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Senato vidaus saugumo pakomitečio dokumentas
Tūkstančiai žmonių dalyvavo 

rašytojo Vienuolio laidotuvėse
1957 metų rugpiūčio 17 d. Anykščiuose, okupuotoje Lietuvoje, 

mirė lietuvių literatūros klasikas rašytojas Antanas Vienuolis - 
Žukauskas. Šį pavasarį (kovo 26 d.) jam buvo suėję 75 metai, tad 
mirė eidamas 76 metus. Palaidotas Anykščiuose rugpjūčio 20 d.
„Po Vydūno, Vinco Krėvės, — -.................................... -
Jurgio Savickio, Balio Sruogos,
Lazdynų Pelėdos - Lastauskie
nės, Antanas Vienuolis dabar tę-

mą“. Jo kūryba esanti „giliai
persunkta humanizmo, tautų

. - .draugystės, meilės darbo liausią ilgoką eilę tų musų literatu- ... . , .... . ..
, . .7 , • ,7, .. dziai, kritikos los engėjams irros kureių, kurie apleido si pa-!.. , . . 7 . ... y’ , , .. . » išnaudotojams dvasia. Geriausie

rt n v v 1 « n n v n v» z-x -» z-J tt » 4 rv n i Z-V Ini **šaulį pastarojo dešimtmečio lai 
kotarpyje. Čia dar paminėtina ir

ji jo kūriniai poetiškai atvaiz
duoja gimtosios žemės grožį, iš-grupe rašytojų, kurie mirė po ... ».............................r . ... . kelia Šviesiausius jos žmoniųkaro Lietuvoje, dalinai neaiskio- .... • u • j u t-. . troškimus, jų buitj, jų darbą. Is

mis aplinkybėmis: Butkų Juze,1
Liudas Gira, Salomėja Neris, 
Petras Cvirka, J. Marcinkevi
čius. Lyg norėdamos užbėgti už 
akių bet kuriems spėliojimams 
apie velionies Vienuolio mirties 
priežastis, sovietinės įstaigos tre 
čią dieną po mirties paskelbė 
„medicinos išvadą“, kurioje pa
žymėta, kad liaudies rašytojas 
A. Vienuolis - Žukauskas, sūnus 
Juliaus, gimęs 1882 metais, pa
starųjų 3 metų laikotarpiu sirgo 
žymiau pasireiškusią arterioskle 
rožine kardioskleroze su chroni
niais vainikinių arterijų negala
vimais. Jau 1953 metais rimtai

A. V. kūryboje sukauptų gimto
sios kalbos turtų mokosi ir ilgai 
mokysis jaunesnioji rašytojų 
karta, mūsų jaunimas“. Vienuo
lis palaikęs žymių anykštėnų 
Antano Baranausko ir J. Biliūno 
tradicijas ir rūpinęsis jų atmini
mo įamžinimu. Mini dar Vil
niaus radijas, kad Vienuolis bu
vęs apdovanotas Lenino ordinu 
ir darbo raudonosios vėliavos 
ordinais ir medaliais. O šven
čiant 75 m. sukaktį, jam buvęs 
suteiktas „Tarybų Lietuvos liau
dies rašytojo vardas“. Kaip iš 

. tikrųjų Vienuolis vertino dabar-

Sargybiniai apsupo Utttle Rock .mieste, Ark., Central augštesniąją mokyklą ir neįleido neg
rų mokinių į mokyklą. Reporteris kalbasi su negre mokine, kuri irgi nebuvo įleista į mokyk
lą, nes baltieji nenori kartu mokytis su negrais. (INS)

Penki tomai parodo
baisią sovietų kaltę

WASHINGTONAS, rūgs. 5. — Penkių tomų liudijimą, vaiz
duojantį Sovietų Sąjungos baisią kaltę Vengrijos 1956 metų revo
liuciją užgniaužiant, vakar atspausdino senato vidaus saugumo 
pakomitetis.

Penkių tomų liudijimu galės 
pasinaudoti ir Jungtinių Tautų 
speciali generalinė sesija, kuri 
rugsėjo 10 d. susirenka svarsty
ti Vengrijos klausimo.

Senato vidaus saugumo pako
mitečio vedėjas Eastland (D.,
Miss.) siūlo Jungtinėms Tau
toms griebtis „dramatiško veiks
mo“, kaip pvz. Vengrijos komu
nistinių delegatų išmetimo iš 
Jungtinių Tautų.

•- tinę padetj ir ją vaizdavo savo persirgęs. Miręs 1957 m. rugpju- , _ f . .. <7 , .
-• j i j i i kūryboje, šiandien, deja, nesu-cio 17 d. 15,50 vai. dėl pakartoti- .. . ’ J

... , . ti j- žinosime.nos arterijų trombozes. Paliudi-!
jimą pasirašė Mokslų akademi
jos eksperimentinės medicinos 
instituto terapijos sektoriaus ve
dėjas Krištopaitis, Vilniaus res-

Laidotuvės Anykščiuose

, Laidotuvėms organizuoti buvo 
sudaryta komisija iš Venclovos,

publikinės ligoninės vidaus ligų Naujalio Tilvyiio, Korsako, Mie 
skyriaus vedėjas Jasenas Ajųto. želai41o ir bitų Velionis Anyb4.
čių rajoninės ligoninės laikinai 
einanti vyr. gydytojo pareigas 
Tamuliūnaitė.

Ką pasakė apie Vienuolį 
Vilniaus radijas

čiuose buvo pašarvotas J. Biliū
no vardo vid. mokykloje. Pro 
karstą praėjo ilgos eilės žmonių, 
atvykusių iš įvairių Lietuvos 
apygardų. Buvę atvykę rašytojų 
ir iš kitų respublikų. Prie velio-

. ... ___ nies karsto budėjo garbės sargy-Vilniaus radijas rugpjūčio 19 , x . r . . ,J ba įs rašytojų, menininkų, moks
lininkų. Laidotuvėse rugp. 20 d. 
dalyvavo ir Lietuvos sostinės vai

Povilas Vaitonis 
vėl šachmatų 

čempionas
HAMILTONAS, Kanada, rūgs. 

5. — Povilas Vaitonis praėjusią 
savaitę Vancouveryje vykusiame 
Kanados šachmatų turnyre vėl 
laimėjo Kanados čempionato ti
tulą.

Vaitonio laimėjimas nustebino 
visus šachmatų specialistus. Jis 
iš 9 galimų taškų surinko 8^. 
Jo konkurentas torontietis ven
gras Fuster surinko 7 taškus. 
Trečioji vieta teko buvusiam 
meisteriui Andersonui, surinku
siam 6% t. Tiek pat taškų su
rinko ir Jurševskis, gavęs ketvir
tą vietą.

Naujos Maskvos notos
kaltina tris didžiuosius

MASKVA, rūgs. 5. — Sovietų Sąjunga apkaltino Jungtines 
Amerikos Valstybes, Britaniją ir Prancūziją, kad, girdi, jos „stip
rina savo nervų karą prieš Siriją“ ir ruošia naują jungtinį veiksmą 
prieš ją.

Šis kaltinimas glūdi notose, ■ — ■ ■ ■— - ■
kurias Sovietų Sąju.vgap užsie
nio reikalų ministeris Andrei 
Gromyko užvakar įteikė Jungti
nių Amerikos Valstybių, Brita
nijos ir Prancūzijos ambasado
riams Maskvoje.

Maskva sako, kad veiksmai 
prieš Siriją „gali tik sukelti viso 
pasaulio žmonių piktumą. Jų sim 
patijos yra su Sirijos žmonėmis, 
kurie žino, kad jie nėra vieni sa
vo nepriklausomybės kovoje“.

d. Vienuolį vadina lietuvių lite
ratūros klasiku, „Tarybų Lietu
vos liaudies rašytoju“. Jis buvęs 
Sovietų Sąjungos rašytojų sąjun 
gos ir Lietuvos rašytojų sąjun
gos valdybų narys ir „Tarybų 
Lietuvos augščiausios tarybos 
deputatas“. Įsikūrus Lietuvoje 
sovietinei santvarkai, Vienuolis, 
anot Vilniaus radijo, „aktyviai 
įsijungė į lietuvių tarybinės li
teratūros kūrėjų gretas. Dabar 
jis galėjo atsiduoti vien literatū
riniam darbui“ — tartum Vie
nuolis nepriklausomos Lietuvos 
laikais tam darbui negalėjo atsi
duoti. Po karo išėjo jo draminis 
veikalas „Tvirtovė“, išleisti ke
lionės įspūdžiai iš Kaukazo kraš
tų, kuriuos jis naujai aplankė.
1950 metais išspausdintas stam
besnis romanas „Puodžiūnkie- 
mis“, kuriame, kaip tvirtina Vil
niaus radijas, „su didele artisti
ne jėga pavaizduotas buržuazijos 
viešpatavimo laikotarpis Lietu
voje“. Romanas esąs išverstas į 
rusų ir kelias kitas kalbas. Vil
niaus radijas dar t pasakė, kad 
„pastaraisiais metais, neboda
mas senyvo amžiaus ir nesveika
tos, A. Vienuolis įtemptai dirbo 
literatūrinį darbą. Parašė įdo
mių atsiminimų, apsakymų, le
gendų“. Dėl ko rašytojas, nebo
damas senyvo amžiaus ir nesvei
katos, buvo priverstas dar via 
taip įtemptai dirbti, Vilniaus ra
dijas nepaaiškino. Po karo išėjo 
jo rinktiniai raštai'7-iais tomais, 
be to, išleisti atskiri kūriniai (vi
sai neseniai išėjo Vilniuje, Vals
tybinės grožinės literatūros lei
dykloje „Iš mano atsiminimų“).
Rašytojas dar turėjęs naujų pla
nų bei sumanymų, kurių betgi
nebegalėjęs įvykdyti. Vienuolis Oro biuras praneša: Chicagoje 
po karo savo kūriniuose „sėkmin ir jos apylinkėje šiandien dalinai 
gai įvaldęs socialistinį realiz-1 apsiniaukę ir šilčiau.

džios viršūnės: Paleckis, Preik
šas, Gedvilas, Stimburys. Kai ku 
rie iš jų ir kalbas pasakė. Iš mo
kyklos ilga eisena su karstu pa
suko Vienuolio sodybos linkui. 
Eisenoje dalyvavo tūkstančiai 
žmonių. 16,30 vai. karstas su A. 
Vienuolio palaikais nuleistas j 
duobę. Kaip praneša Vilniaus 
radijas, tuo momentu buvę gro
jami „Tarybų Sąjungos ir Tary
bų Lietuvos himnai“.

A. Vienuolis priklauso visai 
lietuvių tautai

Be reikalo Lietuvos bolševikai 
A. Vienuolį savinasi sau. Vienūo- 
lis priklauso visai lietuvių tau
tai, yra iš jos išaugęs, jos visos 
mėgstamas ir skaitomas. Vie
nuolio realistinis rašymo būdas 
— tai visai ne „socialistinio rea
lizmo įsisavinimas“, kaip teigia 
Vilniaus radijas. Nėra abejonės, 
kad Lietuvos bolševikai Vienuo
lį, kaip ir kitus senesnės kartos 
rašytojus, likusius Lietuvoje, 
stengėsi visokiais būdais „pa
spausti“, kad prisitaikytų linijai. 
Bet A. Vienuolis, atrodo, nesi
davė perdaug palenkiamas. Jis 
iki pat amžiaus galo domėjosi ir 
tis lietuvių tautos nariais, ku
riems lemta būti svetur, toli nuo 
tėvynės. (Elta).

KALENDORIUS

Rugsėjo 6 d.: Filomena; lietu
viški: Vaišvilas ir Varmonė.

Saulė tęka 6:20, leidžiasi 7:18. 

ORAS

Red Skeltonas 
anuoja mažę 

vaiky miestelį

Palietė britus

Bandė nuraminti
NEW YORKAS, rūgs. 5. — 

Jungtinių Tautų generalinis sek
retorius Dagas Hammarskjoldas 
vakar bandė nuraminti Artimų
jų Rytų neramius vandenis, iš
girdamas Jungtinių Tautų karei
vius, kurie saugo Artimųjų Rytų 
apylinkę.

Jungtinės Tautos turi 6,000 
kareivių. Norima turėti pastovią 
JT kariuomenę.

P1 inter-
,bergž

Nota britų „ginkluotą 
venciją“ Omane pavadino 
džia jėga“.

PARYŽIUS, rūgs. 5. — Artis- Jungtinių Amerikos Valstybių 
tas komikas Red Skeltonas va- kišimasis įvykdė perversmą Jor- 
kar pasakė, kad jis planuojąs pa- dane ir paruošė sąmokslus prieš
statyti mažą vaikų miestelį „Los 
Angeles miesto centre“.

Skeltonas lankosi Europoje su 
sipažinti su europietiškais vaikų 
miesteliais.

„Aš radau Europoje daug įdo
mių dalykų ir dabar planuoju 
mažą miestelį pastatyti Los An
geles miesto centre“, pasakė Red 
Skeltonas prieš išvykdamas į 
Hollywoodą.

Stabdžiams sugedus
KINGSTON, Jamaica, rūgs. 5. 

— Inžinierius pareiškė, kad pra
ėjusį sekmadienį skaudi trauki
nio katastrofa įvyko Jamaikos

Siriją ir Egiptą, sako Sovietų 
Sąjungos nota.

Sovietų Sąjunga vėl reikalau
ja, kad didžiosios valstybės atsi
sakytų jėgos naudojimą Arti
muose Rytuose.

Toliau notoje pareikšta, kad 
Arabų ir Izraelio ginčas nebūtų 
toks įtemptas ir kad būtų galima 
taikingai jį išspręsti, jei Jungti
nės Amerikos Valstybės, Brita
nija ir Prancūzija „sustotų nau
dojusios Izraelį savo koloniali- 
niams tikslams“.

Nėra naujų pasiūlymų

Prancūzijos užsienio reikalų
saloje, kai sugedo traukinio stab (ministerijos pareigūnas pasakė, 
džiai. Traukinio nelaimėje žuvo 
apie 200 asmenų.

Granata į namą
ALŽIRAS, rūgs. 5. — Alžiro 

sukilėlis įmetė granatą į namą 
Constantine mieste. Prancūzų 
šeima tada valgė, kai sukilėlis 
įmetė granatą į namą. Vienas 
vaikas žuvo ir šeši šeimos nariai 
sužeisti.

SEATO sekretorius

Beveik metai prabėgo

„Šie dokumentai turėtų pakan
kamai įtikinti Jungtines Tautas, 
kad Sovietų Sąjunga įvykdė bai
sią kaltę“, pasakė Eastland.

„Beveik metai prabėgo nuo tos 
jaudinančios laisvės kovos Ven
grijoje, bet pasaulis dar nėra at
sakęs tiems drąsiems taikos šau
kiantiems balsams, kurie buvo 
nutildyti komunistų žiaurios jė
gos“.

Pakomitetis turi užprotokola
vęs 18 vengrų laisvės kovotojų ir 
trijų pabėgėlių liudijimus. Liu
dininkai pabrėžė Vengrijos suki- 

ilį^o priežastis ir sovietų moty
vus tą sukilimą taip žiauriai su
triuškinti.

Sukilimo nepasisekimas

Liudininkai kalbėjo, kaip žiau 
riai sovietai elgėsi su laisvės ko
votojais ir papasakojo apie ven
grų deportacijas į Rusijos gilu
mą.

Eastland pažymėjo, jog Sovie
tų Sąjungos pareigūnai neseniai 
teigė, kad Vengrijos laisvės ko
votojai gavo ginklų iš Austrijos 
ir Vakarų Vokietijos. Rekordai 
rodo, pasakė Eastland, kad Ven
grijos laisvės kovotojai ginklų

Sirijoje situacija
yra labai rimta

WASHINGTONAS, nigs. 5. — 
Valstybės sekretoriaus pagalbi
ninkas Loy Hendersonas, grįžęs 
iš Artimųjų Rytų, pareiškė: Si
rijoje situacija yra labai rimta 
ir jos įvykiai gali paliesti ne tik 
Artimuosius Rytus, bet gali su
daryti rimtą grėsmę viso laisvo
jo pasaulio saugumui.

Hendersonas, būdamas Arti
muose Rytuose, neaplankė Siri
jos ir Egipto ir nesitarė su tų 
valstybių atstovais.

Skubiai stiprina
savo pozicijas

DAMASKAS, Sirija, rūgs. 5. 
— Prosovietinė Sirijos vyriausy
bė, paėmusi į savo rankas visiš
ką vadovavimą, skubiai stiprina 
savo pozicijas. Sovietiški tankai 
saugo kelius į Damaską, o sovie
tiški Mig lėktuvai raižo Sirijos 
erdvę.

Speciali Sirijos delegacija Mas 
kvoje tariasi dėl sovietų naujos 
pagalbos Sirijai.

Sirijos prezidentas Kuwatly, 
bandęs kairįjį sparną kariuome
nėje prilaikyti, buvo priverstas 
pasiduoti prosovietiniams ele
mentams.

BANGKOKAS, Tailandas, rug 
sėjo 5. — Pote Sarasin, buvęs 
Tailando ambasadorius Washing gavo iš sovietų ar vengrų karei- 
tone, šiandien pradėjo Pietryčių' vių, kurie pasidavė arba laisvai
Azijos Sutarties organizacijos 
(SEATO) generalinio sekreto
riaus pareigas.

Raudonoje •t V z —aikštėje
MASKVA, rūgs. 5. Mrs. Eleo- 

nor Roosevelt vakar apžiūrėjo 
Maskvoje Raudonąją aikštę. 
Mrs. Roosevelt tris savaites bus 
Sovietų Sąjungoje.

atidavė savo ginklus.
Sukilimo nepasisekimas galėjo

būti daugumoje beveik dėl visiš
kos stokos ginklų“, pasakė East
land.

• Karalienė Elzbieta (moti
na) gavusi pasiūlymą iš Kana
dos ir Australijos vyriausybių 
priimti gen. gubernatoriaus pos
tą.

kad Sovietų Sąjungos notoje nė
ra naujų pasiūlymų.

Londono šaltiniai sako, jog So 
vietų Sąjungos notos atsako j 
Vakarų birželio 11 dienos notas, 
kuriomis buvo atmestas Mask
vos pasiūlymas paskelbti didžių
jų valstybių pareiškimą Artimų
jų Rytų klausimu.

Malajai bus 
priimti į JT

NEW YORKAS, rūgs. 5. — 
Malajai, kuriems britai neseniai 
davė nepriklausomybę, bus pri-

rj- v« • vf «•
trecias vieškelis

HONG KONG, rūgs. 5. — Pei
pingo radijas pranešė, kad nau
jas trečias vieškelis, jungiantis 
Tibetą ir kitas raudonosios Kini
jos dalis, jau baigiamas pravesti, nės (commonwealth’o) valstybė 
Kinijos komunistai didesnį pasi- Azijoje. Malajų salos buvo 170 
sekimą turi Tibeto ekonominia- i metų britų kolonialinėje valdžio- 
me lauke negu politiniame. . je.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

:— Kuboje vėl siaučia riaušės prieš prezidento Fulgencio Ba- 
tistos režimą. Bombos numestos Havanoje ir kitose vietose. Ha
vanoje žuvo 3 asmenys.

— Britanijos užseinio reikalų ministeris Selivyn Lloyd išvyko 
į Jugoslaviją pasitarti su diktatoriumi Tito tarptautiniais klausi
mais.

— Sirijos sostinėje Damaske buvo suruoštos priešamerikietiš- 
kos demonstracijos.

— Lebanas prašo Jungtinių Amerikos Valstybių užtikrinimo, 
kad jos pagelbės Lebanui, jei raudonieji bandytų ten perversmą. 
Raudonųjų gaminti ginkim siunčiami iš Sirijos į Lebaną.

— Prezidentas Eiscnhoioeris, atostogaująs Neu'port’e, R. I., 
vakar pasakė, kad Arkanso gubernatorius Orval Fanbus nebus su
imtas federalinių pareigūnų ryšiumi su Little Rock mokyklos 
integracijos byla. Little Rock augšt. mokykla saugoma sargybi
nių, kurie neįleidžia negrų mokinių į mokyklą. Arkanso guberna
torius Faubus pastatė sargybą prie mokyklos.

— Prancūzijos ūkininkai grasina nuversti vyriausybę, kad ji 
nukirto kviečių kainas. Prancūzijos ūkininkų unija nutarė pa
skelbti streiką ir demonstracijas rugsėjo 15 d., protestuojant 
prieš premejero Maurice Bourges - Maunourio vyriausybę. Pran-

TRUMPAI IŠ VISUR
• Leido lankytis Pabaltijyje. 

UP agentūros žiniomis, Maskva 
pirmą kartą po II Pasaulinio ka
ro leido užsienio diplomatams 
lankytis Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje nuo rugpjūčio 30 d. Tai 
esą padaryta ryšiumi su Mask
vos nauju potvarkiu, kuriuo su
švelninti suvaržymai lankytis 
Pabaltijy.

• 50 sovietų mokslininkų at
skrido Kanadon dalyvauti gam
tos mokslų konfereneijoje, kurią 
suorganizavo tarptautinės geode 
zijos ir geofizikos sąjungos. Kon 
ferencija truks 12 dienų. Konfe
rencijoje, be kitų klausimų, bus 
nagrinėjama dirbtinio žemės sa
telito paleidimas į erdvę.

• Kanados komunistų partijos 
centrinis komitetas susirinko To 
ronte svarstyti pašlijusių savo 
reikalų, ypač laikraščio „Cana- 
dian Tribūne“, kurio skaitytojų 
skaičius mažėja, nežiūrint vado
vų pastangų.

• Afganistanui sovietai sutei
kė 25 milionus dolerių vertės pa
galbą.

imti į Jungtines Tautas. Malajai i Pr 
yra naujausia britų bendruome- cūzijos ministerių kabinetas po penkių valandų posėdžio nutarė 

1 sušaukti parlamentą į specialią sesiją rugsėjo d.
— Kuboje revoliucija plečiasi. Cienfuegoj revoliucionierius 

remia kai kurie laivyno vienetai. Vyriausybė pasiuntė kariuomenę 
ir tankus į centrinės Kubos miestą. Smarkios kovos vyksta.

William A.
JAV civilinio 
re Floridoje, 
tus.

(Uncle BHl) Lundy,
karo veteranas, nu
turėdamas 109 me-

(INS)
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, rugsėjo 6, 1957

Lietuviškasis sportas Kanadoje

Kanados sporto apygardos džio ir J. Žuko prieš kelis metus 
ribose veikia 5 vienetai: Montre : dominavusi mūsų 1. teniso gy-

ROCHESTERIO ŽAIDYNĖSE
EDV. sI l.AITIS, Cicero, III.

Rugpjūčio mėn. 31 ir rugsėjo Vyrų dvejeto, varžybose pir- 
mėn. 1 d. Šiaurės Amerikos lie- i maišiais tapo broliai Lubes, “su- 
tuviai sportininkai buvo susirin- tvarkę” Šeputą-Gvildį, o mišria- 
kę j VH-jų savo žaidynių II-jį I me dvejete W. Lubes-O. Oskamp

sumušė F. Lubes-Krygerytę. 
Jaunių vienete Arūnas iš New 
Yorko baigmėje nugalėjo Paš- 
kų 6:2, 6:2.

Skurdi lengv. atletika

ratą, įvykusį Roehesteryje, N.
Y. Nedidutė Roehesterio lietu
viškoji kolonija ir žaidynių vyk
dytojas Roehesterio Lietuvių 
Sporto Klubas Sakalas priglau- ! 
dė virš 400 jų dalyvių bei spor- į
to bičiulių iš įvairiu Amerikos Kaip ir ankstesnėse žaidynė- 
kontinento vietų, kurie 2 dienas į se, taip ir šį kartą lengv. atle- 
aktyviai rungėsi sporto aikštė- tika praėjo blankioje nuotaiko
se ar stebėjo sportinius pasiro- je. Nedidelis dalyvių skaičius

alyje, Hamiltone, Niagara Falls 
ir Toronte du. Pirmiesiem trim 
tesireiškiant vien tik žiemos 
sporto šakose, kaip krepšinis, 
stalo tenisas ir šachmatai, or
ganizuota sportinė veikla tesi
mato tik Toronte, kur veikia 
gana stiprūs Aušros ir Vyties 
klubai. Tiesa, vienas kitas ha- 
miltonietis dalyvauja lauko te
niso turnyruose, bet gi, bendrai 
paėmus, “provincijų” sportinin
kai vasaros metu ištisai atosto
gauja.

Žiemos žaidynėse Toronte “nu 
vogus” didžiumą taškų, Toron
to vytiečiai uoliai dirba, kad 
galėtų susigrąžinti atgal į To
rontą. Aušriečiai irgi nesnaudžia

venime, atsiradus naujoms pa-

aktyviausias iš visų. Treniruotes 
Ištisą vasarą (nevien tik prieš 
žaidynes — kaip įprasta l uoliai 
lankė gausus būrys Aušros ir 
Vyties lengvaatletų. Tik gaila,

Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
’f P. ŠILEIKIS, 0. P.

jėgoms, kaip E. Kraslauskas kad Aušros vaikinams trūko nu-
(Detroitas) bei W. ir F. Lubes 
(Roehesteris), nebepajėgia ap
ginti anksčiau turėtas pozicijas. 
Štai, atvirose Kanados liet. pir
menybėse svečias W. Lubes iš
sivežė meisterystę, o ir čia įsteig 
tos Toronto Lietuvių namų per
einamosios taurės, jau tapusios 
lietuviška Davis Cup, vyrų ko
mandinėse varžybose jau antrą 
kartą nebepavyksta apginti. 
Nors abiejuose klubuose yra ap
stu prieauglio, tačiau pakaitai 
“trijulei” dar negreit teatsiras.

Rugpjūčio 24-25 d.ėfTKanados 
Pabaltiečių Sporto federacija, 
J, Balsio asmenyje, pravedė me-

simanančių vadovų, kuomet vy- 
tiečius treniravo patyrę lcngva- 
atletai, kaip A. Kernius ir A. 
Supronas.

Rugpjūčio 18 d. Toronte bu- 

(Nukelta į 7 psl '

KaH.lieii 10—12 Ir 4—7 vai. Trečiad. 
lr šeštad. tik 10—12 vai.

Tel. RElianoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

VDYTOJAŠ IR CHIRURGĄ'
E'r ’VIH GYDYTOJAS

8925 West 59th Street
Vai. Pirinad., antrad.; ketvirtad. lr 

| penktad. nuo 1—4 p .p. 6:S0—8:10 
į vai. vak. Trečiad. tr Šeštad. 1—4 v.

P P

dymus.

Šiame rate buvo išaiškintas 
Vl-jų žaidynių klubinis nugalė
tojas, kuriuo tapo Toronto LRK 
Vytis, surinkęs 260.5 tašką 155 
— I-me rate ir 105.5 — antra-

(nemaža dalis rungčių teturėjo 
vos po porą žmonių) ir žemos 
pasekmės buvo gana nemalonus 
ir taisytinas reiškinys.

Vyrų grupėje vyravo Chica
gos Neries lengvaatletai, kurie

ir tikisi iš Roehesterio parsivež- tinęs pabaltiečių pirmenybes, 
ti FASK’o taurę, skiriamą kiu- Kuomet pernai vyravo mūsiš- 
biniam žaidynių nugalėtojui jau kiai, šįmet visi titulai atiteko 
nių klasėje. Taigi pagal šitokius Į estams; O. Rautinš vyrų viene- 
užsimojimus, šių metų žaidynės į to baigmėje pralaimėjo estui

me). Antroje vietoje liko Chi-, išpešė 45 tašką; pas moteris pir sporto šakose?

turėtų būti visišku torontieėių 
grobiu (autoriaus spėjimai išsi
pildė, nes šis str. buvo rašytas 
dar prieš žaidynes. Red.).

Kas gi veikiama paskirose

eagos LSK Neris su 140 taškų mavo Toronto Vytis su 49 tšk.
(95.5 — I rato ir 45—antrojoj 
Torontiečiai gavo diplomatijos

Jaunių klasėse geriausiai pasi
rodė AVaterburio Grandis (28

šefo pereinamąją dovaną, 1955 tšk.), jaunučių — Clevelando 
ir 1956 metais turėtą ėikagiečių Žaibas (40 tšk.).
(1955 m. Chi.agos Perkūno, pag vyrus gražiai pasirodė 
1956 m. Chicagos Neries). gr Keturakis (Chicagos Ne- 

Jaunių mergaičių ir jaunučių rjg^ 3 009 ėjime laimėjęs
klasėse klubiniu nugalėtoju iš-! j.mą vieta glJ 14;116 laiku Jau

nių tarpe išskirtinas buvo Rimas 
Jurgėla (Bostono Dainava), nu 
stūmęs rutulį 50’.4U>”. Čia taip 
pat paminėtinas ir Juozas Paukš 
telis (Chieagos Neris), laimėjęs 
jaunių disko metimą ir dvi pir
mas vietas vyru grupėje.

Moterų klasėje geriausią pa
sekmę pasiekė S. Juodvalkytė

ėjo Toronto Aušra, pelniusi 113 
taškų (71 + 42), antroje vietoje 
palikusi Clevelando Žaibą su 111 
taškų (81+30). Aušrai atiteko 
Š. Amerikos Lietuvių FARK-to 
pereinamoji dovana, kurią 1956 
m. buvo išsikovojęs Detroito 
Kovas.

Chicaga futbole progresuoja

Futbolas. — Nebesu randant 
žaidėjų, iš futbolo gyvenimo pa
sitraukė Aušra. Vytis, kaip ir 
pernai, žaidžia daugiatautėje 
“Canadian-Continental” lygoje, 
kuri yra viena iš dviejų pajė
giausių Toronto organizuotame 
futbole.

Laimėję pirmąjį ratą, šiuo 
metu vytiečiai užtikrintai lai
kosi pirmose vietose su 11 lai
mėjimų, 2 pralaimėjimais, 12 
lygiomis ir 45:12 įvarčių san
tykiu. Sėkmingiausiais įvarčių 
šuoliais yra R. Preikšaitis (17) 
ir J. Vėlyvis (11).

Lauko tenisas. — Vy tiečių 
trijulė iš 'O. Rautinš, Pr. Gvil-

A. Lukk; Rautinš-Gvildžio dve
jetas jau pusiaubaigmėje turė
jo nusileisti estu Lukk-Heinar 
kombinacijai, kurie ir laimėjo 
meisterystę; moterų varžybose 
mūsiškės iškrito pirmuose ratuo 
se prieš naująją meisterę — es
tę J. Lukk.

Šios pirmenybės praėjo ypa-’ 

tingai malonioje, nors ir neįpras

OOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO

KVIEČIAME
PAMATYTI

NAUJUS. PATOBULINTUS 
JAV 1958 M. MODELIUS:

• TELEVIZIJAS
• Hl EI FONOGRAFUS
• VISOKIUS RADIJUS 
— Didelis pasirinkimas 
— Pigios kainos
— Sąžiningas patarnavinias 
— Viskas garantuota. 
Aplankykite šią modernišką

elektronikos parduotuvę

lil’SiSviaori

isales- serviče)
Sav. In*. A. KLMENAh 

8321 S. Halsted — OLlffslde 4-56A5 
Atdara: kasdien 9—6, plrmadlenlalr

lr ketvirtadieniais 9—8 
ckxxxxkk>(xxx>{k)o<x>ooo<x>o<:-c-o

MOVING
A BENIULI.' atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus

toje. nuotaikoje.'Visą šeštadienį, “
ir sekmadienio rytą lyjant, dau- B sh°p 7-7075

, (Clevelando Žaibas), o pas mer- 
Įdomiausios kovos vyko fut-|gaiteg E Bažėnaitė (Waterbu-

bole, kur pergalę jau TV-tą kar 
tą iš eilės pakartojo Toronto 
Vytis, laimėdama Roehesterio 
lietuvių visuomenės pereinamą
ją taurę. Vytiečiai šį kartą įti
kinančiai — 7:0 nugnybo New 
Yorko Lietuvių Sporto klubą ir 
baigmėje sunkiai įveikė Chica
gos LFK Lituanicą 2:1. Jeigu 
keliose ankstesnėse žaidynėse

rio Gintaras), kuri šuolyje į 
augštf pagerino žaidynių rekor
dą (4’7”. — 1.40 m). Neblogai 
mergaičių grupėje pasirodė ir 
R. Gataveckaitė (Toronto Auš
ra) ir N. Jankutė (Clevelando 
Žaibas).

Jaunučių grupėje pirmąsias 
vietas laimėjo:Algis Žaliauskas
(Aušra), G. Valaitis (Žaibas) 

torontiečiai jausdavosi visapu-|ir R Batūra (Aušra), 
siškai pranašesni tarp kitų fut
bolo vienuolikių, tai šį kartą jie 
nė kiek nesiskyrė nuo čikagie- 
čių, kurie tik per plauką nepa
siglemžė taurės į savo rankas.

Kitos dvi vienuolikės — De
troito Kovas ir New Yorko LSK

Rekordai plaukyme
Bene geriausių pasekmių bu

vo pelnyta plaukyme, nors da
lyvių atžvilgiu jis taip pat ne
buvo gausus. Išskirtinais plau
kikais čia pasirodė G. Boreišis

— buvo gerokai žemesnės kla-j (Detroito Kdvas), R. Burdulis 
sės, nors detroitiečiai sužaidė (Toronto Aušra) ir J. Giedrai

tis (Hamiltono Kovas). Pas mo 
teris vyravo Šimkutė, Kiaunytė 
ir špakauskaitė.

Bendra šių žaidynių nuotaika 
buvo nebloga, tik nežinia dėl ko 
susilaikyta nuo iškilmingo jų 
atidarymo, kuris buvo įrašytas 
į programą. Reikalą čia pataisė 
gražus žaidynių uždarymas su 
bendra vakariene, tačiau čia Vėl 
truputį uždelsta su diplomų ir 
dovanų įteikimu. Ateityje reikė

tų diplomus paruošti iš anksto 
ir tada šis reikalas būtų sklan- sena pasaka 
džiau pravedamas.

Plačiau apie kiekvienos sporto 
šakos varžybas bus artimiausiuo 
se numeriuose.

I
guma pradinių rungtynių teko 
trumpinti iki vieno seto, žai
džiant iki 8 tarpsnių (“geimų”). 
Vyrų grupėje varžėsi 21 daly
vis, iš kurių 13 latvių, 5 •'estai 
ir 4 lietuviai. Be vytiečių, dar 
dalyvavo iš Clevelando atvykęs 
S. Abraitis, gi pas latvius net 
4 buvo iš JAV. Estai buvo su- 
vykę iš įvairių Ontario vietovių. 
Gaila, kad nesiteikė atsilankyti 
pajėgesni mūsų žaidėjai iš JAV, 
o jie buvo kviesti — bet tai jau

lengvoji atletika. — Malonu 
pastebėti, kad šios mūsuose daž 
nai užmestos sporto šakos se
zonas Toronte šiemet buvo pats 1

ODA — jau supakuota, pirkite ir siųskite savo giminėms J Europą
Pirkite tiesiai urmo kaina. Jūs gausite geriausią viršutinę odą tr pa

dus, kurie (manomi 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 } Europą 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 paa mus.

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

Bishop
W 2SUh> ja? •a? w •a; •a? ta- ‘-a- ja? ta?

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Ave.
Priima ligonio pagal auattarlraa 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmiock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. ksadlan išskyrus trečiad tr
šeštad

Rea. tel. GKovehUl 8-5803

Tel ofiso Ir huto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th St., Cicero 

Rei. 1634 S. 49th Ave., Cicero
Kasdien 1 8 vai lr s-8 vai vak.. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

1 Ofiso telef. LAfayettc 8-8210, Jei 
neatsiliepta, šaukite KEdzle 8-1868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA LR CHIRURGĄ1

4146 S. Archer Ave.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak pirm. antr., ketvlrt 8-8:10 y

Trečiad. tik susitarua

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7158 South Western A venų*
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir pepktad. 
nuo ll vai. ryto iki 1 vai. p.p. lr nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto Iki 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1188 
Res. tel. VVAlbrook 5-8788

Orthopedas - Prott-zlatas 
Aparatal-Protezal. Med ban 
dažai. Spec. pagalba kojom 

(Arch Supporta) lr t- L
Vai.: 8-4 lr 6-8. Šeštadieniais 9-1 
ORTHOPEDIJO8 TECHNIKOS LAB
2850 w. 68rd St.. Chicago 29, III 

Tel. PRoepect 8-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS nt CHIRURGAS 

Naujas adreaaa: 4259 (»3rd St
Oflao tel. KEllance 5-4410 

Kezld. telef. GKovehUl 8-O8I7 
Valandos: 1-1 p m.. 6-8 p m 

Penktad. Uk po pietų.
Trečiai! Ir šeštad sagei sutarti

Oflao tel. CLiffside 4-2898 
Rezidencijos: I±Afayette 8-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: nuo 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak 
Šeštad nuo ’ Iki 6 vai.. Išskyr. sek

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

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntraI 8-2294

5002 VVest 18th Str.. Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhall 3-0959 
Kitu laiku Ir trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmiock 4-7080

DR. VYL'tAURAŠ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika lr moterų Ilgos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Ave 
Tel. PKospect 8-1223 arba VVE 8-5571 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. lr Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GIb. 8-0195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71 st Street
(71st Ir Campbell Ave.)

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp.
7-9700. Namų — PR 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
C H I R U R G A S

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.) j ^uždaryta"'' 
Valandos: pirmad., ketvirtad., šešt. 
nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. Ir 

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak.

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 5—9 v. v.
1-—5: šeštad. 4.

Tel. ofiso VVA 5-3010, rez. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Pirmad., antr.. ketv., penkt.Vai.

1—4 ir 6—8 
uždaryta.

šeštad. 1—4; trečiad.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos • 
2454 West 71st Street

(71-oa ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v.v. 
šeštadieniais 9—11 ryto lr 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

Telefonas WA 5-9729

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė: AKUŠERIJA ir MflTERę 
LIGOS

2524 VVest 69th Street 
(89-os ir Maplewo<Ml Avc kumpas)

DR. ANNA BALIUNAS
4KIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

gerkles ligos 
- Pritaiko akinius —

6S22 South VVestern Avenue 
vai. kasdien 10-12 vai. h 7-9 vai 
vak. šeštadieniais 10-ą vai Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-8229 
Res telef. VVAlbrook 5-5076

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10718 South Michigan Ave.
Buto 1653 VV. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 ▼. vi.. 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v.,

Išsklrus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUUman 5-6766
Buto -- BEverly 8-3946

Tel. ofiso PRospeot 8-9400
Rezid. PRoepect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenne

Vai. kasdien 1-3 p. p. lr nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
lr kitu laiku tik susitarus.

geriau, negu pereitose žaidynėse 
Windsore. Jiems atiteko trečioji 
vieta, nugalint New Yorką 1:0.
New Yorko klubo komanda, ku
ri vietinėse pirmenybėse žaidžia 
talkinama daugelio svetimtau
čių, šį kartą turėjusi pasirodyti 
vien tik su lietuviais žaidėjais, 
žaidynėse buvo bejėgė ir turėjo 
nusileisti du kartus — Chicagai 
1:4 ir Detroitui — 0:1.

Bendrai imant, futbolo varžy 
bos parodė visą eilę puikių mo
mentų, tik kaikurių komandų 
žiaurokas žaidimas truputį ga
dino įspūdį. Gaila, jog kaikurios 
vienuolikės yra tiek suintere
suotos taure, kad pavartoja kiek 
neskoningas priemones jos pa
siekimui.

Šeimininkai šeimininkauja 
lauko tenise

Lauko teniso varžybose gra
žių duomenų parodė Rocheste- 
rio Sakalas, kuris čia laimėjo 
visus pelnytus taškus žaidynė
se (94.5), o taip pat ir daugu
mą pirmųjų vietų.

Vyrų vienete pirmąją vietą 
išpešė Amerikos lietuvis W. Lu
bes, baigmėje įveikęs V. Gry
bauską. Pirmame sete, pasek- S 
mei esant )0:11 Grybausko ne
naudai, dėl didelio nuovargio 
pastarasis pasitraukė iš tolimes
nio žaidimo.

Moterų vienete pergalę pelnė 
taip pat šio krašto lietuvaitė O.!
Oskamp, nugalėjusi Krygerytę 
6:0, 6:1. Šios dvi žaidėjos lai
mėjo moterų dvejetą, baigmėje VIrod m I a T 9AAI
nugnybusios šalkauskaitę-Urbo Te,efonas »'rg|n,a 7-2481 
naitę 6:0, -1:6, 7:5.

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Ave. Telef. Virginia 7-7097

tit

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
Oibson 8-4938

• Generalin kontraktorlus nau
jų namų statybai, Įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime dideli patyri
mą namų statyboje. • Patys 
atitekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkainavimai nemo
kamai.

PERKRAUSTAU
B A I. D L S 

Vietoje ir iš toliau
K. EIDUKONIS

2313 W 91 st St., Chicago, III. 
Tel. PRescotl 9-2781

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, mv,
4058 Archer Avenue

Atliekame didelius lr mažus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis 

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

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Ave.) 
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. VVAlbrook 5-5934

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 — 

ir Paskolos Duodamos Namy įsigijimui 
Lengvomis Sylygomis

CHICAGO SAVINGS A LOAN ASSN.
6245 S. VVestern Ave., Chicago 36, III.

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

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

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

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

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St.. Chicago 8, ūl.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue

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

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti.

Telef. ofiso LAfayettc 8-8048 
Rn.: VVAlbrook 5-3048

'"tl. oflao HE.4-5849. rez. HE.4-2324
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 VVest 7lst Street

Vai Pirm., ketvlr., penui. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6. treč.lr šešt pairai sutarties 
sekm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South VVestern Avenue 
Ohicago 29, III 

telefonas REpublie 7-4900 
RnUdenda: Gltovehill 6-8161
pasimatymai pagal sutarties

Ofiso HEmiock 4-5815 
Rez. HEmiock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PIAUOIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 VVest 89th Street 
(priešais Šv. Kryžiaus ligonine) 

Priima pagal susltarlma

DANTISTAS

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

(Arti Archer Ave.)
Valandos: nuo 10 Iki 12: 2—6; 7-9 

Šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfarette 8-4949.

Namų — CEdarerest 8-7786

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 8-4 lr nuo 6-8:80 ▼. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0036 

Readdend dos tel. BEverly 8-8944 <
Oflao HE 4-1414, arba RE 7-9700 !

Rea. RE 7-6867

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

2454 Wmt 71»t Street 
(71-os lr Oampbell Ave. kampas)
Vai.: kasdien 1—3 ir ’6—8 vai. vak. 
Šešadlenlais 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Oflao telef. VArds 7—1166 
Reatdendjos — 8Tcwart 8-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street
(kampas Halsted tr 86-ta gatvė) 

VAL. 1—4 lr 6:80—8:80 p p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Itldars 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 6-8888, rez. RE 7-919 9
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI, 
(LIVCTUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weat SSrd Street

VAL. kasdien nuo 1—4 p p. Ir T:ie 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir Sešt. uždaryta Į 

Telefonas GRovehilI 0-1596
DR. ALDONA JUŠKA

AKTU TJGU SPECI AUST®
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—12 Ir T—9 v v pagal 
susitarimą Išskyrus trečiadienius

K. Martuetle ftoad

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3259 South Halsted Street
Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 

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

Ofiso telefonas — Bishop 7-3595

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie lr Archer)

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 V. 
Tfečlad. tr sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINIUS LIGOS 
2745 VVest 69th Street 

Priešais Šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublie 7-9990 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte lr nuo 8:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 1-O74I

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

802 VVest Slst Street
Kamp. Halsted lr 31-mos gatvių 

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

Tel. ofiso PR 1-6446, res. HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 VVest Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 v_ 

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso OA 6-0257, rea. PR. 6-665S 

Rezid. 6600 S. Arteslan Ave.
VAL. 11 v. r. Iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 95 metų patyrimo
Tel. YArda 7-1839 

Pritaiko akiniu. 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas lr akinių dirbtuvė 
756 VVest 85th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki 8, tre
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 tr 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p

Tikrina akto lr pritaiko
keičia stiklus Ir rėmus

4466 8. California Ava. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta) šeštad. 10 ryto Iki I ▼. p. p.

Išėjo iš spaudos nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 pusi. 

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, 

Chicago 29, III.

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
4545 W. 6Srd St., Chicago 29, minols, Tel. LUdlom 5-9609

Entered as Second-Class Matter March 91, 1916, at Chlcaco. Illinois 
Under tbe Act of March I, 1879.

Member of the Catholic Press Ass’n 
Publuhsd daily, ezept Bundaya 

by ths
ultnuaalan Catholic Preaa Soolety 
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tTžMenyje

SUBSCRIPTION RATES 
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"AŠTRI NUOTAIKA"
Anglijos vyriausybės žmonės esą pastebėję naujų pasikei

timų Sovietų Rusijos politikoje. Bolševikų diktatūroje šiuo me
tu ir vėl pradėjusi siautėti “aštri nuotaika“. Jei per kaikurį lai
ką “šaltojo karo“ eiga buvus lyg ir sušvelnėjusi, dabar ji ir vėl 
yra pasukta keršto kryptimi.

Anglijos politikai neabejoja, kad Kremliaus atstovai bus 
atšaukti iš nusiginklavimo konferencijos Londone. Gaila, kad 
toji konferencija taip ilgai yra delsiama. Ją jau seniai reikėjo 
nutraukti, nes bolševikai atmetė visus Vakarų nusiginklavimo 
pasiūlytus planus. Jie tik kalba apie taiką ir apie nusiginklavi
mą, bet kai reikia eiti prie konkrečių darbų, jie nuo jų tuojau 
pasitraukia, šioj, kaip ir visose kitose tarptautinėse konferen
cijose Sovietų atstovai dalyvauja išimtinai komunistinės pro
pagandos tikslais. Todėl sunku būtų tikėti, kad jie savo noru 
išeitų iš konferencijos. Ji jiems naudinga. Nejaugi to nesupran
ta Vakarų politikai? Ir jei bus leista rusams ir toliau taip žaisti 
nusiginklavimo konferencijoj, Vakarai susilauks vis naujų ap
kaltinimų, kuriais bus užpilta daugiau vandens ant Maskvos pro
pagandinės mašinos. Šitokia propaganda gali jau nebedaryti daug 
įtakos į Vakarų visuomenes, bet ji turi reikšmės Artimųjų Ry
tų kraštams, kur yra sukoncentruotos komunistinės jėgos, sie
kiant juos paglemžti.

Britų politikai galvoja, kad bolševikai gali bandyti sudaryti 
atskirą taiką su Rytų Vokietija, kad tuo labiau apsunkintų ir 
sukomplikuotų Vokietijos apjungimo pastangas. Jei dr. Aden
aueris laimėtų rinkimus, jo vyriausybei ir, žinoma, visai Vakarų 
Vokietijai Sovietų Rusija, pasirašiusi taikos sutartį su Rytų 
Vokietija, darytų visokiausias kliūtis, nors Adenaueris ir jo 
bendradarbiai to ir nebijo.

Galime būti tikri, kad Sovietai pradės dar didesniu užsispy
rimu veržtis į Artimuosius Rytus, bandydami greičiau pajungti 
savo naudai Jordaną, Iraką, Aden’ą ir Saudi Arabiją. Tų valsty
bių vidaus gyvenimą jau nuo seniau jie drumsčia. Iš visko ma
tyti, kad tą darbą jie žymiai suintensyvins. Londone kalbama 
apie nusiginklavimą ir taiką, o Maskvoje kalami nauji kariški 
pabūklai naujai agresijai. Todėl pasaulis ir stebisi, kodėl Jung
tinės Valstybės ir kitos Vakarų vyriausybės vis dar mato reika
lo kalbėtis su bolševikais apie tuos dalykus, apie kuriuos jie nė 
negalvoja. Jei sovietai patys nepasitrauks iš Londono nusigink
lavimo konferencijos, reiktų juos išvaryti iš jos.

CHRUŠČEVUI NEPAVYKO

Prieš kiek laiko Sovietų Rusijoš dabartinis diktatorius Ni
kita Chruščevas lankėsi Rytų Vokietijoj propagandos tikslais, 
manydamas ten laimėti naujų draugų. Bet, kaip pranešama, jis 
ne tik naujų draugų nelaimėjo, bet nemažai seniau laimėtųjų 
prarado. Jo atsilankymas, visa jo elgsena, jo kalbos padarė blo
go įspūdžio ne tik šiaip jau į vokiečių visuomenę, bet net į dau
gelį komunistuojančių ar net pačių komunistų.

Kas įdomu, kad tą savaitę po Chruščevo kelionės ir jo “drau 
giškų kalbų“ Vakarų Vokietijon pabėgo pusseptinto tūkstančio 
rytiečių vokiečių. Kitais atvejais pabėgančiųjų vidurkį sudaro 
du tūkstančiai asmenų. Vien jau iš to galima numanyti, kaip ne
sėkminga buvo Chruščevo kelionė į Rytų Vokietiją.

VILNIUS VIS DAR TEBELAUKIA
DR. P. MAČIULIS

f"' -A-•
-

24 asmenys buvo sužeisti autobuso nelaimėj. Tai įvyko 
netoli Calafcasas, Calif. Čia autobusas susidūrė su sunkve
žimiu. (INS)

TEPADEDA JUMS DIEVAS
t VYSK. V. BRIZGYS

Lourdes ir Fatimai, kokia ji yra 
pasaulyje susikūrusi, pagerbiant 
visą gražią Mėlynosios Armijos 
iniciatyvą, mes turime būti tei
singi ir pripažinti, kad ir mūsų 
Šiluvos įvykiai savo tikruoju tu
riniu nėra mažesni už anas nau
jas garsias vietas, kad Šv. Ma
rijos Gimimo šventė mums yra 
nemažesnė už visas anose šven
tose vietose ruošiamas šventes.

Manau nebus perdrąsu many
ti, kad šiuo metu skelbti rugsė
jo 8-ją Amerikos Lietuvių Ka
talikų diena yra Apvaizdos duo-* 
ta mintis. Tos šventės proga ir 
dabar Šiluvoje ir Žemaičių Kal
varijoje susirenka po kelias de-) 
šimt tūkstančių žmonių. Tą pa-J 
čią dieną rinkdamiesi pagarbinti I 
Šv. Mariją mes ir mintimis ir j 
širdimis būsime su Lietuvoje į 

besimeldžiančiais žmonėmis. O I
jeigu ALRK Federacijos minti-1

tni paseks viso pasaulio lietu
viai, tai šalia Vasario 16-tos mes 
nerasime gražesnės dienos ir 
titulo, kaip Šv. Marijos Gimi
mo šventė, kada viso pasaulio 
lietuviai galėtume mintimis ir 
širdimis susijungti į vieną tautą 
ir vieną dvasią. Jeigu tokią die
ną visi jungsimės į bendrą mal
dą su visų viena meile Lietuvai 
ir mūsų tautai, tai kas gali at
spėti, kiek tai gali turėti įtakos 
mūsų tarpusavei visokiai vieny
bei, meilei ir sutarimui.

ALRK Federacijos iniciatyva 
širdingai džiaugiuosi ir linkiu 
jai didžiausio ir pastovaus pa
sisekimo. Tepadeda jums Die
vas.

Užbaigė nepradėtą

Dusetos pribrendusi kino krizė. 
Senose patalpose neįmanoma sėdė
ti — be veltinių ir kailinių geriau 
nesirodyk! Todėl buvęs pradėtas 
statyti naujas medinis kino teat
ro pastatas. Visi džiaugėsi. Deja, 
peranksti. Statyba nutrūko.

Tačiau po kiek laiko gyventojai 
I vėl nudžiugę — būsiąs statomas 
1 mūrinis 400 vietų kino teatras! 
Tačiau ir tas džiaugsmas buvęs 

'trumpalaikis — atvykę LTSR Kul
tūros ministerijos atstovai sulaikę 
nepradėtą statybą . . .

Taip Dusetose buvęs užbaigtas 
nepradėtas statyti teatras.

Laisvoje santvarkoje gali bū
ti padaryta klaidų, tačiau tiro
nija yra tautos mirtis.

—Matteotti

Aš sau tariau: “Eisiu jieško
ti savo priešų“, ir tą dieną aš 
neradau nei vieno draugo. Ir 
vėl, aš pasakau: "Eisiu ir jieš- 
kosiu draugų“, ir tą dieną nebe
radau priešų. —Gertr. R. Levns

Kada gi, pagaliau, mūsų Vil
niaus sąjunga ir jos nariai pasiro
dys platesnei visuomenei ne vien 
tuo faktu, kad prieš metus buvo 
priimta į Vliko narius, ,bet ir sa
vo ryžtinga, veikla, kurios mūsų pa
vergtas Vilnius yra reikalingas. Iki 
šiol mes negirdėjome ir nematėme 
aiškios Vilniaus sąjungos progra
mos ar darbų plano. Susidaro ne
patrauklus įspūdis, kad dažna trem 
tyje atgaivinta organizacija tefi- 
guruoja tik savo įstatuose, arba, 
kartais, kokiame savybės pobūvy
je. Nei karių nei šaulių sąjun
gos greičiausia mums neteks per
kelti Lietuvon, bet Vilniaus sąjun
ga čia sudaro ypatingą išimtį, dėl 
kurios tiktai verta, bet būtina veik 
ti ,ir dar kaip veikti!

Mūsų spaudoje Vilniaus klausi
mu atsitiktinai pasirodo vienas ki
tas straipsnis, bet jis taip ir nuai
di vienišas, gyvo atgarsio, kaip tu
rėtų būti, nesukeldamas. Manding 
vilniečių sąjunga šiuo klausimu y- 
patingai turėtų būti jautri, judri 
ir apdairi, čia reikalas, į kurį nei 
lenkų londoniškė vyriausybė, nei 
W. Gomulkos Lenkija nenustojo sa 
vo pirštų tiesti. Vadinas, tai po
litinis klausimas, kuris mums yra 
ypatingai svarbus. LLK-as New 
Yorke tariamai vieningai dirba su 
kitų bolševikų pagrobtų kraštų at
stovais, taigi ir su lenkų, o vienok 
dažnai “nepastebi” lenkų preten
zijų į Vilnių. Rimtesnės propagan
dinės literatūros Vilniaus klausi
mu anglų kalba mes vis dar ne
turime, ir nesigirdi, kad kas tuo 
reikalu rūpintųsi. Laikas dirbą ne 
mūsų naudai, o ir politiniu požiū
riu šiandieninė kad ir Gomulkos 
Lenkija yra daug stipresnėje pa
dėtyje už bolševikinę Lietuvą.

Šiomis dienomis mums prietelin- 
gas latvių mokslininkas, K. Stal- 
šans, patiekė šių dienų davinius 
apie lenkiškąsias mokyklas Oku
puotoje Vilnijoje, iš kurių savai
me susidaro įspūdis, kad ir komu
nistų viešpatavimo metu kartoja
si -ta pati lenkinimo banga, kuri 
siautė rusų caro režimo laikais 
XIX amžiaus antroje pusėje ir 
XX-to pradžioje . . . Manęs visai 
nesužavėjo p-lės Narkeliūnaitės lie 
tuviškai atpasakotos “Trybuna Lu- 
du” mintys apie kultūrinį lenkų 
bendravimą su lietuviais, prisime
nant neseniai M. Krupavičiaus at
sišaukimą, kuriame taip vaizdžiai 
buvo nusakytas lietuvių dvasinis 
skurdas Punsko-Perlojos rajonuo
se ... Va ir šį faktą užminus, no
rėtųsi Vilniaus sąjungos narius pa
klausti, ar daug jie surinko lietu
viškos literatūros paunskiečiams 
bei perlojięčiams. Kodėl tam kon
krečiam, labai kilniam darbui ne
buvo pasinaudota mūsų skautų or
ganizacija, kurios nariai galėjo pe
reiti palei namus ir parinkti "ba
daujantiems” Vilniaus krašto lie
tuviams, šiandie lenkiška siena 
atskirtiems nuo Lietuvos? Nieko

nesigirdi ir apie knygos išleidimą 
“Vilniaus reikšmė Lietuvai”.

Pasiteisinimui dažna organizacija 
skundžiasi lėšų stoka. Bet aš ne
galiu atsistebėti tokiais tėvais 
pranciškonais, arba kad ir tėvais 
saleziečiais, kuri pasiryžo pasta
tyti net dvi gimnazijas, noru,, 
kiek suprantu, tai bus tik jų vie
nuolijų naujokynai, primo pede, o 
vis tik jie dirba, kruta-juda ir 
savo tikslų pasiekia. Paslaptis čia 
savaime pasireiškia, reikia dirbti, 
sunkiai dirbti be atvangos, tik tuo 
būdu tikslas ir tepasiekiamas. 
Grįžtelėję matome, kad visuome
nėje pasitikėjimą yra įsigiję TT. 
pranciškonai, o apie TT. salezie
čius mes gal tiek težinome, kiek 
kartais pasirodydavo su savo- mi
sionieriška barzda T. Sabaliauskas. 
Ir jų laikoma Italijoje lietuviškoji 
gimnazija — taip pat juk naujo
kynas, o jie užsispyrė Chicagos 
pašonėje savo gimnaziją pasista
tyti, ir pasistatys! Taip ir mūsų 
pasaulietinės organizacijos priva
lo dirbti, kad tikslą pasiektų, 
lo dirbti, kad tikslą pasiekti.

Paaiškino
Austrijos pasienyje stovi sar

gybinis. Pagal komunistinę tvar 
ką sargybinius tikrina įvairūs 
komunistų vadai. Ateina prie 
šio sargybinio ir pats Kadar. 
Priėjęs prie sargybinio Kadar 
sieną ?

— Palaikyk truputį šautuvą,
— tarė sargybinis.

Kadar, laikydamas šautuvą 
stebėjo, kaip sargybinis beršoko 
per tvorą, skiriančią Vengriją 
nuo Austrijos ir pradėjo atbu
las eiti.

— Draugas Kadar, — kalbė
jo jis nustebusiam premjerui,— 
ar tu mane matai?

— Visai gerai aš tave matau,
— atsakė Kadar.

Nuėjęs atbulas dar 100 met
rų, sargybinis vėl klausia:

Drauge Kadar, ar tu ma-
tai mane?

Kadar atsakė, kad jis vis dar
jį matąs. Sargybinis, eidamas 
atbulas pasiekė mišką ir dingo 
jo tankumoje. Iš miško jis dar 
kartą paklausė Kadarą, ar jis jį 
.matąs. Kadaras atsakė, kad ne. 
Tuomet sargybinis jam iš miš
ko sušuko:

1 — Mes šautuvą į šalį, nes ąš
jau Austrijoje.

Šia proga noriu pasidalinti ke 
liomis mintimis apie Šv. Mari
jos ašaras ir su tuo surištus rei
kalus. Beje, apie ašaras ne a- 
nas, apie kurias dabar plačiai 
kalbame Italijoje ir kitur, o apie 
tas, kurios nuriedėjo iš Šv. Ma
rijos akių mūsų Lietuvos Šilu
voje. Jeigu nėra nieko dides
nio ir brangesnio už meilę, tai 
mums lietuviams nėra branges
nės relikvijos, kaip Šiluvos že
mė, kuri priėmė ant jos nukri
tusias Šv. Marijos ašaras, kaip 
tas akmuo, kuri palietė Šv. Ma
rijos kojos. Marija atsilankė Ši
luvoje ir verkė iš meilės ir užuo 
jautos mūsų tautai, mūsų že
mei. Marija parodė mums savo 
meilę ir tuo ji davė mums bran
giausią dovaną.

Prieš aštuonis metus rašyda
mas Aiduose pareiškiau pasiū
lymą mūsų tautinio meno mo
tyvus įvesti į religinį meną. Kas 
galėjo tikėtis, kad tas žodis, ’ 
čia atsiųstas iš Vokietijos, ras 
tiek daug pritarimo kunigų, me 
nininkų, visuomenės, net vienuo 
lių seselių širdyse.

Džiaugdamiesi mūsų visuome
nės pamaldumu į Šv. Mariją 
Vilniuje, mūsų jaunimo pamal- 

I durnu į Šv. Aloyzą ir kitus šven
tus jaunuolius, arkivyskupas ir 
metropolitas Juozas Skvireckas 
ir aš sutarėme nuomonėje, kad 
mūs jaunoji inteligentijos kar
ta permažai mini Šiluvą ir Šv. 
Kazimierą. Arkivyskupas metro 
politas J. Skvireckas ėmėsi stip 
rinti Šv. Kazimiero garbinimą, 
aš panaudojau progas dažniau 
priminti žmonėms Šiluvą. Laikai 
nebuvo palankūs, tačiau abiejų 
pastangos nežuvo baisių įvykių 
verpetuose. Miniu šiuos faktus 
ne tuščiam priminimui, o išreikš 
ti džiaugsmą, kad mūsų žmo
nės buvo jautrūs savom švente
nybėm ir užtat net mūsų gyven

tose aplinkybėse jų priminimas 
davė gražiausių vaisių.

Vienu iš tokių vaisių, pasie
kusių pilno subrendimo, laikau 
ALRK Federacijos skelbiamą 
Amerikos Lietuvių Katalikų die 
ną, kuri turėtų būti švenčiama 
minint Šv. Marijos Gimimo šven 
tę, t. y. garsiųjų Šiluvos atlai
dų metu. Verta yra paminėti 
faktą, kad šios minties iniciato
riai ir uolūs jos vykintojai yra 
mūsų pasauliečiai katalikai in
teligentai, kad pasauliečių kata 
likų tarpe ta iniciatyva randa 
labai nuoširdaus pritarimo. Jei
gu propagandos ir organizavimo 
taktikoje kas įžiūrėtų ir neto
bulumų, tai verta susiraminti 
tuo, jog tai daroma pasauliečių 
iniciatyva. Jie reikalingi ne kri
tikos, o prieteliškos pagalbos ir 1 
patarimo. Ir kaip ta šventė pir-1 
mą kartą benusisektų, tai neto-1 
bulumų vistiek bus. Iš anksto I 
visų paguodai paminėsiu vieną i 
faktą. Savu laiku yra tekę man 1 
daug kartų būti procesijose da-1 
lyvaujant Šventajam Tėvui. Mi
nių akyse visa tai atrodydavo 
taip žavinga, kad per vyrų ’r1 
moterų veidus riedėdavo ašaros 
ir jie visi nesulaikomai šaukda
vo: “Viva ii Papa!” O tačiau 
aš nesu tikras, ar buvo nors 
viena tokių procesijų, kuriose 
nebūtų pamatę trūkumų kunigų 
akys ir kurios nieks nebūtų kri
tikavęs. Taip visada bus.

Stengdamosi savo sumanymą 
realizuoti Federacijos Valdyba 
vra padariusi tokių žingsnių, 
kad jos sumanymas neliko tik 
lietuvių tarpe. Ji gavo pritari
mą iš Amerikos kat. episkopa
to. Chicagos arkivyskupas kar-i 
dinolas Stritch sutiko Chicago 
pats vadovauti procesiją, kuri j 
turės vykti rugsėjo 8 d. pava-1 
kare Marąuette parke.

Paliekant mūsų visą pagarbą
■ ■ "

SKOLINK IR TAUPYK 
Standard Federal Savings

— pačioj saugiausioj ir stipriausioj Amerikos įstaigoj.
Daugumas Chicagos lietuvių savo pinigus taupo STANDARD FEDERAL 
įstaigoje, nes ilgų metų patyrimas juos įtikino, jog tai yra pati stipriau
sioji ir saugiausioji įstaiga.

Žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti ir 
taisyti.

kai perki namą, visuomet kreipkis į STANDARD FEDERAL — 
sutaupysi pinigų ir išvengsi bereikalingų rūpesčių.

STANDARD FEDERAL visiems teisingai patarnauja, o karo ir de
presijos laikais taupytojams visados mokėdavo pagal pareikalavimą.

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus dolerių
Atsargos Fondai STANDARD FEDERAL įstaigos siekia 5 milijonus 

ir ketvirtį. Be to, visos taupytojų sąskaitos yra apdraustos Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation.

Pinigai, įdėti prieš 11-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEWICH, President 
JUSTIN MACKIEWICH, JR., Vice-President

DARBO VALANDOS: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po 
pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.
Trečiadieniais visai neatidaroma.

Standard Federal Savings
i^IT
M

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32
( Archer Avė. at Sacramento) / 

PHONE: Virginia 7-1141
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— Ateikite šeštadienį į mano kirpyklą. Apkirpsi- 
me plaukus ir... matysite kur aš dirbu.

Andrius norėjo nuo pašnekesių bendrininkės kuo 
greičiausiai išsisukti.

— Gerai. Nueiaįu. Turiu visai nukirpti plaukus.
— Kaip? Šiuos plaukus? Padūkęs jaunuolis! Šiuos 

nuostabius plaukus, garbanas... Ne, ne! To tai jūs ne
darysite.

— O visgi darysiu!
— Oi jūs mielasis, padūkęs jaunuoli! Jūs visur 

toks savotiškas...
Ji pašoko, pribėgo prie lovos, paVėlė abiem ran

kom jo plaukus, pasisuko duryse atgal: '
— Saldžių sapnų!
Užkirto duris ir išėjo.
Andrius gulėjo kaip sergąs ir nežinojo ką galvoti. 

Čia su tokia Danceris galėjo gyventi?
Su šia pasiutusia, audrų pilna moterimi? Kas iš 

to, kad ji buvo daili ir liekna?
Andrius norėjo, kad tą vakarą nors Lipuras bū

tų buvęs namie su kuo pasikalbėti.

Pirmą savaitę mes tave, prieteliau, palikome ra
mybėje, bet dabar niekur neišsisuksi — mokesčius rei
kia mokėti!

— Taip, taip! Toks iškrypėlis čia dar nėra pasi
taikęs, kuris būtų sulaužęs senas, šventas tradicijas...

— Mokėk, broleli, į ragą! — taip vienas, antras 
ir trečias.

šeštadienį po užmokesnio gavimo Andrių apstojo 
visi, su kuriais dirbo toje pačioje grupėje prie staty
bos.

— Na, — ką čia daug samprotauti! Į kurią kar- 
čiamą? pamerkė akį Krūminis, kuris kiekvieną rytą 
kvepėjo degtine.

Andrius tylėjo. Susierzinęs ir išsigandęs.
— Ką čia dar raivais? Pašventins ir — būsi ki

toks!
— Kas reikia, tai reikia, pritarė ir meistras, se

nasis Totoraitis.
— Toks puikus vyras, pakelsime algą sekančią 

savaitę...
Lipuras patraukė Andrių nuošaliai.
— Nieko nepadarysi. Su šiais bonkos broliais nė

ra juokų. Taip čia yra nuo pat pradžios. Kiekvienas 
naujai atėjęs kartą moka. Kitaip jie tave suės be drus 
kos. Tyčiosis ir los. Koks dar nustums nuo kopėčių, 
kad tu sprandą nusisuktum, po to atleis iš darbo... Jei 
kartą šias kančias iškentėsi, tave paliks ramybėje ir 
bus visi draugai. Girs ir prisimins. Čia taip yra nuo pat 
pradžios...

Andrius tokiais atvejais mėgo protingai galvoti: 
ar mano siela yra įkelta į du latus? Džiaugsmas dau-;

giau vertas negu sidabras!
— Eikime visi! — jis garsiai pasakė.
Vyrų pulkas atsigavo. Balsai pasidarė švelnūs ir 

meilūs.
— Ar aš nesakiau, kad jis puikus vyras! — taip 

Krūminis.
— Už tave tai tikrai puikesnis, — tarė savo žodį 

ir Totoraitis.
— Gali jausti, kad vyras išlavintas, ne toks plium 

pis, kaip mes, todėl jam iš pradžios ir netiko,.. Nėra 
jokg girtuoklis...

Taip tyliau pasakė kažkoks senesnis darbininkas.
Meistre, vadovaukite jūs. Aš čia dar nieko neži

nau, kur eiti, — nuduodamas linksmą tarė Andrius.
— Sūnau, tokias vietas tai aš gerai žinau... Hi, hi! 

Kaip nors nuvesim...
šeši vyrai čia pat prie rąstų nupurtė dulkes nuo 

švarkų ir ėjo. Buvo apie ketvirta valanda po pietų. 
Mėlyname danguje linksmai švietė saulė.

— Na, kurgi eisime tą naująjį draugą pašventinti 
ir gerkles išplauti? Pas "Žaliąjį velnią”, ar pas “šeš
ką”? — klausinėjo meistras Totoraitis.

— Pas “Žaliąjį velnią”. Ten viską duoda rimčiau.
— Tiktai tenai! — nutarė visi.
fijo vingiais visokiomis gatvėmis. Pagaliau!
Gatvėje kvepėjo kepti svogūnai, toks, kaip pra

kaitas, kaip alaus kvapas. Verkšleno kažkokia muzi
ka.

Visi sulindo stačiais laiptais į rūsį. žingeidžiai 
Andrius žvalgėsi aplinkui, nes pirmą kartą savo am
žiuje buvo karčiamoje.

(Bu* daugiau 1
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PASTABOS IR NUOMONES
DEL PUSIAUSVYROS TAISYTINUOSE 

REIKALUOSE
Los Angeles, Cal.JUOZAS BERTULIS,

(Draugas Nr. 188)
Be spaudos šiais laikais kul

tūringam žmogui būtų neįmano
ma gyventi. Be jos, gyvenimas 
būtų tarsi kalėjimas, o su ja ir 
kalėjime yra gyvenimas. Iš spau 
dos mes ne tik stebime žmoni
jos (lr sąryšy su ja kitų objek
tų) evoliuciją, revoliuciją, moks 
lo surastus naujus kelius, bet 
taipgi yra tinkamiausias būdas 
savo žinias, savo mintis pagilin
ti arba paskleisti. Na, be abe
jo, kiekvienam korespondentui 
irgi lemta suklysti (errare hu- 
manum ėst). Štai, kad ir šiame 
atvejy.

Petras Bloznelis (Draugas Nr. 
141, 1957 m.) iškėlė min
tį, kad skelbdami mūsų 
prabočių nekultūringus papro
čius, mes žeminame savo tau
tos vardą. Į tuo reikalu mano 
duotą apologetiką, A. Giedrius 
(Draugas Nr. 188) vesdamas 
mudviejų mintis į pusiausvyrą, 
gal be blogos valios, vistiek ma
no išvedžiojimus pakaltino. To
dėl esu priverstas tuo reikalu 
tarti porą sakinių.

Man labai gaila, bet A. Gįed-

Analoginlai iškilo mintys, pa
lyginančios su vokiečių liaudies 
dainų likimu. Ten savo liaudies 
dainas XIV ir pradžioje XV šin. 
įv. muzikai surašė j “Lochamer 
Liederbuch” ir — užkasė” į ar
chyvo lentyną. O ką darė atei
tis? Jaunimas sau sėmė melo
dijas ir žodžius iš pavienių as
menų sukurtų šlagerių. Ir taip 
po šiai dienai jų liaudies dainos 
“ilsisi”. Tad nejaugi A. G. pa
tarimu turėtumėm ir mes tą pa
daryti ?

Užbaigoje dar tą patį patvir
tinsiu, ką buvau rašęs: mes sa
vo tautos autentinius senuosius 
perlus turime neužkasti, bet iš
kelti ir sugebėti juos iškelti 
kruopščiai, akademiškai ir su 
skoniu, paruoštus, kad pasaulis 
pamatyti kokia buvo graži, nai
vi mūsų praeitis ir ligi kokio ly
gio mes privedėme nepriklauso
mybės laikuose. O savo praei
ties, kuklios, bet idiliškos pra
eities, nesibijokime, nesigėdyki-

ĮSPODŽIAI IR MINTYS IŠ VOKIETI JOS !liptuvių kunigų veikla Vokieti 
J joje, apie kuriuos sekančiai kal-

BRONIUS LINAS (EU)
Naujas Vokietijos veidas

Apie metus laiko išgyvenęs 
Vokietijoje, dr. K. C. Cirtautas,

jaunimas stipriai persisunkęs 
amerikiečių kultūros dvasia. Tai J 
matyti ne tik jų apsirengime ir

Refugee” (1950 m. išleido vo
kiškai “Portraet dės Heimatlo- 
sen”, o 1952 m. lietuviškai 
“Skausmo Pergalė”). Cia jis 
taip aiškina tremties prasmę: 
“Mes esame tremty tam, kad 
atiduotume visa, ką gražaus esą 
me atsinešę iš tėvynės; taip pat 
tam, kad paimtume iš čia visa, 
kas yra gražu. Grožio pasikeiti
mo procese glūdi tremties pras
mė. Iš čia gimsta džiaugsmas, 
kuris yra svetimas tremties ne
ragavusiems.”

Gamta yra Dievo menas .

— Dantė.
ba: “Atrodo, kad jie gyvena čia 
tik tam, kad pagelbėtų visiems, 
kurie kenčia, kurie vienu ar ki
tu būdu atsiduria į nelaimes ir 

Jie
pininkauja ne tik tarp 

žmogaus ir Dievo, bet taipgi 
tarp ligonio ir daktaro, tarp ap
kaltinto ir policininko, tarp dar 
bininko ir darbdavio, tarp nu- 
tautėjančio ir tautos. Jie čia 
krikščioniškos doros, didžio žmo 
niškumo ir tėvynės meilės sau
gotojai.” Kaip trečiąjį stiprybės 
šaltinį vargstantiems lietuviams 
dr. K. C. Cirtautas sumini lietu
vių LS kuopas prie amerikiečių 
armijos. Ten didelis skaičius vy 
rų gauna gerą pragyvenimą, 
nesunkų darbą ir turi galimybės 
gyvendami lietuviškoje aplinko
je, puoselėti tautines tradici
jas.

Tremties prasmė

Kaip žinoma, šią vasarą iš 
spaudos išėjo trečioji dr. K. C. 
Cirtauto knyga apie tremtį “The

voKietijoje, ur. iv. v. tiriamas, ~ jieško ramįnančios rankos
atvykęs čia moksliniais tikslais, šukuosenoje, bet taip.pat ir JU j čia tarpininkauja ne tik
rugpjūčio pradžioje grįžo atgal 
į JAV-bes. Jo uždavinys buvo 
vietoj susipažinti su UNESCO 
veikla Europoj, ypač Vokietijoj, 
apie ką keta parašyti atskirą 
veikalą. Didžiausią laiko dalį 
praleido Frankfurte (Internacio 
nalmės Pedagogikos Institute). 
Taip pat trumpiau ar ilgiau lan
kėsi Koelno ir Muencheno uni
versitetuose. Kartas nuo karto 
atitrukdamas nuo savo tiesiogi
nių pareigų, dr. K. C. Cirtautas 
lankė savo draugus vokiečius 
(anksčiau jis yra docentavęs 
Erlangeno universitete ir Bam
bergo augštojoj teologijos-filo
sofijos mokykloj) ir palaikė 
glaudų ryšį su Vokietijoj gyve
nančiais lietuviais.

Jo nuomone, šiandieninė Vo
kietija yra įgavusi naują veidą, 
labai skirtingą nuo anų pokari
nių laikų, kai dar ten gyveno 
dešimtys tūkstančių lietuvių, 
dabar įsikūrusių JAV-se, Kana
doje ir kituose kraštuose. Šian-

me, neužkaskime. M. K. Čiurlio- dieninis vokietis yra sotus ir sa-
nis savo paveiksle: “Karaliai” 
labai vykusiai pavaizdavo kara-

vimi patenkintas. Jis pasipuo
šęs gražiais rūbais, prabangiš- 
kai įsirengęs savo butą ir gy
vena daug geriau, negu kada 
nors anksčiau. Automobilių ju
dėjimas Vokietijos keliuose pa-

riui turiu duoti pastabėlę, jog jo Ilil* galingumą, palyginus su ta 
įrodinėjimai, citatos mūsų kul- samanota bakūžėle, kurią laiko 
tūros nešėjų ir Lt. šiuo atve- rankose. Nes jie mato, jog toje
ju yra pavaizduoti nevietoje, i bakūžėje glūdi naivi praeitis, ......................... ..
Matomai neaiškiai buvo pagavęs tikr°jį laimė. Nejaugi toji ba- "^^kvbo^amai dldmTesčTuo 
mano minčių loginį centrą Už- .kūžas 3iems atneš® gėdos? hai prekybos namai didmiesciuo 
mano mindų loguų centrą. Už nebediskuta. j se savo liuksusu, puošnumu, sva

vus, skaitau, jog šis klausimas fa Jf tvarka st*bina ?et a,meri- 

yra pilnai išaiškintas, išanalizuo 
tas, todėl, jei dar kas sumanys 
tuo reikalu, duoti užmetimus, ne 
berandu reikalingu atsakyti.

tikrinu, mano straipsny neda
viau intrigavimų, kad akcenta
vus tamsias lietuvių dienas. Ne
jaugi būčiau šalininku tokių ne
sąmonių, kad patarčiau pagauti 
lietuvių purviniausius momen
tus (jei taip galima išsireikšti), 
juos iškėlus, ir pasauliui pasa
kyti, jog tai yra mūsų tautos 
budingas vaizdas? Gal būt toji 
mintis kam nors prasiskverbė 
tarp eilučių, tai jau kitas rei
kalas. To specialiai jieškodami, 
randame netgi ten, kur autorius ’ 
nei užuomazgos nėra padėjęs.1 
Bet šiuo atveju gavosi vien be
reikalingas minčių raizgimas.

Mano patiektus išvedžiojimus 
iškėliau kaipo muzikas, t. y. 
žiūrint iš meniškų taškų, gi A. 
Giedrius ėmė aiškinti, gvildenti 
iš literatūrinės pusės. Taigi mud 
viejų loginės premisos nesutam
pa, kad padarius išvadą. Negi 
gali kas užginčyti, kad mūsų 
renesanso žadintojų nuveiktus 
darbus nereikalinga augštinti ? 
Nereikia tiktai nuolat kartojant 
naudoti kasdieninio monotoni
nio šablono. Mano buvo aiškin
ta, kad negalima užkasti mūsų 
tautos perlus, iš kurių meninin- j 
kai semia savo kūrybai temas. 
Taipgi buvo nurodyta, kad rei-1 
kia tuos perlus neužkasti, bet 
juos įstačius į tinkamus rėmus, 
gražiai, kultūringai pravesti ei
gos liniją. O tame tad ir pasi
reikš mūsų kultūringumo ir es-1 
tetikos lygis.

A Giedrius rašo: “reprezen- j 
tuokimės gerais pavyzdžiais", į 

Nejaugi iš mūsų tautiečių rastų
si dar ir tokių, kurie tautos la
bui imtų reprezentuotis blogais, 
žemais pavyzdžiais?!

Taipgi pasakyta: “Prastieji te
pasilieka mokslininkams ir pe
dagogams jų specifiniams reika
lams".

Mūsų gimimas padaro mus 
mirtingus, mūsų mirtis padaro 
mus nemirtingais.

— Anonimas.
Auklėjimas yra sielos duona.

—Mazzini

sieloje, kuri mokykloje ne ma
žiau žavisi Ernest Hemingway’s 
“The old man and the sea”, kaip 
šokių salėje “Rock ‘n Roll”.

Lietuvių būklė

Kitaip yra su Vokietijoj pa
silikusiais lietuviais. Apie juos 
dr. K. C. Cirtautas taip kalba: 
“Teko sutikti daug lietuvių įvai
riose Vokietijos dalyse: daugiau 
ligonių, nei sveikų; daugiau be
darbių, nei dirbančių; daugiau 
senų, nei jaunų. Jų gyvenimo 
sąlygos labai skirtingos nuo tų 
UNRRA’os ir IRO laikų, kaip ir 
nuo tų, kuriose gyvena išemi
gravę Amerikoje ir Kanadoje. 
Pats mačiau ne vienu atveju, 
kad jie neturi pakankamai ir ge 
rai pavalgyti, kad jų apsirengi
mas skurdus ir prastas, jū bu
tai aplūžę ir šalti, jų baldai iš- 
dėvėti ir kieti — mačiau ir pa- 
tyčiau, kad jų gyvenimas daug 
vargingesnis, nei jų gretimų kai 
mynų vokiečių, nei jų tautiečių 
lietuvių, įsikūrusių užjūry. Skir
tingas ir dvasinis nusiteikimas. 
Jie nesijaučia įsikūrę ir susira
dę antruosius namus. Dienas 
leidžia apatijoj, prislėgime . ir 
laukime. Bet jų tėvynės ilgesys 
yra gyvas; jie viltingai laukia, 
kada galės sugrįžti į laisvą tėvų 
kraštą ir jame gyventi laimin
giau. Jų tarpe buvodamas pa
junti, kad jų sielos kenčia skaus 
mą, iš kurio daugelis tremtinių 
įsikūrusių kituose kraštuose jau 
yra išsilaisvinę. Jie dar jaučia
si svetimi tarp svetimųjų (o kar į 

tais ir tarp savųjų)”.

Dr. K. C. Cirtautas pastebė- i 
jo, kad Vokietijos lietuviai ypa- ! 
tingai vertina Balfo veiklą ir yra 
labai dėkingi visiems, kurie per 
tą organizaciją remia juos. Jie 
džiaugiasi kiekvienu prof. dr. 
kan. J. B. Končiaus atsilanky-

VIKTORO KOZICOS 
Lietuviška gazolino stotis lr auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6769 S. WESTERN AVB. PR 8-9633

kiečio turisto akį. Tačiau kartu 
su atip staigiai kylančiu mate
rialiniu gerbūviu, reiškiasi didis 
indiferentiškumas vokiečių žmo
gaus dvasios pasauly: nematyti 
didelio noro nei entuziazmo au
kotis dėl patriotinių ar politi
nių idėjų; net religinis gyveni
mas, atrodo, yra virtęs daugiau 
tradicijos nei galiaus įsitikini
mo išraiška. Tą dvasinį nusitei
kimą būtų galima pavadinti tik 
sau individualizmu. Vokiečių 1 mu Europoje. Toliau, jie žavisi

Užsisakykite spausdinamą
ISTORINĖS LIETUVOS 

ALBUMĄ
Jame talpinama lietuvių, rusų, 

•lenkų, vokiečių, italų tapyti • pieš
ti paveikslai iš Lietuvos istorijos. 
Dedamos nuotraukos Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštijos pilių ir ki
tų architektūrinių paminklų. Spaus 
dinamas gerame kreidiniame popie
riuje, didelio formato ir bus įriš
tas j kietus viršelius, 260 puslapių. 
Prenumeratos kaina 10 dolerių. Šis 
albumas nebus platinamas per 
spaudos platintojus. Jį galima už
sisakyti per žurnalą “Užuolankos” 
administraciją, adresuoiant: 
Užuolanka, 2918 So. Union Avė., 

Chicago 16, III.

IŠ ARTI IR TOLI BAiiDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus lr sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. A7tb PI., Chicago.

UI. WAIbrook 5-8063

Turtingam žmogui beveik 
taippat sunku patekti į dangų, 
kaip neturtėliui pasilikti žemė
je. — Anonimas

STATYBAI
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 

Visokių Rflšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS LITWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

TeL Vlctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

Raštinė .atidara kasdien nuo
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro
Šeštadienais iki 3 vai. vakaro

f

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJA

RHEEM

LOWBOY
ŽIEMINI

AIR-COND1TIONER

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

GAZU AR ALYVA

Sį

k'

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, Hl.

TOtvnhall 3-6670 
Blshop 2-3429

ANTANAS LIGUTTS. sav.

ATNAUJINAME NAMĄ!
~ DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

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

Taip pat didelis paHlrlnk&maa 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.
J

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ 
Tie, kurie kenčiu nuo SENŲ. 

ATVIRŲ IR SKAI’DŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagu. II ramiai efidfttl lr naktimis 
miegoti nes jų užsisenėjuslos žalždos
nležšjimą lr skaudėjimą senų atvi 
ru lr skaudžių žalždų uždekite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudėji
mą Ir galfislte ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgl nuo skau
džių nudegimų. Jl taipgi pašalina 
nležejlmą ilgos vadinamos P8ORIA- 
818 Taipgi pašalina peršėjimą llgoa 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšlmą 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskilsios odos dedlr- 
vlnių, odos Išbėrimų lr t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams. kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų Jl yra gera gyduole nuo 11- 
vlršlnlų odos ligų. I-e
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
ct., 3126, Ir 33 60.
Pirkite vaistineseChl- 
eagoj lr apylinkėse—
Mllwaukee. Wisc . Ga
ry, Ind, tr Detroit, Mi- 

hlgan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo 
ney order )

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy SU Chicago 34, Al,

Jau laikas užeiti į . ..
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

• DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

• SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
$10,000.00 JAU NUO 1935 M.

40,000 GAZU KŪRENTI LEIDIMŲ 
JAU CIA 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 0F LAKE

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

PERMOKĖTI? MŪSŲ PATYRIMAS, DIDELĖ APYVARTA
IR MAŽAS PELNAS JUMS UŽTIKRINA GERIAUSIA 

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%" aukščio, 33' pločio ir 23" vi
same gilumo ... 4" šilumai anga . . . %" 
gazo vamzdžio sujungi-
mas . . . Apytikriai siun
timo svoris 300 svarų. ^icef£efl.

PATENTEO AUTOMATIC

GAS HEATERS
KAINA 
ŽEMA TIK

J?

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

JON T G KAS
J. G. TELEVISION CO. • 2512 W. 47th Str. • FRcntier 6-1998 

PATARLE SAKO: GERAS PATARIMAS

BRANGESNIS UŽ AUKSĄ
Ateikite pasitarti su SPECIALISTU ir pažiūrėti TIKRŲ HIFI TE
LEVIZIJOS APARATŲ. 1958 m. spalvota TV, patefonai, radijai, 
HI FI vok. aparatai. Duodam išsimokėtinai. Priimam senus. Taisom. 

Atdara kasdien lkl 6 vai., pirniu.ii. ir ketv. lkl « vai. Sekm. uždaryta

tA«s

^ugštą
pįvidenčą

MIDLAND
1

r
Savings and Loąn^^y, 

Association
^IHSURtDj

PER 40 AtfTU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

į PELNINGIAUSIA 
J TAUPYMO 

BENDROVĖ
g***'

4038 Irchtr Avtaut Tol. lai-amp 
AUGUST SALDOKAS Pmaldfcrtos

$149.50GAZO NAMŲ KROSNYS
KAINUOJA TIEK MAŽAI . . . TODĖL

KAD SIEGLER PATSAI APMOKA
SUTAUPYDAMAS KURO IŠLAIDAS!

•FURNITURE •CARPETlNG’APPLIANCES'ieLEVISIOM 
1800-02 W. 47* 3-7771,2.3,4

s

-P

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVE., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6 1882
.........................—

Pradėkit Taupyt Šiandien. Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

Įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN)
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti lld $19,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.



L

Penktadienis, rugsėjo 6, 195" DIENRAfiTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS TE A

PENKTOJI LIETUVIŲ DIENA

“Ir per šią Lietuvių dieną 
laužkim geležinę sieną” šūkio 
ženkle įvyko penktoji Lietuvių 
diena Diamond Lake.

Darbo dienos savaitgaly vi
suomet daugelis clevelandiečių 
išvyksta į kitus miestus. Šiemet 
išvykusiųjų skaičius buvo tik
rai didesnis, negu ankstyves
niais metais. Nemaža clevelan
diečių dalyvavo Kanados Lietu
vių dienoje Niagaros pusiasaly
je, daug gydytojų su šeimomis 
išvyko į Chicagos daktarų su
važiavimą, jaunimas — į Stu
dentų Ateitininkų stovyklą prie 
Manchesterio, skautai — į Skau 
tų stovyklą Kanadoje,, sportuo
jantis jaunimas į Rochesterio 
sporto šventę, tad iš likusiųjų 
Clevelande per 500 atvyko į lie
tuvišką gegužinę. Aišku, kad
Clevelande liko daugiau, negu 
pustūkstantinė lietuvių, bet, tu
rint galvoje, kad judrusis ir lie
tuviškasis elementas buvo išsi-

tojų šeima, kuriai ir bendrieji 
lietuvių reikalai yra arti prie 
širdies.

PAREMKIME SKAUDŽIOJE 
LIGOJE

Pereitais metais mūsų žymią
ją sportininkę Elvyrą šikšniūtę 
ištiko baisi nelaimė — Detroite 
žaidynių metu nusilaužė koją. 
Šiais metais, birželio 26 d., po 
ilgo negijimo lūžo kaulo viduje 
įdėtas plieninis virbalas, o kar
tu ir pats kaulas. Teko sunkio
mis aplinkybėmis daryti kitą o- 
peraciją ir sutverti lūžusį kaulą 
iš naujo, tam panaudojant net 
gabaliuką kaulo, specialiai imto 
iš klubo.

Kadangi Elvyra buvo ką tik 
pabaigusi kolegiją ir jau buvo 
pažadėtas darbas vienoje dide
lėje mokykloje, neturėjo dar 
draudimo, jos gydymo išlaidoms 
apmokėti buvo sudarytas spe
cialus komitetas, susidedąs iš 
A. Bielskaus, J. Puškoriaus ir 
Stp. Juodvalkytės (šiuo metu

KAIP PATINKA MASINA

Yvette Diaz New Yorke 
apie naująją mašiną. Edsel.

informuoja spaudos atstovus 
(INS)

Naujo«io« parapiJoN karnavalo ■ rėmęs šias mokslo institucijas, 
komitetas dėkoja už dovanas I šią savaitę išvyko į Elhorst St. 
karnavalo reikalams: Della Ja- Mary’s vilą, Pa., sveikatai pa- 
cubs, Obelinio kepyklai, Blaške-1 taisyti. Jis ten išbus kiek ilgesnį 
vičiams, Gražuliui, Klimaičiui,1 laiką — kelis ar kelioliką mė- 
Lithuanian Bakery ir visiems, I nėšių. Per visą buvimo laiką 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu! Clevelande Paulius yra pasižy- 
prisidėjo prie karnavalo pasi- m'ėjęs gailestingumo darbais, 
sekimo. I --- ~

Politines informacijas
suteikė iš New Yorko atvykęs 
Laisvės komiteto narys Vytau
tas Vaitiekūnas frontininkams 
n.p. Laniauskų bute, o dr. Vla
das Viliamas, dirbąs Krikščio
nių Demokratų centre, krikš
čionims demokratams p.p. Id- 
zelių bute.

visus ir visada rėmęs, kiek jo 
uždarbis leido. Jo labdarybės 
darbų pasiges jų reikalingieji. 
Vasario gimnazijos rėmėjus to
liau tvarkys Kazimieras Marcin 
kevičius, o Saleziečių gimnazi
ją atstovaus Petras Gruodis.

S. G.

važinėjęs i įvairias salis, Ben-... .. x . . T _ v,, ... , i komitetą vieton J. Puskonausdruomenes apylinke negalėtų la A __\ ,___
bai skųstis mažu dalyvių skai
čiumi. Ateity gal reikėtų steng-
tis tokias dienas rengti papras
tais sekmadieniais, vengiant jas 
nukelti į ilgus savaitgalius.

Bendrai, penktoji Lietuvių 
diena praėjo pakilioje nuotaiko
je, bendravimo ir vaišių ženkle.

Programą pradėjo Clevelando 
Bendruomenės pirmininko pa
reigas einąs K. Karpius (pirm.
J. Virbalis iš valdybos pasitrau
kė), pakviesdamas kun. dr. K. 
Širvaitį tarti žodį. Savo pras
mingame žody kun. dr. K. Šir
vaitis nurodė konkrečias sąly- 

Į‘ gas lietuvybei išsilaikyti ir bei 
sumažinti asimiliacijos tempą. 
Lietuviškos parapijos, draugi
jos, laikraščiai, knygos, radijo 
valandos, lietuviški parengimai 
ir visoks savųjų bendradarbia
vimas padės ilgiau pratęsti nu
tautėjimo procesą.

Jaunieji akordeonistai V. Be- 
nokraitis, K. Butrimaitis, B. Rut 
kauskas, A. Rutkauskas, V. Šla
pelis, R. Vaitėnas ir J. Vyšniaus 
kas, vadovaujami Juliaus Kazė
no, atliko Sadutę, La Ispagnola 
ir lietuvišką polką. Kartu su 
akordeonistais “Ąžuolų” okte
tas, kurio šiuo metu sąstatą su
daro P. Petraitis, V. Jurgelis, 
A. Kavaliūnas, F. Zylė, L. Ka
zėnas, Pr. Stempužis, F. Kamins 
kas ir J. Kazėnas, atliko “Mo
čiutė mano” — Pociaus, “Menu 
aš namus” (emigrantų daina) 
ir Ramovėnų maršą” — St. Gai- 
levičiaus.

Programa susilaukė gražaus 
susirinkusiųjų įvertinimo. Pro
gramai įdomiai vadovavo ir pra j 
nešinėjo Vytautas Raulinaitis.

Jaunimo sportui vadovavo V. 
Jokūbaitis. Norintieji smagiai 
pasišoko, gardžių valgių prisi- 
ragavo ir troškulį nuramino. 
Dalyvavusieji nesigailėjo kele
tos valandų praleistų savųjų tar 
pe ir kelių dolerių, išleistų sa
vųjų reikalams.

DR. ALG. L. ČEPULIS,

kaip praneša Clevelando dien
raščiai, išlaikė Ohio valstybinius 
gydytojo egzaminus ir gavo tei
sę verstis privačia gydytojo 
praktika. Jaunasis daktaras ir 
toliau pasilieka specializuotis 
St. Vincent Charity Hospital. 
Clevelandiečiai sveikina ir džiau 
giasi didėjančia lietuvių gydy-

įėjo A. Barzdukas), kuris rei
kalingą gydymo sumą sutelkė. 
Deja, ligai atsinaujinus, susi
darė vėl per 1,200 dol. naujų 
išlaidų ir komitetas pakartoti
nai kreipiasi į Clevelando visuo
menę ir visus lietuvius sušelpti 
savo auka mūsų baisios nelai
mės ištiktą sportininkę. Ji ne
kartą gynė lietuvių vardą, mes 
ja didžiavomės ir parodykime 
jai savo nors mažą dėkingumą, 
paremdami ją skaudžioje va
landoje. Ji, sugrįžusi į mūsų tar 
pą, vėl savo sugebėjimus ati
duos mūsų tautos garbei.

Duoną Ir įvairina akr.nlngaa 
bulkntea kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8839-41 8. Utnanica Avė. 

TH. CLiffside 4-AS76
Pristatome J visas krautuve* 
lr restoranus, taip pat I* 
siunčiame į visus artimuo
ju. miestus.

Aukas galima siųsti iždininkei 
S. Juodvalkytei, 1247 Bender 
Avė., Cleveland 12, Ohio, arba 
auką palikti Spaudos kioske sek 
madieniais.

VYČIAI SENJORAI

praėjusį sekmadienį turėjo šau
nų pikniką p. Glugodų reziden-

Susivienijime, ji daug dirbo Al
te ir Balfe, ji dirba su katalikė
mis moterimis, ji — vyčių dar
buotoja ir ketvirto laipsnio na
rė, ji pasikvietė ir įkurdino ke
liolika lietuvių iš tremties. Jos 
namai visada pilni svečių, kurie 
jaukiausiai praleidžia laiką.

Ir šiemet ji užleido visas sa-
cijoje, Bratenahl, Ohio. Arti ke-j vo erdvias gyvenamąsias patal-
turiasdešimt narių ir svečių šei 
mininkės Paulės Glugodienės bu 
vo nuoširdžiai vaišinti. Į pikni
ką atsilankė ir vienas iš “Drau
go” redaktorių — Sakalas su 
žmona iš Chicagos, vienas iš vy
čių senjorų steigėjų ir organi
zatorių. Svečių tarpe buvo ir 
vyčių garbės narys J. Sadaus
kas su šeima, Antanas Buknis, 
Vyčių pirm. Y- Trainauskaitė, 
A. Karklius, Fl. Saukevičius ir 
eilė senųjų lietuvių veikėjų.

Paulės Glugodienės asmeny 
vyčiai turi mielą ir rūpestingą 
įvairių pramogų rengėją, gerų 
darbų sumanytoją ir vykdyto
ją. Geriems tikslams ji nesigai
li nei laiko, nei pinigų, nei ener- Lake Shore, Willovick 
gijos. Ji uoliai dalyvauja LRK

pas ir sodą, kad vyčiai ir jų drau 
gai galėtų pasijusti jaukioje ap
linkumoje, o taip pat lietuviško
je nuotaikoje pabendrauti ir 
gražiai pasivaišinti.

MOKSLEIVIAI ATEIT-KAI
ateinantį sekmadienį dr. Skrins- 
kų rezidencijoje minės Tautos 
dieną. Moksleiviai patys atliks 
programą. Sv. Jurgio bažnyčio
je at-kų užprašytos šv. mišios 
už kenčiantį Lietuvos jaunimą1 
10 vai. Minėjimo pradžia — 2 
vai. p.p. Moksleivių valdyba kvie 
čia ateitininkų moksleivių tė
velius ir visus ateitininkus da
lyvauti šiame minėjime. Dr. 
Skrinskų rezidencija yra 33433

Stasys Barzdukas,

Amerikos Lietuvių Bendruome
nės Centro valdybos pirminin
kas, Ignas Malėnas, Julius Sta- 
niškis ir dr. Algirdas Nasvytis 
dalyvavo Amerikos Bendruome
nės Tarybos posėdy Chicagoje. 
Šiųmetinių didžiųjų parengimų j 
tvarkaraštin įrašyta St. Bara-, 
nausko koncertas, “Ąžuolų” su
kakties minėjimas su filmų 
žvaigžde Rūta Kilmonyte-Lee, 
“Šikšnosparnių” operetė, Dra
mos premijos įteikimas ir Vy
dūno “Ne sau žmonės” veikalo 
pastatymas.

Kostas Paulius-Paulauskas,
suorganizavęs ir metų metus 
vadovavęs Vasario 16 ir Sale
ziečių gimnazijoms remti būre
liams ir šiaip įvairiais būdais

DAŽYMAS
DEKORAVIMAS

VL. VAITEKŪNAS
Dažome lr dekoruojame 

įvairiomis dažymo-dekoravi- 
mo technikomis bei paveiks
lais — BAŽNYČIAS, SALES, 
GYVENAMUOSIUS NAMUS 
ift vidaus ir IA oro

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

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

NAUJIENA
DVIGUBAI DIDESNIUS SIUNTINIUS (44 svarų) 

DABAR GALIMA SIUSTI Į LETUVĄ 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
IMPORTININKAI 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
4*

i T- -r- L 

I* •-u*1 r
L *| v
m
I. .. -•**

>/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINGS
2566 VVEST 47th STREET

Jr

'IND LOAN 
ASS’N

LAfayette 8-1AMS

B. K. Pletklervicz, prez.; E. K. Hletldeartca, aekr. Ir advokatas
Mokame aiikMua dividendus. KrlMame ėefcltm. Parduodame lr perkam, 

valstyhčs bonus. Taupytojoms patarnavimai Bemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami sukalt* ttandhm. Apdrausta Iki *10.000

Darbo valandos pirmad lr ketvirtad nuo 9 Iki 8 vai vakaro 
antr lr penk>9 Iki 6; treė uMaryta, o e«*t nuo 9 lkl vidurdlenb

SOUTH CHICAGO’S NEWEST
WALK-IN YARD

TURI VISKO KAS TIK REIKALINGA STATYBAI 
TAIP PAT DAŽŲ IR GELEŽIES GAMINIŲ

. Asmeniškas — Individualus — Patarnavimas 

NEMOKAMAS PRISTATYMAS

DIKON LUMBER & SUPPLY COMPANY
9645 TORREtfCE AVENUE

Chicago, Illinois, Dept. MF
RE 1-2S01

iš TOL) IR ARTI
NAUJI OMUI 7KU0V- NAUJAUSI KRAUSTYMO ĮRANKIAI 

UUĮ UOTU OKTYJHMAS-RtGUS IRSĄŽ.ININ6AS AATARNAAHAi

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

" .................. ......

Jsr——-------------------------------------- ^1

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventoji/ žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yni 
saugu Ir pelninga.

Univenal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
$10.000.00 kiekvienam indėliui lr reikalingi rezervai, o pelną —- 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

SUNNY
Kentucky Blended Whiskey

Th© great whiskey of the Old West 
is winning new friends everywhere!

Švelniausia iš puikiųjų Kentucky vvhiskies turi skonį lengvumą, 
kokybę, kuriais jumis irgi laimės!

Vyrai kurie užėmė Old West įvertino puikias whiskies kaip 
Sunny Brook. šiandien, rytuose ir Vakaruose, daug prašmatnių 

gėrėjų gardžiuojasi Sunny Brook’s lengvumu bei retu Kentucky skoniu.

THE OLD SUNNY BROOK COMPANY, LOUISVILLE. KENTUCKY, DISTRIBUTED BY NATIONAL DISfTlLERS PRODUCTS 
COMPANY • BOTH 86 PROOF • KENTUCKY BLENDED WHISKEY CONTAINS 65% GRAIN NEUTRAL SPIRIU

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE., * •
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nno pat joa įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių įaugamo ir divi
dendų našumo atžvilgio, nėra aaugeanėa ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigas. Pasidėję taupinins pas mos gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimų iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena i* gra
ži ausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų, nežiflrint 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 Avc. Tel. GRovehilI 6-7575 Chicago, Illinois

r penktadieni nuo 9 Iki 4. ketvirtadienį nuo 9 Dd $ 
šeštadienį bm t Od Z valandos po pietą.



DIENRASTlS DRAUGAS (TIIPAGD. TLLTNOTS Penktadienis, rugsėjo 6, 1957

ŠIURPUS VAIZDAS

Ncvadoje ir vėl buvo įvykdyti atominiai bandymai. Čia 
matome tų bandymų gigantišką vaizdą. (INS)

įvairios žinios
• Pabėgėlių Patariamosios 

tarybos posėdyje Kielyje paaiš
kėjo, kad Schleswig Holsteine 
pabėgėlių užsieniečių yra 12,461.
Lietuvių čia gyvena 228 asmens, 
iš jų 138 stovyklose. liki gruo
džio 31 d. kariuomenei tur; būti spalvų juosta su atitinkamu jra- Mūr. nauja* a crd. mieg. 922,900

tybę. Buvo pirmoje eilėje jo nuo
pelnas, kad 1019 metais Lietuvos 
valstybė gavo iš Vokietijos stam 
bią paskolų. Jo pastangomis bu
vo sustabdytas tiekimas Bermon 
to armijai; dėl to bermontinin-

grąžintos kareivinės Pinnebergc, 
Neustadte ir Eutine. Nuomos , 
naujai statomuose namuose bus i 
nuo 90 pf. iki 1,43 DM už gy
venamo ploto kv. metrą, Neu- j 
stadte kiek žemesnės. Pavie-' 
niams asmenims numatyta 26 j 
kv. metrai, 2 asmenų šeimai 40 
tolimesniam šeimos nariui po 10

fl.ASSIFIFD AND HEIP WANTED ADS
KCAL ESTATE KKAL ESTATE HELP WANTED - FEMALE

I a. t k., II—3, gar., Uiti. ski. 917.000 
Mūr. 5 k. 1 k. virš. l k. rwt.922.OOO. 

, . . .« T> u u • * if Mūr. 2 imi 5 k. 2 aut. gar. $24.000.kai turėjo is Pabaltijo trauktis. m«j. i a. & k. ii 4 k. Alyva. 9U,9oo
Vainikas perrištas lietuviškų a p® 5 k- ip 2 ,M lKr ... , , Mur. 2 po 0 k. 2 aut. gar. $20,000

šu.

REAL ESTATE

Atvykite pamatyti
2-6 VAL. SEKMAD.

3507 W. 57th Street
(57th & St. Louis)

1 pilnas blokas, 2 ir 3 butų na-

I

, ... ..... i mų, visi su "built-in” orkaitėm,
kvm. ir papildomai kiekvienam; krosnim, ąžuolinėm spintom bei 
kv. metrų. Mažai pajamų turin-; papuošimais. Gražios ‘‘vanity’’ vo- 
tiems asmenims bus teikiamos ”*°8’ “rudiant karštu vand. ap

S.A. AGLINSKAS Real Eetate
2139 W «9 St.___________ HE. M-8292

!':»»* pirkdami ar imrdnod&nn 
narnas, biznius sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATEINSURANOB 

NOTARY PUBLIC 
8406 Wa9t 61 8t 
WAlbrook 6-6030

PRospeet 8-3679 (vak. ir semad.) 

MAHŲI'ElTE PARKE. MŪRINIAI:

Marųuette ir Brighton parke 
Mūr. 6 Ir 5, centr. alld., gar. $27.300 
Mūr. 2 po d, centr. šUd., gar. 928,500 
Mūr. S apart., biznio pat., gar. 919,800 
Med. & Ir 4, centr. Alld. tik $11.900 over the countei 
Mūr.- naujaa 9 k. didelio lotas, pigiai 
Vra pigių Ir pelningų narnų surašius

BUDRECKAS Realtv
<081 Archer *♦«.. LAffcyatte 8-3384

i ■

SALESYVOMAN
FULL OR PART TIME

Bzperlenced 
er the coun 

nent. Mušt speak English. Apply

FRAERMAN’S YARI) 
GOODS STORE 

215 W. Jackson Blvd.
PAŽYMĖTINAS NAMAS

Tik $17,500. Mūr. 6 kamb.. j rvturf 
nuo Marųuette Parko. Naulaa gazo SESELIŲ VIENUOLYNUI. Pagci- 
Aildyntas. Pulkus Šakotu puftu beis-

REIKALINGA VIRĖJA

montas, sausas, tinka išnuomavimui. 
Garažas Volodkevičius.

PASTOVUS -IR ĮDOMUS BIZNIS 
Geležies Išdirbinių (h a rd tva r e) 

krautuve ir pulkus mūr. namas. 4 
kamb. apačioj. 3 Ir 4 kamb. butai 
viršuje. Alyvos šildymas. Apsauga 
nuo potvynio. Graži lietuviška kolo
nija. Name kaina $26.00(1. prekės —

nuomos pašalpos, bet tik to
kiems, kurių mėnesinės paja
mos neviršija 200 DM vienam 
asmeniui. Naujiems baldams jsi
gyti bus teikiamos pašalpos ar
ba paskolos. Posėdyje dalyvavo 
lietuvių atstovai E. Žilius ir dr. 
L. Stelmokas.

"custom” konstrukcija. 2 po 4 r°Hy»- $26,000. Q"raH klek ln yra: $ už $. A. Sirutisšild., visa 
Statyti —

KAMINSKI BUIUSERS
K. <& K. Realty Corp.

KAMINSKI & KREJCI 
4302 W. 55th Street

Telef. LU 2-1700

mūro bungalow, 
$18,000.

5 k., gazu šild.

_ 54tb ST.
5 ir 3 k. 
$23,000.

UZ KEDZIE. 9 m. mūr. 
Platus sklypas. Garažas.

daujant galima gauti kambarys ir 
visas išlaikymas. Reikia nors kiek 
kalbėti angliškai. GLadstone 3- 
8681 arba GLadstone 3-8234.

REIKALINGA GERA VIRĖJA ga
minti valgius keturiems kunigams 
South west Side klebonijoje. Kitiems 
darbams yra atskiri darbininkai. At
eiti arba gyventi vietoje. Atskiras 
kamb. Ir vonia. 5% d. savaitėje. 
Kreiptis pirmad. arba treč. prieš 11

DIDESNEI ARBA GIMININGAI 
SEIMAI

Idealus pirkinys. Padidintas mūr 
namas: pirmam aukšte 3 gražūs kmb. V- r. 3745 S. Paulina St. arba skani- 
Kabinetinė virtuvė, kokliu vonia Ir Dinti LAfayette 3-3410.
dar puikus kamb. porčiulj. Viršuje
puikiai įrengti 2 dideli kambariai, du
šas, tualetas, prausyklė ir vist įren
gimai virtuvės prijungimui. Plytelė
mis klotas rūsys. Gazo šildymas. Ga
ražas. Namas tik 5 metų senumo. 
$22.500. A Rėklaitis.
SVIESI, MfR. 5 KM. REZIDENCIJA 

Vienas blokas nuo Marųuette Par
ko. šildymas alyva. Visi kambariai

KITUR - Mūr. 3-jų butų (6-4-3 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, $16,500.

VENTA
4077 So. Archer Ave. 

LAfayette 8.3881

BUILDING & REMODELING

Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy
mo, pertvarkymo (remodeling) darbai

VACYS PETRAUSKAS
iškloti kilimais. Alium, dvigubi lan- j BUILDING CONTRACTOR 
Srduotr^kga,^00.feAVinKatUiu^Uri S‘ 111

P. L E 0 M A S
REAL ESTATE 

2785 West 71et Street
Visi telefonai: VVAlbrook 5-6015

Med. bung. 6 k. 3 m. garažas, pil
nas rūsys, ski. 32 p., cent. šildymas.
$13,500.

4 m. senumo mūr. bung. 6 kamb., 
platus sklypas — puikiai įrengtas.
Mūr. 2 a. po 6 k. 3 mieg., šild. gazu.

alum. langai, nauj. garaž. $24,000 
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild., sklyp.
31 pėdų, garažas. $28,000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplevvood Avo.
Tel. CLiffside 4-7450; Rea.

YArda 7-2046

oooooooooooooooooooooooooo
KADA NORITE PIRKTI AR 

PARDUOTI NAMU8 
Kreipkitės J

SOPRYCH REAL ESTATE 
6407 S. Kedzie Ave. VVAlbrook 6-3216 
AGENTAS ALEX KAN A VERSKIS 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCKH

ROSELANDE
Įmokėti $2,500. 3 mieg. kamb.

Naujas mūrinis bungalow. 33 pė
dų sklypas. Gazu apšild. Speciali 
kaina — $15,950.

B. R. PIETKIEWICZ A CO.
LAFAYETTE 3-1083

.• Vliko Vykd. Tarybos nariai 
dr. P. Karvelis ir J. Kairys š. m. 
rugpjūčio 24 d. padėjo vainiką 
prie žymaus Lietuvos draugo M. • m. h e
Erzbergeno nužudymo vietos _____________________
(tarp Freudenstadto ir Strass- PALOS IIEIGHTS
burgo). Jis buvo nužudytas 1921

MARQUETTE l’KE. Parduodamas 
namas — 2 po 5 k. Virš 3 m. senu
mo. Karštu vand. apšild. Arba mai
nysiu į mažesni namų. 7 125 South 

miock 4-9305, įm>

PAJIEŠKOJIMAI
eško A— . _ -it- . . .

fo Venclausko n žmonos Aldonos. ^Jus 9?Os ?r inco Šeštokų, K’™? I pjnnojo karo metu įr p0 karo
Adresas: M. Bedc.wska, Nowa Sol, Jurgiskių km Liubavo vals., . į .i«uu«ja..i. z.uutmt. 4 .... »«■
woH.w zjoionocTorsk-i.. ..i k’»«cin«ki rijampoles apskr. žinantieji apie I Jis veikliai reme Lietuvos pastan seimą apleidžia valstybę. Kai

i t \i t Poliu..l......................... ’ I juos arba juos pačius prašome at-į gas atkurti nepriklausomą vais- susitarimui saukite .1
ai. u, m. d, roiana. siliepti šiuo adresu: S. Jackus, 94

Douglas St.. Sudbury, Ont., Ca
nada.

Iš Lenkijos Agota šeštokaitė, 
jieško savo brolių — JONAS, 38 Pirmu kartu siųlomas pardavimui. 

4 dideli mieg. kamb.. didelis salionas,Marija Benduuskaitė .įieško Adoi- m- amž. ir VINCAS 36 m. amž.^sū-1 m. ^gp. 26 d. savo politinių prie pllnas valg0ma8is, moderniška virtu
vė, pilnas rūsys. 1 tį "tile” vonios, 

naudojami židiniai. 2 rr.. senumo.
Kaina —-

I ulicn,
tel. CEdarcrest 3-7(17(1.
WILLIAM C. GROEBE & CO.,

MARQUETTE PARKE, mūrinis. 4 
kambarių. Ištisa pastogė (attic) 
Galima įrengti kambarius ir 
įrengtas rūsys. Žieminiai alumint- 
jaus langai ir sieteliai. 1 tį autom, 
garažas. Labai gražiai ir švariai už
laikytas. Našlys priverstas parduoti 
Labai reta proga įsigyti tokį pulkų 
namų. Už namo patvarumų garan
tuojame, nes buvo mūsų statytas. 
Reikia būtinai pamatyti, kad galėtu
mėte Įvertinti. Arti 72nd ir So. Whip- 
ple Street.

YArds 7-9675 arba CL 4-7450
JfassasssssasssssasasssasstSKSBMMsa^^

Jieškomą ZOFIJA JAKIENE- 
Nfi - VARENECKAITE, duktė Jo
no, gim. Salako miestely, buvusia
me Zarasų apskr. Iki šio karo 
mokytojavusi Kretingoj. Prašo at
siliepti jos žinomoji Elzbieta. Ad
resas : Staškūniškio km., Daugai
lių pašt., Dusetų rajonas, Lithu
ania.

Jieškau MARTINSIUVA SER
GEJŲ, Vlado, gimusi 1915 metais. 
Paskutiniu laiku gyveno Kaune, 
Šiaulių g-vė Nr. Nr. 35. Atsiliep
ti adresu: Ona Martinsiuvienė, 
Klaipėdos g-vė Nr. 13, Kretinga, 
Lithuania

Izidorius Dinapas, sūnus Anta
no, iš Sibiro įieško savo sesers 
MARIJONOS DINAPAITES-ZIM- 
LIENES (vyro pavardė Zimbus). 
Atsiliepti arba apie ją pranešti 
šiuo adresu; George Krenčius, 3112 
W. 44th St., Chicago, III.

Adele Gražytė, našlaitė, iš Va- 
nagiškių km., Užpalių vals., jieško 
ANTANO MIKULENO ir kitų dė
džių, nuo seno gyvenančių Chica
goje. Prašoma kreiptis ar praneš
ti: Albinas Repšys, 21 Thorne St., 
Worcester 4 Mass.

Palaitienė iš Lietuvos, Panevė
žio, jieško savo sūnaus STASIO 
PALAIČIO, II Pasaulinio karo me
tu dirbusio Bohlitz - Ehrenberg, 
Ludvvig Hupfeldstr. 27, Kr. Leip- 
cig. Germany. Jieškomasis prašo
mas atsiliepti, arba žinantieji io 
likimą prašomi pranešti — J. Py
ragas, (24a) Lubeck, Marlist. 101, 
Bloek 8/74, Germany.

Jieškomą BRONE KURŽJNS- 
KAITE (vyro pavardė nežinoma), 
d. Pauliaus, iš Lietuvos išvyko a- 
nic 1915 - 1916 m. Gyveno New 
Yorke. Prašome atsiliepti adresu: 
Renė Giniotaitė Stankienė, Al-Iš Lietuvos jieškomi — ONA IR ..... . .. . . . ...

PRANAS ZEBERTA VIČIAI. Kreip klškiai- Akmenės raj. Lithuania. 
tis šiuo adresu dėl platesnių žinių:
ONA Baltrušaitienė, 808 VVashing
ton Ave. Ext., V'aterbury 8, Conn.

Jieškomas .JURGIS GREIČIUS. 
Jieško Judita iš Lietuvos. Dėl dau-1 
giau informacijų kreiptis j Anta
niną Rejerienę, 3519 W. 59th St. i 
Chicago 29, III.

Jieškomą ponia PETRAVIČIE-, 
NE arba PETREVTČIENfi gimusi! 
Amerikoje. Jos vyras gimęs Lie
tuvoje. Galima gauti žinių apie jos 
motiną. Kreiptis j Antaniną Reje- 
riene, 3519 W. 59th St., Chicago 
29 III.

Krikštulienė. gyvenanti Sibire, 
įieško VINCO MORKŪNO iš Bir
žų. Ji mano kad gyvena Kanadoje. 
Kreiptis i — Pranas Vilimas. 20 
Indian Trail, Toronto 3, Ont., Ca
nada.

GSrd STREET SPECIAL

B & M CLEANERS
2(113 W. «3f(l St. PK 6-3510

1(1(13(1 S. Kedzie, Evergreen Park 
GArdcn 2-OO84

Pilnas siuvėjau* patarnavimas. Visas 
darbas atliekamas vietoje.

Visi rūbai grąžinami plastikiniuose 
maišuose. Paimame ir pristatome.

SKIP’S IVr'v.c 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES WALBROOK 5-8202

SEPTEMBER-RUGSfiJO 5, 6,, 7 d. d.

BISQI IT THREE STAR COGNAC Fifth $4.&9
MARTELE TIIREE STAR COGNAC Fifth $4.98
IMPORTE!) FRENCH BRANDY Fifth $3.39
GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4.89

CINZANO VERMOUTH
Dry or Sweet Fifth $.|39

IMPORTED MADIERA WINE
Medium »weet Fifth $2.69

IMPORTED CANADIAN i
WHISKEV

9
Fifth $3.98

FLORA DEI.EE ALPI CORDIAE $6.-9
CIJRACAO LiųiIELR Fifth $3.59
WURZIH KC.EK IMPORTED BEER 

Caw of 24 bottle* (’ase $7.50

PARAMA “DRAUGUI”
"Draugo” spaudos reikalams at- , 
siuntė ši« asmenys:

Rev. J. Riauba............ $10.00
Our Lady of Vilna Parish 5.00

REALTORS 
12211 S. Harletn Ave.

PALOS HEIGHTS, ILL.
OAK LAWN. 9817 S. 54th Ave. St. 

Linus parap. Modern. 6 tį kamb. Cape 
Cod namas. 2 pilnos vonios,
virtuvėje-valgom. Pilnas rūsys.

iki sienos kilimai. 2 autom.
l’ra-

M ari joną Melkienė .... 5.00
John J. Simonavičius . 1.00: sienos
T Alplinnas 1 00 garažas, Šoninis privažiavimas.

‘ _ So $22,500.
Adolfas Campė .......... 1.00

LOVELI. REALTORS

Ant \Vestern Ave. ir 44th Str. dvi 
krautuvės ir 5 kamb. butas (3 mieg.). 
Viskas moderniai įrengta, kaip bute 
taip ir krautuvėse. Apšildymas karš
tu vandeniu. Venetian užuolaidos, 
žieminiai aliuminijaus langai ir sie
teliai. Yra rūsys. Tikrai gera proga ' 

spintos norinčiam pradėti nuosavų biznį. Sa- 
Xuo I vininkas parduoda nebrangiai, nes 

jau pasirengęs į kitų vietų.

Ačiū spaudos bičiuliams.
“Draugo” administracija HUdson 8-3111

I
AIIV ne II# V Al FttnflRIII CICERO 2-JŲ BUTŲ BUNGA- AUKOS UZ KALfcPuURIŲ low BARGENAS. 6 ir 3 kamb. 

Ui “Draugo” kalendorių atsiunti Tile virtuve ir vonia, air-condition.

. .$1.00 
. . 1.00

šie asmenys:
Anthony Mackevičius 
Dr. B. Radzivanas . .
Ačiū geradariams.

'‘Draugo” administracija

SOPHIE B A F. C U S
RADIO PROGRAMA

IŠ WGEP stoties — Banga I $9' 
PIRMADIENIO vak nuo 7—t v 
N ’O PIRMAD IKI PENKT ,P

n-45 Iki 9:9(1 vai ryte 
ŠEŠTAD. 8:30 Iki 9:30 ryte

URMAI). 8:30—9 30 v r. Iš stotie- 
WOPA — 1400 1U1.

7189 So MAPLEVVOOD AVE 
.'hieago tę TTF'mloeV I **<*'

Karštu vand. apšild., gazu. Gara
žas. Išvyksta j Floridą. Tuojau už
imti. Jmokėti $9,000. SVOBODA, 
6013 Cermak Rd. Bishop 2-2162.

7308 S. ('larenioiil Ave. (i kamb. 
bungalow su inedjniu namu užpaka- 

i ly. Garažas. Slj*pas 75x125. T.-l.
\YKirtworth 8-0888.

KONTRAKTUKIŲ DĖMESIUI
i Skubiai parduodu dvejų augštų 
medinį namą gražioje apylinkėje. 
Roselande. Kaino $5,000. Susitari
mui skambinti — YArds 7-7256.

Brighton Parke, mūrinis. 2 butai 
po 5 kamb. ir 1—4 kamb. Uždaryta 

1 veranda. Mūrinis 2 automob. gara
žas. Pirmas aukštas visai naujai ir 

! moderniškai pertaisytas. Pašaukite 
telefonu dar šiandien ir būtinai pama
tykite šį namų.

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

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis į raštinę ir mes mielai patarnau- 
sime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlovv 6-6900

Namų statyba, Įvairūs pataisymai
Ir pardavimas. Jei ncrlte pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 9-5531 

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

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTBACTOB 

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

Namų tęl. Bishop 7-3340 
2737 West 43rd Street

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

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairios remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2793 nuo 9 vai. 

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

vakaro Iki (1 vai. vakaro

PROGOS — OPPORTUNITIES

ISNUOMTTOJAMA — FOR RENI

NAMŲ SAVININKAI'
L'a-pininkaujame butų iftnuoėisvi 

.un Patarnavimas veltui Turim# 
laukiančiųjų sąrašą

VARPAS Real Estate
5018 So. West#-rn. I*Ko>|M'<t 8-2231

Išnuom. 4 kamb. butas, su ap
šild. Pageidaujami suaugę. 931 W. 
33rd Plaee. FRontier 6-2248.

l.šnuom. 2>/4 kamb. butas rūsy; 
baldų. Apšildymas ir -elektra.

4430 S. Mozart St.

MISCELLANEOUS

be

S ILDYM AS
A. Stančlaaskas instoliuoja vi

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

1546 S. 49th Court, Cicero
Tel. OLymplc 6-0778 nnn 8 vai 

ryte lld S vai. vakaro. 
Telefonas nno 5 vai. vakaro: 

OLymplc 2-6752
LIET. APDRAUDOK AOENTCRA 

Visų rūšių apdraudos. Automobi 
lių finansavimas Notarlatas. Valsty 
bės patvlrtlnos kainos

Prieš darydami apdraudas kitui

BRIGHTON PARKE:
į Nauj. mūr. 1 % aukšto, 5 (3 mieg.) 
ir 4 ki). 39 p. sklypas, labai gražus 
namas ir vieta. $35,090.

Med. 4 Imtai: K, 4 ir 3 ir 2 kmb, 
skiepas, garažas, pečiais šil.l. $265

| paj. į menesį.
• Mūr. 2 po 5. eentr. karštu vand. 
gazu šildomas netoli nuo mokyklų 
$26,000.

Mūr. 2 po 4, su skiepu ir centr. 
šild. $23.000.

. MARQUETTE PARKE:
Mur. vieno aukšto: krautuvės pa-

1 talpa ir 4 kmb. Labai gera vieta 
Idealu profesionalui.

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

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

GAGE PARKE:
Žavinga mūr. rezidencija 7 kmb. 

su puikiai įrengiu skiepu, viskas nau
jai atremontuota. 60 pd. aptvertas 
sklypas, reta proga. $37,000.

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

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

SKLYPAI:
3056 So. Latrobe st. 78 x 125, kam

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

125. $4,000.
\Vestern prie 69, 25 x 125, $5,600.

ŠIMAITIS REALTY,

PARDUODAMAS NAMAS IR MAIS
TO KRAUTUVE. Geras biznis. Geroj 
vietoje, Brighton Parke. Apžiūrėti 
galima kasdien: sekmad. iki 12 vai. 
4140 S. Maplevvood Ave.

Pardavimui LIQUOR STORE ir 
BARAS. Apylinkėje 69th ir Racine 
Ave. Įsteigta 1939 m. Parduoda dėl 
blogos sveikatos. Susitarimui akam 
binti HUdson 3-2266, po 3 vai. po
piet,, klauskite Nieholas.

TAVERNA IR NAMAS
2811 W. «3rd Street

Taverna su modern. fikčeriais. 
Mūrinis namas su 6 kamb. gyvenimui 
patalpa viršuje. Keletas žingsnių nuo 
judraus kampo 63rd ir California 
Ave. Taverna įsteigta prieš 15 m. 
Daro gerų biznį. Pilna kaina $47.000 
už viskų, taip kaip stovi. Savininkas 
ims likus) morgičių. Apie $15,000 
įmokėti.

Apžiūrėjimui ir informacijoms te- 
li-fonuokite —

STEVtNS & CO.
GArden 4-IO8O arba GArdcn 4-0889

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpubUc 7-0400

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar pardnadant, jO- 

i sų laukia greitas ir teisingas patar- 
navlmos.

H0RVI1A
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 59th St. Tel. PRospeet 8-6454

Parduodamas 30 PĖDŲ SKLY
PAS—3427 W. 62ND PLACE Duo- 
kite pasiūlymą. PRogpeot 6-8782.

80 AKRŲ ŪKIS SOUTH HA
VEN, MICHIGAN. 7 kamb. mo
dern. namas, modern. tvartas ir ki
ti pastatai. Modern. “Farmall” ma
šinerijos. Našlė parduoda dėl vy
ro mirties. Tel. REpublic 7-8678.

MAISTO PRODUKTŲ IR 
MĖSOS KRAUTUVE

Šaldytas maistas, vaisiai ir dar
žovės. Brutto pajamų $7,000 j mė
nesį. Idealus biznis porai. Modern. 
mur. namas, 2 autom, garažas, 5 
dideli kamb., 3 mieg. kamb. Pilnas 
rūsys, alyva apšild. Biznį galima 
pirkti su namu ar be. REpublic 
7-7265.

LIETUVIU STATYBOS ( 
BENDROVE

MORAS I
Bullders Gen. Contractors 

Atlieka planavimo Ir staty A
bos darbus gydytojų ofisų, gy- ’ 
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas ir įvalrūr . 
patarimai nemokamai. I

Kreiptis šiuo adresu:

JOMAS STAHKUS |
Raštinės ir buto telefonas 

PRospeet 8-2013
6800 SO CAMPBELL AVE. 

Ohicago 29. DL

DĖMESIO!

Neužmirškite sAųsti pakietus mais
to. rūbų, apatinių baltinių (naujų u 
vartotų) į savo gimtų jį kraštų. Jutus 
persiųs

HARDING BARGAIN
2551 S. Harding Ave., Chicago, 23, III. 

FRontier 6-4875
Atdara kasdien nuo 6 iki 8 vai. vak. 
šeštad. visų dienų. Sekm. iki 12 v. d.

HELP WANTED — FEMALE

WE URGENTLY NEED
GIRLS- WOMEN

LIGHT ASSEMBLY WORK
Experience not necessary. — Will train 

5 day vveek. — Good Pay. — Working eonditions ar excellent. 
Permanent positions.—Many company benefits. Good transportation. 

APPLY TODAY

THE M U T E R C O.
1255 S0. MICHIGAN

SEE MRS. HILDEGARDE TRA VER

TAVERNA. Jmokėti $10,000 gry
nais. Darbščiai porai neto pelno gali

9707 IA, AQrrl Pl A.99011 $20,000 J metus. Taverna ir vleš-r t Ji Į garo Ma bl. Į)||t|B kartlI su nkeerlalSt Jungimais
ir namu. Savininkas serga, turi par
duoti. Labai geroje South Side vieto
ję ant Halsted St. arti Stock Yards. 
Susitarimui šaukite Mr. Huebncr, 

l)El«ware 7-7745
GAGE PARKE

2-jų augštų mūr. 5 Ir 6 k. su 3 k 
modern. įrengtu imtu rūsy. 2 autom, 
mūr. garažas. Atsineškite rankpini
gius. Pilna kaina $26,590.

BRIGHTON PARKE
i - --------- ---------------- ------ i 144 augšto mūr., 7 kamb. (4 mieg.)

pasiteiraukite pas mus apačioje, 4 k. butas viršuj. 59 pėdų
H sklypas, 2-Jų autom, garažas. Kaina

WAlbrook h-5671 I $26 900
INTERSTATE TNMTRANCF, SOFNCV

PARDUODAMA
T A V E R R A 

2822 W. 67th St.
5 m. sutartis - lease. 

Sav. apleidžia miestą.

TAVERN
(GOLD MINE)

TAVERNA — pirmą kartą

langai, durų ir langų stogeliai ir kt. I hasitei KAUK ite mfleų namų siūloma pardavimui. Kampine 
Duodama išsimokėjimui 3 1™- ”"** ‘r «!er*ta «***—*■ taverna ir namas su 6 ir 3 km.

3-Jų augšti) mūr. 12 po fi k., duo
dantis pajamų į metus $12,240. Par
duoda mas už netikėtinų kainų $66,000

KITUR. 2-.lų augšti) mūr. Llųuor 
store ir baras 1-me augšte. 8 k. bu- 

Better living thru hnme improve.į^,,-'™'”;,;,™“;,,,,,^1 i'
men*-- I Savininkas verčiasi kita profesija

Parduodamos aluminijaus durys, į Kaina už namų $24.000.

6108 S. Asltluml Ave., Cbleago 36, III.

DELOE CO

tams. Norintieji įsigyti geriausios, 
kokybės už žemiausią kainą skam- Į 
binkite —

KOSTAS BUTKUS
PROSPECT 8-2781

VARPAS Real Estate
Insurance Notary Public 

5916 80. VVestern Ave. 
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085

Atdara kasdien nuo 9 iki 9 vai , 
šeštad lt sekmad nuu 9 iki 5 v.

butais. Vieno savininko per 25 
metus; industrijos centre.

Kreiptis į Mrg. Wnibel 

LUdlow 2-1700

(MALEI .^i

Tuoj pat reikalingi
CABINET MAKERS

BAND SAW OPERATORS 
TRIM SAWYERS

Turi būti prityrę smulkiam dailinimo darbui
Geriausias atlyginimas prityrusiems vyrams.

Nuolatinis darbas. Daug bendrovės priedų. 

Atvykite pasiruošę darbui.

EMIL I. PAIDAR CO.
1120 NORTH WELLS STREET
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SPORTAS
i <

(Atkelta iš 2 psl.)

vo pravestos apygardinės pir
menybės. Kad ir labai netinka- 
moie aikštėje, visri atsiektos 
kelios neblogos pasekmės, iš ku 
rių pažymėtina: 50 m bėgime' 
moterims — 6.8 sek. V. Balsy-1 
tė (Vytis), šuolyje j tolį — 
14’5” O. Kriaučiūnaitė (Vytis), 
rutulio stūmime — 31’9” O. 
Kriaučiūnaitė, disko metime — 
87'10” O. Kriaučiūnaitė. Šuoly
je j augšt) O. Vėlyvytė (Vytis) 
su 4’7” beveik pakartojo geriau 
šią tremties pasekmę (4’7*/2”).

šuolyje į augštj jauniams — 
5’11 > •” R. Gudas (Aušra), šuo
lyje j tolį — V. Augustinavičius 
167”.

Jauniuose išsiskyrė K. Batū
ra (Aušra). Jo pasekmės: 60 m 
bėgime — 7.9 sek., šuolyje į to
lį — 157”, rutulio stūmime — 
347”, disko metime — 107’10”. 
Šuolyje j augšt) A. Žaliauskas 
įšoko 47”.

Šuolyje į tolį mergaitėms — 
A. Gataveckaitė (Aušra) 12’3”, 
rutulio stūmime — 20’9” N. 
Bilkštytė (Vytis) ir disko me
time — 57*10” N. Bilkštytė.

Parengimai. — Atvėsus orui, 
klubai pradeda parengimų-šokių 
vakarų sezoną. Rugsėjo 14 d. 
Royal Cannaught viešbutyje Ha 
miltono LSK Kovas ruošia 8 me 
tų sukaktuvinį balių. Žinant ha- 
miltoniečių sugebėjimus šidje 
“sporto” šakoje, neabejotina, 
kad balius bus tikrai šaunus. 
Minėdami metines, koviečiai 
taip pat atsikviečia Toronto Auš 
ros ir Rochesterio Sakalo spor
tininkus, su kuriais išmėgins sa
vo jėgas vyrų ir moterų krep
šinyje.

Rugsėjo 14 d. Masaryk salėje 
ir Toronto Vytis ruošia šokių 
sezono atidarymą, kuriame bus 
pagerbti ir būsimi žaidynių lai
mėtojai, o lapkričio 16 d. ištai- 
kingamę Royal York viešbutyje 
vytiečiai daro pusiau formalų 
balių — devynerių klubo gyva
vimo metų sukakties paminėji
mą.

Pasibaigus žaidynėms ir ar
tėjant ) rudenį, Kanados lietu
vių sportinė veikla pereis į ki
tas sporto šakas ir, tikimasi, dar 
labiau išbujos rengiant įvairias 
rungtynes bei pirmenybes, ką 
apygardos vadovas J. Gustainis 
jau planuoja. -apb-

— Į VU-sias š. Amerikos liet. 
sporto žaidynes iš Chicagos bu
vo nuvykę virš 20 sportininkų 
ir apie tiek pat jų vadovų bei 
sporto mėgėjų. Su LFK Litua
nicos nusamdytu autobusu va
žiavo 30 žmonių (jų tarpe tik 
viena moterų atstovė) ; kiti vy
ko lengv. mašinomis.

— Leidinys apie lietuviškąjį
krepšinį netrukus bus atiduotas 
spaustuvei. Jeigu kas nors dar 
turėtų vertingos, krepšinį lie
čiančios medžiagos, yra prašo
mi leisti ja pasinaudoti. Kreip
tis į leidinio red, šiuo adresu: 
Edv. Šulaitis, 1330 So. 51 Ave., 
Cicero 50, III.

— Aurelija Lingytė yra Lie
tuvos laimėjimo Europos krep
šinio pirmenybėse sukakties pa
minėjimo komiteto sekretorė. 
Šis minėjimas įvyks lapkričio 
mėn. Chicagoje.

— Jonas Žukas, Toronto LSK 
Vyties futbolininkas, yra vienas 
iš seniausiųjų klubo vienuolikės 
žaidėjų. Jis Lietuvoje žaidė Šau 
lių Gubernijos komandoje, kuri 
1943 m. laimėjo Lietuvos pir
menybes.

Būnant šešių dešimtų metų 
vesti mergaitę šešiolikos metų, 
tai pamėddžioti tuos ignorantus, 
kurie perka knygas, kurias skai 
tys jų draugai. —Ricard

f
A. A.

BOLESLOVAS
LINKIEVICZ

Gyveno 4534 S. Hermitage Ave.
Mirė rugsėjo 4 d.. 1957. 4:49 

vai. popiet, sulaukęs senat .ės.
Gintė Lietuvoje.
Amerikoje Išgyveno 48 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

podukros: Mary Lesauskas, žen
tas John ir jų fteima; Stellą 
Cutler su šeima, Ann Ankot sn 
šeima, posūnis Anthony Schimel 
sn šeima, švogeris Krank Mil- 
kintas. jo žmona Josephine, švo
gerka Antoinette Obelis su šei
ma, kiti giminės, draugai ir pa- , 
žįstami.

Kūnas pašarvotas John K 
Kudeikio koplyčioje, 4605 Ho. 
Hermitage Ave.

I^iiidotuvės jvyks šeštadienf, 
rugsėjo 7 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčia, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielų. Po 
papialdų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse

Nuliūdę: Podukros, imsūnis 
ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius John 
K. Eudeikis. Tel. YArds 7-1741

NEMOKAMOS

DOVANOS

Harold Stassenas (kairėje), prieš 
išskrisdamas iš Washingtono j JT 
nusiginklavimo pakomitečio kon
ferenciją Londone, pasitarė su val
stybės sekretoriumi Dulles nusi
ginklavimo klausimais. Maskva 
daug kalba apie taiką, bet truk
do nusiginklavimą. (INS)

i Nežinojo
— Jane,sugrįžusi iš mokyk

los, sako savo motinai:
— Mama, aš pasakiau moky

tojai, kad tu vakar į tėvelį me
tei lėkštę.

— Na, ir kvaila. Kam gi tau 
reikėjo sakyti.

— O pasakiau todėl, kad ji 
to nežinojo.

Piety metas
Vidurdienį Brooklyne plėšikas 

įėjo į banką. Kasininkui parodė 
ginklą ir tarė:

— Žerk į maišą popierinius.
— O ką sau manai? Eik prie 

sekančio langelio. Dabar man 
pietų metas.

t

į Meilė yra gyvenimo ugnis. Ji 
į arba sudegina, arba apvalo.

—Anonimais

Žmogus yra, tiksliau sakant, 
protaujantis, nebūtinai protin
gas gyvulys. —Hamilton

‘ JOOUOOOUOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
bkeibUa ‘IJKAUOIL aoouuoA**
lea ius yru piacmuHiui aMaitum*, 
lietuvių neuraktio o dkelblinv

■' oooooonooooooooooooooooooo

t
A. A

Dievas žmogų padarė mažai 
kuo žemesniu už angelus, ir nuo 
to laiko žmogus vis pamažu krin 
ta žemyn. —W. Rogers

I
ir*

JOSEPH KRZYZEWICZ 
(Krist) (Christ)

Gyveno 7734 S. Carpenter St.
Mirė rūgs. 5 d., 1957, 7 vai. 

ryto. sulaukęs 82 m. amž.
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 sūnūs: John ir Joseph, Jr., 
kt. giminės, draugai, pažįstami.

Kūnas pašarvotas Brady kop
lyčioje, 1018-20 W. 79th St.

Laidotuvės jvyks pirmad., 
rūgs. 9 d., iš koplyči-os 9 vai. 
bus atlydėtas j St. Sabinos pa
rapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielų. I’o pamaldų bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvgse.

Nuliūdę: Sūnūs.

ijaidotuvių direktorius P. G. 
Brady. Tel. Vlncennes 6-0600.

AGNIEŠKA P0LYANSKI
Gyveno 7846 S. Ix>we Avo.
Mirė rugsėjo 4 d., 1957, 12

vai. dienų, susukus senatvės.
Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 65 m.
Pasiliko dideliame nuliūdinu*

2 sūnūs: John Stanch ir Jul'ius 
Stancoucz ir jų šeimos, duktė 
Mary Carlaon ir jos šeima. 1 
anūkai, 2 proanūkai, kiti gimi
nės. draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Laekavvicz 
koplyčioje, 2424 W. 69th St.

Laidotuvės jvyks šeštadienį, 
rugsėjo 7 d.. Iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėta j švenč. 
P. M. Gimimo parap. bažnyčių, 
kurioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pamal
dų bus nulydėta į šv. Kazimie
ro kapines.

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

Nuliūdę: Kūnus, duktė, anū
kai ir proanūkai.

Laidotuvių direktorius Stepo- 
nas Laekavvicz. Tel. REpublic 
7-1213.

LEONAKD ADENT
Gyveno 3348 H. Lovve Ave.
Mirė rugsėjo 3 d., 1957, 10:15 

vai. ryto.
Gimė Lietuvoje. /
Amerikoje išgyveno 45 m.
Pgsiliko dideliame nuliūdime 

3 sūnūs: Jonas. Victor, marti 
Elta ir VVilliam, marti Eileen,
8 arnikai, sesuo Stellą Burčienė 
su šeima, 2 pusseserės: Jose
phine Adomaitis ir Josephine 
Barkauskienė su šeima. 2 švo
gerkos: Elena Skrodenis su šei
ma ir Vincenta Kuzmarskienė, 
švogeris Stanley Gaidminis. kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Liet. Kareivių 
Draugystei.

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

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
rugsėjo 7 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos 
nž .velionies sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Ni liūtlę: Sūnūs, marčios ir 
anūkai.

Laidotuvių direktorius A. M. 
Phillips. Tel. YArds 7-340L

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų. 

2443 VVest 63rd Street 
Telef. PR 8-0833 ir PR 8-0884

TIKRAS IURAN KREP
ŠYS UŽ S1OO SANTAUPAS
Kai jūs atidarote naujų tau
pymo sųakaitų $100.00 ar 
daugiau, arba įdedate to
kių pat sumų j jau esamų 
taupymo sųskaltų, tai šj 
gražų, stiprų ir patvarų 
pirkiniams krepšį tikro 
“DITRAN" medžiagos gau
nate NEMOKAMAI.

Rugsėjo mėnesio taupytojams

TINKAMA MOKYKLAI
DftŽUTft UŽ ŠIO.OO SAN
TAUPAS. šis visas kom
plektas pieštukų, liniuotės, 
trintuko ir drožtuko NK- 
MOJiAMAI, kai Jūs atida
rote S 10.00 ar daugiau tau
pymo sųskaltų, arba (deda
te tok) pat sumų | Jau turi
mų taupymo sųskaltų.

DABAR YRA PATS LAIKAS ...
fl TAUPYTI TEN ... KUR Už SAVO SANTAUPAS

GAUNATE AUKŠČIAUSIUS 
DIVI DENDUS

1950
1951 ___
1952..__
I9S3......

TIKTAI PASIZICRCKITE Į ŽEMIAU DEDAMA LENTELĘ 
KAIP MES NEPAPRASTAI IŠAUGOME . . .

DftKA JŪSŲ TAUPUMO IR GERO ĮVERTINIMO
DABAR JAU TURTAS VIRŠ

ŠEŠIOLIKOS MILIONŲ 
DOLERIŲ

Where the SAFETY of Your 
Savings COMES FIRST

....... 1.094.227.94

......... 4.011,412.14

........ 5.353,200.00
7,272,493.03

8,281,967.191954 .............
1955 __ 10,882,452.14
1956 .....   14,243,990.52
1957 ........16,081,794.67

INSURED

L

Offirr Houri for YOUR Convenieneo 
Monrfay, 9 AM TO I P.M. Saturdoy. 9 A.M. TO 1 P.M

Tu..day - Thur.day - Fridoy, 9 AM. TO S P M 
CIOSEO AR DAY W.dn..day

ST. ANTHONY SAVINGS
and Loan Association

1447 So. 49th Court 
TO 3-8131 • Cicero 50

5 E R V I N G YOU S I N C E 1922

Mielam draugui
VINCUI SKLADAIČIUI,

jo mamytei mirus, reiškiame gilią užuojautą.

Buvę Kybartų Gimnazijos Bendraklasiai 
gyvenantieji Chicagoje

A. A.

VLADUI PAULAUSKUI 
(gyv. Peterson, N.Y.) netikėtai ir staigiai mirus, jo 
žmonai, dukrelei, sūnui ir artimiesiems, liūdesio pri
slėgtiems, reiškia giliausią užuojautą ir kartu liūdi

Si. Banelis su šeima

A. f A

BRONIUI VĖŽIUI mirus, 
sūnums Gintautui ir Rimui reiškia gilią užuo

jautą
AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS

ČIKAGOS SKYRIUS

A. •}• A.

BRONIUI VĖŽIUI mirus, 
liūdinčius žmoną Izabelę, sūnus Gintautą ir Rimą gi-

Elzb. ir Pr. Nenortai
liai užjaučiame.

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W PACHANKIH (PATCH). V lee-Prėskiem

6819 So. Western Ave. Tel. GRovehill 6-3745

K
aip

Tik
Ir

99IV■te

2«/>
B
M

į paminklų patalpa* Ir algai mea viauomet parūpinama 
tranaportaciją automobiliu.

Atdara kasdien Ir sekmadieniais nuo t vai ryto Iki K vai. popiet.

IM4IRINKITF. DABAR — 
JOKIO (MOK f JIMO

BITU PARTATYTA KAPINIŲ DIENOJE! 
NUMOK tRCTC KAPINIO DIENOJB

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON.

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
3914 West lllth Street 
Tel — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste'

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 SO. WESTERN AVE. 1410 SO. 50tb AVE
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai GRovehill 6-2345 arba

TOvvnhall 3-2108, 3-2109
ĮM*'

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Ave.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENA IR N AK IU

LICIDĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 So. Westen» Avo. Air Condltioned koplyčių 
REpublic 7-8800 — 7-8601 Automobiliams vieta

Ttema. kuria gyvena kltoaa mieeto dalyse; gausime 
koplyčių arčiau jūsų namų.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mes turime koplyčias,Ambulansų patarna- 
1 vimas dieną ir nak- 

1 tį. Reikale šaukti 

1 mus.

v s o s e Chicagos ir, 
Roselando dalyse ir, 

tuojau patarnaujame.,

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. LAfnyette 3-3572

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

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS 1. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. Y Arda 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. UTUANICA AVE. Tel. VArds 7-1133-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVE., CICERO, IU Tel. OLymplc 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET VArds 7-0731

STEPONAS C. LACKAWIČŽ~
2424 W. 69th STREET REpublit 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Ave. OLympic 2-5245 ir TOwnhall 8-9637

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą”



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, rugsėjo 6, 1957

X Lš visos Amerikos gauna
ma pranešimų, kad Amerikos 
lietuviai, atsiliepdami į ALRKF 
kvietimą, ruošiasi įspūdingai 
pravesti Federacijos iniciatyva 
organizuojamą maldų dieną.
Kaip žinoma, Šv. Tėvas, paten
kindamas Federacijos vadovy
bės prašymą rugsėjo 8 d. Šilu
vos Marijos šventės dalyviams, 
kurie dalyvaus iškilmingose 
procesijose ir atitiks kitas at
laidams gauti sąlvgas, suteikė 
visuotinius atlaidus. Žmonės 
džiaugiasi, kad Amerikos žemė
je atgaivinamos tokios brangios 
tėvų žemės religinės-tautinės
tradicijos ir ruošiasi gausiai vi- į buvo įteikta tėv. Atkočiui. Nu- 
sur iškilmėse dalyvauti. į matoma, kad tėv. Atkočius iš

X Dr. J Girnius, Lietuvių' Chic*«08 išvyks Pradž,ol «» 

Enciklopedijos redaktorius ir

X Tėv. Valentinų Atkoėių, 
MIC, išvykstantį naujoms pa
reigoms (patarėju tėvų mari
jonų centre) į Romą, pagerbda
mi, bankininkas J. Pakel ir adv. 
Ch. Kai suorganizavo antradie
nį atsisveikinimo vakarienę Illi
nois Athletic Club patalpose. Be 
vakarienės organizatorių ir jų 
sūnų šeimų, tame parengime 
dar dalyvavo prei. J. Paškaus
kas, prei. I. Albavičius, konsu
las dr. P. Daužvardis su žmona, 
Marijonų Spaudos direktorius 
kun. P. Cinikas, MIC, Chicagos 
namo vyresnysis tėv. Ant. Mi- 
ciūnas, MIC, kun. dr. Rimšelis, 
kun. J. Skrodenis, kun. dr. J. 
Prunskis, Kuraičiai, St. Pieža, 
inž. A. Rudis, red. L. Šimutis, 
red. M. Vaidyla. Išvykstančiam 
palinkėta daug sėkmės tame re
liginės kultūros centre — Ro
moje. Kiekvienas dalyvis savo 
linkėjimus surašė į knygą, kuri

savaitės.

LB tarybos narys, dalyvauda
mas trečiojoj LB tarybos sesi
joj Chicagoje, aplankė eilę 
draugų ir pažįstamų. Iš Chica
gos dr. J. Girnius išvyko į LRK 
Federacijos stovyklą, kur sto
vyklaujantiems studentams at
eitininkams skaitys paskaitą. 
Grįždamas į Bostoną, dr. J. Gir
nius dar sustos studentų san- 
tariečių stovykloje, kur taipgi 
yra pakviestas skaityti paskai
tą.

X Seserų Blandyčių trio at
liks meninę programą rugsėjo 
8 dienos minėjime Lietuvių au
ditorijos patalpose rugsėjo 15 
d. Minėjimą rengia Lietuvių 
Bendruomenės Chicagos apy
gardos valdyba. Apie rugsėjo 
8 dienos reikšmę kalbės istorikė 
dr. V. Sruogienė.

X Jungtinis LB centro .val
dybos ir Chicagos apygardos 
valdybos posėdis, kuriame daly
vavo ir LB Kultūros Fondo pir
mininkas J. Kreivėnas, įvyko 
Chicagoje. Posėdyje svarstyti 
busimosios dainų šventės reika
lai. Posėdis priėjo išvados, jog 
busimoji dainų šventė bus ren
giama Lietuvių Bendruomenės 
vardu, gi visą šventės meninę 
dalį tvarkys muzikų komisija. 
Be visuotinės antrosios dainų 
šventės bus rengiamos ir rajo
ninės dainos šventės įvairiose 
Amerikos ir Kanados vietovėse.

X Stasys Daržinskas, atsi
lankęs “Draugo” piknike, susi
tiko savo prietelį kun. Jurgį 
Raubą iš Grand Rapids. Stasys 
yra vedęs jugoslavę žmoną, ku
ri puikiai kalba lietuviškai ir 
lietuviškai išmokė keturis savo 
vaikus. Ji su vaikais taip pat 
lankėsi “Draugo” piknike. Sta
sys yra kun. dr. K. Ruibio bro
lis.

X Valdas Adamkavičius ir 
Benediktas Mačiuika skaitys 40 
valandų paskaitas apie Lietuvą 
karo žvalgybos karininkams 
Fort Sheridane, Illinois. Paskai
toje bus smulkiai duota Lietu
vos istorija, geografinė padėtis, 
dabartinė politinė situacija ir 
t. t Šiuo metu Penktosios JAV 
armijos rezervo karininkai at
lieka dviejų savaičių vasaros 
pratimus.

X Vacys Petrauskas, kont
raktorius, atidarė savo ofisą 
Brighto Parke, M. Šimkaus Feal 
Estate įstaigoj, 4259 So. Maple- 
wood Ave., telef. CLifside 
4-T450.

X Pirmosios JAV ir Kanados
lietuvių tautinių šokių šventės 
filmas buvo parodytas Lietuvių 
Bendruomenės tarybos nariams 
ir svečiams trečiosios sesijos 
užbaigimo proga. Filmą de
monstravo Tautinių Šokių Šven
tės komiteto pirmininkas Bru
no Shotas.

X Angelė ir Antanas Norbu- 
tai, gyvenę iki šiol Chicagoje, 
išsikelia nuolat apsigyventi į 
Los Angeles miestą, Kaliforni
joje. Antanas Norbutas yra 
nuolatinis “Draugo” skaityto
jas nuo pat laikraščio įsikūri
mo Chicagoje. Jis prieš pusę 
metų išėjo į pensiją; valdinėse 
įstaigose ištarnavo 27 metus; 
paskutinė jo tarnybos vieta bu
vo Chicagos centriniame pašte. 
A. Norbutas yra I Pasaulinio 
karo veteranas. Angelė ir Ant. 
Norbutai gyveno 6600 S. Wash- 
tenaw Ave., Chicago.

X Šiluvos šventė Švč. P. Ma
rijos ti i m i m o parapijoje 
bus minima rugsėjo 8 dieną. 
Ši diena yra skiriama pa
gerbti Marijai, apsireiškusiai 
Šiluvoje, šioje parapijoje minė
jimas įvyks per Sumą. Po pie
tų bus iškilmingos apeigos Mar
ąuette Parko Lietuvių aikštėje 
(Lithuanian Plaza) ir bažny
čioje. Organizacijos ir atskiri 
asmens kviečiami gausiai susi
rinkti Marijos Augštesniosios 
mokyklos kieme 2:30 vai.

Visi susidomėkime šia nepa
prasta švente ir joje dalyvauki
me; čia melšime malonių sau ir 
galėsime laimėti visuotinius at
laidus, čia prašysime Marijos 
pagalbos Lietuvos laisvei at
gauti, čia melšime Dievą ap
saugoti pasaulį ar bent suma
žinti tas bausmes, kurios gre
sia šiuo metu visai žmonijai.

X Vladas ir Marijona Melkai,
3248 So. Green St., plačiai žino
mi veikėjai ir stambūs gerų 
darbų rėmėjai, Labdarių ir vie
nuolynų amžini nariai, nusipir
ko biletus į Labdarių banketą. 
Melkų vardai bus įrašyti į ply
tą, kuri bus įmūryta į Labda
rių naują priestatą. Labdarių 
metinis banketas įvyks spalio 
(Oct.) 20 d. Conrad Hilton 
viešbutyje. Rezervuokime tą 
dieną labdarybei ir įsigykime 
biletus iš anksto. Biletų kaina 
$25; prisidėkime savo aukomią 
prie to gero darbo. ' -

X Jeronimas ir Ona Kazra- 
giai, iš Marąuette Parko, šio
mis dienomis naujai Tėvų Mari
jonų koplyčiai Chicagoje įteikė 
šešis užtiesalus altoriams. Už
tiesalus pati Kazragienė pasiu
vo namie. P. p. Kazragiai yra 
seni Tėvų Marijonų rėmėjai ir 
bendradarbiai.

X Vincas Paukštis ir Niko
demas Karlavičius tvarkys ba
ro reikalus Vyčių Senjorų pik
nike, kuris įvyks rugsėjo 15 d. 

_ „ .. . , Bruzgulienės darže, priešais
ftv. Šeimos Vilos vedėjas tautines kapines. Piknike bus ir 

'geras orkestras šokiams.

BAISI NELAIMP

3 m. mergytė Eileen Fahey iš Providence, R.I., besivy
dama katę, pateko j tokią vietą, iš kurios negali ištraukti. 
Kas beliko jai daryti! Tik graudžiai verkti . . . (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Šiurpi naktis ežere Perdūrė Lincoln parke

Leslie E. Colby, gyvenąs Lin- 
colmvood vietovėje, su savo 
žmona praleido šiurpią naktį 
ežere, kai laivelis, kuriuo jie bu
vo išplaukę, sugedo. Stiprūs vė
jai sulaužė vairą, padarė kitų 
sužalojimų ir to stambaus sta
tybininko šeima plūduriavo lai
vely ežere. Pakrančių sargybos 
ir vienas Great Lake laivo ka
pitonas juos išgelbėjo. Kiek 
anksčiau jų jieškojo lėktuvai. 
Colby paleido keletą signalinių 
šūvių, tačiau lėktuvai nepaste
bėjo.

Trūksta mokytojų
Prasidėjus naujiems mokslo 

metams, rasta, kad Chicagos 
miesto mokyklose net 497 kla
sėms trūksta mokytojų. Dalis 
bus užpildyta atsarginiais mo
kytojais.

X Chicagos Jūrų skautės tu
rėjo iškylą į Ravinia Park, kur 
klausėsi koncerto. Iškyloj daly
vavo 30 skaučių.

X Kun. Jurgis Riauba iš Ous- 
ter, Mich., dirbąs St. Mary’s 
parapijoje, ir kun. Antanas Kar- 
dauskas, gyvenąs Grand Ra
pids, Mich., viešėdami Chicago
je, apsilankė “Draugo” patal
pose. Kun. A. Kardauskas šiuo 
metu eina veteranų kapeliono j nas

Kažkoks piktadarys Lincoln 
parko zoologijos sode perdūrė 
kairį klubą Herbertui L. Cook, 
kuris iš Louisvillės buvo atvy
kęs pasižiūrėti gyvulių ir stebė
jo beždžiones. Nukentėjęs pasa
koja, kad jisai pastebėjęs keis-

Dėl cigaretės sudegė 
15 kačių

Naminių gyvulių parduotuvė
je, 4516 N. Broadway, Chicago
je, kilo gaisras. Užsidegė užpa
kalinė krautuvės dalis, kaip I 
spėjama, nuo numestos cigare- j 
tės. Nutroško 15 kąčių ir 35 į 
paukšteliai — parakitai. Ugnia- į 

gesiai atsiskubinę gelbėti, ap-1 
saugojo nuo gaisro 20 kačių, 
kurių daugelis išbėgiojo po apy
linkę.

Pagerbs 10 lietuvių
Cicero miestas šiemet šven

čia šimto metų sukaktį. Iškil
mės tęsis per eilę dienų. Rugsė- j 
jo 15 bus lietuvių diena. Tada 
bus Lietuvių muzikos festivalis, 
kuriame bus paberbta 10 senes
nių Cicero gyventojų — lietu
vių. Programa įvyks Cicero sta- 

Į diume, 1909 S. 52 ave., 6 vai v. 
Dainuos Dainavos ansamblis, 
pasirodys keletas šokėjų grupių, 
jų tarpe ir pačių Cicero lietuvių 
Žilvitis.

Mergytės talkina, ligoninei
Trys mažos mergytės, 6—9 

m. amžiaus, gyvenančios ties 67 
gatve ir Euclid, pietinėje Chica
gos dalyje, pradėjo pardavinėti 
lemonadą, plokšteles, knygas, 
knygas, kriauklelius, stiklo ka
muolėlius ir naudotas kamikų 

i knygas. Jos taip pelnė $10.50 
1 ir tuos pinigus f paaukojo Mi
chael Reese ligoninei. Jų pa
veikslą įsidėjo dienraštis “Chi
cago Sun-Times”.

Kelius tiesia ir naktimis
Rūpestingai dirbama prie ap

muitinamų didžiųjų kelių tiesi
mo Illinois valstybėje. Darbas 
vyksta net naktimis, kadangi 
nuo 1958 m. gruodžio 31 d. jau 
reikės pradėti mokėti procen
tus už paskolintą kapitalą. Per 
dieną reikės išmokėti po $38,- 
761. Norima dėlto kaip greičiau

tos išvaizdos vyrą, kuris buvo, pradėti tais keliais naudotis.
Tiesiama 187 mylios. Visas tas 
kelias .nutiesti jau atiduotas fir
moms, kurios taipgi užintere- 
suotos greičiau jį baigti. Prie 
kelio tiesimo dirba 15,000 žmo
nių. Tas kelias nusities trimis 
šakomis: 76 mylių šiaurės Illi
nois Apmuitinamas kelias, kuris 
bus šiaurvakarių ekspresinio 
kelio tęsinys iki Rockfordo; to
liau — 83 mylios kelio jungian
čio Wisconsin ir Indianą per 
Chicagą, pagaliau dar 28 my
lios, pratęsiančios Congress 
ekspresinį kelią iki Auroros.

Naujas prancūzų konsulas
Į Chicagą atvyko naujas 

Prancūzijos generalinis konsu
las Jean Beliard. Pirma jisai 
buvo Užsienio Reikalų ministe
rijos informacijų direktorius 
Paryžiuje. Jis yra vedęs buvu
sią čikagietę, žurnalisto Edgar 
Mowrer dukterį, su kuria susi
pažino Washingtone 1945 m., 
kai jisai buvo ambasados tre
čias sekretorius.

įbedęs akis į jį. Po kelių akimir
kų tas vyras peiliu smogė jam 
į klubą. Iš karto užpultasis ma
nė, kad jam buvo suduotas 
smūgis su elektrine lempute ar 
kokiuo kitu daiktu. Sužeistasis 
bandė vytis užpuolėją, tačiau 
tas pabėgo. Greit suskato jieš
koti ir policija, bet piktadario 
nebesurado. Nukentėjęs nuga
bentas į Columbus ligoninę, kur 
nustatyta, kad neužilgo išgys. 
Žaizda jam padaryta dviejų co
lių gilumo ir pusantro platumo. 
Nukentėjusis zoologijos sode 
buvo buvo su savo motina ir se
serimi.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Viešpaties Jėzaus Atsimai
nymo parapija, vadovaujama 
pasižymėjusio veikėjo prei. J. 
Balkūno, Maspeth, L. L, N. Y., 
ruošiasi iškilmingai minėti rug
sėjo 8 d. Šiluvės Marijos garbei 
skiriamą šventę. Ta proga bus 
išstatytas Švč. Sakramentas ir 
bus meldžiamasi už pavergtąją 
Lietuvą. Tikintieji džiaugiasi 
gražia ALRK Federacijos ini
ciatyva ir ruošiasi visur gausiai 
iškilmėse dalyvauti.

— Iš Baltimorės, Md., prane
ša, kad ir ten ruošiamasi iškil
mingai minėti prei. Mendelio va- 
dovaujamoj Šv. Alfonso para
pijoj Šiluvos Marijos garbei 
skirtą šventę — Rugsėjo aštun
tąją. Per visą dieną bus išsta
tytas Švč. Sakramentas, pra
šant patiems tikintiesiems ir 
pavergtajai tėvų šaliai Dievo 
palaimos. Sąmoningi lietuviai 
katalikai dėkingi ALRK Fede
racijai už tokią iniciatyvą.

— Šv. Kazimiero parapija Ra- 
cine, Wisc., šį sekmadienį, rug
sėjo 8 d., ruošia parapijos pik
niką Mii^iauskio darže, High- 
way 32, prie Kenoshos. Pradžia 
— 2 vai. Bus laimėjimų, ska
nių valgių ir gėrimų.

Padidės mokesčiai
Kaip praneša Civic Federa

tion, organizacija, kuri seka 
mokesčių padidinimą, šiemet či- 
kagiečiai turės sudėti mokesčių 
$42,000,000 daugiau.

Susidūrė vyro ir žmonos 
automobiliai

Dr. A. Buchholz, 45 m. am
žiaus, Chicagoje beskubėdamas 
namo trenkė savo automobiliu 
į kitos mašinos užpakalį, kad ta 
mašina net apsivertė du kartu. 
Nuėjęs pažiūrėti, ar nesužeistas 
mašina važiavęs asmuo, dakta
ras rado, kad tai būta jo paties 
žmonos. Abudu nesužeisti.

Meilė yra labiau varginanti, 
kaip draugystė, nes ji reikalau
ja nuolatinių įrodymų.

—Anonimas.

Naujasis Testamentas-
šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon 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.

KAS KĄ IR KUR
— Lietuvių Agronomų sąjunga 

Chicagoje š.m. rugsėjo 7 ir 8 die
nomis rengia išvyką į Lansing’ą, 
Mich. Ten bus susipažinta su Dan
singo universiteto 2. 0 fakulteto 
naujaisiais tyrimo darbais.

Vjkstama savo priemonėmis. 
Smulkiau informuotis telef. PRos- 
peot 8-7299.

— Sv. Pranciškaus Vienuolyno 
Chicagos apskritis rengia Bingo 
Party rugsėjo (Sept.) 8 d. 3 vai. 
p.p. Snarskienės namuose, 610 E. 
88th St.

A Snarskienė visus maloniai pri
ims ir pavaišins kaip visuomet ; 
toks parengimas jos namuose jau 
ne pirmą kartą; kas metai rengia
mos seselių naudai pramogos.

Kviečiame gausiai atsilankyti. 
Lauksime rėmėjų ir svečių iš kitų 
skyrių.

— LFtuvos vyčiai senjorai da
lyvaus in corpore Šiluvos Marijos 
iškilmingos šventės metu Šv. P. 
Marijos Gimimo parapijos naujoje 
bažnyčioje Marąuette Parke 2:30 
vai. po pietų. Prašome visus senjo
rų narius susirinkti punktualiai.

Valdyba
— Chicagos Ateitininkų sendrau

gių žiniai. Chicagos Ateitininkai 
sendraugiai kviečiami rugsėjo mėn. 
8 d„ sekmadieni, 2:30 v. p.p. rink
tis Marijos mokyklos kieme daly
vauti Maldos dienos proga Šiluvos 
Marijos garbei ruošiamoje procesi
joje.

Skyriaus valdyba

LINKSMIAU
Augščiausias darbas

— Sveikas, Jonai, seniai be
mačiau, nuo pat kolegijos ’ai- 
kų. Kokį darbą dirbi?

— Patį augščiausią.
— Ką tokio?
— Pačias augščiausias gal

vas kerpu.

Nesuskaitė
— Labą dieną! Gerai miego

jai?
— Baisiai blogai.
— Ką veikei?
— Avis skaičiau.
— Avis?
— Taip, maniau beskaityda

mas užmigsiu, bet jų buvo tiek 
daug, kad nei nesuskaičiau.

Nebuvo perspėtas
Svečias, lankydamasis šeimo

je, pastebėjęs, kad berniukas iš
kišęs liežuvį ir perkreipęs veidą 
vaiposi, jam tarė:

— Kai aš buvau mažas, man 
mama sakė, kad jei taip negra
žiai darysiu, tai visam laikui 
toks negražus veidas paliks.

Vaikas pažiūrėjo į svečią ir 
pasakė:

— Atrodo, kad jūs nebuvot 
perspėtas.

Kai širdis yra ugnyje, kibirk
štys kris ir iš širdies.

—Anonimas.

ĮSIGYKITE dabar

pareigas; nuolatinis kapelionas 
kun. W. Viešnoraitis tuo tarpu 
laikinai išvyksta į Romą atšvęs
ti savo 25 metų kunigystės ju
bilėjų.

Ištraukė norinčią prigerti
Iš Chicagos upės buvo iš

traukta Laura E. Pardue, apie 
60 m. amžiaus moteris. Ji atvy
kusi iš Minneapolio. į Chicagos 
upę ji įšoko ties Dearborn gat
ve. Tilto sargai jai numetė gel
bėjimosi ratą, tačiau ji nenorė
jo gelbėtis. Tada jie užmetė kil
pą ant jos, sulaikydami ją. Vie- 

praeivis ir vienas miesto

SV. SEIMOS VILOS 
(Holy Family Vilią)

DOVANOS LAIMĖTOJAS
Šiais metais iv. fteimos Vilos do

vanos laimėtojas yra CHARLES 
B. ALLEN, Sąuirt gėrimų platin
toju, 1012 Collins St., Joliet III.,; 
jia iilaimėjo 1957 m. Oldamobile 
automobilį.

Reiškiame nuoširdų padėkos žo
dį visiems, kurie pirko biletus šiais 
metais. Dėkojame už paramą.

X Dipl. inž. A. Semėnas su 
dukrele Nijole grįžo iš atosto- laidoti 
gų, kurias praleido Wisconsin 
Delis ir South Dakotoįe, aplan
kydami gražiąsias Black Hills.
Jo įsteigtą ir septintus metus 
sėkmingai veikiančią elektroni
kos dalykų parduotuvę bei dirb
tuves Dainą (3321 S. Halsted 
str.) prižiūrėjo jo žmona.

X Marąuette Bakery savinin
kas Vilius Albrechtas šiemet 
švenčia 30 metų sukaktį nuo to 
laiko, kai jis pradėjo verstis 
duonos kepimo verslu, šiuo 
metu p. V. Albrechtas savo ke
piniais moka nustebinti ne tik 
savo tautiečius, bet ir svetim- 

' taučius. Ponia Albrechtienė Vi
liaus Albrechto žmona, II Pa
saulinio karo metu yra sėdėju
si nacių koncentracijos stovyk
loje ir turi daug ką papasako
ti iš tų sunkių laikų.

tarnautojas įbridę į upę laikė 
moterį, kol atvyko ugniagesiai 
su policija ir ją ištraukė. Kran
te buvo rastas jos rankinukas 
su $4,000 bonais ir su rašteliu, 
nurodančiu, kaip ją reikia pa-

Moteris — Whitingo mėras
Trečiadienio nakčia Whitingo 

meru išrinkta Mrs. Mary E. 
Bercik, 42 m. amžiaus našlė, 
astuonių vaikų motina. Ji turės 
užbaigti terminą, kuris buvo 
skirtas jos vyrui — merui, šir
dies liga mirusiam rugpj. 24 
d.

MALDAKNYGfi

Jaunuolių Maldos
Kurią paruošė

Kun. P. Kirvelaitis
Kaina $1, $1.75 ir $2.50
Užsakymus adresuokite:

DRAUGAS 
4545 West SSrd Street 

Chicago 29, Dl.

26 VAIKAI

Viename ūkyje netoli Albany, N.Y., laukinės kilmės ku
melė atsivedė naują kumeliuką. Tų arklių tėvyne — vidu
rinės Azijos stepės. (INS)

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENSS 
pasakų knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustracijas piešė See. Merce- 
dea 48 pnsl. Kaina $1.25. Pinigas ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS”
4545 W. SSrd Street, Ohieago 29, HL

KOKIO DYDŽIO IR KADA 
IR KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos
Siame leidinyje lr 8 pusi. priede at
spausdinta JAV-bių Socialinio Drau
dimo (Sodai Security) (statymas au 
naujausiais 1S5A metų papildymais, 
būtent: 1) Oficialus penai ių lr pašal
pų lentelšs, 2) Moterims pensijų 
mokėjimas nuo 6 2 metų amžiaus, 3) 
Nedarbingiems asmenims pensijos 
mokėjimas nuo 60 metų amžiaus.

Be to, Siame leidinyje atspausdin
tas Nelaimingu atsitikimų (statymas 
(Workmen’s Compcnsatlon), su len
telėmis, nurodant už kokius kūno su- 
glželdlmus klek mokama pašalpos. 
Leidinių kaina tik 80 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti:

“DRAUGAS”
4545 VVest BSrd Street 

Chicago 29. Illinois

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333

Sil. Kietais viršeliais. Kaina $4.50.
aunama “Drauge”, 4545 W. 63rd 

St, Chicago 29. Dl.

-------------------------
KAS TIK TURI GERA SKONI, VISKĄ 

PERKA PAS LIEPONĮ !
Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 

kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
UETUVIU PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 80 Halsted St. Vlctory 2-4226

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


