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Buvęs komunistas apie raudonuosius milionierius
Pietų Amerikoje naujas

neramumų židinys
Artimųjų Rytų drama tebevyksta. Didžiųjų jėgų interesų su

sikirtimas stiprėja. Sirijoje karinės vadovybės patekimas į tik ką 
grįžusio iš Maskvos pulk. Afif Bizri, pašalinimas ar pačių pasi
traukimas nepalankių karininkų ir generolų veda Siriją į Maskvą, 
o Artimųjų Rytų padėtį kaitina ir niekas negali pasakyti, kokios 
gali būti to pasekmės.

Raudonosios dulkės jau mato-, -......... ■ ------  —
mos Egipte, Yamene, Adene, nisterius pirmininkus. Gi šis turi 
Muskato - Omano sultonate. Tuo vykdyti savo pažadus skelbtus 
pačiu metu žiebiasi naujas židi- rinkiminėje kampanijoje. Paža- 
nys Amerikos kontinente, Pietų dai: nacionalizavimas turtuolių 
Amerikos rajone, britų Guiano- laukų, industrijos, pramonės ir 
je. Ten dirba ne pulkininkai ar prekybos. Tiesa, pakeista konsti- 
generolai, bet politikai. tucija suteikia teisę gubernato

riui nebūtinai laimėjusios parti- 
Nerami kolonija jos vadą kviesti ministeriu pir-

Britų Guiana yra Pietų Ameri- In*n*nku.

Naujas JAV atstovas
Jungtinėm Tautom
NEW YORKAS, rugp. 29. — 

George Meany, AFI - CIO unijos 
pirmininkas, prezidento Eisen- 
howerio paskirtas į sąstatą JAV 
delegacijos Jungtinėm Tautom. 
Ligi šiol unijos žmonių tebuvo 
skiriami atstovų antrininkai ar
ba patarėjai. George Meany pir
mą kartą paskirtas pilnateisiu 
atstovu. Tai laikoma imi jų vaid
mens pabrėžimu. Delegacijos pir 
mininkas palieka ambasadorius 
Henry Cabot Lodge.

i
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koje. Ji guli Karibų jūros ir At
lanto vandenyno pakraščiuose ir 
yra jūrinio kelio taškas. Sausu
moje Guiana susisiekia su Ve-

Londonas susirūpinęs

Pakelia kainą
CHICAGO, III., rugp. 29. — 

„Chicago Daily Tribūne“ laikraš 
tis rugsėjo 2 d. pakelia kainą iki 
7 centų (šeštadienio laida kai
nuos 10 centų).
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Paaiškėjus rinkimų duome
nims, buvęs Jamaikos ministeris 

necuela ir Brazilija. Guianos var- Sir Alexander Bustamente spau
du žemės teritoriją ir jai pri- PareĮškė, kad Britanija pri
klausančias mažesnes ir didės- va^° tuojau imtis „stiprios akci
nes salas valdo trys valstybės — j°s » Jei nor* britų Guianą išlai- 
Britanija, Olandija ir Prancūzi- ^yti britų bendruomenėje. Jis
ja. Britų valdomai Guianos da
liai priklauso 83,000 kv. mylių 
žemės ploto, kuriame gyvena per 
3.5 mil. gyventojų, tamsiaodžių 
rasės — mišinys su anglų - sak- 
sais, prancūzais, kinais, indais, 
ispanais ir kitais. Gubernato
rius, skiriamas Anglijos kara
liaus ar karalienės, yra augščiau 
siu valdovu. Turi savo parlamen 
tą iš 28 atstovų. Dalis atstovų 
renkami gyventojų, dalis skiria
mi gubernatoriaus. Po 1953 me
tų kairiųjų laimėjimo krašto 
konstitucija buvo pakeista: su

tuoj pat nuvyko pasitraimui pas 
Kolonijų ministerį Alan Lennox- 
Boyd. Vėlesnės žinios sakė, kad 
padėtį gali išgelbėti tik Jamai
kos gubernatorius Sir Hugh 
Foot, ir jis turįs būti tuoj pat pa
siųstas į Guianą su „specialiu už
daviniu“. Nemažesnis dėmesis 
atsirado ir JAV vyriausybėje. 
Saugumo taryboje buvo aptarti 
britų Guianos reikalai. Mat, Dė
dė Šamas turi savo interesų, nes 
Virgin ir Puerto Rico kolonijos 
susisiekia su britų Guianos Lee- 
ward grupės salomis, netoli yra

Turi sunkumų
LONDONAS, rugp. 29. — Di

dieji britų laikraščiai, kaip mi- 
lioninio tiražo darbiečių organas 
,,Daily Herald“ ir liberalų „New 
Cronicle“ gali bankrotuoti, nes 
gamybos išlaidos nuo 1939 m. 
pakilo šešeriopai, o pardavimo 
kaina tik dvigubai.

Iliustruotas laikraštis „Pietu
re Post“, kuris turi 900,000 tira
žo, turėjo sustoti. Gali laikytis 
tik tie, kurie turi daugiau skel
bimų.

Atidarius 58-ftą užsieuic karų veteranų suvažiavtinųi 
Mlami Beach, Užsienio karų veteranų vadas Cooper T. Holt 
(dešinėje) prisega auksinį medalį admirolui A. A. Burkei, 
JAV laivyno operacijų vadui. Admirolas Burke savo kalboje 
pareiškė, kad Sovietų Rusija dabar turi antrą didžiausią 
laivyną pasaulyje ir vis jį didina. (INS)

Netrukus pasirodys rašytojo
Howard Fast straipsnis

NEW YORKAS, rugp. 29. — Netrukus pasirodys buvusio ko
munistinio rašytojo Jungtinėse Amerikos Valstybėse Howard 
Fast straipsnis, kuris atidengs Jungtinių Amerikos Valstybių ko
munistų milionierių pažiūras ir veiklą.

Straipsnis bus atspaustas nau

teikta daugiau galios gubernato- Panama ir kanalas. Britų Guia- 
riui. Jis gali skirti 11 atstovų, na susisiekia su turtinga alyvos 
kurie gauna tokias pat teisės, *r skysto kuro Venecuela, kur 
kaip ir gyventojų išrinkti. Tris Amerikos investacija yra labai 
atstovus pasiunčia karališki didelė. Kaip bus reikalai rišami 
sluogsniai arba gubernatūros pamatysime be spėliojimų, 

tam skirti augšti valdininkai. Vy Guatemala ir britų Guiana 
rauja žemės ūkis. Žemės turtų
randama tik Jamaikoje ir Trini- Pulkininkas Guzman - Arbenz 
dade. Kaip sausuma, taip ir visas prieš 4 metus jau buvo susukęs 
14 salų žiauriai liečia uragani- raudonųjų papūgų lizdą Guate- 
niai vėjai ir audros. Pragyveni- maloje. Jį išdraskė pulk. Castilo 
mo standartas yra labai žemo ly- Armas, kurį neseniai nužudė ko- 
gio. Žmonės tamsūs ir tingūs, munistas sargybinis. Tuo pačiu 
Tai nerami kolonija, kuri jau ne metu Guianoje komunistas dr. 
pirmą kartą sukelia rūpesčio. ĮJagan laimėjo rinkimus ir pa

skelbė savo programą. Šiandien,

Teisėjo jieskinys
HARTFORD, Conn., rugp. 29. 

- James E. Murphy, Hartfordo 
teisėjas, gaunąs metams 18,500 
dolerių, įteikė valstybei jieškinį 
71 dol., kurie jam buvę neišmo
kėti 1955 -1956 m.

Sirijos armijos vadas sakosi
niekada nebuvęs komunistu

i
DAMASKAS, Sirija, rugpjūčio 29. — Rusijos maršalas Bul- 

ganinas ir raudonasis bosas Chruščevas rengiasi vykti į Siriją 
šiais metais. Sirijos užsienių reikalų ministeris teigia, kad šiuos 
asmenis pakvietė atsilankyti Sirijos gynybos ministeris Khalid ei 
Azm, kai jis lankėsi Maskvoj.

Majoras gen. Afif Bizri, 43 m., 
vyriausias Sirijos armijos vadas, 
pareiškė, kad jis tJjkada nebu
vo komunistas.

jame žurnale „Prospectus“. Fast 
1953 metais buvo laimėjęs Stali
no premiją, o šiais metais jis iš
stojo iš komunistų partijos. Fast 
turi daug pažinčių tarp užsienio 
komunistų ir žino daug jų pas
lapčių.

Savo straipsnyje Fast atiden
gia, kad turtuoliai Amerikos ko
munistai siekia sukelti Ameriko
je civilinį karą, kad gatvės pa
plūstų darbininkų kraujumi.

Toliau Fast aprašo, kaip vie
name partijos susirinkime mote
ris išsivilko iš savo 5,000 dol. ver 
tės žebenkščių kailinių ir juos 
paaukojo partijos tikslams saky
dama: „Tai yra vienintelis ke
lias. Jūs turite eiti prie civilinio 
karo, barikadų ir kovų gatvėse 
iki kraujo praliejimo, kaip van
dens“. Tame pačiame susirinki
me kitas turtingas komunistas, 
kurio žmona buvo apsirengusi 
10,000 vertės rūbais ir papuoša
lais, pareiškė autoriui: „Tai kas, 
kad 25,000 žmonių žuvo Vengri
joje. Už šios rūšies dalykus rei
kia brangiai mokėti“.

Laivai susidūrė
BUENOS AIRES, Argentina, 

rugp. 29. — Jungtinių Amerikos 
Valstybių prekinis laivas ir Ar
gentinos upinis laivas vakar su
sidūrė Plata upėje. Argentinos 
laivas nuskendo.

Prekybos santykiai
VVASHINGTONAS, rugp. 29. 

— JAV vyriausybė vakar sušvel
nino eksporto kontrolę gami
niams, vežamiems į Lenkiją. Da
bar Lenkijos prekybiniai santy
kiai su JAV yra beveik tokie pat 
kokie yra Britanijos, Prancūzi
jos su JAV.

Karinis dalinys lyg tyčia, kitoje pusėje Atlanto
1953 metų balandžio mėn. bri- vandenyno padėtis rimtėja ir 

tų Guianos rinkimus laimėjo dr. drumščiasi taikai pavdjai. Jung-

Suplanavo nepaprasto
greičio lėktuvą

LONDONAS, rugp. 29. — Bri
tanijoje inžinierius M. J. Brenna 
suplanavo naują raketinį lėktu
vą (SR - 53), statomą bendrovės 
Saunders - Roe. Lėktuvas gali 
skristi 2,000 mylių per valandą 
arba tris kartus greičiau už gar
są. Tokiu greičiu skrisdamas nuo 
trinties ore imtų tirpti. Lėktuvas 
tegalėsiąs lėkti 1,500 mylių į va
landą.

Cheddi Jagan vadovaujama liau
dies pažangi parti ja^Jis pats bu

tinių Amerikos Valstybių ir An
glijos spaudoje atvirai sakoma,

vo išrinktas mjjuateny ęirminin- kad „įvykius“ daro paslaptingos 
ku. Jis patiekė programą, kuri rankos. Žinoma, jos ir žinomos, 
nieko nesiskyrė nuo Kremliaus bet nuo vardų pavadinimo dar 
vykdomos. Turtai suvalstybina- susilaikoma. Manau, kad ekaity-
mi, pramonę ir prekybą perima 
valdžia, žodžiu viskas liaudies. 
Britai nusigando. Gubernatorius 
Sir Patrick Reinson pakvietė 
stiprų karinį dalinį sostinėn Ge- 
orgetown. Buvo suspenduoti rin 
kimai, o pats dr. Jagan ir jo žmo 
na Janet (prieš ištekant Rosen- 
berg iš Chieagos) pateko kalėji
man ir sėdėjo penkis mėnesius. 
Pakaltinami nebuvo ir iš kalėji
mo paleisti su visomis pilietinė-

tojai ir be išvardinimo žino kie
no tos rankos yra ir kas norima 
pasiekti. Mįslė nėra neatspėja
ma. Kiek sunkesnis klausimas, 
kaip Vakarų pasaulis šią mįslę 
riš, kaip elgsis. Bijoma, kad vėl 
neatsitiktų tas pats, kaip Suezo 
kanalo karinės intervencijos me
tu. Bet čia JAV yra kitas reika
las, nes ją tiesioginai liečia ir 
raudonųjų prietiltis bandomas 
statyti prie jos slenksčio ir gy-

Neleis naudotis
KUALA LUMPUR, Malajai, 

rugp. 29. — Malajai, kurie šį šeš
tadienį gaus nepriklausomybę, 
neleis britams Malajų naudoti 
atominių ginklų baze.

Rusai fotografuoja '
Pacifiko okeaną

LONDONAS, rugp. 29. — Ru
sijos mokslininkai fotografuoja 
Pacifiką 18,300 pėdų gilumoje iš 
sa vo tyrinėjimų laivo Naujos 
Gvinėjos pakrantėje, pranešė 
Maskvos radijas.

mis ir politinėmis teisėmis, kas vybinio jūros ir sausumos kelio.

Nebu/vau ir nesu

Gerdamas turkišką kavą, šis 
stipriausias Sirijos asmuo pareiš 
kė savo vyriausioje, labai pra
bangiai išpuoštoj būstinėj, kad 
niekacla nebuvo komunistu ir juo 
nėra dabar. „Ne vienas Sirijos 
armijos žmogus negali politikuo
ti ir priklausyti kokiai nors po
litinei partijai“. Bizri paaukojo 
didžiausią dalį savo pasikalbėji
mo aiškindamas Sirijos santy
kius su Jungtinėmis Amerikos 
Valstybėmis.

Bizri pareiškė: jei JAV norėtų 
padėti Sirijai be jokių sąlygų, 
Sirija pagalbą mielai priimtų. 
Tačiau Amerika, duodama pa
galbą, nori kraštą suvaržyti są
lygomis ir paktais. Paklaustas 
generolas, ar jie imtų pagalbą 
tuo pačiu laiku iš Amerikos ir 
Rusijos, generolas atsakė: „Ko
dėl ne? Mes imtume. Kodėl mes 
negalime priimti tokios pagal
bos?“

Sirija negraso

Generolas paklaustas, kaip jis 
žiūri į JAV sekretoriaus pasaky
mą, kad Sirija grūmoja savo kai 
mynams, atsakė: „Sirija myli 
taiką. Mes kuriame ir atstatome 
tavo armiją tik apsigynimui. 
Tam reikalui mes imame pagal
bą ir iš Sovietų Sąjungos. Mūsų 
armija privalo būti pajėgi ap
ginti nepriklausomybę, bet mes 
niekada nepanaudosime savo ar
mijos kitų kraštų puolimui“.

Katedra išgelbėta
MONTREAUS, aKnada, rugp. 

29. — Montrealio katedroje bu
vo prasidėjęs gaisras ties di
džiuoju altoriumi. Sulėkę 125 ug
niagesiai gaisrą greitai užgesi
no. Katedra šiuo metu atnauji
nama ir visi darbai atsieisią 2 mi 
lionai dolerių.

Tėvas didžiuojasi
WASHINGTONAS, rugp. 29. 

— VVilliam Proxmire, demokra
tas, naujai išrinktas senatoriumi 
iš Wisconsin valstybės, išvyko į 
VVashingtoną.

Naujo senatoriaus tėvas dr. 
Theodore S. Proxmire didžiuoja
si savo sūnaus išrinkimu į sena
tą. Jo tėvas yra respublikonas.

Perkels biurą
LOONDONAS, rugp. 29. — Ju- 

bilėjinės džiamborės proga vy
kusi Cambridge pasaulinė skau
tų konferencija nusprendė tarp
tautinį skautų biurą iš Londono 
perkelti į Ottawą, Kanadą.

jiems leido vėl dalyvauti rinki
muose ir būti išrinktais.

Rinkimai

Jungtinių Amerikos Valstybių 
spaudos komentatoriai ir veda
mieji straipsniai aiškiai kalba ir 
nemato kito kelio, kaip „stipras 
veikimas“.Jie buvo laisvi, demokratiški.

Dalyvavo keletas politinių parti
jų ir nepartinių žmonių, kurie 
kandidatavo į parlamentd atsto- Dabar Kremlius skaitomas ap- 
vų kėdes. Buvo renkami 14 at- sivalęs. Štai i nis ta i išmesti. Jų 
stovų. Pasibaigus rinkimams, pa politika neturi jokios įtakos į da- 
sirodė, kad absoliučią daugumą bartinės klikos nusistatymą. Bet 
laimėjo dr. Jagano vadovaujami įvykiai Artimųjų Rytų erdvėje, 
progresyvių - komunistai. Jie ga- neatsitiktinis supuolimas su Pie- 
vo 8 vietas, jų pasekėjai socialis- tų Amerikoje, įrodo, kad sena li
tai gavo 3 vietas. Ir vėl susidaro nija egzistuoja. Chruščevas nori 
tokia pati padėtis, kaip ir po taikos, sugyvenimo, kultūrinio, 
1953 metų rinkimų. Gubernato- technikinio ir mokslinio bendra- 
rius turi kviesti dr. Jagan į mi- darbiavimo. Tačiau neatsisako

Kremliaus apsivalymo politika

KALENDORIUS
Rugpjūčio 30 d.: šv. Rožė Li- 

mietė; lietuviški: Bytautas ir 
Vesta.

Saulė teka 6:13, leidžiasi 7:30. 
ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — ma
žas oro temperatūros pasikeiti
mas.

nuo neramumų kėlimo, kiršini- 
mo, slaptos ir viešos paramos 
„įvykių“ formuotojams. Gal jis 
mano, kad svetimų rankų panau
dojimas jį ir jo kliką atpalaiduo
ja nuo atsakomybės?

K. Tautkus

Arabai nenori
emigruoti į Kanadą
KAIRAS, Egiptas, rugp. 29.— 

Arabų pabėgėliai Egipte nenori 
emigruoti į Kanadą. Jie protes
tavo prieš tokius planus apmėty
dami akmenimis Jungtinių Tau
tų būstinę. Jie bevelija ir toliau 
gyventi palapinėse bei maitintis 
nemokamu JT maistu. Taip jie 
gyvena jau nuo 1948 m. vis tikė
damiesi, kad Nasseris gaus pa
kankamai ginklų iš sovietų su
mušti Izraelį ir grąžins jiems 
prarastas nuosavybes.

Negali kieme 
gerti alaus

WATERLOO, Kanada, rugp. 
29. — Teismas nubaudė Jeroni
mą Carey iš VVaterloo, Ont., už 
tai, kad gėrė alų savo kieme. Esą 
tai draudžia įstatymas. Teisėjas 
Kirkpatrick pareiškė esąs kito
kios nuomonės, tačiau jis turįs 
laikytis įstatymo ir nubausti kai 
tinamąjį sumokėti teismo išlai
das. Teisėjas apgailestavo, jog 
jis turėjo nubausti, nes tą pačią 
dieną gal koks 1,000 piliečių da
rė tą patį. Anų laimė buvo, kad 
niekas neįskundė, o Jeronimą Ca 
rey įskundė kaimynė. Pastarojo 
advokatas citavo teisme Dickens 
posakį: „įstatymas yra asilas“.

Bazes uždarys
VVASHINGTONAS, rugp. 29 

— JAV oro pajėgų pareigūnai 
pranešė, kad bus uždarytos sep
tynios oro bazės.

• Sirijos trijų asmenų delega
cija išvyko į Maskvą aptarti so
vietų ekonominę ir techninę pa
galbą.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Sovietų Rusija dabar pasaulį nori paralyžuoti baime. To
dėl gąsdiną atominėmis bombomis ir tarpkontinentinėmis rake
tomis.

— Rytų Vokietijos komunistų armijos delegacija, vadovauja
ma apsaugos ministerio Willi Stoph aplankys raudonąją Kiniją 
rugsėjo mėnesį.

— Senate respublikonų vadas Knovoland pasakė prezidentui 
Eisenhoweriui, kad kongresas jau baigia darbus. Galbūt Šiandien 
išsiskirstys atostogų.

— JAV delegatas S tas senas nusiginklavimo konferencijoje 
Londone šios savaitės pabaigoje grįžta į Washingtoną painformuo
ti vyriausybę nusiginklavimo klausimais.

— Kuboje panaikinta cenzūra užsieniniams spaudiniams, bet 
Kubos laikraščiams palikta.

— Japonijos apsaugos ministerijos augštas pareigūnas vakar 
pasakė, kad vyriausybė planuoja pašaukti į .armiją £3,700 vyrų 
prieš 1959 m. kovo mėn. Tada bus 620,850 vyrų kariuomenė. Vals
tybės ministeris Juichi Tsushima pasakė, kad armija 1959 m. turės 
170,000 vyrų, laivynas — 25,116 ir oro pajėgos — 25,731f.

— Jungtinės Amerikos Valstybės visas pastangas deda, kad 
būtų susitarta su sovietais nusiginklavimo klausimais.

— Jungtinės Amerikos Valstybės ir jų Vakarų sąjungininkai 
vakar įteikė Sovietų Rusijai nusiginklavimo planą, kuriuo norima 
sulaikyti Rytų — Vakarų atominį lenktyniavimą ir numesti karinę 
naštą.

Sovietai panaikino
Molotovo ofisą

LONDONAS, rugp. 29. — 
„Tass“ žinių agentūra vakar pra
nešė, kad sovietų vyriausybė pa
naikino valstybės kontrolės mi
nisteriją, kurią valdė nuvainikuo 
tas Molotovas.

Ministerija turėjo teisę kon
troliuoti visą vyriausybę.

Pakeitė vardą
MASKVA, rugp. 29. — Sovie

tų Rusijos keleivinis laivas „Via- 
česlav Molotov“ pakeistas vardu 
„Baltik“.

TRUMPAI IS VISUR
• Jungtinių Amerikos Valsty

bių laivynas nuleido į vandenį 
4-tą povandeninį laivą, varomą 
atomine energija. Laivas vadi
nasi „The Swordfish“. JAV yra 
užplanavusios 19 povandeninių 
laivų su atomine energija.

• Omano - Muskato sultonato 
sukilimo byla, kurioj kaltinami 
britai kariniu įsikišimu, 11 ara
bų valstybių buvo patiekta Jung 
tinių Tautų Saugumo tarybai, 
bet ši pasvarsčiusi 4 valandas, 
skundo neįrašė į darbotvarkę. 
Skundėjai rengiasi kreiptis į JT 
pilnaties posėdį.

• Kanados darbo ministeris 
Starr rengia darbo įstatymų re
formą. Tuo reikalu jis tarėsi su 
darbininkų unijomis ir darbda
viais. Naujas projektas būsiąs pa 
teiktas ateinančiai parlamento 
sesijai. Įstatymu siekiama page
rinti darbininkų būklę bei suma
žinti nedarbą.

• Prancūzija. Prancūzijos fi
nansų ministeris Felix Gaillard 
įvedė kainų kontrolę ir įsakė žiū 
rėti, kad būtų laikomasi tų kai
nų, kurios galiojo rugpjūčio 15 d.

• Kanada. Kanados vyriausy
bė namų statybai paskyrė 150 
milionų dolerių, kurie būsią iš- 
skolinti norintiems statyti sau 
namus, rangovams, nuomoto
jams ir kredito įstaigoms.

• Lenkijai remti fondas, ku
rio centras yra Toronte, Kana
doje, paskelbė surinkę apie 165 
tūkstančius dolerių aukų. Fon
das nutarė tuojau pat 3 tūkst. 
dol. pasiųsti katalikų universite
to Liubline studentams paremti.

• Kanados doleris yra bran
gesnis už JAV dolerį šešiais cen
tais. Žinovų aiškinimu, tai esą 
dėl to, kad JAV piliečiai daug 
kapitalo investuoja Kanadoj, tuo 
pakeldami Kanados dolerio pa
klausą. Be to, esą daugelis Eu
ropos gyventojų, nepasitikėdami 
savo valiuta, perka Kanados do
lerius arba jos turtus.
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Redaguoja KR V, ŠULAITIS, 1380 So. 5 lst Avė., Cicero 50. Illinois

Pas Nevv Yorko lietuvius sportininkus
Ištrūkus iš Chicagos ir vie- buvo futbolo komandos paruo-

šint didžiojo New Yorko apy
linkėse, norisi pasidalinti kelio-

šimas Šiaurės Amerikos žaidy
nėms Rochesteryje. Tris sekma

mis mintimis iš New Yorko lie-.dienius iš eilės kombinuota
tuvių sportininkų veiklos.

Reikia pasakyti, jog čia lie
tuviškasis sportinis gyvenimas 
nėra labai gyvas. Šioje vieto
vėje, kaip ir Chicagoje, gyvuo
ja taip pat du lietuvių sporto 
klubai — jau virš 50 metų vei
kiantis Lietuvių Atletų klubas 
ir dar jaunas savo amžiumi — 
Lietuvių Sporto klubas.

Pirmasis iš jų — LAK — va
saros metu neberodo jokios veik 
los, neskaitant, jog vakarais j 
klubo patalpas susirenka būre
lis narių, kurie čia išgeria po 
vieną kitą alutį, pažaidžia šach
matais ir papolitikuoja. Beje, 
prieš dvi savaites šis klubas bu
vo suruošęs savo gegužinę, nors 
tai ir nebūtų galima įskaityti į 
jo sportinį balansą.

Klubui pirmininkauja Vyt. 
Lapšys, o jo sporto vadovu yra 
didelis sporto entuziastas Anta
nas Bagdžiunas. Jo iniciatyva 
LAK karts nuo karto sugeba

(vien tik iš lietuvių sudaryta 
vienuolikė) turėjo rungtynes 
su kitomis komandomis, mėgin
dama savo pajėgumą. Vienose 
iš jų, niujorkiečiai buvo nuvy
kę į VVaterburį, kur supliekė 
vietos Gintarą.

Šio klubo vadovu yra Rytų 
-Apygardos pirm. Al. Vakselis, 
kuris savo sumanumu daug pri
sideda prie sportinės veiklos gy- 
vinimo. Netrukus prasidedan
čiose futbolo pirmenybėse klu
bas žada pasirodyti su 4 futbo
lo vienuolikinėmis, kurių išlai-, ... ...... i, . . , są laiką ir darė visai tiksliuskymas klubo valdybai sudaro .J J apskaičiavimus.

Yra kelios sąlygos sėkmingai 
sugestijai:

1. Tiksliai mintyje nustatyti

ŽUVO LAIVYNO PILOTAS

L.,.....
Clinton’e netoli Pittsburgh, įvyko nelaime — nukrito lėktuvas. Leit. Robert Crane iš Foley, 

Ala., žuvo. Keli asmenys taip pat sunkiau nukentėjo. (INS)

nemažų rūpesčių. Šiuo metu jo 
skola jau siekia kelių tūkstan
čių skaitlinę ir ji vis dar auga.

Anksčiau buvo nemaža kalba
ma apie šių dviejų klubų susi
jungimą, bet dabar jau, atrodo, 
yra prarastos viltys tai atsiek
ti. Sako, jog yra nemažų kliū
čių šio tikslo atsiekime, apie

miegu. Anksti rytą nubudęs pra ( reiškia pažangos darymo nusto- 
dedu vėl kartoti: “Aš esu šį rytą l jimą; nustojus pažangėti, toks

<Iflnu Ir butu tel. Ol.yniplc 2-16*1

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 Ir 4—7 vai. Trečlad. 

Ir Seštad. tik 10—12 vai.

Tol. REliance 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

vDYTOJAS IR CHIRURGĄ'
• ISTI VI B GTDTTOJAB 

3926 W.-st 59th Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. lr 

penktad. nuo 1—4 p .p 6:80—8:10 
vai. vak. Trečlad. tr šeštad. 1—4 v. 
p p.

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-416*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St., Cicero 

Re*. 1634 S. 49th Avė., Oicero
Kasdien 1-8 vai. Ir 6-8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayettc 8-8210, Jei, 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY ¥. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGB 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm. antr., ketvlrt 6-8:80 v. 

Trečlad. tik susitarus.

Penktadienis, rugpj. 30, 1957

« P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopcdaa - Protozlataa 

Ar aratal-Protezai. Med ban
4 datai. Speo. pagalba kojon. 

(Areli Supporta) Ir t- L
Vai.: 9-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-J 
ORTMOPKDIJOH TECHNIKOS IAB
2850 W. 63rd St, Chicago 29, III 

Tel. Pltoapect 6-60*1

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4250 W. 63 rd St 
Ofiso tol. REliance 6-4110 

Rezid. telef. GltovehUI 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p m 

Penktad. tik po pietų.
Trečlad. lr šeštad. pasai sutarti 

i

Ofiso tel. CLlffside 4-2*»0 
Rezidencijos: LAfayetto 6-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street 
(Kampas 47th lr Hermitage)

Vai.: nuo 2 lkl 4 Ir 6 lkl 9 v. vak. 
Seštad. nuo 2 lkl 6 vai.. Išskyr. sek

Kuriuos bent šiuo metu nekal- 
pasirodyti ir sportinėje srityje, besime.
nepasitenkinant vien prekybine i Tad toks yra šiuometinis Nevv 
dalimi. Tenka pažymėti, jog An Yorko (čia įskaitome ir Brook- 
tanui Bagdžiūnui yra nesveti- i lyną) lietuvių sportinis gyveni
mas ir spaudos darbas ir atei-! mas, jį apibūdinant keliais sa- 
tyje mes skaitysime šiame sky- j kiniais. Plačiau apie jį parašys 
riuje jo sportinius laiškus iš mūsų nuolatinis bendradarbis 
New Yorko apylinkės. Antanas Bagdžiunas.

Lietuvių sporto klubas, kuris
yra. prisiglaudęs Vyt. Belecko į

O dabar iki pasimatymo Šiau
rės Amerikos lietuvių sportinė-

vieną — tiktai vieną — dalyką, 
kurį norime atsiekti.

2. Dažnai jį sau mintyje kar
toti, geriausia tokiu laiku, kuo
met sąmonė neveikia savo pil
numoj, pvz. vėlai vakare einant 
gulti, anksti rytą tik nubudus 
arba kada užeina staigus emo
cijos (net ir negatyvus) jaus
mas: pyktis, nuliūdimas; tuo 
metu reikia nukreipti mintį iš 
destruktyvios į konstruktyvią 
autosugestiją.

3. Vengti visų negatyvių min-

daug greitesnis — aš vis einu 
greityn ir greityn ir greitėjimui 
nebus ribų” ir pn. Yra svarbu, 
kad ta mintis nebūtų pertrau
kiama sąmoningos minties ki
tais reikalais. Minties koncent
racija turi būti tik vienam daly
kui.

Iki šiol pasaulinio masto svo
rio kilnotojai vartoja šią siste
mą ir netgi galima pastebėti jų 
labai gilų susikaupimą prieš pat 
stveriant svorius. Autosugesti
jos pagalba galima sau sugrą
žinti sveikatą, pašalinti galvos 
skausmą, atsijauninti ir pasiek
ti daugybė kitų dalykų, liečian

asmuo tuoj atsiras kitų užpa 
kalyje. Tad mūsų šūkis yra: 
pirmyn į nšujus laimėjimus!

Aras
Šio straipsnio autorius yra 

vienas iš kalbamos srities spe
cialistų, šiuo metu gyvenantis 
Kanadoje. Dėl svarbių priežas
čių jis nesutiko paskelbti savo 
tikrosios pavardės. — Red.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7166 South Westorn Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p. lr nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad. 11 
vai. ryto lkl 8 vai. popiet

Office tol. RE ‘7-1168 
Re*, tol. W Al brook 6-6766

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North VVacker Drlve
(Clvtc Opera House, kamb. 868) 

Vai. kasd. 12—4
Tel. CEntral 6-22V4 

6002 We*t 16th Str., Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvvnhall 6-0*6*
Kitu laiku lr trečlad. susitarus 

KnM. tel. HEmluck 4-70*0

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų ligos) 
Ofisaa ir rea.: 5100 8. Weetern Avė. 
Tel. PRospect 8-1226 arba WE 6-6677
Ofiso val. Pirm. 8-10 v. v.. Antr.. 
Treč. lr Penkt. 6-9 vai. vak., Seštad 
2-4 vai. popiet tr sulig susitarimu.

čių, kaip pvz. baimės, neapy- čių mūsų kūno stovį, 
kantos, nepasitikėjimo, piktos šioje rekordų eroje sportas, 
kritikos ir pn., nes visos pana- šalia fizinio treningo, jau įkin-

n^irroiij^'dau^iai/aktyvumo se žaidVnėse Rochesteryje, o pp šios mintys nuodija kraują, kė psichologiją į pagalbą. Ja pla
"" jų — Chicagoje! trukdo virškinimą ir tuo pačiu čiau susidomėti yra kiekvieno

T» vardas šulaitis suard° visM. ką tik norima su- pareiga, kas tik nėra patenkin
. kurti. tas dabartinėmis pasekmėmis

4. Pradedant sugestiją atpa- O būti patenkintam dabartimi
A .. [laidoti visiškai visus raumenis

„ Autosugestija Sporte (ypatingai einant miegoti).
Šiandien sportininkas, kuris Vienas iš pavyzdžių: žmonis Prileiskime, jog aš noriu at

ir vasaros mėnesiais. Dabartiniu 
metu klubo augščiausiu tikslu

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarlma 

i ’8, valandos skambinti telefonu 
HEnilock 4-1&62 nuo 2 iki 9 vai. 
p p. kas.llan išskyrus trečlad Ir
šeštad

Rcs. tol. GRovehUl 6-5506

Tel. ofiso WA 6-6010, rez. PR 6-73X6

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfieid Blvd.
Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 lr 6—8; šeštad. 1—4; trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-9700. Namų — PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
Valandos: pirmad., ketvlrtad., šešt. 
nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. Ir 

penktad. nuo 5 iki 8 val. vak. 
Atostogose iki 1 d. rugsėjo.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-*700 
Rez. PR 6-PSO1

DR. j. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 v.v. 
Šeštadieniais 9—11 ryto lr 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-61*6

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
(7lst lr Campbell Avė.)

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 6—9 v. v. 
Antrad. ir penk. 1—5; šeštad. 2—4. 
Treč. uždaryta.

Tel ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 Sonth Halsted Street
Vai 1 Ik) 4 v. p. p. lr 6—8 v. vak 

fieštadleniats 1—4 v. p. p.

fOOO-OOO ooooo-oė OOOOOOOOOOOOO

nori pagerinti rekordus, šalia dažnai galvodamas apie ligą, bi- s*ekti rekordinį greitį bėgime.
fizinio treningo turi* išmokti kon 
troliuoti savo mintis ir pajėgti 
susikoncentruoti. Paskutiniais

jodamas jos, ją tikriausiai gau
na, nes jis tai įkala pasąmonėn. 
Kiekviena didelė emocija, pvz.

pokariniais metais visi rekordai baimė, nuslopina sąmonę, o tuo- 
pakilo ir nėra abejonės, kad met jo pasąmonė pradeda veik-
jie vis kils. Sporte, kaip ir moks 
le, neįmanoma nustatyti ribas: 
kas vakar buvo fantazija, šian-

ti. Todėl išsigandęs žmogus ga
li bėgti daug greičiau nei jis 
sugebėtų normaliai bėgti už

dien yra tikrovė. Vienintelė ri- $1,000. Jo organizme atsiranda
ba yra toji, kurią kiekvienas 
žmogus pats susikuria savo gal
voje.

Kaip dabar plačiai žinoma iš 
psichologijos, vidutinis žmogus 
vartoja tiktai 20% savo fizinių 
jėgų ir vos 10% savo protinių 
galių. Pvz. užhipnotizuotas vy
ras gali pakelti virš 1,000 sva
rų svorio! Užhįpnotizuotas as
muo gali prisiminti daugybę 
smulkmenų iš savo vaikystės 
dienų ir atsakyti į klausimus, 
kurių niekad neįveiktų, būda
mas normaliame stovy. Šiemet 
atėjo žinios iš Australijos, kad 
jų plaukikai, besiruošdami besi
artinantiems Olimpiniams žai
dimams, pagerino pasaulio re
kordus, nes jų instruktoriai, už
hipnotizavo juos prieš pat plau
kiant, sakydami, kad rykliai 
juos veja!

Dabar trumpai apie autosu
gestiją, kuri yra ne kas kita, 
kaip hipnotizmas silpnoje for
moje. Kiekvienas asmuo nor
maliame kasdieniniame gyveni
me veikia sąmoningai, o jo pa- Į 
sąmonė, kuri sudaro didesnę da- i 
lį smegenų, yra miegančioje i 
būklėje. Toji pasąmonė tai yra j 
pati galiausia žmogaus organiz
mo dalis, kuri, kaip kaikurie! 
psichologai tvirtina, žino gyvy
bės istoriją šiame pasauly nuo 
pirmutinės ląstelės. Ji valdo šir- i 
dies plakimą, kraujo cirkuliaci- į 
ją; žino, kiek kokių sunkų rei
kia dėl valgių suvirškinimo. Kas 
moka pasiekti pasąmonę, tas iš- į 
kovoja gyvenime,
trokšta.

Atrodytų, kad yra labai sun-

jėgų, kurių dažnai užtenka pa
sauliniam rekordui pasiekti.

Kitas pasąmonės vartojimo 
pavyzdys: šį rytą reikia prisi
kelti 4 vai. ryto, o nėra kam 
prikelti, reikalas svarbus. Daž
niausiai toks žmogus, giliai gal
vodamas apie reikalo svarbu
mą, su ta mintimi ir užmiega. 
Ryte pats nustemba, prisikėlęs 
4 vai. Mat., pasąmonė veikė vi-

• NAMŲ RAKANDAI
• TELEVIZIJOS, BADUOS
• ŠALDYTUVAI
• DULKIŲ VALYTUVUI
• SKALBIAMOS MAŠINOS
• LAIKRODĖLIAI
• DEIMANTAI
• JEWELRY, GINTARAI
• LIETUVIŠKI REKORDAI

JOS. I. BUDRIK 
FURNITURE, INC.

3241 S. Halsted St.
i Atdara pirmadienio ir ketvirtadie- 

ko Jis tik nj0 vakarais iki 9:30.
Uždara sekmadieniais

Dėl Televizijos atitaisymo — 
telefonueldt CAJnmet 5-7287k u paprastam asmeniui tokią 

minties kontrolę pasiekti. Bet Į Budriko Radijo Valanda ik WHFC,
iki tam tikro laipsnio kiekvie
nas iž mūsų ją vartoja nesąmo
ningai, dažnai savo nenaudai.

1450 kil. radijo stoties ketvirtadie
niais nuo 6 iki 7 vai. vakare.

Einant į lovą, randu sau tokią 
patogią poziciją, kurioje galė
čiau atpalaidoti visus raumenis 
ir, užsitikrinus, jog niekas nesu
trukdys mano susikoncentravi
mo, pradedu kartoti savo min
tyje: “Aš tampu greitesnis ir 
greitesnis — mano kojos vis 
stiprėja” ir t.t.

Panašiai kartoju tol, kol už-

RADIJUKAS = 
= LIETUVON

Naujausi, maži, lengvi Transiatori- 
niat (be lempų) radijo aparatukai, 
labiausiai tinka siųsti j Lietuvą. La
bai ekonomiški: ilgai veikia iš pigių 
baterijų, kas itin tinka kaimo sąly
gose.

Jautrūs, selektyvūs lr labai galingi 
pagal savo dydj.

Užeikite įsitikinti į šią modernišką 
elektronikos krautuvę. Čia rasite taip 
pat didelį pasirinkimą ir kitokių ra
dijo aparatų: vietinių ir Importuotų.

Viskas garantuojama.

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius -

6822 South VVestern Avenue 
/ai. kasdien 10-12 vai. lv 7-9 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-j vai Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso ’elefonan: PR 8-822*
Res telef. W Al brook 6-6076

dr. vl blažys""
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
4701 South Damen Avenue 

'Kampas 47-tos lr Daman Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak

fieštad. 2—4 vai. vak.
Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayetto 3-6046 
Rez.: VVAlbrook 5-3048

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA TR CHIRURGfi 

Office: 10748 south Michigan Avė.
Buto 1653 VV. 103 St, Beverly Hills

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Jki 9 v. vią 
Vai,; kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v., 

Išsklrus trečiad fieštadleniats nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUllman 6-6766 
Buto--BEverly 8-8946

Tel. ofiso PRospcct 6-9400
Rezid. PRospcct 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
( Vaškevičių tA)

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
6248 Sonth Kedzie Avenne

Vai. kasdien 1-8 p. p. Ir nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
lr kitu laiku tik susitarus.

MOVING
A. BENIULIS -atlieka įvairiua 
perkraustymua bei pervežimus 
<š tolimų ir artimų atstumų. 

Tel. BIshop 7-7075

f£LEVISIOn
(sales - serviče)

Sav. Ini. A. SEMENAS 
3321 S. Halsted — CLlffside 4-6666 

Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniai*
lr ketvirtadieniais 9—9 

000<XXX}00<XXXXXXXXXXXXX>0<X)

"d. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 7 lst Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč.lr šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.

“Jausiąs
iš TOU IR ARTI 

NAUJI ftOfit/ TtfOtOU-NAUJĄUSt KPAUSTmO (6A"KMU 
ūsų Merų Mrr/MMAs - p/sus iPSĄtMtnsAS pamumanhah

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Td. WAIU>ok S-9209

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

Ir Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS A LOAN ASSN.
6245 S. Westem Avė., Chicago 38, III.

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So, Paulina St,, Chicago 9, III., YArdg 7-0145

CRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St.,__________ Chicago 32, III.

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III.

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct„ Cicero 50, 01., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS G LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicago 8, III.

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street 
(priešais fiv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarlma

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. VVhippIe Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 Iki 12; t—6; T-* 

fieAtad 10—12. Trečlad. uždaryta
LAfayetto 8-4*4*.

Namų — CEdarcrest 8-7786

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 Sonth VVestern Avenne 
Ohleago 2*. IU 

telefonas REpubUo 7-4*00 
R sidencla: GRovehUl 6-81*1

pasimatymai pagal sutarties

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3259 South Halated Street
Kasdien S—7 vai. vak. fieštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tol. Renubltc 7-8818.

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory *-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

Tel. ofiso PR. J-6446, rez. HE.4-8160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 VVest Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 lkl 4 p. p.; 6 lkl 8 v~ 

Trečlad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA 6-0267, rez. PR. 6-66M 

Rezid. 6600 8. Arteslan Avė.
VAL 11 v. r. Iki 8 p. p.; 6—7 v. v.

DR. T. DUNDULIS.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Oflao vai.: nuo 8-4 lr nuo 6-8:10 v. 
vak. fieštadleniats nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Oflao tol. Vlrginla 7-0036

Rezidencijoa tol. BEverly 8-8844

Oflao HE 4-1414, arha RE 7-6706 
Rea. KE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligų 

2454 Went 71st Street
(71-01 ir Oampbell Avė. kampan)
Vai.: kasdien 1—8 ir 6—8 vai. vak. 
ftešadienlaia 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Oflao telef. YArda T—1166 
fto«lden<djo« — STczvarl 6-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 

756 Weat 85th Street 
(kampas Halsted tr 86-ta gatv*) 

VAL 1—4 Ir 6:10—8:60 p. p. kaa- 
dleo Išskyrus trečiadienius Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 
(LIETUVIU GYDYTOJAS)
2500 VVest BSrd Street

VAL kasdien nuo 8—4 p p Ir 7:8*
Iki 9 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta.

Ofiso telefonas — BIshop 7-8686

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne 
(Kampas Kedzle lr Archer) 

VAL kasdien nuo 2:00 lkl 9:00 v. 
Trečlad. tr sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHTRURGITfftS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 VVest 69th Street

Priešais fiv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpubUo 7-98*0

YAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryto lr nuo 6:00—8:00. 
fiešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt
Tikrina akla tr pritaiko akinius, 

keičia stiklas lr išimu 
4455 8. California Ava. .YA 7-7831
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. at
daryta) šeštad. 10 ryto Iki S v. p.p.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virt 26 metų patyrimo
Tel. YArda 7-1*2* 

Pritaiko akiniu* 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dlrbtuvč 
756 VVest S5th Street

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl 8, tre 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 li 
šeštadieniais nuo 10 lkl 2 vai. p.p

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aktų {tempimą, kuris 

yra priežastis galvos skaudšjimo be* 
svaigimo lr skaudančių aktų karščio 
Atitaisau trumparegyste Ir tollregys 
tę. Prlrenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreiptame 
| mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avė.
Tel. Y Arda 7-1373 

Vai. 10:80 lkl 7 v. vak. fieAtad. 10:S>’
Iki 6 vai. Rnkmad Ir treč uždam

DRAUGAS
THE UTHUANIAN DAILY FRIEND 

4545 W. 6Srd St., Chicago 29, Illlnata. Tel. LUdlovv 5-9500

Bntered as gecond-Class Matter March 81, 1918, at Chicago. Illinois 
Under the Aot of Marčh 8, 1879.

Member of the Catholic Press Ass’n 
Published daily. ezept Rundava 

by the
lAthuaalan . Catholic PrTelefoną* GRovehill 0-1595

DR. ALDOHA JUŠKA
ARTO T.IGŲ BPECIAUSTI 
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9 12 Ir 7—9 v v pagal
susitarimą Išskyrus trečiadienius.

2422 V. HartaMD* Road

Boslety

8ITBBCRTPTION RATES 
88.00 per year outside of Chlcagt 
29.00 per year ln Chieago A C«srf 
28.00 per year ln Canada

PRENUMERATA: Metams H metų 8 mšn 1 m*a
Cbleagot Ir Cloaroj 21.00 t 00 81.71 21.16
Kl»ur JAV Ir Kanadoj 28.00 24.2Š 82 80 21 ••
Užsieny }e 811 08 86 60 28 90 21.81

Redakcija stralpaulus taiso savo nuoklSra Nšsunaudotų straipsnių aa 
o. J<tos grąšlna tik iš anksto sosttarus. Kadakotta o* skelbimų tuUkH

Mum
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KAZIMIERIETEMS ŠVENČIANT
Šv. Kazimiero Seserų kongregacija švenčia auksinį jubilė

jų. Rytoj motiniškame seselių name Chicagoj kongregacijos na- Į 
rėš ir jos rėmėjai bei prieteliai dėkos Dievui, kad jai leido tiek i 
metų darbuotis Jo garbei ir žmonių gerovei. Į-jubilėjines seselių 
iškilmes jungiasi ir visa lietuvių katalikų visuomenė, kuriai kon- Į 
gregacija dirbo per penkiasdešimt metų. Dirbo daug, dirbo gerai | 
ir dirbo su dideliu uolumu ir pasiaukojimu.

Mes nei nebandysime trumpu- straipsniu įvertinti visus jos 
darbus ir tą didįjį vaidmenį, kokį ji yra suvaidinusi lietuvių re
liginiame, tautiniame ir kultūriniame gyvenime. Aiškesnį vaiz
dą duoda sesers M. Perpetuos straipsnis, atspausdintas antroje 
šio dienraščio laidos dalyje. Bet ir jame tik dalis darbų tėra pa
vaizduota. Pilnesniam kongregacijos vaidmens vaizdui duoti 
reiktų kelių didesnių knygų tomų. Ir reikia manyti, kad Šv. Ka
zimiero Seserų vadovybė šia reta proga, minint auksinį savo 
kongregacijos jubilėjų, tuos knygų tomus ir išleis.
' Gaila, kad šio jubilėjaus nesulaukė pati svarbiausioji kon

gregacijos steigėja ir ilgametė jos viršininkė Motina Marija 
(Kaupaitė). Ji daugiausiai ir tiksliausiai galėtų pasakyti apie 
pirmuosius kongregacijos žygius ir apie visus jos užsimojimus. 
Degdama didele Dievo ir Tėvynės meile ji daug kliūčių nugalėjo, 
kad praskintų kelią lietuvaičių apsijungimui vienon kongrega- 
cijon tarnauti savo tautiečiams, gyvenantiems už Lietuvos ri
bų, konkrečiai — Amerikoje. Savo pasiaukojimo pavyzdžiais, di
džiųjų idealų meile ji uždegė šimtus lietuvaičių, kurios, įstojusios 
į vienuoliją, taip pat dideliu uolumu dirbo ir dirba visus geruo
sius darbus, nešančius naudą visai mūsų visuomenei, visai tau
tai ir Amerikai.

Tačiau ši vienuolija yra laiminga, kad savo reikšmingose 
auksinio jubilėjaus iškilmėse gali džiaugtis turėdama net dvi 

. iš pirmųjų seserų vienuolių-steigėjų, Motinos Marijos bendrinin
kių, būtent — motinėlę M. Immaculatą (Dvaranauskaitę) ir 
motinėlę M. Conceptą (Unguraitę). Drauge su kongregacija mes 
irgi džiaugiamės, kad joms buvo lemta sulaukti šios didžiosios 
šventės. Džiaugiamės ir jų nuopelnais bei darbais. Ypač jauni
mo švietimo ir auklėjimo srityje, jos yra išvariusios platų barą. 
Sveikiname garbingas jubiliates ir linkime joms dar daug metų 
pasilikti išganingoje Dievo tarnyboje.

Per penkiasdešimt metų pasaulyje įvyko daug pasikeitimų. 
^Pergyvenome du didelius pasaulinio masto karus ir visą eilę 
mažesnių, lokalinių. Griuvo nuo sostų imperatoriai, sustiprėjo 
demokratiniai sąjūdžiai, visa eilė tautų atsikėlė laisvam ir ne
priklausomam gyvenimui. Tokiam gyvenimui ir Lietuva buvo 
atsikėlusi. Tuo besidžiaugdamos Šv. Kazimiero - Seserys buvo 
įsikūrusios ir Lietuvoje, kad ir ten rūpintis jaunimo švietimu bei 
auklėjimu. Deja, vykdydamas savo ekspansiją rusiškasis bolše
vizmas pasmaugė Lietuvos nepriklausomybę ir tuo pačiu ir se
selių jau padarytą graibą darbų pradžią suardė. Keitėsi bendra
sis pasaulio veidas, dalinai keitėsi jis ir Amerikos lietuviuose. 
Žlugo daugybė nebegalėjusių išsilaikyti lietuvių organizacijų, 
draugijų bei įstaigų. Jos žlugo, padarydamos nemažai skriaudų 
lietuviams. Daug kas pranašavo, kad tas pats atsitiks ir su mū
sų vienuolijoms, taip pat ir parapijoms. Bet ne tik kad nežlugo 
Šv. Kazimiero Seserų vienuolija,. taip pat ir kitos vienuolijos, 
bet ji augo savo narėmis, stiprėjo darbais, plito veiksmais. Tai 
vertė ją statyti naujas. įstaigas — mokyklas, ligonines, prie
glaudas. Taigi, per 50 metų ji vis augo, brendo, plito ir nei kiek 
nesuabejodama planavo ir tebeplanuoja ateičiai vis naujus dar
bus, naujus užsimojimus. Ji buvo, tebėra ir ateityje bus vienas 
iš pačių didžiųjų ramsčių viso to, kuo mes sielojamės, kam dir
bam. Religinių ir tautinių brangenybių išlaikymo rūpesčiuose 
Šv. Kazimiero Seserų vienuolija yra ir bus pagrindinis veiksnys, 
nes ji neužmiršta savo varganos pradžios, ji neužmiršta įsikūri
mo tikslo, ji neužmiršta savo tikrosios paskirties.

GIRARDAS EINA J TARDYMĄ

R R 1

JAV karys VVilliam S. Girard (kairėje) eina į Japonijos 
teisiną Maebashi tardymui. Su juo kartu eina kap. James 
Keel, PIO. Gir ardas yra kaltinamas nušovęs vieną Japonijos 
moterį. (INS)

AR SIRIJA JAU MASKVOS SATELITAS?
STASYS DAUNYS, Chicago, IU. -

Paskutinieji įvykiai Sirijoj no. Susidaro nauja grėsmė Tur 
sujaudino vakariečius. Vakaruo kijai, Lebanonui, Jordanijai, 
se neabejojama, jog pirmoji ara '
bų valstybė patenka į visišką
Maskvos kontrolę. Sirija atkėlė 
sovietams vartus į arabų pasau
lį ir priartino juos prie arabiš
kosios naftos versmių. Ar Siri
ja tuojau pasidarys visiškas so
vietų satelitas, ar ji liks tik iš
tikima Maskvai su raudona neut

Kas atsitiko Sirijoj?

Jau ilgesnis laikas Sirijos vy
riausybė buvo nedraugiškai nu
sistačiusi Amerikos, Anglijos ir 
kitų vakariečių atžvilgiu. Sirija 
pyko ir pyksta ant vakariečių, 
kam jie įkūrė Izraelio valstybę

Spalis — Spaudos menuovalė Sirijos armiją. Kariuome
nės vadai, Amerikos priešai, bet 
nekomunistai, buvo pakeisti ko
munistais. Vyriausybės, polici
jos ir kariuomenės priešakyje 
dabar Maskvai ištikimi žmonės.
Tai padaryta tuo metu, kai Siri- . . „ , _ .
jos delegacija grįžo iž Maskvos K“". bran«us Lletuv08

ir pranešė apie sovietų pažadė
tą ūkinę ir ginklų pagalbą. Tuo 
metu buvo išvaryti 3 Amerikos 
diplomatai, apkaltinus juos per 
versmo rengimu, kai tuo tarpu 
tylų perversmą surengė pati 
Maskva.

Tylusis perversmas Sirijoj į- 
vyko be Maskvos ginklo pagal
bos. Sirija krinta į sovietų glė
bį Čekoslovakijos pavyzdžiu. 
1948 m. Čekoslovakijos Bene
šąs ir Jan Masarykas nesuge
bėjo pasipriešinti šovininėm 
pinklėm. Jie liko komunistų au
komis. Vakaruose tikima, jog 
tokio likimo susilauks ir dabar
tinis Sirijos prezidentas Kuwat- 
ly, kuris Maskvai tik laikinai 
priimtinas.

Ir kas toliau?
Vakarams Sirija jau dingo. 

Ar vakariečiai pajėgs ją išlaiky 
ti bent iš vardo neutralią? Tik
riausiai tai priklausys nuo so
vietų norų. Tuo tarpu Amerika, 
neturi ką daryti. Eisenhowerio 
doktrina negali būti pritaikyta. 
Amerika remti ir ginti yra įsi
pareigojusi tuos Art. Rytų kraš 
tus, kurie to patys nori. Sirija 
Amerikos pagalbos neprašys.

Valstybės sekretoriaus Dulles 
pavaduotojas Robertson skren
da į Turkiją padėties aiškinti. 
Maskva šaukia, jog Amerika, 
Anglija, Turkija ir vakariečiams 
draugiški arabų kraštai Sirijai 
organizuoja blokadą. Šitoji ap
linkybė gali įvykius uždelsti ta 
prasme, jog Sirija artimiausiu 
laiku dar nevirs visišku sovietų 
satelitu. Tam bus palaukta pa
togesnio momento. Bet Maskva 
ruoš kelią tolesniems įvykiams.

tų, spaudos klubuose mokėjimų 
ir pan. srityse, — savo knygy- 

Lietuviškas spausdintas žodis papildyti naujais leidiniais; 
yra tautinės stiprybės išraiška.
Lietuviškas spausdintas žodis 
klesti spaudos darbininkų pasi
šventimu, bet ne leidėjų pelno

vardas, kiekvienas savo jausmą 
teišreiškia parama lietuviškai 
kultūrai, pirmoje eilėje — spau 
dai.

Spalio mėnuo skelbiamas lie
tuvių spaudos mėnesiu. Ta pro
ga prašoma:

1. Periodinę spaudą — sustip 
rinti lietuviško laikraščio ir kny 
gos propagandą;

2. Rašytojus — trumpomis 
apžvalgomis supažindinti visuo
menę bent su kelių paskutinių 
metų knygos derliumi;

3. Leidėjus — papiginti kny
gas, kad geros valios lietuviui 
būtų lengviau ryžtis didesnio 
skaičiaus knygų pirkimui;

4. Kiekvieną lietuvį — patik
rinti savo sąskaitas ir įsiparei
gojimus laikraščių prenumera-

ir jos neleidžia sunaikinti. Pri 
ralumo skraiste? Greičiausiai simenamas Anglijos ir Prancū 
tai priklausys ne nuo vakarie- zijos kolonializmas ir Anglijos Londone didėja nerimas, jog į'
čių pastangų ir ne nuo Sirijos 
noro, bet nuo Maskvos valios. 
Jei sovietams pasirodys pato
giau Siriją laikyti tokią, kokia 
dabar yra, jie tokią laikinai pa
liks, bent kol kalbamasi a- 
pie nusiginklavimą ir koegzis
tenciją. Bet jei sovietams pasi
rodys, jog reikia kalti geležį kol

šeimininkavimas Art. Rytuose. 
Vakariečiai pinigais ir ginklais 
rėmė ir remia draugiškus arabų 
kraštus. Parama tik tokio dy
džio, kad ji nesudarytų sąlygų 
Izraelio užpuolimui. Sirija gink 
lais ir pinigais paramos nega
vo. Eisenhowerio doktriną ji pik 
tai atmetė, nes jau buvo pasi-

ji karšta, Sirijos pasidarymas siūlęs kitas rėmėjas — sovietai, 
sovietų satelitu neišvengiamas. Sirijos prezidentas Kuwatly

NAUJAS IZOLIACtONIZMAS

Illinois senatorius, Paul Doug
las, “New York Times Maga
zine” žurnale svarsto pasireiš
kusį Amerikos visuomenėje nau 
ją izoliacionizmą. Sako:

Reikia pasakyti, kad neleng
va betkuriai tautai ilgus metus 
vesti užsienio politiką ištiesta 
ranka su parama ir kooperavi- 
mu. Po karo jau praėjo dvylika 
metų. Kilo krizė po krizės, ir 
Amerikos visuomenė kiekvienai 
atsiliepė. UNRRA išgelbėjo Eu
ropą nuo bado, o Maršalo pla
nas pastatė ant ekonominių ko
jų. Po to, sudaryta Atlanto ap
sigynimo sąjunga # ir apginta 
Korėja. Mes išleidome milžiniš
kas sumas sa ve apginkluoti, o 
užsieniui davėme 60 bilionų do
lerių visokeriopos paramos. Mū
sų valstybinis biudžetas siekia 
70 bilionus dolerių.

Reikia stebėtis, kaip mūsų 
visuomenė tą viską be didelių 
protestų panešė. Jokia tauta is
torijoj neparodė tokios išmin
ties apsaugoti ir save, ir padėti 
kitiems. Tačiau, aišku, net ide
ališkiausia tauta gali pavargti, 
nes eina metas po meto, o naš
ta nelengvėja. Pavargsta jaus
mai ir protas. Ypač gerovės me 
tu, kai žmonės nenori rimtai gy
venimo klausimais pagalvoti.

Todėl mūsų konservatyvūs va 
karų respublikonai gali susitar
ti su tiek pat konservatyviais 
pietų demokratais ir nebenorė
ti tfėk su užsieniu kooperuoti, 
ar tiek jam paramos duoti, kiek 
pirmiau. Jie gal panorės, kad 
Amerika įsitrauktų į savo keva-

lą. Prieš juos gai, tačiau, stot 
mūsų visuomenės vis didesnis 
supratimas komunizmo pavo
jaus ir atominio karo grasos. 
Be to, kodėl mums gėdytis su
šelpti draugus ir nenorėti ki
tiems padėti? Tiesa, sunku ge
rą širdį rodyti, kada po dešim
ties metų didelio dėkingumo ne
simato. Bet Kristus sakė: “Ką 
tik padarysite menkiausiam sa
vo broliui, tą padarysite man”.

V..

ATSISAKOM NUO SENOJO 
“SVIETO”

Anglų darbo partija (socialis
tinė) išleido programinę brošiū
rą “Industry and Society” (Pra 
monė ir visuomenė), apie kurią 
anglų katalikų žurnale “The 
Tablet” Londone rašoma:

Brošiūra partijai siūlo (sugrį
žus valdžion) palikti pramonę 
privatinėse rankose, tik balsui 
įgyti pirktis daugiau, ar mažiau 
šėrų. Nesistebime, jei prieš tai 
kilo daug socialistinių balsų. 
Juk, sako, čia siūloma atsukti 
nugarą socializmui ir atsisakyti 
pagrindinio principo, būtent 
pramonės nuosavybės ir kontro 
lės suvisuomeninimo.

Protestuotojų tiesa. Juk tokie 
darbo vadai, kaip Keir Hardie, 
Ramsey MacDonald, Snowder. 
ir Atlee (jaunatvėje), stovėda
mi už pramonės sunacionalizavi- 
mą, sakė, kad privatinė nuosa
vybė yra dalykas nedoras ir vi
suomenei žalingas. Jų karštas 
idėjas, kurios sujaudindavo dau 
gelį, dabar pakeičia darymas |>el 
no valstybei. V.

4 milionus gyventojų turinti 
Sirija vakariečiams nebūtų di
delis objektas, jei ji būtų nuo
šalesnėje , vietoje. Vakariečiams 
pavojus yra tame, jog per Siri
ją eina arabų naftos vamzdžiai, 
jog Sirija yra pirmoji arabų 
valstybė, kurioje Maskva nevar 
žomai suka savo lizdą arabų pa
sauliui drumsti, jog per Siriją 
sovietai turi galimybę įsigalėti 
rytiniame Viduržemio jūros pa
kraštyje, kai ligi šiol Vidurže
mio jūra buvo laikoma vakarie
čių jūra. Dar daugiau. Su įsiga
lėjimu Sirijoj sovietai peršoko 
Bagdado pakto pylimą, nes Si
rija yra anapus Turkijos ir Ira-

laikomas dešiniuoju žmogumi, 
bet Amerikos priešu. Ministeris 
pirmininkas eina su sovietais. 
Kariuomenės priešakyje stovėjo 
ne komunistai, bet dideli Ame
rikos priešai. Karo žvalgybos 
viršininkas pulkininkas Saraj 
dirbo pagal Maskvos nurody
mus. Dešiniųjų jėgos neturėjo 
atramos: jos bijojo visiško Mas
kvos įsigalėjimo, bet su sovie
tų pagalba rodė neapykantą A- 
merikai. Su stipria Maskvos pa
galba Egipto pergalė Sueze tu
rėjo didelės įtakos į Sirijos įvy
kius. Prieš porą savaičių Siri
jos prezidentas, neabejotinai 
sovietinių jėgų spaudžiamas, iš-

Sirija plaukia ne tik sovietiniai 
ginklai, bet if sovietų technikai. 
O tai yra vaizdus ženklas, jog 
sovietai iš Sirijos nemano trauk 
tis ir reikia skaitytis su sun
kėjančia padėtimi.

Kai Londono nusiginklavimo 
konferencijoje beviltiškai jieško 
ma kelių į taiką, kai Maskvoje 
komunistinis jaunimas savo kon 
grėsė daugiausiai kalbėjo tik a- 
pie taiką ir -smerkė jos drums
tėjus, Maskva Sirijoj laimėjo šal 
tojo karo mūšį. Koks didelis 
skirtumas tarp gražių žodžių ir 
piktų darbų.

Perdidelis dėmesys sekant ki 
tų silpnybes ir klaidas yra prie
žastimi, kad mirštame neturė
dami laiko pažinti savųjų.

—Anonimas

Tebūnie palaimintas tas žmo
gus, kuris, neturėdamas ką pa
sakyti, susilaiko nuo pateikimo 
žodinių to fakto įrodymų.

— G. Eliot

JANIS KLIDZEJS

Otlėfu ttočta A

L__ROMANAS

(TĘSINYS)

“...Paskutinę dainą dainuoju,
Ilgai dainuoju ją...
Pasiėmiau tavo žiedą 
Kelionei dovanotą...
Ilgai manęs rudakyte,
Tu nebematysi jau...

Ir dar ir kitokias.
Daug čia buvo tokių, kaip jis, ir Andriui pasida

rė taip gera, gera. Įsimaišė į būrį ir dainavo kartu.
Čia buvo tikrojo gyvenimo, srovė.

Plėtėsi sutemos. Dangus niaukėsi pilkai. Prieš 
lietų. Dar valanda iki traukinio.

Dar pusvalandis. Jau pirko biletus. Pulkais ne
ramūs vaikščiojo. Keli dar dainavo.

Pradėjo lynoti. Smulkus, rūškanas lietus. Toks1 
pilkai mėlynas vakaras. ,

Andriui buvo nusibodę ir kalbėti ir dainuoti ir jau ėjo 
sėdėti, fijo pasivaikščioti. Prietemoje po medžiu kaž
koks siluetas. Tamsoje nebuvo galima įžvelgti veido.
Tačiau jautė kažką artimo, pažįstamo. Net tas sto
vėjimas.

Andrius nepažino. Tarai tyrinėdamas ėjo pro ša
lį. Arčiau, arčiau...

5. Lietuvių organizacijas — 
įsijungti į tiesioginį spaudos pla 
tinimo darbą vietos kolonijose.

Lietuviškos knygos ir spau
dos būklė nėra džiuginanti. Spau 
dos mėnuo tebūna proga šią 
būklę pagerinti.

Jūsų k.-’ygų spinta yra veid
rodis. kuriame teisingai atsispin 
di jūsų ir patriotizmas ir kul
tūrinis lygis.

JAV LB Kultūros Fondas

Iš skambėjimo pažinsi, ar in
das sveikas, ar įskilęs; iš kalbos 
pažinsi, ar žmogus išmintingas, 
ar paikas. — Deniostenis

Auksas išbandomas ugnimi, ma 
teris išbandoma auksu o vyras 
išbandomas moterimi. —>Quilou

Kaip geležį suėda rūdis, taip 
pavyduolį gražia pavydas.

—Plutarchas

Jau laikas užeiti į . •.
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
fr pradėti planingai ir reguliariai taupyti!
DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1906 M.

SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
$10,000.09 JAU NUO 1935 M.

INSURED

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Chartered and Supervised by the United States Government 
JOHN J. KAZANAUSKAS, President

2202 WEST CERMAK ROAD Virginia 7-7747
CHICAGO 8, ILLINOIS

JONAS GRADINSKAS
J. O. TELEVISION 00. PARDAVIMAS IR TAISYMAS

ŠIENLIGĖ PUOLA!
Vėsintavas su gera filtru — išganymas

NUOLAIDA LIG 1/3
2512 W. 47th St. * TeL FRontier 6-1998

Atdara kasdien Iki 6 vai., pirmad. ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

STASYS
2146 So. Hoyne Ave.

ANGUS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

FABIJONAS
Telef. Virginia 7-7097

atliekame dideliu: lr tr-Jhia automobilių remontui. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas Parduodame intomobtluj dalis z

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, Sav.

2641 Wesf liet Str. (Kampas Talrnan Ave.)
Telef. PRospeet 8-9842, Namų tel. VVAlbrook 5-5934

— Andriau...
Andrius apsistojo lyg į kitą pasaulį žengęs. Toks 

lyg Marytės balsas.
— Atėjau... Norėjau pamatyti, kaip išvažiuosi.
Andrius stovėjo save keikdamas, kad neturėjo 

tinkamų žodžių ką jai pasakyti. Toks priblokštas ir 
linksmas.

Ūžė traukinys: Dvi raudonos akys artinosi per 
netolimą mišką.

— Andriau...
— Mariuk... Tu atėjai tokį kelią! Viena ir tam

soje.
— Andriau, tu man rašysi, tu pasakosi, kaip gy

veni? Apie viską... vakarais skaitysiu ir...
— Rašysiu daug. Ir tu man rašyk daug. Apie 

mokyklą, apie mano draugus. Apie save daugiausia.
Traukinys! žodžiai skubėjo.
— Aš turiu eiti. Gyvenk laimingai!
— Gyvenk laimingas, Andriau...
Mergaitė nepaleido rankos.
Staiga jis apkabino ją, priglaudė mergaitės gal

vą prie savo peties, ir jo skruostas prisilietė jos plau
kus. Greitai, trumpai.

Tada jis dar nemokėjo bučiuoti. Gal tai buvo dro
vumas, gėda ar šventumo saugojimas.

— Gyvenk linksma...
— Gyvenk laimingas...
Du ašaroti balsai. Jis skubėjo. Įšoko. Traukinys

tr
Andrius stovėjo duryse ir mojavo ranka. 
Kibirkštis žiebdamas traukinys pradėjo alsuoti 

stipriau. Jau bėgo.
Mergaitė nutraukė baltą skarelę, ir jos mojavi

mai buvo matomi sumirkusioje tamsoje.
Išnyko. Apgaubė naktis.

Toli į priekį prošvaistę mesdamas ir puškodamas, 
traukinys lėkė į Rygos pusę.

Mergaitė su balta skarele nuleistoje rankoje dar 
valandėlę stovėjo ten pat, tolimųjų (raukinio garsų 
klausydama. Užgeso ir jie.

Taip ji pamažu pradėjo eiti. Į plaukus lijo. Ji ne- 
apsirišo skarelės.

Liūdnai, tarsi dejuodamas, ūžė miškas. Dešimt 
kilometrų tamsoje ji ėjo viena. Neskubėdama.

Po žingsniais taip savotiškai girgždėjo vieškelio 
žvyras. ' '

20.

Geležinį taktą mušdamas ir ūždamas, traukinys 
nešė šimtus žmonių ir jų mintis į Rygos pusę. Andrius 
ėjo iš vieno vagono į kitą, pažįstamų jieškodamas. 
Juk keliolika buvo stotyje — kur jie visi pranykę? 
Atsisveikindamas su Maryte, buvo nuo jų būrio atsi
traukęs.

— Čia uždrausta pereiti! Koks jūsų biletas? — 
įsakančiu tonu klausė konduktorius.

Andrius parodė biletą.
— Čia antroji klasė. Eikite atgal!
Andrius ėjo atgal. Kažkurioje stotyje išlipo ir 

perbėgo iki sekančio trečios klasės vagono.
Vienoje kūpėję jauni žmonės lošė kortomis ir gar 

siai juokėsi kaip gerai užstatyti patefonai. Kitoje kū
pėję sėdėjo studentai ir studentės su spalvotomis ke
puraitėmis ant galvų. Jie laužė ir valgė šokoladą. Ka
valieriai savo damoms pasakojo anekdotus. Dailiosios 
kikeno.

Andrius sustojo nuošaliai ir valandėlę klausėsi.

IBus daugiau).
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Clevelando lietuvių skautų stovyklautojai prie stovyklos kryžiaus.

Penktadienis, rugpj. 30, 1957

VESTUVES

6. m. rugpjūčio 10 d. naujo- 
Į sios parapijos bažnyčioje kun. 

dr. Širvaitis suteikė moterystės 
sakramentą Janinai Navickaitei 

fi ir Jonui Puškoriui.

Jauniesiems apaštališką po
piežiaus palaiminimą prisiuntė 
jaunosios dėdė Jo Ekscelencija 
vysk. V. Padolskis.

Vestuvių vaišėse, kurios pra
ėjo kuklumo ženkle, dalyvavo 
kun. dr. Širvaitis, “Jaunimo Žy
gių” redaktorius A. Kasulaitis 
bei jaunųjų artimi giminaičiai

t
Abu jaunavedžiai yra baigę 

augštuosius mokslus ir įsigiję 
magistro laipsnius: jaunoji 
Library Science, jaunasis — E- 
lectrical Engineering srityje. A- 
bu taip pat gyvai reiškiasi ir 
lietuviškoj veikloj, t. y. priklau
so Lietuvių Alumnų klubui bei 
kitoms organizacijoms ir ben
dradarbiauja lietuviškoj spau
doj.

Povestuvinėn kelionėn jauna
vedžiai išvyko į Kanadą.

LIETUVIŲ DIENA
Visi džiaugsis ilgu šios savai

tės savaitgaliu, bet daugiausiai 
džiaugsmo ir pasitenkinimo su
silauks tie, kurie rugsėjo 2 d. 
dalyvaus penktoje Lietuvių die
noje Diamond Lake. Ši vietovė 
lengvai surandama važiuojant 
Mayfield Rd. — 322 keliu, maž
daug 18 mylių nuo Clevelando 
miesto centro.

Pradžia 11 vai. Programoje: 
trumpą žodį tars kun. dr. Šir
vaitis, “Ąžuolų” oktetas ir akor 
deonistii grupė, vadovaujama 
Juliaus Kazėno, atliks lietuviš
kų ir pasaulinių kompozitorių 
kūrinių, jaunieji sportininkai 
parodys keletą sportinių nume
rių. Laimingieji galės laimėti 
naują siuvamą mašiną ir kitų 
vertingų dalykų. Bus užkan
džiai, gėrimai, gera muzika ir, 
aišku, gera nuotaika.

Visi sutvarkykime laiką taip, 
kad galėtume visų lietuvių šven 
tėje-gegužinėje pabuvoti, pasi

šnekučiuoti, pasivaišinti ir ma
loniai laiką praleisti savųjų tar 
pe.

GARBINGA SUKAKTIS
Pereitą šeštadienį Steponas 

ir Juzė (Kemėšytė) Nasvyčiai 
savo sūnaus dr. inž. Algirdo re
zidencijoje atšventė 50 metų 
auksinių vestuvių sukaktį. Gar
bingus sukaktuvininkus pagerb 
ti susirinko per 120 asmenų, 
gauta kelios dešimtys sveikini
mų telegramomis ir laiškais iš 
Lietuvos, Vokietijos, Australi
jos ir kitų kraštų bei įvairių 
Amerikos miestų. Sveikintojų 
tarpe buvo Lietuvos konsul. P. 
Daužvardis, red. L. Šimutis, mu 
zikas Banaitis ir visa eilė gar
bingų Lietuvos žmonių.

Pagerbimo akademijai vado
vavo Juozas Stempužis. Žodžiu 
linkėjimus perdavė muz. Alf. 
Mikulskis — savo ir Čiurlionie- 
čių vardu, (Stp. Nasvytis yra 
jų garbės narys), įteikdamas 
gražų dail. V. Raulinaičio adre
są. Stp. Nasvyčio pastangomis 
čiurlioniečiai įsikūrė Clevelan
de. Stasys Barzdukas, Ameri
kos Bendruomenės Centro val
dybos pirm., nuoširdžiai svei
kino jubiliatus ir dėkojo už “iš
tikimybę lietuvių tautai”, jo as
meninę pagalbą Bendruomenei. 
Stp. Nasyytis dabartiniu metu 
yra Bendruomenės centrinės a- 
pylinkės pirmininkas. Kalbėto
jas džiaugėsi, kad ir jo vaikai 
yra stipriai įsijungę į bendruo
meninį darbą. Prov. K. Mažonas 
sveikino lietuvių farmaceutų 
vardu ir iškėlė sukaktuvininko 
nuopelnus Lietuvos farmacijai. 
Jos brolis Antanas Nasvytis pas 
kaitė Stepono ir Juzės garbei 
parašytos poemos prologą. Pa
dėkos žodį tarė pats “jaunasis”, 
padėkodamas visiems už meilius 
žodžius, gausias dovanas ir pa
sižadėjo ir ateity, kiek jėgos 
leis, dirbti lietuviams ir Lietu
vai. Akademija baigta Tautos 
himnu. “Jaunasis” — 74 ir “jau 
noji” —f 72 metų gerai jaučia
si, judrūs ir dažni lietuviškųjų

parengimų lankytojai ir talki
ninkai. Juzė Kemėšytė-Nasvy- 
tienė — didelė jaunų dienų sce
nos mėgėja, dainininkė ir vei-. 
kėja. Ilgiausių metų!

GASTROLĖMS Į KOLUMBIJĄ
Rugsėjo 1 d. miela clevelan- 

dietė dainininkė solistė Aldona 
Stempužienė išvyksta gastro
lėms į Pietų Ameriką — Kolum 
biją. Dainos mėgėjai surengė 
atsisveikinimo kavutę Šv. Jur
gio parapijos salėje. Tai buvo 
tartum ir kukli clevelandiečių 
padėka solistei, kuri visada mie
lai atlieka programų dalis mū
sų minėjimuose, gieda liet. baž
nyčiose, garsina lietuvių vardą 
savo koncertais amerikiečių pub 
likai. Savo gražiu balsu ir verž
liomis pastangomis ji yra pa
siekusi augšto solistės meninin
kės laipsnį; publikos yra mė
giama ir mielai klausoma.

Prie gražiai papuoštų stalų 
susirinko arti šimtas clevelan
diečių, visokio amžiaus< visokių 
pažiūrų ir įsitikinimų asmenų. 
Sukalbėjus kun. P. Dzegoraičiui 
maldą, šio pobūvio rengėjų ko
misijos pirm. S. Laniauskas, 
kreipdamasis į solistę, nurodė 
priežastis, dėl kurių šis pobū
vis surengtas ir palinkėjo lai
mingos kelionės ir sėkmingų kon 
certų mūsų broliams Pietų Ame 
rikoje. Toliau pobūviui pirmi
ninkauti pakvietė Jaunutį Nas- 
vytį, Čiurlionio ansamblio pirmi 
ninką. Kalbėjusieji — Alf. Mi
kulskis, čiurlioniečių vardu, 
Kaz. Karpius, Aldonos sponso-

rius ir einąs Bendruomenės apy 
linkės vald. pirm. pareigas, dr. 
VI. Ramanauskas ir Mdam. Caf- 
farelli iškėlė jaunosios solistės 
nueitą meno kelią, jos atkak
lias pastangas veržtis į meno 
viršūnes, jos “Dievo duotą bal
są”, ragino “sužibėjusius talen- 
tus-žiburėlius neužgesinti, bet 
juos globoti ir sudaryti sąlygas 
jiems ir toliau žibėti (dr. V. Ra- 
Ramanauskas-Ramonas). Dr. 
Ramonas išvykstančiai įteikė 
500 dol. dovanų, gautų iš Chi
cagos Liet. Tautinės Sąjungos 
— 100 dol., inž. E. Bartkus — 
100 dol., inž. J. Jurkūnas — 
100 dol., dr. Spt. Biežis — 100 
dol. ir adv. A. Olis — 100 dol.).

Išvykstančioji solistė pobūvio 
dalyviams, akompanuojant Mm. 
Caffareli (jos vardu yra’Cleve
lande veikianti opera) padaina
vo Kačanausko, Vanagaičio,

Samsono ir Dailios ariją ir Car- 
men ariją.

Padėkos žody solistė Stempu
žienė pabrėžė, kad gal daugiau 
pagarbos ir įvertinimų nusipel
no tie lietuviai kultūrininkai ir 
menininkai, kurie savo visą lais
vą laiką atiduoda lietuvių ir 
Lietuvos reikalui, negaudami 
jo įvertinimo, net aplodismentų. 
Pobūvio pabaigoje S. Laniaus
kas padėkojo visiems dalyviams. 
Pobūvio metu gauta 327 dol. 
pajamų.

Solistė Aldona Stempužienė
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FREE
GIFT

OFFER

GENUINE DURAN SHOPPER 
FOR $100.00 SAVINGS
When you open a new aceount 
of $100.00 or more, or make 
an addition to your present 
aceount of the šame amount, 
this attractive strong and 
sturdy shopping bag of genu- 
ine DURAN is yours FREE.

To Savers During September
TIMELY SCHOOL KIT 
FOR $10.00 SAVINGS
This complete sėt of pencils, 
ruler, eraser and sharpener 
is FREE when a new aceount 
of only $10.00 or more is 
opened, or when the šame 
amount is added to your pres* 
ent aceount.

now is the time..,
j TO SAVE . . . WHERE SAVING PATS

4% on PREPAID ACCOUNTS
W«'re Grovving . . . GROVV/NG .. . GROVV/NG 
... T/ianks to your thrift and good judgment

»»» .
tesi . 
IMI
19M._

1954
1955 __
1956 ___
1957.._.

________  1,074,217.74
.........  4.011.41 J.04
__________ 2,353,200.99
................ 7,372,493.01
___ 8,281,967.19
___10, *32,452.14
......14,243,990.52
16,081,794.67

Now Over SIXTEEN MILLION 
Dollars Strong

VVhere the SAFFTY of Your 
■ Savinps COMfS FIRST

L

Offisr Horrrt for YOUR Convenienet 
9 A.M. TO • 7.M. Seturdoy. 9 A.M. TO I 7.M.

Tlivrtday - Friday. 9 AM. TO S R M.
CtOSIO AU DAT W«dnatday

ST. ANTHONY SAVINGS 
and Loan Association

1447 So. 49th Court 
TO 3-1131 • Cicero 50

SERVING YOU SINCE 1922 ZZ1

STATYBAI 
IB NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS IJTWINAS, Pres.
3039 So. Halsted St.

TeL Vlctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai.

Raštinė atidara kasdien nno 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

NUO UŽSISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ 
Tie, kurie kfenčia nuo SENŲ. 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagali ramiai sSdetl lr naktimis 
miegoti nes Jų užsisenėjuslos žalždoa 
niežėjimų lr skaudėjimų senų atvi 
ru lr skaudžių žalždų uždekite 
LEOULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyea palengvins Jusu skaudėjl 
mų lr galėsite ramiai miegoti nak 
tj Vartokite Jų tapgl nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
nležCjimų Ilgos vadinamos P8ORLA- 
8IS. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos lr perplyšlmų 
tarppirščlų. Tra tinkama vartoti nuc 
džlūstančios suskllslos odos dedlr- 
vlnių, odos Išbėrimų lr t t taipgi 
tinkama vartoti- vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų JI yra gera gyduolę nuo Iš
viršinių odos Ilgų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
ct., $1.26. Ir $8.60.
Pirkite vaistlneseChl- 
cagoj lr apylinkėse—
Mllwaukee. Wlsc., Ga
ry, Ind. ir Detroit, Mi
chigan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo
ney order |

LEGULO, Department D., 
5618 VV. Eddy St- Chicago 34, IU,

'S
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lėktuvu išskrenda į Medellin, Ko 
lumbiją, kur rugsėjo 6 d. duos 
koncertą Lietuvių dienoje ir 
rugsėjo 16 d. su simfoniniu or
kestru atliks programą. Solistė 
išvyksta Kolumbijos Lietuvių 
Katalikų komiteto kviečiama. 
Geriausio pasisekimo jos kon
certams. Apie tolimesnes jos 
gastroles painformuosime, kai 
tik gausime pranešimų iš Pietų 
Amerikos.

Estera Alšėnienė 
vasaros metu pavadavo lietuvių 
Radijo valandos vedėją J. Stem 
pužį ir gražiai pravedė lietuviš
kus pusvalandžius. Jau ir anks
čiau ji yra nekartą parengusi 
radijo vaidinimų vaikams ir mi
nėjimams.
Solistas Stasys Baranauskas,

kviečiamas D. L. K. Birutės

draugijos, dainuos Clevelande 
rugsėjo mėn.
Kino artistė Rūta KilmonytS-

Lee
atvyksta į Clevelandą ir daly
vaus Ąžuolų sukaktuviniame 
koncerte spalių mėn.

Algis Liutkus ir Romas 
Apanavičius,

garbingafi atlikę karinę prievo
les Amerikos laivyne (Navy), 
sugrįžo į Clevelandą. Algis to
liau tęs studijas VVestern Re- 
serve universitete architektū
roje, o Romas tik pradės studi
jas.
S. Raštikio atsiminimų II dalis
yra labiausiai perkama knyga. 
Nemažą pasisekimą turi ir M. 
Vaitkaus “Mistiniame sode”. 
Knygas galima- įsigyti Spaudos 
kioske. S. G.

LABOR DAY SPECIALS 

(įį

Stephens Liquors
• 4134-36 Archer Avenue

(Kampas Francisco gatvės) 

Telefonas LAfayette 3-1933

R O P H I
Geriausias prancūziškas konjakas

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONOGRAPHAI — 1958 modeliai 

NUOLAIDOS IKI 50% !
Instaliavimas ir garantija nemokamai

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 South Halsted Street Tel. CA 5-7252

PARDUODAME IR TAISOME

Jr

%

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

LOVOMS, STALAMS, LEMPOMS, PARLOR SETAMS 
IR ŠIMTAM KITŲ PREKIŲ.

Taip pat didelis pasirinkimas naujausių ir moderniškiausių 
rakandų, TV, vėsintuvų, šaldytuvų, pečių, veidrodžių ir kt.

F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Telef. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4 :30.

Choro vedėjas 
K. Steponavičius,

savininkas

BISQUIT, FRENCH GOGNAC Fifth $4.98
GRAIN ALCOHOL 190 Proof 5th $4..85
DASILVA, PORTUGUESE BRANDY

10 metų senumo 5th $3-89
ASBACH URALT — Vokiškas 5th $5.69
DUJARDIN BRANDY 5th $5-69
VIETINIS BENEDIKTINAS 5th $3.59
IMPORTUOTAS ” 5th $7.29
IMPORTED ITALIAN VERMOUTH Quart $“| .29

IMPORTED FRENCH BORDEAU 5th 98c
SKAIDRIOJI 5th. $3-29
MIDUOLIS $3.59
KRUPNIKAS, lietuviškas receptas 5th $3.49
ZUBR0WKA — su importuota žole 5th $3-79
IMPORTUOTAS VOKIŠKAS ALUS

Dėžė 24 būt. $5.97
PAS MUS PASIRINKIMAS DIDŽIAUSIAS, 

KAINOS PIGIAUSIOS

DIDELIS PARKING LOT DEL KLIENTŲ

mok**6

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avcaaa Tel. LA3-&ZTP 
AUGUST SALDUKAS Presld

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVE., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6 1882

J?

%

Pradekit Taupyt šiandien. Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti ild 810,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Ave., j vakarus nuo California Ave.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. Ir 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad 9 vai. iki 8 v.v
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Penktadienis, rugpj. 30, 1957 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

MŪSŲ KOLONIJOSE
Boston, Mass.

IS ALT VEIKIAIS

Paminėjo prof. M. Biržiškos 
sukaktį

"Laisvės Varpo” programos 
vedėjas P. Viščinis per savo 
radijo programą rugpjūčio 25 d. 
gražiai paminėjo prof. M. Bir
žiškos 75 m. amžiaus sukaktį 
ir kvietė visus lietuvius tą su
kaktį minėti.

Cicero, III.
Didžioji sukaktis

Cicero miesto gatvės puošia
mos vėliavomis besirengiant rug 
sėjo 22 dienai, kada jvyks mil
žiniškas įvairių tautų bei gru
pių paradas, užbaigiant miesto 
100 metų sukakties minėjimą.

Nepasilieka ir lietuvių komi
tetas, įsisteigęs šimtmečio mi
nėjimui, į kurį įeina šie asme
nys: garbės pirmininkai gerb. 
prelatas Ignas Albavičius ir 
miesto asesorius J. F. Kimbar- 
kas, pirm. R. Mack, vicepirm. 
A. L. Matulis ir J. Tarulis, sekr. 
V. Pajaujis ir J. Philips, iždin. 
J. Butkus ir A. Zakaras. Stro- 

aptariami artitniausiame ALT I piai rengiasi lietuvių dienai, ku- į 
ri įvyks sekmadienį, rugsėjo 15 
d. Cicero miesto stadione, 1909 
So 52nd Avė., šeštą vai. vaka
re. Įvairios komiteto komisijos 
bei organizacijų atstovai deda 
visas pastangas, kad deramai 
prisirengtų minėtai dienai ir 
kad pasirodytų, jog lietuviai tu
ri nemenkas jėgas meno srityje, 
o taipgi įvertina taip retai įvyk; 
stančius įvykius, kaip šiuo at
veju šimtmečio minėjimą.

Programos komisija — Bro
nė Jameikienė, J. Skrupskis, 
kun. Patlaba, dr. Z. Ašoklis, C. 
Grincevičius, V. Sudeika ir J. 
Krivickas jau išmatavo Cicero 
miesto stadiono kiekvieną kam
pelį, kad kodaugiausia sutalpin
tų programos dalyvių. Progra
mos atlikime dalyvaus solistai 
Algirdas Brazis, baritonas, ir 
Ona Stankaitytė, sopranas, Dai
navos ansamblis su 100 daini
ninkų, vedamas St. Sodeikos, ir 
šokėjų grupė “Žilvitis” talkinin 
kaujant “Ateities” šokėjų gru
pei. Šokėjams vadovaus Bronė 
Jameikienė.

Cicero lietuviai tokio parengi
mo su taip plačia ir įdomia pro
grama dar neturėjo. Dėl to kiek

ALT Bostono skyrius buvo 
nutaręs kviesti pagrindiniu kal
bėtoju ateinančių metų Vasario 
16 d. minėjimui senatorių Vill- 
liam F. Knowlandą. Iš senato
riaus gautas atsakymas j kvie
timą, kuriame apgailestauja, 
kad negali pažadėti dalyvauti 
ir kalbėti tame minėjime. Da
bar teks kviesti kitą kurj žy
mų šio krašto politikos žmogų.

ALT Vykd. komiteto sekre
torius dr. P. Grigaitis parašė 
oficialų raštą ALT Bostono sky 
riui, pranešdamas, kad yra nu
matyta ateinančių metų birže

lio mėn. antroje pusėje kviesti 
visų Amerikos lietuvių kongre
są Bostone 1958 m. birželio 

-mėn. antroje pusėje. Prašo pa
sirūpinti patalpomis ir sudary
ti reikiamas komisijas kongre

sui rengti. Posėdžių, banketo ir 
• nakvynių patalpų reikalu jau 
tartasi su Statler viešbučio va- 

' dovybe, o kiti klausimai bus

.. Bostono skyriaus posėdyje.

, Bostono Lituanistikos mokykla 
- pradeda darbą š. m. rugsėjo 7 d. 

9 vai. ryto. Mokykloje yra eilė 
.pasikeitimų, kuriuos paskelbsi
me vėliau.

Bendruomenės gegužinė 
/rugpjūčio 25 d. negalėjo įvykti 
♦/Brocktone dėl lietaus ir buvo 

perkelta į Taut. namus So. Bos
ton.

Išvyko turistinei kelionei 
* Dr. A. Kapochy su žmona ir 
>jų giminės Michelsonai išvyko 

, ilgesnei kelionei po šį kraštą. Iš 
^praeitos kelionės St. Michelso- 
. nas yra parašęs knygą, kuri 

dabar baigiama išleisti.

Il>u lietuviai gydytojai Lahey 
klinikoje

Garsiojoje Lahey klinikoje 
dabar atlieka praktiką du lietu- 

. viai -gydytojai — dr. S. Jasai- 
' tis ir iš Chicagos atvykęs dr. 

’ G. Bylaitis.

z Kun. J. Klimas, kun. A. Kneižys 
ir muz. J. Kačinskas 

rugpjūčio antroje pusėje atosto 
gavo.

».
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METINIS VASAROS 
PIRKIMAMS 

KRAUTUVIŲ SĄRAŠAS
Geresnės vertybės ir 

patarnavimas West 63rd Street

Prekybininkai šiame atsižymė
jusiame biznio centre pietinėj 
miesto dalyje teikia jums geras 
vertybes bei įvairiausius pa
tarnavimus. Šie prekybininkai 
turi supirkę milionų dolerių ver
tės prekių kurios parduodamos 
neaugštom kainom ir garantuo
tai patenkins visus klijentų reika 
lavimus.
PIRKIT PAS JUOS ŠIANDIEN 

IR KIEKVIENĄ DIENĄ

ATOMINIS VAIZDAS

T - '■
Ji

' 't ‘ '
v ’■ y. - ' W JT'

' >. i . '
- ■■■ 'i' >

» •: :?• • :* •
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Tai dar vienas vaizdas iš paskutiniųjų atominių JAV 
bandymų Nevadoje. (INS)

vieno lietuvio ir lietuvės prieder 
mė dalyvauti minėtoje šventė
je, kur ne vien pasigėrės gražia 
programa, o ir pagerbs Cicero 
miesto garbingą praeitį ir dabar 
tį. Randasi dar tokių lietuvių, 
kurie apsigyveno Cieeroje dar 
tais laikais, kai gatvės nebuvo 
grįstos ir šaligatviai buvo me
diniai, lietuviai buvo persekio
jami kitataučių ir vadinami gri- 
noriais. Tačiau lietuviai, nors 
ir mažamoksliai būdami, ilgai
niui kultūroje net parlenkė ki
tataučius. Dabar Cicero lietu
viai turi savo dvasines bei kul
tūrines žymias įstaigas, turi nuo 
savus puošnius namus ir turi
gerai gyvuojančias įvairias or-i Zaikienė, A. Dundzila, B. Bud-

V

B & M CLEANERS
2648 W. 63rd Street 
PROSPECT 6-3510 

All vvork Done on Premises 
All Garments Returned in 

Plastio Bags.
Pick up and delivery

COAL & FUEL OIL
Quality and Service 

Call

A. L. STRACHAN & SON
6301 So. Bell Avė. 
REPUBLIC 7-3860

SEWING MACHINE
- RAILROAJD SALVAGE 
a Save from $100 to $200 on 
fNecch - Singer - Phoenix - Pfaff 

Sligthly marred cabineta 
ABC SEWING MACHINE 

SALES (X).
3034 W. 6Srd St, eor. Whipple 

WA 5-7812

i

Catnbridge, Mass.
šv. Onos uovena

Liepos mėn. 21-28 d. sėkmin
gai pravedė šv. Onos devindie- 
nio pamaldas ir sakė pamoks
lus gerb. tėvas Jonas Jakaitis, 
MIC. Kadangi oras buvo tomis 
dienomis labai karštas, tai žmo, 
nių nedaug tesilankė į pamaldas.! 
I-ankėsi kun. dr. F. Jucevičius

Rugpjūčio 18 d. lankėsi kun. 
F. Jucevičius iš Montrealio stu
dijų reikalais. Jis mano sekan
čiais mokslo metais Harvado 
universitete studijuoti bei gi
linti savo mokslą. Dabar jis ei
na vikaro pareigas Montrealy- 
je, prancūzų parapijoje.

Iškilminga šventė
Rugsėjo 8 d. Šiluvos Marijos 

šventė bus iškilmingai, sulig 
ALRK Federacijos nurodymo, 
atšvęsta. 10 vai. bus iškilmin
gos šv. mišios. Bus specialus 
kun. svečio pamokslas.

Po pietų nuo antros iki tre
čios valandos bus šv. Valanda.
Į tas pamaldas kviečiamos drau 
gijos su vėliavomis dalyvauti. 
Taipgi visi katalikai skatinami, 
ryte priimti šv. Komuniją, o po. 
pietų dalyvauti šv. Valandoje. Į

DIANA FARMS
3233 SOUTH HALSTED STREET

Telefonas — DAnube 6-6966

Šviežiai Paruošta Paukštiena

Supjaustyta vištiena
kepimui
kepsniams
capon’ai
kalakutai
antys
vištiena sriubai 
troškinimui vištiena

Švieži kiaušiniai iš ūkio 
Ūkiškas sūris 
Grynas medus 
Importuoti saldainiai 
Grybai, Konservai, Caviar 
ir kiti maisto gaminiai.

Apsilankykite šiandien !

B3E

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. tVAlbrook 5-7670 ir 
GIbson 8-4038

• General is kontraktorius nau
jų namų statybai, {vairiems re
montams lr namų pertvarky
mams • Turime dldelj patyrl-

____ , . . , mą namų statyboje. • Patys
sudarydama įvairias komisijas ^{^v ‘r medM°
atskiriems uždaviniams. | karnai

Visa apylinkės vadovybė da-! -nec 
bar atrodo šitaip-: valdybą su
daro: pirmininkas — K. Liau- 
danskas, vicepirmininkas — O.
Razutienė, sekretorius — I. Me
džiukas, darys Kultūros Fondo 
ir švietimo bei kultūros reika
lams — VI. Bakūnas ir iždinin
kas — B. Seliukas.

Revizijos komisija: J. Andra- 
šiūnas, R. Dabšys ir S. Šakie
nė.

Švietimo ir Kultūros komisi
ja: J. Gliaudą (rašytojas), L.

kvietė visą eilę visuomenėje ži
nomų darbščių lietuvių talkon,

Apkalnavlmal nemo-

VASLOW STUDIO
Įsteigta prieš 30 metų

3007 W. 63id Si. HE 4-8546
Lietuvis specialistas fotografas. 
Visokios fotografijos — vestuvinės, 
šeimos grupių ir jnažesnių paveiks
lų bei paveikslėlių pasams.

CRONIN CLEVER CLEANERS
(Main Plant)

3423 W. 63rd Street
Y patingiems žmonėms—geriausiai 
atliekamas rūbų valymo darbas 
Chicagos rajone. Veikia 30 metų.

GOLDBERG CHILDREN’S 
APPAREL

3118 W. 63rd Street
Pilnas pasirinkimas rūbų — kūdi
kiams, berniukams ir mergaitėms. 
Dydžiai — 0 iki 18. Taippat Sub- 
teens & Chubbys. Dabar vyksta 
vasarinis išpardavimas.

ganįzacijas, kurios gausiai me
džiagiškai prisidėjo ir priside
da lietuvybės ir labdarybės rei
kaluose. Tektų parašyti storą 
knygą iš praeities prisiminimų 
(o gal kaikas ir parašys?). O 
tuo tarpu esate kviečiami į mi
nėtą Cicero lietuvių šventę.

J. T.

Los Angeles, Calif.
Trys parengimai 

Amerikos Lietuvių Bendruo
menės Los Angeles apylinkės 
valdybos artimiausių dienų rū
pesčiai ir darbai nukreipti į tris 
artimiausius parengimus, bū
tent: rugsėjo 22 d. bendruome
nės piknikas, rugsėjo 28 d. prof. 
M. Biržiškos 75-rių metų sukak
ties minėjimas ir spalio mėn. 12 
ir 13 d.d. lietuvių grupės pasi
rodymas Los Angeles miesto 
Tarptautinio instituto rengiama 
me Tarptautinės Dienos festi
valyje (dalyvauja virš 20 tau
tybių grupės). Praėjus šiems 
parengimams, berods jau bus 
pasibaigusi ir vasaros sezono 
kaitra, kada daugiau ir dažniau 

bus galima susirinkti salėse, pa
švenčiant daugiau pastangų ir 
darbo ir kitoms bendruomenės 
veikimo sritims.

Turėdama prieš akis begales 
darbų, apylinkės valdyba pasi-

riūnas, D. Mitkienė (poetė) ir 
V. Gilys.

Moterų komitetas: P. Rauli- 
naitienė (prof. dr. Pr. Raulinai- 
čio žmona), E. Tumienė, S. Wai- 
tiekienė.

Ūkio komisija: J. Truškaus- 
kas, A. Razutis ir B. Seliukas.

Parengimų komitetas: S. Wai 
tiekienė, A. Liudžienė, B. Šim- 
kevičienė, O. Pulkauninkienė ir 
S. Tamulaitienė.

Rugpjūčio 24 d. Los Angeles 
mieste iškilmingai buvo paminė 
ta Kazimiero Lukšio 65-rių me
tų amžiaus sukaktis, kurio mi
nėjimas buvo surengtas jungti
nėmis jėgomis — Bendruome
nės ir ALT vardu. LB Inf.

PERKRAUSTAU
B A L D U S 

Vietoje ir iš tolian

K. EIDUKONIS
2313 W 9 lst St., Chieago, III. 

Tel. PRescott 9-2781

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos

mūsų specialybė '

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS OLIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481
SOPHIEBARČUS 

RADIO PROGRAMA
IS W(1EP Rtotles — Bnntęft 1391' 

PIRMADIENIO vak. nuo 7—* ». 
NUO PIRMAD. IKI PENKTaD

8:45 iki 9:$0 vai. ryte 
8KSTAD. 8:$0 Iki 9:S0 ryte 

SEKMAI). 8:30—«:3O v. r. Iš atotl«< 
WOPA — 1400 kil.

7139 Ro MAPLKVVOOD AVĖ. 
Chicago 29. III. HEmloek 4-2418 

MO***********************

ODA — Jau supakuota, pirkite lr siųskite saju giminėms f Kuropą 
Pirkite tiesiai urmo kaina. Jūa gausite geriausią viršutinę odą ir pa

dus, kurie Įmanomi gauti mūsų krašte. Užsakykite specialius pakietus, 
kuriuose randasi viršutinė oda, padai, pamušalas ir padams pamušalas. 
Spalva juoda. Čia yra mūsų kainos auliniams batams:

Jei siųsim Jums Jei siųsim tiesiog Liet.
2 poros ............................. .... $25.00 2 poros ............................. .. $50.00
3 poros .................................... $35.00 3 poros ...................... ........... $67.00
4 poros .................................... $45.00 4 poros  ........................ $82.00

Mes galime siųsti specialius odos pakietus Į Kuropą su visais mokes
čiais kaipo muitas, paštas, inspekcijos mokesčiai ir supakavimo mokes
čiai. Siuntiniai yra garantuoti, o Jūsų giminės gaus šiuos pakietus be 
jokių mokesčių. Rašykite mums šiandieną arba atvykite pas mus.

CONNECTICUT LEATHER CO. Dept. D D
75 Windsor St., Hartford, Conn. Tel. JAckson 2-2251

</2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

18 ARTI IR TOLI BAlDŲ
perkraustymas
Naujas specialūs dideli1 

sunkvežimis <m pilna ap- 
dranda. Pijui* Ir sąžiningą* 
patarnarimaa.

R. $ £ R C N A S
SO47 w. S7th PI., Chicago.UI. WAIbrook 5-8063

II

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJA 

RHEEM

LOWBOY
, s

ŽIEMINĮ
AIR-CONDTTIONER

Jo vasarinis včdintu- 
vas taippat teiks ma
lonumą karštame ore.

GAZU AR ALYVA

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, III.

TOwnhall 3-6670 
BIshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

CRANESAVINGS
2555 WEST 47tb STREET LAfayette 8-1083

B. R. Pletldewica, prez.; E. R. Pletldevricz, aekr. Ir advokatas
Mokame aukotus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame lr perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaita tiandlen. Apdrausta iki 810,000.

Darbo valandoa: pirmad. ir ketvirtad nuo 0 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o težt. nuo 0 iki vidurdienio.

SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES __ VVALBROOK 5-8202

AUGUST-RUGP. 29, 30, 31 d. d.

SELF
SERVICE

METAXA FIVE STAR
IMPORTED BRANDY $5-79

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.69

MARTELL THREE STAR COGNAC Fifth $4.98

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4-89

CINZANO VERMOUTH
Dry or Sweet Fifth $1.29

SCHENLEY OR BARCLAY’S GIN
Full Quart, 90 Proof Quart $3.29

IMPORTED CANADIAN 1
WHISKEY Fifth $3.98

BUDWE1SER BEER
Case of 36 — 7 oz. bottles Case $3.29

SCHLITZ OR PABST BEER
Case of 24 cans Case $3.89

PRAGER, NECTAR, USAY BEER
Case of 24 cans Case $339

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nno pat jos įsikflrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugomo ir divi
dendų našumo atžvilgio, nėra Bangesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję tanpinins pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimų iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir dangei; kitų patarnavimų 
veltui, nž kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumai Chicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena ii gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji nž Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

• Rašykite dėl informacijų. Mūsų turtas $21,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Avė. Tel. GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois

1

Atdarai pirnradienj nuo 12 Ild 8, antradieni Ir penktadienį nno 9 Iki 4, ketvirtadienį nno 9 Ild A 
Trečiadienį uždaryta visą dieną, s AeMadlenį nno 9 IU 2 valandoa po pietą.
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PAJIESKOJIMAI
Jieškomas VIKTORAS CERNE- 

VICIUS, kilęs iš Sidustuvėlių kai
mo, Plokščių vai. Jieško sesuo Re
gina Povilaitytė - Bartulis,, gyve
nanti Lenkijoje. Atsiliepti: O. Ru
daitis, 3222 W. 65th PI., Chicago 
26, III. Tel. PR 6-8044.

Jieškomas BRONIUS MOCKE- 
LICTNAS, gyvenęs Šakių apskr., 
Paluobių vals., Patamošupių kaime. 
Jieškomas giminių iš Lietuvos. Pra 
šom atsiliepti ar žinantieji praneš
ti šiuo adresu: Jonas Kamaitis, 90 i 
Stanley Avė., Hamilton, Ont. Ca
nada.

Mūrija Bendauskaitė jiųško Adol
fo Venclausko ir žmonos Aldonos. 
Adresas: M. Bedowska, Nowa Sol, 
wojew. Zielonogorskie ui. Koscius/.ki, 
Nr. 13, M. 3, Poland.

Prašau atsiliepti KUN. ANTA
NĄ TEREŠKEVICIŲ šiuo adresu: 
Kaze Baurienė, 534 Atlantic St. 
Bridgeport, Conn.

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
ĮVAIRIOMS PROGOMS

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

Užsakymus su pinigais siuskite:

“D R A U G A S”
4545 VVest 63rd Street, 

Chicagd 29, III.
Platintojams duodama nuolaida

DAŽYMAS
DEKORAVIMAS

VL. VAITEKŪNAS
Dažome ir dekoruojame 

Įvairiomis dažymo-dekoravi- 
mo technikomis bei paveiks
lais — BAŽNYČIAS, SALES, 
GYVENAMUOSIUS NAMUS 
iš vidaus ir iš oro

Ekspertas vidaus dekora
tyviam įrengimui — interior 
decorator. — Spalvų parin
kimas ir pritaikymas prie 
kilimų, baldų, užuolaidų ir 
kt. Turime visus draudimus.

7144 S. SACRAMENTO AV. 
Tel. PRospect 8-2215

I

DIPTNRAftTlS DRAIKIAS, CHICAGO. TLLTNOTS

NAUJIENA
DVIGUBAI DIDESNIUS SIUNTINIUS (44 svaru) 

DABAR GALIMA SIŲSTI Į LETUVA IR 
TOLIMĄJĮ SIBIRĄ

DABAR PATS LAIKAS APSIRŪPINTI IMPORTUOTO
MIS IR VIETINĖMIS VILNONĖMIS MEDŽIAGOMIS, 
KAD JAS GAUTŲ DAR PRIEŠ DIDŽIUOSIUS ŠALČIUS.

PIRKITE TEN. KUR PERKA JŪSŲ DRAUGAI 
IR KAIMYNAI

Didžiausias pasirinkimas vilnonių impor
tuotų ir vietinių medžiagų!!! Moterų sukne
lėms, kostiumams ir paltams.

ARONSON BROTHERS
IMPORTININKAl IR RANGOVAI

224 W. Van Buren Street, Telef. WEbster 9-2588
Atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto iki 5:45 vai. vak. 

šeštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 4:30 vai. vak.
Sekmad uždaryta.

CHICAGO 7, ILLINOIS
j*

REAL ESTATE

BRIGHTON PARKE:
NuuJ. mūr. 1 lį aukšto, 5 (S mieg.) 

ir 4 kb. 89 p. sklypas, labai gražus 
namas, ir vieta. $3&.<i0<>.

Med. 4 butui: 6, 4 lr 3 ir 2 kmb, 
skiepas, garažas, pečiais šild. $265 
pttj. j mėnesį.

Mūr. 2 po 5, centr. karštu vand. 
ga/.u šildomas netoli nuo mokyklų. 
$26,000.

.Mūr. 2 po 4, su skiepu ir centr. 
šild. $23,000.

MARQUETTE PARKE:
Mūr. vieno unkšto: krautuvės pa

talpa ii- 4 kili h. l4iUai gera vieta. 
Idealu profesionalui.

Naujas mūr. 2 po 6 su angį. skle-

.................................................................................................................................. nu
Lietuvių tautos tnuriaiLsios asmeny- patarimų, paraginimų lr paaiškini 
bės Arkivysk. Jurgio Matulaiėlo-

Matulevlčiaua

Trijose dalyse:

UŽRASAI
I. Užrašai: Mintys, pastabos, pas' 

ryžimai. eta kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos įžvel
gimas bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai lr sielų 
išganymui.

II. Laiškai. Tai Įvairiems asme
nims rašytų laiškų ištraukos, gyve 
nimiškos išminties perlai, išreikš
t ■ B1111 III 11II1111II111 III 11 III 111 III 11IIII111III lllllll 11II111111II1111111II111111111 III 1111111111111 * 1111

patarimų, paraginimų 
mų formoje.

Iii. Vilniuje. Žvilgsnis į Arklvys-, 
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis 
būti visiems visakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken 
tėjęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
ir įrišta ) kietus ylrėelius. Kaina
$2.50.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“I) RAUGAS”

♦545 W. 63 St., Chicago 29, III

40,000 GAZU KŪRENTI LEIDIMŲ 
JAU ČIA PAT!

VLADAS KLASH YRA DIDŽIAUSIAS 
NEPRIKLAUSOMAS PARDAVĖJAS

SIEGLER GAZO KROSNIŲ, 
VISOJE ILLINOIS VALSTYBĖJE

DAVINIAI ĮRODO, KAD VIRŠ 3.000 SIEGLER GAZO 
KROSNIŲ BUVO PARDUOTA Iš T0WN UF LAKE

UTILITIES KRAUTUVES PER PASKUTINIUS ŠEŠIUS 
METUS! PIRKITE Iš GERIAUSIOS VIETOS. KAM

PERMOKĖTI? MŪSŲ PATYRIMAS. DIDELE APYVARTA 
IR MAŽAS PELNAS JUMS UŽTIKRINA GERIAUSIĄ

PIRKIMĄ VISAME MIESTE!
Naujas “PRESIDENT” Gazo krosnis

ŠILDO KAIP MAGIJA
(dargi su uždarytu gazo tiekimu)

PRESIDENT 550 
Apšildo iki 5 kambarių . . . 50,000 B.T.U.
. . . Auksinio rusvumo arba charakteringo 
odos atspalvio, porcelano, emalio užbaigi
mas, 28 3A" aukščio, 33' pločio ir 23" vi
same gilumo ... 4" šilumai anga . . . Vi" 
gazo vamzdžio sujungi
mas . . . Apytikriai siun
timo svoris 300 svarų.

GAZO NAMŲ KROSNYS
KAINUOJA TIEK MAŽAI . . . TODfiL 

KAD SIEGLER PATSAI APMOKA 
SUTAUPYDAMAS KURO IALAIDAS!

KAINA 
ŽEMA TIK

TIEK

i tei

$149 so

Penktadienis, rugpj. 30, 1957

fLASSIFIED ANO H K t P W ANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

iia
TY

I a. 4 k., II—3, gar., did. skl. $17.000 
Mūr. N k. 1 k. virš. I k. rūa$22.000. 
Mūr. 2 po 5 k. 2 aut. gar. $24.000. 
Med. 1 a. 6 k. II 4 k. Alyva. $11,000 
Mūr. nam. 2 po 5 k. ir 2 bels. $24,800 
Mūr. 2 |Mi 6 k. 2 aut. gar. $20,000 
Mūr. naujas 3 erti. mieg. $22,000

S.A. AGLINSKAS Real Estate
2430 W. 69 SL HE. 4-8202

RATA VIA ILL
639 CHURCH St. Dėl ligos sku

biai parduoda naują mūrinį namą. 
3 miegamieji, moderniškai įrengti, 

pu._ kiekv. butas atskirai šild., rink- i labai gražioje vietoje. Apžiūrėti 
kasdien 5—8 vai. šeštad. ir sekm.tinė vieta $48,000.

Med. 2 po 4 ir 3 kmb., visi gfizo 
pečiais išld. 50 pd. sklypas, giežiai 
apkaltas, $23,000.

GAGE PARKE:
| Žavinga mūr. rezidencija 7 kmb. 
su puikiai įrengtu skiepu, viskas nau
jai atremontuota, 60 pd, aptvertas 

. sklypas, reta proga. $37,000.
Mur. 4 kmb. ir krautuvė su visais

I įrenginiais, centr. šild., garažas, ne
brangiai.

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

SKLYPAI:
8055 Ho. Latrobe st. 78xį25, kam

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

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

ŠIMAITIS REALTY,
2737 W. 43rd SU CL 4-2390

4 BUTAI. BARGENAS! Mūrinis 
arti 26th ir Sawyer Avė. 2 po 3 
kamb., 1—i ir 1-—2 kamb. Pečiais 
apšild. 2 autom, garažas. $12,900, 
įmokėti $3,800. SV0B0DA, 3739 W. 
26th St. LAwndale 1-7038.

Atdaras apžiūrėjimui šeštad ir sek
madienį 1 iki 6 vai. OAK LAWN — 
4201 W. iilltli Place. Queen of Mar
tyrs parap. 3 mieg. kamb. mūr. Cape 
Cod namas, spintos virtuvėje-valgo- 
mame, 2 autom, garažas, gražiai ap- 
sodfntas, kiemas visas aptvertas. 
$2,100 įmokėti, galima gauti F.H.A, 
paskolą. Prašoma $16,000.

GArden 2-4302
l ------------------------------------------------------------

Marąuette Parke — Vienas ar 
du kamb., naujai atremontuoti. At-

— 7 vai.

Prieš pirkdami ar parduodami 
namas, biznius, sklypas ar akina 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-DT8URANOB 

NOTARY PUBLIC 
8406 West 51 St.
W Al brook 5-6080

PKospect 8-8670 (vak. Ir aemad.)
MARŲUETTE PARKE. MŪRINIAI: 
2 po 4 k., rūsys. $26,000. Geras 
mūro bungalow, 5 k., gazu šild. 
$18,000. s

54ttl ST.
5 ir 3 k. 
$23,000.

UŽ KEDZIE. 9 
Platus sklypas.

m. mūr. 
Garažas.

KITUR - Mūr. 3-jų butų (6-4-8 k.) 
Rūsys, centr. šild. naujos mod. vo
nios, $18,500; mūras 3-jų butų ~po 
4 k. ir taverna, rūsys, vonios, $12,500: 
mūr. 4 butų, rūsys, pastogė, $16,600.

VENTA
4077 So. Areher Avė. 

LAfayette 8-8881

AUKSINES PROGOS! 1
Įmokėdami $5,000 grynais galite 

pirkti:
5247 S. Sawyer, 4 lr 7 kamb.
1(343 S. Kostner, 6 kamb. mūr.
5026 S. Tripp, 2 butų mūr. priek.

TAIP PAT
Grosertų krautuvė ir 2 butų mūr. 

Krautuvė uždaryta dėl ligos. Turi 
parduoti — už $21,750, gera proga

skiras įėjimas. Prie suaugusių šei-( greitam pirkėjui. Raktai yra adresu 
mos. PRospect 8-0090. 4120 W. 63rd St., raštinėje. 

0455, Steve Gerllch.
PO 7-

.ĮS'oyKnE P'tBĄR_____  INVESTUOTOJU DĖMESIUI!

MALDAKNYGft

Jaunuolių Maldos
Kurią paruošė

Kun. P. Kirvelaitis
Kaina $1, $1.75 ir $2.50

Užsakymus adresuokite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, III.

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai-

25 bntų, apylinkėje 79th ir Ash. 
land, moderniškiausias namas apy
linkėje! Nuomų neša virš $29,000 į 
metus. Galima pirkti įmokant $50,000 
grynais!

TAIP PAT
Kumpinis 6 butų, dviejų augštų 

mūr., arti Ashland ir 7Ist St. Našlė, 
turi parduoti. Kaina tik $56,000. 
Skambinti PO 7-0455, Steve Gerllch.

PARDUODA — SAVININKA8 St 
Mathews parapijoje. Pajamų namas. 
2-jų augštų, akmeninis priekis. 7 bu
tai, beveik visi apstatyti, gazu apšild. 
garu. Garažas. Galimos metinės paja
mos $7,200. Tik $5,000 įmokėti. Pil
na kaina $22,500. Pamatę įvertinsite. 
3332 W. Fulton Blvd. KE 3-8745.

TIK $10,000
6 kamb. mūr. 10 metų rezidencija. 

Vienas blokas nuo Marųuette Parko.
kams paskaityti gausiai ir spalvotai j šildymas alyva. Ištaisytas rūsys. Ap 
iliustruotą VANDOS FANKTENfiS 
pasakų knygą —

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina S1.25. Pinigus ir 
ižsakymus siųsti:

“DRAUGAS’’
1545 W 63rd Street, Chicago 29, III.

Naujasis Testamentas- 
Šventas Raštas

!

Vertė lietuvių kai bon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida iš
leido "LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

"DRAUGAS” 4545 W. 63rd St.. 
CHICAGO 29. ILL.

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas — Lietuvii
kai angliškas žodynas. Parašytas

MARQUETTE PARKE, mūrinis. 4 
kamb., kambariai pastogėje (atttc) 
ir įrengtas rūsys. Žieminiai alumini- 
jaus langai lr sieteliai. 1H autom, 
garažas. Labai gražiai ir švariai už
laikytas. Našlys priverstas parduoti. 
Labai reta proga Įsigyti tokį pulkų 
namą. Uš namo patvarumų garan
tuojame, nes buvo mūsų statytas. 
Reikia būtinai pamatyti, kad galėtu
mėte įvertinti. Arti 72nd ir So. Whlp- 
ple Street.

Marųuette Parke, kampinis mūri
nis naujas, gelsvų plytų. 2 batai po 
6 kamb.: 1—4 kamo., 38 pėdų skly
pas. Pilnai įrengta pastogė (attic), 
2 autom b. mūrinis garažas eu auto
matiškai atsidarančiomis durimis. Vi
sas namas nepaprastai gražiai lr mo
derniškai Įrengtas. Savininkas dėl ki
tų įsipareigojimų priverstas parduoti 
nebrangiai. Tokis pirkinys retai pa
sitaiko. Nedelskite ir susitarkite tuo
jau pat tuos namus apžiūrėti.

Brighton Parke, mūrinis. 2 butai 
po 6 kamb. Ir 1——4 kamb. Uždaryta 
veranda. Mūrinis J automob. gara
žas. Pirmas aukštas visai naujai Ir 
moderniškai pertaisytas. Pašaukite 
telefonu dar šiandien lr būtinai pama
tykite šį namą.

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

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus krelp-

HELP WANTED — MEN

BOY 18 OR 19 YRS., for permu- 
nent job, to learn vvoiuen’s uook-ti 
piece goedo buniness. Mušt speak 
English and Lithuanian.

EDWARD SHAPIRO, Ine..
327 W. Jackson Blvd. (Closed Sat.)

HELP W ANTED — EEMALE

REIKALINGA VYRESNIO ĄMZ. 
MOTERIS prižiūrėti 4 y, mėn. vaikų.

Tei. CLiffside 4-4782

SALESWOMAN 
FULL OR PART TIME

Experienced selling yard guuds 
over the counter. Good pay. Perma
nant. Mušt speak English. Apply —

FRAERMAN’S YARD 
GOODS STORE

215 W. Jackson Blvd.

Wofk in your own area 
Save carfare and travel time

TYPIST—CLERK
Prefer some experience būt not 

<absolutely necessary. Accuracy very
tis Į raštinę lr mes mielai patamau- , important and mušt likę figures.

•Truck experience helpful. 5 day week. 
Many company benefits. Good start
ing salary. Modern air cond. office. 

CALL M R. WELCH' 

PACIFIC INTERMOUNTA1N’

EX PRESS
8600 S. Westem FRontier 6-1700

ilm« parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaikl St.

Talsf. LUdlotr 5-5900

Med. bung. 6 k. 3 m. garažas, pil
nas rūsys, skl. 32 <>., cent. šildymas. 
$13,500.

4 m. senumo mūr. bung. 6 kamb., 
platus sklypas —- puikiai įrengtas. 
Mūr. 2 a. po K k. 8 mieg., šild. gazu,

alum. langai, nauj. garai. $24,000 
Mūr. 2 a. po * k. cent. 611d., sklyp. 
31 pėdų, garažas. $28,000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tek OUffsIde 4-7450; Ras. 

TArds 7-0040

oooooooooooooooooooooooooo
KADA NORITE PIRKTI AR 

PARDUOTI NAMUS
Kreipkitės Į

SOPRYCH REAL ESTATE 
0407 S. Kedzie Avė. U’Albrook 5-8216 
AGENTAS ALEK KANAVKRSKIS 

(XXXXXKXXWXXXXMXKXXX>OO<XX><

BUILDING ft REMODELING

Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy- 
', pertvarkymo (remodeling) darbai

VAGYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

84327 S. Campbell Av., Chicago 32, IH. 
J Tel.: YArds 7-9675 arba CL 4-7450

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano ištaigą. 
Naudokitės mano teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpubBc 7-0400

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 50th St. Tel. PRoepect 8-5454
sauga nuo potvynio. A. Katilius.

PAŽYMĖTINAS NAMAS 
Tik $17,500. Mūr. 6 kamb., į rytus

nuo Marųuette Parko. Naujas gazo 
šildymas. Puikus šakotų pušų beis- 
montas, sausas, tinka išnuomavimui.
Garažas. Volodkevičius. modern. įrengtu butu rūsy.. 2 autom.

PASTOVĖS IR ĮDOMUS BIZNIS mūr. garažas. Atsineškite rankplnt- 
Geležies išdirbinių (h a r d w a r e) i giUg. Pilna kaina $26,660.

krautuvė ir puikus mūr. namas. 4 ( RBTCHmM PARVF
kamb. apačioj, 3 ir 4 kamb. butai isKAUtlTUPI rAKAki
viršuje. Alyvos šildymas. Apsauga] 114 augšto mflr., 7 kamb. <4 mieg.) 
nuo potvynio. Graži lietuviška kolo- apačioje, 4 k. butas viršuj. 50 pėdų 
nija. Namo kaina $26,000, prekės — sklypas, 2-Jų autom, garažas. Kaina 
kiek jų yra: $ už $. A. Sirutis. $23,900. x

DIDESNEI ARBA GIMININGAI 1 3-jų augštų mūr. 12 po 6 k., duo-

GAGfi PARKE
2-jų augštų mūr. 5 lr 6 k. su 3 k

Namų statyba, įvairūs pataisymai 
lr pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErininal 9-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515
Nolton, W1llow Springs, III.

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

Stato reridenciniua ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229

Namų tel. BIshop 7-3340 
2787 West 43rd Street

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 
1442 S. 48th Ct., Cicero 50, III.

Statome naujos namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbas, skubiai 
gerai ir pigiai.
kaukite DAnube 8-2793 nuo 9 vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro
Tel. OLympic 2-5121 nuo 6 vai. 

vakaro Iki 11 vai. vakaro

ŠEIMAI
Idealus pirkinys. Padidintas mūr. 

namas: pirmam aukšte 3 gražūs kmb. 
Kabinetinė virtuvė, koklių vonia tr 
dar puikus kamb. porčiuij. Viršuje 
puikiai įrengti 2 dideli kambariai, du
šas. tualetas, prausyklė ir visi įren
gimai virtuvės prijungimui. Plytelė
mis klotas rūsys. Gazo šildymas. Ga
ražas. Namas tik 5 metų senumo. 
$22,500. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2785 West 71st Street
Visi telefonai: U'Albrook 5-6015

IŠNUOMUOJAMA — FOR BENT

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame batų iftnnomavi- 

tnui. Patarnavimas veltui. Turima 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS ReaJ Efrtate
5916 So Westem PRompent 6-09*4

Išnucm. 5 kamb. butas, su vo-
H. Peivtresa ir T. Gėriko. 333 nia- Pageidaujama suaugę 3449 S.

psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63rd 
St., Chicago 29. III.

Lituanica Avė. 2-ras augštas.

IŠNUOM. 4 KAMB. BUTAS su 
vonia. 725 W. 17th Place. Norin
tieji pamatyti skambinkite VTr- 
ginia 7-5533.

UŽ GERESNĮ PASAULĮ
Knyga idomi, kaip jaunimui, taip ir suaugusiems. 
136 pusi.

Paruošė KUN. PRANAS DAUKNYS, M.l C.
Atspausdinta Londone 1957 met. ir dabar jau gau
nama “Drauge’ 4545 West 63rd Str., Chicago 29 III.

Kaina $1.50

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. Drauge”.

dantis pajamų J metui? $12,240. Par 
duodama* už netikėtinų kainų $65,009 

KITUR. 2-jų augštų mūr. Liųuor 
store ir baras 1-ane augšte. 8 k. bu
tas antrame augšte. Apyl. 68-ta ir 
Ashland. Biznis veikiantis nuo 1*19. 
Savininkas verčiasi ktta profesija I 
Kaina už namų $24,606. ,

rAHITEIRAriėilTE 
surašė ir ĮsitiklnsMe

VARPAS Rsalbhrts

6911 So. Wei era Ava. 
PRosp. 8-S9S4 arba KBm. ė-70N
Atdara kasdien nuo 9 iki 9 vai., 
šeštad. tr sekmad- nuo 9 Iki ė v.

LIETIIViy STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Builders Gen. Gontraetors 

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

Namų įkainavimas Ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės Ir buto telefonas 

PKospect 8-2013 
6800 80 OAMPBELL AVĖ. 

raieago 20. DL

8 KAMB. MBDINIS NAMAS 
(3 k. apačioje, 5 k. viršuje. Pe
čiais apšild. Priešais kataį. bažn. 
ir mokyklos. Garažas. 543T South 
Lookwood Avė.

PROGOS OPPORTUNITIES

PARDUODAMAS NAMAS IR MAIS
TO KRAUTUVĄ. Geras biznis. Geroj 
vietoje. Brighton Parke. Apžiūrėti 
galima kasdien; sekmad. iki 12 vai. 
4140 S. Maplevvood Are.

Pardavimui LIQUOR STORE ir 
BARAS. Apylinkėje <Jtth ir Racine 
Avė. Įsteigta 1939 m. Parduoda dėl 
blogos sveikatos. Busttarhnui skam 
bintl HUdson 3-2298, po 8 vai. po- 
piet„ klamskite Niekotas.

RETAI PASITAIKANTI PRO
GA. Parduodama taverna au mū
riniu namu, daranti geną hiznj tar
pe dviejų lietuvių laidotuvių kop
lyčių. Ka« norėtumėt iaigyti tokią 
vietą nepraleiskite šios progos: 
4346 8. CalLfornla Ave^_______

Parduodama — DELIKATE8Ų 
KRAUTUVE, lietuvių apgyventa
me rajone Ciceroje. Gera vieta, 

kiijentūra. Bū
TOwnhalSera

luoti.
Otinaa turi par- 

1 3-3781.

Pirkit AdW1|)gi RnnndM 11 UI V I ■ iTttiiTiIt ė

MISCELLANEOUS

S IL D Y M A S
A. Stančlaaskas instoliuoja vi

gų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naoee), visų dydžių oro vėaintu- 
vua (Air oonditioners) ir atliek* 
visus skardos darbus.

1846 S. 49th Court, Cicero
TaL OLympic 3-0776 ano R vaL 

ryto Ori 6 vai. vakaro. 
Teiefoaas aoo 6 vai. vakaro: 

Olgrmpie K7M
MET ėPnRATTDOS AGENTŪRA

Visų rūšių apdraudos. Automobl- 
Hų finansavimas Notarlatas Valsty
bės patrirtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus

JONAS KIRVAITIS 
VVAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANGĖ AGENGT 
6108 S. Ashland Avc_ <Ttlmaa> M. III.

oooooooooooooooooooooooooo
Skelbti* “DRAUGE' apaimoks
aes jia yra plačiausiai skaitomas
lietuvių dienraštis o akelMmt,
valos vr» orionams rimams 
oooooooooooooooooooooooooo-

(kjnkitf ditii Ur&uita!
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Iš Toronto padanges figūijipją Jo vardas, anaiptol, ne , “grosernė j” — lietuviškos spau- UĄC UĄ I D Lf II D 
po dešimtiniu, beit po šimtinių skait! dos platintojas, o anuomet — tai- rtvn

šitoks reportažo užvardinimas rių nebuvo įmanoma patiems pada- i J“’ * tYT??1“ lietuviėko' SL*’ .. . .. . . ..
“iš tokios tai padangės”, kiek pri- ryti, kol salė buvo įrengta. Nega-1 kl08 *avę8 J iv,T
simenu, buvo labai madingas, bet na to, padėjęs kastuvą, p. Naru-1 Puo.1 *1 8 e1; J B 'T'"‘ i > • • S .1t-..U, uuvu lauai iiibuiukob, uvv».o vy, pouvjv,, n.aovu.ą, H. u--. . ... j : t v : _ lietuviams ea. R- Moras. Tai anuomet buvęs diena) stovvklavietėie Studentu ,A-.v nepaprastai dažnas Nepriklau- šis imdavo j rankas plunksną t u bėti naudineas Su savo automo- gana darbštus Kanadoje suvalkie- tcitįJinku sąjungos vaaSos atovv- 
somos Lietuvos spaudą!. Čia, išei rašydavo straipsnius ir korespon- k1Si, Vllloni/ni^ iia nBtornoll^ tis. Vartydamas “Nepriklausomą mįtųu ttos^ienos Sas1 yra
vijoj, jis tarytum nebemadoj, bet dencijas iš Toronto lietuvių gyve- 
aš, norėdamas parašyti apie To- nimo. Pavarčius anuometinę “Ne- 
ronto lietuvių kolonijos “laiką ir priklausomą Lietuvą”, gana daug 
žmones”, anot J. Aisčio, vėl pri- galima rasti p. Narušio plunksnos 
siminiau tokią reportažo antraštę darbo.
ir po jąja mėginsiu parašyti apiei Kiek vėliau, jau “naujojoj eroj”, 
torontiečių lietuvių — senųjų atei- mums suvažiavus į Kanadą p.p. 
vių ir nauiujų — darbus ir pas- Narygiaj gyveno Leamingtone, ge
tą ngas kultūrinėj ir lietuvybės iš- rokaį toli nuo Toronto, tačiau ir 
laikymo srityse. tuomet jų širdys ir sielos buvo su

Senieji ir naujieji torontiečiais savo broliais ir sesė
mis ir jųjų veikla. Dar tik įsistei- 

Nors senosios imigracijos To- gus Toronte lietuvių savaitraščiui

biliu klusniausiai jis patarnauja 
visoms organizacijoms, jeigu kur 
tik reikia ką nors nuvežti ar par
vežt), pvz. kokius nors baldus ar 
indus kokių nors subuvimų metu 
ar pan.

Lietuvą ano meto komplektuo- suburįj vį8ų pažiūrų jaunimą, kur 
se mačiau jo itin aug rašyta n jį pasinaudodamas minties pasi- 
sielotasi lietuvių ir Lietuvos reika- keitimt) galimybėmis, galėtų išsi

aiškinti nesusipratimus keliančiuslais.

ronto lietuviu kolonija buvo nedi
delė, toli gražu, jos nebuvo gali
ma sulyginti su nūdiene, kur nūn 
gyvenama maždaug tiek lietuvių, 
kiek gyveno Nepriklausomos Lie
tuvos apskrities mieste Kėdainiuo-

■mėjy I skyriaus svarbus mėnesi-
I nis susirinkimas įvyks rugsėjo 
| (Sept.) 1 dieną tuojau po Moterų 
■ Sąjungos ^susirinkimo šy. Kryžiaus 
1 parapijos svetainėje Town of Lake.
! Kviečiame nares gausiai atsilan
kyti ir naujų narių atsivesti.

Valdyba

— Tėvų Marijonų 8 skyrius ren-
! gia arbatėlę su daugeliu dovanų 
; rugsėjo (Sept.) 22 d. Helen Ged- 
viįienės namuose 4639 So. Her
mitage Avė., 3 vai. po pietų. Kvie
čiame gausiai atsilankyti, nes tė
vams marijonams parama yra la
bai reikalinga. Visi būsite rengėjų

Visas lietuviškasis jaunimas y- 
ra' kviečiamas atvykti į ALRKF 
stovyklavietę tą dieną. Stovykla
vietė yra prie Detroito, Manches
ter, Michigan. Akademikai laukia 
viso lietuviško jaunimo!

— Motery Sąjungos 21-os kuo
pos poatostoginis svarbus mėnesi
nis susirinkimas . įvvks rugsėjo 
(Sept.) 1 d. 1 vai. po pietų šv. 
Kryžiaus parapijos susirinkimo 
kambaryje. Kviečiame visas na
res gausiai atsilankyti ir naujų 
narių atsivesti. Taipgi bus praneš
ta apie įvykusį Moterų Sąjungos 
seimą. Valdyba

O. Lndrelienė. Tai, pasakyčiau, ięĮaugjmu8 pasvarstyti glaudesnio 
pažymėtinai gera laikraštininke, bendradarbiavimo galimybes bei 
gera kalbėtoja Pneš auditoriją, šal- bendro darbo barus. Šios dienos 
pos anties ir bendrai lietuviškųjų ruošimui yra pritarusios Lietuvių 
organizacijų veikėja ir karšta lie- studentų Santaros ir Akademinio 
tuye patriote. . skautų Sąjūdžio CV, neskaitant

----- ---------- .. Indreliene yra anos kartos atei- g^g kurj yra šios dienos iniciai-
rašytus straipsnių bei koresponden- 7® 1 Kanadą, todėl, reikia pasaky- torg šventė bus pradėta 8:30 vai. 
cijų iš Kanados ir Toronto lietu- šv. mišiomis, kurios bus laikomos

Jeigu kas vartė ir vartys anuo
metinės “Nepr. Lietuvos” komp
lektus čia Kanadoj, arba senesnių 
laikų “Vienybės komplektus JAV 

galės daugelyje vietų rasti ir jc

maloniai priimti ir pavaišinti. Lauk 
— Šv. Kryžiaus Akademijos Rė- 1 sime rėmėjų ir iš kitų kolonijų.

_______ ____ _______ _ ___ i lietuviškojo darbo kraitį y- Lįetuvos jaunimo, kenčiančio tėvy-
tų p.p Narušiai buvo to laikraš- gelyje vietos organizacijų valdybt F? g^ai^kelia^oavvzdžiais norisi ir ,n®^’ intenci-įa- P? to vyks sesijos, 
cio garbes prenumeratoriai. Palai- nnąfatnnae dainavęs vieninteliame u -2?1Sx- Pavvąąziais norisi ir kurių metu kalbės augščiau sumi-
kvdami ta lietuviškosios šviesos s^8tatu°B®’ A dainavęs vieninteliame baigti šią apžvalgą, čia pat dar kar =t * orĮ?anįzacįįu atstovai Šven- 
hyaami ią įietuvisRObios svkssob anuomet “Ausros” chore, vaidinęs ta priduriant iog esama ir dar dau -7 organizacijų atstovai. sveri 

♦ ♦ • Pn£una“1’ ;!°* eaar«a r oar aau bus baigiama apie 6 vai. vaka-vaidybinfae trupėse ir t.t. giau Toronto lietuvių kolonijoj ty- to ks šokiaL
lių »r darbščių veikėjų, kurių ne-

‘‘Tėvynes Žiburiams”, keletą me-

žiburėlį, kad jis neužgęstų, jie kas
met “T.2.” mokėdavo po 10 do-

se arba netoli tiek, kiek Vilkaviš- lerių prenumeratos. Taipogi jie 
kyje. Tačiau toji mažvtė lietuvių ] nuoširdžiai rėmė naujų bažnyčių 
grupelė buvo gana veikli, daug dir- statybą ir remontą, “Žiburių”
bo ir sieloiosi lietuvių ir Lietuvos 
reikalais. Proporcingai imant, pa
gal jų skaičių, senoji Toronto lie
tuvių koloniia daug daugiau pa
darė. negu dabartinė — žymiai pa- 
didėiusi po antrojo imigracinio ant
plūdžio.

Apie jų darbus ir veiklą spau
doje jau buvo nemaža rašyta, to
dėl čia tik prabėgomis galima už-!

spaustuvės steigimą ir t.t. Jų vai
kučiai Eligiukas ir Ritutė — gra
žiai auklėjami lietuviškoj dvasioj.

P.p. Cirūnai. Abu taipogi dideli 
lietuviški “nenuoramos”. A. Čirū- 
nas — ypač didelis šv. Jono Pa
šalpinės draugijos veikėjas, dauge
lio kadencijų valdybos pirminin
kas arba narys, o p. Čirūnienė — 
gražiai besireiškianti lietuvių mo-

XinH tu /™Xi terų organizacinėj veikloj,siminti. Jie (pagal savo nedideli. * »Be šv. Jono Pašalpinės draugi-

vių gyvenimo. Jis vra buvęs dau-

Pranas Motiejūnas. Jo lietuviš- .... ... . . . . i
koji veikla ano meto torontiečiams Pammejimas šioj apžvalgoj anaip-į---------------------------------------------
yra gana gerai žinoma. Ypatingai j “-2^3 VIKTORO KOZICOS
jis didelės pagarbos vertas už ano
meto “Aušros” choro suorganiza
vimą ir jam ilgus metu vadovavi
mą. Tas choras yra daugelį kartų 
su gastrolėmis apvažiavęs visą ei
lę Kanados miestų, taipogi turė
jęs išvykti ir į JAV, pasireiškęs ra
diofonuose ir garsinęs Lietuvos 
vardą taip, kaip niekas kitas anuo
met. “Aušros” choro veikimas bu
vo išlaikytas ligi pradedant atvyk
ti į Kanadą ir Torontą naujiesiemsskaičių) kukliais finansiniais ištek- . ... , . ,___ ______ - .liai nusipirko bažnyčios pastatą, įos veiklo.s- ku? Vra.dauS gero Pą-i ateiviams. Po to jo vadovavimas

savo rankomis ir fiziniu darbu, a- d.anusi .vietos lietuvių gyvenime ir buvo perduotas a. a. muz. Dvario-
titrūkdami nuo darbų fabrikuose 18van,usl gana graZią kult“nne nui.
saledi^SriškaiSakėultūrinl5Ž1vSka ™ kie^S lietSąjį dlrb™ p. .. p- Motieiūno energija ir sugebė- P°” choru, dviem parapiniais cho
S'pStatė Knįią h r 11. I!tą CirŪnas daugelio kadem to choro lygi pastatyti pa
viską atlikus, buvo Steigta Toron-1tonitetn™™™ 
to lietuvių parapija, apie kurią ir Jono ParaPU°s Komiteto narys.
sukosi visa visuomeniškoji ir kul
tūrinė veikla. O tai, visdėlto, ano 
meto sąlygose buvo padaryta daug.

Apie tai plačiau rašyti šiuo kar
tu nėra tikrasis šias eilutes ra
šančiojo taikinys. Mane, kaip spau
dos žmogų, seniai sąžine graužia, ta 
rytum išmetinėdama, kodėl aš, 
beveik visą dešimtmetį išgyvenęs 
čia ir rašęs nepaprastai daug išei
vijos spaudon įvairių įvairiausio
mis temomis, dar niekad nemėgi
nau pakalbėti atskirai apie tuos 
tyliuosius šios kolonijos veikėjus, 
kurie čia tyliai dirbo ir tebedir
ba lietuvių ir Lietuvoj labui ne 
dešimtmetį ir ne dvidešimt metų, 
tačiau jau gera trisdešimties me
tų laiko tarpą. O tokių žmonių čia 
yra nemaža. Žinoma, čia paminė
tieji, toli gražu, nebuvo visi ir ši
tuo paminėjimu, anaiptol, nenori
ma mažinti veiklos nuopelnų 
tiems, kurie čia nebus paliesti, 
šio reportažo autorius ryžtasi ra- 
švti tik anie tuos, kuriuos asme
niškai nažista ir kurių veiklą pas
tarąjį dešimtmetį seka.

Šiek tiek ryškiųjų veidų
J. ir M. Yokubynai. Tai tary

tum vienu ir tuo pačiu Dievulio

žymėtinon augštumon užpelno jam 
pagarbos pareiškimą.

V. Dagilis. Taipogi gana daug 
ir gana gražiai reiškęsis spaudos 
darbininkas. Jo raštų ir korespon
dencijų ypač daug yra buvę ano 
meto dienraštyje “Naujienose”.

P. Kairys. Taip pat gana ener
gingas ir judrus bri veiklus “bac- 
heloras”. Jis žmonos bent kol kas 

visiškai jauną, bet išaugusį į tikrą dar nespėjo įsigyti, tačiau šiaip jo 
ąžuolą, gražiai besimokinantį, ypa- visur pilna, kur tik lietuviškieji rei
tingai dievotą ir bent kol kas te- kalai laukiau Įvairiuose lietuviškuo 
mylintį tik bažnyčią ir knygas bei se parengimuose jis kuone vyriau- 
moksią. , sias tvarkdarys, šv. Jono parapi-

A. Augutis. Tai tylus, kruopš- jos bažnyčioj — vienas iš energin-

“\LietVvak Jie .nepaminėti L,etnv1šk galino stotte Ir auto 
todėl, kad rašančiam sias eilutes taisymas
negali gi būti taip smulkmeniškai Atliekami motoro remontai, lygi- 
viskas žinoma iš praeities ir visi nimo dažymo darbai ir keičiamos 
Toronto lietuviai asmeniškai pazjs- dalys

Naujiesiems ateiviams žymiai pa CALL-ME-MOTORS CO. 
pildžius Toronto lietuvių koloniją, 6759 8 WESTERN AVE. PR 8-9533 
be abejonės, mūsiškė veikla čia žy
miai padidėjo, tačiau ir priežodis 
sako: “Daugiau rankų, daugiau jė- E 
gos”. Šiuo metu torontiečiai džiau
giasi dviem lietuviškomis parapi
jomis, Lietuvių namais, savu laik- nrijcDi w uii i o ibi vai A
raščių “Tėviškės Žiburiais”, savo BC.VLKLT nlLLo UELINTCIA 
spaustuve “Žiburiais”, šauniu “Var Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban

ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų. 
2443 VVest 63rd Street 

Telef. PR 8-0833 ir PR 8-0834

G U Ž A U S K Ų

rais, savais scenos vaidintojais, 
KLB veikla ir t.t. ir t.t.

Pr. AIŠ.
Pridurtina, kad jis asmeniškai, o 
taip pat ir jo pamiltoji šv. Jono 
pašalpinė draugija, nepaprastai 
daug yra prisidėjęs lėšomis ir dar
bu prie tos parapijos pastangų į- 
sigijimo ir jų įrengimo bei lietu
viškosios parapijos įsteigimo.

P.p. Cirūnai augina retai sutin
kamo išsiauklėjimo sūnų, nors dar

tus ir nuoširdus darbininkas lietu 
viškoj dirvoj. Kiekvienas lietuviš
kasis darbas, kiekviena lietuviška 
pastanga — jo paremiama finan
siškai jeigu ne dešimteriopai, tai 
bent keleriopai. Štai pora pavyz
dėlių: steigiant, galima sakyti, lie
tuviškojo darbo ir lietuviškosios 
kultūros variklį spaustuvę “Žibu
rius”, jeigu kas pirko po vieną ar 
du Šeru — A. Augutis įsigijo jų 
net aštuonis, Lietuvių namus nu
pirkus — taipogi* jam vieno Šero 
neužteko. 0 tųjų institucijų įsigi
jimui pirkti Šerai, anaiptol, jokio 
pelno neduoda, o tėra tik lietuviš
kosios veiklos medžiaginis palaiky
mas. Lietuviškųjų bažnyčių staty

giausių “maršalkų”, savo laikomoj

fl. f fl.
Medicinos daktarui

BRONISLOVUI JANUŠAUSKUI mirus 

Venecueloje, jo seseriai poniai Marijai 

Aksenavičienei ir jos šeimai gilią užuojautą

reiškiame Antanina ir Dr. Jurgis Gedaugai

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON.

• SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street
Tel — CEdarcrest 3-6335z

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

mastu sukirpti lietuviškosios vi- bai bei remontui aukų sąrašuose
suomenės veikėjai ir kultūrininkai., . ....... , ,
Jie abu daug rašę į spaudą lietu
viškaisiais reikalais, daug sieloję- j 
si lietuviškomis problemomis, daug 
pergyvenę dėl tėvynės nelaimių ir 
t.t. Ypač p. Yokubynienė dar ir 
dabar gana aktyviai reiškiasi spau 
dos skiltyse. Jie abu — nepamai
nomi lietuviškųjų organizacijų 
ramsčiai: jų eiliniai nariai ir-vado
vybių atstovai. Jie abu gana geri 
ekspromptu kalbėtojai betkokiuo- 
se susirinkimuose ir posėdžiuose, 
pasakyčiau, tai gana logiškos gal
vosenos lietuviai. Jie ir savo vai
kus išaugino tikrais lietuviais pat
riotais. Sūnus, ir būdamas Kanados 
armijos karininkas, jokiu būdu ne
davė sutrumpinti ir “palengvinti 
ištarimą” savosios pavardės. Po
nia Yokubynienė buvo ypatingai 
aktyvi daug nuveikusios Toronto 
Lietuvių Moterų Šalpos grupės 
“Daina”, veikiančios jau, berods,
15 m., veikėja, šiuo metu ji iš
rinkta tos grupes garbės nare.

Susiorganizavus Kanados lietu
viams į Kanados Lietuvių Bend
ruomenę, šių eilučių autoriui teko 
būti KLB Taryboj ir pirmojoj 
KLB Krašto Valdyboj, kur buvo 
ir p. Yokubynas. Jis, berods, tose 
pareigose atpylė net dvi kadenci
jas, kol jo sveikata sušlubavo. Vi
są laiką būdamas Krašto Valdybos 
vicepirmininku, stebėjausi p. Yo- 
kubyno nuoširdumu bendrame dar
be, jo logiška galvosena, sveikomis 
mintimis ir įgudimu organizacinėj 
veikloj. O pažinti jo būdą buvo pa
kankamai laiko, nes pirmuosius 
metus, Bendruomenei susiorgani
zavus, Krašto Valdybos nariai po- 
sėdžiaudavom kas savaitę.

Ilgiausių metų p. p. Yokyby- 
namas, nes be Jūsų Toronto lietu
vių koloni ja būtų 'daug varginges
nė lietuviškosios dirvos purentoių 
skaičiumi.

K ir O. Narušiai. Tai patriotiš
ki lietuviai. Jų darbu ir aukomis 
buvo ir tebėra remiamos įvairios 
lietuviškojo darbo pozicijos. Kiek 
žinau, anai laikais, kada rašanty
sis šias eilutes dar bėginėjo Šven
tosios pakrantėmis ir ranka gau
dė kelbukus, p. Narušis jau pra
kaitavo Kanados fabrikuose. Ta
čiau ne toji jo veikla svarbi lietu
viškajam sektoriui, bet toji, ku
ri buvo ir yra tarvtum pridėtinė 
prie kasdieninę duoną uždirbančio 
darbo, kaip anglai pasakytų, “hob- 
by” — tai, kad jis, grįžęs iš ano 
darbo, imdavo kastuvą į rankas 
ir eidavo dar paprakaituoti po lie. 
tuviškąja bažnyčia, kasant lietu
viškiems susirinkimams ir paren
gimams rūsį salę. O kur kastu
vas nebepajėgdavo įsiskverbti — 
doleris padėdavo. Juo būdavo pa- 
samdomi tų sričių specialistai, ku-

f
A. A.

URŠULA ŠAULINSKAS
(Matejošlntč)

Gyveno 5238 S. Monitor Avė.
Mirė rugp. 29 d., 1957, 2:58 

vai. ryto, sulaukus pusės amž. 
Gimė Lietuvoje; kilo ift Pane
vėžio apskr., Kupiškio parap., 
Uapsų kaimo.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me 2 dukterys: Sesuo M. Vi- 
ventia, šv. Kazimiero vienuo
lyne, ir Rernice Pozulp, 2 sū
nūs: Stephen ir Albert, 2 se
serys: Anna Ragdon ir Mary 
Žagaris, marčios, žentas, anū
kai ir kiti giminės.

Priklausė Apaštalystės Mal
dos Draugijai ir šv. Kazimiero 
Rėmėjų Draug.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 6812 So. VVestern 
Avė.

laidotuvės jvyks ftefttad., rug
pjūčio 31 d., ift koplyčios 8:3u 
vai. ryto bus atlydėta j senųjų, 
švenč. P. M. Gimimo parapijos 
bažnyčių, kurioje jvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielų 
Po pamaldų bus nulydėta j šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnūs, se
serys ir kiti giminės.

laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus. Tel. GRovehilI 6- 
2345.

A A-

AGNIEŠKA YUSCKA 
šeškaitė

Gyveno 1103 N. 15th St.
MELROSE PARK, ILL.

Mirė rugp. 29 d., 1957, 7:1 0 
vai. ryto, sulaukus pusės amž. 
Gimė Lietuvoje: kilo ift Vilka
viškio apskr., Dobilių kaimo.

Amerikoje iftgyven-o daug me
tų. j

Pasiliko dideliame nuliūdime 
duktė Mary Vaitikis, žentas 
Charles, anūkas Charles, Jr., 4 
sūnūs: Povilas, marti Marilyn, 
anūkai Catherine ir Andrew; 
sūnus Benediktas, marti Rid- 
gety; sūnus Alan, marti Rose- 
mary, anūkai Penelope, Gre- 
gory, Christopher ir Brian; ir 
sūnus Victor, marti Marcelio, 
anūkai Susan ir Douglas, pus
seserė Charlotte Micka su šei
ma, kiti giminės ir draugai.

Priklausė Ckininkų Draug. ir 
Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų 
Draug.

Kūnas pašarvotas Vance kop
lyčioje, 1 424 S. 50th Avenue, 
Cicero, III.

Laidotuvės jvyks šeštad., rug
pjūčio 31 d., iš koplyčios 11 v. 
ryto buB atlydėta j šv. .Antano 
parap. bažnyčių, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus lr pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, sūnūs, mar- 
čta, žentas ir arnikai.

laidotuvių direktorius Alfred 
Vance. Tel. OLympic 2-5245.

ANTANAS MACHULES
Gyveno 8422 S. Gilbert Court 

Tel. RA 3-2099
Mirė rugp. 28 d., 1.957, 10:30 

vai. vak. Gimė Lietuvoje; kilo 
iš Raseinių miesto.

Amerikoje išgyveno 47 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me žmona Viktorija (Alinus,, 
sesuo Antanina Vaišvilas, švo
geris Antanas, sesers dukterys: 
Seselė M. Gerald, ir Seselė M 
Cordia, šv. Kazimiero vienuo
lyne, sesers sūnus Edward ir 
Vladas Vaišvilas, brolis Kazi
mieras, jo sūnus Kazimieras, 
brolienė Aleksandra Mačiulie
nė, jos sūnus Juozapas ir duk
tė Ona Galin, švogerka Rose 
Miller, jos vyras Juozapas, ki
ti giminės, draugai ir pažįsta
mi.

Priklausė Chicagos Lietu\ lių 
Draug. ir Liet. Keistučio Pašal
pos Klubui.

Kūnas pašarvotas Antano M 
Phillips koplyčioje, 3307 South 
Lituanica Avė.

Laidotuvės jvyks šeštad., rug
pjūčio 31 d., iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas j šv. 
Jurgio parap. bažnyčių,, kurio
je jvyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas j Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdus ŽMONA
Laidotuvių direktorius Anta

nas M. Phillips. Tel. YArds 7- 
3401.

A. A.

WALTER DULEWICH
Gyveno 8728 8. Harper Avė. 

Mirė rugp. 28 d., 1957, 8:30
vai. ryto. Gimė Lietuvoje: kilo 
iš Biržų apskr., Pasvilių parap , 
Joniškėliu km.

Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime

žmona Agota (Strazdauskaitė >. 
duktė Melvina Genutis, žentas 
Petras, anūkė Margaret Mary,
2 švogerkos Josephine Andrulis, 
jos sūnus Bruno ir Josephine 
Rueeker, jos sūnus Pranciškus, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami. „ .juA.

Lietuvoje liko 2 seserys — 
Viktorija ir Pelicija šiliugienė 
su šeima, brolis Edvardas, pus
brolis prelatas Vincentas Rač
kys, dėdė Edvardas Dulewich 
ir kiti giminės.

Priklausė Liet^ Keistučio Pa-, 
šalpos Klubui.

Kįnas pašarvotas Antano M 
Phillips koplyčioje, 3307 South 
Lituanica Avė.

Laidotuvės jvyks šeštadienį, 
rugp. 31 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčių, ku
rioje jvyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: žmona, duktė, žen
tas ir anūkė.

laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YArds 7- 
3401.

LJODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA » EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Condltloned koplyčia 
REpubllo 7*8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kuris gyvena kltoss miesto dalyss; gausinąs 
koplyčių arčiau jūsų namų.

ixx>oooo<x>ooo6ooooo<x>oooooo< 
Skelbtis “DRAUGE’ anrimou 

įee 1is yra plačiausiai skaitoma 
lietuvių dienraAtis. o skelbtai 
kaina yra prieinama visiem* 
oooooooooooooooooooooooooo

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH). V loe-President

68 H Sn. Western Avt. Tel. GRovehilI 6-3T45

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VVESTERN ANE. 1410 SO. 50th AVE 

CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2108, 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRY8 MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. Yfl 7-1741-2 ir Lfl 3-9851

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACI.IOS

Ambulansų patarna- ^es turime koplyčias!

vimaa dieną ir nak- CSL v sos e Chicagos ir|
'ti. Reikale šaukti • Roselando dalyse ir|

i mUa. tuojau patarnaujame.

PETRAS BIEUONAS
4848 S. CALIFORNIA AVE. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS ~
3307 S. LITUANICA AVE. Tel YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 We»t 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HAIJSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

Universal Havfngs and Loan Association nMkrina saugomą 
Ir gražų pelną.

Sangnmą uftvlrtlna Huvtenytų Valstybių vaidilos agentflra Ild 
810,000.00 kiekvienam Indėliai Ir reikalingi rezervai, o> pelną — 
patyrusių lr sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiSkoa. Bos grei
tas Ir drangISkas patarnavimas.

Dėl paskolų Ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO, UI Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

| paminklų patalpas lr atgal mea visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien ir sekmadieninis nuo » vai ryto iki t vai. popiet.

ISNIKJNKITF DARAK — BPH PAHTATTTA HAPINIŲ DIFNGJBI 
JOKIO |MOhlJIM». HDMOHtNI'Vi.i KAPINIO DIKN(MI).

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublk 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672

ūncefuneraChome
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TChvahall 3 9687

Skaitykite ir platinkite dienrašti “Draugą



t
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X Dr. V. Tauras praneša, jog 
š. m. rugpj. mėn. 31 d. įvyksta 
gyd. korp. “Fraternitas Lituani
ca” 49 metinis suvažiavimas, 
kuriame bus paminėtos dviejų 
mirusių korporacijos garbės 
narių sukaktys, būtent, dr. Jo
no Basanavičiaus 30 metų mir
ties sukaktis ir muziko Stasio 
Šimkaus 7Q metų gimimo su
kaktis. Ta proga apie dr. J. Ba
sanavičių skaitys paskaitą prof. 
K. Oželis, o apie muziką St. 
Šimkų — Liet. Teatro aktorius 
St. Pilka.

Posėdyje bus svarstoma kitų 
metų gyd. korp. “Fraternitas 
Lituanica*' 50 metų gyvavimo 
minėjimo reikalai. Sekmadienį, 
rugsėjo mėn. 1 d., 10 vai. ryto

X Architektą* Joną* Miliu
kas Lietuvių Seserų instituto 
neseniai pasibaigusiuose litua
nistikos kursuose kalbėjo apie 
lietuviškosios architektūros iš
sivystymą. Š. m. rugpjūčio 24 
d. “Draugo” 6 pusi. aprašant 
5 dienos kursų eigą, buvo pa
minėta, jog jis teigęs, kad lie
tuvių liaudies stiliui daug įtakos 
turėjo Egipto piramidės, Romos 
kolizėjai ir Babilonijos švento
vės. Šis atpasakojimas neati
tinka prelegento pareikštoms 
mintims. Atpasakojime turėjo 
būti pasakyta, jog šie pamink
lai buvo paminėti tik kaip tų 
kraštų architektūrą charakteri
zuojantieji pavyzdžiai. Taip pat 
šia proga pasakytina, jog 5 
dienos kursų aprašyme, kur 
kalbama apie lietuviškąją ar
chitektūrą, yra ir daugiau ne
tikslumų.

X Helen Gedvilienė, plačiai 
žinoma veikėja ir stambi gerų 
darbų rėmėja, Labdarių sąjun
gos 1 kuopos pirmininkė, amžl-

Tėvų Jėzuitų bažnyčioje, 5541 na narė net jau kelis sykius, 
S. Paulina St., įvyks pamaldos 
už mirusius gyd. korp. “Frater
nitas Lituanica” narius bei ‘gar
bės narius.

X Petrą* Kurzikauskas, gyv.
Roselande Ir ten einąs Balfo 
skyriaus iždininko pareigas, tu
rėdamas tris savaites atostogų, 
lėktuvu rugpjūčio 4 d. buvo nu
skridęs į Santą Monicą, Kali
fornijoje. Čia jis atvyko pas in
žinierių Petrą Gauronską, ku
rio žmonai Marijai P. Kurzi
kauskas yra dėdė. Iš Santa Mo- 
nicos jie visi trys išvyko pra
leisti savo atostogas į Meksiką, 
kur išbuvo 10 dienų. Likusias 
atostogas Petras Kurzikauskas 
praleido važinėdamas su Petru 
Gauronsku po Kaliforniją. Lan
kėsi Palm Springs — garsiame 
Kalifornijos žiemos kurorte,
Indio, San Bernardino, Pasa- 
dena, Long Beaeh ir San Diego.
Kelionės įspūdžius po Meksiką 
P. Gauronskas yra pasiryžęs

nusipirko biletą į Labdarių ban
ketą. Jos vardas bus įrašytas 
į plytą, kuri bus įmūryta į Lab
darių naują priestatą. H. Ged
vilienės sūnus Frank Gedvilas 
irgi pasekė motinos pavyzdžiu 
— paaukojo $25 dėl plytos.

Labdarių metinis banketas 
įvyks spalio (Oct.) 20 d. Con- 
rad Hilton viešbutyje. Rezer
vuokime tą dieną labdarybei ir 
įsigykime biletus iš anksto. 
Kas pirks biletus iš anksto, to 
vardas bus įrašytas į plytą, ku
ri bus įmūryta į prieglaudos 
mūrą. Kitą mėnesį jau bus pra
dėta nauja statyba prie Lab
darių įstaigos Orland Parke.

X K. Leonaitienė su dukra 
Laima labai gražiai tvarko sa
vo vasarvietę Beverly Shores, 
Indiana. Vasarotojai jų jaukio
je globoje jaučiasi puikiai ir šei
myniškai — sveiku, šviežiu 
maistu ir gražiais kambariais 
labai patenkinti — dauguma re-

aprašyti ir paskelbti spaudoje.1 zervuoja vietą sekančiam vasa- 
Inž. Petras Gauronskas dirba ros sezonui.
kaip elektriko8 inžinierius San
ta Monicoje.

Petras Kurzikauskas planuo
ja, išėjus į pensiją, vykti į Ka
liforniją
venti.

ir ten mA>lat apsigy-

X Bronė Pivariūnienė Re
liable kompanijos suruoštame 
kepėjų (Retail Bakers) konkur
se laimėjo pirmą dovaną už ge
riausią apibūdinimą bei įverti
nimą Reliable kompanijos pro
duktų. Dovana yra kelionė po 
Ameriką dvi savaites, įimant 
viešbučius, lėktuvus, maistą ir 
t. t. Tačiau Pivariūnienė savo 
laimikiu šiuo tarpu negalės pa
sinaudoti, nes ji išvyks į Ame
rican ligoninę, kur bus padary
ta jai operacija. Savo laimėjimu 
gal pasinaudos vėliau.

X Sutvirtinimo sakrementas 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čioje bus teikiamas paskutinį 
spalių mėnesio sekmadienį. Pri
imantieji sutvirtinimo sakra
mentą prašomi užeiti kleboni
jos raštinėn ir suteikti šias ži
nias: vardas, pavardė, kada gi
męs, kur ir kada krikštytas, 
kokį pasirinkęs sutvirtinimo 
vardą, kas bus sutvirtinimo tė
vas ar motina.

x Sofija Jurgaitė leidžia 
smagias atostogas Wisoonsin 
Delis; S. Jurgaitė yra daug pa
sidarbavusi Sv. Kryžiaus para
pijoje, taipgi ir draugijose, kaip 
parapijos chore, Sodalicijoj ir 
kt.

X “Šatrijos**, studentų ateiti
ninkų meno korporacijos, šven
tė įvyksta lapkričio 16 d. Tam 
tikslui yra sudaryta komisija, 
kuriai vadovauja energingas 
studentas Ignas Budrys.

Reikalinga telefonistė mokan
ti lietuvių ir anglų kalbas. Ra
šyti:

"DRAUGAS’’ Adv. 1871
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.

X Korp! Kęstuti*, iškilmin
gai atšventusi praeitais metais 
trisdešimties metų sukaktį, šiais 
metais savo metinę šventę ren
gia spalių 12 d. jaukioje Coro- 
nado Lodge, Chesterton, In
diana. Korporacijos valdyba laidojama šiandien. Policija pa
deda visas pastangas, kad šven
tė kuo nuotaikingiau praeitų.

X Inž. Jonas-Jurgis Lazaus
kas, gyvenąs 10855 So. Indiana 
Avė., išlaikė iš pirmo karto 
Structural Engineers License 
egzaminus ir turi teisę verstis 
laisva praktika.

Inž. J. J. Lazauskas ir jo 
žmona Liucija Grigaliūnaitė 
augina sūnų Juozuką ir dukre
les Indrę ir Godą.

X Jonas Šoliūnas prašo pra
nešti, kad jis nuo š. m. rugpjū
čio mėn. 1 d. iš Moksleivių 
Ateitininkų sąjungos pirminin
ko pareigų yra pasitraukęs.

Visais MAS-gos reikalais yra 
prašoma kreiptis į MAS sekre
torių Vytautą Šoliūną, 5254 S. 
Trumbull Avė., Chicago 32, III.

X Sofija Bartkaitė praleido 
savaitę savo atostogų. Dalyva
vo Moterų sąjungos seime, ku
riame ji buvo išrinktą garbės 
nare. Ji Moterų s-gos 21 kuo
poje raštininkauja jau 27 me
tai ir turi didelių nuopelnų kuo
pos labui.

X Kun. dr. Pranas Manelis
atvyko iš Belmont, California, 
dalyvauti seselių kazimieriečių 
auksinio jubilėjaus iškilmėse. 
Jis yra giminaitis motinos Con- 
ceptoa, vienos iš trijų pirmųjų 
kazimieriečių. Svečias apsistojo 
pas prel. I. Albavičių Ciceroje.

X l liet. gydytojų suvažiavi
mą, kiuris įvyks rugp. 31 d. ir 
rugsėjo 1 d. Chicagoj, Morrison 
viešbutyje, jau virš šimto gy
dytojų' pareiškė norą dalyvau
ti, iš kurių apie 25% atvyks iš 
kitų valstybių — Ohio, New 
Yorko, Michigano, Indianos ir, 
be to, Kanados.

X Jonas Čėsna, gyv. Omahoj 
(Nebraskoje), yra atvykęs į 
Chicagą ir apsistojęs pas Juo
zą Mikalajūną, 4549 S. Califor
nia Avė. Šiuo metu J. Čėsna 
atostogauja.

X Mickūnai iš Town of Lake 
turėjo svečią iš New Jersey 
Frank Mickūną. Chicagoje jis 
aplankė visas didesnes įstaigas 
ir išvyko atgal į namus.

Akad. jaunimas savaitgalius 
gražiai praleidžia savo tarpe 
pasišokdamas naujai pastatyto
je verandoje prie gausingos 
lietuv. plokštelių muzikos arba 
besiklausant pianistės Laimos 
gražių koncertų.

X Kun. dr. Justina* Grigai
tis, buvęs Vilkaviškio ir Kauno 
kunigų seminarijos profesorius, 
dr. Pijaus Grigaičio brolis, yra 
rimtai susirgęs ir paguldytas 
Cook County ligoninėje, Chica
goje.

X Dr. Alicija Ruibienė, ne
seniai išlaikiusi nustatytus eg
zaminus ir gavusi teisę verstis 
dantų gydytojos praktika, dan
tų gydymo kabinetą rengiasi 
atidaryti 2454 W. 71 St. (Me
dical Center).’

X Dalia Juknevičiūtė mode- 
ruos diskusijas “Individualiz
mas ar kolektyvizmas kultūri
niame gyvenime?” Dalyvaus 
Liudas Šmulkštys, Vytautas 
Vaitai tis, Eglė Zabarauskaitė 
ir Rita Žukaitė ateinančiame 
Santaros suvažiavime rugsėjo 
6—8 dienomis Tabor Farm, 
Sodus, Mich.

X Šv. Kryžiaus parapijos 
piknikas įvyks rugsėjo mėn. 15 
dieną Senelių Vilos aikštėje. Iš 
anksto parapiečius prašome toa 
dienos sekmadienio popietį re
zervuoti parapijos piknikui ir 
atvykti į senelių vilą, kartu su 
visais parapiečiais smagiai pra
leisti laiką. Pakvieskite savo 
prietelius, draugus į šį parapi
jos pikniką.

X Mary Simonelienė, jos 
dukrelė Sylvia ir žentas Alex 
Kilkus savo namuose rugpjūčio 
24 d. surengė motinos 65 m. 
amžiaus ir išėjimo į pensiją 
proga šaunias vaišes Taipgi 
šiam parengimui daug pagelbė
jo jubiliatės sūnus Petras ir jo 
žmonelė. Šeimininkavo p. Krikš
čiūnienė. Jubiliatė M. Simone* 
lienė gavo daug dovanų; jai bu
vo palinkėta ilgiausių ir svei
kiausių metų.

BEST WISHES TO OUR MANY 
FRIENDS AND ASSOCIATES 

For A Safe and Joyous
LABOR DAY ( 

Courtesy

PI PE FITTERS 
ASSOCIATION 

LOCAL UNION 597

Industrial Piping, Heating and Air Conditioning 
MARTIN J. WARD, Business Manager 

GEORGE SCHLEICHERT, President
PHONE TAYLOR 9-4191

501 SO ASHLAND BOULEVARD 
CHICAGO 7, ILLINOIS

J?

KAS TIK TURI GERA SKONI, VISKĄ
PERKA PAS LIEPONĮ I

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, ilsimo* 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
Įrengti.

Moderniftldausla lietuvių baldų prekyba GMcagoje 
LIETUVIU PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INO.
8222-24-26 So Halsted St. Victory 2-4226

Atidaryta: pirmadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais 
9 — 9:30 kitom dienom 8 — 6, sekmadieniais uždaryta.

Biznieriams apsimoka .skelbtis “Drauge”.

DffiNRAfi'rtB DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGOJE
Laidojama šiandien

Nužudyta mergaitė Anderson

tikrino melo detektorium jos 
draugės Elena Abbatacola vi
sus šeimos narius. Jos broliai: 
Nicolas, John ir Leo ir ji pati 
rasti nekalti. Vienas jo brolis 
truputį užkliuvo ir jam daro
mas dar vienas tikrinimas me
lo detektorium. Policija ežere 
jieško magnetu įrankių, kuriais 
buvo mergaitė supjaustyta. Ut 
žmogžudžio sugavimą Chicagos 
dienraštis Tribūne paskyrė 50,- 
000 dol. premiją, Chicagos mies
tas 10,000 dol., mergaitės tėvo 
darbovietė 1,000 dol., trys dar
bo unijos paskyrė 11,000 dol. 
Visa žuvusios mergaitės šeima 
meldžiasi, kad būtų išaiškintas 
nusikaltėlis.

Mokykla gabiesiems
Projektuojama atidaryti pri

vačią mokyklą spalio 8 d. gabie
siems vaikams, 22 E. Van Bu
ren. Mokykla vadinsis Londoną 
School for Gifted. Mokyklą stei
gia trys profesoriai, dirbę įvai
riose Chicagos mokyklose bei 
universitetuose. Kiekvienas mo
kinys galės mokytis kokiuo jis 
tik nori greičiu, pagal savo ga
bumus. Mokiniai mokysis 4 die
nas savaitėje. Bus dėstoma re
torika, matematika, istorija ir 
kt. Mokiniai bus specialiai pa
rengti kolegijoms.

Mažiau klausytojų
Šiais metais Grant parko 

koncertus aplankė 9,000 lanky
tojų mažiau negu praeitais me
tais. Tai įvykę dėl dažnai nepa
lankaus oro. Manoma, kad per 
vasarą koncertus aplankė 276,- 
000 žmonių. Daugiausia jų bu
vo, 17,500, rugpjūčio 17 d., kai 
buvo statoma opera Rigoletto.
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PER PASAULI KELIAUJA 
SMOGUS

Bernardo BrazdBonto poesljot 
rinkinys. Nedidelis skaičius Uos 
knygos gautas šiomis dienomis 
"Drauge", 2334 So. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaine 
kietais viršeliais S2
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiu

Trūksta mokytojų
Didelis gimimų skaičius ir per- 

mažas skaičius naujai statomų 
mokyklų sudaro problemą, nes 
trūksta mokyklų. Daugelis mo
kyklų bus atidarytos sekantį 
antradienį. Numatoma įrengti 
446 klases, bibliotekų ir kitų 
pagelbinių mokyklai reikalingų 
patalpų, kurios kainuos 14,505,- 
000 dol. Priemiesčiuose numa
toma išleisti naujom mokyklom 
18,232,000 dol.

Areštuotas už stiklų 
mėtymą

William Treseve, 46 m. am
žiaus, areštuotas už tai, kad 
mėtė stiklus North avė. paplū
dimyje. Jis buvo areštuotas 
rugpjūčio 15 d. Parkų distrikto 
policijos ir kai neturėjo sumo
kėti 200 dol. pabaudos, nusiųs
tas į kalėjimą.

Cigaretė apdegino
Hilda Goldin, 19 m. mergina, 

išgelbėta iš gaisro trečiam augš- 
te 6907 S. Merrill. Ji apdegė 
rankas ir susipjaustė veidą ir 
kojas, tačiau šiaip sveikata ne
bloga. Nuostolių padaryta apie 
2,000 dol. Sakoma, kad mergi
na užmigo su cigarete.

DRAUGO
Didysis Metinis

IŠVAŽIAVIMAS!
Pirmadienį (Labor Day), rūgs. 2 d., 1957 m.

OAKS (SLOVAK) GROVE
11900 Archer Avė., Lemont, III.

DRAUGAS paprastai suruošia tik vieną metinį pikniką ir 
tas būna pats didžiausias iš visų Chicagos apylinkė piknikų.

DRAUGO metiniame išvažiavime Chicagos ir apylinkės 
lietuviai pasimato su seniai matytais bičiuliais bei giminėmis.

Gražusis ir didysis Oaks daržas turi daugiau patogumų ir 
erdvės negu bet kuris išvažiavimų daržas Chicagos apylinkėje.

Don Varnas Amerikos Legijonierių Postas patarnaus prie 
bufeto ir prižiūrės automobilių pastatymą.

DRAUGO išvažiavimo programoje bus išpildyta "DRAUGO 
RADIJO VALANDA", kurioje dalyvaus žurn. Vladas Butėnas, 
Alb. Valentinas ir dr. S. Aliūnas.

Ona Viržintienė, Ann's Restaurant savininkė vaišins susi
rinkusius svečius.

Mokesti nuo kiekvieno automobilio $1.00, automobilių 
biletams bus piniginės ir prekinės dovanos.

Gros skambus B. Jonušo orkestras šokiams ir bus nuola
tinė programa, kuri paįvairins dienos įvykius.

S. Metriks, Farm Foods krautuvės savininkas pardavinės 
p. Andrulio Michigan Farm surius.

Autobusų tvarkraštis:
11;00 vai. ryto ir 2;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo Dievo Apvaiz

dos parapijos bažnyčios;
11;30 vai. ryte ir 2;30 vai. p.p. išvažiuoja nuo Aušros Vartų 

parapijos bažnyčis;
12; 01 ir 3; 00 vai. p.p. išvažiuoja nuo šv. Antano parap. bažn.; 
11; 00 vai. ryte ir 2; 00 vai. p.p. išvažiuoja nuo žv. Kryžiaus

parapijos bažnyčios;
11;30 ryte ir 2;30 vai. p.p. išvažiuoja nuo Nekalto Prasidėji

mo parapijos bažnyčios;
11;30 vai. ryte ir 2;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo Gimimo Pane

lės švenčiausios parapijos bažnyčios;
11;00 vai. ryte ir 2;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo šv. Jurgio pa

rapijos bažnyčios.
6; 30 ir 7;00 vai. p.p. autobusai išvažiuoja į Chicagą.

Kviečiame lietuvišką visuomenę į šį metini išvažiavimą.
DRAUGO IŠVAŽIAVIMO RENGĖJAI

Ilgesnės valandos 
mokytojams

Mokyklų departamento parei
gūnas Benjamin C. Willis siūlo, 
kad pradžios mokyklų mokyto
jams būtų prailgintos darbo va
landos 15 minučių. Mokytojai 
turėtų pradėti darbą 8:15 vai., 
o ne 8:30 vai. ryto. Mokiniai 
turėtų mokytis kaip ir seniau, 
nuo 9 vai. ryto. Tą laiką mo
kytojai sunaudotų pasikalbėji
mams su tėvais ir panašiems 
reikalams. Šis pasiūlymas bus 
pastatytas balsavimui departa
mento posėdy rugsėjo 31 d.

Prisipažino vagys
Septynių narių vagių gauja 

prisipažino praeitą mėnesį Chi
cagos priemiesčiuose padariusi 
13 įsilaužimų. Daugiausia jų 
padaryta Tinley Park apylin
kėje. Vyriausias vagių turi 33 
m. amžiaus, jauniausias 16. Ki
ti nuo 19 ligi 17 m. amžiaus.

Uždarė klubą
Miesto majoras Daley tre

čiadienį sulaikė leidimą nakti
niam klubui Hollywood Show 
Lounge, 87 W. Randolph st., už 
tai, kad merginos prašinėjo sve
čius nupirkti joms išgerti.

Penktadienis, rugpj. 30, 1957

Veža j darbą policija
Naujų 60 darbininkų, priimtų 

į streikuojančių darbininkų vie
tą, miesto highway statyboj, 
trečiadienį buvo nuvežti į dar
bą, pro streikuojančių sargy
bas, policijos automobiliais. Jie 
pravažiavo piketuotojų liniją 
prie 159 st. ir Crawford avė. bei 
Harlem avė. ir Irving Park Rd. 
Apytikriai 700 asmenų 'užpildė 
aplikacijas darbui į streikuo
jančių vietą.

Skiepai darbininkams
Armour kompanijos 60,000 

darbininkų gaus nemokamai 
skiepus nuo influencos. Pirmie
ji skiepai bus pristatyti apie vi
durį rugsėjo. Įmonės direkto
rius sako norįs, kad įmonės 
personalas būtų apsaugotas 
nuo epidemijos.

Apvalė namus
Vagys įsiveržę į Mrs. Robert 

Klein namus, 10315 S. Fairfield 
avė., išnešė iš namų deimanti
nį ir kitokių žiedų, foto aparatą 
ir 32 kalibro revolverį.

Šiandien koncertuoja
Švedų orkestras iš Stokholmo 

duoda šiandien, rugpjūčio 30 d. 
8 v. v., koncertą Lake Vieiv 
Augštesnios .mokyklos salėje.


