliuoju vasaros laiku...
«, ŪL M
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DABAR JAU GALITE G A U T I
T O W N O F LAKE U T I L I T I E S
KRAUTUVĖJE,

1800 West 47th Streot

FRONTAS PRIE KAREIVIŲ NIEKADA
NEBUVO KELIAMAS...
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TOVVN OF LAKE UTILITIES
FURNITURE AND APPLIANCES

1800 VVest 47th Street

LENKTYNĖS SU ŠĖTONU

IR MES TAIP GALVOJAME

DR. PETRAS KARVELIS

.•-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS

ĮAMŽINTAS LIETUVIO VARDAS
BRAZILIJOJE
Kun. Jono Kiviliaus nekrologo vietoje

VICEPREZIDENTO NIX0N SEIMĄ

KUN. BEN. SUGINTAS, Anhumas, Brazilija
Lankydamas artimas ir tolimas Brazilijos lietuvių koloni
jas,
turėjau progos nuvykti į
Brazilijos gilumą, jau arti Ma
to Grosso džiunglių, aplankyti
tenai daugelį metų gyvenantį

klebonui tekdavo primityviausio
mis priemonėmis
(dažniausiai
raitam) lankyti. Kad susidary
tume tikslesnį vaizdą, kokie sun
kūs buvo kun. J. Kiviliaus pas
kutinieji gyvenimo metai, pasižy

kun. Joną Kivilių, mano semi mėkime j o parapijines ribas,
narijos laikų draugą ir prietelių. bent vardais ir nuotoliais: Na-

Penktadienis, rugsėjo 30, 1955

aruodą prasilaužti su Rytų dvaDDT pažiūros ir siekiami kios talkos siekiami tikslai y r a
jsia, nusikračius mirusiųjų pa- tikslai šiuo klausimu, kaip ma priešingi gyvybiniams lietuvių
likimo".
tome, visiškai sutampa su kotautos siekiams ir jos kovai už
munistų pažiūra ir jų vykdoma
išsilaisvinimą.
Šioje vietoje pravers prisimin
praktika. Tik komunistai tie
ti Rytų Vokietijoje jaunimui
siau ir aiškiau pasisako, jų ter
peršamą broSiūrą "Komunizmas
minologijoje religija ir vadina
ir religinė moralė". Ten sako
K02ICOS
ma religija, o DDT religija — V I K T O R O
ma, ''kad komunistinė moralė
CALL ME MOTORS 0 0 .
"nepakantus konfesinis dogma
Lietuviška gasolino Shell stotis Ir
yra griežtai priešinga religinei.
tizmas".
Auto taisymas. 67M S. WeeViii A ve.
Tarp savęs jos yra nesuderina
Tel. R E 7-MSS. Atliekami motorų
remontai,
dažymo darbai
mos, kaip laisvė ir vergija, tie
DDT kvietimas talkon negali ir keičiamoslyginimo,
dalys.
sa ir mela-a, šviesa ir tamsa".
ir neturi būti išgirstas, nes to
Toliau brošiūroje tvirtinama,
kad komunizmas gina laisvę, t i e

cf

są ir šviesą, o religija, prisi
Deja, jo jau neberadau gyvųjų randiba — 20 km. per tankiau
dengdama Dievu, palaiko ir re
sius miškus su 1000 gyventojų;
tarpe...
mia vergiją, melą ir tamsą. Ko
Amžinos atminties kun. Jonas Norte Negro 11 km., su 2000
munistine moralė remiasi komu
Kivilius gimė 1895 m. rugpjū gyventojų; Ovidio — 35 km. su
nistų partija, o religija — at
1,000 gyv.; Fazenda Cruzeiro
čio 8 d. Mažeikiuose.
gyventais prietarais. Komunis
Kun. J.^Kivilius Kauno kuni na Gruta — 50 km., su 500
tinė moralė esanti moralė gims
gų seminariją baigė 1920 megyv.; Mandioca — 54 km. su
tančio naujo pasaulio, o religi
tais. Vikaro pareigas ėjo Joniš- 3,000 Jyv.; Guaraja — 50 km.,
nė — atgyvenusi senojo pasau
Joniškio ir Iinkuvos parapijose. Į su 500 gyv.; Jubran — 35 km.
lio tamsybė.
Braziliją atvyko 1927 metais lie su 1,500 gyv.; Bairro da Onca
pos 10 d. laivu "General Belgra-Į — 10 km. su 1000 gyv.; Sao Jo
no" — per Santos uostą. Nuo se de Mosquito — 15 km. su
upes tingai ir pigiai taisau
savo atvykimo iki 1931 metų 1,500 gyv.. Pačiame parapijos
klebonavo Švento Anastazijaus centre turėjo 4,000 gyventojų.
TELEVIZIJOS
Jo plačios apimties parapijos
(Santo Anastacio) mieste, už
800 km. nuo Sao Paulo. Nuo jo žmonės labai neturtingi. Susisie
APARATUS
parapijos, tik už 50 km buvo kimas be galo vargingas. Anhu- JAV viceprezidentas Richard M. N*ixon, jo žmona ir dvi dukreles —
Garantuoja darbą ir dalis.
Tricia,
8
metų,
ir
Julie,
5
metų.
(
I
N
S
)
mus
—
apskrities
miestas
netu
įsikūrusi lietuvių kolonija "LiI
MIGLINAS
tuania", kurioje buvo per 30 liet ri grįstų gatvių ir dažnai pur
šeimų. Tenai gyveno Ignas ir O- vas tiesiog neišbrendamas. O vie tiesti naujus, platesnius tiltus į stepių dykuma. Su tuo kėslu Telef. — HUmbold 6-1038
na Stuokai, kilę iš Rokiškio aps., nam vieninteliui kunigui reikė visos žmonijos didžiuosius lai pavergtosios tautos neatlaidžiai
Juz ntų parapijos, Civilių km. jo aptarnauti ne tik miestas, bet mėjimus, nešančius laisvę, ge kovoja, kovoja su juo ir laisva
rovę ir teisingumą kiekvienam sis Vakarų pasaulis, o DDT vei
1956 METŲ
Ona Stuokienė per šešis metus ir apylinkės per 60 km.
kėjai siūlosi į Vakarų kultūrdB
• TELEVIZIJOS •
Mane, rašant šiuos įspūdžius, žmogui".
buvo kun. J. Kiviliau3 šeiminin
FM ir NEŠIOJAMI RADIJAI
Nesiimu iš esmės, visu platu
kė. Ši šeima dabar gyvena Ja ap'ma nuostaba ir pasfgėrėji• u g i t o s kokybes fonografai
mas, ką gali nuveikti vieno žmo mu pasisakyti iškeltais klausi
ponų kolonijoje Itaąuera.
— DULKIASIURBLIAI —
gaus pasišventimas, energija ir mais, tenoriu tik atkreipti
Elektriniai laikrodžiai
NUO €ŽSF*ENEJUSIŲ
Plėšriųjų žvėrių krašte
VIDAUS
IR LAUKO ANTENOS
"Draugo"
skaitytojų
dėmesį
į
darbštumas. Žinome, kad kun.
SKAIDANČIŲ ŽAIZDŲ
—
TV
I
R
RADIJO LEMPOS —
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tose apylinkėse, anais laikais, J. Kivilius per nepilnus 7 metai, kad Demokratinio Darbo
BATERIJOS — DALY8
buvo labai mažai ir retai apgy tus būdamas Anhumas parapi Talkos sumanytojai ir rėmėjai,
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ. AT
Visų radiju, fonografų, TV Ir
ventų vietovių. Šimtais kilomet jos klebonu, amžiaus ir ligos niekindami lietuvių tautos reli VIRŲ Ir 8KAUD2ir/ 2AIZDŲ. Jis
retcordavimu aparatu
ramiai seVlgti ir naktimis
rų tęsėsi sunkiai peržengiami a- spaudžiamas — pajėgė, suspė gingumą, kaltindami religiją pa legali
niegoti, nes jų uisisenS justos žaizdos
TAISYMAS
togražų miškai, pilni žmogui pa jo aptarnauti savo parapiečių laikius Lietuvą "ir tamsią ir juo ii*tti ir skauda. Kad pabalinti t*
atliekamas
patyrusių inžinierių
ir skaudėjimą senų atvi .
vojingos gyvūnijos. Paskutinį dvasinius reikalus, sugebėjo įsi dą", klastoja lietuvių tautos is niežėjimą
•ų ir skaudžių
žaisdų, uždekite i — VISKAS GARANTUOJAMA —
.EGTULrO Ointmtnt. Jų g y d o m o * :
kartą mačiausi su kun. J. Kivi- gyti visų miesto ir apylinkių gy toriją.
palengvina jūsų skaudSJi '
Iš paskelbtų DDT suvažiavi r-patybSs
JŪSŲ ir Jusi; šeimos saugumui
lium 1937 metais, kada jis buvo ventojų prielankumą ir meilę ir
ną ir galėsite ramiai miegoti nakJ. Vartokite jas taipgi nuo ekau |
Quata klebonu. Atmenu, tuomet I pastatė naują mūrinę bažnyčią mo dalyvių nebūtų prasmės rei Ižlų
Jei turite Universal Savings sąskaitą, U i galite bflti tikri:
nudegimų. Jos taipgi pasalins
kalauti
tolerancijos
religijai
ir
Kad Jūsų taupomi pinigai atneš Jnmi daugiau pelno—
niežėjimą ligos vadinamos PSOKIA j
jis man daug nupasakojo, su ko- — kainavusią 1,200,000 kruzeiSIS.
Taipgi
pasalina
peršėjimą
ligos'
Kad
Jūs turite lėšų nelaimia atyeju...
kiais sunkumais teko grumtis i rų. Bažnyčia turi 20x10,5 met- ją praktikuojančiam lietuviui, vadinamos ATHLETES FOOT, su- !
Kad Jūs galite pirkti pageidaujamą prabangos daiktą
diena iš dienos primityviausiose j rų, 5 mt., 7 mt. augščio su 25 nes gerai juos pažįstame ir ži 'tabdo džiovinimą odos ir pcrply&lma :
kada norite...
*
arpirMių. Yra tinkamas vartoti nuo j
civilizacijos sąlygose, pusiau lau m t . bokštu, truputį panaši į ma- nome, kad jų energijos didelė ižiOstančios, suskilusios odos dedlrKad turėsite pinigu, kada )ie Ims reikalingi
odos išbSrimų ir t. t , taipgi {sales - service)
Tarnavome bendruomenei ištisus 32 metus be pertraukos, ir
kiniame krašte, begaliniuose ąto! n o pastatytą Vila Zelinoje, tik dalis sunaudojama kovai su re rtnių,
inkamas vartoti vaikučiams kada patarnybą plečiame. Universal Savings yra draugiška finansinė
gražų miškuose.
bent kiek mažesnė ir fasadas be ligija, tačiau esame nustebę jų drodo skaudus išbėrimas nuo vysty 3130 So. Halsfed — DA 6-6887
įstaiga, aptarnaujanti Jūsų kaimynus ir norinti patarnauti Jums.
čių.
Jis yra gera gyduoW nuo «•_
kolonų Bažnyčia pašvęsta Šv. j šio meto siekimu "kitokio dva- virtinių
Esame Federal Savings and Loan Insurance Corporation asvodos ligų.LoTen
Liucijos garbei, kurios du did | smio klimato", kurį turi sukurti <ulo Olntmsnt yra
rys. Santaupos apdraustos iki $10,000.00.
jaguarai (oncos) ir kiti miški žiuliai paveikslai yra presbiteri- "naujas lietuvių tautos atgimi- parduodamas po f S
niai žvėrys. Jam ne kartą tek joje iš šonų didžiojo altoriaus.
mas". Tokio atgimimo viltis re «*., $1.25, Ir $8.50.
Pirkite vaistinėse Chl
davo klausyti išpažinčių ir su
miama tikėjimu, "kad priaugan cagoj ir apylinkėse—
(Bus daugiau)
teikti paskutinį krikščionišką pa
čios kartos — ypač mūsų aka Mllwaukee, Wisc. Ga
and Loan
Association
PERKRAUSTYMAS
tarnavimą žmonėms mirštan
ry,
Ind.lr
Detrolt,
Mldeminis jaunimas, palikęs savų
1800 SOUTH HALSTED STREET
Iš ARTI IR rOLI
tiems nuo žvėrių apdraskomo.
ohigan
arba
rašyki
Naujas
1955
specialus
dide
D D T komunikatas ir svetimų despotų prievartau te Ir atsiųskite Molis sunkvežimis su pilna apJam tekdavo matyti žuvusius ir
jamame Krašte — sugebės nu aey order J:
drauda. Pigus ir .sąžiningas
sužeistus pačius medžiotojus, ku
patarnavimas,
sikratyti to mirusiųjų palikimo,
(Atkelta iš 3 psl.)
gaukite:
riuos pasalūnai jaguarai šokda
K.
Š E R Ė N A S
kuris stabdo ir varžo gyvųjų
LEGULO, Department D.
mi iš medžių sudraskydavo a r jimu, kad priaugančios kartos —
4546
S.
VVood
St., Chkago »
kartų žygį į šviesesnį Lietuvos 5618 W. Eddy S t Chicago 34, Dl
Dl.
TeL
VL
7-287:9
'mirtinai sužeisdavo. Kartą pasa ypač akademinis jaunimas, pasi
rytojų". Taigi jie laukia lietu
kojo kun. J. Kivilius, kad nak likęs savų ir svetimų despotų I vių tautai "naujo klimato" iš sa
Taigi, dabar pradekite taupyti Siofe lietuviškoje
ties metu vykstant menku auto prievartaujamame Krašte — su vų ir svetimųjų despotų Lietumobiliu per mišką, pritrūkus ga gebės nusikratyti to mirusiųjų v j išprievartauto jaunimo.^Jie
BRIGHT0N SAYIMCS and LOAN!
0 e
žolino, teko nakvoti miške. Ry palikimo, kuris stabdo ir varžo "naujam tautos atgimimui*' kvie
Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti iki $10f040.00
tą apsižiūrėję, kad trūksta šofe gyvųjų kartų žygį į šviesesnį čiasi į talką Rytų ateistinio korio ir... teatrade tiktai kraujo Lietuvos rytojų".
munizmo despotus ir jų žygiuoklaną... "Tokių didelių lietuviškųjų už se suranda "sveikesnį dvasinį
Šitokiose sąlygose gyveno ir davinių ir beveik visuotinės apa- klimatą"! Kaip tokius DDT
4071 Archer Ave., į vakarus nuo Caliiomia Ave.
2441 WEST 69TH STREET — Tai. PR 6-5951
dirbo* Kristaus tarno darbą lie tijos ir inercijos akivaizdoje, De žingsnius reikia vertinti iš kovos
CHARLES ZEKAS, Sec'g
WESTWOOD SPECIAL RESERVE, 5-kiu metą,
tuvis kun. Kivilius didelę savo mokratinio Darbo Talka kviečia lauko už lietuvių tautos išlaisvikc n turky straight Bourbon, 5th
$3-59
OFISO VALANDOS:
amžiaus dalį. šešis metus išbu visus demokratiškai nusiteiku- nimą?! Iš kovos lauko prievarPirmad.,
antrad.,
p^nktad.
Ir
Trečia*, t ryto lai 11 •.. •
vęs Santo Anastacio klebonu bu sius lietuvius ryžtis naujai pa- taujamoje Lietuvoje ir čia trem3 bonkos
$"|0-""
•eit. 9 • . ryto Iki 4:10 p. p.
Ketvirtad. 9 Tai. iki I yak.
vo iškeltas į apskrities miestą stangai: sujungtomis jėgomis tyje?! J u k kviečiama talkininDEGTINE "SKAIDRIOJI", importuota i*
Quata, kur jį aplankiau 1937 m.,
prasilaužti pro savąją, lietuvis- kauti lietuvių tautos žudikams
Vokietijos — Hannoverio, 100 proof,
5th
JJJ.55
prieš išvykdamas į Lietuvą. Jau k ą j ą ? absoliutizmo ir konservą- - Kremliaus klikai!
SEGHETTI T R A V E L BUREAU
tada jis buvo gerokai vargina-Į t i z m o u ž d a n g ą į demokratinių! Lietuvių tauta ir kitos paSTEINHAEGER — degtinis molinėje bonkoje, 80 proof,
mas uremia ligos, bet nesiskun-. Vakarų kultūros aruodą; prasi- vergtosios Europos tautos y r a
2451 S. Oakley Ave.
Tek YRrds 7 3278
importuota iš Vokietijos — vVestfalijos, 5th $ 4 . 9 8
de, nors buvo turėjęs skaudžių, i a u ž t i U m , k a d praturtinę savą- Vakarų krikščioniškosios kultūMES PARŪTU9AME KEUONES: LSktavah — Geleiiiikeliait
HUDEPOHL, alus iš Ohio, 24 buteliu dėže
$2-91
priepuohų; savo pareigas ėjo BU Į jj lietuviškumą universalinėmis! ros aruodo neatjungiama dalis,
lietuvišku kantrumu ir nuolan- humanizmo vertybėmis, galėtu-1 kurią šiuo metu Rytų raudonoji
F O * HEAD, 400 aius
6 keuai
umu
'
I me ateityje padėti Lietuvai nu- meška stengiasi paversti klaikia
I? Quata jis buvo perkeltas į
.
CANADIAN YVHISKEY, 6 years oM
Sao Pedro do Turvo parapiją
=
LACRIM A CHRISTI DEL VESUVIO —
klebonu, bet dar daugiau sušlu
Sutvarkome dokumentus atvažiuoti į Ameriką. Parūpiname doku
Italijos vynas, 5th
bavus sveikatai, išvyko į Santa
$1.75
mentus norintiems išvykti i užsienį. TURIME LIETUVIŲ Skyrių.
PER 40 METU
Pildome afidevitus.
Cruz do Rio Pardo pas Tėvus
VISU LIETUVIŠKU
HENNESSY, Three Star Cognac
$5-39
KOLONIJŲ
Domininkonus gydytis, k u r iš
SAUGIAUSIA IR
buvo apie 5 metus.
MARTELL, Three Star Cognac ir BISQHTT
$5.29
PELNINGIAUSIA
I N S U H l J }Z
TAUPYMO
15,000 parapijom;
vienas
BORDEAUX
$1.05
BENDROVĖ
kunigas
R0QSEVELT FURHITURE
(5
metų
senumo
prancūziškas
vynas)
4038
Archer
A
venų*
T
*
I
.
LA3-6719
1&49 metais vasario 28 d. bu
C0MPANY, INC.
NAFOLEON, importuotas iš Prancūzijos
$g.00
AUGUST SALDUKAS PracMsntos
vo paskirtas Anhumas klebonu,
2310 West RooseveH R M M
(konjakas — senoje dulkėtoje bonkoje)
kur ir išbuvo ligi savo mirties.
Telef. SEeiey 3-4711
Anhumas dabar yra apskrities
HAPPY BIRTHDAY — vyšnhj daniškas likeris,
Hide away Bed — Sofa-lova $ | Q9 W
miestas, j pietus nuo Regente
MOVINC
M 0 VI N C I
specialiai nupigintas, buvo $8.66, dabar
$5.89
SOFA-LOVA ir krgalas . .
tįįįM
Feijo — geležinkelio linija SoroNauji 1955 modelio Frisidaire šaldy
cobana, 17 km. nuo artimiausios
Prie čia pažymėtų kainų, taksai priskaitomi atskirai.
W
##
r+
A TOLI I * ARTI
^J
tuvai, specialiai nupiginti tik $ | 4 9 00
geležinkelio stoties ir tik 90 km*
Importuota iš Europos zubruvka; Vokietijos, Prancūzijos,
NAUJI OlOBU TROKAI-NAUJAUSt KPAUSTr/tO (0ANK/At
Pasinaudokite ii&is nupiginimais ir
nuo Mato Grosso.
.Itelijos^rjspąnjjos ir £itų kraštų vynai ir kiti gėrimai
t"'
aplankykite LIETUVIŲ KRAUTUVĘ.
SUSU MSTŲ AA7r*»fAS-H*4*
t* SĄtlNW6AS PATA*«
Anhumas parapija turi per
t u r i m e gėrimų 50 metų senumo — pradedant nuo 1904
Atd>ra ir sekmadieniais nuo U vai.
15,000 gyventojų, bet išsklaidy
metų. Užsakant didesni kiekį pristatome i namus.
diau iki 5 vai. vakaro.
ta gana dideliuose atstumuose.
ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis)
gOŽ2 W . 6 9 S t CHICAGO 3 6 , f Lt. Ttel. WAIfcn>slc 3 - 9 2 0 *
Parapija turi 9 koplyčias kurias

BUICK'AS

LIETUVIŠKAS

AUTOMOBILIS

ElTCLCvision
SAUGUS
BALDU

UNIVERSAL SAVINGS

Pradčkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!

Westwood Liquors

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS'N

97c
MUS

MIDLAND

SPECIALUS

"JUSTAS mmutTyJ®
JUOZAS NAUJOKAITIS

NUPIGINIMAS !

/

nnWKAftTTS PRATTOAR rmCACiO.

Penktadienis, rugsėjo 30, 1955

ILLINOIS

n

<?

'%>

PAKŠTO ORKESTRO SUKAKTUVINIS PARENGIMAS
LIETUVIŲ AUDITORIJOJE, 3133 SOUTH HALSTED STR.

PIRMĄ

Pradžia 7:30 valandą vakare. Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvautu

Orkestrantai prie staliukų vaišins svečius. Staliukai užsakomi: DA 6-9443. (
PAS JAPONIJOS IMPERATORIŲ

Studentų dėmesiui
Mielieji Kolegos ir Kolegės,
Atėjo ruduo, gi su juo mes ir
vėl pasineriame į studijas. Jūsų
valdyba nori pasveikinti jus, grį
žusius į universitetų rūmus, pa
ilsėjusius po vasaros atostogų
ir pasiryžusių tęsti studijas.
Grįžusius, norime pasitikti su
ateinančių studijų metų darbų
planais. Juos vykdyti reikės jū
sų visų paramos, pastangų ir
dalyvavimo. Tikime, kad neatsi
sakysite, nes juk tik visų bend
romis jėgomis ir sujungtomis

Balfas prašo pagalbos

Kviečia į Hartforde
Spalių 8 ir 9 dienomis Hartforde, Conn., įvyksta Ateitininkų
Kongresas, į kurį kviečiami ateitininkai, jiems
prijaučiantieji ir
visi kiti lietuviai, ypae jaunimas.
Kongresą pradedame šeštadenj
šv. Mišiomis lietuvių parapijos baž
nyčioje 10 valandą.
Posėdžiai — moksleivių, studen
tų, sendraugių — prasideda para
pijos mokyklos patalpose 11 vai.
Plenumo posėdis 3 vai. mokyklos
salėje.

Negulu į lovą nepamąstęs,
kad a i (nors dar esu taip jau
nas) kitos dienos jau nebesu
lauksiu, ir visdėlto joks žmogus*
iš tų, kurie mane pažįsta neeau H l nooQu„*; . , ^ ^ ' " ™
1
lėtų pasakyti, kad esu paniuręs
ar liūdnas, i? dėl to savo laimin
gumo a š kasdien dėkoju savo
Sutvėrėjui ir to iš širdies linkiu
kJekvenam žmogui.
— " • A. Mozarv

P&JJOKUBKA

Šeštadienio vakaras skiriamas
Visi tryF Clevelando Balfo
40 VALANDŲ ATLAIDAI
jaunimui pasilinksminti, susipažin- IV. DEIMAKTAI IR LAIKRODtlAI
Pardavimą* Ir Taisymas
skyriai uoliai rengiasi šių me**- Jurgio parapijk šį sekma
rankomis galėsime visus Sąjun- u . B u a šokiai, bufetas, orkestrui
gos
darbus
sėkmingai
atlikti.
4102
Archer A ve., at Mozart "
dienį pradeda 40 valandų atlaigrojant
tų piniginei rinkliavai, kuri bus d u g k u r i ų m e t u p a m o k s l u s s a _
Sekmadienį iškilmingas pamal CMcag© 82, UI. - TeL LA 3-861",
Savo narių tarpe tikimės pa
vykdoma spalio mėn. Paskelbtu k u n m a r i j o n a s Remeika iš Chimatyti šiais metais bagiusiųjų das laiko Vysk. V. Brizgys.
Sekmadienį 3 vai. didžiulis kon
gimnazijas veidus, š į pavasarį
laiku aukų rinkėjai aplankys lie cagos. Švč. Sakramento garbigautasis brandos atestatas ati- certas miesto teatre. Dalyvauja
tuvių butus ir tikimasi, kad jų nimo šventė pasibaigs antradieSt. Baranauskas, A. Kuprevičius,
rė jums, naujieji studentai, du L. Mickevičiūtė ir V. Marijošius.
atsiknkymo tikslas padėti vargj "i- Tikintieji yra kviečiami gauViceprezidentas Nixon ir jo žmona, keliaudami Tolimuose Rytuose,
ris į universitetų klases, labora
1953
m. aplankė Japonijos imperatorių Hirohito ir jo žmoną. (INS)
stantiems tautiečiams bus nuo- *»ai dalyvauti pamaldose ir paHatfordo ateitininkai • dės visas A. BENULIS, atiteka ivairiua
torijas ir auditorijas; atidarė du pastangas, kad atvykusiems sve perkraustymua ir pervežimus
sinaudoti Dievo malonėmis.
širdžiai suprastas.
ir gerų darbų rėmėjas, mirė rug į kurią įeina J. Virbalis, Vyt. ris į šviesesnę ateitį, begalinį čiams čia būtų miela ir malonu. iš tolimų ir artimų atstumų.
Clevelando Balfo skyrių val
mokslo pasaulį, į akademinį gy
sėjo 16 d. ir palaidotas Kalvari- ! Braziulis ir J. Žemaitis.
Tek*. SE. 3-2146
KINIJOS MISIJONIERILS
Tat visi į Hartfordą!
dybos yra susirūpinusios labai salezietis kunigas Urbaitis, per- jos kapinėse. Velionis, senas evenimą. Jūsų laimėjimais, pa
arba BI. 7-7075
negausiu šios daug nusipelniu kentes Kinijos raudonųjų okupa migrantas, kilęs iš Daugelaičių,
siryžimu ir noru siekti augštesBENDRUOMENES
1885 CANALPORT
sios organizacijos narių skaičiu ciją, š į sekmadi^iį "Ateities" kaimo, Virbalio valse., paliko liū
IŠMOKĖJIMAI
nio mokslo džiaugiasi ir didžiuomi ir nori priminti, kad ne tik klubo kviečiamas lietuvių salėje dinčias dukteris Oną, Viktoriją
Vestuvių nuotraukos
Bendruomenės apylinkės vai- Jasi visa lietuvių visuomenė.
pinigine auka, bet ir aktyviu' ^n^s
lietuviams. Apie tą mil- ir Teresę. Velionis yra parsi- dyba iš apylinkės iždo rugsėjo P r į e šio džiaugsmo jungiasi visa Augštos rūšies fotografijos
STATYBAI IR NAMŲ
dalyvavimu jos gyvenime reikia žinišką kraštą, velkantį komu- kvietęs ir padėjęs Clevelande 24 d. paskyrė: $25 nuo potvynio lietuviškoji
studentija,
šiose
Mūšy
specialybė
PATAISYMAMS
paremti šią organizaciją, kurios ^ g ^ jungą, misijonierius pa- įsikurti dvylikai tremtinu.
nukentėjusiems rytinių valsty tremties sąlygose susibūrusi į
PRISTATOME
didesnę ar mažesnę paramą esa- tieks įdomių duomenų. Kviečia
Studentų
Sąjungą
bių lietuviams, $15 moksleivių Lietuvių
VI80KJV RtsiV
me kiekvienas mūsų pajutę. Ne-' m i vi s i atsilankyti. Pranešimas
MED2IAGĄ
SOFŲ A ŠILINIENĖ:,
[ ateitininkų centro valdybai ypa- JAV. Jie tiesia ranką, sveikina
palikime kurtūs į dabartinius b u s t u o j ^ n v a i pamaldų šv. 53 metų amžiaus, praėjusį pir- į g
LNO.
jus ir kviečia stoti į šios, visus
t n o m s išlaidoms, $15 vienkarBalfo prašymus padėti likusiems Jurgio bažnyčioje,
lietuvius studentus jungiančios,
EDVARDAS ULIS, sa v.
madienį atsisveikino su šiuo pa- t i n ę a u k ą ^ j Mackevičiui.
nelaimės broliams, palengvinti!
organizacijos narių eiles.
saulių, palikdama liūdinčius vy
4068 Archer Avenue
gyvenimo naštą Europos kraš- LITUANISTINĖS MOKYKLOS rą Kazimierą, dukterį Ireną ir
Tave
kviečiame
iš
visos
šir
GRANDINĖLE KVIEČIA
Telefonas VIrginia 7-2481
tuose, o galintiems įvažiuoti —
dies: ateik į mūsų tarpą, įsijunk
sūnus Henriką ir Vytautą. Ve
8TASYS L1TVVLNAS. Pres.
L.
Sagio
vadovaujama
litua
Šeštadieninės mokyklos vedėsudaryti sutartis, kad jie galėtų u
lionė palaidota Kalvarijos kapi nistinės vysk. Valančiaus mo į darbą bei veikimą, kurio yra
MM 8 * BALSTED ST.
prldėti gyventi' vėl žmonišką' J pakviestas Juozas Žilionis, nėse.
S. G. kyklos tautinių šokių Grandinė taip daug visose srityse. Ką be
1*L T t a o r r S-1BTS 4 f A
pernai vadovavęs visai vyskupo
APKJUNAVIMĄ
I R P R E K I Ų PRI
būtum
pasiryžęs
studjuoti,
kokį
S
0
P
H
I
E
B
A
R
K
U
S
gyvenimą.
lės grupė vėl pradeda darbą. Be
Valančiaus mokyklai. KetvirtaSTATYMĄ
TEIKIAME
PASITRAUKĖ INŽ. P . J. pačių šokėjų, į grupę įsilieja ir vaizdą bebūtum susidaręs apie
R A D I 0 PROGRAMA
Spalio mėnesį bus vykdomas dieninei mokyklai šįmet vado
NEMOKAMAI
<
I i W G E S stoties — Ban^a 1390
2IŪRYS
J. Kazėno akordeonistų grupė. gyvenimą ir pasaulį, Lietuvių
RAJTINC ATIDARYTA kasdien atK
ir naujų narių organizavimo va vauja Vacys Kavaliūnas - KaI vai. ryta Iki « vai. rakara l t
Rugsėjo 22 d. bendruomenės Taip pat įvedamos dainos ir kt. Studentų Sąjungoje tavo gabu NUO P I R M A D . IKI P E N K T A D .
jus. Tapkime Balfo nariais, kad valiauskas, kuris kartu rengiaUAuuJienlAls tkl t vai. v a k a r ą
8:45 iki t:S0 vai. ryte
mai, atsineštoji jaunatviška nuo
SEŠTAD. 8:30 Iki S: 30 ryte
stipriau organizuoti galėtume į s į magistro laipsniui prancūzų apylinkės valdybai atsiųstame j g i t a i p p i e čiamam darbui yra reitaika,
pasiryžimas
ir
sumanu
P
I
R
M A D I E N N I O vak. nuo 7—8 v.
padėti mūsų vargstantiems bro- literatūroje VVestern Reserve u- rašte apylinkes valdybos vicepir k a i ; n g o s n a u j o s šokėjos ir nauS E E A D . 8:30—»:30 • . r. i š stot*.s
mas tilps, yra ir bus laukiami
WOPA — 1490 klL
liams ir sesėms.
niversitete. Ketvirtadieninę mo mininkas inž. P. J. 2iūrys pareis j . dainininkai bei dainininkės.
bei
priimtini.
Ar
studijuosi
die
Chicago
29. 111.
H E m l o c k 4-2413
kia esąs priverstas savo vardą Visi kviečiami ir laukiami.
kyklą lanką moksleiviai yra pa
7121
So.
R
O
C
K
W E L L ST.
nomis, vakarais, ar gyvensi bet
LB inf.
SOL. ALD. STEMPU2IENĖ skirstyti į dvi grupes: pirmoji "ištraukti iš Bendruomenės są Kreiptis į vedėją Sagį
kuriame JAV mieste, miestelyje,
rašo
OPEROJE
grupė apima 9 ir 10 ir antroji —
Lietuvių Studentų Sąjungos gy
Dvidešimt antruosius m e t u g H ir 12 s k y r u s lankančius moLIETUVEI" RADI0 KLUBAS venimas suksis tavo aplinkoje, PAKKHOLME SERVICE
VAKARAS VEIKĖJAMS
klmus
P n e &estadieiunes
mo
veikianti "Cafarelli" operos b e n - |
"
gi iš jo švies lietuviškumas, jiešPAGERBTI
Cleveland, Ohio
8TATION
k l o s
drovė rugsėjo 21 d. pastatė j > y
atidaroma pažangiųjų
savo savaitine programą trana- kojimas savęs ir draugystė bei 5000 W. Cermak Rd., Cicero, I1L
Bendruomenes apylinkes ren- U u o j a k i e k v i e n ą penkta&er-j 7:30 tolerancija. Joje bręs tavo pro
Offenbacho "Hoffmanno pasą- k l a 8 e *
Lietuviška gazolino stotis ir
giamas
senųjų
Amerikos
lietu
tinės,
fizines,
visuomeninės
ir
iki
8:15.
kas", kurioje sol. Aldona Stem
automobilių aptarnavimas
SOL. M. KR1PKAUSKIENĖ vių veikėjų pagerbimo pobūvis
dvasios
jėgos,
ši
aplinka
tau
su
per
WDOK,
banga
1200
pužienė atliko Nicklausse vaid
VVUliam J. Grigelailis, sav.
menį. Gausi žiūrovų auditorija iš Chicagos su poetu Baliu Augi- įvyks spalio 29 d. lietuvių salėje., Klubo pirm. ir bendrųjų reika- darys lietuviško akademinio pa
šeštadienį išpildė, Programoje
pagerbimo ak- {ų v e d § j a į _ J l l o z a s stempužls, saulio kampelį.
nepagailėjo aplodismentų solis
tams
o amerikiečių didžioji ^ ^ K l u b o r u d e n s b a h a u s p r o , t a s ' Pagerbiamųjų žodis, him- 1152 Dalias Rd., tel. SW. 5-1900
Neabejojame, kad apie Lietu
Programos vedėjas — Balys
gramą
Lake
Shore
ntry nai i rk t P ot o bendros
visų
spauda palankiai atsiliepė a p i e
t
i
,
vių Studentų Sąjungą JAV esi
M St
patį operos pastatymą f
I
y
j
^
f
^
»
W
šokiai ir kt. Visi deve-Į **£**
<
" *** girdėjęs. Smulkesnių informaci
irinkusiu
s u
tus. Rytmetinėje "The Cleve-1 s
i ų ^ radijo bičiukų
lando lietuviai kyisčiami šią die-' i š n i n k ą s i r finansinių reikalų jų visada galėsi gauti iš s a v
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai I i artimi ir
dėmesiu
išklausė
kultūringą
ir
ną
skirti tiems, kurie veikė įvai vedėjas — Aleksandras Laiknna&
land Plain Dealer" rugsėjo 26 d.
kolegių
bei
kolegų,
kurie
jau
pri
72
tolimų distancijų.
SauiuU aekanCiaj.
05 Linwood Avenue, telefonai
laidoje apie lietuvaitę solistę sa skoningą programą, pasivaišino riose valdybose, Lietuvos reikaklauso Sąjungai, ir skyrių val Boanui aisuui
Ilais rašė spaudoje, važinėjo de- ~ \ Tįįjjf
M I SfikLITUANIC A A V & , CfflCAOO, ILL
koma: "Duetas su Nicklausse, ir smagiai pasišoko.
dybų. Kviečiame tave atsilan
Vakaro metu Radijo Klubo legacijose, telkė Lietuvos laisves ' * ' —
kurio vaidmenį gerai atliko Al
kyti skyrių susirinkimuose ir
garbės
nariais
buvo
pakelti
ra-;kovai
ir
atstatymui
pinigus
ir
dona Stempužis f garsioji barka
ten susipažinti, susidraugauti su
Telefonas — FBontler 9-1881
CONRAD'AS FOTOGRAFAS kolegėmis ir kolegomis bei Są
rolė "O, meilės naktie' skambėjo dijo programos atgaivintojas t. t.
žavingai".
"The Cleveland Jaunutis Nasvytis, muzikines
jungos gyvenimu ir siekiais. Lin
, (LIETUVIS)
dalies
vedėjas
Alfonsas
Mikuls
BENDRUOMENES
FINANSŲ
Press", vertindamas operos pa
kime tau daug •sėkmės studijose
KOMISIJA
Moderniškai įreng
statymą, konstatuoja: "Aldona kis, ilgametis programos vedėir Sąjungos darbe!
Tautinio solidarumo Įnašai ta vieta įvairioms
Stempužis" nedėkingoje H o 7 ^
,
.
•
Lietuvių Studentų Sąjungos
nuotraukoms. Sp®nuoširdl reme a A
ota
no draugo rolėje pertiekė švelnų |
J
&
Novickie- bendruomenes gyvenime vaidina •»ialybe — vestuvės*
JAV Centro Valdyba
nė k u r i i r g į m e t p r i e š b a l i ų pa_ l a b a i
svarbų
vaidmen
mezzo. Jos talentas turi t i k r ų ' '
i
i ~ J a i s Jaunavedžiams duo
1481 East 65th Str.,
dama
puiki
ir
bran
aukojo
100
dol.
lietuvių
radi-1
remiasi
centro,
apygardų
ir
apy
duomenų toliau augti".
Cleveland 3. Ohio
jui, ir Kęstutis Šūkis, vienas lie. linkių valdybų veikla. Todėl ben gi dovana. Sąžinin
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE
gai ir gražiai atlie
Po spektaklio p. Mikulskių na tuvių banko direktorių.
druomenci labai svarbu, kad kamas darbam,
Yra garbe atsistoti prispaus
muose įvyko vaišės solistės Al
juos mokėtų ko didesnis lietuvių
Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00
tųjų pusėje.
—Etlzabeth Fry
donos pagerbimui.
Dalyvavo
skaičius.
Šiam
reikalui
tvarkyJUOZAS ŽIBURYS,
414 VVert Rflf Street
Tik varge išryškėja didžiųjų
daugiau 50 lietuvių ir amerikie vienas pirmųjų naujosios para-'ti apylinkės valdyba rugsėjo Tel ENg. 4-5883 arba BUg. 4-6840
sielų kilnumas.
—SchMler
čių svečių.
pijos narių, nuoširdus geradaris 24 d. posėdyje sudarė komisiją

OVI NG

Preein Photo Studio

CARRMOODY
LUMBERCXX

PERKRAUSTYMAI — MOVUSG

M

ANTANAS VILIMAS

NARIAI LIETUVIU TAŪP. IR SKOIMMO

II

Paskolos Duodamos Mamy {gijimui

f

AUGšTAS DIVIDENDAS UŽ TAUPOMUS PINIGUS - PILKAI APDRAUSTAS
Nuo!

1

1 Q ? d
y
» ^

1

• K. 1

i

Lengvomis Sf lygtinis

IR PELNINGAS SAUGUMAS

PATARNAVIMAI VELTUI VISIEMS MOŠŲ NARIAMS

fitai kodėl apsimoka taupomus pinigus padėti į CHICAGO SAVTNGS AND LOAN ASS'N: 1. Pas muajjsįj^ėiiai^yra apdrausti
iki $10,000.00. 2. Pas mus teupomi pinigai buvo ir yra išmokami pagal pareikalavimą. 3. Per 31 metua CmCAGj t SAVLNLrb visaaa
100% Vunokejo taupytojams indėlius ir visada mokėjo augštesnj dividendą, negu kitų finansinių įstaiga 4. Pas mus taupytojai
« a l i iškeisti čekius, apmokėti geso, elektros, telefono sąskaitas, Real Estate ir Income Tax mokesčius it visas kitas bUas mūsų
Speeial Money Order čekiai*. Mes nieko neskaitome už šiuos patarnavimus, 5. Parduodam* ir keičiama vaiatytea bimus. e. įtosingo-^
mis sąlygomis duodame paskolas perkant namus.
Pas mus yra šie taupymo skyriai: optional, investmentų, vakacijų, Christmas Club ir Bonus Sarvinga.
Kviečiame visus taupyti šioje pačioje progresyviškiausioje lietuvių taupymo bendrovėje.

6234 South YVestern Avenue

GBovehin

JOHN PAKEL, Preodentas
>

Jt-tvlr-tailariiila nuo 9 Ucl * vai.
v j j j L N D O S ; P i r s i a l i a r i f i i s i u o 12

Sk
,

iki. * *&L vaJeara. Artradle±iiia ir Ps^lttafilsSSais
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* i*č *' •^flJtCos ?• platų.

6-7575

CHICAGO < SAVINGS & LMS ASSN.
6234 S. Westem Ave.
Chicago 36, 111.

1924

CRANE SAVINGS t LOAN ASSN.

2555 W. 47th St.

i ki

I

1955

Chicago 32, IU.

DISTRICT SAVINGS k LOAN ASSN.

3430 So. Halsted Street

CHICAGO SAVTNGS AND LOAN ASSOCIATION
1 9 5 5

Nuo

Chicago S. ID

UNIVERSAL SAVINGS t LOAN ASSN.
1800 S. Halsted S t
Chicago 8, UL

MBNftAŽffŠ 5fcAtteAl OHIOACO. ILUNOIS

Penktadienis, rugsėjo 30, 1955
j

=2!

KANADOJE

Išnuomojamas Čikagoje, Rosclande iiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuimiir
kambarys atskiru įėjimu. Patogu
'DRAUGAS" AGENCY
mai, telefonas. Teirautis telef.
SS East Waahin£toii Street
IN 8-8809

Planuojama padidinti lietuvio
namus

•

i i '

Chicago,

GROCERY, VAISTŲ, ŽUVIES

Rugsėjo mėn. 24 d. per Toron
to lietuvių radio valandą "Tė
vynės Prisiminimai" kalbėjo j
torontiečius Lietuvių namų ad
ministracijos valdybos pirm. J.
Strazdas, kuris paaiškino Valdy
bos nusistatymą namus padidin
ti, pristatant prie pastato esan
čiam priestatui antrąjį augštą.
Šitoks praplėtimas, pagal numa
tytą sąmatą, kainuotų 7,000 do
lerių, tačiau namai žymiai padi
dėtų ir būtų daug patogesni bei
pelningesnį. Valdybos pirm. J
Strazdas kvietė daugiau torontiečių lietuvių jungtis į bendrą
talką, perkant Šerus, tuo padi
dinant šerininkų šeimą ir sutvir
tinant šios kultūrinės nuosavy
bės užnugarį.

Visais reikalais kreipkitės JHuo adre
• u : LITHUANIAN CATHOLTC HOUF
Radio Station VVLOA. Braddock, P a

"Draugas".

2334

siųsti:

BALIŲ

Jos. h Bud r i k, Ine,

čo. Oaklejr Ave.,

Chicago 8, III.

<F

=

3241 So. Halsted St. Tel. CAIumet 5-7237

^

KNYGŲ RINKOJE PASIRODfi
J.

V A I C E L I C N O

Budriko Radio Valanda

KNYGA

iš W H F C stoties — 1450 Kilocycles —

Ketvirtadieniais nuo 6-tos iki 7-tos valandos vakaro.

"TĖVYNES SARGYBOJE"
Tai Lietuvos karininko — karo lakūno atsiminimai iš 1932T41 metų.
Knyga turi 230 puslapių, atspausdinta gerame popieriuje su 15 ka
riškų nuotraukų ir menišku dail. T. Valiaus viršeliu. Knygoje pa
talpintas 1932 m. karo mokyklą baigusių karininkų sąrašas, 4 p.
pulko karininkai 1932 m., žuvusieji bei mirusieji karo lakūnai.
Knygos kaina — 3 dol. Gaunama pas autorių
195 Drinkwater Str., Sudbury, Ont., Canada
ir pas knygų platintojus.

V

yf

^

įdomiausias romanas!

V. Adamkevičiaus apianka
UI—lf j mus su pinigais

siųskite:

869 psl.t kaina $2.50
DRAIKJA8, 2884 S. Oukley Ave..
fihtoaito 8. UI

meile.

Pagaliau

Julius...

Gyva intriga ir šiurpūs
(vykiai, išsamiai pavaizduo
ta s bolševikinis gyvenimas
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno
16 originalių iliustracijų, •

J.GLIAI/DA

pasiilgęs

skaistumo Ir nesuvokiąs Jo esme*
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojau* beprotSjlmo procese"

i Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. "Drauge". J

AU dalys vienoje knygoje
448 psL — tik $4.00

O&APJIO ' • D R A U G A S "
KOBIS 2834 So. Oakley Aveniu
Užsakymus siųsti:

_

PREMIJl/OTAS
ROMANAS

HA

Priei pirkdami ar pardaodauj
namus, bienuis, sklypus ar ūkius
atlankykite mus.
KUTBA-NORKUS REALTT
REAL

ESTATE-INSURANCB
8405 W e s t 5 1 S t
WAlbrook 5-5030
PRospect S-S&7S (vak. tr sstassad.1
Kas, perkant arba parduodant
mus. norit sąžiningo
ir lietuviškai
nuoširdaus patarnavimo kreipkitės f

VENTA REAL ESTATE

7-4577

#320.00

OSHEA

4 4 0 9 S. Fairfield, t e l . L A f . S-3881
Vsl. Kasdien nuo 9—12 ir 4—7 v*L
vak.
Sestad. nuo 9 v. r. Iki t T . T.
Trečktdineials uždaryta

P. STANKOVICIUS
REAL EST. ir INSUR. BROKERIS
LJETUVIV AUDITORIJA
3133 So. Halsted S t
Ph. DAnube 6-2793
Padeda
pirkltl - parduoti
namus,
ūkius, biznius.
Parūpina paskolas,
draudimus Ir daro vertimus. Tvarko
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien n u o 10—7.

64 East Jackson
Tel. — Wft 2-1884
Unusual opportunity
for several
attractive, ambitious girls — Travel
Callfornia t o Florida with leading
fashion publishers.
N o exp. necessary.—Start a t 6275
a month — earning- after $300 per
month.
Ali expenses paid.
Apply
Mr. R, Davts.
10 a. m. to 5 p. m.
H I K N / I HOTEL.
600 W . P l v e ^ y

ŽEMAS {MOKĖJIMAS
3 butai — po 4 kambarius.
Pečiais šildoma.
FRontier 6-4243
2243 W. 50tb Street

TYPIST — BILLERS

S-jy
BUTV
BARGENAS DIRSEIMAI.
4 ir 4 kamb.
Work
n o w until X m a s at West BANCrCV
ir
S
kamb.
pastogėje.
P a j a m y $100
Slde locatlons. Earn $60.00 for 40j
m
f
n
.
,
plius
butas.
Apylinkėje
26th
hour week. $78.00 for 48 hour week.
ir Kedzie. Gerame
stovy.
$8.900:
Come in N o w or Call
$2,000 jmoketi. SVOBODA. 3719 \V.
i:6th St. L A ^ n d a l e 1-1038.
B £ SE RV E

30 No. La Salle
Call ANdovcrs 3-2889

I.YONS. 6 kamb.
m ū r . "ranch"
namas. Karstu oru - alyva ap&ild.
Fintus sklypas.
Spintos
virtuvėje.
Koklių vonia.. Geriausiame
rajone.
316-.900.
SVOBODA, 6013 Cfrmak
Rd.. BIshop 2-2162.

HOLDING & REMODEUNG
SAMV

STATYBA

Į vairas
į t a i s y m a i Ir pardavimas
Jei norite pirkti a r užsakyti narna,
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus Ir pigus, pirkite a r užsa
kykite p a s
Susitarti Saukit RFJianoe 5-8203

V. Š I M K U S

MABAJIETTE P A R K E
Puikioje apylinkėje. Tuščias, t u o 
jau galima užimti.
5 kamb. "face
J brick, expandable". 3 mieg.
kamb.
' 7 m. s e n u m o .
Naujai
dekoruotas.
Alyva "forced
air" — karstu oru
ap'sild.
P i l n a s rūsys. Uždaras poreMus užpakalv. Nepaprastas pirkinys.
JKOSAS RUAl/Tk" OOMPANV,
6151 S. K»*diie \ * > .
GRoveiilU 6-8P15.

nuo 6 vai. p. p. kaadi-n Ir
sekmadieniais n u o 10—4 vai.
Adresas:
4645 So. Keating Ave.,
»-jŲ b u t u mūrinis namaą MarąuetCHICAGO I I . ILL.
te I^urke — B. 5 ir 3. kamb. Koklių
vtrtuvS ir vonia. Alumininiai k o m 
binuoti langai.
Autom, karšto van
KONTR AKTORIUS
dens šildytuvas. Kilimai. I ždari por
ėtai. 2 autom, garažas.
Savininkas.
H E m l o c k 4-681S.

STANDARD BUILDERS, INC.
726 W. 18th S t

Cicago 16

—
A. Gtntneria,
pirmininkas
VBJUa PARK.
Savininkas
parduoda 7 kamb. m ū 
Y. Petrauskas, statybos vedėjas.
ro
namą.
Pilnas
rūsys ir pastoge.
CH S-1SS5
Gazu
apšild..
spinteles
virtuvėje.
Lietuvių Statybos Bendrove stato n a  Garažas. 65x188 p«dų sklypas. Me
mus pardavimui, pagal užsakymus ir džiai ir vaismedžiai. Arti katalik šatlieka remonto d a r i n i .
kos bažnyčios, m o k y k l ų ir susisieki
mo. Našl€ parduoda . u ž prieinamą
kaina.
Saukite TKrraoe

ANTANAS LUKAS ir ŠONUS
6450 So. Fairfield Avenue
BI'ILDING OONTRACTORS
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:
Tel. HEmlock 4-5881

jĮiiiiimiiimmimiiiimiitiimiiimiiiiHĮĮ
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LIETUVIŲ STATYBOS
BENDROVE

DE H I E MCR1MS
2 butai po 5 k. Arti 65 ir Campbell.
Gražiai dekoruoti. Uždari porčial už
pakaly. Koklių vlrtuvgs
ir
vonia.
Nuo sienos iki sienos kilimai saliom*
Ir v a l g o m a j a m e abiejuose
butuose.
Automat. alyva apšild., naujas vie
netas. 2 autom. g&r.
Prieinamai.
R O S E RKAI/TY COMPANY.
• 1 5 1 S. Kedaie A v e .
GRovetitll
6-8015.

^>0<XXKK><KK>OOOOorOOOOO<X><><V
K a s Nori namų. farmų ir manių
pirkti bei parduoti.
kaa nori gauU
1
paskolas — morsičtua, apdraudimus
— lnšuransus, kaa nori biznių k n y r
a s suvesti Ir J u m s nuoširdžiai p a 
lį tarnaus
ir pagelbės.

U RAS

BUILDERS, INO.
Stato gyvenamuosius na
mus, ofisus ir krautuves pagal standartinius planus ar |
individualinius pageidavimus, f
Įvairus patarimai statiy- E
bos bei finansavimo reika- t
lais, skiciniai planai ir na- 5
mu įkainavimas nemokamai. į
Statybos reikalais kreiptis S

JUOZAS STANAITIS
T.l. t. H l d « o n S-78S8
N a m ų tel. P R o s p e c t 8-2580

OOOK OOUNTY BUSINESS
RKOKERS

9016 S. Cottaee Orove Ave..
1 J O N A S S T A N K U S | o o o o o o o o o o orhlesco
oooooooooooooot
- kasdien nuo 4 vai. popiet, j^
= TeL PRospect 8-2013 arba F
NEPAPRASTA PROGA
=
LUdltm 5-S580.
E 6600 SO. CAMPBELL AVE., s
Gage Parke mūrinis su rūsiu ir
centraliniu šildymu. 4 butai ir pa
=
Chioaco 29, Illinois
^iii!N|i0!UiŲIMiJi>I"Uii8iimiiiiiiiiiiC talpa krautuvei. 50 pėdų sklypas.
Garažas. $375 pajamų j men. Vie
MISCELLANEOUS
ną butą tuoj galima užimti. Pigiai
Jvairūs Dalykai
ir skubiai parduodamas dėl senat
vės.
LAfayette 3-3881
. .

Siub uuostaoios ir nepaprastok an>
gos personažus Šitaip Įvertina ra
šytojas Gliaudą: w ...Welsas — pa
niekintas
niekintojas, bet
turjs
•avyje F r a Angellco angelų varsų
gama, Tatjana—nesuprantanti
sie
los sąvokos,
bet mylinti skaisčia

Koteli

S-—tS

Ei J reikalų vedėją šiuo a d r e s u : iz

Įmone atdara pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 v. v.
Kitom dienom nuo 9 iki 6. Sekmad. nuo 10 iki 5 vai. vak.

s

ALGIRDAS LANDSB£HU1&

Mr

SECRETARY

Kaina 60 centų.
Pinigus su užsakymais

REAL ESTATE
»7SS W . 71st. Į L WAIbroofc

Reikalingas
\ J
R E A L ESTATE SALF.SMAV.
Gera
progų tinkamam
asmeniui.
Reikalinga turčtt automobilis.
This lovely office needs a giri.
SVOBODA
with poise a n d good skilia. Lp. Loc.
S739 W . 26th St.
Stop ln for further detalls. N o fee.
Chicago, IU.

BUDRIKO PREKYBOS
43 METŲ
SUKAKTUVIŲ PROGA

BRADDOCKE

P.LEONAS

Evening appointments made
MACHINE ACCOUNTING
PERSONNEL

Illinois

ė

Kilusi mintis namus padidinti

N o fee

5950 Wast 5lst Street,

Tel. — OLympic 2-2857

RUDENINĮ

WLOA

REAL ESTATE

Suaugusiems išimom. 4 k. butas.
Apšild. ir kiti patogumai. Apžiūrėti
10 So. I * Salle
Sulte ISIS
nuo 6 vai. vak. Šešt. ir sekma/l. visą Boiler Room Fireman
IU. 2-4005
IMU \Vood
diena, 5333 S. Union Ave. KEnwool
Keičiamos pamainos. Pulkus atly
8-5832.
SPEEDY TYPIST
ginimas. Reikia turėti Chicago Stationary Engineers license arba tu We need an office Receptionist
rėti galimybe įsigyti laike S men.
(FOR OUR OFFICE)
PROGOS — OPPORTUNITIES
Geros darbo sąlygos, puikūs ben
droves priedai. Kreintis f Person- If you are a good typist, will
Pardavimui kepykla — trims vy nel Office —
teach you switch board, elecrams dirbti.
Industrijos centras
machines, etc.
AMERICAN B0X B0ARD tric
lietuvių apgyventame rajone. Ga
BUSINESS MEN S CLEARINO
lima užpirkti įmokant $5,000.
C0MPANY
HOUSE. 20» S. State St. Sulte 1220

Maisto krautuve parduodama ne
brangiai. Savininkas apleidžia mies
tą. Krautuvo uždara vakarais ir sek
madieniais.

RADIJO STOTIES

" '

Jeigu ieškote pirkti namu, biznių,
•klypų, ūkių, arba norit ką par
duoti, atsiminkit, jog mielai ir są
žiningai patarnauja

KEY PUNCH
operators and Trainees

HELP WANTED — V I R A I

Pastorius J. Wessel, jo žmona ir devyni jų vaikai iš rytines Prūsijos
atvyko į Xew Yorką, ii čia vyksta į Akroną, Ohio. Laivas, kuriuo at
vyko pastoriaus šeima, atvež«" daugiau 1,200 tremtinių.
* (1NS)

•

WANTED — MOTERYS

I B M
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Tokiam pirmininko kvietimui, Teisininky koncertas
Namų sero kaina — $25. Su be abejonės, tenka nuoširdžiai
Chicagcje
rinkus iš šerininkų apie 15 tūks pritarti, taip lygiai pakartotinai
Y A r d s 7-6773
tančių dolerių — ir.buvo užpirk per spaudą kviesti Toronto lietu
Lietuvių Teisininkų
D-jos
ti namai, nors su beliekančia vių kolonijos tautiečius į bendrą Chicagos skyriaus rengiamame
didesne — 30 tūkstančių dole lietuviško kultūrinio darbo tal šeštadieni, spalio 1 d., 6 v. v. - ^
riu skola. Tačiau, nežiūrint pa ką, nes, anot amžinos atminties
" C L U B 39j'
diplom. teis. Aug. Galecko sa
silikusios skolos, pirkinys, kaip A. Jakšto, "...kai du stos, visa
1638 W. 39th St.
vėliau pasjrodė, buvo labai ge dos — daugiau padarys"... To- lėje (12304 So. Halsted Str.),
koncerto
programoje
pianinu
ras. Toronto Lietuvių namai ligi rontiečiai, padidinkim šerininkų
Rūgs. 30 d. ir Spalio 1 d. ruošia
š'ol verč'asi su tokiu pelnu, kadskaičių Lietuvių namų bendrovė skambins gabieji muziko A.
likusią skolą jie "patys moka- je nors ligi tūkstanties, vietoj Kučiūno studijos mokiniai Jū
rate Bigelyte ir Alvidas Vasaisi"...
ligi šiol esančių penketos šimtų.
tis. Jiedu yra teisininkų šeimų
Bus skanių užkandžių, graži muzika, įvairių laimėjimų.
Juk daugelis dar nėra serų pir
Kviečia visus atsilankyti.
Kokią lietuviams reikšmę turi kę iš šios didokos lietuvių kolo šaunusis atžalynas. Be to bus
Savininke — Elena Krištonaite
namai?
nijos. Tad sukruskime, nes taiišpildyta vilkolakiškai dipukų
pensininkų
maršas,
raudos
apie
J šitokį klausimą atsakant, rei bendras visų lietuvių reikalas. rūtų vainikėlį, apie banko kny
ketų pabrėžti, kad jau ne tik di
Pr. Alšėnas gelę ir kita. Dainuos, vienas ki
Jr
delę, bet milžinišką. Šiuo metu
tam pritardami operos solistas
Toronto Lietuvių namuose, ga
Skirtumas
Alekasndras Kutkus ir senas
lima pasakyti, bazuojasi visas
vilkolakin;nka£ R. Skipitis. Ta r
Po daugelio metų nesimaty
kultūrinis gyvenimas. Tenai tu
puose vilkolakiški dialogai.
ri nuolatines savo būstines-biu- mo Vakarų Vokietijoj susitin . R. Skipitis jau iš senesnių
;
rus Kanados Lietuvių Bendruo- ka du broliai — dortmund etis laikų Amerikos lietuviams ge
menės krašto, o taip pat lygiai j ir leipcigietis — ir pradeda ly- rai žinomas.
ir apylinkes valdybos, tenai, ne-' ginti gyvenimo sąlygas abiejo. .Aleksandras Kutkus vidur,
apsiriksi žmogus pasakęs, gimė, se zonose.
ir augšt. teisės mokslus išėjo
augo ir bujojo Toronto Uetuviųj - _ A r j ū g g u a m e r i k o n a i s &a_
įJ^^^mS^^Z
pažiba-mišrus vyrų ir moterų l i t 9 ggerai
klau- w r a » . J i Q „ t 5 i r 1™™*™*™erai
s sugyventi
ugyventi?
versitete lanke ir konssrvatori
choras "Varpas", gabiai veda- sia leipcigietis.
ją. Operoj pradėjo dainuoti
mas muz. St. Gailevičiaus, ku
— Sugyventi galima. Tik aš 1919 m. Sevastopoly, Rusijoj.
ris šiuo metu yra išaugęs j kon
negaliu priprasti prie to, kad Kano valst. operos solistas ir
kurencijos neturintį meninį vie
jie beveik visą laiką rankas lai K o n s ervatorijos
profesorius
netą. Choras "Varpas" Lietuvių
ko kelnių kišenėse.
nuo 1922 — 1944 m. Dainavo
namuose turi savo nuolatinę bu
— Tai jie labai panašūs į daugybėje koncertų rr operų ne
veinę. Tenai choristai renkasi
raudonarmiečius!
tik Lietuvoj, bet ir Stockhol
repeticijoms, tenai ruošiami nau
— Kaip! Argi ir Ivanai taip me, Rygoj, Paryžiuj, Romoj. I i
ji arba tobulinami turimi choro
pat daro?
Spalio 1 d. šeštadienio vaka
repertuarai ir pan. Lietuvių na
— Taip. Skirtumas yra tik rą praleiskime teisininkų kon
muose prisiglaudę Augštesnieji
tai toks kad jie rankas laiko certe, kur gros Seliūno orkest
lituanistiniai kursai, veikia kny
ne savo, bet mūsų kišenės?...
ant rakandų, šaldytuvų, skalbiamų mašinų,
ras. Pelnas skiriamas sergančių
gynas, biblioteka, skaitykla, tu
į
teisininkų šalpai.
M.
ri patalpą lietuvių bandelis "Pa
televizijos aparatų, jewelry — duodamos že
rama" ir t.t. Tenai renkasi su
Visi Pirtsburgho lietuviai
eigoms vietos skautai, organiza
miausios kainos.
KLAUSO IR REMIA
PENSUOS IR PAŠALPOS
cijos daro susirinkimus, šaukią
Pittsburgh'o Lietuvių
Šioj knygelfij telpa:
L Senatve*
konferencijas, suvažiavimus ir
DIDELIS SUTAUPYMAS IR LENGVI
neitai Jo* ir
palikuonių
t.t. ir t.t. Žodžiu sakant, sunku Kataliku Radijo Program? II. Nelaimingų atsitikimu k opma špaelnpsoas
cijos.
Spaudai paruošė- P r . talaitis
— vadovaujama —
būtų net išvardinti visa tai, ką
IŠMOKĖJIMAI.
šioj knygelėj
atspausdintas JAV
reiškia lietuviams Lietuvių na
Lietuvos Vyčių Pittsburghe
Socialinio Draudimo Įstatymas su vi
JI TRANSLIUOJAMA
mai. Tai nuolatinė jų kultūri
sais naujausiais papildymais ir pa
Graži dovanele duodama su kiekvienu
Kiekvieną sekmadlen' n u o
aiškinimais.
B e to, čia Jdeta JAV
nės veiklos priebėga, kurios jo
1:30 Iki 1:00 Tai. p . p.
Nelaimingų
atsitikimų
kompensaci
18 STIPRIOS IR O ALINGOS
kiu būdu negalėtų atstoti pas
jų atskiruose ateituose paaiškinimai
pirkiniu.
su lentelėmis.
kitataučius samdytos patalpos.
Kai jau namai arba paskiros
namų patalpos nenaudojamos
saviems-lietuvių reikalams, jie
esti išnuomuojami kitų tautybių
visokiausiems parengimams. Ir
tas neša reikiamą pelną. Iš gau
namo pelno, kaip jau minėta, na
mai "patys mokasi" skolą, ta
čiau to negana. Iš gaunamų
nuompinigiu namuose padaryta
daug gražių pertvarkymų, įsi
gyta nemaža baldų ir kit.

tfELP

TeL DEarborn 2-2434
2334 South OaMey Aveaoe
TeL Vlrginia 7-61*40; 7-0641

i

I I

IŠNTOM. kambarys prie vienos
moters. Tvarkingam vyrui. 4509 S.
Hermilage Ave. Tel. FRontier 6
6735.

Jau trejetas metų torontiečiai lietuviai naudojasi savo lė
šomis įsigytu kultūriniu židiniu
— Lietuvių namais. Tai nemilžiniško dydžio pastatas, bet kukio
ki savo įtalpa namai, besiranda
Dundas ir Ossin^ton gatvių
kampe, tačiau vistik sava kul
tūriniams reikalams gūžta. Tuo
pačiu prisimintina, kad tie Lietu
vių namai, toli gražu, nėra visų
Toronte gyvenančių
lietuvių
pastangų vaisius. Namai pirkti
serų pagrindu, o šerininkų, de
ja, esama vos apie penketą šim
tu, kai. tuo tarpu, Toronto koloniioj priskaitoma daugiau pen
kių tūkstančių lietuvių.
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U E T U V l t K A APDUATJDTJ
f
AOENTCRA
Ojrrybte,
ligonines,
automobilių,
baldų, namų ir vtaoa kitos apdraudoa
— asmenims, profesionalams Ir biz
nio įstaigoms.
Laisvas pasirinkimas
kompanijos ir apdraudoa rūšies. N e 
m o k a m a s patarnavimas ir informaci
ja. Valstybės
patvirtintos
kainos
Smulkeaniai Informacijai j a u t i akam
binkite, rašykite, užeikite:

A. Stančiauskas ir A. Lapkui
instoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnac«8), visu dy
džių oro vėsintuvus Air conditionera) ir atlieka visus skardos
darbus.
Jonas KIRVAITIS
1500 SOUTH. 50tb COURT
INTERSTATE} I N S U R A N C E
tr 1505 SO. 5 U t COURT
AGENCY
Ocero, Illinois
fttOO a Ashland Ave.. CnJca«o SS, 111.
Telefonai:
OLympic 2-6752
TeL \VAlbrook 5-5671
Ir OLympic 2-8492
A g e n t ų ir brokeriu dSmeslull
P r l e i drausdami kitur pasiteirau
kite. Pirmaeilės kompanijos — augaČiausi komisai. Savi p a s savus!

Pirkit Apsaugos Bonus'

Chicago 8, Dlinois

ŠILDYMAS

7 9
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Skelbtis *« DRAUGE"
apsimoka
nes iis yra plačiausiai skaitomas
lietuvių dienraštis, o skelbimų
kaina yra prieinama visiems,
•iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiimiiuiiiiiiiiiiitiu
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Penktadienis, rugsėjo 30, 1955

— A. L. R. K. Susivienijimo 160
kuopos susirinkimas bus spalio 2 d.
1 vai. p. p. Švč. P. Marijos Nekalto
Prasidėjimo parap. mokyklos kam
baryje. Prašome visų narių dalyvau
ti, nes reikia apsvarstyti daug svar
bių reikalų. — V. Paukštis, rast.

CHICAGOS ŽINIOS
Kaip pramogauja įvairiose
šalyse

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS

Demokratų vadu
pasitarimai

Į Chicagą suvažiuoja demoChicagos vidurini 2styje (Ma— šv. Kasimiaio Seserų Rėmėjų
dison
ties Dearborn) esantis į kratų partijos vadai, kurie pirdraugijos 8-to skyriaus (Marquette
teatras "Today" rodo vieną va- j madienj ir antradienį turės pa- Park) susirinkimas bus spalio 2 d.
landą trunkančią tikrovės jvai- sitarimus — ką reikėtų statyti 2 vai. p. p. gvč. P. Marijos Gimimo
rybių programą. Šios savaites \ kandidatu j prezidentus, numa- parapijos salėje. Po susirinkimo bus
"bunco party" naujos švč. P. Ma
pradžioje rodė, kaip dirba a u k - t a n t , kad sveikata gali Eisen rijos Gimimo parapijos naudai. Vi
— Valdyba.
so kasyklose Aliaskoje, kaip ! howerį sulaikyti nuo kandida si kviečiami.
pramogaujama
įvairiausiuose tavimo.
— Moksleivių Tautinio ansamblio
pasaulio miestuose, rod5 uraga
kanklininkų repeticijos vyksta šeš
Pagerins susisiekimą
nu siautėjimo vaizdus, sporto
tadieniais 3 vai. po pietų Lietuvių
pakrante
auditorijoje.
Kanklininkai prašomi
rungtynes,
Adenau2rio vizito
punktualiai atvykti. Norintieji nau
Chicagos miesto vadovybe, jai į kanklininkus įstoti šeštadie
vaizdus Maskvoje ir kitas poli
tines, bei sporto naujienas.
Parkų distriktas, Cook apskri niais .'{ vai. )K> pietų atvyksta į Lie
ti 3s vadovybe ir Illinois vals tuvių auditorijų.
Arabų arklių paroda
Ansamblio vadovybė
tybės atstovai sudarė tarybą,
Chicagoje, International Am- kuri svarsto, kaip pagerinti su
— Tėvų susirinkimas. Moksleivių
phitheatre patalpose, penkia sisiekimą didžiajame Michigano Tautinio ansamblio tėvų susirinki
dienį ir šeštadienį vyksta ara pakrantės kelyje — Lake Shore mas įvyks šį sekmadienj, spalio 2
bę veislės arklių paroda. Apie drv., ypač tarp Division ir 14 d., 2 vai. po pietų Lietuvių audito
rijoje, 3133 So. Halsted St. Susirin
175 arklių bus galima pamaty gatvių.
kime bus aptariami svarbūs ansamb
lio reikalai. Tėvai prašomi būtinai
ti.

Neteisingai kalintas —
taps dvasininku

Milionai ligoninei

dalyvauti.

Modernių baldų piešiniai

KAS. KĄ IR KUR

Su dviemis bendrovėmis Chi
cagos miestas pasirašė sutartį,
pagal kurią jos gatvėse įrengs
2C,000 naujų šviesų, kurios kai
nuos $10,463,842. Visų pirma
šviesos bus statomos tose gat
vėse, kurios neturi jokio ap
švietimo. Lėšos bus gautos iš
bonų, kurių balandžio mėnesį
buvo nutarta paleisti į rinką
$15 milionų. Visų šių šviesų
įtaisymas užtruks porą metų.

TILLIE BAGDONAS
(BAGDON)
Gyveno 6.'»14 S. Talman Ave.
GRovehill 6-3522
M iro LOH Angele*, Calif., rug
sėjo 24 d . 1955. 4 vai. ryto.
sulaukus pusės amžiaus.
Gims Lietuvoje; kilo iš Ute
nos apskr . Vyžonių parapijos,
Vilkabrukiu kaimo.
Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko
dideliame nuliūdi
me brolis Juozapas Bagdonas,
brolieng Nancy. jų sūnus Mindy iš Los Angeles. Calif., bro
lienė Ona Bagdonienė, jos 2
sūnūs: Brunsvvick ir Albert ir
tų s.imos, giminaitis I). Ktu.sikoni.H su ftt'ima ir mylima draugp- Kinu- Kissell. kiti giminės,
dravgaJ ir pažįstami.
Priklausė Chicagos Lietuvių
Draug.
Kūnas
pašarvotas
Antano
Petkaus koplyčioje, 6812 South
W>stern Ave.
laidotuvės jvyks šeštadienį,
spalio 1 d., iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėta j Gimi
mo Panelės švč. parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos
pamaldos už velionės sielą. Po
pamaldų bus nulydėta j šv. Ka- I
zimiero kapines.
•
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažjstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Brolis, brolienes ir
kiti giminės.
Laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus. Tel. GR. 6-2345.

(RW1ADARAS)
Gyv. 6888 S. Komensky A ve.
,Mire ruga. 28 d. 1966, 10 v.
ryto, sulaukęs pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje; kilo i i Pane
vėžio apskr.,
Joniškėlio par.,
Veldaniy kaimo.
Pasiliko dideliame
nuliūdi
nu- žmona Elzbieta (Mukaite),
duktė Welta. žentas Albert
Krifičūnas, pusbrolis
Ignas
Kweder. kiti gimin§s, draugai
ir pažįstami. Lietuvoje liko se
suo Ona Baniūnas su ieima.
Priklausė Chicagos Lietuvių
Draugijai.
Kūnas pašarvotas MažeikosKvans koplyčioje, 6845 South
Western Ave.
Laidotuves įvyks AeSt., spa
lio 1 d., is koplyčios 9 vai. ry
to t>us »tlyd€tas i 9t. Mary
Star of the Sea bažnyčioje, ku
rioj© jvyks gedulingos pamal
dos už vellonies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas t Šv. Ka•zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: ftnmiui. duktė Ir
žentas
I/aidotuviy
direktoriai Ma
žeika ir Evans. Tel. REpublic
7-8600.

t

ir Radio Aparatu Taisymas

A. A
STEPONAS KIMCHAKS
Gyveno 84 4 S 8. Union Ave.
Mir6 rūgs. U d., 1955, 11:80
vai. ryto. sulaukės puses amž.
Gims Lietuvoje. Kilo ii Pa
nevėžio apskr.,
Naujamiesčio
parapijos, Svainiku kaimo.
Amerikoje išgyveno 4 2 m.
Pasitiko dideliame nuliūdinu
žmona
Marcele
(Jakstaite),
duktė Aldona Balchunas, žen
tas Kdward. anūke Carol, sū
nus Richard, 2 broliai: Valen
tinas
ir Izidorius.
broliene
Barbora k Jų šeimos, broliene
Agota Uinskas su šeima ir kiti
gimines, draugai ir pažįstami.
Lietuvoje liko 8 seserys: Kris
tina, Anastazija ir Valerija.
Priklausė Teisybes Mylėtojų
D-jai 4r Bridgeporto Liet. Na
mu Savininkų Susivienijimui.
Kūnas pašarvotas Jur. Rudmino kopi., 3319 S. Lituanica.
Laidotuves įvyks šešt. spalio
1 d., iš koplyčios 10 vai. ryto
bus atlydėtas i S v. Jurgio pa
rapijos bažnyčia, kurioje |vyks
gedulingos pamaldos už vclionies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero kapines
Nuoširdžiai kviečiame visus:
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, duktė, >ūIMIS. žentas Ir anūke.
Laidotuvių direktorius Jur
gis F. Rudmlnas. Y A. 7-1188.

Sąžiningas ir garantuotas darbas
M. RZMKDS, 4617 6. Sawyer St.

Tol VI 74MB7 — VI 7-80S7
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Skelbkites "Dnui^e"!

REMK1TE "DRAUGĄ".
•

BEVEBLT HLLA OaUKTCIA
OeruuMioa gtišm dfti vestuvių, banke
tų, laidotuvių b* kitų papuoilmų.
M t t W«*T U R D flTBEBT
rd. PRoicKHn a-oaas ir F B S-0M4

— —

JADVYGAI ČEPULIENEI, ilgametei Moterų Sąjungos
21 kuopos pirmininkei ir nenuilstančiai veikėjai, jos sūnui
be^rrardui ir jo šeimai, didelio liūdesio valandos? dėl vyro
ir čevo

J O N O ČEPULIO mirties,
gilios užuojautos reiškia
MOT3BRŲ &ĄJUNGC3 21 KP. IR VALDYBA

* « k

JADVYGAI Č E P U L I E N E , mielai draugei ir nuoširdžiai
bendradarbei, jos sūnui Leonardui ir jo šsimai, liūdintiems
del >ryro i:- tėvo

JONO ČEPULIO mkties,
reiškiam 3 gilios užuojautos.
PRANAS IR BENETA CICĖNAI IR
ANASTAZIJA

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems,
kad s. m. nigs. 28 d. 6:30 vai. ryte mirė mano
mylimas vyras

SNARSKIENfi

i. t *•
S T A N I S L O V A S RAILA

—Išvyka į gamtą. Chicagos Moks

tą nusikalstamą darbą. Krause
Chicagos
Miesto knvevne
i l e i v i l i M'kxi k u n - Alt Pipniūno
JSJ
buvo įtartas del to, kad jis tą LMen
,
_,
' vardo kuopos iškyla įvyks šį sek
,
<> skyriuje, vyksta paroda madienį (spalio m. 2 d.). Norintieji
pačia dieną, kai buvo nu- . . .
, u . .
.
baldų, kambarių
Įrengimų. Iš- dalyvauti renkasi 10 vai. ryto prie
skriausta ta mergaite, į tuos
statyti darbai dailininkų Davis Dariaus ir Girėno paminklo Marpačiu? miškus buvo nuvažia
quette Parke. Bendrų šv. Mišių ne
Pratt ir Harold L. Cohen.
bus,
tad kiekvienas atlieka šventa
vęs jiešketi vietos piknikui.
dienio pareigą asmeniškai.
Žmoner. pamatę slampinėjant}
0'Hare — komerciniam
— Valdyba
jaunuolį, pasižymėjo jo auto
susisiekimui
C. L. S. S. skyriaus valdyba
mobilio numerį ir pranešė po
—
Pagerbs mirusius ir žuvusias
Spalio m'ėn. paskutinėmis
licijai.
policininkus. Už mirusius ir žuvu
dienemis
O'Hare aerodromas sius policininkus ir jų šeimas Šv.
Apie CARF siuntiniu
bus atidarytas civiliniam susi Kryžiaus lietuvių parapijos (4600
"VY'ood str.) bažnyčioje spalio 2 d.
CARE siuntiniai į Vakarų siekimui. Apie tai pranešė Chi 10 vai. bus pamaldos. Ta proga pa
Vrokietiją atskiriems asmenims cagos meras Daley.
moksle pasakys kun. A. Stasys.
toliau jau nebesiunčiami, nes
Tą pabia dieną 4 vai. Hollywood
Vakari} Vokietijoje maisto ga
svetainėje, 2417 W. 43 str., ruošia
mas subuvimas.g|fonįiitieji subuviim*
lima lengvai gauti ir jo kainos
dalyvauti registruojasi pas ''Krivū
neaugštcsn?s.
kaip JAV-se.
lės"
klubo narį Justiną Naujoką,
CARE siuntiniai tebesiunčiami
— Moterų Sąjungos 21 kp. mv- 3529 So. Halsted st., tel. YA 7-6054.
j Vakarų Berlyną, Italiją ir neainia susirinkimas turėjo įvykti Subuvimo dalyviai įmoka po $5 nuo
ateinant] sekmadienį, spalio 2 d.asmens. Maloniai prašome buv. po
kaikuriuos kitus kraštus. Apie Del a. a. Jono Čepulio, pirm. J. Če licininkus dalyvauti pamaldose i r
ta5,
mus painformavo CARE pulienės vyro, mirties, susirinkimas subuvime. — Klubo "Krivūlė"
įstaiga Chicagoje. Už poros sa neįvyks. Sekantis susirinkimas bus
paskelbtas ''Drauge".
— B. C.
Kultūros valdyba
vaičių tikimės daugiau žinių
" tuo reikalu suteikti.

Pagerins mieslo šviesas

A. A.
ALEKSANDRAS KVVEDER

Mokyklos Bičiuliai

Mrs. W. A. Allison, gyvenan-!
ti 229 Lake Shore dr., Chicago-*
g v . Petronėlės draugijos susiKonalc* Krause, i y m. am- ^ p a d o v a n o j 0 m įiioną doleriųf rinkimas bus spalio 2 d. 1 vai. p. p.
žiaus, kaltintas nuskriaudęs 6; W e g l ( ? y M e m o r i a l ligonineį.
f^'yįįįJ^^į^-^^3
m. mergaitę, dabar išteisintas ^ d o y a n a l i g o n i n ė j a u t u r i
^ _ ^Jf m?^Sn!!rrjt
ir jis rengiasi pasirinkti dvasi- $3 3 0 0 0 0 0 į r tą sumą panau- ti į susirinkimą. Išgirsite daug įdo
ninko luomą. Jis tapo išteisiu- ^ n a u j i e m s p a s t a t a m s .
iimj pranešimų.
Stella Kaulakis, rast.
tas, kai Richard Ncumann, 20

m. amžiaus, prisipažino atlikęs

t

GU2AUSKŲ

TELEVIZIJOS

Gyv. 3337 S. Walkce St.
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje,
3307 S. Lituanica Ave. Laidotuves įvyks šeštad.,
spalio I d., S vai. ryte bus išlydėtas į Sv. Jurgio
parap. bažnyčią, iš ten laidojamas Šv. Kazimiero
kapinėse.
Nuliūdusi žmona Irena

ANTHONY B. PETKUS

Didžiai liūdesio prislėgtiems
M. Ik A. GARLEVIČIAMS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

i
-

V

jo mylima motulei mirus, nuosirdziausia

6812 S0 WESTERN

fl¥L

1410 S0. 50th ftVL

CKICACO. ILL.
CICERO, ILL
TelefMai — 6R*v«hill 6-2345 arba

užuojautą reiškiu*
JUOZAS JURSKIS

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS

TRL\HT METU MIRTIES
SUKAKTUVES

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
HELEN SKIRMONT
(JURGENS)

A. A.
VERONIKA
MARCINKEVIČIENE
(po tėvais Kučinskaitė)
Jau suėjo treji metai, kai
negailestinga mirtis atskyrė iš
mūsų tarpo mylimą motina ir
seserį. Netekome savo mylimos
1952 m., rūgs. mšn. 30 d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes
jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas
suteikia jai amžina ramybę.
I'ž jos sielą užprašėme gedu
lingas šv. Mišias spalio men.
1 dieną 6:30 vai. ryto 6v. Jur
gio parapijos bažnyčioje.
Maloniai kviečiame visus gi
mines, draugus,
kaimynus ir
pažįstamus
šiose pamaldose^
dalyvauti ir kartu su mumis
pasimejMti už a. a. Veronikos
sielą.
Nuliūdusiom: Duktė Genovai
tė Marcinkevičiūte ir sesuo Ka
rolina Lsakienė.

Gyveno 2312 S. Seeley Ave.
Mirė rūgs. 26 d., 1955, 11:05
vai. ryto, sulaukus 37 m. amž.
Gimė Chicago, 111.
Pasiliko dideliame nuliūdime
vyras Jonas, duktė "Robertą, 3
broliai: Juozapas, broliene Sophie, su šeima, Jonas, ir Sta
nislovas, broliene Bernice, 2
seserys; Laura Ace,
švogeris
Jonas, Bernice Major, švogeris
Sidney, uošvė Bernice Sturn,
uošvis Jonas Skirmont, 3 švogeriai: Bruno Skirmont, švogerka Rose, Vincent Skirmont,
švogerka
Bernice
ir Victor
Skirmont, švogerka Uelen, kiti
gimines, draugai it' pažįstam).
Kūnas
pašarvotas Antano
M. Philips koplyčioje, 3307 8.
Lituanica
Ave.
Laidotuvės
įvyks šešt. spalio 1 d., iŠ kop
lyčios 8:30 vai. ryto bus atly
dėta į Aušros Vartų parapijos
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos
už velionės
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus:
gimines, draugus ir -pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vynu. ir duktė.
Laidotuvių direktorius Ai>
tanas M. Phillips. YA 7-3401.
•
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L I E T U V I Š K Ą

[ S T A I G A

JONAS

4801417 South Hermftage A venų e
TeL TA 7-1741-2 ir Lfl 3-9851

ČEPULIS

GYVENO 5526 S. VOLCOTT AVE.

Tel. PRospect 6-3655

4330-34 South California Avenuo
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

M iro rup*. 28 d., 1955, 10 vai. vak., sulaukęs puses amžiaus.
Gimė Lietuvoje; kilo iš Švenčionių apskr., Daugėliškiu parapijos,
Triburčių kaimo. Amerikoje išgyveno 41 m.
*

AMBULANCE DIENĄ IR NAJKTĮ

' .

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Jadvyga (Vasiliauskai
tė), sūnus Leonardas, marti Jean, anūkai: Denis ir Suaan, švo
gerka Jadvyga Lapatinskienė, jos vyras Pranas ir jų šeima, švo
gerka Juozapina Vasiliauskienė su šeima, švogeris
Boleslovas,
Vasiliauskas, krikšto duktė Bronislava Gesselman su šeima, kiti
giminės, draugai ir pažįstanti. Lietuvoje liko dvi seserys Izabelė
ir Rozalija.
Priklausė Šv. Vardo Draugijai, Šv. Kryžiaus parapijai; am
žinas narys Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų Draugijos ir amžinas
narys TT. Marijonų Bendradarbių Draug.
Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4605 South
Hermitagc Ave.
laidotuvės įvyks šeštad., spalio 1 fl., iš koplyčios 8:30 vai.
ryto bus atlydėtas i Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: ŽMONA, SŪNTJS, MARTI IR ANŪKAI

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
Ambulansų patarnavimas dieną ir nak-

^ 0 ^ ^
įf
ft

Mes
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^^^^

Roselando dalyBe

Reikale saukite

mus.

^

W

talO

turime koplyčias 1
visose Chicagos ir
irj

tuojau patarnaujame

ANTANAS M. PHILLIPS
i 8807 S. LITUANICA AVE.

t *

T Aid* 7-3401

PETRAS Po GURSKIS
659 We*t I8th STREET

TeL B l t k y U&7 U

ALFREDAS VANCE

Laidotuvių direktorius John F. Eudcikis. Tel. YArds 7-J741

POVIUS J. RIMKAS
8S54 S. HALSTED STREET

LEONARDAS F. BUKAUSKAS

10821 S. MICH1GAN AVE.

TeL COmmodora 4-2228

JURGIS F. JUJDMJII
83JO 8. UTOANICA AVE.

TeL TAtxJ» 7-108-1189

PETRAS 8IELI0NAS
4348 8. CALJFORNIA A V E N U E

Tel. LAiayette S-S572 j

VASAITIS — BUTKUS
1446 South 50th AVE., CICERO, ILL.
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Penktadienis, rugsėjo 30, 1965

ALICE STEPHENS ANSAMBLIO sVENTfi

kapitono žmonai, New J e r s e y Andrius Naujokas, jau treti
įstaigos be jokių egzaminų pri^metai, kaip studijuoja RochesVYR. SKTN. O. ZAILSKIENfi, Cicero, m
pažino gailestingosios sesers -terio Technologijos Institute
teises (Registered Nurse). Ji chemiją.
Esame išvakarėse Alice Ste-,go darbo įmonėje ir ansamblydabar dirba šv. Juozapo ligo
phens ansamblio sukaktuvinio j je, dar randa laiko vadovauti
— Irena Arlauskaitė, veikli
ninėje
Paterson,
N.
J.
Jai
už
koncerto — banketo. Sukruski- skaučių draugovei ir kt. Net isSkaučių draugovės ir choro naskaitytas
Lietuvos
Raudonojo
į
įT^ toront^is'^r'pinkris
me, kad mūsų sukaktuvininkės torine ansamblio plokštelių įdai
Kryžiaus išduotas diplomas
susituoks spalio 8 d. Rochesbūtų tinkamai pagerbtos ir įver navimo dieną 6 vai. ryto jau ją
matėme
su
Balfo
rinkliavos
dė
—» Agnės ir Antanas Giliai, terio, N. Y., lietuvių katalikų
X Vyskupas J. Rancans, tintos.
žute
Cicero
gatvių
sankryžoje.
kurie savo namą atidavė Los parapijos bažnyčioje.
gyv. Grand Rapids, Mich., lydi
"Nesiekiu aš laurų vainiko,
Taigi Alice Stephens moterų
Angeleg lietuvių parapijai, kad
mas kun. Marčiulionio, Custer, tik norėčiau, kad, atšventus mū
ergtuju Jungtinių Tau
ansamblis yra gražus pavyzdys
joja apsigyventų seselės mo
Mich., lietuvių parapijos kle sų ansamblio 15 metų sukaktį,
tų telegrama prezidentui Eisenmūsų lietuvaitėms. Nepagailėki
kytojos, už tą namą buvo mo
bono, šiomis dienomis lankėsi atsirastų naujų jėgų, kad mes me kelių valandų laiko ir šiek
howeriuL Ryšium su preziden
kėję $12,000. Tai didelė auka.
Šv. Kryžiaus parapijos klebo vėl galėtume išvaryti gilią va-1 t i e k l ė š ų j ų pagerbimui ir di
Agnietė Gilienė yra Atlanto to Eisenhowerio liga Paverg
nijoje.
gą lietuviškosios fcainos bare. d e s n i a m paskatinimui.
nugalėtojo Stasio Girėno pus tųjų Jungtinių Tautų pirminin
Malonu būtų mūsų koncerte —
Susitikime šį sekmadienį, spa
seserė: jos tėvas ir Girčno tė kas dr. V. Masens pasiuntė jam
X Jonas Čepulis, veikėjos bankete matyti visus savo drau lio 2 d., 5 vai. vak. Bismarcko
vas buvo tikri broliai. Jiedu au tokią telegramą:
Jadvygos Čepulienės vyras, il gus, mecenatus, rėmėjus, dai viešbučio puošniose patalpose,
go kartu. Agnietei Gilienei at— PJT vardu aš prašau Jus,
gesnį laiką sirgęs, mirė pra nos bičiulius, senuosius ir nau kur pasivaišinsime, pasiklausy
važiavus į Ameriką, Girėno te- j Pone Prezidente, priimti mūsų
eitojo trečiadienio vakare. Bus juosius ateivius. Galiu visus už sime koncerto, pasišoksime. Pa
vas jau buvo miręs, o neužilgo' gilios užuojautos pareiškimą,
laidojamas šeštadienį, spalio 1 tikrinti, kad neapvilsime: pro simatysime su svečiais net iš to Alico Stop'aens ansamblio vaizdas \ plokštelę įdainavimo metu. šiemet
gramoje bus vi3i nauji dalykai. limosios Kalifornijos.
mirė ir motina. Tada Gilienė Mes meldžiamės, kad Jūs kuo
sueina 15 metu, kai ansamblis darbuojasi tarp Amerikos lietuvių ir ta
d. iš Šv. Kryžiaus bažnyčios.
pioj^a
ansambli*
išleidžia
ilgojo
grojimo
plokštele
su
albumu,
užvar
Repetuojame, ruošiamės, neskai
Stasį Girėną, 12 m:tų berniu- i veikiau pasveiktumėt. PJT diDar nevėlu tapti mecenatais,
dintu "Dainų Skrynelė", kurioje yra užrašyta apie Ifl dainų ir lietu
X Vytukas A. Gaižutis, 9 čiuodamos nemigo valandų", kai
ką su jo vyresniu broliu atsi- džiai vertina Jūsų reikšmingas
garbės prenumeratorias, auko
viškų operečių ištiaukų. Plokšteli" Midaro 45 minuėių programą, šį
mėnesių amžiaus, 4628 South bėjo paskutiniame komiteto potrauk§ į Ameriką. Tai buvo pastangas laisvas reikalui aptojais ir banketo svečiais. Vi sekmadienį, spalio 2 d., Bismarek viešbutyje įvvksta ansamblio suKeating Ave., Vito ir Albinos g e d y j e nepailstančioji ansamblio sais šiais reikalais skubiai tele- kaktuvinis koncertas, kuriame pinną sykį bus grojama p l t U t ii ir
1910 metais. Per trejus metus skritai, ir ypatingai mūsų at(Saukaitytės) Gaižučių sūnus, vadovė, čia gimusi ir augusi lie- fonuokime inž. A. Rudžiui WA- dainuojamos kitos dainos. Kurie norėtų rezervuoti vietas bankete, ga
Stasį Girėną leido į mokyklą, stovaujamų devynių pavergtų
paskambinti Rudžiams, Yv'Aterfall 8-7700 arba p. Alice Stephens,
sunkiai susižeidė namuose. Yra, tuvaitė Alice Stephens, kuri be 8-7700, kad suspėtų įrašyti mū lite
WEbster 9-9558. Biletu kaina koncertui ir banketui $J.50 asmeniui.
jį rėdydama ir maitindami. jų valstybių išlaisinimui. Mes
gydytojo stropioje priežiūroje, to yra ir visuomenininke, ir lab- sų pavardes į albumo ir progra
„ ^ ^ „ . ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I Agnės Gilienė yra didelė gera- visi laukiame tos dienos, kai
darė,
ir
jautri
visiems
lietuviš
mos lapus, kas ansambliui su
X Dail. Povilas Kaupas, grį
įdarė. Šiomis dienomis lietuvai-j Jūs ir vėl galėsite pradėti
kiems
reikalams.
—
Kun.
L.
Mui
teiktų
moralinę
paramą
ir
kartų
pakeitė Prancūziją. Ji svečiavosi pas t e i m į a į 0 nierei Peru valstybėje uoliai ir atsidėjusiai vadovaužus iš New Yorko, ten atosto
gyvenimo
vietovę.
Dabartinis
kartoms
bylotų
apie
patriotines
savo brolį Joną Gulrupį, gyv. j p a s i u n t ė 20 dol.
ti savo didžiajam kraštui.
gavęs, ruošiasi parodai. Dail.
Jos ansamblio dainininkės
ir dainą mylinčias mūsų širdis jo adresas šis: Kun. L. Mustei New Haven, Conn.
Kaupo darbais jau seniai reiš
Dar Vokietijoje būdama, skai.
— Nauji studentai. Šiais me
Koncerto — banketo progra kis, 649 So. 40th st., Omaha
—
Viktorija
ir Kęstutis
kiasi didelis susidomėjimas.
čiau tremties spaudoje apie la mos vedėja bus komiteto garbės
Skrupskeliai, iš Hartfordo, at tais gražus būrelis Rochesterio
5, Nebraska.
X Elena Blandytė dekla bai darbščią ir didelę tremtinių pirmininkė J. Daužvardienė.
vyko
studijuoti į Fordhamo lietuvių jaunimo įstojo į Ro
—
Soliste
Rūkštetiene
pirmą
bičiulę
Amerikoje
gimusią
lietu
muos Tėvų Marijonų Bendra
chesterio augštąsias mokyklas.
universitetą New Yorke.
Tegul
skamba
mūsų
dainos...
kartą pasirodė rugsėjo 25 d.
darbių vakarienėje lapkričio 13 vaitę, tik iš dainų ir pasakų Lie.
Štai jie: Gražina Musteikytė į
— Emilija Jurevičiūtė, stu
tuvą
pažinusią
ir
ją
pamilusią.
Balfo
koncerte
Los
Angeles,
d. 6 vai. vak. Šv. Antano para
Tegul skamba lietuviška dai
Nazareth College, studijuos p2- DARBO TEISfe Ž0DYNEUS
dijavusi
jėzuitų
universitete
pijos salėje, 1515 So. 50 Ave., Tai Alice Stephens ansamblio na ant Michigano ežero kranto Calif. Publika ją šiltai priėmė. Syracuse, N. Y., persikėlė stu- d a ^ l k ^ ' J o n a s Apanavičius , SpaucįĮi paršuose Pr. Sulaitis
dainininkė J. Mileryte - Putri- taip galingai, kad jos aidą iš
— Floren.ce Korsak rytinėse
Cicero, 111.
Ų ŽODZIV BEI IRSlRElft™™*!*\
gu"
mienė. O kas nepažįsta taip pat girstų mūsų pavergtoji motina valstybėse mano surengti ke dijuoti į St. John universitetą *2**į*
Brooklyn*
, dijuos fiziką; Saulius Jankus
K1MY PAAIŠKINIMAI
X Rita Beleckis, 7215 So. čia gimusių lietuvaičių Aleksiūtėvynė Lietuva. Ir patirtų, kad letą koncertų ir net išvykti į
Siame ŽODYNĖLYJE telpa tie
Mozart s t , praeitąją
savaitę naitės, Mačytės, Oželienės ir vi
— Liet.* Stud. Sąjungos vi- i š v y k o * N e w Y o r k ą *•*££
jos užjūrio dukros dar gyvos ir Europą koncertuoti.
angly
kalba iodtiai bei itoirelAkimai.
baleto;
V
Dr
A1
S
Sv. K r y ž i a u s ligoninėje p e r g y  sos eilės kitų, savo daina ir mu
s
u
o
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i
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s
s
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v
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s
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u
g
e
l
i
S
;
S,
kurie
yra
įgrave specialinę r e i k i m e ;
kūrybingos, kad nei fabrikų ma
— Ruošiamasi sutikti nau m a s C l e v e l a n d e l a p k r i č i o 2 5 ir P ™ * 5 * * 8 ' * ; G r y b a u s k a a ^ A l - kai kurie paimti i* veikiančių |«taveno s u n k i ą vidurių operaciją. zika mielai pasitarnaujančių mū šinų ūžimas, nei didmiesčio pra
%
Spausdinami žodžiai anglų
binas
Kurkuhs
įstojo į Roches tvmų.
juosius
metus.
New
Yorko
Lie
kalba Ir patiekti platūs paaiškinimai
26 d i e n o m i s .
Jau sveiksta. Tėveliai, sasutės sų visuomenei minėjimuose ir banga jų šventų tėvynės meilės
terio Technologijos institutą lietuvių kalba.
bei pažįstami linki Ritai vėl šventėse. Ansamblyje dainuoja jausmų neužslopino, kad su dai tuvių Bendruomenė, drauge su
— Dr. K. Ambrazaitis, tar- studijuoti
techniškų mokslų. Leidiny* 116 paaL Kaina $1.00.
ir naujai atvykusios S. Klimai- na ir lyra dangoraižių mieste jos kitomis lietuvių organizacijo
netrukus grįžti į mokyklą.
naujas JAV kariuomenėje, rug- Algis Naujokas įstojo į Ro
Plnlrua su užsakymai* siųsti:
tė - Pautienienė, J. Bobinienė, ją garsina kitataučiams, žadina, mis, ir šiemet ruošia tradicini
sėjo
26
d.
su
šeima
grįžo
iš
EuĮ
r
i
o
universitetą,
studicheste
"DRAUGAS"
X Peail Baniewicz, 7147 So. Peškienė, Lukoševičiūtė ir ki gaivina, guodžia ir jungia visus Naujųjų Metų sutikimą.
ropos
į
New
Yorką.
.
.
.,
.
.
.
u
Erdvios Manor Ballroom sa
SSS4 S. Oakley A**,
Rockwell st., stambi gerų dar tos. Jos papildė ansamblį nau lietuvius tremties kelyje.
*ri
i o
. -A . « , .
J u o s techniką. Malonu pažy—
Elenai
Savickaitei-Prisier
lės Brooklyne tam reikalui jau
bų rėmėja, prisiuntė 10 dol. Sv. jomis stipriomis pajėgomis ir
Chicago 8, m .
mėti, kad Algio Naujoko tėvas,
Tad
visi
keliai
tegui
mus
veda
nikienei,
bolševikų
nužudyto
suartino
mus.
Bobinienė,
maža
išnuomotos. Salės puošniai ir
Pranciškaus Seserų rėmėjų sei
S]
sekmadieni
\
darbščiųjų
lietu,
~ j
4
mui, įvykstančiam spalio 2 d. mečių vaikų motina, be atsakin- vaičių
HJ L
_-*> Z
:^
skoningai atremontuotos. Pui
dainos
triumfo
šventę.
vaJ*„ Z
<f=
2 vai. p. p. ŠvČ. P. Marijos Ne
^
kus orkestras sutartas.
kalto
Prasidėjimo parapijos
X Julija Greičius, veikli L.
Lietuvių Bendruomene arti
salėje, Brighton Park.
Vyčių 112 kuopos narė, susi
miausiu laiku sukvies New
Yorko lietuvių studentų bei
X Jonas Gradinskas, atida tuoks spalio 9 d. su Al. Zakarkultūrinių organizacijų atsto
ręs didžiulę televizijos, radijo ka iš Syracuse, N. Y.
vų pasitarimą,
kuriame bus
J. A. VALSTYBĖSE
ir patefonų krautuvę, ne tik
X Juozas Bernotas iš Elizasusilaukė didelio pirkėjų skai beth, N. J., "Draugo" spaudos
— Dipl. teis. Ignas Medzukas apspręsta ir nustatyta bendrai
čiaus, bet taip pat gavo nepa reikalams paaukojo 2 doleriu. su žmona- ir dukrele Rita nu ruošiamo Naujųjų Metų sutiki
Programą Išpildo Garsusis
prastai daug sveikinimų laiš
vyko iš New York j Los An mo tvarka ir baliaus smulkme
X Adele ir Stasys Gabaliauskais ir žodžiu.
geles gyventi. Rita jau spėjo nos.
kai aplankę Chicagą vėl grįžo į
— Lietuvis at'dare brange
įstoti j parapijos chorą.
X Km iii ja ir Benediktas Na- Pittsburghą,
kur nuolat apsi
— Kunigunda Sakalauskaitė nybių krautuvę New Haven,
v ickiai, plačiai žinomi Town of gyveno Munhall, Pa.
Vadovaujamas St. GAILEVIČIAUS
nuvyko iš Putnam, Conn. į Los Conn. Kazys Bagdonas padarė
Lake kolonijos gyventojai ir
X H. G. Lynch, Supervisore Angeles gyventi ir čia gavo lietuviams nemažą garbę — jis
uolūs Šv. Kryžiaus parapijos
miesto centre, 81 Congress Ąv.,
nariai, tapo Šv. Pranciškaus 82- Chicago Board of Education, darbą.
erdviose patalpose atidarė bran
serų vienuolyno garbės nariais. šį rudenį suorganizavo įvairio
— Atžalynas. Spalio mėn. genybių krautuvę, pavadinda
Navickiai yra Šv. Kryžiaus pa se miesto dalyse anglų kalbos
"Lituanica Jewelry".
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r O mas ją
rapijos ir katalikiškų įstaigų kursus, kuriuos gali lankyti r ^ 6 ] U h - S° ? S? t!a t . . ^ ' ,
Gatve kasdien prašina tūkstan
iau šiek tiek moka anglu k a i - 1 * *
J""*
°
£ * £
nuoširdūs rėmėjai.
P
bos. Juos veda prityrę anglų £ !
^ U * m u L . v a d ° v * u J * čiai žmonių, ir visi stebisi gra
.iv^
*. . . .
J,..*. ____ Steponas Kakarevicius.
žiu krautuvės įrengimu. Par
X Dr. A. Javois (Jovaišas), ukalbos
mokytojai. Būtų gera,
— Hartfordo, Conn., lietuvių duodami įvairūs
laikrodžiai,
ilgus metus turėjęs ligonių pri kad lietuviai atkreiptų dau*
ėmimo kabinetą 2423 West dėmesio į anglų kalbos moky- stvdentu skyrius spalio 1 d. brangenybės.
New Havene gyvena 30 lie
Marąuette Rd., nuo spalio l j m a s i ir tuos kursus gausiau 2 ^ * f E ?
T?™ S2dienos kabinetą perkelia į Mar- lankytų. Norį gauti daugiau m e s t n ' V a l Š e S S U š o k i a i s v y k s tuvių biznierių turėtų sudaryti
mok klos
8al
ąuette Medical Csnter rūmus, ! informacijų,
gali skambinti p a r a p i J O S
y
^ ' ' komitetą, kuris paremtų radijo
Broad
ir
C a l t : 1 valandėlę.
Anksčiau tokia va
6132 So. Kedzie Ave. Priėmimo I Board of Education dirbančiai ( k a m P a s
P
60 ir
r a 8 l d e s 7 val
vakare
valandos yra pažymėtos "Drau- lietuvaitei Olymijai K y b a r t a s , " ^
P
- landėlė yra buvusi. Dabar tu
go" skelbime. Dr. Javois, nors telef. DEarborn 2-7801, Ext. * e J i m a s . $ 2 ' 5 0 ' Šokiams gros rėtų parodyti gražų pavyzdį
jau antrosios kartos lietuvis 345. Kursai veikia ir lietuvių mėgstami Brocktono studen mūsų visuomenės veikėjai.
— Sesuo* Edviga, pranciškie
tai.
Rengimo komisija visus
(jo tėvas buvo žymus Brigh gyvenamose vietose.
studentus kviečia į parengimą, te, vėl išplaukė atgal į Lyoną,
ton Park veikėjas),
grąžai
X Dail. Vladas Vaitekūnas,
lietuviškai kalba.
SPAUDOS KAMBARYJE
buvęs
Lietuvoje
gimnazijos
X Jono Vaisaičio, gyv. Cice mokytojas, prieš kurį laiką ga
ro, 111., sūnus Arvydas gražiai vo kontraktoriaus dažytojo tei
reiškiasi muzikoje kaip jaunas ses. Jis apie porą metų kaip
talentas. Neseniai jis debiuta dažytojas dirbo vienoje didelė
vo radiofone, atlikdamas kai- je amerikiečių firmoj a ir padė
kuriuos Mozarto kūrinius. Ar jo išpuošti keliolika bažnyčių.
2345 South Kedzie Avenue
Chicago 8, Illinois
vydas yra muziko A. Kučiūno
mokinys ir daro didelę pažan
Dabar dailininkas Vladas
Biletų kaina asmeniui
$2.50
ga
Vaitekūnas gauna daug darbo
Rezervuokite biletus iš anksto. .*.•
Iš viso tik 1250 vietų
X Ignas Serapinas, vienas iš ne tik iš amerikiečių, bet ir iš
žymesnių mūsų pedagogų, ak lietuvių. V. Vaitekūno padėj§Praeitais metais Toronto "Varpo" Choras buvo atvykęs į Chicagą ir nustebino lietuviš
jai
darbininkai
daugumoje
sa
tyviai įsijungė į lituanistikos
ką visuomenę gražiąja daina ir sąstato didumu.
vieji — lietuviai. Neseniai pas
gimnazijos darbą. Be gero pe
Nežiūrėdamas didelių išlaidų, "DRAUGAS" šį garsųjį chorą atkviečia į Chicagą, nori
jį kaip dažytojas dirbo dail. V.
dagoginio pasiruošimo, jis yra
duoti lietuviškai visuom€n2i antrą progą išgirsti ST. GAILEVIČIAUS diriguojamą cho
Petravičius, o dabar dirba jau
rą, kuris yra net didesnis negu praeitų metų metų choras. Dabar šiame chore yra 80 narių.
ir gabus administratorius; bu
nas gabus menininkas A. šer
vo Lietuvoje gimnazijos direk
Šių metų programa tikrai sužavės kiak /ieną lietuvį ir sukels daug, daug prisiminimų
mukšnis.
iš tų nepriklausomybės laikų Kaune.
toriumi; Vokietijos Wurzburge
Po koncerto bus šokiai prie B. JONUŠO orkestro. Per visą laiką veiks bufetai. I4esuorganizavo gimnaziją ir bu
Lietuvio kontraktoriaus dar
tuviška visuomenė galės svečiuotis su choristais iš Kanados. .Visi kviečiami.
vo jos direktoriumi. Ignas Se bais visi labai patenkinti ir jis
rapinas aktyviai
bendradar turi kvietimų ir į tolimesnes
"DRAUGO" Administracija
Korespondentai Lowry oro bazes, Colo.. spaudos kambaryje atidžiai
biauja ir spaudoje.
apylinkes;
seka prezidento Eisenhowerio sveikatos stovį.
* (INS)
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Skdhkife "Draoge"!
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1S ARTI IR TOLI

ATVYKITE

PRALEISTI

VALANDA KAUNO OPEROJE

TORONTO "VARPO" CHORAS

Spalio (October) 29 d., šeštadienį, 1955 m. - 8:00 valandą vakare

SOKOL SALĖJE
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