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IZRAELIS VISU SMARKUMU PUOLA ARABUS
Okupuotoje Lietuvoje įmonėse 

"priviso daugybė viršininkų"
REUTLINGENAS, Vokietija. — Okupuotos Lietuvos finansų 

ministeris A. Drobnys kelia reikalą „toliau mažinti valdymo išlai
das“.

„Tiesos“ nr. 222 (1956. IX.------
21) jis įrodinėja, kad, „panaiki- klausimu apgintos jau keturios 
nūs tarpines grandis tarp minis- disertacijos. Šiuo metu okup. Lie 
terijų ir įmonių, vadovavimas tuvoje išleista jo knyga „Imuni- 
pramonei tampa operatyvesnis tetas tuberkuliozės atveju“. Įsi-
ir žymiai sumažėja išlaidos val
dymo aparatui išlaikyti“.

Okup. Lietuvoje administravi
mo išlaidos yra labai didelės. 
Pvz. Akmenės rajone Kairiškių 
kartono fabrike yra 49 darbinin
kai, o valdymo personalo — 10 
žmonių. Vadinasi, 4 dirba, o 5-tas 
tuos prižiūri... Kretingos rajone 
28 darbininkai, o valdymo per
sonalo yra 8 žmonės... Pats Drob 
nys pripažįsta: „Rajoniniame 
aparate yra daug smulkių struk
tūrinių grandžių, turinčių 2—3 
žmonių etatus, jame priviso dau
gybė viršininkų“...

Drobnio įsitikinimu, „pagrin
dinis aparato struktūros pakeiti
mas čia gali atpalaiduoti be ža
los darbui iš valdymo aparato 
rajone 30—40 darbuotojų. Tik 
viename rajone tuo būdu būtų 
sutaupoma per metus maždaug 
200—250.000 rublių“. O rajonų 
yra ne vienas, bet 83.

Prof. J. Kairiūkščio sukaktis
1956. X. 1 atžymėta Vilniaus 

un-to prof. J. Kairiūkščio 60 m. 
sukaktis. Ta proga jam suteiktas 
„T. Lietuvos nusipelniusio moks
lo veikėjo vardas“, jis išrinktas 

- Mokslų akademijos nariu kores
pondentu, be to apdovanotas 
Darbo raudonosios vėliavos ordi
nu“. Skelbiama, kad ir sirgda
mas, betgi nenutraukia mokslo 
darbo. Jo išrastas preparatas 
„neobenzinolis“ tuberkuliozei gy 
dyti, kaip skelbiama, dabar nau
dojamas ne tik Lietuvoje, bet 
taip pat Maskvos, Leningrado, 
Krasnodaro ir kitų miestų ligo-

traukęs į antireliginę akciją, da 
bar bolševikinei visuomenei jis 
rašo knygą „Mokslas ir religija“. 
Lietuvos grafikų darbų paroda

1956. X. 3. Vilniaus Dailės mu- 
zėjuje buvo atidaryta Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos grafikų dar 
bų paroda, suorganizuota ryšium 
su „Pabaltijo respublikų grafikų 
konferencija“. Į parodą ir į kon
ferenciją atvyko bolševikiniai 
grafikai nę tik iš Estijos ir Lat
vijos, bet taip pat iš Maskvos, 
Leningrado ir kitur.

Parodą atidarė bolševikinių 
Dailininkų sąjungos valdybos 
pirmininkas prof. V. Mackevi
čius. Parodoje išstatyti kelių 
šimtų autorių daugiau kaip 1,200 
grafikos kūrinių. Tuo būdu esan 
ti duota ataskaita už visą tarybi
nių metų kūrybinį laikotarpį“...

(E.)

Sovietai neduoda

— Sovietai vis neduoda ramy
bės Vak. Vokietijoje esantiems 
pabėgėliams. Paskiausiu metu 
sovietai įteikė Bonnai notą, pra
šydami grąžinti 3,013 pavardė
mis surašytus sovietinius pilie
čius. Pažymima, kad tokių var
dais pavardėmis surašytų asme
nų sąrašų būsią įteikta ir dau
giau. Ta proga vokiečių pabėgė
lių ministerijoje nurodoma, jog 
šiuo metu Vak. Vokietijos res- 

ninėse, be to rekomenduojamas! publikoje yra apie 20,000 buv. 
ir medicinos vadovėliuose. Tuo 1 rusų piliečių.

Vengrijoje nauji areštai
BUDAPEŠTAS, Vengrija, spalio 11. — Komunistinės Vengri

jos šaltiniai vakar paskelbė, kad buvo areštuotas Vladimir Far- 
kas ir kiti trys valstybės saugumo policijos pareigūnai. Vladimir 
Farko tėvas seniau buvo išmestas iš Vengrijos gynybos ministerio 
kėdės.

Farkas suvaidino žymią rolę, 
kad 1949 m. būtų pakartas Ven
grijos užsienio reikalų ministe
ris Laszlo Rajk kaip titoistas.
Rajk buvo „rehabilituotas“ Bu
dapešte, kai prasidėjo Stalino 
nuvainikavimas. Rajk praėjusią 
savaitę iš naujo buvo palaidotas 
su didžiausiomis iškilmėmis.
. Kiti areštuoti — Erdi Falu- 

due, Gyoergy Szendi ir Gyoergy 
Szanto. Visi jie kaltinami Ven
grijos įstatymų laužymu. Jie bu
vo areštuoti spalio 5 dieną.

Mihaly Fartcas, Vladimir Far
ko tėvas, buvo pašalintas iš Gy
nybos ministerijos posto š. m.
liepos 22 d. Jis taip pat buvo iš- LAHORE, Pakistanas, spalio 
mestas ir iš Vengrijos komunis- u _ Penkių valgtybių Bagdado 
tų partijos ir apkaltintas, kad pakto komitetas vakar susirinko 
laužo socialistinius įstatymus. , Karachi mieste apsvarstyti pla- 

Manoma, kad Mihaly Frankas nua gusjsiekimo išvystymui pak-
dabar yra namų arešte.

Kalendoriam

Spalio 12 d.: šv. Vilfredas, šv. 
Maksimilijonas ir šv. Serafinas; 
Kolumbo diena; lietuviški: Un- 
gys ir Meldcika.

Saulė teka 6:59, leidžiasi 6:16.

Oram Chlcagoje

Oro biuras skelbia: Chicagoje 
ir jos apylinkėje rytoj — apsi
niaukę ir mažas lietus.

Nori grįžti į laisvę, 

bet komunistai

užkirto kelię
REUTLINGENAS, Vokietija.

— Grįžęs į Lietuvą iš Argentinos 
J. Balčiūnas „Tiesos“ Nr. 216 
1956 aprašinėja, kaip jį su kitais 
34 lietuviais sutikę Odesoje ir ki
tur. Viskas dėstoma švelniausio
mis spalvomis, ir kiti lietuviai 
skatinami, kad nesiduotų „su
klaidinami antitarybinių gaiva
lų“. Apie tuos, kurie, pamatę 
bolševikinę tikrovę, prašyte pra
šosi grąžinami atgal į Argentiną 
ir graužiasi nagus, kad grįžo į 
bolševikinę vergiją, neminima nė 
žodžio. „Arg. Lietuvių Balsas“ 
aprašo, kaip grįžusieji į Lietuvą 
ir pasiųsti dirbti į kolchozus lie
tuviai „pasikalba turkiškai“ (iš
tikro — ispaniškai) ir keikia,_____________ _______ ___________________
kad juos ištikusi tokia nedalia, ,,, • va • i Į i Į
Taip jie pranešę savo pažįsta- KinieCl8l SUpVKO, Kdl britu 
miems į Argentiną. .Į . ■ '

valdininkai nuplėšė jų vėliavas
HONG KONG, spalio 11. — Šiandien britų kariai buvo iš

vesti į gatves, kai kiniečiai vėl sukėlė riaušes Kovvloone, Britani
jos kolonijoje.

Gubernatorius DaVid pašaukė 
karius, kai policijai nepavyko 
numalšinti kiniečių siautėjimo, 
kuris prasidėjo'trečiadienį ir tę
sės visą naktį.

Nauji kiniečių siautėjimai pa 
lietė Sham Shui Po ir Li Cheng 
Uk apylinkes Kowloone. Kitose 
Kowloon dalyse ir Hong Kong 
saloje gyventojai atlieka kasdie
nines savo pareigas kaip papras
tai.

Neramiose apylinkėse vyriau
sybė griebėsi griežtų priemonių, 
kad suvaldytų siautėjančius.

Kiniečių minios plėšė namus ir 
juos degino. Nuostolių padaryta 
už kelis milionus dolerių.

Pirmose riaušėse dalyvavo 
apie 50,000 kiniečių. Prieš aušrą 
jie aprimo. Po pietų Sham Sui 
Po apylinkėje Kowloone vėl pra
sidėjo baisios riaušės.

Keturi kiniečiai krito ir šimtai 
buvo sužeisti, šeši britai buvo nu 
gabenti į ligoninę ir keliasdešimt 
kitų britų buvo mažiau sužeisti.

Kiniečiai sukėlė riaušes, kai 
mažesni britų vyriausybės parei
gūnai nuplėšė nacionalistinės Ki
nijos vėliavas nuo didžiulio na
mo, švenčiant kiniečiams Sun 
Yat-sen’s Kinijos respublikos 
metines.

• IVisconsin valstybėje auto
mobiliai .užmušė 1,472 briedžius

Demokratą piezidentinis kandidatas
puola Eisenhotverio administraciją

Adlai Stevenson 1h? pasigailėjimo 
rinkiminėje kampanijoje. (1XS)

Nuo Izraelio kulkų krito
apie šimtas jordaniečių vyrų

JERUZALĖ, Izraelis, spalio 11. — Apie šimtas jordaniečių 
buvo užmušta ir sužeista praėjusią naktį žiauriose keršto kovose, 
kurias Izraelis pradėjo prieš savo ka inynus arabus.

Izraelio pėstininkai, remiami

Skandinavija nori 

praplėsti Jungt. Tautų

Saugumo tarybų
REYKJAVTK, Islandija, spa

lio 11. — Skandinavijos užsienio 
reikalų ministeriai reikalauja pa 
didinti valstybių atstovų skaičių 
Jungtinių Tautų Saugumo tary
boje.

Norvegijos, Švedijos, Danijos,
ramvkėc r>ab£crė1i'am<$ lSuomiJos ir Olandijos užsienio ramybes pabėgėliams reįkaių ministeriai posėdžiavo 

REUTLINGENAfe, Vokietija,, Reykjavike ir nutarė spausti,
kad būtų padidintas JT Saugu
mo tarybos narių skaičius, ka
dangi į Jungtines Tautas įėjo 
nauji nariai.

Tik po vienų žmonų
BELGRAD, Jugoslavija, spa

lio 11. — Irake kiekvienas geras 
musulmonas gali turėti keturias 
žmonas. Bet tik 1,131 musulmo
nas teturi po keturias žmonas, 
praneša Irako statistikos biuras. 
1,599,361 irakietis turi po vieną 
žmoną.

Žeme drebėjo
NEW DELHI, Indija, spalio 11. 
— Tūkstančiai žmonių vakar iš
bėgo į gatves, kai žemės drebėji
mas tęsės 3 minutes New Delhi 
mieste.

Naujas pagrobimas

Jungt. Amerikos Val-se
NEW YORKAS, spalio 11. — 

Augštas Sovietų Sąjungos Jung
tinėse Tautose diplomatas ap
kaltintas, kad jis praėjusią sa
vaitę prievarta išgabeno iš Ame
rikos į Rusiją pabėgėlį Alexi 
Čvastov ir jo mažą dukrelę, gi
musią Jungtinėse Amerikos Vals 
tybėse.

Tas sovietų diplomatas vadi
nasi Konstantin Pavlovič Eki- 
mov, Sovietų Sąjungos delegaci
jos Jungtinėse Tautose pirmas 
sekretorius. Jis taip pat š. m. 
balandžio mėn. suorganizavo pa
grobimą penkių rusų jūrininkų, 
kurie buvo gavę azylį Jungtinė
se Amerikos Valstybėse.

Čvastov, 58 metų, ir po duk
relė atgabenti į Angliją ir dabar 
yra uždaryti Sovietų Sąjungos 
ambasadoje Londone. Iš čia ga
benami į Rusiją.

tankų, lėktuvų ir artilerijos, pra 
siskynė sau kelią skersai Jorda
no pasienį ir kovojo beveik sep
tynias valandas. Karinė ugnis ap 
rimo, kai Jungtinių Tautų paliau 
bų komisija paprašė nutraukti 
karinius veiksmus.

Armijos pranešėjas pareiškė, 
jog devyni izraelitai krito ir dvy
ni buvo sužeisti puolant stiprią 
Jordano tvirtovę prie Qalqilya, 
netoli pasienio ir toje apylinkėje, 
kur šią savaitę arabų kareiviai 
nužudė septynis civilius izraeli
tus.

Neoficialūs šaltiniui teigia, 
kad 100 jordaniečių vyrų žuvo 
ar buvo sužeisti dvylikos mylių 
fronto kovoje.

Liudininkai pareiškė, kad nė 
vienas gyvas jordanietis neišėjo 
iš Tulkareno tvirtovės, kuri bu
vo daugiau izraelitų apšaudoma.

Izraelio geenralinis štabas pra 
nešė: Qalqilya tvirtovė buvo pa
imta ir apgriauta, Izraelio karei
viai grįžo į savo bazes.

Jordaniečiai nusiskundė Jung-

Po penkerių metų

PRAGA, Čekoslovakija, spalio 
11. — Du Čekoslovakijos katali
kų vyskupai paleisti iš komunis
tų kalėjimo, kur jie penkeris me
tus buvo kalinami dėl to, kad gy
nė žmonių teises.

Pragos komunistinis radijas 
praneša, kad iš kalėjimo paleis
tas buvęs Zips vyskupas Jan Voj 
tassak, 79 metų, ir Tmava auxi- 
liaras vyskupas Micha^Į Buzal- 
ka, 71 metų. Abu apsigyveno vie 
nuolyne.

Trumpai iš visur
• JAV eksporto ir importo 

bankas paskolino 5 milionus do
lerių Meksikai, kad ši galėtų 
pirkti mėsinių ir pieninių karvių 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se, ypač pietvakarių apylinkėse.

• Britų parašiutininkai gaudo
. . m . Kipro kalnuose graikų kipriečiųUrnų Tautų palmubų komiai jai, Į indžk> narius Jau

kad kiti trys jų .miesteliai, kurie g^Uįj
yra apie 12 mylių nuo Tel Aviv,
buvo izraelitų puolami. Puolimai ® Eric Johnston, The Motion 
prasidėjo vakar apie 9 vai. va- Picture Association of America 
kare. prezidentas, iš New Yorko išvy-

________ ko į Europą pasitarti apie gali-
• Immanuel Olshan iš Hous- mybę parduoti amerikiečių fil-

ton, Tex., JAV jaunimo vadas, mas už geležinės uždangos.
nuvyko į Berlyną apsvarstyti su . v ,. , _ .
tėvais ir mokytojais vietinių ne- ar tw0 as uf1enU)
pilnamečių problemų. rant’ Sv“‘°? kole«‘>°s .deton«

__2_____  ir šventos kongregacijos rytų
_ „ .j . . . Bažnyčios sekretorius atvyko į

vakar tarėsi su JAV Gynybos L‘8boMĮ’
sekretoriumi Wilsonu, Armijos • P r i s i k ė limo bažnyčioje, 
sekretoriumi Bruckeriu, gen. Kaune, ruošiamas radijo fabri- 
Maxwell Tayloriu ir Valstybės kas, o jos bokštas numatytas 
sekretoriumi Dulles. I panaudoti televįzijo3 reikalams.

Jieško dingusio lėktuvo

su 59 vyrais
LONDONAS, spalio 11. — 

Jungtinių Amerikos Valstybių 
karinis transportinis lėktuvas su 
59 vyrais vakar dingo virš ryti
nio Atlanto.

Britų lėktuvai jieško dingusio 
amerikiečių lėktuvo pėdsakų. Bu 
vo nugirsta S.O.S., bet nežinia iš 
kur atėjo tas S.O.S.

Penkios valstybes

to apylinkėje.
Prancūzija, Irakas, Turkija, 

Britanija ir Jungtinės Amerikos 
Valstybės dalyvauja posėdyje.

Inžinierių trūksta
NEW YORKAS, spalio 11. — 

Atominės energijos komisijos 
pirmininkas Lewis L. Strauss 
pareiškė, kad JAV jaučiamas in
žinierių trūkumas.

• Monako princas Rainier III
ir jo žmona Grace Kelly vakar 
aplankė prezidentą Eisenhowerį. 1955 metais.

—

Jungtinių Tautų Saugumo taryboje girdisi aštrūs žodžiai sprendžiant 
Suczo krizę. Oi Jungtinių Tautų rūntų koridoriuje būna ir linksmi) 
scenų. Juokiasi Syrijos atstovas Kat'ik Aslia, o šypsosi Indijos politi
kas Kristina Menon. Matyt jie sutaria kokiu tai klausiniu, taflirtii tur
būt no Suczo, kuris yra svarstomos taryboje. (1NS)

*■ 'S'?

Bolševikai verkšlena 

kad Sovietų Rusijoje 

stiprėja religinis 

gyvenimas
ROMA, Italija, spalio 11. — 

Laisvojo pasaulio spauda atkrei
pia dėmesį į sovietinio žurnalo 
„Trud“ straipsnį, kuriame reiš
kiamas susirūpinimas, kad So
vietų Sąjungoje stiprėja religinis 
atgimimas. „Trud“ ypač nusi
skundžia, kad bažnyčias lankan
čiųjų tarpe galima matyti gydy
tojų, komjaunimą vadų ir prof
sąjungų veikėjų. „Yra jau pa
tvirtintas faktas, kad daugelis 
komunistų rodo pilną pasitikėji
mą Bažnyčiai, krikštija savo vai
kus ir mirusius laidoja su bažny
tinėmis apeigomis“, skundžiasi 
komunistinis laikraštis.

Tokie yra per 40 metų vestos 
antireliginės propagandos ir be
dieviškojo auklėjimo vaisiai.

Sveikino princesę
TANGA, Tanganyika, spalio 

11. — 30 tūkstančių afrikiečių 
vakar sutiko Britanijos princesę 
Margarctą. Afrikiečiai nuošir
džiai pasveikino princesę.

• JAV Gynybos sekretorius 
Wilsonas gina prezidentą Eisen- 

i howerį nuo demokratų užsipuoli
mų.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Manoma, kad Jungtinių Amerikos Valstybių karinis trans

portinis lėktuvas su 59 vyrais paskendo rytiniame Atlante. Jung
tinių Amerikos Valstybių ir Britanijos lėktuvai iš Anglijos, Pran
cūzijos, Vokietijos, Siaurės Afrikos ir Azorų jieško dingusio lėk
tuvo.

— Lenkijos komunistai reikalauja, kad trims jaunuoliams, 
kurie praėjusį pirmadienį buvo nuteisti nuo 4 iki Jį’/u metų į kalėji
mą, būtų padidintos bausmės. Nuteisti jaunuoliai birželio mėn. 
dalyvavo Poznanės darbininkų riaušėse, kuriose buvo reikalauja
ma duonos ir laisvės. Poznanės teismas dabar nagrinėja bylas ki
tų darbinikų, dalyvavusių duoos ir laisvės riaušėse.

— Sirija telkia savo armiją palei Jordano pasienį. Armija 
laukia įsakymo žengti į Jordaną, kad padėtų kovoti prieš izraeli
tus. Lebano prezidentas irgi pasiūlė savo karines jėgas Jordanui.

— Valstybės sekretorius Dulles, pasitaręs su prezidentu Ei- 
senhoweriu, grįžo į Jungtines Tautas pagelbėti išspręsti Suezo ka
nalo krizę.

— Bolivijos vyriausybė įsakė paleisti visus mokytojus ir stu
dentus, kurie buvo areštuoti ryšiumi su politiniais neramumais 
Bolivijoje.

— Britų armija ir policija vakar vis dar tebekovojo su kinie
čiais riaušininkais Hong Konge, Kowloon pusiasalyje. Kiniečiai 
nacionalistai įširdo, kad jų tautinę vėliavą britai valdininkai nu
plėšė nuo rūmų.

— Etijopijos imperatoriuj Haile Selassic lapkričio mėnesį ap
lankys Egiptą,

— Japonijos Gynybos ministerija paprašė vyriausybės dau
giau kaip 350 milionų dolerių 1957 metams, kad būtų sustiprintos 
Japonijos karinės jėgos prieš išorinę agresiją.

— JAV Atominės energijos komisija praneša, kad 5 milionų 
dolerių vertės atominiams reikalams fabrikas bus statomas Liver
more, Calif.

— Britanija vakar išbandė atominį ginklą Maralinga tyrumo
se, Australijoje.

— Tarp Britanijos, Prancūzijos ir Egipto užsienio reikalų mi- 
nisterių vakar vyko slapti pasitarimai Suezo kanalo klausimais.

a



vyksta individualiai. Bendras 
pasiruošimas bus pradėtes tris 
savaites prieš išvykimą.

Redaguoja J. ŠOLICNAS, 1207 W. Clark Str., Irbana, III.

DIENRAfc ' IŠ DRAUGAS CHICAGO. TLLINOLS

Prancūzi jos rinktinė taip pat | bės organus, kurie išleido dau- 
sudaryta, bet pagiri osimas dar gybę pinigų ir nepajėgė paruoš-

ti nė vieno pajėgesnio atleto. 
Kaip ten bebūtų, šiuo metu Za- 
topek jaučiasi ne formoje ir tik

Penktadienis, spalio 12, 1956

Čekoslovakija ~ pasaulio tinklinio meisteris
VYT. GRYBAUSKAS

Nepaprastu pasisekimu baig
tos Paryžiuje pasaulinės tinkli
nio pirmenybės, kuriose dalyva
vo 500 tinklininkų iš penkių 
kontinentų. Nugalėtojais išėjo 
čekoslovakai, nepralaimėję nė 
vienų rungtynių! Kuklus žiūro
vų, dar vis skeptiškų šiam spor
tui, skaičius, vos 4,000, susirin
ko pirmenybių atidarymui. Ta
čiau diena dienon šis skaičius 
didėjo ir paskutinėmis dienomis 
jau mušė visus rekordus net 
kraštų, kuriuose tinklinis popu- 
larus. Kiekvienas įdomesnes 
rungtynes stebėti į didžiuosius

Paryžiuje žiūrovų riksmais, ati
duoda pasaulio meisterio titulą 
Čekoslovakijai. Tuo tarpu Ru
sija su dviemis pralaimėjimais 
atsiduria trečioje vietoje, užleis 
dama vicemeisterio titulą Ru
munijai, taip pat su dviemis pra 
laimėjimais, taičau pergale 
prieš Rusiją. Štai galutinė len
telė:
1. Čekoslovakija — be pralaim.
2. Rumunija .... 7 laim. 2 pral.

Gi amerikiečių komanda pasi-į po keletos savaičių tars galutinį 
ruošimą pradės spalio 20 d. rung Į žodį,t ar jis dalyvaus Melbourne, 
tynėmis Indianapolyje. Iš viso ar ne...
numatyta net 10 paruošiamųjų
rungtynių. O tuo tarpu ameri- MĖGĖJAI IK
kiečių mėgėjų vicemeisteris Se- PRCFESIGNALAI
attle Buchan Bakers važinėja Olimpinis komitetu, susirin- 
po Europa, ir, įspūdingai laimė- kęs praėjusį savaitgalį Šveicari- 
jęs -net 15 rungtynių iš eilės, joje, slaptame posėdyje paga- 
netikėtai suklupo Milane prieš liau anuliavo vieną savo nuosta- 
vietos komandą, sustiprintą vie- j tų, dėl kurio amerikiečiai ir 
nu amerkiečiu studentu, 49:48. ypač didesnė dalis Europos kraš

3. Rusija .......... 7
4. Lenkija ........... 6
5. Bulgarija .... 5
6. JAV .............. 4

. 3
9

7. Prancūzija

2
3
4
5
6
7
8

RUSAI DŽIAUGIASI
Vengrai greičiausiai gailisi, 

atšaukę savo futbolo komandą 
iš olimpinio turnyro. Po trum
pos krizės ir naujo trenerio prie 
žiūroje komanda net mažai pa
keistame sąstate puikiai atsiga
vo. Belgrade ' nesunkiai įveikė 
stiprią Jugoslaviją net 3:1/0 ne 
seniai Maskvoje — ir Rusijos 
komandą 1:0. Tai neeilinė pa
sekmė. nes rusų klasė paskuti
niais metais yra smarkiai paki
lusi, ir jie per 17 tarpvalstybi
nių rugtynių nebuvo patyrę pra

tų puolė olimpinio komiteto pir-, 
mininką Brundage, Pagal tą į 
nuostatą kiekvienas olimpinis 
dalyvis turėjo ne tik duoti raš
tišką patvirtinimą, kad jis nė
ra profesionalas (tai jau buvo 
ir Helsinky), bet ir pasirašyti 
pareiškimą, kad jis po olimpia
dos neturi jokios intencijos pa
sidaryti profesionalu! Visiems 
buvo žinoma, kaip Brundage už
sispyrusiai ir beviltiškai kovojo

siniu ’ atžvilgiu buvo šiaudinis, 
nes po žaidynių į paskirą sporti
ninką olimipinis komitetas ne
turi jokių teisių, ir šiam, sulau
žius savo pasižadėjimą, negalė
tų pritaikyti jokios sankcijos. 

Tel. »rbo HE 4-O0DU, rez. PI1 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus kotvlrtad. ir sekmad.

DR. ANKA BALUINA?
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IK 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akintas —

6822 So. Western Avenue
Vai.; kasdien 10-12 vai Ir 7-9 vai 
rak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia 
llnnlals uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: P K K-3229 
Bes telef. YVAJbrouk 5-6076

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą.

s-Lua
TELEVIZIJOS

ir Ratilo Aparat, Taisymą*
Sąžiningas ir garantuotas darbas 
IL RIMKUS, 4617 S. Savvyer St 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3087

'.SU

DR IRENA KURAS
v (Gydytoja Ir CblrangC) 

A.CDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

flM South W e steni Arenas
(MEDICAL BUILDING) 

?lrmad., antrad., ketv. Ir penktai 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. y. Seštad. 1 
vai ryto Iki S vai. poi ,‘et

Oflee tel RE. 7-1I68
Rea. Ui. WAlbrook 8-3788 

--------------------------------- ,--------------- ... —
TeL ofisą Y A. 7-5557, rea. RE. 7-4989

DR. FRANKO. KWINN
(KV1ECINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 W«rt 47th Stare*

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo t 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 ▼. Iki 8:80 
Uždara treč. visa dieną Ir šeštad. vak.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
Ofiso tel. KEllanee 5-4410 

Ilezld. telef. GItovelilll 0-0017
vulandos: 1—3 p. m. 0—8 p. m.

Panktad. tik oo pietų.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

rūmus susirinkdavo po 12,000, o 
trijose mažesnėse salėse po 2 ar, 8. Vengrija
3,000 žiūrovų. Šiais olimpiniais' 9. Kinija.............. 1
metais tai ypatingai stiprus ar-: 10. Jugoslavija, 
gumentas olimpiniam komitetui,! Likusios komandos dviejose} laimėjimo. Po šių rungtynių ne 
vis dar nenorinčiam priimti tinki grupėse kovojo dėl sekančių vie j t;ek džiaugėsi vengrai, kiek ru- 
linio į olimpinio varžybų tarpą, i tų ir atsistojo: 11. Brazilija, 12. i gai... beveik užtikrinti žfcukso me 

Po kvalifikacinių rungtynių Rytų Vokietija, 13. Olandija, 14. į daliu Melbourno, nedalyvaujant 
10 vyrų ir 10 moterų komandų Italija, 15. Portugalija, 16. Iz- Vengrijai, 
pradėjo varžybas baigminėse i raelis. 17. Belgija, 18. Korėja,
grupėse ta-škų sistema, t. y. žai- 19. Kuba, 20. Austrija, 21. Indi- NEAIŠKU DEL ZATOPEK 
džiant kiekvienai komandai prieš ja, 22. Turkija, 23. Luksembur-, Anglijoje buvo pasklidęs gan- 
kiekvieną. Jau patys pirmieji; gas ir 24. Vakarų Vokietija. ' das, kad garsiajam Zatopek šie- 
susitikimai parodo, kad tinkli- i Rusija — motery meisteris met bus uždraustas dalyvavi-
nis nebėra paplūdymio žaidimas, | Moterų grupėje pergalę už- į mas Melbourne... Priežastis —
o sportas, reikalaująs ne ma-j tikrintai pasiglemžė Rusijos ko-,jo straipsnis .kaltinąs vyriausy-
žesnio pasiruošimo, kaip kitos manda, pralaimėjusi per visas!_______________ *_____________
šakos. Vienos rungtynės savo rungtynes vos tris setus, kurių
puikiu žaidimu ir įtampa lenkė du ramunėms. Sutikusios rimtą 
kitas, pritraukdamos vis didesnį pasipriešinimą tik iš ramunių, ru 

sės visas kitas komandas mušė 
be pasigailėjimo, retai kada leis
damos surinkti 10 taškų, o daž
nai palikdamos su 0. Rumunės 
pralaimėjo tik rasėms ir tai po 
karžygiškos 5 setų kovos, ta
čiau su kitomis komandomis daž 
nai turėjo, vargo. Galutinė len- 

1 telė: 1. Rusija, 2. Rumunija, 3.

žiūrovų skaičių.

Įtemptas laukimas

Trečiąją dieną rekordinis žiū
rovų skaičius. įkaitintas nepa
prastos čekų — rumunų 5 se
tų kovos, nekantriai laukia JAV 
ir Sovietų Rusijos susitikimo. 
Audringos” ovacijos pasitinka a-
bi komandas, pirmąją raudonuo1 Lenkija- 4. Čekoslovakija, 5. Bul 
se treninguose, antrąją — balto 6- Kinija, 7. Rytų Vorfie-
šilko. Deja rungtynės nedavė to' 8- Korėja, 9. JAV, 10. Olan ;
įtempimo, kokio buvo laukta, | *r Lt.
nes rusai užtikrintai 3:0 pasic- - ■ > . . • —; ’
kė pergalę. Penktajame rate ra
munai pateikia staigmeną, įveik
dami rusus gražioje penkių setų 
kovoje. Tačiau istorinės rung

čios pirmenybės, taip meist- 
riškai suorganizuotos Prancūzi
jos tinklinio federacijos ir sumti- 
šusios rekordus pajamose, ir žiū 
rovų, ir dalyvių skaičiuose paro-

tynės vyksta tarp Rumunijos ir j* nepaprastą tinklinio išpopu-' 
larėjimą, ypatingą jo lygio pa-Į 
kilimą ir kartu, kaip futbole ar: 
krepšinyje, Rytų Europos kraš-: 
tų nepaprastą dominavimą.

JAV. Jos užtruko beveik tris 
valandas, o penktajame sete per 
galės sviedinys net 14 kartų kei
tė rankas, kol pagaliau 21:19 
(!) atiteko rumunams.

Lemiančios rungtynės

Pagaliau pradėjo aiškėti, kad 
lemianti kova dėl titulo bus 
tarp Čekoslovakijos, einančios 
be pralaimėjimo, ir Rusijos — 
su vienu pralaimėjimu. Sutapi
mas leido, kad šios rungtynės 
turėjo įvykti paskutiniąją dieną. 
Kaip ir kokiai baigmei žiūrovų 
prisirinko sausakimša salė. .les 
iš šių dviejų komandų buvo 
laukiama ypatingos kovos. Ar 
ne jos abi jau koks dešimtjnetis 
pasikeisdamos dominuoja pašau 
lio tinklinį? Rusai 1953 metais 
Maskvoje laimėjo pasaulinį, ti
tulą; čekai praėjusiais metais — 
Europos meisterio titulą. Rung
tynės pilna žodžio prasme davė 
tai, ko iš jų buvo laukiama. Vir 
tuoziškas kamuolio valdymas, 
klasiški kirtimai, puikūs bloka
vimai ir ypač be pasigailėjimo 
kova už kiekvieną tašką įaudri
no žiūrovus iki kraštutinumo.

rusai

IŠ MELBOURNO KREPŠIO j

Buvo bijomasi, kad australai i 
nespės baigti olimpinį stadioną. 
O šis jau net porą mėn. prieš 
žaidynes tapo užbaigtas. Ką tik 
baigta statyti trijų jfugštų tri-i 
būna. talpinanti 40,000 žiūrovų, 
jau išbandyta rugby žaidynių! 
metu. Iš vien stadionas talpina, 
120,000 žiūrovų! Matomumas iš į 
visų pusių puikus. Olandų įtaisy 

! ti garsiakalbiai patenkino vi
sus. Stadionas netoli miesto cen 
tro ir su ypatingai puikia ir di- 

| džiule automobiliams pastatyti 
! vieta. Olimpinė vėliava iš Cai- 
rus miesto savo 4,430 km kelio
nę pradės lapkričio 9 d. Pirmuo 
ju bėgiku bus greičiausiai grai
kų kilmės, australas.

Trylika valstybių jau galuti
niai patikrino savo dalyvavimą 
olimpiniame krepšinio turnyre. 
Penkios yra davusios principinį 
sutikimą. Kiekvienu atveju lau
kiama apie 20 dalyvių. TačiauPirmajame sete rusai greičiau _

pajėgia atpalaiduoti įtemptus' ^ur0Pa b"s tik
Rusijos, Prancūzijos ir galbūt 
Bulgarijos.

Rusijos rinktinė sustatyta po 
spartakiados jau pilname pasi
ruošime ir geroje formoje. Ne- 
reniai laimėjo Mairano taurę 
Italijoje, nesunkiai įveikdama Ce 
koslovakiją, Vengriją ir Italiją. 
Geriausiai žaidė Stonkus ir lat
vis Krūminės.

nervus ir laimi 15:9. Antraja
me čekai atsigauna ir, demonst
ruodami superklasę, triuškina 
rusus net 15:3. Trečiajame žai
dimas išsilygina, bet čekai dar 
užtikrintu ir tiksliu žaidimu lai
mi 15:13. Atrodo, kad pergalė 
jau pradeda šypsotis čekams, ta 
čiau rusai per gerai pažįstami, 
kad tokiu atveju pasimestų ir 
kapituliuotų. Jie susiima ir ket
virtą setą laimi i5.9. Lemian- 
čiame sete čekai atsiplėšia 5:0, 
tačiau rusai išlygina 7: 7, 10:10 
ir 12:12. Tačiau trys aštrūs smū 
giai, palydėti dar negirdėtais

Išrinkite RICHARD STENGEb 
U. S. Senatorium!

Jisai yra už jus!
(8k.)

D61 valandos skambinti telefonu 
l’rospect 0-1705 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. Ir

už gryno mėgėjo (jei tokių iš Į 
viso bėra geriausiųjų sportinin
kų tarpe?) išlaikymą, tačiau 
tas nuostatas buvo žingsnis per 
tolimas. Kaikurie kraštai net 
pradėjo grasinti savo futbolo, 
bokso, dviračių dalyvių atšauki
mu. Kas jų, pridedant dar ame
rikiečių krepšininkus, nesvajoja 
tapti profesionalais? Toks pasi 
žadėjimas būtų bevertis, mela
gingas popiergalis, nes po olim
pinių žaidimų visuomet geras 
procentas, ypač su medaliais ki
šenėje, tampa profesionalais. Iš 
kitos pusės tas nuostatas ir tei-

STEPO GOBIO 
SVETAINES,

1500 S. 49th AVĖ., CICERO,

ATIDARYMAS
įvyksta spalio 12-14 dienomis

Bus užkandžiai, šokių muzika ir daug kitokiu 
pramogų. Tikimasi daug svečių iš kitų kolonijų.

Bes. tel. GRovehlll 6-50O3

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

<701 South Damen Avenu* 
(Kampas 47-tos Ir Damen Avė.)
VaL kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Seštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti- 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: WAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-b, treč. Ir šešt. pūgai sutarties

Tel. ofiso PRospect 6-2240
PHospert 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPEO. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. Wood Street

FriSmimo vai. nuo 2—4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. ir penkt- 
Trečiad. ir sek. uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA 1B CHJBURGB 

Office: 10748 South Michigau Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly Hllla 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
išskirtus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUUmaa 8-6798 
Buto — BEverly 8-3946

Ofiso tel. OLlffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfuyette 3-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS

1724 VVest 47th Street 
(Kampas 47th Ir UcriulLage)

Vai.: nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 y. vak 
Seštad. nuo 2 Iki 6 va)., lšskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPSA
Ofisai: 20 North Wacker Drlve

(Clvlc Opera House, kainb. 868) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 0-2294 
5002 West 16th Str., Cicero 

Vai. kasd. 5—8, šeštad. 1—8 
Tel. TOwnhall 3-0959 

Kitu laiku Ir trečiad. susitarus 
Ilezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA EB 
8PEC. MOTERŲ ILGOS

Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5877 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr., 
Trečiad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. U

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Arenau
VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—D vak. 

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

Unlversal Savingg and Loan Association užtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000 00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną —r 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

V1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

JONAS GRADINSKAS
Tik £ 140.00 už 21 colio m(CTXX)Sp*nte,e

J. G. TELEVISI'ON OOMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontieu 6-1998
Spalvoti TV, radijas, patefonai, vokiški aparatai

— . . .. . -

CRANE SAVINGS T88!i?AN
2555 WEST 47th STREET LAfayetta 3-1088

B. R. Pietkietoicz, prez.; E. R. Pietkiewlcz, sekr. Ir advokatas 
Mokame augfttus dividendus. Mėšluojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta Iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•317 South Weiten Avenns 
Chicago 29, 1U. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpublle 7-4900 

Rezidencija: GRovehlll 6-8191

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:10 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet j

Trečlndleniaiž pagal.sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0030

Rezidencijos tel. BEverly 8-8944

Ofiso HEmlock 4-5815
Rez. HEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS ILGO* 

2745 W. 69 St.
(priešais šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer .Avė.) 

Valandos: nuo 10 iki 12; 2—«; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-1919 
Namų — CEdarcrest 3-7 789

Tel. ofiso: DAnube 6-112A

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAU 

3267 South Halsted Street 
Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-9408

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičldtfi)

GYDYTOJA IR CHIRURGU 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-8 vaL 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais
ir kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAI 

1407 So. 49th Ct., Cicere 
Kasdien 10-12 vai ryto ir 6-8 saL 

vak. šeštadieniais 16-3.
Trečiad. uždaryta

Ofiso Ir buto tel. OLympIo 9-1881

Tel ofiso VI 7-0600, rez. RE 7-6367

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Spee. moterų Ilgos ir akuAerlJ*) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir" Califorcla Avė.

VAL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p, 
fcešt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius.

Ofiso telef. YArds 7-1106 
Rezidencijos — STcvrart 3-4811

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
'.kampas Halsted Ir 86-ta satvB) 

VAL 1—4 Ir 6:30—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAIbrook 5-2670
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alezander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Marųuette Medical Center
6132 So.- Kedzie Avenne 

TAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso PR. 6-8888, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 VVest 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
Iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehlll 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AK1V I.I«V SPECIAUSTS

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9—12 Ir 7 -9 v. v. pagal

Ausitarimą Išskyrus trečiadienius .
2422 VVest Marųuette Rd.

Telefonas KEllanee 6-1811

DR. WALTER I. KIRSTU K
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS OYDYTUJASi 
8925 Weet 59th Street

VAL. 1—4 popiet, 6:20—8:80 yak.
Trečiad. pagal sutarti 

T«l. ofiso ir buto OLymplc 9-4188
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. I5th St. Cicero 

Kasdien 1—8 v. Ir 6—8 v. vakare. 
Išskyrus trečiadienius 

Rotas 1520 So. 19tli Avė. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KKdzte 8-2H68

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG1 

4146 S. Archer Avė.
I VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
i Vsk. pirm., antr.

•'-aSIsStanl
ketvlrt. 8-8:8.

♦11r •ntlfarita

lemkite dien. Draugą!

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2417 
W. 62nd St., tel. RcpubUo 7-8818. 

Ofteo telefonas — BIsbop 7-9896
DR. AL RAAKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
<342 Archer Avenne

(Kampas Kedzie ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
ltez. Vlctory 9-9749

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTO.I VS IR CHII'.URCA. 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted Ir 31-mos gatvių)

PriSmlmo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublle 7-2290
8PECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

▼AL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt. 
nuo 9 iki II ryte ir nuo 6:00—8:00. 
fiešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko aklnlns, 

keičia stiklus Ir rėmus.
4455 So. Oalifornia Avė., Ohicago 

Saukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 Iki 9; šeštad > 

10 vai. ryto Iki 4: trečiad. ir sekmad. i 
tik susitarus.

Tel. «ofLso PR. 6-6440, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį

Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR 8-6689

DR. P. Z. ZALATORiS
1821 So. Halsted Street

TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-9859 
Ke^ld. 6600 S. Arteslitn Ava.

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; 6—9 t

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAU 

V Ir* 18 met i, patyrimo
Tel. YArds 7-1828 
Pritaiko akintas 
Kreiva, akla 

Ištal.o,
Ofisas Ir akinti, dfrbtuvt 
756 Weet SStfa Street 

Vai nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki S, tra* 
člad nuo 10-12, penktadieni 19-8 U 
Reštndtentnl* '0-2 vai. popiet.

virt aš

TeL ofiso YA 7-4787, rez. PP. 6-fMo

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 S. Ashland Avė. (kamfe. 211)
i Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečiad., šeš

tad. Ir sekmad tik pagal sutarti. 
Jeigu neatsilieps vlršmlnBtl telefonai

Raukite Mldivny 3-0001

Y P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protezlataa 

Aparatal-Protezal, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Arch Snpporta) Ir Lt.
Vai.: 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

9850 W. 63r<] st. Chicago 29, III. 
Tel. PRospect 6-5084.

lt ”1
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MŪSŲ FEDERACIJOS DARBAI
Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos jubilėjinis kongresas 

pradedamas šiandien. Jis įvyksta Sheraton Plaza viešbutyje, 
Bostone, Mass.

Ta proga jau vakar šį tą rašėme apie šią organizaciją, su
kurtą prieš 50 metų. šiandien norime kai ką papildyti. Buvo 
užsiminta, kad 1914 m. (I Pasaulinio karo pradžioje) šalia Fe
deracijos ketvirtojo kongreso buvo sukviestas Amerikos Lietu
vių Politiškas Seimas, kuriame buvo įsteigta Lietuvių Tautos 
Taryba ir Tautos Fondas, šių dviejų ALRKF padalinių uždavi
niai buvo rūpintis nuo karo nukentėjusių lietuvių šalpa ir lietu
vių tautos pastangas kovojant dėl nepriklausomybės remti. Mū
sų manymu, šie uždaviniai buvo šauniai atlikti.

Netrukus po Amerikos Lietuvių Politiškojo Seimo, kaip bu
vo nutarta, Washingtone įsteigtas Informacijos Biuras, kuris 
garsintų Lietuvos vardą, keltų mūsų tautos teises į laisvę ir kon
taktuotų JAV. valdžios žmones, šis biuras veikė iki atvyko jau 
iš nepriklausomos Lietuvos Finansinė Misija, susidedanti iš kun. 
J. Žibaus, Jono Vileišio ir p. Povilo Žadeikio. Nors šiam Infor
macijos Biurui išlaikyti Tautos Fondas išleido $33,685.56, bet 
tos išlaidos buvo pateisinamos, nes biuras labai daug padarė 
Lietuvos išlaisvinimo reikalui. Panašūs informacijos biurai bu
vo išlaikomi Šveicarijoje ir Paryžiuje. Jų darbus finansavo taip 
pat Federacijos globoje buvęs Tautos Fondas. Ir Europoje vei
kusių biurų vaidmuo buvo labai didelis. Lietuvos delegacijai 
prie taikos konferencijos prašant, New Yorke buvo įsteigtas 
Publikacijos biuras, kuriam vadovauti buvo pakviesti žymūs 
amerikiečių žurnalistai. Jo išlaikymas kainavo $40,000. Lietu
vos vardą plačiau paskelbti daug prisidėjo milionas parašų po 
peticija, reikalaujančia Lietuvai laisvės. Tie parašai turėjo di
delį svonį siekiant, kad ir JAV pripažintų Lietuvos respubliką. 
Parašai buvo renkami Federacijos Tarybos ir Tautos Fondo ben
dromis jėgomis. Reikia neužmiršti ir tai, kad 1918 m. gegužės 
3 d. buvo išrūpinta audiencija pas prezidentą Wilsoną.

.Karo metu keliais atvejais buvo siunčiamos delegacijos (kun. 
dr. V. Bartuška ir dr. J. Bielskis) į Lietuvą, kad susipažintų su 
Lietuvos žmonių padėtimi, kad kontaktuotų vadus ir veikėjus. 
1918 m. Europon pasiųsta delegacija iš adv. B. Mastausko, K. 
Pakšto ir kun. J. Dobužio, kurių pareiga buvo kelti Lietuvos 
nepriklausomybės bylą įr per Šveicariją užmegzti ryšius su Lie
tuvos Taryba. Ilgesnį laiką darbavosi Šveicarijoje kun. dr. V. 
Bartuška. Visų delegacijų žygius finansavo Tautos Fondas.

Netrukus po I Pasaulinio karo pasiųsta į Paryžių keletas de
legatų į taikos konferenciją, kad drauge su Lietuvos delegacija 
gintų Lietuvos laisvės bylą. Lietuvos delegacijai finansuoti Tau
tos Fondas yra davęs $90,000.

Nuo karo nukentėjusiems lietuviams šelpti Tautos Fondas 
išleido $120.000. Kai 1920 m. lenkai pagrobė Vilnių, Tautos 
Fondas pravedė specialų vajų, surinko $41,000 ir išsiuntė Lietu
vos prezidentui. Prie Tautos Fondo buvo suorganizuota Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus Rėmėjų Draugija, surinkusi ir Lietu
von pasiuntusi daug rūbų ir medikamentų. Surinkta ir pinigų.

Federacijos įsteigtasis Tautos Fondas išleido porą šimtų 
tūkstančių dolerių ir kultūriniams lietuvių reikalams. Apie tai 
teks vėliau pakalbėti. Pakalbėsime ir apie kitus Federacijos dar
bus, nudirbtus per 50 metų. Esame tikri, kad ALRKF veikėjai, 
susirinkę į savo organizacijos jubilėjinį kongresą, galės nuošir
džiai pasidžiaugti Federacijos veikla ir iš darbais turtingos pra
eities pasisemti stiprybės ateities užsimojimams.

PO TEKSIEČIŲ SKRYBĖLĖ

L ..... ... .<
Viceprezidentas Xixon ir jo žmona lankydamiesi Tėvas valstybėje tu
rėjo progos prisitaikinti teksicčiu skrybėles. (1\’S)

VOKIETIJOS KOMUNISTAI IR 
SOCIALISTAI

A. VIRŽIS, mūsų korespondentas Vokietijoje

III

Kaip iš viceministerio dr. Fr. 
Thediecko pranešimo kongresui 
paaiškėjo, komunistų partijos 
Vokietijoje uždraudimu komu
nistų veikimas susilpnintas, bet 
visiškai neišnyko. Įvairiose į- 
monėse organizuojamos vienu-

mažesnius miestelius ar kaimus, 
kuriuose stengiasi veikti kaip 
“neutralūs” ir “politika nesi- 
domį" žmonės, šaukiama už 
dvasinę ir kultūrinę vienybę, už 
“visų vokieč'ų susipratimą” ir 
panašiai.

Bandyn:; u stuieutraluiti

— Didžiausią komunistams 
smūgį ir sudarė tai, — pažy
mėjo viccministeris, kuri m ši 
problema yra ypač gerai žino
ma, — jog Vakarų Vokietija 
yra įsijungusi į Vakarų pasau
lį ir su juo susiršusi tvirtais 
saitais. Dabar įvairiausiomis 
priemonėmis, viliojimais ir net 
grasinimais norima ją vėl iš
plėšti iš laisvųjų Vakarą bend
ruomenės, idant suneutralinta 
Vokietija pavyktų komunistams 
dar lengviau suvirškinti. Ko
munistai stengiasi įvykdyti ag
resiją prieš tą laisvojo pasaulio 
dalį, kurios jie dar nėra apval- 
dę. Iš rytinės zonos “socialiniai 
laimėjimai”, kurie iš tikro reiš
kia bolševikinę priespaudą ir 
vergiją, norima perkelti į visą

Komunistų vadovai labai rafi

nuotu būdu siekia suaktyvinti

pasikalbėjimus su socialdemo- Vokietiją, tuo būdu ją visą su-
kratais ir juos pritraukti “į vie
ningą darbą”. Tačiau socialde
mokratų vadovybė griežtai ko
munistų kratosi. Nepaisant pra

tės iš 3 ar 5 žmonių, kurias pri- dinių nepasisekimų, komunistai

I. Gaška ir A. Rapacki
Jau daugiau kaip keturi mė

nesiai, kai Adam Rapacki pa
skirtas Lenkijos užsienio reika- 
kalų ministeriu, bet niekas jo 
vardo nežino, niekas juo nesido
mi; jo vaidmuo užsienio politi
koje nedaug kuo skiriasi nuo 
mūsiškio seno komunisto Igno 
Gaškos, kuris irgi turi Lietu
vos T. S. R. užsienio reikalų mi- 
nisterio titulą ir algą, bet tik 
nedaro jokios užsienio politikos. 
Tokių Lenkijos užsienio reikalų 
ministeriu vardus, kaip Zaleski, 
Beck, visas pasaulis žinojo, o

ne komunistas, o tik socialis
tas. Lenkų socializmas visada 
buvo antirusiškas ir nacionalis
tiškas. Juk ir J. Pilsudskį bu
vo socialistas ir revoliucionie
rius. Kaip Ignas Gaška, taip ir 
Adam Rapacki nėra proletariš- 
kos gilmės. A. Rapackio tėvas 
buvo “buožė”, veikė kooperaci
jos srityje ir prieškarinėje Len
kijoje tupėjo gerą vardą. Adam 
sekė savo tėvo pėdomis: jis stu
dentaudamas įstojo į socialistų 
partiją, nes socializmas buvo 
lyg ir šeimos tradicija, ir vėliau

žiūrės ir teiks reikalingus nuro
dymus sovietinėje zonoje apmo
kyti instruktoriai. Didžiosios 
Vokietijos įmonės jau seniai pa
skirstytos į tokias mažesnes vie
nutes. Įmonėse leidžiami komu
nistiniai laikraščiai dabar pava
dinami “nepartiniais”. Hambur
go uoste pasirodė tikras komu
nistų laikraštis.

moję stadijoje; jaunimas turės 
pats įveikti savyje buržuazinius 
polinkius bei prietarus; esą “už
nuodyti priešo šūkiai” suparali- 
žiavę jaunimo sieloje “socialis
tinę statybą”. Nors jo frazės 
buvo pritaikytos partijos kal
bai, tačiau jam pakenkė: jis už 
tai buvo degraduotas iš politbiu- 
biuro nario į kandidatus.

Po XX Sovietų Sąjungos kom 
partijos kongreso Maskvoje A 
Rapackio karjera vėl pakrypo į 
geresnę pusę. Cyrankievvicz 
(Lenkijos premjeras)i gavo kiek 
daugiau judėjimo laisvės ir sa
vo partijos draugą A. Rapacki 
paskyrė užsienio reikalų minis
teriu; praėjus trims mėnesiams 
A. Rapacki vėl tapo pilnu polit- 
biuro nariu. Lenkijos užsienio 
reikalų problemos ir toliau spren 
džiamos Maskvoje, nors Lenki
jos vyriausybei leistas “savasis 
kelias į socializmą”, tad supran 
tama, kad kaip Ignui Gaškai, 
taip ir Adomui Rapackiui nėra 
jokių galimybių pasidaryti pa
saulyje žinomais ir patraukti 
žurnalistų dėmesį į savo politi
ką. J. Gs.

komunistinant tariamo apjungi
mo vardu. Todėl tiek patys vo
kiečiai, tiek laisvasis pasaulis 
turi dar daugiau budėti nepasi
duodamas tiems bolševikų kės
lams.

Viceministerio prane Šimas 
kongreso dalyviams puikiai nu
švietė Vakarų Vokietijos fede
ralinės vyriausybės žygius, ku
riais buvo kirstas smūgis toli
mesnei bolševikinei agresijai į 
Vakarus. Todėl netenka stebė
tis, jog bolševikų vadai tiek ry

tinėje zonoje, tiek Maskvoje ir 

visame komunistiniame pasau

lyje bjauriausiais žodžiais plūs

ta Vokietijos dabartinę vyriau

sybę. Mat Adenaueris įvykdė 
tai, ko nėra drįsę įvykdyti daug 
kitų didžiųjų valstybių politikų:

vistiek stengiasi sustiprinti šios 
rūšies “susipratimą” ir surasti 
“bendrą kalbą”, kaip ateity tu
rėtų atrodyti susocialistinta Vo 
kietija. Per profesines sąjun
gas stengiamasi stiprinti tokią 
“bendros akcijos programą”. Ko 
munistai lenda į visas organiza
cijas, kurios reiškia nepasiten
kinimą susidariusia dabartine 
santvarka, palaiko neštojančius 
į kariuomenę ir pan. Su kitais 
asmenirpis suaktyvinti “pasikal
bėjimai žodžiu”, taip sakant, a- 
kis į akį. Stengiamasi ruošti 
“bendrą socialistinį forumą”,

kur dabar bolševikai mėgina pri Į teismo nutarimu uždraustas ko- 
sidengti terminais “socializ-
mas", “socialistinis” ir pan. Mė
gina ruošti įvairius jaunimo pa
sikalbėjimus. ypač darbo jauni
mo. Pirmoj eilėj keliami “tai
kaus sambūvio” šūkiai. Taria
mai nepolitinio jaunimo sąjū
džiais stengiamasi pasinaudoti 
komunistų pareigūnų sąskry
džiams. 'Tam taikslui pvz. buvo 
išnaudota “pasaulinio jaunimo 
sąjūdžio” kelionė Reinu, Mann- 
heime, komunistų susitikimams 
buvo išnaudoti net “Amerikos 
namai” ir pan. Tam tikslui prisi 
dengiama įvairiais sporto, kul
tūrinių organizacijų, studijų cen 
trų ir kitais panašiais vardais. 
Atkreiptas didesnis dėmesys, su 
stiprinant bolševikinę propa
gandą ir į smulkiuosius darbo 
valstiečius bei ūkininkus. Visa 
eilė komunistinių veikėjų, stip
rindami akciją, iš miestų per
sikėlė gyventi į provinciją, į

kas dabartinės Lenkijos užs. po- perėjo dirbti į kooperaciją. Kai
litikai vadovauja, niekas šiapus 
geležinės uždangos nesidomi, 
nes visiems aišku, kad Adomo 
Rapackio ir Igno Gaškos darbą 
atlieka Maskvos užsienio,reika
lų ministerija, kurios žingsnius 
uoliai stebi visas pasaulis.

Kuo skiriasi Gaška nuo Ra
packio? Gaška yra stambaus 
ūkininko sūnus, simpatingo ir 
ramaus būdo, bet kietų komunis 
tiškų įsitikinimų vyras, kalėjęs 
t’ž savo idėjas, šio straipsnelio 
autorius Ig. Gašką gerai pažįs
ta; jo pavardė okupuotoje Lie
tuvoje neskambėjo, nes jo cha
rakteriui trūksta bolševikiško 
žiaurumo. Neatrodo, kad jis nu 
simanytų apie užsienio politiką. 
Jį Maskva padarė ministeriu, 
kad kompensuotų už perkentė
tus nemalonumus kalėjime. At
rodo, kad toki postai, kaip A. 
Sniečkaus, Gedvilos, šumausko, 
Guzevičiaus — ne jo charakte
riui; jis sau ramiai vadovauja 
Lietuvos T. S. R. užsienio politi
kai, kurios dabartinė Lietuvi Vi
sai neturi.

Adam Rapacki iš namų visai

Hitleris užpuolė Lenkiją, Ado
mui Rapackiui buvo 30 metų; 
jis pateko į vokiečių nelaisvę ir 
išvargo joje 6 metus.

Grįžęs į Lenkiją A. Rapacki 
padėjo savo draugui Cyrankie- 
wicziui socialistus sujungti su 
komunistais ir ėmė kilti: jau 
1947 m. vasario mėn. buvo pa
skirtas laivininkystės ministe
riu ir tapo “jungtinės darbinin
kų partijos” 'politbiuro nariu. 
1950 metais jis administravo 
Lenkijos augštąsias mokyklas 
(augštųjų mokyklų ministeriu). 
Šios pareigos jam buvo sun
kios, nes lenkų studentai buvo 
nusiteikę prieš komunistų reži
mą.

1954 metų Varšuvos komunis 
tų partijos kongrese A. Rapacki 
krito į akis savo pastabomis, 
būtent: reikia suprasti jaunuo
menę, nes Lenkija yra pereina-

Balsuoklte už progresą!

Išrinkite RICHARD STENGEL 

U. S. Senaiorium!

(Sk.)
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Jis stumdėsi savyje ir vis stipriau juto kažinką 
pašalinį — jau ir seniau, per mišias, tačiau tarpais 
tai paleisdavo jį, bet nuo pat akimirkos, kai kunigo 
galva išlindo nuo laiptų vedančių į sakyklą, tas ne
jaukumas traukė ir spaudė jį, ir slėpė. Jis nežino ką 
jis junta, tiktai vargsta. Jis buvo pamiršęs tai, o gal 
įprato, kaip prie danties skaudėjimo, tada, kai pa
mokslas jį pradėjo pykdyti ir dominti. Ir dabar pra
simušė su didesne jėga — jis pažvelgė į vieną pusę 
ir į kitą — joks žmogus nežiūrėjo į jį, tiktai į sakyk
lą. Jis negalėjo rasti kas jį gylė be atlydos. Jis pa
žvelgė į altorių prieš save: — Ar tu tik nepradėsi re
gėti stebuklus, pritaringa bobelė tu, — tarė sau, — 
bet Nukryžiuotojo akys negrasino jam, jos buvo nu
leistos žemyn į Motiną, o Jos sielvartingas veidas at
kreiptas į Sūnų. Jis ramiai galėjo stovėti dėl šio dro
bėj atvaizduoto Dievo. Jis tiek pat maža tegalėjo,

Europos dalyje prasidėjo mi-1 
litarizmo, revanšo, karo grės
mės pavojus. Pasaulio tautų 
sąžinė negali taikytis ir nie
kados nesusitaikys su šiuo 
Bonos vyriausybės mėginimu 
užčiaupti burną goriausiajai 
vokiečių tautos daliai, kuri su 
prato, kad Vokietijos ir Eu
ropos ateitis — taika, demo
kratija, laisvė, taikingas tau 
tų sambūvis. Reikšmingos 
taikos ir demokratijos jėgos 
dirba demokratinėje Vokieti 
joj, darydamos didelį poveikį 
visai vokiečių tautai. Istori
jos ratą pasukti atgal gali mė į 
ginti tik bepročiai, pasiilgę 
Hitlerio ‘laurų’. Doroji žmo
nija budi laisvės ir taikos sar 
gyboje, ir Bonos vyriausybės 
žaidimas su ugnimi nepa
vyks...”
Taigi, kada Vakarai ir Vokie* 

tija stiprėja, stengdamiesi koor 
dinuoti savo pajėgas, kurios į- 
stengtų atremti bolševikinį im
perializmą, visoki okupantų pa
taikūnai ir šėlsta, tiesiog puto
dami iš pykčio, kaip rodo augš- 
čiau duotoji iš A. Venclovos pa
sisakymų citata. Jam

“dabar atgimę vokiškieji fa
šistai vis aiškiau ima šaukti 
apie grąžinimą ‘senųjų Vokie 
tijos žemių’ iš kitapus Odros 
ir Nisos. Jie svajoja apie Su
detus ir Rytprūsius, apie Klai 
pėdos kraštą, bet apetitas, 
kaip žinoma, didėja beval- 

(Nukelta į 4 psl. i

munistų partijos veikimas, kaip 
antikonstitucinis, be to pati Vo
kietija apginkluojama, kad pri
reikus galėtų ginklu gintis nuo 
bolševikinio imperializmo. O tai 
bolševikus kaip tik daugiausia 
ir siutina.

Atsiliepė ir Lietuvos 

komunistai

Paskutiniais žodžiais Adenau
eris plūstamas ir Lietuvoje. Štai 
okupantams parsidavęs, storą 
gurklį išsiauginęs, riebiai iš lie
tuvių liaudies surenkamais pi
nigais apmokamas A. Venclova 
“Literatūros ir Meno” Nr. 35 
(1956 m. rugsėjo 1) tikrosios 
laisvės ir demokratijos duobka
sių — komunistinės partijos — 
uždarymą Vokietijoje mėgina 
taip nušviesti:

“Komunistu partijos užda
rymas Vakarų Vokietijoje y- 
ra ryškus signalas ,kad šioje

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butę.

GERIAUSIŲ FIRMŲ 
PEČIAI,

pradedant nuo #28.00 
pas
Roosevelt Furniture 

Company
(LIETUVIŲ KRAUTUVE) ' 
2310 West Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711
Nellle Bertulis Ir Fclix Raudonis, 

savininkai

Krautuve atidaryta kasdien iki 6 
vai. vak. Pirmad. ir Ketvirtad. iki 
9 vai. vak. ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:30 vai. po pietų.

ŠIANDIEN PROGA!
J. JANUŠAICIO ir). MAŽEIKOS
Midwest Maisto - Likerio 

Krautuvėje
2515 W. 69th St., Tel. PR 8-9259

13 ir 14 dd.
5th $4.89
5th $4.95
5th $4.85
51h $5-10
5th $ -f .64
5th 95c

5th $2-98
$2-95

ALKOHOLIS 190 proof 

MARTEL, prancūziškas konjakas 

BISQUIT

HENNESY 3 STARS 

KIJAFA VYNAS 

PORTUGALIŠKAS import. vynas 

VODKA, VISKEY IR DRY GIN 

VYNAS GALIONAIS

ir daug kitų gėrimų specialiomis kainomis

Gaunami lietuvLskl sūriai, Importuoti grybai, uogiene, lietuviš
ka įvairi duona ir kiti gaminiai kaip lietiniui taip ir importuo
ti iš užsienių.

Piknikams ir įvairiems parengimams perkant dideliais kiekiais 
duodama speciali nuolaida.

krauti; ve atdara kasdien m’o t v. ryto iki i o v. v:

vis dar tebesiklausė savo kunigo ir nesitraukė jam iš kelis kartus šokti su kitais, ji matė, kad7 jos drabu- 
kelio — kiekvieną žingsnį jis turėjo ką nors užkliūti jžiai padeda daug: ji taipgi išsiskiria į gerąją pusę. Ji
ir pastumti. Ir tai atgaivino j.

Bet jam reikėjo kažinko aauglau, ne tiktai savęs, 
kai įžengė į savo butą — jis susijuokė, atsiminęs vai
kystės skaitymus, kaip indėnai ilgai šoka, kol pra
deda laidyti jiešmus į auką. Ir taip juokdamosi jis1 
apkabino Olgą, atėjusią prie durų į jo žingsnius.

— Oj, sulaužyti kaulelius! — s-ušuko ji linksmai, 
nes štai jis čia buvo jos didvyris, laimėtojas, nusi
kratęs savo ilgų slogų, kurios spaudė ją daugiau ne
gu jį, ir įkyrėjo iki pasiutimo: jis buvo išgijęs. Ji 
žiūrėjo atsilošus jo glėbyje į jį, plieninį, ir stiprų, ir 
tokiu kovojančiu veidu, išpūstomis šnervėmis — ir ji 
meiliai sušnibždėjo: — Sakale mano, tu! ,

— Mes galėtume truputį paūžti, kaip dera liau
dies darbuotojams, ar ne? Ką tu pasakysi? Ar gali 
atgabenti kokio gero gėralo? — pasakė jis paleidęs 
Olgą ir pradėjo nusimesti drabužius — staiga jie jam 
pasirodė tarytum atnešti iš užkrėstų namų, jis neno
rėjo matyti jų, nė atsiminti kas buvo, nuo vakar va
karo.

— Nueikime į restoraną, — prasidžiugo Olga, — 
taip seniai jie bebuvo išėję pasirodyti. Ji mėgo bai
siai pasirodyti, pasipuošti — tai viena, ir antra — 
pasirodyti su vyru — jokia kita neturėjo tokio, ir 
kariškių ir civilių būryje jis nustelbia visus. Kai kiti

kaip ir Jam melstis atėjusieji. — Mykolas nuleido nusilaka — jis tiktai labiau kalbus ir gyvas, kai kiti 
akis žemyn ir čia jos pakrypo į zakristijos duris, o rėkauja ir loja niekus — jis paniekinančiai šypsosi,
prie jų stovėjo jo motina ir žiūrėjo, ir jos akys buvo 
tokios skausmingos, kaip Motinos altoriaus paveiks
le. Jis žinojo — tai jinai visą laiką buvo žiūrėjusi, 
tai iš jos akių, kaip iš avilio lėkė spiečiai, kurie vars
tė jį. — Mano motina mylimoji, — mano priešas, — 
tarė be balso judindamas lūpas, — galbūt ji suprato, 
ką jis sako. /

Ir dabar jis pajuto, kad nebėra kas veikti čia — 
jis išėjo iš bažnyčios, stumdamosi pėr žmones, nes jis

ir tas viskas yra jos. Ne, jai neužtenka, kad jie vie
ni švęstų namuose — koks čia linksmumas? Ji užsi
spyrė išeiti, nors jis kvailai nenorėjo.

Bet ji netrukus pagailėjo to, kai jau buvo resto
rane — staiga jis paniuro, jis neleido niekam prisės
ti prie jų stalo, kad ir geriausias pažįstamas priėjo, 
jis taipgi atsisakė prisidėti, kai buvo kviečiamas prie 
kitos draugijos. Ir — jis gėrė.

Iš pradžių ir tai ją linksmino — ji buvo išėjus

šoko ir grįžus rasdavo vyrą su vis daugiau nusekusia 
bonka: jis pavydi, galvojo ji Ir jos akys turėjo švi
tėti.— manė ji, kai krito kėdėn ir nosinaite vėdavo 
įkaitusį veidą.

— Tu vartoji bjaurius kvepalus, — staiga pasa
kė jis sutraukdamas nosį, iir ji susijuokė: tikrai, jis 
pavydi!

— Bet tu gerai šoki! — jis prisilenkė prie jos ir 
paplojo .per petį. — Šauni merga, kaip sakė tavo bro
lis. Kur Serioža dabar? — Jis žiūrėjo prisimerkęs, 
kaip ji giliai kvėpuoja po šokio ir jos lūpos praviros, 
ir nuo jo žodžių ji, beveik nejudėdama, raivosi, kaip 
paglostyta katė. — Žinai? Būtų sensacija, kad tu da
bar išeitum į vidurį salės ir pradėtum staipytis — tai 
man patinka, žinai, ir kaip taviškiai sustotų aplin
kui, kaip delnais muštų užsimiršę, lyg laukiniai būg
nus, ir vienas toks išlįstų tau priešais! Man patin
ka! Žinai, kokie mes europiečiai kvaili — kodėl jūsų 
kazokų chorai renka pinigus po svietą — ir NKVD 
turi šokio ansamblį — mums patinka, kad jūs paža
dinate mumyse vilką. Pašok! Taip, kaip ten, kur ta
vo namai buvo. Ko jūs visi čia susibėgote? — jis pa
sakė garsiai, ir ji nustojo mojoti nosine, ji staigiai 
sušalo: kaip jis galėjo taip nusigerti! Čia, kur gali 
išgirsti! Ką galvos apie ją? Kad jie visuomet taip 
kalba? Gal jis nusimanė, kaip jam gali atsitikti, kad 
norėjo namuose gerti? Kas jį taip sukrėtė, kur buvo 
išvykęs? Jam kas nors prieštaravo, nepasidavė, gal 
motina užsipuolė, verkė ir atsižadėjo jo — šita sena 
buožė! Bet ji negalėjo gailėtis, staiga jis buvo pasi
daręs jai priklus — ji pakėlė bonką ir pažiūrėjo prieš 
šviesą — beveik tuščia. Kaip jis spėjo! Vos tiktai 
ji pasitraukė! Jis turėjo lenkti stiklą po stiklo, bet 
juk niekuomet dar taip nedarė.

(Bua daugiau)
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LIETUVIAI ŠIUOSE RINKIMUOSE

{PASIKALBĖJIMAS LSI INŽ. ANTANU RUDŽIU AKTUA
LIAIS POLITINIU RINKIMU KLAUSIMAIS

Artėjant politiniams rinki- pasiūlyta įsteigti specialią “Lais 
mams, mūsų bendradarbis at- vės Administraciją” ir tam rei- 
silankč pis žymesnius lietuvių kalui skirti kasmet apie 20 mi- 
visuomenčs veikėjus norėdamas lionų dolerių. Paul H. Douglas 
patirti jų nuomonę apie tai, ko projektas su kaikuriomis pitai- 
gali tikėtis lietuviai iš būsimų somis Senato buvo priimtas, ta- 
rinkimų. Čia paduodame pasi-i čiau negalėjo virsti įstatymu 
kalbėjimą su inž. Antanu Ru- dėl State Departamento opozi- 
džiu. Antanas Rudis yra buvęs cijos. Mums teko susipažinti su 
ilgametis Lithuanian Chamber State Departamento opozicijos 
of Commerce of Illinois prezi-1 ar gumentais ir jie mus neįbiki- 
dentas, ALTo ir ALB narys bei no: tai diplomatiški išvedžioji-

Penktadienis, spalio 12, 1956
========================

daugelio kitų lietuviškų organi
zacijų veikėjas. Jis aktyviai pri
sidėjo prie Kerstcno rezoliucijos 
pravedimo ir senatoriaus Paul 
H. Douglas ‘‘Laisvės Adnąįnist- 
racijos” projekto iškėlimo sena
te, jis buvo iniciatorius .

— Pone inžinieriau praeityje 
lietuviai buvo raginami remti 
vieną av kitą kandidatą atsižvel 
giant jo palankaus nusistatjnno 
Lietuvos išlaisvinimo klausimu. 
Kaip atrodo šis reikalas šių me
tų rinkiniuose?

— Kaip žinoma, šiais metais, 
kaip ir per pereitus prezidenti
nius rinkimus Alto vadovybės 
ir, kitų asmenų pastangomis pa
vyko abiejų partijų rinkiminė
se platformose įtraukti mums 
palankius pasisakymus. Tačiau, 
praktikoje, be principų pareikš
tų platformose, labai svarbus 
yra pačių kandidatų nusistaty

mai senam “appeasment” priden 
ti. Mums lietuv. rūpi, kad pre
zidentinis kandidatas pašalintų 
‘‘appeasment” pagristą State 
Departamento opoziciją ir leistų 
vykdyti JAV senato priimtą 
“Laisvės Administracijos” pro
jektą .Tik turint kandidato to
kį pasisakymą, pritariantį kon
kretiems žygiams pavergtoms 
tautoms padėti, lietuviai ir ki
tos tautinės grupės gali raginti 
savo tautiečius remti kindidato 
rinkimus. >

— Kaip Jūs žiūrite į kaikurių 
pavienių lietuvių daromas pas
tangas organizuoti lietuvių var
du komitetus vienos ar kitos 
politinės partijos kandidatui? •

— Amerika yra laisvas kraš
tas ir kiekvienas pilietis laisvai 
pasirenka už ką balsuoti ir ku
rį kandidatą remti. Tačiau ban
dyti rinkimams naudoti lietuvių

DIENRA3TTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

MINTOS ENTUZIAZMAS

Po \\ oi ld Series beisbolo pirmom biij rungtynių Xew Yorke, kurias laimėjo Yauks, įsiveržė minia j aikštę 
pasveikinti laimėtojus. (INS)

kytojų. Teks į mokyklų darbą Kiekv enas žmogus yra stip- 
įtraukti daugiau naujų pašau- rus, nes kiekvienas nešioja sa- 
liečių mokytojų, šiandien kata-, vyje dieviškąjį atvaizdą ir kiek 
likų mokyklose duba 860 vie-1 vienas yra silpnas, nes kiekvie- 
. uolių ir 14yt. pasauliečių, t. y. nas nešioja savyje gyvuliškąjį 
ka^> septintas mokytojas pašau-1 uūtį. Tačiau apsispręsti už Die- 
Iietis. Taip pat reikėsią daug ir, Vfį arfca uį gyvulį priklauso nuo
naujų mokyklų pastatų. Per pas 
taruosius trejus metus pastaty
ta 520 pradžios m-lų ir 120 vi
durinių mokyklų. Daugelis vys
kupijų jau dabar organizuoja 
specialius fondus mokyklų sta

paties žmogaus, nuo jo valios, 
nuo jo laisvės. Žmogus gali bū
ti laimingas tik tada, kai jis 
turi viską iš sykio ir visiškai. 
Laimė nepakenčia dalies, laiko

tybai.

£

Pr. ir lygstamumo. —A. Maceina.

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS]
IR GAZOLINO STOTIS

Lyginimas, dažymas, taisomi ir reguliuojami (tune up) 
motorai, stabdžiai, transmisijos ir t.t. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltui.

mas ir pasiryžimas Platformo j vardą ir raginti lictuvius or.
se išdėstytus principus vykdyti ganizuotai rfmti vieną ar kitą 

kandidatą, atrodo, turėtumėm
. . , , labai atsargiai. Tai galima dary-

W partijų prezidentiniams kan-. uk turjnt kaj min4jau aiš.
?. ^.1 i kM ir konkretų kandidato pasisa

kymą remti Lietuvos išlaisvini
mą .Tik tokiais atvejais yra pa
teisintinas tautiečių vardo nau-

gyvenime. Todėl tuojau po parti 
jų konvencijų paaiškėjus abie

žygių patirti kandidatų nusis 
tatymus pavergtųjų tautų lais
vinimo klausimu. Deja, nei iš 
vieno kandidato dar neturime 
oficialaus tuo reikalu pareiški
mo. Tiesa, prezidentas D. Eisen- 
hovveris ir demokratų kandida
tas Adlai E. Stevensonas keliais 
atvejais yra pasisakę už paverg 
tųjų tautų išlaisvinimą, bet nė 
vienas tuo tarpu nėra pasisa
kęs dėl būdų pavergtoms tau
toms padėti atgauti laisvę. To-

I dojimas. Neatsakingas tautinių 
grupių vardo vėlimas vidaus po- 
litikon gali mūsų reikalui tik 
pakenkti. Kaip minėjau, yra da
romi žygiai tartis su partijų va
dovybėmis ir jų kandidatais dėl 
aiškesnio ir konkretesnio pasi
sakymo Lietuvos išlaisvinimo | 
reikalu. Kai bus gauti teigiami, 
atsakymai, tai tik tuo atveju1

kte bendro pobūdžio pareiski-j bug prasminga kurti komitetą 
kimai, aišku, negali patenkinti ^ giekti mūsų tautiečių vienin.;
lietuvių. Mums rūpi patirti, ką! paramos. Aišku, tai turės 
konkrečiai jie mano daryti pa- būti atlikta mūsų visuomenės: 
vergtoms tautoms išlaisvinti.
Pereito kongreso sesijoje lietu
vių iniciatyva senatorius Paul
H. Douglas buvo įteikęs sena
tui pirmą konkretų projektą,

čių darbų tam išlaisvinimui pa
greitinti. Prezidento Eisenhovve- 
rio paskelbtų laisvinimo princi-j NCWC Švietimo skyriaus iš 
pų nevykdymas, aišku, etniniųĮ Washingtono suteiktomis žinio- 
grupių žmonėse sukėlė tam tikroĮ mis šiuos mokslo metus JAV 
nusivylimo. Ženevos Didžiųjų katalikų išlaikomose mokyklo- 
susitikimas ne tik nepriartino se pradėjo 4,225,000 mokiniai, 
išlaisvinimo, bet sumažino ir pa | Tiesa, tai nėra dar tikslios ži- 
čią išlaisvinimo viltį. Todėl kan- nios, tik sprendžiama iš praci-

Katalikiškose mokyklose 4,225,000 mokinių
gubėsiąs, nes 1S45 m. tebuvo 
450,000 mokinių.

Bet katalikiškos mokyklos 
neapima visų katalikų, gyvenan 
čių JAV, vaikų: katalikų pra
džios mokyklose yra GOO visų 
katalikų vaikų, vidurinėse tik 
33%, Federalinės JAV valdžios 
žiniomis šiais mokslo metais Vi

tų mokslo metų pradžioje padi
dėjusio mokinių skaičiaus. Tiks
li statistika bus sudaryta tiesose mokyklose, kolegijose ir 

universitetuose lanko 41,533,000 
jaunimo, kas sudaro 250 (vie-'

atsakomingų veikėjų, įtraukiant 
į tą darbą visus lietuvius. Tik, 
tokiu pagrindu suorganizuota 
lietuvių kilmės piliečių parama 
Lietuvos išlaisvinimui palankiai

kaip JAV vyriausybė gali pa-' nu3ist,{jusiam kandidatui turtu-
dėti pavergtoms tautoms ,neįsi
veliant ; karą. Jo projektu buvo

VOKIETIJOS KOMUNISTAI

(Atkelta iš 3 pusi.)

didatas, kuris norės gauti tau
tinių grupių balsus turės kon
krečiau pasisakyti dėl pavergtų
jų tautų likimo. antroje mokslo metų pusėje.

Šių metų rinkiminė ksmpani- Praeitais mokslo metais katali- 
ja, atrodo, bus gani įtempta.! ,kų praduos mokyklose buvo! ną ketvirtadalį) visų JAV gy-Į z 
Nė viena pusė nėra visiškai tik-! 3,400,009 mokiniai, vidurinėse1 ventojų. Katalikų mokyklų mo- 
ra dėl laimėjimo. Rinkimų re-; mokyklose (high school) 690, kiniai tesudaro 10ri visų besi- 
zultatus gali nulemti nedidelis; 200 mokinių. Spėjama, kad šie-! mokančių moksleivių,
skaičius balsų. Todėl rinkimus! met pradžios mokyklų mokinių! Greitas katalikų mokyklose
laimėti reikalingas kiekvienas! skaičius pašoko 100.000 moki- 
balsas. Lietuviai ir kitos etninėsj mų> o vidurinių mokyklų virš 
grupės turi parodyti didelį susi-i 25,000. NCWC Švietimo sky- 
klausymą ir susipratimą. Išmin-I riaus apskaičiavimu 1960 m. ka 
tir.ga etninių grupių piliečių lai
kysena ateinančiuose rinkimuo
se gali turėti didelės ętakos į 
Rytų Europos pavergtų tautų 
išlaisvinimo pagreitinimą, — 
baigė p. Rudis. A. B.

mokinių skaičiaus augimas su
daro rimtą kvalifikuotų naujų 
mokytojų, parengimo ir atlygini 
mo klausimą. Specialistų apskai 

talikų pradžios mokyklose bū- čiavimu 1960 m. katalikų mo
sią virš keturių milijonų (4,100, kykloms reikėsią 30,000 nauji; 
000) mokinių, o vidurinėse mo-' mokytoju, vidurinėms mokyk- 
kyklose mokinių skaičius p a dvi-1 loms 1970 m. 25,000 naujų mo-
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(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ....................... $8.35 Murcery 49-51 ............... $8.95
Chev. Ali 1937-53 ........ 8.25 Olds, 6 cyl. 41-50 .... 8 20
Chevrolet 54-55 ............... 9.95 Plymouth 42-56 ........... 9 95
Chrysler 6, 42-52 .......... 9.91 Pontiac 37-54 ............. 8 95
Dodge C, 42-56 ............... 9.95Buick 37-52 ......................   12.00

Ir taip pat čia neišvardintiems automobiliams. Išmeti
mo paipą irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu.

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta,

M. ČESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136
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TE L E VIZIJA • RADIJAS
, HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI 

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANKS TV <& RADIO, INC.
3240 So. Halsied St. CAiumei 5-7252

svorio ir įtakos. Partizaniškai, J 
pavienių lietuvių bandomi suda-! 
ryti neva “lietuvių” komitetai 
politiniams rinkimams dažniau
siai turi tikslą pagarsinti tuos 
komitetus sudarančius asmenis 
ar atlikti paslaugą vienam ar Į 
kitam politikieriui ar laimėti1

Abejonės užtvenkia pajėgu-, 
mo tėkmę. Susidomėkite kuoi 
nors. Kam nors pilnai atiduo-' 
ki,te. Išsiveržkite iš savęs. Bū
kite kuo nors. Darykite ką ■ 
nors. Nesėdinėkite, aimanuoda
mi apie dalykus, skaitydami 
laikraščius ir tik klausdami: 
“Kodėl gi jie nieko nedaro?” 
Jeigu nepasišvenčiate geriems 
reikaalms, neabejotina, jog esą 
te pavargę. Jūs krinkate. Jusi 
žlungate. Jūs mirštate.

—Kun. Dr. Ncrman V. Peale,

SKIP’SUVi.cE
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHOHES — INALBROOK 5-8202
---- _______ *

Spalio (Ostober) mėn. II, 12 ir 13 dienom

“Siusiąs tarti
r* IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI DIDELI TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO (RANKfA!
IlSlį METU PATYRIMAS-PIGUS IRSĄŽIN/H6ASPATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
£022 W. 69 St CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Alk^ok 5-9209

I
PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA

TAUPYMO
BENDROVĖ

MARTELE or COURVOISIER
THREE STAR COGNAC Fiffch

4038 Archer Avenue Tai. LA3-6719 

AUGUST SA L DŪKAS Prezidento$4.. 98

£^nt... Pasaulis dar neužmir
šo įžūlios Hitlerio propagan
dos ‘atvaduoti’ visus kraštus, 
kur tik yra bent saujelė vo 
kiečių. Jo įpėdiniai su pana- j°kios naudo iš jų 
šių cinizmu ir bukaprotišku- rcikalui nėra

sau asmeniškai kandidato pa-' 
lankumą, bet jie nieko bendro ; 

. su lietuvių reikalais neturi ir!
Lietuvos 1

mu stengiasi atgaivinti J is
torijos šiukšlyną išmestas fa
šistines ‘teorijas’ ir nesveikas 
fantazijas, dažnai primenan
čias psichopato kliedėjimus”.. 
Taip rašo okupantams parsi

davęs A. Venclova, nenorėda
mas įžvelgti, kad didžiausias šių 
laikų agresorius ir imperialistas 
yra Sovietų Sąjunga, tarp dau
gelio kitų kraštų pavergusi ir 
okupuotąją Lietuvą. Tačiau A. 
Venclovai ji dabar yra jau “iš
laisvinta” ir “naudojasi visomis 
teisėmis, atgavusi tikrąją nepri
klausomybę”... Vietoj kelionių 
su riebiais honorarais, išauginu
siais tikrai komisarišką gurklį, 
okupantų gyrėjas galėtų nuva
žiuoti kad ir į Vorkutą ir pa
skaičiuoti, kiek ten savo tėvų

— Daugelis politikų, o taip 
pat ir spauda minėjo, kad 1952! 
metais D. Eisenhoweris laimėjo 
rinkimus žymia dalimi dėl jo 
paskelbto pavergtųjų tautų iš-Į 
laisvinimo principo. Kaip Jūsų:' 
ar šių metų rinkiniuose šis obal 
sis bus naudojamas partinėje 
propagandoje ir ar neatsilieps į 
rinkimų rezulatns. Rytų Euro
pos kilmės piliečių .jaučiamas 
nusivylimas dabartinės adfninist 
nrcijos politika jų kilmės kraštų 
išlaisvinimo reikalu?

— Etninių grupių svoris A- 
merikos politikoje yra labai di
delis. Apie 70 milijonų ameri
kiečių jaučia tamprius ryšiu? 
su savo ar savo tėvų kilmės 
kraštais. To fakto ignoruoti ne
gali nė viena partija. Todėl abi

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairiu 
oerkraustymus ir pervežimu' 
’fi tolimų ir artimų atstumų.

Tel BI 7-7075 arto 

PR 8-9842

•BPf:

FASS* fci» 
AR ŽINOTE—

kad galite įsigyti: . .

ILE DE FRANCE NAPOLEON 
COGNAC Fifth

COURVOISIER V. S. O. P.

■GliAIN ALCOHOL. 190 Proof 
USP

Fifth

Fifth.

79J3y_ 
$6-79

CHARTREUSE (Green 110 Proof) Fifth

IMPORTED FRENCH BODEAUX 
Medoc, Raut Sauterne, Barsac Fifth

CINZANO VERMoVjTH

Sweet. o r Dry Fifth
ICjuliją ................................... nūn $12.50 j
Tnlct   nuo SHO.OO
l'uni>ur»ri> ............................ nuo XI 7.50
Vnklškii nulijo ................... nuo $55.00
HI-FI fonoicrart, ................ nuo $79.00
ItiilkliLHlurblf ..................... nuo $15.00
Flcklr. Mkutiino.sl nuiAInčIę — $14.95 
F.h'ktr. Inikrmlt (žadint.) nuo $3.95
TV antena ............................ nuo $2.50 A p.
Ir daug kitų clckt. reikmenų už že- 
mas kulnas.

KIJAFA WINE

COINTKEAU OR C0INTREAU & 
BRANDY

0X1 ORD CLUB (JIN

$4.89
$©•75

$1-19

$1.39
Fifth $-| .69

Fifth

Fifth

$4.09

$2-59

žemę ir laisvę mylinčių žmonių1 partijos į savo platformas įrašė 
paklota kaulų, kiek jų suversta Į Rytų Europos išlaisvinimo prin- 
j nežinomas duobes, kiek pra-ic*Pus- Bet žmonių nuotaikas nu
leista pro kaminą ir nukankinta1 Ienos tai, kuri partija pasisa- 
mūsų tautiečių. Prieš 20 am- ’<ys aiškiau dėl būdų ir konkre- 
žiaus barbarus bolševikus nu-
blanksta visų carinių muravjo- 
vų “žygiai”...

DEIMANTAI m I AiKRODMA'
Ketvirtame straipsnyje bus| Pardaviinaa iv Teiejmaa 

pavaizduota, kaip vedama komu 4077 Archer Avė.
nistinė infiltracija kituose kraš- Chkago 82, III. — Tel. LA 3-8617 
tuose.

P&J. JOKUBKA

Viskas garantuojama

CLCvision

Isales - Service)
Sav. Inž. A. SEMftNAB 

1321 8. HalMrd — OUlfaide 4-&AAA

Dvigubai sugeba! Pusiau kalba!

Išrinkite RICIIARD STENGEI. 
U. S. Senatorium!

• («,.) (

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite laupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRICHTON SAVINGS AND LGAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRICHTON SAVINCS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., i vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Plrmnd.. antro d., ponktad. Ir 
lofttftd t vai. ryto Iki 4: to p.p

TretMiid 8 rrtn Iki 1 » 
Ketvtrtad. 8 ▼<!. Iki t vak rak.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiduiiimmiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiii

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigua, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų Ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
$415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, nj. 

Telefonas — FRontler 6-1882

5t

NARIAI UlIliVIV TAIP. IR SKOLINIMO
rieve ■niBimei n ——h—u—a—jį————

LYGOS, KURIOS®

KletrvieiM Apdraustos iki <10,000.00
I K

Paskalos Modamos Namu įgijimui 
lengvomis Sąlygomis

! A---

CHICAGO GAVINGS t LOAN ASSN.
5234 S. Weslera flve. Chicago 36, 01.

GRANE SAVINGS t LOAN ASSN.
2555 W »’tk Si Chicago 32, 01.

9IS7RICT SAVINGS & LOAN ASSN.
34 ‘0 So. H.ilsted Slreei Chicago 8, UI

ST. ANTHONY SAVINGS A LOAN ASSN.
1447 S. 49th Cl.. Cicero 58, III., Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL S8VINGS t LOAN ASSN.
(800 S. Si. Chicago 8, 111
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Don Varno veteranų postas rengia metinį šokių vakarą!!
kuris įvyks gražioje Dariaus-Girėno salėje, 4416 South Western Avė., Gros S8rai žinomas Don Baker orkestras. Taip pat veiks turtingas bufetas. Rengėjai

Chicago, Illinois kviečia visą liet. jaunimą čia atsilankyti ir praleisti laiką su veteranais. RENG. KUM.
i-B-—- ----------4------ ~ -m

MARIJA IR AMERIKOS ATRADIMAS
TITAS NARBUTAS, New York

1492 m rugpjūčio 4 dieną 
Palos uoste, Ispanijoje, Rabi- 
da vienuolyno bažnyčioje prie 
Marijos altoriaus klūpojo būre 
lis vyrų ir karštai .meldėsi Die
vo Motinos pagalbos. Išėję iš 
bažnyčios vyrai pasuko į uostą 
ir, pasakę sudiev mylimiesiems, 
sėdos į laivus. Sugaudė patran 
kos, pakilo burės, sujudėjo lai
vai. Išlydintieji šluostėsi aša
ras, o jūrininkai dar kartą krei 
pė savo žvilgsnį į vienuolyno 
bokštą ir suklaupę dar kartą 
paprašė Marijos pagalbos.

Tai tokia Kristupo Kolumbo 
ir jo draugų kelionės pradžia. 
Vyrai pasiryžę perplaukti van
denyną ir surasti naujų žemių, 
apie kurias niekas nieko dar 
nebuvo žinojęs. Vadovaująs lai 
vas vadinosi “Šventa Marija”. 
Iškeltoje paauksuotoje vėliavo
je buvo Kristaus ir Marijos pa
veikslai. Kolumbo vyrai pasiti
kėjo Marijos globa, bet dau
giausia to tikėjimo turėjo pats 
Kristupas Kolumbas. Kai Ko
lumbas prašėsi karaliaus ir ka
ralienės pagalbos savo kelio
nei, jis pasisakė, kad norįs at
rasti naujas žemes, kad ir ten 
būtų skelbiamas Kristaus var
das ir naudojami krikščioniš
kos meilės vaisiai.

O kokio gražaus pamaldumo 
parodė Kolumbo jūrininkai ke
lionėje per vandenyną! Marijai 
giedamų himnų garsai jungėsi 
su bangų ūžimų ar skendo au
ksiniuose saulėlydžiuose ar ki
lo į dangų su naujos dienos au
šra. Kai po daugelio kelionės 
vargų pavargę jūrininkai jau 
buvo beprarandą viltį, Kolum
bas juos ragino pasitikėti dan
gaus pagalba ir Marijos globa. 
Didžiojo įvykio — naujojo že
myno atradimo išvakarėse jū
rininkai pagal kasdieninį papro 
tį atgiedojo Marijos garbei 
“Salve”, o Kolumbas prisakė

sargybiniams gerai žiūrėti ar 
nepamatys žemės. Porai valan
dų po vidurnakčio praslinkus 
jūrininkas Rodrigo de Triana 
sušuko “žemė”. Tai buvo penk 
tadienis, spalio 12 dieną, Pilar i 
Marijos šventė. Pilar Marija 
Ispanijoj garsi kaip Katalikų 
tikėjimo krašte įvedėja. Dabar 
Jos šventėje atrastos naujos 
žemės, kuriose vėliau pagarsin 
tas jos vardas.

Tik ką išlipęs į naują žemę 
Kristupas Kolumbas ją pasky
rė Dievo garbei. Pirmą surastą 
salą Kolumbas pavadino Išga
nytojo vardu ir joje pastatė vė 
liava su Kristaus ir Marijos pa J 
veikslais. O dėkodamas Jūrų 
Žvaigždei — Dievo Motinai už 
globą antrą surastą salą pava
dino Marijos Nekalto Prasidė
jimo vardu — Conception.

Antroje savo kelionėje Ko-; 
lumbas, kurdamas Santo Do-j 
mingo miestą, 1494 metais pa-1 
statė pirmąją Amerikoje baž-l 
nyčią, kurią paskyrė Kristui ir Į 
Marijai. Pirmąsias šv. mišias 

j šiame kontinente atlaikė kun.
| Bernardo Boil. Vėliau Kolum
bas dėkodamas Marijai už pa
galbą, antrą įkurtą miestą pa
vadino Conception, tai yra Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo var
du, ir pastatė naują bažnyčią, 
pavadintą Gailestingosios Mer-; 
gėlės vardu—Mercedes. Ta baž 
nyčia tebestovi kaip liudininkė 
nepaprasto Kolumbo dievotumo 
Dangaus Karalienei.

Atradęs naujas žemes Ko-, 
lummas prašė karalių atsiųsti 
dievotų misionierių. Pirmieji 
misionieriai buvo benediktinai, 
domininkonai ir kt., kurie skelb 
darni Evangeliją skelbė ir Ma
rijai pamaldumą. Tačiau pir
moji to pamaldumo sėkla buvo' 
pasėta pačių Amerikos atradė
jų, o labiausiai paties vadoVo 
Kristupo Kolumbo.

TRUMANO PASISEKIMAS

v. p?ez. Truiuaii važiuoja per Pittsburgli miestų sveikinamas mi- 
s. Čia jis lankėsi rinkiminės kampanijos reikalais. (INS)

— vai. atiaidaia, vykę spa- reikalingas “Pasaulio Lietuviu Žinynas?” 
lio 7, 8 ir 9 dienomis, sutraukė' ° * z
kiekvieną vakarą pilną Šv. Jur-j Talkininkaujantiems renkant ži- Bibliografas A Ružancovas:
trio bažnvčia tikinčiu iu Pamoks i8 naujajai p- L- ŽINYNO lai- “ŽINYNĄ laikau visada ant sta- 

. .jdai neretai tenka susidurti ir su lo ir dažnai vartau, manu darbe 
, lūs sakė kun, dr. K. Širvaitits iš skeptikais: o kam esą tas Žinynas tai būtiniausias leidinys. Nuošir-
Akrono. Iškilmingųj ųmišparų! reikalingas, a.psiėjcme be jo iki džia sveikinu.”

šiol, apsieisime ir toliau. Žinoma,i „ .., _ A x
tos rūšies asmenys be daug ko1 . Kum Albertas Kontautas, Lie- 
"apsieina”. Daugeliui jų nereika- bu vos Vyčių Oentr. Dvasios va
lingi lietuviški laikraščiai, nes raso: . “Sveikinu su gražiu
svarbesnes naujienos angliškuose darbu rengiant naują laidą. Pir- 

— Mykolas Ratkus, dr. D. De! surašytos, nereikalingos lietuvių moji ŽINYNO laida buvo labai 
draugi j»,s, nes, anot jų, su jomis Praktiška ir naudinga.
Lietuvos vistiek neišvaduosi, ne-' Prof. dr. Ant. Paplauskas-Ramū- 

»• reikalingos lietuvių mokyklos, pa- nas rašo: “PL Žinynas turėtų bū-
| _______________ rapijos ir t. t. ! ti viso lietuviško gyvenimo gyvas

O vis tik savo tautos ir valsty- ^spindis. Kiekvienas tad turėtų 
fcės likimu besirūpinantiems daug JU<I Sveikinu puikų pla
kas reikalinga. Jei tik pažiūrėsim angliškąją dalį. Reikia
į amerikiečius, pamatysime nesu- u ?na} 77 sąly&os reikalauja. Pir- 
skaitomą daugybę įvairiausių “di- laida esu patenkintas. Tad
rectories”, kitaip tariant, “žiny- feikla manyti, kad antroji laida 
nų”. Čia ir gydytojai, inžinieriai, j ^us zmonems tikras siurprizas, 
architektai, dailininkai, literatai,! Rašytojas Liudas Dovydėnas: 
Romos Katalikų Bažnyčia turi sa- “Jūsų užsimojimas tikrai geras ir 
vo žinynus. Žint ima, nles, lietuviai, gai būt bus vertingiausias po Liet.

metu giedojo muz. Pr. Ambrazo 
vedamas choras ir clevelandie- 
čiai solistai.

— Mykoli
gesio poeruotas, gydosi ligoni
nėje.

Chicagoje
Don Varno posto vakaras

Spalio 13 d. 8:30 vai. vak. 
bus Don Varno posto šokių va
karas, rengiamas kartą metuo
se. Šį kartą jis įvyks gražioje
Dariaus ir Girėno posto salėje, ”eSaH™e tu,^. kiekvienai profesi- Enciklopedijos, sveikinu...”
. .1_ o ’ jai žinynų”, bet uz tat galime ir
441b bo. VVestern Avė., grojant turime turėti Vieną bendrą “Žinv- Panašių atsiliepimų ir laiškų 
pagarsėjusiam Don Baker or- ną” viso pasaulio ir visų profesi- Šauta gana daug. Iki šiol didžioji 
kestrui JU lietuviams. Štai ką tuo klausi- dalis reikalingos medžiagos jau

T, , ' . . . . . mu sako musų kultūrininkai ir vi- sutelkta. Medžiagai apie kolonijas
Kadangi kitų pastovių paja- , suomenės vadai: ir organizacijas rinkti visose pa-

mų postas neturi, tai šie meti- D . „T. .. šaulio dalyse talkininkauja netoli
niai šokiu vakarai sudaro oa-'i / ' Bend??us: /usli .1Š? Simto bendradarbių. Be to, redak-
mai šokių vakarai sudaro pa Lemtasis Žinynas yra ligi šiol toriaus betarpiai išsiuntinėta ke- 
grindmes pajamas, kurios yra viena svarbiausių liet. knygų, tu- jį tūkstančiai laiškų.
naudojamos būtinoms posto iš- didelės praktiškos reikšmės, i ( „. . J r . Del to sveikinu nuoširdžiai uzsi- I žinyno paruosimo darbas butų
laidoms apmokėti. Ypatingai mojimą išleisti jo naują (patobu- žymiai palengvintas, jei visur bū- 
paskutiniu metu tokių išlaidų lintą) laidą. Jos lauksiu su dide- tų kooperuojama kolonijų redak- 
yra nemaža kadangi -yra taiso-' i’u nekantrumu, nes žinau, kad toriams — žinių rinkėjams, ir jei 

, - 6 ... ten bus daugybė man kaip enci- gavusieji laiškus tuojau atsiliep-
mas posto namas, o neužilgo y- ięiOpe(jigtuį naudingų faktų.” tų, net jei atsakymai ir neigiami
ra žadama statyti prie jo prie-: „ būtų. Negavus atsiliepimo tenka
stata UPr?na-'i vZunde, A- Y_oklet^o3: , laukti, po to vėl rašyti ir vėl lauk-

4' .“Tenka labai sveikinti Jūsų pasi- ti> kuo užtęsįam3s rankraščio ati-
, Tenka paminėti, jog šiemet naują p- ŽINY'davimas spaustuvei.

ciuliams. Skautės ir skautai sambūris, režisuoja Z. Arlaus- Don Varno postui sukanka 10 mas Yankvedi^taekrie^aJ^^^riš ' Lietuviai profesionalai (advo-
maloniai kviečia visus plpvdan- kaitė - Mikšienė. gyvavimo metų ir ateityje yra bent kiek domisi lietuviškuoju gy- Raitai, inžinieriai, gydytojai, muzi-

Clevelando skautų ir skaučių ruošiamasi iškilmingai atšvęsti venimu. O man dabar sunku net kai. dailininkai, dainininkai) ir biz

Bu 
’ nios

maloniai kviečia visus clevelan 
diečius atsilankyti ir drauge tą 
vakarą jaunatviškoje nuotaiko
je praleisti.

. , i x- i i m j-i »• - j- sivaizduoti, kaip būčiau savo dar- menai gavusieji pranešimus, ovakaras lietuvių saleje įvyks šią sukaktį. Todėl šio sestadie-| jo apsiėjęs.” | taip pat ir jų negavusieji prašomi
spalio 20 d.

' j LB Clevelando apylinkės vab- 
. . . . . | dyba lietuvių salėje rengia 1957

Tautinio susipratimo ir lie- metų sutikimą.
tuvių vienybės ženklan kiėkvie '

LB ŽINIOS

nio šokiai tegul būna kaip įžan- i 
ga į tas didesnes iškilmes; jie

atsiliepti. Visuomenininkai prašo
mi rašyti apie savo organizacijas.

“BRANDOS ATESTATAS”

LB Clevelando apylinkės Vai
dilos teatras stato L. Fodor S 
veiksmų vaidiinmą “Brandos a- 
testatą” spalio 21 d. Režisuoja 
akt. P. Maželis. Tą dieną bus 
du vaidinimai — 2 ir 6 vai.

Biletai iš anksto gaunami 
“Dirvoje”, Spaudos kioske, pas 
valdybos ižd. J. Žemaitį ir pas 
paskirus platintojus.

Šį vaidinimą turėtų pamatyti 
visi — jaunimas ir suaugusieji.

t1
70 METŲ SUKAKTIS

Lietuvių R. K. Susivienijimo 
Amerikoje Ohio apskritis šį sek 
madienį, spalio 14 d., rengia šios 
garbingos organizacijos 70 me
tų jubilėjaus minėjimą. 10 vai. 
bus pamaldos Šv. Jurgio para
pijos bažnyčioje. Po pamaldų 
nariai ir svečiai renkasi lietuvių 
svetainėn, kur bus vaišės ir mi-

Nuoširdžiam sugebėjimui .... 
Išrinkite RICHARD STENGEI. 
U. S. Senatorium!

(Sk.)

nėjimas. ‘Įėjimas ir mokestis už 
pietus — $2. i

j
TftVŲ SUSIRINKIMAS

Šį sekmadienį, spalio 14 d., po 
lietuviškųjų 10 vai. pamaldų šv. 
Jurgio parapijos salėje šaukia
mas metinis lituanistinės mo
kyklos mokinių tėvų susirinki
mas. Visi tėvai ^prašomi daly
vauti, nes bus svarstomi svar
būs mokyklos reikalai. Malo
niai kviečiami dalyvauti mokyk
los mokytojai, mokyklos rėmė
jai ir organizacijų atstovai.

SKAUTŲ VAKARAS

Spalio 20 d. lietuvių palėje 
Clevelando skaučių Neringos ir 
skautų Pilėnų tuntų ruošiamo 
vakaro programą sudarys trys 
dalys. Pirmoji dalis bus pracįė 
ta 7 vai. vak. Tai bus abiejų 
tuntų sueiga, kurios metu skau 
tai ir skautės minės Lietuvos 
Skautų Sąjungos 38 metų gyva
vimo sukaktį. 8:30 vai. bus pra 
dėtas lauželis, susidedąs iš dai
nų bei pasirodymų. Tuoj po lau 
želio seks šokiai jaunimui ir bi-

nas lietuvis moka nuolatinį so
lidarumo įnašą”, pasakyta Lie
tuvių Chartoje.

Visiems yra ž’.noma, kad be 
lėšų negalima atlikti jokių dar
bų. LB Clevelando apylinkės 
valdyba prašo visus sumokėti 
solidarumo mokestį. Pagrindi
nis metinis mokestis yra du dol. 
ir apylinkės metinis susirinki
mas nutarė po 50 centų mokėti 
šalpos reikalams. Kol apylinkės 
seniūnai pradės lankytis po na
mus solidarumo mokesčio reika
lu, pradedant šiuo penktadieniu, 
spalio 12 d., nuo 6 iki 7 vai. 
adv. Juliaus Smetonos kabinete, 
7039 Superior Avė., antrame 
augšte, mūsų mielas talkininkas 
K. Žukas priims iš mokėtojų so
lidarumo mokestį. Taip pat so
lidarumo mokestį galima įmo
kėti kiekvienam valdybos nariui. 
Tad atlikime savo garbingą pa
reigą !

PARENGIMŲ KALENDORIUS

LAS Clevelando skyrius gruo 
džio 1 d. lietuvių salėje stato J. 
Petrulio 6 paveikslų pjesę 
“Prieš srovę” (Strazdelis). Vai 
dina Detroito dramos mėgėjų

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

M WOE8 dtotla* — Banga MM
NUO PIRMAD. IKI PENKTI n 

1:45 Iki 5:50 vai. ryta 
AEATaD. 8:50 Iki 5:50 ryta

PIRMADIENNIO afck. nuo 7—9 t |
RKJtAD. 8:50—0:10 a. r. U alode* 

— 1490 kll.
Chlcairo 29, UI. HEmlock 4-2413

7169 SO. MAPLEVVOOh AVĖ.

lliHiuą Ir |KalrlM HkonlngM 
btilkuUr keim

BRUNO’S KEPYKLA
8389-41 8. IJtuanlcs Avi 

TeL OliffiidR 4-8879 
Pnrtfctom* Į vIma krautuve* 
Ir reator&nun, taip pat 11- 
•lunčla I" viliu* artimuosius 

mtestu*

tegul sutraukia daug veteranų duotojo J. Shulmistro ir narių Be to. ŽINYNO išleidimas įbus 
ir jų draugų, norinčių prisidėti1 J. Karklio, E. Šulaičio, B. Mikė- , PkSglnįa% anklto^Sisakiusta8 
prie šio lietuviškojo posto veik- j no, P. Mosteikos, A. Andersono, ' iš anksto užsisakiusieji jį gaus už 
los. ! A. Zaleskio, J. Joniko ir kt, keturis dolerius paprastais ir už

Vakaro rengimo komitetas, kviečia visus lietuvius atsilan- P^n'kis kietais apdarais, žinias ir . | ., , ,. .. b . . , |x . užsakymus siųsti: Mr. A. Simutis,saleje rengia vakarą — šventę, susidedantis iš posto komanduo-, kyti pas veteranus. E. s ąj vv 82 St New York 24 N Y

Korp! Neolithuania 1957 m. 
sausio 26 d. Colonial Garden i

Kiekviena sąskaita neša aukščiausią dividendą Chicagoje ir yra apdrausta iki $10,000.00 

per Federalinę Valdžios Agentūrą Washingtone, D. C.

Turtas Viršija $15,000,000
KVIEČIAME I MŪSŲ 34 METŲ SUKAKTUVES

PER VISĄ SPALIO MĖNESĮ VISI ATSILANKĄ SVEČIAI BUS PAVAIŠINTI 

SKANIA KAVUTE IR SUKAKTUVIŲ PYRAGU. VAIKUČIAI ATSILANKĄ 

SU TĖVELIAIS GAUS GRAŽIŲ DOVANŲ.

DYKAI DOVANOS TAUPYTOJAMS
RANKINIS LAIKRODĖLIS VISIEMS, KURIE PRADĖS NAUJĄ TAUPYMO 

SĄSKAITĄ SU #5,000 ARBA PASIDĖS ŠIĄ SUMĄ Į JAU TURIMĄ SĄSKAITĄ.

TAIP PAT YRA DUODAMOS IR KITOS GRAŽIOS DOVANOS PADĖJUS #500 

- #200 - #10. . . Patartina visiems asmeniškai ateiti j mūsų raštinę ir įsitikinti!

I ■* I
g.5TA«T,U0tG', e

9AVlN<SS4.t St. Anthony Savings
AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Court Cicero 50, Illinois

Uždara. Trečiadieniais

Tel. TO 3 8131-8132 JUOZAS GRIBAUSKAS, Sekr.

i
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PAJIEŠKOMI ASMENYS:
Lietuvos Geiiern Ii n io Konsulato 

New Yorke paieškoj! asmenys:
Adutis, Mary
Aekus, Jonus, gyvenęs Hartford, 

Conn.
Antanaitytė, Ona, vienuolė
Arniinienė-Malinanflknitė, Albina, 

iš Manjanųiol's apskr.
Avižienis, Stasys, iš Marijampo

lės ap., gyvenęs Anglijoje
Bene&iūtias, Antanas, ir sesuo 

Ona, kilę iš Mauručių k.. Veiverių 
vai., Marijampolės ap.

Borisienė-Y ilčinskaitė, Elena, iš 
Tytavėnų

Budrys, Jonas, gyvenęs 1429 
AVest 45th St., Cliieago, Illinois.

Buivydas (Baivyd), Antanas, tar
navęs Amerikos kariuomenėje

Butkus, Kazimieras, sūnūs Rapo
lo

Chmiliauskas, Petras, gyvenęs 
Panevėžyje

t'ibaitis. Jonas, Jurgis ir Veroni
ka, vaikai Petronės Miekytės-Cibai- 
tienės, vėliau ištekėjusios už Kro
no (Krunąs)

Dovydaitis, Vincas, (Dnvis, ar 
Dovis), iš Patašių k., Paežerėlių v., 
Šakių ap.

Gaidytė, Ona, iš Žūklių k., Pabai
sko par., Ukmergės ap.

Gelumbiekis, broliai Vitoldo Ge- 
lumbiekio

Giebiutės, Konstancija Slekaitie- 
liė ir Marijona Klivinskienė, iš \ il- 
kaviškio ap.

Goberytė-Mizarienė, Tieva ir vai 
kai, jų tarpe Stasys Mizaris

Grieiūtė-Kakštienė, Petronė, iš 
Salantų vai., Kretingos ap.

Gmdz.inskas, Česlovas
Gubaitė-Miliauskienė, Marytė
Harboezus-Sabbok, Marta, sesuo 

Onos Sabonienės, gyvenusi Bronx 
N. Y.

Jaloveckns, Arkadijus
Juknaitė-Laurinavieienė, Marija, 

gyvenusi Ravensburge, Vokietijoje
Juškevičius, iš Palazdijų k., Laz

dijų parap.
Kačkauskas, Kazimieras, iš Pane- 

munykų k., Antnemunio v., Alytaus 
apskr.

Kakštienė-Griciūtė, Petronė, iš Sa 
lantų v., Kretingos ap.

Karpavičius, Povilas ir Stasys
Karpis-Kundrotaitė, Ona
Kisieliauskaitė, Antosė, gyvenusi 

Panevėžyje
Klamauskas, Vladas
Klivinskienė - Giebiūtė, Marijona, 

ir jos sesuo Slekaitienė, Konstanci
ja, iš Vilkaviškio ap.

Kolba, Alfredas ir Juozas, kilę iš 
Vilkaviškio ap.

Kolpakovas, Osipas, iš Stumriš- 
kių, Panevėžio ap.

Krumienė, Basė (ar Krūminie
nė?), duktė Juozo

Kundrotaitė-Karpis, Ona
Kurlenskas, Jonas
Ijaurinavičienė - Juknaitė, Marijii, 

gyvenusi .Ravensburge, Vokietijoje
Malinauskaitė-Arminienė, Albina, 

iš M arijam,rolės apskr.
Michel, Felix, gyvenęs Cicero, 111.
Miliauskienė-Gubaitė, Marytė
Mizarienė-Goberytė, Ieva ir vai

kai, pj tarpe Stasys Mizaris
Noreika, Jonas, iš Varnių, sūnus 

Jono
Norgelienė, Magdalena
Oliškevičienė, Ona, duktė Jono
Paškevičienė - Petkevičiūtė, Juzė, 

duktė Nikodemo
Petrulis, Ferdinandas, sūh. Kazio
Piščiukienė, Ona, duktė Jono
Ramanauskas, Petras, iš Naumie

sčio vai., Tauragės ap.
Remeza, Algirdas
Riliškis, Jonas, kil. nuo Švenčio

nėlių
Seniūnas, Mykolas, iš Dragandžių 

k., Balninkų v., Ukmergės ap.
Siviczik, Juozas (Sivonis), kil. 

nuo Švenčionėlių
Šlapikas, Stasys ir Šlapikaitė, 

Ona
Šlepertas, Jonas, sūnus Kazio
Stankūnas, Klemensas ir Petrelė 

bei Vaidutis
Stanley - Vyšniauskaitė, Ona, ir 

duktė Uncija
Toločko, Kazys ir Mlieislovas, sū

nūs Tado, iš Žeimių vai,
Vekteris, iš Dyviliškių k., Lazdijų 

parąp,
Zasčiurinskas, Marijonas, iš Lapių 

vai., Kauno ap.
Žukauskas, Pranas, iš Naumiesčio 

v.. Tauragės ap.
.Tieškomieji arba apie juos žinan

tieji maloniai prašomi atsiliepti:
C0N8ULATE GENERAL 

OF LITHUANTA
41 Weit 82nd Street 
New York 24, N. Y.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

ĮSIGYKITE DABAR !

MALDAKNYGE

JAUNUOLI U MALDOS"
Karia

Kan. P. Klrvetoltto 
Kaina: 11.50 ir $2.00

D B A <7 G A 8
2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILL.

SAVININKAS PARDUODA 
Geroj vietoj North-W»Rt kampas 

103 ir Arteslan šutvių. 40x125 pP.lų • 
poniu "“lynas. Turi pamatyti, kart įvertin

ti- HI'tįsoti 8-4090

PADĖKA
10.7.56, Clevelande, Lietuvių salė

je, Lietuvių Demokratinių Grupių

g'cfcidiumas, surengė Vakarienę - 
oncertų, V liko pirmininkui, J. Ma

tulioniui pagerbti.
Koncertinę dalį atliko solistė, Ju

zė Krištolaitytė ir pianistė 
Brazaitienė.

Rengiant šį parengimą labai daug 
dnrbo ir pasiaukojimo parodė mūsų 
mielosios šeimininkės:

P. Alšėnienė, p. Gailiūšienė, p. 
Grigaliūnienė, p. Žigienė, p. Jocienė, 
p. šemetaitė, p. iAZdinienė, it. Gar- 
gasienė, p. Žukienė, p. Staniškienė 
ir kitos.

Be to, prie stalų puikini patarna
vo visa eilė mūsų grakščiųjų stu
denčių.

Vakarienėje - Koncerte dalyvavę 
Amerikos kongrosmanni ir kiti žy
mūs pareigūnai, be to ir mūsų kai
myninių valstybių, Ijatvijos ir Esti
jos atstovai, niekur nepagailėjo gra
žių žodžių, ir pagyrimų musų mie
losioms menininkėms ir šeiminin
kėms. V liko pirmininkas net pakar
totinai reiškė padėką šeimininkėms.

Tenka pabrėžti, kad minėtas pa
rengimas praėjo su dideliu darnu
mu, susiklausimu ir pavyzdinga tvar 
ka.

Lietuvių Demokratinių Grupių pre 
zidiumas dėkoja gražiausiais žo
džiais ponioms Menininkėms ir ypa
tingai ponioms Šeimininkėms ir 'stu-'į

Pirkite Ualtar prieš Beiną 
įsikrausi) Ii

Hrighton Parke:
Mūr. 2 po 4. centr. šild. nugfttns 

skiepas, rami vieta.
Centr. I Mūr. 2 po & Ir skiepe S kamb. 

centr. ftlld. gazu, dld. skl., arti mo-

BRIGHTON PARKU
Mūrinis. 3 butai llr taverna 

šildymas alyva. Garažas.
Puikus mūrinis— 2 po 5 kamb. Dl-| tykios Ir bažn., patraukli Išv. 

dell ir šviesūs kamb. 1-me augftte' _M£tr. 7 Ir 4 kamb., dvig. skl., Svie- 
centr. šildymas. Mūrinis garažus. ( kamb.

Medinis su rūsiu Ir centralinlu Sil- Mūr. 2 po 4. centr. Sild., 3 autom, 
(tymu. 2 po 4 kamb. ir 2 po 3 kamb. ;gar > kamp, sklypas.
Naujas plasterls ir vonios, šalia staty-i Gaire Panke:
bai tinkąs 32 pėdų sklypas. Namas* Mūr. bung.. 2 butai: 4 ir 3 kb., 
mokasi pats. centr. Sild., $80 paj., garažas.

PRIE 73-os Ir Fairfleld Avė. Mūri
nis 6 kamb. bungalmv. Centr. Sild. 
Visi k. dideli ir švarūs.

Nauj. mūr. 2 po B, 3 5 pčd. skly
pas, bus įrengtas už mėnesio.

Mūr. 4 butai po 4 kamb.. centr.
ARTI 03-os ir Paulina St. Geras šild. ulyva, garažas, gera apylinke.

mūrinis — 2 po 5 kamb. Centralinis 
šildymas alyva. Garažas. Tik $20,600 

48-OS IR HEKM1TAGF. AVĖ. Me
dinis — krautuvė ir 3 butai: 2 po 4 
karnų, ir B kamb. Garažas. Geros pa
jamos. Kaina $12,000.

RESTORANAS— ROSELANDE. I.a- 
bai gera biznio vieta ir Jrengltnnl. Di
delė apyvarta. Parduodama dėl ligos.

VENTA
REAL ESTATE 

4409 S. Fairfield Avė.,
LA 3-3881, LA 3-9027

BRIGHTON PARKE

dentems už įdėtų didelį'darbų ir pa- 2 būt. po 4 kamb. med. “cottage’
aiaukojimų, minėtų Vnkarienę-Kon- 
ceiitą rengiant.
Liet. Demokrat. Grupių prezidiumas

PROGA GAUTI DARBĄ 
WESTERN ELECTRIC

Mes norime Jums patarti, 
kad jieškodami darbo Jūs pir
mučiausiai užeitumėte į Wes- 
tem Electric. Jie turi didelį pa
sirinkimą darbų vyrams ir mo
terims. Vyrams — profesijos 
ir prekybos srityje arba bend
ram fabriko darbui, pusiau pri- 
tyrusiems ir mokiniams. Mote
rims — daugybė įstaigos (ofi
so) darbų, bei profesijos ir pre
kybos srities. Jus priims grei
tai ir mandagiai. •

PAJIĖSKOJIMAI
Klimašauskas Vincas, sūn. Jono, 

gyvenantis Lietuvoje, Kaišedorių 
Miškų ūkyje paieško savo motinos 
sesers Adelės Kazenaitės, d. Vinco; 
ištekėjusios pavardė Reginienė-Re- 
ginis, gimusi ir augusi Dūkšto vals
čiuje, Driškūnų km. Prieš karą su
sirašinėjom, gyveno Chicagoje.

Ji arba jų pažįstami prašomi pra
nešti šiuo adresu, yra gantas iš Lie
tuvos laiškas paieškojimo reikalu. 
Antanas Aidukas, 575 E. 38th Str. 
Patarson, N. J.

Ieškomi: — Jurgis ir Jonas Da
bužiai, kilę iš Kuršiškių km.. Kidu
lių vals., Šakių apskr. Amerikon at
vykę prieš Pirmąjį Pasaulinį karų, 
rienas iš jų gyvenęs Chicagoje, ant
rasis — Detroite. Jieško jųjų sesers 
Matildos Damušytės-Daugėlaitienės 
.duktė Irena Daugėlaitytė, dabar gy
venanti Lenkijoje. Taipgi ji ieško 
ir motinos pusseserės Onos Damu- 
žytės. Jie patys arba apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepti adresu: 
Pr. šniokaitis, 1607 Webber Str., 
Saginatv, Mieliigan.

Dubicko Jono su žmona, Rama
nausko Jono su žmona, įieško Ju
lija Lisauskaitė iš- Šūklių kaimo, 
Žaliosios valsč. Vilkaviškio apskr. 
Taip pat Brantnerk iš Kybartų 
jieško savo žmonos ir sūnaus, gy
venusio Dillingene, Vokietijoj. At
siliepti prašoma: Zigmas Tamu- 
liūnas, 1429 S. 49 avė., Cicero, III.

Pajieškomi M. O. Rutkauskai ir 
duktė Adelė jieško giminės iš Lie
tuvos. Jie patys arba žinantieji 
kur jie gyvena prašomi pranešti 
šiuo adresu:

L. Bučinskas,
RR2 Vanessa Ont.

Canada

Lekiatienė iš Aleknaičių kaimo, 
Lygumų valsč.. Šiaulių apskr. pa- 
iieŠko sūnus Kazio L^kiato, išvy- 
kusio į U.S.A. 1929 ir gyvenusio 
Chicagoje iki 1940 metų. Žinan
tieji «Die ji prašomi pranešti: 
A. Vaičius, Brimfield, III.

Budnikienė iš Kauno pajieško vy
ro Juliaus Budniko, gimęs 1910. 
Rašykit A. Vaičius, Ęrimfield, III.

DtMESIO
*

“ALDONOS KLUBO” taver
nos, 2213 West Cermak Road, 
tel. VI 7-8542, savininkai N. ir 
A. Martinkai, rengia šio mėn. 
13 ir 14 dienomis vienų metų 
sukakties paminėjimą. Ta pro- 
«a kviečiami visi draugai ir pa
žįstami atsilankyti. Visi bus 
pavaišinti lietuviškais valgiais 
prie gražios muzikos.

MartinkaiIK I A A D I JiarnnKainrut Apsaugos Bonus!

1 kamb. 20x30 pėdų (užbaigtas) — 
rūsy. Centr. dujų šild. Telefonuokite 
savininkui

LAfayette 3-1083

SAVININKAS PARDUODA 2 aug. 
mūr. kampinį namą. Taverna ir 4 
bt. po 4 km. Pajamų $350 j mėn. 
Įmokėti tik $4.000.00, likusį leng
vais išsimokėiimais.
Vlrginia 7-3147. 1635 W, 35tfa St.

MICHIGAN—10 akrų, 2 mo
dernūs namai: 10 ir 4 kmb. 
Alyva apšild. Ant upės kran 
to, netoli Lake Michigan. 65 
mi. nuo Chicagos. Netoli 
U.S. 12 kelio. Parduoda dėl 
nesveikatos ir senatvės. Su 
ar be baldų. Išvyksta iš Šta
to. Tel. Spaulding 2-6691 

tarp 6 ir 9 vai. vak.
CICERO. Mūrinis 2-jų butų na

mas. Bargenas. 5 ir 6 kamb. Pilnas 
rūsys. Karštu vand., stokeriu apšilti. 
Apylinkėje 16th ir 48th Court. 
$20,000; imokėti $5,000. SVOBODA, 
0013 Cermnk Rd. Rlshop 2-2103.

BRIGHTON PARKE. 2 augs. 
mūr. 2-6 kmb. Pilnas rūsys. 
Palėpis. Modemiškų spintelių 
virtuvė. “Tile” vonios kamb. 
Autom, aliejaus šild. Arti baž
nyčios. 4218 S. Salifornia.

Mnrouetle l’arke:
Mūr. bung., 5 kamb., 2 miog. ir 

kamb. pastogėje, centr. ftlld., gara
žas. arti susisiekimo..

Mūr. kamp. bung., C kamb., 
centr. ftlld. gazu, garažas, luxus. Ne
brangiai,
Brldg«T»orte:

Med. 2 po 4, tik $7.000. .
Mūr. 3 po C, tik $12,600.
Med. 2 pO 4 ir 2, tik $8,000.
Iti/.nlo namai:
Med. 4 po 4, peč. ftlld., i 50 paj., 

maži mokesčiai, $18,500.
Bizniai:

Taverna su visais įrengimais ir 
namu Brighton Parke.

Ijiik. dirbt, ir brang. krautuvė; 
ideali vieta laikrodininkui. Pigiai.

Taverna su visais jreng. išnuomo
jama pigiai.

Su didelėm pajamom maisto Krau
tuvė,

ŠIMAIČIAI,
Realty. Bulldera. Inaurance

2737 West 48 St.
CLiffside 4-2S9O

********************<**««<
Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 

bei valdymas. Paskolų parūpinamas. 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J.' BACEVIČIUS 

“Varpas” Iteal Estate 
General Insurance, N o ta r y Public 

5010 S. H’estem Avė.
REp. 7-0880 arba HEnt. 4-7085

BUILDING & REMODEUNG

VIKTORAS SIMAITIS
General Contractor

Stato rezidencinius Ir komerciniu* 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus: Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4220 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis -

SIMAIČIAI 
Realty - Bullders - Inetmaee 

2737 Weet 43rd Street

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiimiiiiii
ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Strw*

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

TeL — HEmlock 4-5881 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIR1IIIIUIIUIII11IUIIIIIIIII-

■IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRIIIIIIIIIIIR 
LIETUVIU STATYBOS

BEZIDBOVB

MORAS
Bullders, Gen. Gontracton 
Atlieka planavimo ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas Ir jvalrūi 
patarimai nemokamai.

Kreiptis iluo adresu:

IONAS $73330$
Kasdien nuo 8 vai. ryto iki 

( vai. p. p. Kitu laiku susitarus
TeL FBosneet 8-2018 
8800 80. OAMPBELL AVĖ.

Chlesgo 29. (lllnolu 
IIIIIIIIIIHIIIIllIHIlIHHIIIIIIIIIIHlUBnt^

SUTOMOBILiEM TRVCKS 
Automobiliai —

VIKTORO KORIUOS

fttliekaml motoro remontai, lyginimo 
datymo darbai Ir kelėlamoe dalys

MLL-ME-MOTORS C0.
I7M R. WUTERM AVĖ. PR

PARDAVIMUI

Parduodami vartoti baldai. 
Parduos atskirai.

Tel. Estebrook 9-1090

Rcmkite dien. Draugi!

REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
Ir parduodanti uždirb
site per Alą. įstaigą.
AL. BIIDRECKAS

REALTY 
4081 Archer A ve. (prie 

Californijos g-vės)

HELP WANTED — VYRAI

REIKALINGAS DARBININKAS— 
VYRAS

nr moteris dirbti prie baro. Geras 
atlyginimas, bet turi gerai mokėti 
anglų knlbų. Nuo 11 vai. ryto — 7 
vul. vuk.

ADAM DULSKI 
1859 W. Hastings St.

SEeley 3-9110

HELP WANTED VYRAI

Į Vakarus nuo Marųuette Parko
4 kamb. gražiai įrengtas bungalow. 
Centralinis šildymas. 2 auto gara
žas. $16,300. A. Sirutis.

Retas Bargenas! švariame rajone 
arti Damen ir 37-tos mūr. 2 butų: 
1—5 ir 1—4. Naujas, puikus porėius, 
dvigubas garažas. Nepraleiskite pro
gos! $12,000. A. Rėklaitis.

Brighton Parke mūr. 2 augfttų na
mas .(2 po 4J. Augšta pastogė. Rū
sys. Geras pirkimas. $24,000. K. Vo- 
lodkevičius.

Lietuvių gyvenamoje vietovėj na
mas su mėsos ir maisto produktų 
krautuve, darančia savaitinės apy
vartos $1,500, parduodama už $15,000
J. šaulys.

Ramioj .Marųuette Parko vietojo 
greitam pardavimui 6 kamb. bunga- 
low. 30 pėdų sklypas. Tikras barge- 
nas — $18,500. A. Linas.

Geras 5 kamb. bųngalow ant 70-os 
gatvės j Vakarus nuo Marųuette Par
ko. šildomas gazu. Dvigubas gara
žas. $16,500.

SKUBIAM PARDAVIMUI pui
kus medinis, 2 po 6. Vienas butas 
tuščias. Ashland prie 70-tos, $10,000
K. Juknis.

Visi

P LEONAS
REAL BSTATB

2785 West 71st Street 
telefonai: WAlbrook 5-8015

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

Lt ĮH7J» AGENTŪRAAPDRAUDŲ
Visų rūftlų apdraudoa. Aotomobl 

(lų finansavimas. Notarlatas. Valsty 
bis patvirtintos kainos.

Prleė darydami apdrandas kltaž 
oasltelrauklto pas mus.

JONAS KIRVAma, 
WAlbrook S-M71

INTERSTATE IN8URANOE AGENO1 
0108 8. Ashland Avė.. ChlcacoSS, m

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, III.
Statoms naujai namus ir gsnina. 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai,
gersi ir pigiai.
šaukite DAnube S-2703 nno • vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. OUymple 2-3121 nno S vaL 

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

ŠILDYMAS
A. Stenčiaaskas instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1540 S. 49th OOUBT, CICERO 
TeL OLympic 6-0775 nno 8 vai 

ryto lld 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 

OLympic 2-6752

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTABY PUBLIC
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5080

PRospect 8-8579 (vok. ir aehmad.)
PIRKITE ir parduokite savo ne

kilnojamų turtų per mano įstaigų. 
Naudokitės mane teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpubUc 7-6232

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES

2000 W. 50th St. Tel. Prospect 8-5454
1 .....

PROGOS — OPPORTUNITIES

SAVININKAS PARDUODA ta
vernų su 4 kainb. butu už tavernos. 
Autom, alyva apšild.

4516 So. Washtenaw

SAVININKAS PARDUODA res
toranų ir tavernų. 4 kmb. butas už 
tavernos. IT-tne augšte 13 kamba- 

.rių: 3-jų kmb. butas ir 10 atskirų 
kmb. išnuom. Pilnas rūsys. Alyva 
apšild. Parduoda dėl ligos.

4553 So. Mc. Dowell 
netoli 47 ir Ashland

Parduodam?, taverna su na
mu ar be. Lietuvių apylinkėje 
prie lietuvių bažnyčios.

MARTHAS TAVERN
38 East 108th Street

GRAŽI TAVERNA lietuvių 
rajone siaubiai išnuomojama. 
Telefonuokite — LAfayette 3- 
7364. Skambinti po 6-tos va
landos vakare.

PARDAVIMUI maisto krautuvė. 
Prieinama kaina. Parduodama dėl 
ligos.

710 W. 33rd Street
Tel. DA 6-9744 

Katauskas Grocery Store

Parduodamas Restoranas ir Ta
verna Roselande, lietuvių koloni
joje. Tel. COnunodore 4-9598.

' "įSNUOMUOJAMA

Išnuomuojamas kambarys su tei
se naudotis virtuve. $6.00 į savaitę 
6937 S. Claremont — PR. 6-3368

IŠNUOMAVIMUI kampinė krau
tuvė Ciceroje. Tinkama ofisui ar ku
riam kitam bizniui. Prieinama nuo
ma. .Tel. OLympic 2-8753

Išnuomuojamas 4 kamb. butas.
Karštu oro šild. Karštas vanduo.

1800 S. Peoria

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
atskiru įėjimu su patogumais, 
10841 South Indiana Avenue.
Telefonokite — INteracean 8-
8869.
IŠNUOMUOJAMAS 3 kamb. bu
tas Marquette Parke. Karštas van 
ducy centr. šildymas.

HEmlock 4-8882 (vakarais) 
6802 So. Maplevvood

IŠNUOMOJAMAS apstatytas kam
barys su visais patogumais. Galima 
naudotis virtuve.

I'Rospect 0-1278

IŠNUOMOJAMAS kambarys, ap
šildytas, su vonia ir visais patogu
mais. Tel. YAr<ls 7-2032, 4320 So.
Fnirfield.

Reikalingas duonos išvežiuotoja.a 
REAL RYE BREAD BAKERY. 

LAfayette 3-6927

ASSEMBLERS
SOLDERERS
WIRERS

Augščiausias atlyginimas.
Gausūs priedai. Nemokama 
apdrauda. Pastovus darbas.
Puikiausios darbo sąlygos.
Kreipkitės į personalinį skyrių

HALLICRAFTERS C0. 
4400 W. 45 St.

Laboratory Technicians
lligh School Graduates

High School Chemistry desired, 
būt not necessary. Opportunities 
to lern and work with ynung gra- 
duate chemists. Periodie advance- 
ment. Modem Air - Conditioned 
Laboratory. Excellent Employee 
benefits, including: profit sharing 
& pension plan and company In
surance.

Contact Mr. G. F. Workman 
CENTRAL PAINT RESEARf'fl 

LABORATORIES 
1350 So. Kostner

W E L D E R — LITUOTOJAS
Prityręs Are Welder (lituotojas) 

Fewer Boiler’ių taisymai

DRevel 3-6400 

4333 So. Cottage G rovė

Išnuomuojamas didelis švie
sus kambarys su atskiru įėji
mu ir visais patogumais. Kreip
tis 7145 S. Talman Avė., tel. 
GRovehill 6-3069.

HELP WANTED — MALĖ

PROFIT SHARING IOBS
PRECISION GRINDERS

TURRET LATHE OPERATORS
— ALSO —

EXPEDITOR and STOCK CLERK
Good starting pav, steady work with overtime. Ftdly paid hospital 
and life insurance, plub many other benefits including profit sharing. 
Opportnnity for advaneement.

Call SEetay 3-1643

ANALYZERS
ASSEMBLERS
PHASERS
TROUBLE SHOOTERS

Augščiausias atlpginimas. 
aGusūs priedai.

Nemokama apdrauda. i 
Pastovus darbas.

Kreipkitės

HALLICRAFTERS C0. 
4400 W. 45 St.

FACTORY 
HELP

Fabriko Darbininkai
Dienos ir vakaro pamainos

HINDE & DAUCH 
3301 W. 47tb Place

HELP WANTED — MOTERYS

REIKALINGA VIDUTINIO 
AMŽIAUS MOTERIS — 

prižiūrėti našlę ir kartu gyventi
— Brighton Parke.

Tel. HEmlock 4-2706
po 6 vai. vak.

REIKALINGA 16—17 metų mer
gaitė (Maria High School mokinė) 
pasaugojimui mažo vaiko nuo 3 vai. 
iki 6 valandai vakaro, penkias die
nas savaitėje. Kreipeis 6616 S. Mar- 
shfield avė., šeštadieniais ir sekma
dieniais.

MAINTENANCE (Namų priežiū
rai) vyras

Prityręs. Mechanikas galintis 
atlikti įvairius pataisymus kepyk
loje prie maisto mašinų. Pastovus 
darbas. Geras atlyginimas. 5 ir 6 
dienos. Apmokamos atostogos ir 
šventadieniai. Kreiptis asmeniškai.

KITCHENS OF SARA LEE 
2109 So. Carpenter St.

PRINTING (SPAUSDINIMAI)
PRESSMAN

Prityręs prie dėžučių sulankstymų 
(folding eartons).

SUPERIOR CARTON CO.
17(14 So. Normai

PLATINKITE “DRAUGĄ”

VYRAI — patikimi. Sandėliams 
(stock room). Turi žinoti adreso- 
grafų. Pastovus darbas — 35 vai. į 
sav. Daug priedų. Loop Office. Ge
ras atlyginimas.

Telef. — Mrs. tVallace 
ANdover 3-2577

HELP WANTED MALĖ
%

MACHINISTS
N E E D E D I N 

SOUTH CALIFORNIA

MARQUARD AIRCRAFT COMPANY
(Only 20 minutes from Hollywoed)

OFFERS IMMEDIATE OPPORTUNITIES FOR

MACHINISTS
(MINIMUM 5 YEARS EXPERIENCE MUŠT MAKE 

0WN SET-UP)

S HE E T M ETA L MECHANICS
MINIMUM 3 YEARS EXPERIENCE. MUŠT BE ABLE 

TO DO LAYOUT AND HAND FORMING IN

STAINLESS STEEL.

(PROOF OF U. S. CITIZENSHIP REQUIRED.)

TOP WAGE,S Plūs The Best Employee Benefits
SUCH AS:

Paid Varations — Paid Siek Leave 

PaJd Holidays — Employee Oedic Union 

Free Health And Life Inauranre 

Retirement Plan — Cafeteria 

Edueatlon Refund — Ample Parking Faeilities

IF YOU CAN QUALIFY AND ARE INTERESTED 

IN A FUTURE WITH

THE WEST’S LARGEST 
JET ENGINE RESEARCH

and DEVELOPMENT CENTER

APPLY IN PERSON, WRITE OR WIRE RESUME 

TO: MR. EARL J. HOXWORTH

MARQUARDT AIRCRAFT 
COMPANY

16555 Satlcoy Avė. Van Nuys, Californla

—.... P
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KULTŪROS KONGRESUI AUKOJO VIEŠA PADĖKA |
Dol. 100 — Amerikos Lietuvių tinas Kuolas, C. ir J. Kurauskai, Agotos Balsienės, 4355 S. Arte- 

Fronto Bičiuliai ir "J Laisvę” žur- Jonas Kutra, dant. gyd. Antanina šiam Avė.
nalas. Po 50 dol. — Amerikos MaČiuikienė, Liet. Kar. Savamrių- Noriu tarti viešą padėkos žodį 
Lietuvių Inžinierių ir Architektų Kūrėjų s-ga, Liet. Profesorių Dr-'ir nuoširdų ačiū savo draug ms, 
S-gos Chicagos skyrius, dr. Petras ja Amerikoje, SLA 125-ta k., Mel- kaimynams ir prieteliams, kurie 
Kisielius ir dr. Antanas Razma, sose Park, kun. Mačiulionis, dr. mane per ilgą ligos laiką, lankė

Mūsų sumaterialėjusios epo
chos nelaimė yri ta, kad ji no
ri .Įtikinti žmonf , jog juo dau
giau jie kalta ir juda, juo jie di

Po 30 dol. •— Liet. Bendr. E. St. Vyt. Majauskas, Jonas Matulionis,
Louis apylinkės nariai per Zigmą Br. Keturakis, Jurgis Mikaila, Al- 
Grybiną (iš jų — O. Petrikienė ir fonsas Mikulskis, Martynas E.
V. Juodakienė po 5 dol., ir A. J. Nauburas, Antanas J. Rumšą, M.
Gerčiai, V. Matulevičius ir Z. Gry Rėklaitis, J. Stulga, Antanas Sau- 
binas po 3 dol.). Po 25 dol. — laitis, Vytautas Saulius, Marijonas 
“Aidų” žurnalas (per Tėvą L. ,An- A. Šnapstys', Matas Šerepka, Leo-
driekų), Tėvas J. Gailiušis (Pran- nardas Simutis, Vladas Sinkus, tėjams visi tat su ViešpitiesDie- 
ciškonų Provincialas), Amerikos Emilis Skujeniekas, Justinas Ste- vo pagelba padėjo man'pasveiik- 
Liet. Dailininkų S-ga, Clevelando ponaitis, kun. Benediktas Sugin- ti Aįja viešpačiui Dievui, jau vėl 
Ateitininkai, Dantų Gydytojų tas, Jonas švedas, kun. A. Trakis, „„i:,, tnmnti na vaikščioti ir savo 
S-ga Tremtyje, Liet. Nepriklauso- Visų šventų dr-ja, Cicercįe (per JJmį dXL ?ati atlikti. Didžiau- 
mybėn Talkos Chioag. s K-tas. K. Šimkų) Adomas Varnas, J. sia padėka mano šeimos nariams, 
Liet. S-gos “Ramove < dicagos Variakojis, O. ir V. Vąliai, Brute- ypač dukrelei Adelinei ir žentui 
skyriaus valdyba, Liet. Statybos nis Veitas, Viktoras Veselka, VIa- Broniui Kalvaičiams už ilgą ir var- 
B-ve “Mūras’ , Pabaltijo Univ. 10 das Vijeikis, Jonas Žadeikis, Juo- ginga prįežiūrą namuose. Dukre- 
metų sukakties minėjimo K-ja, dr. zas Žemaitis, J. Žilevičius. [lems- On’i Nelson ir Albinai Pon-
V. Tauras-Tupčiauskas, dr. A. Va- po 4 dol. — Petras Daužvardis, seįg9 kuries turėdamos savo šei-

ligoninėje ir namuose, kai buvau 
nelaimės ištikta.

Dėkoju Kun. Sabaliauskui ir jo 
draugui, Kun. Zvinkliui, Kun. Ged
vilui net iš tolimos Wisconsin. Vi
siems maldų, Sv. Mišių, aukoto
jams, nuraminimo atvirukų siun-

lis-Labokas, Šimas Velbasis ir jo 
studijos mokiniai, V. ir M. Šmulk
ščiai. Po 15 dol. — Amer. Liet. 
Mokytojų S-gos centro valdyba, 
Chicagos Liet. Suvalkiečių D-ja, 
Liet. Bendr. Clevelando apyl. v-ba, 
SLA 134-ta Moterų kuona.

Po $12.50 — Vytautas Marijo- 
šius.

Juozas Stempužis. mas įr darbus vis rado laiko mane
Po 3 dol. Petras Augaitis, A. aplankyti ir padėti su namų dat- 

ir J. Augustinavičial, V. Laba- įjajg Pasimainyd',mos. Sūnui Jo- 
nauskas. Pranas Čepėnas, Jeroni- nuį jr marčiai Franeine už sura-
mas Cicėnas, kun. P. Dambraus- minimo atvirukus. Dukrai Salo- | 
kas, Juozas Jakštas, .Vincė Jonus- me Sruoginis, kuri negalėdama
kaitė, Stasys Karaliūnas, Jurgis mane lankyti, lankė savo maldo-
Kasąkaitis, Marija Kežinaitytė, mįs gv Mišių aukom ir ramini-

- | Bronius Kliorė, Motiejus Kveda- mo atvirukais. Dėkoju Dr. Jovais
Po $11 — Dr. Kazys Pakštas, rag, V. Labanauskas, Janina Lie- kuris dar ir dabar mane prižiūri. 

Bronius Polikaitis. poniene, N. ir L. Maskaliūnai, kun. dieną einu geryn. Tad vi-
Po 10 dol. — Amer. Liet. Bendr. J. Mockus, V. Petraitis, Vincas sįoms ir visom tariu širdingiausi 

Philadelphijos apyl. v-ba, Juozas Pūga. Stasys Rauckinas, inž. Jo- ačiū ir visus atsįminlsiu savo mal- 
J. Bachūnas, Jurgis Balčiūnas, Mi- nas Rugis, Alicija Rūgytė, Anta- d0Se
(kas Bajoriūnas, vysk. V. Brizgys, nas Rūkštelė, Elena Rūkšbelienė, ■ Agota Balsis1
Chicagos šaulių Klubas, dr. M. M. Viktoras Silėnas, Antanas Sugin- 
Devenis, Darius-Girėnas Post No. tas. Aleksandras Tornau.
271 American Legion, dr. A. Ga- j Kiti aukojo mažesnėmis sumo 
nūnas, Petras Gučas, Zigmantas mis. Iš viso surinkta aukų ir regi- 
Jankus, Antanina Jautokaitė, Pau- stracijos mokesčio $1,961.50. 
liūs Jurkus, Kazys Karazija, Kun. Kult. Kongreso org. kom. pirm.
Birutės Šeimų Mot. D-ja Chicagos Teodoras Blinstrubas
skyrius, Liet. Agronomų S-ga, ------------------
Liet. Atgimimo Sąjūdis Viet. v-baluiet. /ALftiiiiiiiiu o4j ūmia v įci. vud, TAI Z”'* 1*1*
Pimpė ir šerepka, dr. K. Rimkus, LOS Angeles, Gcllll. 

G. ir P. Stančiai, Kazimieras Val
tys, Vilniaus Krašto Liet. S-gos Dvieju dienų festivalis

Detr< ėto skyrius, Wisconsin Šau
lių Klubas, Wisconsin Šaulių klu
bo nariai. Ptb. Mot. Tarybos Liet. 
atstovybės Chicagos klubas.

Po 6 dol. — Stasys P. Budrys,
Stasys Dirmantas. .. j Festivalyje kiekviena tauta pa-
(Nekalto Pras. Seserų Kcn.gr.), sirodys £U savo tautiniais dra- 
Povilas Abelkis, prof. dr. Kazvs bužiais, šokiais, valgiais ir ki- 
Alminas, Adolfas Armalis, Amer. taįs taUĮ jms būdingais dalykais.
dr. P. Atkočiūnas, Juozas Aušro- Lietuvių meno reikalais festiva- 
ta, Vitalija Baleišytė, kun. And-ilyje rūpinasi Mrs. Julius Biels- 
rius Baltinis, dr. Bronė Balšaitvtė. ‘ kįg įr kiti asmenys.
Donatas Bielskus Jonas Bilduaas.
Gediminas Bučmvs, Algirdas Bud-

Spalio 13 ir 14 d. Los Angeles 
mieste įvyksta festivalis, ruošia
mas tarptautinio instituto, ku
riame dalyvaus apie 20 tautų.

"Wall-to-wall carpeting — 
our spcclalty"

PERPECTO RUG fc FURN1TURE 
CLEANERS

2622 W. Cermak Rd. YA 7-5897 
Spėriai 9x12 ltug $0.95

illllllllllllilllinilllllllllllllllllllllliilinii

STATYBAI 
(R NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

reckas. Kastas Bružas. Chieagos 
klubas, Leonardas Dambriūnas, 
Draugystė Lietuvių Kar. Cicero-' 
je. Aleksandras Dundulis, K. Da- 
bulevičius. V. Dalinkevičius. dr. 
Bronius Gaižiūnas, Stanley J. Ga- 
baliauskas. Vlada* Jakubėnas, kun. 
Justinas Grigaitis, Liuda Griške- 
lvte, B. Jackevičius, J. Jurkšaitis, 
Vvtautas K. Jonvnas, Pranas Ju-

PASIRINKITE DOVANAS 

TEKROJE!

Čia didelis pasirinkimas vo
kiečių, švedų ir čekoslovakų 
kristalo, porceleno (chinos) ir 
keramikos, odinių albumų, pi
niginių, manikiurinių setų, tau-

CARR MOODY 
LUMBER CO- • I

STASYS LITWINAS, Prez.

3039 So. Halsted S).
Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą i; Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai

Raštinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro b 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

lllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllll!li

caitis. Jonas Jusionis, Br. Iva- tiniais raštais pagalvėlių, fa
natiškai, Anatolijus Kairys, Jonas įr juostų, iš medžio drož-
K. Kairys, Petras Kavaliauskas, l / , ”,...................
Kazimieras Kiaunė, Juozas Kle- j tų koplytėlių, kryžių ir vyčių.
vaitis, Boleslavas Klovas, Augus- - , .--------------------------------- ---------- Gintaro papuošalai, gražus

f7e<7 MSfflENfijušic“'ir labai pigiomis kai"°mis- Vi-

Skelbti* “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems.

sos lietuviškos knygos, 
lietuviškos ir klasiškos

Visos
muzi-

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie. kurie kenčia nuo SENU AT 
vihų ir 8KAUD2IŲ 2aizdu. I ros, operetės, 
negali ramiai sėdėti Ir naktimis
miegoti, nes jų užsisenėjustos žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
ru ir skaudžiu žaizdų, uždėkite ..... ...LEGITLO Ointment. Jos gydymo Ciami į VISUS kraštus
ypatybes palengvins jusli skaudėji- ; Adresas- Terra UzmiLL
rna ir galėsite ramiai miegoti nak- i J (rra, 3433 South
4. Vartokite ją . ny° fHalsted Street,’ Chicago 8, III.

kos plokštelės (rekordai): ope- 
simfonijos, ari

jos ir kt.
Prekės ir jų katalogai siun-

džlų nudegimų. Ji taipg' pašėltos 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
BIH Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyėimą 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo ! 
džlūstančios, suskilusios odos dedlr- 
vlnių, odos Išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudu* išbėrimas nuo vysty 
klų. Ji yra gera gydur>^« nuo U- 
vlršlt’lų odos ligų. t*
gulo Ointment jra 
parduodama po 7 5 
et., 11.26. ir »«.60.
Pi rklte vaistinėse Chi 
cagoj ir apylinkės*—
Milvvaukee, Wlsc.,Ga 
ry.Ind.lrDetrolt, Ml- 
cblgan arba rašyki
te ir atsiųskit* Mo- 
ney ordsr I

Tel. LA 3-0427.

18 ARTI IR TOIJ BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
Naujau specialus dideli* 

sunkvežimis su pilna ap- 
drautla. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. š E R E K A S
4548 8. Wood 8t., Chicago *,

Illinois, tel. VI 7-2972

LEGULO, Department D. 

R61R W. Rddy St Chlcaeo M. BL

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybe
l’KECIN PHOTO STIBIO

(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue
Telefonas VIrginia 7-2481

Nebūkite suklaidinti! Būkite už 

progresą!

Išrinkite K1CHARD STENGEI, 

U. S. Senatorium!

(bk.)

A. A.

ALEXANDER GIEDRAITIS
Gyveno 5632 So. Kennelh Avi-. 

Tel. LL'illoiv 5-0161

Mirė spalio II >1.. 1956, 2;00 
vai. ryto, biiluuuęs al» m. aniz.

UI111& Chicago, 111.
rusiliko dideliame nuliūdime

žmona. Antoinctte - G milinaitė, 
sūnūs Jei aid; 3 seserys: Catlie- 
illlo Uei'gstiom, svogeris Ar
vio, I.Sleiiy Vogei, Slogi I IH Ui
to ir Helen; uošvienė Įminiu 
Grybienė, svogeris Aib-rt Gul
bin ir jo žmona Ann, švogerlta 
i.iiiuiii vv usoli ir jos vertis 
Douglas, dėdė Anton Armolls. 
i tuos; t lutimira Konatavicie- 
nė ir Dora Magnus ir daug Ki
ti} giminių, draugų ir pažįsta
mų.

Kūnas pašarvotas šiandienų 
6:UU vai. Stepono bakais icz 
sopiynoje, vv. 69 St.

Laidotuvės įvyks pirmad., 
upuuo u u., iš -koplyčios 8:36 
vai. ryto bus atlydėtas j Gimi
mo I’-lės švč. parapijos bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielų, 
i'o pamaldų bus nulydėtas į 
kapines.

Nuoširdžiai kivėčiatnc visus: 
gi nuneš, draugus ir pažįstamus 
ualyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, sūnus, se
serys, švogerial, uošvienė, švo- 
įt'ierka, dėtie, tetos Ir kiti gimi
nės.

Laidotuvių, direktorius Ste
ponas Lackasvicz. Tel. REpub- 
lic 7-1213.

AGOTA MEŠKAUSKAS 
Jur gėlytė

Gyveno 5941 So. Sasvyer Avė.

Mirė spalio U d., 1956, 9:45 
vai. vakare, sulaukus 7 4 m. 
amžiaus. Gimė Lietuvoje; kilo 
iš Tauragės upskr.,Kariškų 
km.

Amerikoje išgyveno 45 m.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me vyras Krank; sūnus Anta
nas, jo žmona Valerija, 4 duk
terys: Ann Andresvs, Jos vyras 
J o h n, Cathcrine, Krances, 
jos vyras Clarenee, Franees 
Balsis, jos vyras John,. J-latėlle 
Johnson, vyras George; sese
rėčia Bernice Stulga. 9 anūkai 
ir 6 proanūkiu; sesuo Lietuvo
je ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

■ Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioje, 1410 Soj 
50 Avė., Cicero, III-

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
spalio 13 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Sv. An
tano parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už vlellonės sielų. Po pa- 
jnaldų bus nulydėta į šv. Ka- 
tirhiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnus, duk
terys Ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius An
tanas Petkus. Tel. TOsvnhall 
3-2109.

desni. Ir. Hermans

• - - Mes." ~~ 1
GUZ.AUSKŲ

BEVEKL1 HILJbu. GCLINYt'tn
iriausios gėlės dėl vestuvių, banke 
i luleoiu\O; ir kilu papuošimų

ž*4s u ».st -tmm
*••1 PltiK-jets s-os.ts tr l’K M-OMSi

-i PIGIAIJR SAUGIAI, , 
a.____

PERKRAUSTAU_ k . r-. ■•STe-B A L DU s
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
tunu naują dideli sunkvežimį 

ir apdraudas
ISIS W 91at St. Chicago, III. 

Tol. PRescott 9-2781

PLATINKITE “DRAUG*”

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street

Vienas bloką* nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimą* mieste I

Telef — CEdarcrest 3-6335

v

/iia

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fountain, Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalau
kite Michigan Farm sūrio. Šis sūris iųu per ilgus metus gami
namas Jono ir Angelinos Andriulių ir jų šeimos. Fountain. Mich.

Šis sūris yra gaminamas pagal receptą, atsivežtą iš Lie
tuvos, ir bus gaminamas tik Andriulių ir jų šeimos. Tas jums 
užtikrina gerą kokybę ir jūsų mėgiamą skonį, šis sūris .taip 
yra mėgiamas lietuvių, kad jo didelius kiekius siunčia ne tik j 
Chicagą, bet ir visą Ameriką ir Kanadą. Chicagoje visą lai
ką tą sūrį atstovauja ir ateityje atstovaus Stasys ir Marija 
Mctrikiai. Jų adresas:

FARM FOOD COMPANY
1804 West 47th St., YArds 7-8393

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulanaų patams turime koplyčia* ,

Ima* dieną ir nak- rūtose Chicago* Ir

4, Reikale šaukite Roselando dalyae ir

na*- tuojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS :
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-340Į

PETRAS P. GURSKIS į
659 VVest 18th STREET Tel. SEeley 8-5711 j

ALFREDAS VANCE
177 IYOODSIDE Rd., Riverside, I1L TeL OLympic 2-5245

~ POVILAS j. RIDIKAS
8354 S. UAI^STED STREET Tel. YArds 7-1911

Chicago Savings and Loan Association naujai 

statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti | 

mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 

Openlng, įvykstantį 1957 m. gausio menesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 

pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben

drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 

pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 

valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokios ap

draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 

valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 

vienodai reikalaujamų somų atsargas, bet dau

gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnes taupytojo!, vlaada išmokėjo Ir Išmoka aukštesnius dividendai 
Ir teikta pelnlngesnlus ir naudingesnius patarimas.

C hicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 82 metus, visada išmokėdavo taupytojams visas taupy

mui įdėtas sumas sn aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai

čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iškeičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 

klas pinigines operacijas. ■ ■

Chicago Savings b-vš, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,000,000. 

Kviečiame visus pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 South Western Avenue Tel. GRovehilI 6-7575 Chicago,Illinois

CDBKENTLY — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID ŲP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

■J

LIŪDESIO valandoj 
fiMklfr

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•MA So. Mestom Av*. Air Oondltloned 
7-8600 — 7-8601 Aatomobllbun* 
karts gyvsna kitose mieste dalyse! 

koplyčią ardiaa Jūsų aamų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EliDEIRIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4005-07 South Hermitage Avenue

Tel. Yfl 7-1741-2 ir Lfl 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228,

TurgTs f. ruomin
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-11391

VAŠAITIS — BUTKUS
1446 H. 6Otta AVĖ., CICERO, Dl. Tel. OLymplc 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) 2UDYCKI
1616 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. STREET BEpabBe 7-1213 j
2214 W. ISrd FLACE Vlrgtets 7-407S

Skaitykite ir platinkite dienrašti "OraiiĮja”.
.21 S-
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IŠ ARTI IR TOLI

X Inž. Antanas Rudis, žino
mas lietuvis pramonininkas Illi
nois Pramonininkų draugijos 
(Illinois Manufacturers’ Asso- 
ciation) susirinkime išrinktas 
Įstatymų leidimo (legislatū- 
ros) komisijos pirmininku. Ko
misijos veikla apima Illinois 
valstybės senato 2 distriktą. '

Inž.’ Rudis yra taip pat na
riu ir prie kitos stambios Chi- 
cagos verslininkų organizaci
jos (Chicago Association of 
Commerce and Industry) įsta
tymų leidimo komisijos.

X Lietuviai koncerlavo ame
rikiečiams. Metropolitan Ope-, 
ros Solistas Algirdas Brazis ir 
jaunas pianistas Manigirdas 
Motekaitis spalio 10 d. išpildė 
koncertinę programą Racine, 
Wisc., Country Club salėje, di
džiulėje madų parodoje, iškil
minių pietų metu. Pažymėtina, 
kad publiką sudarė šimtai 
rinktinių asmenų ne tik iš Ra
cine, bet ir iš tolimesnių Wis- 
consin apylinkių. Jų tarpe mū
siškiai menininkai sutiko ir 
keletą lietuvių, kurie džiaugėsi 
mūsų menininkų pasisekimu., 
nes amerikiečiai lietuvius me
nininkus priėmė labai šiltai.

X L. L. Kunigaikštienės Bi
rutės dr-jos naujai ištaisytuo
se ir pritaikytuose tremties 
reikalavimams įstatuose dr-jos 
nariais gali būti JAV kariuo
menėj tarnaujančių karių ar 
veteranų motinos ir žmonos. 
Nario mokestis 1 dol. metams.

I. A. VALSTYBĖSE
— AI.RK Moterų S-gos 5 

kuopos choras, Worcester, va
dovaujamas ponios Genovaitės 
Kaneb, uoliai ruošiasi dalyvau
ti Katalikų Federacijos kon
greso, įvykstančio spalio 12-13 
d. Bostone, meninėje progra
moje.

KANADOJ

laiminimą su Švenčiausiu Sak
ramentu. »

Vėliau tos pat parapijos sa
lėje Katalikų Kultūros Draugi
ja chorui pagerbti suruošė gra
žų pobūvį. Pobūvio metu kal
bėjo kun. P. Butkus, pasidžiaug 
damas pasisekusiu koncertu ir 
už pasiaukojantį darbą pareiš
kė chorui padėką. Katalikų Kul

j tūros d-jos pirmininkas dr. A. 
— Kanados Lietuvių Ben- j Mauragis savo kalboje pabrėžė, 

druomenės Krašto Valdybos kad visų lietuvių pareiga yra
skelbiamų Krašto Tarybos rin
kimų, įvykstančių lapkričio 
pradžioje, pravedimui sudary
ta Vancouver apylinkės rinki
minė komisija iš sekančių na
rių: adv. Jonas J. Justis ■— 
pirmininkas, Pranas Judickas 
— narys ir Edvardas Gumbe- 
levičius — narys.

AUSTRALIJOJE
— Sydnėjaus lietuvių mišrių

remti chorą ir sudaryti tinka
mas sąlygas jam augti ir tobu 
lėti, kad jis galėtų lietuviškas 
dainos ir giesmės garsais pa
laikyti mumyse tautinės dva
sios ugnelę. Į sveikinimus cho
ro vardu atsakė trumpu žodžiu 
choro dirigentas A. Plukas, pa
dėkodamas koncerto iniciato
riams — kun. P. Butkui ir Ka
talikų Kultūros d-jai.

, . . „„ . „ _ Pobūvis praėjo pakilioje nuobalsų choras Daina s. m. rug , _. ... , . .® taikoje, linksmas kalbas pajvaisėjo mėn. 30 d. Dulwich Hill pa . . , , .J.. , , ... . nnant skambiaisrapijes bažnyčioje suruose baz- , .•.. . . . dainos posmais.
lietuviškos

nytinių giesmių koncertą. Cho
rui dirigavo choro vedėjas Al
gis Plukas, vargonais pritarė 
Bronius Kiveris.

Koncerto programoje choras 
išpildė 12 giesmių: nežinomo 
kompozitoriaus “Teka nuo am
žių srovė begalinė”, Naujalio 
“Linksma Diena”. Lambillotes 
“Iš skausmo žemės”, Gruodžio 
“Tėve mūsų”, Naujalio “Ty
liąją naktį” ir “Linksmą gies
mę mes užtrauksim”, Vanagai
čio “Nuliūdo kapais apsiklojus 
tėvynė”, Dambrausko “Malda 
už tėvynę”, Vaičiūno “Giesmė 
už žuvusius karžygius” ir Sas
nausko “Apsaugok Augščiau- 
sias tą mylimą šalį”, Grabows- 
kio “Avė Maria” duetu išpildė

— Geelengas Viktorijos val
stybėje yra cati mažiausia lie
tuvių kolonija Australijoje, bet 
savo susiklausymu ir pasiryži
mu pirmauja Australijos lietu
vių tarpe. Susibūrę apie ALB- 
nės apylinkės valdybą, Geelon- 
go lietuviai prieš du metus pra
dėjo lietuviškų namų statybą.

Birutininkės nuoširdžiai kvie- ponios M. Bernotienė ir E. Ka-
čia moteris įsijungti ir sustip
rinti draugijos veiklą kultūri
nėje, o ypač šalpos srityje. 
Laukiama naujų narių atsi
lankant į metinį visuotinį su-

počienė, o Cesar Francko “Pa- 
nis Angelicus” pagiedojo sopra 
nas E. Bernotienė, smuiku paly 
dima panelės N. Clements.

MUOOAŽ, c’ffTCAČ/), flJJNOft

GROŽIS IR POLITIKA

Nežinia kaip susitars arabai su žydais ir kaip bus 
išspręstos kitos problemos, tačiau Izraelio ir Egyplo

atstovės Londone vykstančiam 
puikiai tarp savęs sutaria.

uražuolii konkurse
(INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Ištirpo šaldytos žuvys Replės padarė, ko negalėje 
Chicagos policija dar vis ligoninė

kurios "Kirpo" pakeM i New' Replės pasirodž galingesnės 
kurios ištirpo pakeliui l New už g d tojus ir ligoninių šta- 
York, be jokios xyn.es. Žuvys . kai 7 Darlene WoQd.
pasiųstos , Chicagą „ vakarų,Į arf ant užsimov5 plie-
laikinai buvo laikomos Pick ir... -. , ^ . ... _. , , , .. „ I nmj žiedelį. Kai u negalėjo toShapiro Fish bendrovėje, 7021 .. ... ... .ur p u ov -. -o , žiedelio nusiimti, kreipėsi į te-W. Fulton St. Rugsėjo 18 d.

• jos sukrautos į sunkvežimį tu- 
; lo John Romano iš New Yorko i ligoniniųSudėję pradžiai reikalingą su

mą pinigų ir dirbdami talkos ir Pavestos vienam New Yor-

vus. Kreiptasi į gaisrininkus ir 
štabus, bet' nie-

KAS KĄ IR KUR
— Chicagos Moksleivių Ateiti

ninkų kun. Alf. Lipniūno vardo 
kuopos rudens išvyka į gamtų įvyks 
šį sekinadienį, spalio 14 d. Kviečiu 
me norinčius važiuoti rinktis 10 v. 
prie Dariaus ir Girėno paminklo, 
Murųuette Parke. — Valdyba

— Giedros Korp! Vyr. giedrinin- 
kės kviečia savo narių susirinkimų 
pus Julę Valatkevičienę, 7002 So. 
Artesian Avė. Susirinkimas įvyks 
ateinantį sekmadienį, spalio m. lt 
d., 4 vai. po pietų. — Valdyba

būdu tuos namus jau baigė sta 
tyti. Šįuo metu baigiami vidaus 
įrengimo darbai ir po Naujų 
Metų tikimasi lietuvišką veiklą 
perkelti po nuosavu namų sto
gu. "Tuo tarpu, kada didžiosios 
lietuvių kolonijos, savo narius 
skaitančios tūkstančiais, lietu
viškų namų įsigijimą dar tik te 
beplanuoja, Geelongo koloni
jos, teturinčios savo narių tar
pe tik 177 darbingus asmenis, 
pavyzdys ir lietuviškas ryžtas

ko žuvų pardavėjui. Nei Ro
mano, nei žuvų nebematyti nuo 
tos dienos

kas negalėjo pagelbėti. Paga
liau ligoninės inžinierius pasi
siūlė nukirpti žiedą su replė
mis. Jam pasisekė. Tikimasi,

_ . . w . kad mergytė išmoko du svar-
5 jaunamečiai suareštuoti! , i <. ■ ~* ( biu dalyku: nesimauti ant pirs-

4 jaunamečiai berniukai ir tų jokių mažų žiedelių ir, užsi- 
viena mergaitė buvo policijos

Giesmės skambėjo darniai ir Yra tikrai pasigėrėtinas.
sirinkimą spalio 14 d. 3 vai. galingai ir susirinkusiems tau-
p. p. Lietuvių auditorijoj.

X šv. Kazimiero Seserų Rė
mėjų Dr-ja ruošia “Bingo- 
Bunco” pramogą sekm., spa
lio 21, 1956, Marijos Augštes- 
niosios mokyklos patalpose,
6727 So. California avė. Pra- X Visiems Liet. Stud. Sąj. 
džia 2:30 vai. po pietų. Įėjimas nariams pranešama, kad nau- 
iš Marąuette Rd. Rėmėjos ir į jas Centro Valdybos sekreto-

tiečiams suteikė ramaus susimą 
stymo ir tėvynės prisiminimų 
valandą.

Po koncerto kun. P. Butkus 
atlaikė trumpas pamaldas ir pa

seselės prašo šią pramogą at
siminti ir joje gausiai dalyvau
ti. Svečiai ir viešnios smagiai
praleis laiką 
dingą įstaigą.

ir parems nau-

riato adresas yra: Ramutė 
Kliorytė, 1002 College Ct, 
T-Dorm C, Urbana, III.

Į Liet. Gailestingųjų Seserų 
Draugijos koncertą-balių, ku
ris įvyks spalio 20 d. 8 vai. 
vak. naujoje Western salėje. 
3504 So. Western avė., staliu
kus galima užsisakyti iš anks
to pas Mulokienę, RE 7-2296. 
Karklienę GR 6-6360, Andri- 
jonienę WA 5-2221.

X Riletai | Labdarių Sąjun-

, X Aleksandras G. Kumskis, 
demokratų kandidatas i Sani- 
tary District Trustee, vyksta į 
New Yorką demokratų parti
jos reikalais. Kartu važiuoja 
Juozas Mozeris savais banki
niais reikalais. Prie progos abu 
vyks į Bostoną pasitarimui 
partijos rinkimais su Bostono
lietuviais, ir ta proga daly- &os banketą gaunami pas są- 
vaus ALRK Federacijos kon- 3uno°a pirm B. Kazlauskas
grėsė šį savaitgalį.

X J. Kurklys, B. Mikėnas, 
E. Šulaitis, P. Mosteika, J. 
Shulmistras, A. Anderson, A. 
Zaleski ir kt. sudaro Don Var
nas posto ruošiamo 'šokių va
karo rengimo komitetą. Šie šo
kiai įvyks spalio .mėn. 13 d. 
8:30 vai. vak. Dariaus-Girėno 
galėję, 4416 So. Western Avė.

X Sol. Stasys Citvaras at
liks per savo koncertą spalių 
m. 13 Marijos Augštesnės mo
kyklos salėje įdomių, Chicago- 
je mažai žinomų Pietų Ameri
kos dainų, jų tarpe Brazilijos 
negrų raudą Negro Spiritual.

X ALRK Federacijos Chica- 
gos apskrities į Altą atstovais 
išrinkta: Antanas Repšys, S. 
Daunys, Kazys Kleiva, J. Paš
kevičius ir Viktoras Galvydis.

X Rašyt. St. Tamulaitis per
sikėlė į naują butą. Jo dabarti- 
pis adresas: 913 W. Cullerton 
St., Chicago 8, III.

— Adelaidėje Modernaus Me 
no parodoje dalyvavo lietuvis 
dailininkas Leonas Žygas. Jis 
išstatė porą paveikslų: Ateitis 
ir Grėsmė. Parodą rengusios 
dailininkų draugijos biuleteny
je šie Žygo paveikslai buvo įver 
tinti kaip nauji ir originalūs. Ir 
parodos lankytojų tarpe daili
ninko darbai sukėlė nemažo su 
sidomėjimo.

studijoj, 1800 Lake st., Mel- 
rose Park, III., Fillmore 4-2317 
arba namuose 2102 S. 49 ct., 
tel. TO 3-0289.

Holy Family viloj, tel. Le- 
mont 607 ir šv. Kryžiaus kle
bonijoj telf. FR 6-3900.

X Pranas Cicėnas, 4945 So. 
Halsted st., vardinių proga su
silaukė daug sveikinimų iš arti
mųjų, pažįstamų, Šv. Jurgio 
parapijos vikarų ir seselių. Ci
cėnai yra nuoširdūs labdarin
gų darbų rėmėjai ir žinomi vi
suomenininkai.

X A. Lauraitis ir O. Rlan-
dytė pasitiks svečius Neries 
sporto klubo rengiamoje va
karienėje lapkričio mėn. 10 d. 
Po vakarienės šokiai didžiojo
je Lietuvių auditorijos salėje.

X Vytautas Rnndžiulis, Don
Varnas posto narys, lankėsi 
Los Angeles, Calif.

X Marija Miniotas serga ir'
guli šv. Antano ligoninėje.

Tėvas ir trys sūnūs 
kunigai

Geradas Bakker, S. J., 65 m, 
amžiaus, buvęs Olandijos ban- 
kierius, o dabar jėzuitų ordi
no kunigas, šią vasarą lankėsi 
Kanadoje rinkti aukų Afrikos 
raupsuotiesiems. Tėvas G. Bak
ker po 28 vedybinio gyvenimo 
metų, jo žmonai mirus, įstojo 
į kunigų seminariją ir buvo 
įšventintas į kunigus. Tapęs 
kunigu, paprašė vyskupo siųs
ti jį į Afriką pagelbėti žmo
nių atskirtiems raupsuotie
siems. Jis buvo pasiųstas įi 
Prancūzijos Kamerūną, kur 
besidarbuodamas raupsuotųjų 
tarpe yra pastatydinęs tris baž
nyčias ir dabar renka aukas 
ketvirtai bažnyčiai. Savo žinio
je turi 25 kaimuose 50,000 
raupsuotųjų.

Tėvas G. Bakker didžiuojasi, 
kad iš jo aštuonių vaikų trys 
sūnūs yra irgi kunigai.

suimti po to, kai autobuse su
kėlė riaušes, kuriose dvi mote
rys buvo apmuštos. Vienas iš 
suimtų apkaltintas pavogimu 
apmuštos moters rankinuko. 
Visi 5 jaunamečiai yra moki
niai Grane High School. Riau
šės įvyko po Crane-Austin mo
kyklų futbolo žaidynių.

^4 J - * >

2 milijonai pajamų 
mokesčių

Illinois Bell Telephone kom
panijai buvo teismo įsakytai 
Chicagos miestui sumokėti virš 
2 .milionų dolerių pajamų mo
kesčių. Teismas nusprendė 
kad telefono bendrovė, pana
šiai kaip ir kitos vadinamos 

' utility bendrovės, šviesos ir ki
tų viešų patarnavimų, privalo 
mokėti Chicagos miesto uždė
tus 2.4 nuoš. mokesčių.

Nudurta knygyno vedėja
Mildred Hayes, vienos baž

nyčios knygyno vedėja,' buvo 
mirtinai nudurta plėšiko, ku
ris bandė atimti jos rankinu
ką. Tuo metu ji grįžo namo iš 
Jėzaus Vąrdo (Jėzuitų) bažny
čios. Jos šauksmai sutraukė 
apylinkėje esančius kaimynus, 
tačiau užpuolikas pabėgo.

movus panaudoti reples, o ne
važinėti po ligonines.

Saugos vagišius
Chicagos miesto policijos va

das, T. O’Conner įsakė polici
jai susekti, jaunų plėšikų gau
jas, kurios išima pinigus iš 
“parkinimo meterių” dėžučių.

Turi savo policiją ir 
ugniagesius

Illinois universitetas turi sa
vo policijos ir ugniagesių sky
rius, kurių tikslas esti išsau
goti universiteto pastatus, tur
tą, studentus ir svečius.
Gyventojų skaičius didėja

Apskaičiuojama, kad šiuo 
metu JAV-se yra 168,638,000 
gyventojų. Nuo 1950 ,m. Ame
rika padidėjusi gyventojų 
skaičiumi daugiau kaip 17.5 
milionų. Gi nuo rugsėjo 1, 1955 
iki rugsėjo 1, 1956 gyventojų 
prieauglis netoli 3 milijonai ar- 

1 ba 1.7 nuošimčiai.

dar neatlikta, jo darbai nebaig 
ti. Šių metų lapkričio 23 — 24 
dienomis įvyks kas du metai 
šaukiamas Balfo seimas. Sei
mas susirinks Detorit, Michi- 
gan, kur gausi to miesto lietu
vių kolonija su dideliu uolumu 
ruošiasi jį priimti. Svarbu, kad 
lietuvių visuomenė tuo seimu 
susidomėtų, visi Balfo skyriai 

| savo atstovus atsiųstų ir kons
truktyvių pasiūlymų atvežtų. 
Šis seimas formaliai bus eilinis, 
bet iš esmės bus nepaprastas, 
nes Balfo nauji darbo plotai at 
siveria, kuriems apdoroti reikia 
ne tik geros organizacijos, pa
tirties, bet taipgi ir artimo mei
lės, noro jam padėti, darbo ir 
aukos.

Tektų laukti didelio tuo sei
mu susidomėjimo ir gausaus 
atsilankymo, nes svarstomi 
klausimai bus nepaprastai jau
trūs, gyvybiniai ir visus lietu
vius lies —St. Miškinis

KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 
[R VISENKTA 

Tat Juozo Švaisto

Šioje knygoje gražios mūsų žmonių 
paaukos, su paveikslais. Jas mielai 
skaito Ir suaugę Ir jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. Iš 
viso 78 pasakos. Kaina 82.50. Pla
tintojams dldelš nuolaida.

Užsakymus kartu su pinigais s usklte:

"DRAUGAS”
' 2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois

ARTĖJA BALFO SEIMAS
Karų ir okupacijų padariniai bą, kaip šalpos, taip ir tremti-

nių įkurdinimo srityse. Pra
džioje manyta, kad Balfo am
žius nebus labai ilgas. Antrasis 
pasaulinis karas pasibaigė, oku 
puota Lietuva atgaus laisvę, vi 
si sugrįš į savo namus ir vargas 
nebeslėgs lietuvio. Deja, taip 
neįvyko. Antrasis karas dar ne 
užbaigtas ir okupuotos tautos
tebeneša sunkią vergiją, o prie- tautos tauriausios asmeny-
varta išvaryti Žmonės skęsta bes Arklvysk. Jurgio Matulalčlo- 

Matulevlčlaus

Didvyriškumas yra išsilaiky
mas beveik prarastose galimo 
gėrio linijose, gėrio, apsupto 
tūkstančių blogio galimybių.

O. Bauhofer

Įvykdymas svarbu! Ne pržadai! 
Išrinkite vyrą, kuris darbuosis 
dėl jūsų!.

Balsuokit už RICHARD STEN- 
GEL į V. 8. Senatorius!

(Sk.)

Karvės mažai pieno duoda
Chicago vykstančiame Inter

national Dairy Show rodomos 
1,873 puikiausios rūšies karvės 
įvairiose vietose laimėjusios 
premijas. Chicagoje melžiamos 
jos teduoda tik puse tiek pie
no, kiek turėtų, be to pienas 
daug prastesnis, priskaitomas 
tik prie "B” rūšies.

Apvogė brangakmenių 
krautuves

Trys banditai apiplėšė dvi 
brangakmenių krautuves Chi
cagos pietinėje dalyje. Išnešta 
už apie $20,000 brangakmenių 
žiedų, laikrodėlių. Vagys elgėsi 
panašiai abiejuose apiplėšimuo- i 
se, surišdami savininkus Ir; 
paskiau apiplėšdami krautu 
vea.

baisūs, Milionai žmonių neteko 
laisvės, tėvynės, pragyvenimo 
šaltinio ir pagaliau sveikatos.
Lietuvių tauta yra viena tų, ku 
ri labiausiai nukentėjo. Varge 
esančių, sveikatos ir vilties ne
tekusių yra dar tūkstančiai Va 
karų Europoje, o nepalygina
mai didesni skaičiai šaukiasi pa 
galbos iš Sibiro ir iš pačios Lie
tuvos.

Balfui iškyla nauji uždavi
niai ir atsiveria nauji platūs 
darbo plotai. Amerikos lietuviai 
yra ta priebegio sala, tuo paguo 
dos ir pagalbos šaltiniu, į kurį 
visų išvargusios akys yra atk
reiptos ir išdžiūvusios rankos 
ištiestos. Mes esame prašomi 
nepaversti savo širdies kietu 
akmeniu, bet išgirsti kenčian
čiųjų skundus, jų prašymus ir 
neatsakyti pagalbos.

Pakrikai tos pagalbos tinka-, Juozapas

mai atlikti neįmanoma. Reikia SKVIRECKAS — Kauno Arkivys 
čia gerai organizuotų pastangų, kūpąs Metropolitas. TV laida. Iš 
Prieš 12 metų Amerikos lietu-, lei^° “LUX ’ 1947 m. Štutgarte 
viai sukūrė visų lietuvių organi | 620 pusi. Kaina $1.80. Gaunami* 
zaciją Balfą. Amerikos valdžia
ją pripažino ir ji išaugo į labai 
rimtą šalpos instituciją. Per 12 
savo veiklos metų atliko nepa
prastos apimties pagalbos dar

begaliniame varge.
Argi žmonės būtume, jei

jiems savo rankos neištiestu- 
mėm. Todėl Balfas ir toliau lie
ka gyvenime, nes jo paskirtis

Naujasis Testamentas- 
Šventas Raštas

Pirkit Apsaugos Bonus!

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI
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PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezljo. 
.mkinya. Nedidelis skaičius šio. 
knygos gautas šiomis dienomii 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Avt 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kalni 
kietais viršeliais $2.
iitiimiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiimimiiihiiiit

I. Užrašai: Mintys, pastabos, pasi
ryžimai. Cla kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos (žvel
gimas bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai ir sielų 
išganymui.II. Ijalškai. Tai Įvairiems asme
nims rašytų laiškų ištraukos, gyve 
nimiškos išminties perlai, išreikš., 
patarimų, paraginimų ir paaiškini
mų formoje.

in. Vilniuje. Žvilgsnis J Arkivys
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis 
būti visiems vlsakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir Jrlšta j kietas virSollus. Kaina 
82.50.

Užsakymus su pinigais siųskite:
“D R A U G A S”

2334 So. Oakley Avė., 
CHICAGO 8, ILL.

š: s * »D R A U ta t 
2334 So. Oakley Avo

Chicago 8. Illinois

» «

SKAITYKITE “BRAU04”
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“TĖVYNĖS GARSŲ”
Valandėlė transliuojama per WDOK 
stot), banga 1260, kiekvieną penk
tadienį 7 vai. vakare.

Klubo pinu. I. STEMPUŽIS 
1203 E. 74TH STREET 

Cleveland 3, Ohio, tel. EX 1-2296

KNYGA,
Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.

.. PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 
ROMANAS

Didelė Lietuviškos bnities knyga, 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jory 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukštienės, 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
434 psl. Kaina $4.00.

Užsakymus ir pinigus siųskite 
DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė., 
Chicago 8, HL
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