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Sovietu kišimasis Artimuose Rytuose - pavojingas
Maskva siūlo nusiginklavimo

pasikalbėjimus už JT durų

Aldona Stempužienė
susirgo Kolumbijoje
MEDELIN, Kolumbija. Rūgs. 

17. — Aldona Stempužienė, atvy-
. ... .kusi gastrolių į Pietų Ameriką,

BONNA, Vokietija, nigs. 19. — Jungtinių Tautų nusiginkla- j susirgo Jos koncertai Bogotoj ir 
vimo pakomitetis beveik i/2 metų posėdžiavo Londone, bet jokių, Caracase atidėtt Koncertas Me-
apčiuopiamų rezultatų ten nepasiekta 

Vakarai yra patiekę nusigin
klavimo planą Sovietų Sąjungai.
Bet Maskva Vakarų nusiginkla
vimo planą kelis kartus atmetė. 
Londone nusiginklavimo konfe
rencija nutraukta. JT nusigin
klavimo pakomitetį sudaro Jung 
tinės Amerikos Valstybės, Brita
nija, Prancūzija, Kanada ir So
vietų Sąjunga.

mo klausimo išėmimas iš Jungti
nių Tautų susilpnintų pasaulinės 
organizacijos prestižą ir autori
tetą.

Sovietų nauja sugestija «•
Dabar Sovietų Sąjungos atsto

vai sugestionavo Jungtinių Ame 
rikos Valstybių diplomatus Eu
ropoje pradėti tiesiogines Wa- 
6hingtono ir Maskvos nusiginkla 
vimo derybas.

Tas reikštų mažiausia laikinį 
nusiginklavimo pasikalbėjimų pa 
sprukimą iš Jungtinių Tautų 
priežiūros. Jau vienuolikti me
tai nesėkmingai kalbama nusi
ginklavimo klausimais, bet iki 
šiol tie pasikalbėjimai buvo Jung 
tinių Tautų forumuose.

JAV neatsakė
Jungtinės Amerikos Valstybės 

neatsakė sovietų sugestijai dėl 
abipusių Amerikos — Rusijos 
nusiginklavimo diskusijų.

Idėja tėra užuomazgoje ir Ei- 
senhowerio administracija nenu
tarė, kaip ji atsakytų, jei Mas
kva patiektų formalų pasiūlymą.

JAV ambasadorius pritaria

Vienas Jungtinių Amerikos 
Valstybių ambasadorius didesnė
je Europos sostinėje pritaria nu 
siginklavimo klausimą išimti iš 
Jungtinių Tautų ir leisti JAV ir 
Sovietų Sąjungai nusiginklavimo 
problemą išspręsti. Jis stato vie
ną sąlygą: Jungtinės Amerikos 
Valstybės, nors tiesiogiai tarsis 
su Sovietų Sąjunga, turi visas ky 
lančias problemas referuoti Siau J 
rėš Atlanto Gynybos organizaci-' 
jai (Natui).

Ir vėl prasidėtų...

Ir vėl prasidėtų daina be galo. 
Stassenas ne tik informuodavo 
nusiginklavimo klausimais Šiau
rės Atlanto Gynybos organizaci
jos (Nato) narius, bet ir aptar
davo su jais kiekvieną nusigin
klavimo žingsnį. Jungtinių Ame
rikos Valstybių — Britanijos — 
Prancūzijos — Kanados pasiūly
tą nusiginklavimo planą net pa
tvirtino Nato nariai prieš įtei
kiant jį Maskvai.

Kad nepaliktų šaltyje

Ne tik Vakarų Vokietija, bet 
Britanija, Prancūzija ir kitos 
valstybės retkarčiais baiminasi, 
kad jos nepasiliktų šaltyje, kai 
Jungtinės Amerikos Valstybės ir 
Sovietų Sąjunga šildysis po ben
dra pastoge.

Kai kurie politikai yra priešin 
gi tokiems abipusiems pasikalbė
jimams su Rusija. Nusiginklavi-

Pabaltijų valstybių
diplomatai tariasi

WASHINGTONAS, rūgs. 18. 
— Po ilgesnės pertraukos rugsė
jo 5 d. buvo pasitarimas tarp tri
jų Pabaltijo valstybių atstovų 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se. Piramsis pasitarimas buvo 
pas Latvijos ministerį dr. A. 
Spekke. Be paties šeimininko da 
lyvavo Lietuvos pasiuntinybės 
charge d’affaires J. Rajeckas, 
Estijos gen. konsulas New Yorke 
J. Kaiv ir Latvijos pasiuntinybės 
patarėjas dr. A. Dinbergs.

Aptarus politinius klausimus, 
kurie liečia Pabaltijo valstybes, 
nustatyta pasitarimus šaukti pe
riodiškai. Bus pirmininkaujama 
iš eilės. Artimiausias pasitari
mas bus Lietuvos atstovybėje.

Karalius serga
OSLO, Norvegija, rūgs. 19. — 

Norvegijos karalius Haakon, 85 
metų amžiaus, sunkiai serga. 
Dešinėje kojoje nenormaliai 
kraujas cirkuliuoja.

Iš ledų amžiaus
BUDAPEŠTAS, V e n g r ija, 

rūgs. 19. — Pranešama, kad 
miestelio liekanos iš ledų am
žiaus rastos netoli Sagvaro va
karinėje Vengrijoje, arti Balato
no ežero.

delline atidėtas į rugsėjo 23 die
ną. Po šio koncerto dainininkė 
tuojau išskris atgal į Clevelandą, 
kur rugsėjo 29 d. ji turinti dai
nuoti Azučenos vaidmenį Truba
dūrų operoj.

Koncertų vedėjas Kolumbijoj 
pareiškė, kad Aldonos Stempu- 
žienės gastrolės Bogotoj, Cara
case ir kituose miestuose įvyks 
vėliau, po jos pasirodymo operoj.

Nuo stogo pro stogų
TRENTO, Italija, rūgs. 19. — 

Elektros darbininkas nukrito 
nuo augšto stogo, prasimušė pro 
pravažiuojančio automobilio dro 
binį stogelį ir nusileido priešaki
nėje sėdynėje šalia vairuotojo. 
Jis tik ranką išsinarino.

Vokiečiai nupirko
PARY2IUS, rūgs. 19. — Pran- bus išrinkti.

Gibraltaro postas
LONDONAS, rūgs. 19. — Bri

tanijos karalienė Elzbieta H pa
skyrė Charles Keightley Gibral
taro gubernatoriumi ir ten britų 
kariuomenės vadu.

Charles Keikhtley buvo britų - 
prancūzų invazijos vadu į Egip
tą.

Medicinos kolegijos
MASKVA, rūgs. 19. — Sovie

tų Sąjunga dabar turi 73 medici
nos kolegijas, kuriose yra dau
giau 140,000 studentų.

Tailando karalius 
paleido parlamentų,

paskirti nauji rinkimai
BANGKOK, Tailandas, rūgs. 

19. — Tailando karalius Phumi- 
phon Aduldet suteikė teisinę ga
lią armijos vadui Sarit Thana- 
ratui ir išsijojo parlamento na
rius.

Karalius Aduldet paskyrė Sa
rit Thanaratą Bangkok miesto 
kariniu gubernatoriumi. Sarit va 
dovauja karinei tarybai, kuri iš
stūmė Tailando ministerį pirmi
ninką Pibul Songgramą iš val
džios. Pašalintas premjeras din
go ir karinė taryba kviečia jį 
grįžti į namus ir pažadėjo jam 
saugų gyvenimą.

Karalius paleido seną parla
mentą ir paskyrė 123 naujus at
stovus, kurie tarnaus iki naujų 
rinkimų, kurie galbūt bus trijų 
mėnesių laikotarpyje.

Senas parlamentas turėjo 283 
narius, iš kurių 160 buvo rinkti. 
123 paskirti įstatymų leidėjai 
parlamentą tvarkys iki likusieji

cūzijos vyriausybė šiandien pra
nešė, kad ji 30,447 tonų keleivinį 
laivą „Pasteur“ pardavė Vokie
tijos Lloyd laivininkystės ben
drovei.

Karalius parinko tuos asme
nis, kuriuos Sarito karinė tary
ba pasiūlė.

Tailando 1932 m. konstitucija 
palieka galioje.

Bevanas pasirengęs eiti
Chruščevo atstovo pareigas

MASKVA, rūgs. 19. — Sovietų Sąjungos komunistų partijos 
vadas Nikita Chruščevas pranešė vakar, kad reikia jieškoti drau
giškesnių santykių su Amerika.

Pibul Srtnggra.m, Tailando mi
nisteris pirmininkas, Tailando ar
mijos pašalintas iš min. pirm. 
pareigų. (INS)

Apie tai jis kalbėjo su Angli
jos darbiečių partijos vadu Ane- 
urin Bevan, kurį priėmė bolševi
kų partijos bosas Chruščevas 
savo puošnioj vasaros rezidenci
joje netoli Jaltos.

Vyks į Ameriką

Bevanas nieko nepasakė apie 
pasiūlymus, kokius jis numaty
tų, norint sumažinti įtempimą 
tarp Sovietų Sąjungos ir Jungti
nių Amerikos Valstybių. Beva- 
nas Sovietų Sąjungoj lankysis 8 
dienas ir šią savaitę išvyksta at
gal į Angliją. Darbo partijos ly
deris kalbėjosi ir su Mikojanu. 
Bevanas teigia, kad jis norėtų 
atvykti į Ameriką lapkričio mė
nesį ir sugrįžęs raportuoti Chruš

Pareiškė valstybės sekretorius 
Dulles Jungtinėse Tautose

NEW YORKAS, rūgs. 19. — Jungtinių Amerikos Valstybių 
valstybės sekretorius John Foster Dulles šiandien pasakė politinę 
kalbą Jungtinių Tautų 12-tos generalinės asamblėjos sesijoje. 

Valstybės sekretorius Dulles
savo kalboje įspėjo pasaulį, kad 
Sovietų Sąjungos kišimasis į Ar
timuosius Rytus gali iššaukti 
naują agresiją.

Valstybės sekretorius Dulles 
pareiškė, kad Sovietų Sąjunga 
rizikuoja ginkluotą konfliktą Ar

rų — Sirijoje. Ir tuo tarpu gali 
laukti.

Maskva moka kantriai laukti. 
Ir lauks gangrenavimo iš vidaus, 
iki bus gera proga laimėti dar 
kitą bazę prie Viduržemio jūros, 
sakysim, Alžire. Tada turėdami

timuose Rytuose, siųsdama gink. bazes Albanijoje, Sirijoje ir Al-

Naujai paskirtas JAV apsaugos sekretorius Nei] McElrty
(dešinėje) sveikinamas dviejų pirmtakūnų ir dabartinio
Pentagone, Washingtone. Iš kairės: Louis Johnson, Robert
A. Lovett ir sekretorius Charles E. Wilson. McElroy apsau
gos sekretoriaus postą užims spalio 19 d. (INS)

Pavergtos Jungtinės Tautos
pradėjo ketvirtąją sesiją

NEW YORKAS. — Pavergtųjų Jungtinių Tautų seimas rug
sėjo 17 d. pradėjo savo veiklos ketvirtuosius metus — ketvirtąją 
sesiją New Yorke Carnegie Endowment rūmuose.

Ilgesniu žodžiu PJT pirminin
kas dr. V. Masens apžvelgė pra-
ėjusių metų veiklos kelią, iškel
damas artimos ateities pagrindi
nius uždavinius. Patvirtinus de
legacijų kredencialus, pirmuoju 
pūnktu buvo svarstomas prane
šimas ir deklaracijos projektas 
Jungtinėms Tautoms dėl Sovietų 
Sąjungos įvykdyto Pabaltijo 
valstybių suvereninių teisių už
grobimo ir dėl Albanijos, Bulga
rijos, Čekoslovakiją]; Rumunijos 
ir Vengrijos neteisėto atstovavi
mo Jungtinėse Tautose. Po to bu 
vo diskutuota ir priimta bendro
ji ketvirtosios sesijos darbotvar
kė, kuri numato 33 klausimus: 
sovietinis kolonializmas, žmo
gaus teisių paneigimas sovieti
nėje sistemoje, neutralumo pa
grindai, sovietinės deportacijos, 
sovietinio švietimo diskriminaci
nis pobūdis, darbininkų padėtis 
sovietinėje sistemoje, deportaci
jos, religijos ir bažnyčių padėtis 
ir kt. Patvirtinus Bendrųjų Rei
kalų komiteto sudėtį, kuri palik
ta ta pati kaip pernai: pirminin
kas dr. Masens (Latvija), vice
pirmininkas dr. Dimitrov (Bul
garija) ,gen. sekretorius B. Coste 
(Rumunija) ir gen. sekretoriaus 
pavaduotojas M. Kotta (Albani
ja) , sesijos organizaciniai forma 
lumai buvo baigti.

D. A. Trimako pranešimas

Antrasis popietinis posėdis ap 
svarstė ir priėmė socialinės ko-1 
misijos pateiktą dr. A. Trimako;

paruoštą raportą dėl sovietinių 
deportacijų, šiuo klausimu PJT 
jau keliais atvejais yra pasisa
kiusios, bet pastarųjų metų so
vietų praktikuojami nauji depor
tacijų pavidalai ir ypač plačiai 
vykdomos deportacijos po Ven
grijos sukilimo pakartotinai at
kreipė PJT dėmesį apeliuoti į 
Jungtines Tautas ir tarptautinę 
opiniją prieš nesiliaujamą sovie
tini genocido nusikaltimo tęsi
mą.

Antruoju popietinio posėdžio 
klausimu ėjo rezoliucija dėl Jung 
tinių Tautų pasisakymo Vengri
jos byloje. PJT reikalauja, kad 
Vengrijos byla būtų įtraukta į 
Jungtinių Tautų 12-tos sesijos 
darbotvarkę pirmumo teise ir 
kad Sov. Sąjungai būtų pritaiky
tos kolektyvinės JT narių sank
cijos. Kitas JPT posėdis numa
tytas spalio 3 d. Laukiami sve
čiai iš Europos Tarybos pataria
mojo seimo.

lūs Sirijai ir kitiems arabų kraš
tams.

Turkija, jis pasakė, jau stovi 
akivaizdoje „didėjančio karinio 
pavojaus“ dėl sovietų karinio 
stiprėjimo Sirijoje ir Rusijoje.

Dulles ragino Jungtines Tau
tas įsikišti į Artimųjų Rytų si
tuaciją, kad būtų ten užkirstas 
kelias komunizmui.

' Sovietai plaukia netoli JAV 
6-to laivyno

LONDONAS, rūgs. 19. — Du 
sovietų karo laivai šiandien iš
plaukė į Siriją „draugiškai“ mi
sijai tuo keliu, kuris juos priar
tintų prie Jungtinių Amerikos 
Valstybių 6-to laivyno rytinėje 
Viduržemio jūroje.

Maskvos radijas pranešė, jog 
kreiseris „Ždanovas“ ir naikin
tuvas „Svobodny“ plaukia į Siri
jos Latakijos uostą, pakvietus 
Sirijos vyriausybei.

žire, jau galės padaryti naują 
šuolį — Viduržemio jūrai kon
troliuoti.

Egipto sostinės Kairo laikraš
čiai pranešė, kad prie karo laivų 
prisijungs nauji sovietų povan
deniniai laivai, galį paleisti kon
troliuojamus šovinius.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Sovietų Sąjungos užsienio 

reikalų ministeris Gromyko šian 
dien kalbės Jungtinių Tautų ge
neralinės asamblėjos sesijoje.

• Italijos apsaugos ministeri
ja pranešė, kad ji sėkmingai iš
bandė italų gamintus priešlėktu
vinius šovinius.

• Lenkijoje. Varšuvoj netru
kus prasidės sensacinga byla, ku 
rioj bus teisiami Stalino laikų 
policijos viršininkai, pasižymėję 
suimtų žmonių kankinimu.

• Sovietai sustiprino „Arabų 
balsą“. Naujas sovietinis per
siuntimo įrankis buvo įdėtas į 
„Arabų balso“ radiją, kuriuo pre 
zidentas Nasseris veda stipriau
sią propagandą visame pasauly
je.

• Sovietų Sąjungos premjero 
pagalbininkas Alexei Kosygin 
pasakė, kad jis įsitikinęs, jog 
daug daugiau sovietų turistų at-

Sirijos vyriausybė tik praėju- vyks į Jungtines Amerikos Vals 
šią savaitę kaltino Jungtinių tybes.

čevui apie visą tai ką jis matė ir 
girdėjo.

Nori draugiškų santykių

Chruščevas, kaip teigia Beva
nas, nenorįs, kad visą laiką pa
saulio situacija būtų tokia kaip 
dabar. Bevanas teigia, kad 
Chruščevas pasikalbėjimuose tai 
kartojo daug kartų. Chruščevas 
esą labai susirūpinęs draugiš
kais santykiais su Amerika. Be
vanas taip pat pasakęs Chrušče- 
vui ,kad Sovietų Sąjunga tegu ne 
galvoja praplėsti komunistines 
ribas trečiojo pasaulinio karo 
metu. Bevano nuomone prieš ko
munistus kovotų visa žmonija. 
Ką į tai atsakė Chruščevas, Be
vanas nepraneša.

Tunisas prašo JAV
atsiųsti ginklų

WASHINGTONAS, rūgs. 19. 
— Tunisas paprašė Jungtines 
Amerikos Valstybes ginklų apsi
ginti prieš pasienio užpuolimus, 
kuriuos įvykdo prancūzai karei
viai iš kaimyninio Alžiro.

Tuniso prezidentas Habib 
Bourguiba gali kreiptis į komu
nistinius ginklų pristatytojus, 
jei JAV atmestų Tuniso prašy
mą.

Bourguiba praėjusią savaitę 
paprašė Jungtines Amerikos 
Valstybes karinės pagalbos. Jis 
nepaiso kiek reikės mokėti už 
ginklus. Tunisas turi apie 6,000 
kareivių.

JAV valstybės departamentas 
norėtų Tuniso prašymą apsvars
tyti su Prancūzija. Prancūzijos 
pareigūnai pasipriešins Ameri
kos ginklų siuntimui į Tunisą.

Amerikos Valstybių karo laivus, 
kad, girdi, jie provokaciniais tik 
slais priartėję prie Sirijos pajū
rio. JAV laivynas tai paneigė.

Sovietų laivų vizitas turi tiks
lą padidinti Maskvos įtaką Vi
duržemyje ir sustiprinti Damas
ko prosovietinę vyriausybę.

Tai taipgi yra priešveiksmis 
6-tam laivynui Viduržemyje.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
laivynas įplaukė į apylinkę po to, 
kai prosovietiniai karininkai pra 
ėjusį mėnesį išplėtė savo kontro
lę Sirijoje. JAV karo laivus pa
kvietė provakarietiškas Leba
nas.

• Čekoslovakijos oro linijos 
pareigūnai pranešė Prahos laik
raščiams, kad Čekoslovakijos 
oro linija greitai gaus kelis so
vietų TU-104 sprausminius kelei
vinius lėktuvus. Čekoslovakija 
ketina juos naudoti Praha — 
Kairas linijoje. Tie lėktuvai tar
naus sustiprinti ryšius tarp ko
munistinio bloko ir Artimųjų Ry 
tų.

Sovietai yra patenkinti savo 
laimėta baze prie Viduržemio jū- siau

KALENDORIUS 
Rugsėjo 20 d.: šv. Austakijus;

lietuviški: Tautgirdas ir Gunde- 
ga. , '

Saulė teka 6:35, leidžiasi 6:54. 
ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — vė-

Tailando armijos v'adaa marša
lam Sarit Tbanarat, nuvertęs prem
jero Pibulo Songgramo vyriausy
bę? Jis pažadėjo tęsti provakarie- 
tišką užsienio politiką. (INS)

Kiniję lanko
JAKARTA, Indonezija, rūgs. 

19. — Mohammed Hatta, prieš- 
komunistinis vadas Indonezijoje, 
išvyko į raudonąją Kiniją. Jį pa
kvietė raud. Kinijos premjeras 
Chou En - lai.

Konferencija
TOKIO, Japonija, rūgs. 19. — 

Jungtinių Amerikos Valstybių 
valstybės vicesekretorius Chris- 
tian Herter tarėsi su Japonijos 
premjeru Nobusuke Kishi Japo
nijos sostinėje. •

• Kubos seniausias laikraštis 
„Diario de la Marina“ rugsėjo 
16 d. atšventė 125-rių metų su
kaktį.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Valstybės sekretorius John Foster Dulles Jungtinių Tautų 
generalinės asamblėjos sesijoje vakar pasakė: Jungtinės Ameri
kos Valstybės ginkluosią arba nusiginkluos — tas priklausys nuo 
taikos išlaikymo sąlygų. Jis pareiškė, kad JAV ir toliau bandys 
atominius ginklus.

— Argentinos sostinėje Buenos Aires plečiasi gandai, kad 
Argentinai gresia revoliucija. Ginkluoti kareiviai ir Jūrininkai 
Buenos Aires mieste užėmė visas viešas ir privačias telefonų lini
jas. Jie išmetė visus tarnautojus, kurie dvi savaites tęsė sėdėjimo 
ir sulėtinimo darbo streikus. Raštinių darbininkų unija paskelbė 
12 valandų streiką. Metalurgijos darbininkai nutarė 15 minučių 
nutraukti darbą.

— Čilėje, Santiago mieste, radijo mėgėjų klausytojai girdėję 
pranešimus, kad Argentinoje išsiveržusi revoliucija prieš prezi
dento Pedro Aramburo režimą. Bet Si žinia nepatvirtinta Buenos 
Aires mieste. Argentinos vyriausybės pareigūnas paneigė gandus, 
atspausdintus užsienyje, kad armija pareikalavusi Aramburo ir jo 
kabineto atsistatydinimo.

— Pietryčių Azijos sutarties organizacijos (SEATO) kariniai 
patarėjai vakar susirinko į Bangkoką, Tailande, nors šią savaitę 
buvo nuverstas Tailando provakarietiškas premjeras Pibul Song- 
gram. Maršalas Sarit Thanarat, paėmęs Tailando valdžią į savo 
rankas, pareiškė, jog Tailandas artimai bendradarbiaus su prieš- 
komunistine sąjunga. Sarit Thanarat nori, kad SEATO savo būs
tinę pastoviai turėtų Bangkoke.



1 f

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis. 1957 rugsėjo 20

Redaguoja EDV. fiULAITIS, 1330 So. 51 st Ave., Cicero 50, Illinois

Laiškas iš New Yorko
(Pastabos apie futbolo varžybas Rochesteryje)

Mielas Bičiuli,

Vos spėjęs atsigauti iš Ro
chesterio šventės slogučio, sė
dau Tau rašyti. Gal tos mano 
mintys nebus labai įdomios, nes 
bandysiu perduoti Tavo reda
guojamo skyriaus skaitytojams 
savo nuomonę apie Rochesterio

liau tiek Baziliauskas, tiek Si
mutis ir Bacevičius vieną kartą 
supras, kad jų jėgos senka, ir 
savo futbolo patirtį sugebės per 
duoti sekančiai futbolo kartai.

Na ir pagaliau
New Y’orko LSK — nevilties 

komanda.
(New Yorko LSK — Chica-

Dar vienas vaizdas iš paskutiniojo atominio sprogimo
Nevadoje. (INS)

sporto šventės futbolo varžy
bas, į tai žiūrėdamas pro new- £os Lituanica 1:4, New Yorko į 
yorkiečio kritiškus akinius. j LSK — Detroito Kovas 0:1).

Ilgai lauktoji lietuvių sporto j Lai sunkiausia yra aprašyti 
šventės antroji dalis jau praei-i vienuolikę, kuri yra arčiausiai 
tyje. Ruošėmės — nepasiruo-1 Pr'e širdies (vis mat parapinis 
šėme, stengėmės laimėti — pra-. reikalas!). Bijau rašyti juodą
laimėjome, norėjome mokyti 
nepajėgėm, veržėmės į erdvę

tiesą, kad savųjų neužrūstin
čiau, nenoriu apsilenkti su tie-

kaip arai — kritom kaip vaba-j sa gaučiau teisėtą New Yor-
lai...

Visos žaidynės jų vadovų bu
vo kruopščiai (pagal esančias 
sąlygas) parengtos, tačiau vie
na tvarkingiausių (jei neskaity
ti baigminių varžybų teisėjo lau
kimo) buvo futbolas. Tai nuo-

ko vyrų žaidimą mačiusių ne
pasitenkinimą.

Bendrai Nevv York LSK vie
nuolikė nebuvo toji, apie kurią 
spaudoje skaitėme, nebuvo toji, 
kurią kaidaise matėme aikštė
je. Tai buvo nevilties vienuoli-

pelnas šventės “sielos” Vytau- • kė, kuri būtinai reikalinga sku
to Grybausko ir futbolo vadovo 
Juozo Saladžiaus, kurie rado 
laiko ir aikštę laistyti, ir žaisti, 
ir pagaliau linijų teisėjais būti.

O štai ir futbolo vienuolikės.
Meisteris Toronto Vytis —

bios operacijos. Tikiu, kad tos 
žaidynės daugeliui atsak. žmo
nių atidarė miglomis pridengtas 
akis.

Baigiau trumpą Rochesterio 
žaidynių futbolo varžybų ap-

dabarties vienuolikė
(Toronto Vytis — Detroito 

Kovas 7:0, Toronto Vytis — 
Chicagos Lituanica 2:1).

Vertinant vienuolikės žaidi
mą, nenoromis prisimenamas 
1954 — 1955 — 1956 metų jos 
vaizdas: tas pats, be jokių di
desnių pasikeitimų techninis, su 
dėties ir žaidybinis veidas. Efek 
tingas puolimas ir darbšti, kie
ta ir rafinuota apsaugos siena, 
kur saugų trejetas, o ypač šoni
niai, atliko tiek ofenzyviniai, 
tiek defenzyviniai milžinišką dar 
bą. Ir likusieji (jų tarpe ir ta
lentingasis Preikšaitis) atidavė 
viską, kad tik meisterio vaini
kas būtų Toronto Vyčiui išsau
gotas. Bendrai Toronto Vytis 
baigminėse rungtynėse sukovo- 
jo tikrai pasigėrėtinai, ir tai di- I 
delis nuopelnas jų vadovo, Lie- i 
tuvos futbolo internacionalo 
Normanto, kuris vykusiai per
davė savo globotiniam Lietuvo
je patirtas žinias.

Torontas buvo tikrai vertas 
šių metų meisterio vardo, ta
čiau ateičiai mano akys kryps
ta į

Chicagos LFK Lituanicą.
(Chicagos Lituanica — New 

Yorko SK 4:1, Chicagos Litu
anica — Toronto Vytis 1:2)

Nenoriu (ir bijau) būti pra
našu, tačiau baigminės rungty
nės ir netrumpa futbolo pažin
tis perša mintį, kad sekančiose 
žaidynėse turėsime naują meis
terį — Chicagos LFK Lituani
ca vienuolikę. Per ketvertą me
tų senieji Chicagos futbolo ve
teranai (turiu galvoje Baltra- 
moną, Kožeriauską ir kt.) iš 
merdinčios komandos, kuri ne
turėjo jokios ateities, padarė 
ugningą, darbščią ir sunkiai pra 
laimėjimą priimančią vienuoli
kę. Tai nėra vien tik vadovų 
nuopelnas, tai yra visos koman
dos darbo ir tvirtos kovos dva
sios išdava. Tiek vidurio puoli
kas Jenigas, tiek Malinauskas, 
Povilaika ir kiti savo gal ir ne 
visai užbaigta technika pasiro
dė kaip geri kovotojai ir buvo 
pilnai verti vicemeisterio var
do, nes

Detroito Kovas pasirodė tik 
praeities komanda

(Detroito Kovas — Toronto 
Vytis 0:7, Detroito Kovas — 
New Yorko SK 1:0).

Jei Toronto Vyčiui lenkiame 
galvas už gerą žaidimą, Chica
gos Lituanicai už pašėlusią pa
žangą, tai Detroito Kovui turi
me dar žemiau lenkti galvas už 
pasiaukojimą ir jėgų įtempimą. 
Tie futbolo veteranai po skau
daus pralaimėjimo prieš Toron
tą sugebėjo favoritus — New 
Yorko SK vyrus — į paskutinę 
vietą nustumti. Tačiau toji vie
nuolikė tokioje sudėtyje rim
čiau pasireikšti negalės. Paga-

žvalgą, o netrukus parašysiu 
daugiau apie Nevv Yorko spor
tininkų šeimą.

Tavo
Ant. Baudžiu nas

PLAUKYMO VARŽYBOS 
ROCHESTERYJE

Jau treti metai iš eilės Š. 
Amerikos Lietuvių Sportinių Žai 
dynių metu yra pravedamos ir 
plaukymo varžybos. Pirmosios 
jų, įvykusios Clevelande, sutrau 
kė tik 12 dalyvių (11 vyrų ir 1 
moterį), tačiau į antrąsias var
žybas Detroite suvažiavo apie

10 moterų ir 16 vyrų. Faskas 
tada apsidžiaugė, kad plauky
mas pradeda prigyti jaunimo 
tarpe ir ateityje sutrauks dar 
daugiau dalyvių iš viso Š. Ame 
rikos žemyno.

Ir štai atėjo trečiosios plau
kymo varžybos Rochesteryje. 
Užsiregistravo 37 asmenys — 
tikrai gražus plaukikų būrys, 
bet, atėjus laikui pradėti, ba
seine pasirodė tik 16 dalyvių. 
Gaila ir liūdna pasidaro, kad 
toks mažas dalyvių skaičius. 
Nejaugi iš tokio didelio skai
čiaus jaunimo nėra kam domė
tis vandens sportu? Kur gi din
go praėjusių metų rekordinin
kai? Liūdnoka, kad lietuvių sos 
tinė Chicaga neturėjo riė vieno 
plaukiko: o kur gi Nevv Yorko 
plaukikai ?

Rochesteriečiai parūpino gra

tno^C

žų baseiną, bet nė vieno plau
kiko. Gaila! Dėka Detroito, Bos 
tono ir keleto plaukikų iš Ka
nados šiaip taip buvo galima 
pravesti varžybas. Tikrai skau
du, jog dvejos varžybos buvo 
pravestos be konkurencijos ir 
trijose rungtyse tebuvo po du 
dalyvius. Kitais metais norima 
įvesti ir daugiau distancijų, bet, 
jeigu mūsų jaunimas neparodys 
jokio susidomėjimo, Faskui bus 
tai tik betikslis vargas. Todėl 
jau dabar šios sporto šakos mė
gėjams reikia sukrusti ir pra
dėti dažniau lankytis baseinuo
se, kad sekančioms plaukymo 
varžyboms būtume pilnai pasi
ruošę.

Nors šį kartą varžybos ne
pasižymėjo dalyvių skaičiumi, 
bet todėl buvo gausios žaidynių 
rekordais. Visose vyrų rungty-

MIDLAND r
Savings and Loan^,^ 

Association
- aiHSUREDI

g MR 40 METU 
" VISU LIETUVIŠKU

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA I* 

į PELNINGIAUSIA 
Į TAUPYMO 

BENDROVE

4038 Archer Avenue Tai. la3-67W
i
AUGUST SALDUKAS Rrazldarsm

se buvo pagerinti rekordai. Štai 
jie: 100 yd. laisvu stiliumi Gied
raitis (Hamiltono Kovas) page
rino savo paties rekordą nuo 
65,0 iki 60,9 sek. 100 yd. krū
tine Boreišis (Detr. Kovas) nuo 
81,9 iki 77,1. 100 yd. nugara 
tas pats Boreišis nuplaukė per 
66.7 sek. (senas 71.9) ir 440 
yd. Matulis (Detr. Kovas) su
korė per 6:34,5 (senas Giedrai-1 
čio 7:01,1).

Jaunių klasėje “krito” trys re 
kordai: 50 yd. laisvu stiliumi 
Burdulis (Toronto Aušra) 28.2 
sek. (senas jo paties 31’1). 50 į 
yd. nugara Boreišis parodė ne 
tik žaidynių rekordą, bet ir pa
gerino Benjamino Franklino mo 
kyklos baseino rekordą, kuris 
buvo nepajudinamas 27 metus. 
Jis šią distanciją nuplaukė per 
30,3 sek. (senas rekordas Mic
kevičiaus 31,4). Paskutinis jau
nių rekordas “krito”, kai Burdu 
lis (Toronto Aušra) nuplaukė 
100 yd. laisvu st. per 64,7 (se
nas Rusecko 68,7).

Moterys neatsiliko nuo vyrų 
ir taip pat gerino rekordus. 50 
yd. laisvu st. Kiaunytė (Water- 
burio Gintaras) nuplaukė per 
41,1 (senas Mazoliauskaitės — 
42,3). 50 yd. krūtine Šimkutė

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Ave.
Priima ligonis pagal susltariraa 

DB1 valandos skambinti telefonu 
HEmloek 4-1562 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdlan Išskyrus trečlad. Ir
SeBtad.

Rea. tel. GRovehill 6-6608

Tel. ofiso WA 6-3010, rez. PR 0-7383

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Plrmad., antr.. ketv., penkt., 
1—4 Ir 6—8; šeštad. 1—4; trečiad. 
uždaryta.

DR. ANNA BALIUNAS ~
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 South YVestern Avenue 
vai.: kasdien 10-12 vai. Iv 7-1 vai 
vak. Beštadlenlals 10-1 vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Oflao *elefonaa: PR 8-8321 
Rea telef. WAlbrook 5-64)70

(Detr. Kovas) nuplaukė per 
43,4 (senas 52,7 — Černiauskai
tės).

50 yd. nugara buvo plaukia- 

(Nukelta į 4 psl.)

rei KJSnanoe .vl8U
0R. WALTER L KIRSTUK

'’UYTOJAŠ IK CHIRURG* 
,,»n vig gthvtojah

8925 W«t 59th Street
Vai. Plrmad.. antrad., ketvirtad. ir 

penktad. nuo 1—4 P -P 6:80—8:80 
vai. vak Trečlad. ir Šeštad. 1—4 v. 
P P-

Tel ofiso lr huto OLymplc 1-41M

DR. P. KISIELIUS
iYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th SL, Cicero 
Rei. 1634 8. 49th Ave., Cicero

Kasdien 1-8 vai. lr 0-8 vai vak.. 
Išskyrus trečiadienius. 

Beštadlenlals 12 tkl 4 popiet

Oflao telef. LAfayette 1-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KRdzle 8-8868

0R. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

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

Trečlad. tik ausitarua

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7160 South Weetern Avenaa
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad. 11 
val ryto Iki 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Kės. tel. WAIbrook 6-3706

tVy I*. ŠILEIKIS, U. P.
< IrthoprdaM Protrataiaa

Ar araial t'i oteetu, Med bau 
4 dėtai Spec. pagalite koj.iir

(Areli Nuppor(«) Ir l. L 
Val.. 8-4 II »-» BeŠtadleniula 9- • 
OKTHOPEDIJOB TECHNIKOS IAB
2850 YV. 6Srd SL, Chieago 29, IU 

Tel. PRospeet 8-6084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4259 W. h3rd Hl 
Ofiso tel. REllanee 6-4410 

Rezkl. telef. GKovehUl 0-0617 
Valandos: 1-I p.m.. 6-8 p.m 

Penktad. tik po pietų.
Trečlad lr šeštad pagal sutarti

Oflao tel. CLlffside 4-28PO 
RezklenclJue: LAfayetle 3-1171

OR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 YVest 471 h Street
(Kampas 47th lr Hermitage)

Vai.: nuo 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak 
Beštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drive 
t Civic Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. Clntral 6-2234

6002 Weet lOth Str., Cicero
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvvnhall 3-0363 
Kitu laiku lr trečlad. susltarua 

Rezid. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT.TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika lr moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Ave 
Tel. PRospeet 8-1223 arba WE 8-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr.. 
Treč. lr Penkt. 6-9 vai. vak., Beštad 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu

40,000 GAZU KŪRENTI LEIDIMŲ 
JAU ČIA PAT!

VLADAS KLASH YRA DIDŽIAUSIAS 
NEPRIKLAUSOMAS PARDAVĖJAS

SIEGLER GAZO KROSNIŲ, 
VISOJE ILLINOIS VALSTYBĖJE

DAVINIAI ĮRODO, KAD VIRŠ 3.000 SIEGLER GAZO 
KROSNIŲ BUVO PARDUOTA Iš T0WN 0F LAKE 

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

PERMOKĖTI? MŪSŲ PATYRIMAS, DIDELE 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 S kambarių . . . 50,000 B.T.U.
. . . Auksinio rusvumo arba charakteringo 
odos atspalvio, porcelano, emalio užbaigi
mas, 28 3A" aukščio, 33' pločio ir 23" vi
same gilumo ... 4" šilumai anga ... V2" 
gazo vamzdžio sujungi
mas . . . Apytikriai siun
timo svoris 300 svarų.

GAZO NAMŲ KROSNYS
KAINUOJA TIEK MAŽAI . . . TODĖL

KAI) SIEGLER PATSAJ APMOKA
SUTAUPYDAMAS KURO IŠLAIDAS!

KAINA 
ŽEMA TIK

TIEK *149 50

DR. VL BLAŽYS
PLAUCJŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
(Kampas 47-tos lr Daman Ave.) 
Vai. kaadien nuo 0—8 vai. vak 

Beštad. 2—4 vai. vak.
Trečlad. lr kitu latku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 8-0048 
Rez.: VVAlbrook 6-8048

"•ll. oflao HE.4-6849 res HE.4-8824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 lr 7-8 
Antr. 1-6, treč.lr šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta._______________________

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South YVestern Avenae 
Chieago 21. III 

telefonas REpnblio 7-4100 
BUdenda: GRovehill 0-8181

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Oflao vaL: nuo 3-4 lr nuo 6-8:80 v

Beštadlenlals nuo 2 Iki 4 popiet 
Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Virginia 7-4HI3Š

Reridend Jos tel. BEveriy 8-8344

Oflao HE 4-1414, arba RE 7-37OO 
Rea. RE 7-O8O7

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

2454 West 71st Street
(71-08 ir Campbell Ave. kampan)
Vai.: kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak. 
Bešadleniais 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Oflao telef. YArda 7—1100
Kealdeneljfia — KT<wart S-4A11

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 YVest 35th Street 
(kampas Halsted Ir 85-ta gatvB)

VAL 1—4 Ir 6:80—8:80 p p kas 
dien Išskyrus trečiadienius Atidara

šeštadieniais 1—4 vai

Tel. ofiso PR 6-8888, rez. RE 7-9198

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHTRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2590 YVest 83 rd Street

VAL kasdien nuo 9-—4 p. pir 7:34 
Iki 9 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta.

Telefonas GRovehill 6-1595
OR. ALDONA JUŠKA

AKTŲ LIGŲ SPECIALISTE 
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—11 lr T—9 v. v. pagal 
•usltartms Išskyrus trečiadienius

3433 33 Mtizne*, 3ywč

Ofiso Ir huto tel. OLymplc 9-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien lo—12 lr 4—7 vai. Trečlad. 

Ir šeStad. tik 10—12 vai.

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-9700. Namu — PR 6-4782

DR. A. M A C I G N A 1
CHIRURGAS 

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

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-3700 
Rez. PR 0-3801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-08 ir Campbell Ave. kampas)
Vai.: kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 v.v. 
Šeštadieniais 9—11 ryto lr 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Ave.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

VAI'.: kasdien, tnuo 6 v. v. Jkl 9 v. vf, 
VaJ,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 

Išsklrus trečiad. Beštadlenlals nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUlIman 6-0700 
Buto -- BEveriy 8-8946

Tel. ofiso HE 4-3123, rez. Glb. 8-6133

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 YVest 71st Street
(71st lr Campbell Ave.)

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

Telefonas GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKI BERIJA lr MOTERŲ
LIGOS

2524 YVest 69th Street 
(69-os ir Maplevvood Ave kampas)
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vak. 
Beštadieniais nuo 1—4 p. p.

Tel. ofiso PRospeet 6-B4OO
Rezid. PRospeet 6-3400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlfltė)

GYDYTOJA IR CHIRURGAI 
6248 South Kedzie Avenne 

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

Ofiso HEmloek 4-6816 
Rez. HEmloek. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VTDAU8 LIGOS 

2715 YVest 69th Street
(priešais Bv. Kryžiaus ligonine) 

Priima pagal susitarimą

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

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

Beštad. 10—12. Trečlad. uždaryta
LAfayette 8-4343.

Namų — Cldararost S-778S

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

1—6 vai. vak.
Trečlad. tr kitu laika pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2427 
Vfr. 62nd St., tel. RemnbUc 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-3696

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

4342 Archer Avenae
(Kampas Kedzie lr Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečlad Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINfiS LIGOS 
2745 VVest 69th Street
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EUROPOS TRIUMFAS
Vakarų Vokietijoje rugsėjo 15 d. įvykę rinkimai buvo svar

būs ne vienu atžvilgiu. Nors tiesioginiai jie lietė Vakarų Vo
kietijos vidaus reikalus, tačiau netiesioginiai buvo likiminis mo
mentas Vakarų Europai. Dar daugiau. Rinkimai galėjo sujauk
ti didžiąsias užtvaras vergijos slinkimui. Vakarų Vokietija yra 
uola, kuri sulaiko barbarų žygius į Vakarus. Ji yra pagrindinis 
raktas taikos ir teisingumo, nuo kurio priklausys tolimesnis ke
lias atgal į pavergtąsias Rytų Europos tautas ir joms padarytas 
skriaudas; ji yra laisvės ir savistovumo lopšys.

Visas laisvasis pasaulis akylai sekė likiminės reikšmės ko
vą, kurią vedė kancleris Adenaueris. Jo asmeniškas popularu- 
mas, jo padaryti darbai ir iš jų išaugusi Vakarų Vokietijos ge
rovė dar nesudarė tikro laimėjimo laido. Vakarų Vokietijos 
žmonės — visa tauta — neliko nuošalyje tos kovos, kuri buvo 
vedama rinkimų vardo slėpinyje. Giliai pergyvendami savo 17 
miilonų brolių atskyrimą, giminystės ir kraujo ryšio meilės pa
sekmes, jie padarė ir aukojo jų tolimesnės kančios eigą ne tau
tiniu, bet visuotiniu, visos laisvos žmonijos gerovei ir tolimes
nės teisingos taikos labui. Didelė dauguma vokiečių atidavė sa
vo balsus už tuos, kurie vedė ir išvedė Vakarų Vokietiją iš karo ! 
griuvėsių, kurie stovi už visuotinės laisvės principus, kurie de
mokratinį teisingumą laiko augščiausiu dalyku. Šiandien Aden
auerio vardu triumfuoja laisvasis pasaulis, stručio kiaušinio aša

>
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niais besidžiaugiant, ateina min 
tis: labai reikėtų ir trečios pa
našios knygos. Bet dat’g dides
nės, daug sunkiau paruošiamos , 
ir daug daugiau kainuosiančios.
Tai Amerikos lietuvių istorijos.

Dr. Kučo ir S. Sužiedėlio dar 
bai rodo, kad sugebama įžvelg
ti atgal ir buvusį laiką perduo
ti skaitytojų įdomia kalba ir 
forma taip, lyg jis dar dabar 
po mūsų kojomis čiurlentų. Skai 
tąs jas, kad autorių naudotasi 
ne tik užrašytais šaltiniais, bet 
ir gyvų liudininkų žiniomis. Ta
čiau šiomis dienomis gyvieji liu 
dininkai dideliais būriais jau iš
keliauja. Sunkiu vargu uždirb
to skatiko, tiesa, nei vienas su 
savim nepasiima, bet išsineša 
patirtį, išsigabena viską, ką iš
vargo pirmomis savo kūrimosi----- — ------ — ---------- — ■■■■
dienomis, ką išgirdo dar iš se- ; TARPTAUTINĖS POLITIKOS BARUOSE 
mau uz juos čia atvykusių. O _ . _ .. , . _ ... „ ,

Sovietu Rusijos ekonomine reorganizacija. — Raudono
sios Kinijos stiprėjimas. — Kremliaus debitai.

1 I

Amerikos legionierių paradas Atlantic City, N.J. Prie
šais sėdįs legionierius yra Robert Kilpatrick iš Norwood, 
New Jersey. (INS)

mų. Visų pirmiausia penktoji pusės ir pačios pavergtosios tau 
kolona įkėlė koją į Afriką ir Ar- tos verda neapykanta, pasireiš- 
timuosius Rytus. Antra — Va- kiančia produkcijos kritimu, sa
kams užliūliavo nusiginklavimo, botažu, mažesnėmis duoklėmis 
kultūrinio bendradarbiaivimo, Kremliui ir t.t. Yra laba ireali 
orinio fotografavimo ir neutra- galimybė, jog ekonomiškai šu
lių zonų pažadais. (Neutralion stiprėjusi Sovietų Sąjunga gali 
zonon turėtų įeiti Švedija, Šuo-1 neutralizuoti ir iš vergijos pa- 
mija, Vakarų Vokietija, R. Vo-I leisti pavergtąsias tautas. Svar 
kietija, Šveicarija, Austrija, Ju- blausia, kad tai gali būti pats
goslavija, Rumunija, Vengrija, 
Čekoslovakija ir Lenkija). Krem 
liūs nesispardo ir dėl atominių 
ginklų gamybos sustabdymo, 
nes žino apgausiąs Vakarus 
kaip paprastai.

Tiesa, ir Sovietų Sąjunga tu
ri vargų ir rūpesčių. Bene di
džiausias rūpestis yra Kinijos 
hegemonijos augimas. Ji ne tik 
kasdien ekonomiškai stiprėja, 
bet jau pradeda perimti ir kai

didžiausias komunizmo laimėji
mas. Atsisakę teroristinių prie
monių jie gali pasaulį užvaldy
ti ekonominiais ginklais. Kaip 
tik dėl to ir ekonominę reorga
nizaciją laikome tokia pavojin
ga laisvajam pasauliui.

Kard. Tien išvyko į 
Formozą

Kinijos kardinolas Tien, dau
giausiai dabar tremtyje gyve- 

tingai satelitinių valstybių do-1 nąS pas vienuolius Techny, III., 
minavimą. Mao Tse Tungo ir išvyko į Formozą, kur organi- 
Chou En Lai kelionė po sateli- zuos iš Kinijos ištremtų savo 
tinęs sostines tai rodo. Iš kitos kunigų centrą.

| kurias pareigas iš Maskvos, ypa j

anais laikais nedaug kas rūpino-romis verkia vergijos manekenai. Vakarų Vokietijos žmonės .
tarė savo likiminį žodį, kuris rodo, kad vergija negali sunai-Į 81 raštu> nes nedaug kas su juo 

i------ susigiminiavęs. Štai kodėlkinti nei civilizacijos, nei kultūros. I

KETVERI METAI
Vakarų Vokietijos gyventojai dar labiau sustiprino dabar

tinę vyriausybę su jos vadu K. Adenaueriu. Pati vyriausybė, 
jausdama stiprų gyventojų daugumos norą ir paramą, išvystys 
dar didesnį politinį svorį, padarys dar daugiau žygių visos Vo
kietijos sujungimui, nors Maskva ir Rytų Vokietijoje jos pa
statyti manekenai to nenori, bijo ir nesileidžia į kalbas. 52 mi
lionų žmonių balsas turės būti išgirstas ir suprastas. Teisėtus 
jų reikalavimus parems ir laisvasis pasaulis, kuris matė Vaka
rų Vokietitjos gyventojų skaudžią auką, kuri buvo sudėta tam, 
kad sulaikytų barbarizmo pasistūmėjimą iki Kanalo. Europa 
tebėra tvirta, verta pasaulio civilizacijos ir kultūros lopšio var
do. Jei jos rytinė dalis velka vergijos ir nelaisvės jungą, pa
kenčia jai padarytas skriaudas, neteisėtumus ir sauvaliavimą, 
tai tam, kad galėtų įrodyti savo tvirtumą prieš barbarų men
kystę, desperaciją ir jų amžiaus merdėjimą. Ketveri ateities 
metai dar daugiau parodys, išryškins ir atskleis dar daugaiu ko
munizmo žlugimo ženklų.

PAVERGTIEJI IR SATELITAI

V. Vokietijos krikščionių demokratų laimėjimas sustiprino 
pavergtųjų ir satelitinių kraštų viltį. Tiesa, jog laisvė kovoja 
atkakliai, lėtai, bet nepalaužiamai. Vak. Vokietijos žmonės sa
vo balsais parodė, kad yra brangi šimtmečiais kaupta kultūra. 
Jie įrodė laisvam pasauliui, kad slenkančią iš Rytų mongoliškąją 
barbarizmo lavą galima sulaikyti, jeigu tik bus vieningai ko
vojama. Jie įrodė, kad padalintos laisvės nėra. Yra demokra
tinė laisvė arba vergija. Didysis dėmesys ir laukimas rirtkimų 
rezultatų, spėliojimai ir išvedžiojimai yra atviri ir žinomi. Vai
siai malonūs ,tik jų išlaikymui reikia aukos, darbų, meilės, tie
sos ir vieningos veiklos. 100 milionų pavergtųjų arba velkančių 
tą patį jungą žmonių laukia tik vieno brangaus žodžio — laisvė. 
Jų baisas dabar sustiprės, nes Vakarų Vokietijos gyventojai 
parodė, kad jie nenori būti komunizmo vertės individo paveiks
lo žmonėmis, bet žmogiškos vertės ir laisvės nariais. Sveikin
dami Vakarų Vokietijos gyventojus ir jų vadą K. Adenauerį, 
linkime, kad jis ir jo vyriausybė, savo žmonių remiami, lau
žytų geležinę uždangą, neštų laisvės viltį į pavergtąją Rytų 
Europą, skiepytų ir augintų greito išsilaisvinimo ir tokio pat 
triumfo dienos artumą, kokį turi šiandien didelė Vakarų Vokie
tijos gyventojų dauguma. K. Tautkus

buvo
būtų tikrai neanksti pradėti 
dirbti su trečiąja knyga, kuri, 
tinkamiems darbininkams pave
sta, būtų labai ir labai įdomi 
visiems lietuviams, kurie tik mo 
ka savo kalba skaityti.

Darbininkai ir pinigai

Kas šio rimto ir didelio už
darbio imsis? Suprantan apim
tį, aišku, kad tai nėra keliais va 
karais atliekamas darbas. Jam 
reikia pašvęsti daug laiko, ke
lius metus, ir gal dar net ne 
vienam asmeniui. Kadangi mū
sų tarpe nėra istorikų, kurie ga
lėtų metais savo kapitalu gy
venti, reikia laukti entuziazmo 
tokių organizacijų ar asmenų, 
kurie rūpinasi lietuviškais kul
tūriniais reikalais (ar bent skel 
biasi besirūpiną)ir kurie pajė
gia, savęs sunkiai nenuskriaus- 
dami, atsisakyti didelesnio pi
nigo.

Surasti žmones, be asmeninio 
intereso mielai atiduodančius pi 
nigus, nėra lengva. Tačiau mū
sų tarpe yra gan stambių ir rie
bių sambūrių, kurie, šalia finan
sinių operacijų, skelbiasi ir tau
tiniais reikalais besirūpiną. Čia

A. ERDVILAS

Analizuojant tarptautinę pa
dėtį, ypatinga mįsle yra naujoji 
Sovietų Sąjungos politika tiek 
krašto viduje, tiek užsienio rei
kaluose. Neabejotinai rusiško
sios mįslės raktas yra staliniz
mo reabilitavimas. Pradžią tam 
padarė kinų Mao Tse Tungas, 
kuris niekad nesutiko su Chruš
čevo kalitinimais (ir kuris pats 
prisipažino nužudęs 850,000 ki
nų). Po to ir pats Chruščevas 
sausio 1 pareiškė: “Esame sta- 
linistai, kai reikalas liečia kovą 
su imperialistais. Mes turime 
dalintis atsakomybe su Stalinu 
už jo klaidas, nes visi bendradar 
biavome su juo’’. Tuo baigėsi 
Stalino “pasmerkimas’’ ir prasi
dėjo neostalinizmo era. Vengri
jos skerdynės yra tos eros ženk
las.

Sovietų vidaus politikoje di
džiai neraminantis faktas yra 
Chruščevo ekonominės hierar
chijos reorganizacija.. Reorga 
nizacija pradėta pakeitus pir
mąjį vicepremjerą ir ekonominį 
planuotoją M. Pervuchiną (da
bar jau pasmerktą) chruščevi- 
niu stalinistu M. Ziaburovu. Ne
trukus buvo paskelbtas ir smul
kesnis reorganizacijos planas

kaip tik būtų gera dirva pase-j Svarbesni jo punktai yra šie: 
ti geros valios grūdui. Iš tokių 1) reorganizuoti penkmečio pla- 
organizacijų galima paminėti ną; 2) sumažinti fabrikų staty- 
mūsų susivienijimus. Vienas ir bą; 3) gaminti daugiau kasdie- 
kitas pelnytai pasigiria nuopel-1 ninio vartojimo prekių; 4) ga- 
nais. O kad prie anų gausių nuo1 minti daugiau ginklų. Šiam tiks

DVI KNYGOS
VYTAUTAS SEIRIJ1S

Trumpame laikotarpyje mūsų 
tarpe atsirado dvi panašaus 
veido knygos: “Lietuvių Romos 
Katalikų Susivienijimas Ameri
koje’’ (Dr. A. Kučas) ir “Kuni
gas Jonas nuo Kryžiaus (Si
mas Sužiedėlis). Šie du. leidi
niai panašūs keletu atvejų. Abu 
kalba apie Amerikos lietuvių gy 
venimą per keletą dešimtmečių, 
pirmasis daugiau susikaupda
mas ties Pavadinime įvardinta 
organizacija, o antrasis — ties 
vieno asmens, kun. J. Švagždžio, 
darbais. Vienos ir kitos knygos 
puslapiai užpildyti gražia, įdo
mia kalba, o, pagaliau, ir abiejų 
išleidimas skiriasi tik viršelių 
spalva.

Šio tipo leidiniai į skaitytojų 
rankas sunkiai įsipersa. Gal to
dėl, kąd būdavo įprasta juos 
prikimšti tik gražių žodžių apie 
tai, kas viršelyje įvardinta, skau 
dėsnius lūžius, sunkesnes dienas 
paliekant paslėptas už neįžiūri
mos marškos. Gal ir todėl, kad 
šių knygų autoriai nemokėdavo

ti: abu sugebės skaitytojui pri
simeilinti. Ne suktai prisimei
linti, bet savo patrauklumu, įdo 
mumu, plačia apimtimi jam įsi
piršti. Pirmais puslapiais pra
šoks visas kitas savos giminės 
knygos, pirmais puslapiais išsi
skirs savo išauklėtais žodžiais, 
manieromis ir taps skaitytojo 
pamiltomis bičiulėmis. Nes tai 
grakščios knygos, nes jų kultū
ringas, lengvas ir patrauklus
šnekesys nesiriboja tik vienos prantama 
organizacijos bylomis ar vieno 1 
asmens pastoge, bet nupiešia vi 
sus vandenis, kurie su laiko sro- 
ve per keliasdešimt metų nu
plaukė daugelio Amerikos lietu
vių palangėmis. Ir ne tik Ameri
kos lietuvių. Kas vers antrąją 
knygą, regės žiemas ir pavasa
rius Lietuvoje beveik prieš šimt 
mėtį, kuriuose kun. Jonas nuo 
Kryžiaus matomas ne daug kuo 
ryškiau, kaip visi kiti to meto 
Lietuvos gyventojai. O kai šis 
jaunas (tuo laiku) kunigas at
plaukė Amerikon, knyga pra-

pelnų dar vieną pridėjus, pa
minklinį .ilgai neišnyksiantį? 
Kad taip katalikų susivienijimui 
šalia savos istorijos pasirūpinusį 
ir visą Amerikoje prigijusių lie
tuvių istoriją? O gal SLA pasi
imtų šią naštą?

Gal abu susivienijimai kartu, 
bendruose reikaluse solidaru-' 
mą pademonstruojant? O 
gal neturtinga, liesa, bet jautri 
bendruomenė pajėgtų? Gal en
ciklopedijos leidykla?

Kas beatsakys į šiuos klausi
mus? Tik tie gali, kurie šią naš 
tą pajėgtų ritinti. Ar kas ryšis 
ar ne, sunku spręsti, bet kad šis 
užsimojimas, tinkamai vykdo
mas, yra lauktinas, aiškiai šu

lui pasiekti Kremlius griebėsi

Ligšiol visas ūkinio, ekonomi
nio ir industrinio gyvenimo cen
tras buvo koncentruotas Mask
voje trisdešimtyje ministerijų.

Tokia centralizacija ne tik 
neįstengė kelti produkcijos, bet 
smukdė ekonominį gyvenimą at
virkščia proporcija. Todėl reor
ganizacija ir vykdyta pačiose 
smegenyse.

Maskvoj paliktos tik šešios 
ministerijos: aviacinės pramo
nės, laivų statybos, chemikalų 
pramonės, elektroninės pramo
nės, transporto ir atominės pra
monės. Visa gi Sovietų Sąjunga 
padalinta į 92 ekonominius ra
jonus, kuriems duota nuosta
biai daug laisvės ir tik viena 
pareiga — pakelti produkciją 
iki kapitalistinės produkcijos 
augščio. (Rusija sudarys 68 ra-' 
jonus, Ukraina — 11 ir likusios 
13 “respublikų” — po vieną). 
Reikia pastebėti, jog ši reorgani 
zacija gali būti pavojingiausias 
‘‘aktorius laisvajam pasauliui —
ji gali sustiprinti Sovietų Sąjun 
;ą ekonomiškai iki tokio laips
nio, kad neutralios tautos bus 
najungtos jos ekonomijai, prieš 
kurią pasaulinėje rinkoje neatsi
laikys nė JAV. (Svarbu paste
bėti, jog dar prieš reorganiza
ciją pastaraisiais 5 metais So
vietų Sąjunga ypatingą dėmesį 
atkreipė į ekonominę pažangą 
ir pasiekė nuostabiai gerų re
zultatų).

Ir tarptautinėj politikoj Krem

DĖMESIO!
GALIMA DABAR Į LIETUVA IR SIBIRĄ SIŲSTI TIK 

NAUJUS ROBUS IR MEDŽIAGAS. GERIAUSIA TRA 
SIŲSTI MEDŽIAGAS, KAD GAVUSIEJI GALĖTŲ

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

PIRKITE TEN. KUR PERKA JOSŲ 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 
CHICAGO 7, ILLINOIS

grynai kapitalistinio metodo. | liūs pasiekė tam tikrų laimėji-

Atdara kasdien nuo 8:30 vai. 
šeštad. nuo 8:30 vai. 
Sekmad uždaryta.

ryto iki 5:45 vai. vak. 
ryto iki 4:30 vai. vak.

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

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iš gra 
žiansiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

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

Rašykite dėl informacijų. Mūsų tortas $21,000,000.00.

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

ttdar* pirmadieni nno 12 Ild 8, antradieni ir penktadieni ano • M 4, ketvtrtadlea| ano • Ud 8Treėiadien) uždaryta visą dieną, o žoitadlen| ano IMI valandoe pa pietą.

gražiai prabilti, ar nekreipdavo šnekus apie šį kraštą, bet ne tik 
dėmesio nei į kalbą, nei į paša- • apie šio kunigo klebonijas, bet
kojimą. šioms dviem knygoms 
taip pat nebus lengva iš platin
tojų sandėliukų išeiti švieson, 
o ypač dar pinigą uždirbant. Ta 
čiau kas netyčiomis jas atskleis, 
bus maloniai ir nelauktai nu- 
Htebintas.

įtaiko srovė

Šie leidiniai bus sklaidomi ne 
todėl, kad nėra ko kita nusitver

apie tūkstančius lietuvių, kurie 
buvo matomi arba nuo tų takų, 
kuriais kun. švagždys ėjo, arba 
nuo tų, namų, kuriuose jis bu
vo sustojęs.

O trečioji knyga?

Gražus ir mielas darbas atlik
tas. Labai gražus ir mielas 
darbas autorių, vertas ir girti
nas leidėjų. Šiais dviem leidi-

jBeaasaeaaESBaeae |

<|načiač Olulcfu A
ĮX3« JANIS KLIDZEJS

ROMANAS
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27.
Jaunuolių būrys, linksmais balsais skambėdamas, 

pasisuko į Salanų pusę. Po gimnazijos parengimo dau
gelis jo klasės draugų buvo likę pas Kalnietį pasisve
čiuoti, kuris čia pat netoli Salanų gyveno.

Pavasarį jie visi buvo išsikalbėję, kuris ir ką veiks 
toliau. Keli pasiliko gyventi namie, kiti veržėsi toliau.

Juozas Pakuras, Jonas Kalnietis, Donatas Gau- 
ruška, Aivaras Jakupanas, Pranas Goruza, Lija Smil- 
dianytė ir Virginija Zaranytė buvo padavę prašymus 
į universitetą.

Verutė Zaugraitė rengėsi į konservatoriją ir Ilga 
Puškaitė į Kaucmindę.

Benediktas Stulpas ir Aleksandras Aramas stos 
į kariuomenę ir tada — į karo mokyklą.

Salanų gatvėmis eidami jie sustojo prie vieno lan
go, ir Kalnietis sakė:

— Čia gyveno Andrius...
— Taip...
Staiga visi nutilo nuliūdę ir pajuto, kad jų tar

pe nėra to, kuris čia labiausiai turėjo būti.
— Ar Andrius nėra niekam rašęs, klausė Kalnie

tis.
Visi tyliai papurtė galvas ir pradėjo pamažu eiti. 

Aplinkui kilo ir išnyko namų stogai, kiemai ir takeliai, 
ir visur buvo pilna kelių metų prisiminimų.

Įlipė į kalną už Salanų miestelio, dar sustojo ir 
žiūrėjo atgal.

— Ar tiesa, kas čia apie Andrių pripasakota? — 
klausė Zaranytė.

— Aš netikiu — sakė Jonas Kalnietis.
— Tiki ar netiki, bet visi kalba kas kartą dau

giau.
— Kas žino... Pateko į Rygą ir iš rūpesčių — ga

li būti, — dar kažkas, pridėjo.
— Tai tikrai yra melas — sakė pagal savo eilę 

Lija Smildzanytė.
— Iš kur tu žinai apie tai ? — sušuko Goruza.
— Nereikia žinoti. Reikia žmogų pažinti. Ir už

tenka. Tai yra pasitikėjimas.
— Ar tik Andrius Rugajus nebuvo tavo simpa

tija? Ką?
— Kas tau darbo!

I — Kas man darbo? Ne mano čia reikalas, bet aš 
I tik norėjau pasakyti, kad jis turėjo ir savo mergaitę.

Marytę. Puiki mergaitė! •
| — Kokią Marytę?

— Kokią Marytę? Tarsi ji nežinotų ir nepažintų, 
— Marytė Salnytė.

— O! tą mergaitę aš pažįstu...
— Tad ir gerai. Aišku tau? Tu jai menka kon

kurentė...
Goruza mėgo Liją Smildzanytę paerzinti. Ji ne

norėjo klausytis, pasisuko ir nuėjo į šalį.
— Ką jūs ten dalinatės Andrių! Ar negirdėjote, 

kad jis turįs visai kitą. Tikrą rygietę. Geriau melski
tės už Andrių, negu ginčykitės, — norėjo pajuokauti 
Aleksandras Aramas.

— Netarškėk, Aleksai! uždraudė Kalnietis.
Mergaitės rinko gėles pakelėse, berniukai niūnia

vo dainelę. Girdėjosi kažkokia dainelė tolumoje, ir jos 
garsai susiliejo su vakaro mėlynumu ir linų laukų 
kvepėjimu.

— Pasiklausykite — šaukė Juozas Pakuras.
— Na? — daugelis balsų.
— Nuėję pas Kalnietį, visi parašysime Andriui 

bendrą storą laišką.
— Taip, taip!
— Puikiai! Karališkai!
— Atversime sūnų palaidūną!
— Parašysim jam visą Bibliją ir Gerąją Naujie

ną.

lBus daugiau)
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Gerbkime tai, ką Dievas mums skyrė
Š. m. rugsėjo 15 d. j vyko Cle-1 

velando tautinių šokių grupės 
Grandinėlės metinis susirinki
mas. Be grupės dalyvių, susi
rinkime dalyvavo “Grandinė
lės” steigėjas, Clevelando litua- 
anistinės mokyklos direktorius 
A. Tamulionis ir kaikurie šokė
jų tėvai.

Susirinkimui vadovavo grupės 
pirmininkė Aldona Balčiūnaitė. 
Ji pateikė panešimą, vaizdžiai 
atpasakodama “Grandinėlės” kū 
rimo istoriją ir jos gana plačią 
veiklą paskutiniųjų ketverių me 
tų laikotarpyje. Ypač aktyvūs 
buvo 1955 ir 1956 metai. Gau
sios išvykos į kitas lietuvių ko
lonijas bei pasirodymai ameri
kiečių publikai Plain Dealer ir 
Halles konkursuose bei Ohio 
State Fair ir televizijoje padarė 
“Grandinėlę plačiai žinoma ir 
visų mėgstama. Visi šie pirmi
ninkės įvardinti “Grandinėlės” 
gyvenimo įvykiai nevienai šo
kėjai ir šokėjui atkūrė jų pri
siminimuose bendrai išgyven
tas valandas įvairiose scenose ir 
kiekvieno veide buvo matomos 
džiaugsmo šypsenos.

Baigusi šį pilną gražių prisi
minimų pranešimą, pirmininkė 
pakvietė šio susirinkimo prele
gentą, visiems gerai žinomą di
delį jaunimo bičiulį Algirdą Ka- 
siulaitį tarti susirinkusiems skir 
tą žodį. Jo kalba buvo tokia 
įtikinanti ir taip visus užbūrė, 
jog nevienas dalyvių po kalbos 
jautėsi visa galva augštesniu už 
bet ką pasaulyje.

Jis kalbėjo apie tai, kas mes 
esame, kaip mes turime stengtis 
tokiais likti ir kodėl. Jau pati 
gražioji mūsų tautos praeitis 
rodo, jog mūsų istorijoje nėra 
nė vieno juodo taško, kurio mes 
turėtume gėdytis ir nedrįsti sa
ve lietuviais laikyti. Be to mū
sų kalba yra seniausia, mūsų 
dainos — švelniausio turinio ir 
spalvingiausių melodijų. Dai
nos žavėjo net pačias pasaulio 
garsenybes. Mūsų liaudies kū
ryba, menas — tai vienintelis

tokios rūšies pasaulyje. Prele
gentas pabrėžė, kad mes tuo 
turime tikrai didžiuotis ir gerbti 
tai, ką pats Dievas mums yra 
skyręs. Juk tautybė — tai mū
sų prigimties dalykas, kurio 
mums niekas negali atimti ir ko 
mes patys negalime pakeisti. 
Tik gyvenamai aplinkai veikiant 
mes galime savo tautybę apleis
ti, ja nesidomėti ir pasiduoti 
svetimųjų įtakai; to, žinoma, 
mes turime saugotis ir budėti.

Po šių nuoširdžių prelegento 
žodžių sekė sveikinimai. Labai 
jautriu žodžiu mūsų grupę svei
kino jos steigėjas ir ilgametis' 
lituanistinės mokyklos direkto
rius A. Tamulionis. Jis linkėjo 
nepalūžti lietuviškoje dvasioje 
ir entuziastingai dirbti bei puo
selėti tą gražų mūsų tautinį pa
sireiškimą — tautinus šokius.

Tėvų vardu kalbėjo didelė jau 
nimo mylėtoja Šenbergienė. Ji 
linkėjo “Grandinėlei” ir toliau 
vieningai reikštis ir tarp savęs 
kalbėti tik lietuviškai.

Valdybos rinkimai praėjo 
įprasta tvarka ir naujon valdy
bon buvo išrinkti Mirga Mazi- 
liauskaitė, P. Žigas, J. Neimo- 
nas ir A. Šenbergas.

Baigiamąjį žodį tarė grupės 
vadovas mkt. Liudas Sagys. 
Jis — tai tikroji “Grandinėlės” 
siela. Savo jaunatviška dvasia 
ir neunilstamu darbu šią grupę 
jis tikrai sujungė į nepertrau
kiamą grandį ir padarė ją pir
maujančia tarp daugelio šį me
ną atstovaujančių grupių. Sa
vo kalboje L. Sagys išdėstė nu
matytą darbų planą, linkėjo nuo 
širdžiai ir toliau dirbti bei tęsti 
gražias “Grandinėlės” tradici
jas.

Neatsiradus daugiau klausi
mų, susirinkimas buvo baigtas, 
dalyviai, patenkinti tokiu įdo- 
m uiir svarbiu susirinkimu, iš
siskirstė. Ingrida Stasaitė

TAUTOS ŠVENTE
Rugsėjo aštuntoji — Švč. M. 

Marijos gimimo ir Tautos šven
tės diena — Clevelande buvo at
žymėta pamaldomis Šv. Jurgio

John Kasper, vienas iš bruta- 
llrfnsių kovotojų prieš juodųjų į- 
sileidimą į baltųjų mokyklas Na- 
shville, Tenn. (INS)

bažnyčioje ir moksleivių atei
tininkų surengtu minėjimu dr. 
Skrinskų rezidencijoje Willow- 
ick, Ohio.

Moksleivių at-kų užprašytas 
šv. mišias už visą lietuviškąjį 
jaunimą tėvynėje ir tremtyje at 
laikė ir šveintės nuotaika dvel
kiantį pamokslą pasakė kun. P. 
Dzegoraitis.

Erdviame dr. Skrinskų sode 
jaunimas ir vyresnieji ateitinin
kai ir svečiai puikiame rudenė- 
jančiame ore pažaidė, pasišneku 
čiavo ir visi buvo šeimininkų pa
vaišinti.

Iškilmingam minėjimui vado
vavo moksleivis A. Idzelis. Su
giedojus “Marija, Marija”, mok 
sleivis P. Stungys skaitė refe
ratą “Vytauto vainikavimas”. 
Moksleivis Ad. Malėnas perskai 
tė ištrauką iš Vienuolio raštų

apie Vytautą ir P. Balčiūnas kai 
bėjo- apie lietuvių tautines šven
tes. Ateities Klubo vardu žodį 
tarė Juozas Žilionis. Dalios Pri 
kockytės parengtą montažą švč. 
Mergelės Marijos šventės proga 

' atliko Laniauskaitė, Degutytė, 
Karosaitė ir Gailiušytė. Minėji- 

las baigtas Lietuvos himnu.

Šiuo metu moksleiviams at- 
kams vadovauja valdyba, pirmi
ninkaujant Adui Malėnui. Moks 
leivių kuopą globoja A. Bagda- 
navičius, V. Palūnas, I. Gailiu- 
šienė ir 0. Žilinskienė.

Tai buvo vienintelis Tautos 
dienos minėjimas Clevelande. 
Lietuviuose prigijusi graži ir 
prasminga tautinė ir kartu re
liginė šventė turėtų būti plačiau 
minima.

DRAMOS KONKURSAS
Paskelbtajam dramos konkur 

sui gautas tryliktasis rankraš
tis — ‘‘Dijaniros švarkas”, pa
sirašytas slapyvardžiu Vaižgan
tas. Dramos premijai aukojo 
šie clevelandiečiai: A. ir S. Barz 
dūkai, 0. ir A. Mikulskiai, M. 
Venclauskas, A. Šemeta, J. Kal- 
kauskas, L. Sagys, J. Stempu- 
žis, P. Tamulionis, Br. Snarskis, 
E. ir P. Mikšiai, O. ir P. Skar
džiai, M. ir P. Titai, J. Titas, 
K. ir Z. Gobiai, O. ir P. Žilins
kai, V. Blinstrubas, A. Rukšė
nas, S. Grincevičius, Z. Dautar
tas ir J. Kliorienė.

Emil Skujenieks iš dramos ju 
ry komisijos pasitraukė; jo vie
ton įėjo Vacys Kavaliūnas.

Premijos įteikimo iškilmės į- 
vyks spalio 13 d. lietuvių sa
lėje. Vaidilos teatras ir LB apy

linkės valdyba stropiai ruošia
si. Šitoks įvykis bus pirmasis 
Clevelando lietuvių gyvenime ir 
juo rodomas didelis susidomė
jimas.

“GRANDINĖLĖ” PRADEDA 
DARBĄ

Po vasaros atostogų jaunieji 
ir jaunosios šokėjos vėl pradeda 
savo repeticijas, nes prieš akis 
stovi skubūs pasirodymai ir tau
tinių šokių filmas. Grakščioji 
“Grandinėlė” rengia visai nau
ją programą, kurioje matysime 
Jonkelį, Klumpakojį ir kt. Ir 
šiame sezone bus nemaža išvy
kų — jauniesiems pramogų.

Su sezono pradžia “Grandinė
lė”, o ypač jos vadovas — ne
nuilstantis Liudas Sagys — tu
ri nemaža rūpesčių, nes nepa
kanka šokėjams ir šokėjoms mo 
kytojų; dalis šokėjų negali šiuo 
laiku pradėti, todėl trukdomas 
darbas. Clevelandiečiai mielie
siems šokėjams ir vadovams lin
ki šias problemas sklandžiai iš
spręsti ir ateity garbingai at
stovauti Clevelandą.

i
TRUMPAI

— Spaudos kioske galima įsi
gyti Raštikio atsiminimų II da
lį, “Lietuvių beletristikos anto
logiją”, “Semeniškių idiles”, 
“Valgių gaminimas” ir kitų nau 
jai išleistų knygų.

— Jonas Daugėla pasitraukė 
iš Alto skyriaus valdybos pirm. 
pareigų, nes šį rudenį gilins ag
ronomijos studijas.

— Petras Balčiūnas, pasitrau 
kus Jonui Virbaliui, eina LB Cle 
velando apylinkės pirmininko 
apreigas. S. G.

SPORTAS
(Atkelta iš 2 Dual.J 

ma kartą, ir Špakauskaitė (Det
roito Kovas) nuplaukė per 46,0 
sek., o 100 yd. laisvu st. Šim
kutė (Detr. Kovas), plaukdama 
krūtine, šį nuotolį nuplaukė per 
1:57,4 min.

Kaip matome iš pasekmių, e 
zultatai labai puikūs: devyni 
rekordai pagerinti, du nauji ir 
tik vienas (50 yd. krūtine jau
niams) liko nepajudintas. At
rodytų, kad, žengiant tokiu tem
pu, mūsų vyrai 100 yd. laisvu 
stiliumi nuplauks mažiau kaip 
per minutę, o pasistengusios mo 
terys neatsiliks nuo tarptauti
nių pasekmių.

Taip pat visų plaukikų vardu 
tenka padėkoti rengėjams — 
Rochesterio Sakalui — už pui
kias sąlygas plaukymo varžybų 
pravedimui ir palinkėti to pa
ties sekančių metų žaidynių ren-1 
gėjams. I. B.

SPORTO KRONIKA
— Čhicagos LFK Lituanica

I futbolo komanda rugsėjo 15 
dr. žaidė pirmąsias rungtynes 
“National Soccer” lygos II ra

te. Ji susitiko su vietos italų 
vienuolike, su kuria sukovojo 
lygiomis 1:1. Rugsėjo 8 d. nu
matytos pirmenybių rungtynės 
su ukrainiečių Wingą komanda 
neįvyko dėl lygos teisėjo neat
vykimo. Atsarginių vienuolikių 
susitikimas tarp lietuvių ir uk
rainiečių baigtas 5:1 antrųjų 
naudai.

— Lapkričio 8 ir 9 dienomis
Chicagoje įvyks 20 metų nuo 
Lietuvos krepšinnikų laimėjimo 
Europos pirmenybėse paminė
jimas. Minėjimo rengimo komi
tetą sudaro dr. Stp. Biežis, St. 
Daunys, V. Adamkavičius, Z. 
Žiupsnys, J. Vaičiūnas, A. Lin
gytė, Ed. Šulaitis ir A. Anta
naitis.

— Jaunutis Linartas, gyv. Ci
ceroje, sužeistas Rochesterio 
žaidynėse futbolo rungtynių 
Čhicagos LFK Lituanica — 
New Yorko LSK metu, 8 dienas 
išgulėjo Lorettos ligoninėje. Jis 
negalės žaisti dar ilgesnį laiką.

— Toronto LSK Vytis biule- 
nio “Vytiečių Dienos” Nr. 4 da
ro visai gražų įspūdį. Jį reda
guoja mūsų bendradarbis Alg. 
Banelis; matricas paruošia Elė 
Žėkaitė. Spausdinama 200 egz.

WE URGENTLY NEED
GIRLS —WOMEN

LIGHT ASSEMBLY VVORK
Experience not necessary. — Will train 

5 day week. — Good Pay. — Working conditions ar excellent. 
Permanent positions.—Many company benefits. Good transportation. 

APPLY TODAY

THE MUTER C O.
1255 S0. MICHIGBN

SEE MRS. HILDEGARDE TRA VER

NEMOKAMOS

DOVANOS

MOODY

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

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

TeL Vlctory 2-1272

Apkainavimą lr Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

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

TIKRAS DURAN KREP
ŠYS Vt $100 SANTAUPAS 
Kai Jūs atidarote naują, tau
pymo sąskaitą $100.00 ar 
daugiau, arba Jdedate to
kią pat sumą į jau esamą 
taupymo sąskaitą, tai šj 
gražų, stiprų ir patvarų 
pirkiniams krepšĮ tikro 

“DURAN” medžiagos gau
nate NEMOKAMAI.

Rugsėjo mėnesio taupytojams

TINKAMA MOKYKLAI 
PftfcUTfi V t ši 0.00 SAN
TAUPAS. šis visas kom
plektas pieštukų, liniuotės, 
trintuko Ir drožtuko NE
MOKAMAI, kai Jūs atida
rote $10.00 ar daugiau tau
pymo sąskaitą, arba įdeda
te tokį pat sumą į Jau turi
mą taupymo sąskaitą.

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

GAUNATE AUKŠČIAUSIUS 
DIVIDENDUS

IV 30 
IMI . 
1M2 
1M2.

TIKTAI PASIMCREKITE Į ŽEMIAU DEDAMĄ LENTELĘ 
KAIP MES NEPAPRASTAI IŠAUGOME . . .

DĖKA JCSŲ TAUPUMO IR GERO ĮVERTINIMO
DABAR JAU TURTAS VIRS

1954..
,955.

---------------- 3.074,227.74
■........  4,011.412.04
_________ 5,353,200.00
............ ..... 7,273,403.0$
_ 8,2»1,967.19 
„10,882,452.14

1956 ______ 14,243,990.52
1957 ___16,081,794.67

ŠEŠIOLIKOS MILIONŲ 
DOLERIŲ

Where the SAFFTY oi Your 
Savinga COMES FIRST

Oįlet Hourt for YOUR Ceovmienco 
0 A.M. TO • P.M. (MOTdor. 0 A.M. TO I P.M.

Tundry - Tkurvdey - PrMay, 0 AM. TO S P.M.
QOHD AU DAT Mfedimday

ST. ANTHONY SAVINGS
and Loan Association

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

SERVING YOU SINCE 1922

SKIP’S IV/v.ce 

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUF

ALL PHONES — VVALBROOK 5-8202
September, Rugsėjo 19, 20, 21 d. d.

MARTELL THREE STAR COGNACk. Fifth $4.98

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.99

MONNEf THREE STAR COGNAC Lifth $4.98
GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4.89

CINZANO VERMOUTH >
Dry or Sweet Fifth $.|39

ASSORTED IMPORTED GERMAN AVINES $ “1 -39

MANDOCREMA (GOLD DROPS) IMPORTED
MARSALA WINE Fifth $2.59

ASSORTED IMPORTED LIQUEURS Fifth $2-89

SCHENLEY GIN, FULL QUART
•» Quart $3-93

LOWENBRAU IMPORTED BEER 
Case of 24 bottles $7.95

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

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

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

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

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

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

Jei siųsim Jums
2 poros ..........................
3 poros ..........................
4 poros

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

Mes galime siųsti specialius odos pakietus j 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 pas mus.

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

JONAS G Miniu
J. G. TELEVISION CO. • 2512 W. 47th Str. • FRontier 6-1998 

PATARLE SAKO: GERAS PATARIMAS

BRANGESNIS U2 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 iki 6 vai., pirmau. ir ketv. iki S» vai. Sekm. uždaryta

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVE., CHICAGO, HJL 

Telefonas — FRontier 6 1882

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

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

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

Įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOANI
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti Iki 510,000.00

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

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.

MOVIMC

k IŠ TOU IR ARTI J
HAUJI O/btU TPOKAt- NAUJAUSI KPAUSTrr*) {PAHKYAt

HStį METŲ PATrP/MAS-P/SlSS IPSAtlNIN&AS AATAPAMVYfAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 y. 6g st. CHICAGO 36, ILL Tel. V/Alk^ok 5-9209
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CHICAGOJE
MALDOS DIENOS 

ATGARSIAI
Didingomis Šiluvos Marijos 

garbei iškilmėmis Chicagoje gė
rėjosi taip pat daugelis svetim
taučių, stebėdamiesi lietuvių or
ganizuotumu ir susipratimu. Jų 
atsiliepimai, kaip ir amerikiečių 
spaudos, yra šilti.

Sekmadienį procesijos metu 
daug žmonių vaikštinėjo ir va
žinėjo automobiliais po parką. 
Ir štai nelauktai išgirdo nuosta
bų giedojimą. Kadangi nebuvo 
matyti nei žmonių, nei pačios 
procesijos, tai didingos lietuvių 
procesijos giedojimas jiems at
rodė lyg angelų giesmės iš dan
gaus. Taip gražiai kiti atsiliepia 
apie Šiluvos Marijos šventės pro 
cesiją.

Gautosiomis iš Baltimores ži
niomis, ir ten iškilmingai pami
nėta pirmoji lietuvių maldos die
na ir Šiluvos Marijos šventė — 
rugsėjo aštuntoji. Prel. J. L. 
Mendelio vadovaujama šv. Alfon 
so parapija visuomet gražiai at
žymi svarbiąsias religines-tauti- 
nes šventes. Ir šiemet pirmą kar 
tą ALRKF iniciatyva Šiluvos 
Marijos šventė Baltimorėj praė-

Vaizdai
gystės.

iš juodųjų ir baltųjų drsui-

Perpjove gerklę meilužei
Mary Mae Alexander, 42 m.

amžiaus moteris, pabėgusi iš 
jo nepaprastai įspūdingai. Tikin! Chicagos Valstybinės ligoninės

(psichiatrinės) nužudyta Hamp- 
ton viešbuty, 669 N. Clark Str., 
Chicagoje, kur ji buvo įregist
ruota kaip žmona su Floyd Lee 
Pyatt, atvykusiu į Chicagą iš 
Moore, Okla. Nužudytosios gerk 
lė buvo perpjauta. Areštuotas 
minėtasai Floyd Lee Pyatt, ku
ris iš viešbučio išėjęs bėgo gat
ve, šaukdamas: “Aš nužudžiau 
savo žmoną’’.

Darbininkams nemokami 
skiepai

Šoferiai ir uosto darbininkai, 
priklausą Teamsters unijos vie
netui 710, gaus nemokamai skie-j, 
pus nuo aziatiškos slogos. Skie
pijimas bus apmokėtas iš tos u- 
nijos sveikatos ir gerovės fon
do.

SO. BOSTONO ŽINIOS

tieji prie išstatyto Švč. Sakra
mento prašė pavergta j ai Tėvų 
Šaliai ir savo tautiečiams Dievo 
palaimos.

Lietuviai iš esmės yra katali
kai, tokių yra jų didžiausioji da 
lis. O religija yra pati didžioji 
jų jungtis, — pabrėžia prel. L.
Mendelis.

Sąmoningi lietuviai katalikai 
yra didžiai dėkingi ALRKFede- 
racijai už Šiluvinės Marijos gar
binimo atgaivinimą Amerikos že 
mėje.

Padidino palūkanas
The Exchange National Bank 

Chicagoje paskelbė ,kad padidi
na palūkanas indėlininkams: vie 
ton 2i/> dabar mokės 3%.

Iškamša sustabdė judėjimą
Ties Adams ir Michigan gat

vių sankryža kaikurie žmonės 
išsigandę pradėjo šaukti, kai pa 
matė nuo stalažų, nuo kokio de
šimto augšto, krintantį žmogų.
Atsiskubino policija, sustojo ju
dėjimas, jau buvo norima šaukti 
greitąją pagalbą, tačiau pasiro
dė, kad buvo numesta darbo dra 
bužiais aprengta iškamša, ku
rią kažkas greitomis pašalino 
iš gatvės.

Dukterims paliko tik po $1 
iš $325,000

Frances Connors, čikagietė, ir
jos sesuo Anna Connors, gyve-1 tydos yra kreipiama, kad kiekvie-
nanti Bostone, gavo tik po Sl, naįnas ^tų skirtingas ir pir- 

. ° ... kejai turi dideų pasirinkimą pa-
iš savo motinos palikimo, šie- papuošimų ir įrengimų naujuose
kiančio $325,000. Viskas palikta , namuose.
sūnui, kuris testamente vadina-[ šiuo laiku suvirš 226 namų tu
mas “pasišventusiu vedusiu sū-! *7 , gvve?t?-’us.; namai> 'kurie yra

. , . . . | dabar statomi yra gausiai lanko-
numi”. Palikimas apima 80 a- mi ir matosi, kad greitu laiku ir

NAUJAS GYVENIMO 
RAJONAS

Martin H. Braun kompanija, ku 
ri stato namus per praeitus 27 me 
tus, šiuo laiku praneša, kad jie 
pradėjo statyti paskutiniuosius 
iš 400 namų, kurių vertė sieks 12 
milionų dolerių, Westchester, IU.„ 
apylinkėje.

Westchester apylinkė yra ideali 
mokyklų ir bažnyčių atžvilgiu, nes 
ten yra yra netik pradinių moky
klų bet ir aukštesnių mokyklų. To
kios apylinkės yra ypatingai ide
alios jaunom ir senesniom šei
mom.

Namai šiame rajone yra nepap
rastai gražiai statyti, nes daug a-

partamentų ir 30 garažų.

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurte kenčia nuo SENŲ, 

ATVIRŲ TR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagall ramiai sfidStl lr nakttmli- 
mlegotl nee Jų užaiaenSJualon žaiždo* 
nležCJlmą ir *kau^RJ1mą aenų atvl 
ru ir ekaudžlų žalždų uždekite 
LEOUIO Olntment Joe gydymo 
ypatbyee palengvina juau ekaudSJI 
mg lr gal Saite ramiai miegoti nak. 
t) Vartokite Ja tapgl nuo akau 
džlų nudegimų. Ji taipgi paSal'-' 
nležSJImą ilgoa vadinamoa PSORIA 
818. Taipgi paAailna perASJlmą ilgo* 
vadinamoa ATHLETE.H FOOT, au 
atabdo džiovinimų odoa lr perplyžlmu 
tarpplrSčlų. Tra tinkama vartoti nur 
džlOatančioa auakllaioa odoa dedlr 
vinių, odoa lAMrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti valkučlama, kada 
paalrodo akaudua lAbSrlma* nuo vy 
■tykių. Ji yra gera gyduoU nuo IA- 
virtinių odoa Ilgų. I^e
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
ot.. 11.86, ir H.60.
Pirkite valatlnSaeChl- 
cagoj ir apylinkėse—
Mllwaukee. Wlac.. Oa- 
ry, Ind. Ir Detroit. Mi
chigan arba raityki
te I r atalųaklte Mo
ney order J

MOKYKLOS PRADĖJO 
DARB >

Visos Bostono valdiškos ir pri 
vatinės pradžios ir vidurinės 
mokyklos pradėjo darbą rugsėjo 
5 d. Tą dieną pradėjo darbą ir 
mūsų parapijos mokykla, kuriai 
vadovauja seselė M. Imelda. A- 
biejuose mokyklos namuose yra 
daug pataisymų, kurie iš para
pijos reikalauja nemažai išlaidų.

Rugsėjo 7 d. pradėjo darbą 
lituanistinė mokykla, įžengusi j 
devintuosius mokslo metus. Bu
vusiam mokyklos vedėjui .1. Vai 
čaičiui atsisakius, vedėjo parei
gas dabar eina Ona Girniuvie- 
nė.

Šiais mokslo metais nebegalės 
važinėti iš Lawrence abu Vasy- 
liūnai. Taigi vėl nėra kam dės
tyti muzikos. Taip pat negali 
dirbti Eivienė. Nauja vedėja ir 
tėvų komitetas baigia sukomp
lektuoti naują mokytojų sąsta
tą. Pamokos vyksta įprasta 
tvarka — 9 vai. ryto. Laukiami 
nauji mokiniai.

LIETUVIŲ RADIJO PROGR. 
NAUJOSE STOTYSE

Ligšiol Minkų ir “Laisvės 
Varpo” radijo programos buvo 
toje pačioje stotyje — WBMS. 
Tą stotį perėmus naujiems savi
ninkams, nebegalima turėti joje 
lietuviškų programų. “Laisvės 
Varpas” nusikėlė į stotį WHIL, 
iš kurios yra perduodama ir A. 
Kneižio programa. “Laisvės 
Varpas” rugsėjo 8 d. jau per
davė programą iš naujos vietos. 
Programa būna 8 vai. ryto. Sto
ties banga — 1430.

Minkų radijo programa nusi
kelia į Lynn miestą ir bus per
duodama iš stoties WLYN ban
ga 1360 kas sekmadienį 2:30 
vai. popiet.

PADARYS VIENOS 
KRYPTIES GATVES

Bostono miesto susisiekimo

lapkričio 15 d. padaryti vienos 
krypties daugumą So. Bostono 
gatvių. Abiemis kryptimis bus 
galima važiuoti tik Brodaway, 
D ir L. Str. ir tomis gatvėmis, 
kuriomis eina miesto susisieki
mo autobusai.

Didžioji aikštė prieš So. Sta
tion greitai bus atidaryta susi
siekimui. Ji buvo ilgai uždary
ta dėl to, kad ten buvo veda
mas po žeme didysis naujasis 
kelias.

skambėjo Jaunimo choro (diri
gentas I’. Morkūnas) padainuo
tos keturios dainos. Tautinių šo
kių grupė pašoko Rugelius ir 
Malūną. Minėjimas baigtas Tau
tos himnu. Dalyvavo apie 200 
žmonių. Minėjimą organizavo 
LKVS-gos "Ramovės” Melbour
no skyriaus valdyba, 

►oooooooooooooooooooooooooo

KVIEČIAME
PAMATYTI

NAI'JVS, PATOBULINTUS 
JAU 1U5S M. MODF.LHH:

• TELEVIZIJAS
• Hl EI FONOGRAFUS
• VISOKIUS RADIJUS 
— Didelis pasirinkimas 
— Pigios kainos
— Sąžiningas patarnavimas 
— Viskas garantuota.
Aplankykite Slą modemišką 

elektronikos parduotuvę

Pranešimas
VIKTORO KO 21008 
Lletuvišlu. gazolino stotis lr auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6769 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9633

iJ.iDAina
lūlTCLEVISIOn

TRUMPAI
— Bostono Lietuvių Kultūros 

Klubo Valdyba savo posėdyje 
pasiskirstė pareigomis ir numa
tė veiklos gaires. Valdyba da
bar yra tokios sudėties: dr. J.
Gimbutas — pirm., VI. Kulbo
kas — vicepirm., dr. St. Jasai-
tis — sekret., J. Strazdas — ka Csales- Service) 
sin. Valdybos narė A. Čibienė 
išsikėlė į Los Angeles ir jos 
vieton teks rinkti kitą.

— Dr. K. Cirtautas, anksčiau 
dėstęs Newton Šv. Dvasios ko
legijoje, o praėjusius metus pra
leidęs Vokietijoje, dabar išvyko

Įdirbti į Misericordia College,
1 Dalias, Pa. Artimi dr. K. Cir- 
tauto draugai Aleksoniai rugsė
jo 8 d. savo bute surengė vai
šes, kuriose dalyvavo būrelis ar
timesnių draugų. Ta proga dr.
K. Cirtautas papasakojo savo 
įdomių įspūdžių iš gyvenimo 
šiandieninėje Vokietijoje.

— LSK Dainavos gegužinė 
įvyko rugsėjo 15 d. Romuvos 
parke, Brockton, Mass.

ta«. Ini. A. ŠIMĖNAI- 
8821 8. Halsted — OLiffsiile 4-56«6 

Atdara: kasdien 9—8, pirmadieniais 
lr ketvirtadieniais 9—9 

0<XKKXK>0<X><XXXXXXXXXXHX>0<>0

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialvbė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS OLIS, sav.
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

NORBUT'O, vyrų rūbų ir 
reikmenų krautuvė, greitai 

i išsikels į naują vietą ir bus
NAUJAUSIA IR GRAŽIAUSIA 

1 KRAUTUVE
Bridgeporte, adresu 3404 
So Halsted SL (Prie Ler- 
ners maisto produktų krau
tuvės ).

ATVYKITE DAR Į 
SEN4 VIETJį.

3358 So. Halsted ir pasi
naudokite didžiuliu išpar
davimu pigiai nusipirkti: 
marškinių, kelnių, švarkų, 
diržų, kaklaraiščių ir kitų 
vyrams reikalingų reikme-

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 

ĮRENGTI nauja

R H E E M

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AIR-CONDITIONER

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

GAZU AR ALYVA

AUSTRALIJOJ
— Paminėtas Dariaus-Girėno 

skridimas, šiemet Melbourne šį 
minėjimą Šv. Jono parapijos sa-j
Įėję atidarė J. Motiejūnas, pas- 
kaitydamas Bernardo Brazdžio
nio “De Profundis”. H. Paškevi
čius perskaitė Dariaus-Girėno 
testamentą. Jautrią ir įdomią 
paskaitą skaitė Vyt. Tamušai-

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

tvarkytojai yra numatę nuo tis. Meninėje dalyje darniai pra

PERKRAUSTAU
K A L D U S 

Vietoje ir iš toliau
K. EIDUKONIS

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

LEE’S AUTOMATIC 
HEATTNG

įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, Hl.

TOvvnhall 3-6670 
BIshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

Jau laikas užeiti į...
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

tie bun išparduoti.

Jei jieškote naujų rajonų apsi
gyvenimui, nepraleiskite progą 
aplankyti \Vestchester, III., anvlin 
kę ir pasižiūrėkite kaip namai y- 
ra statomi Martindale rajone 
VVestchester, III.___________(Skelb.)

SOPHIE BAI. CUS
RADIO PROGRAMA

IS WGRP atotiea — Banga 189< 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—9 »
NUO PIRMAD. IKI PENKT .r

8:46 Iki 9:80 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:80 iki 9:80 ryte 

SEKMAD. S:XO—»:8O v. r. U Htotle. 
WOPA — 1400 kll.

7159 So MAPLEWOOD AVĖ. 
Cbicago 89. lll HKmlock 4 2418. •

LEGIIIJ), Department I). 
6618 W. Eddy SL. Chicago 34. III,

DAŽYMAS 
DEKORAVIM AS

VL. VAITEKONAS
Dažome ir dekoruojame 

(vairiom:* dažymo-dekoravl- 
mo technikomis bei pavelka- 
lai* — BAŽNYČIAS, SALES, 
GYVENAMUOSIUS NAMUS 
iŠ vidau* ir IA oro

Ekspertą* vidau* dekora
tyviam (rengimui — interior 
decorator. — Spalvų parin
kimas ir pritaikymas prie 
kilimų, baidų, užuolaidų Ir 
kt. Turime viaua draudimu*. 
7144 S. SACRAMENTO AV.

Tel. PRospect 8-2215

Reikia būti tinkamai apsirengusiu!
Atvykite į SHERMAN'S KRAUTUVĘ ir čia galėsite savo 
pageidavimus įvykinti, nes Sherman's gavo naują di
džiulę siuntą naujausios mados rudeninių ir žieminių 
rūbų vyrams ir jaunuoliams.

u'

i

KOSTIUMAI SU 2 POROM 
KELNIŲ

importuotos Vilnonės medžią,- 
gos, paskiausios mados raniao- 
mis preciziniai užbaigtas.

$75-22
Pilnas pasirinkimas rudeninių 

ir žieminių paltų

Jaunuoliams yra parūpinta 
visas apsirengimas. Dydžiai 
nuo 8 iki 20, kaip drūčkiams 
taip it normalaus dydžio.

Kiekvienas kostiumas yra taip puikiai pagamintas, kad jį dėvėsite su 
pasigėrėjimu. Su dviem porom kelnių jūsų eilutė atrodys kaip nauja ilga laiką.

S II E K M A \ ’ S
Vyraujanti vyrų Ir jaunuolių rūbų krautuvė Town of I-ake kolonijoje

4648—50 So. Ashland Avė., Chicago 9, Illinois

• DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

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

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

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

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

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

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

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayctte 3-1063

B. R. Pletkiewicz, prez.; E. R. P1etklewtcx, aekr. lr advokatas
Mokame aukštu* divldendtia. Keičiame čekliai. Parduodame tr perkame 

r»l«t,hč« honua. Taupytolama patarna viniai Bemokamai.

Pradekite taupyti atidarydami Mikuli, Aiandinn. Apdrausta Iki • IO.OOO.

Darbo valandoa: pirmad. lr ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr lr penk. 9 iki 5; treč. uidaryta. o Aušt nuo 9 iki vidurdienio.
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pajieškojimai CLAbSlFIEU and HELP WANTED ADVERTISEMENTS
Didėja tikinčiųjų

skaičius Amerikoj

Jieškomas JUOZAS RUTKAUS
KAS, sūnus Kazio, kilęs iš Lietu
vos, Jurbarko miesto. Esama žinių 
būk tai gyvenąs Chicagoje. Jis

REAL ESTATE REAL ESTATE

... .2 iiMUj. mr., 5 k. |h> 3 m. SIU—22.340
piits Urbu kus nors žinantieji apie i n, 5 n 7 |^M 2 kur. 17.500 

NEW YORKAS. — Pagal met jj prašome pranešti šiuo adresu: Gnieery krautuvė ir 3 kam. *io,uoo 
“V«at4wv,viz „f A mpriran Jadvyga Rutkauskaitė, 2080 Clark- Turime ir «kiu«iau namų iMudrinkimut 

tašų 1 tai DOOR OI Allluildll da|p Detroit H Michiean Tarpininkaujame IH'TUS išniioniitoli
Churches" 1958 visų tikėjimų
tikinčiųjų skaičius Amerikoje Jieškomas VINCAS RADZIU-
paaugo 3G, o gyventojų skai- J-JAV atvykęs 1917 m.,
.. b J .r 1936 metais gyv. Chicagoje. Jieš-
cius apskritai paaugo 1,7 <• . Vi- k0 se8uo į§ Sibiro, žinantieji jo 
so tikinčiųjų yra 103,854,954. j ar jo vaikų dabartinį adresą ma

lonėkite pranešti: V. Jakui, 6736 
Tarp jų protestantų yra 60,- S. Campbell Avė., Chicago 29, III. 

148,980, Romos katalikų 34,563,-1 Jieškoma MARIJONA KUS-

S.A VISKAS Rp*’
24311 W. «tt St. HE. 4-0202

851, žydų 5,500,000, ortodoksų 
2,598,053, budistų 63,000, musui 
monų 20,000. Be to, dar lenkų 
tautinei bažnyčiai priklauso 351, 
058.

Protestantų tarp daugelio gru 
pių stipriausia yra baptistų baž
nyčia — 20 mil. narių, toliau ei-

Prieš pirkdami ar parduodami na
mus, biznius, sklypus ar ūkius 

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLICKAITfi, pagal pirmą vyrą TAMU- 
LEVIČIENĖ, gyvenusi West Vir-' 
ginia. Jos tėvas Aleksandras Kus- 2405 W 51 St. WAlbrook 5-5030 
kvs gyveno Kvėdarnos parap., Ši- pR0Speet 8-3579 (vak. ir sekm.) 
lalės rajone, Yra žinių iš Lietuvos 
Atsiliepti arba apie ją pranešti —
Kazys Kavaliauskas, 1428 S. 49th TIK $5,000 ĮMOKĖTI
Court, Cicero, III.

Jieškoma ONA NORBUTIENE, 
d. Juozapo Rubio, anksčiau gyv. 
Westville, III. Yra žinių iš Lietu- 

na metodistai su 12,000, liutero- i vos. Atsiliepti arba apie ją pra- 
nai su 7 mil., presbiterionai su 4 nešti šiuo adresu: Kazys Kavaliau 

skas, 1428 S. 49th Court. Cicero,
mu- Illinois.__________________________

Statistika rodo, kad dabar 62!

Itl.TAS Piltu IMS I z #25,000
Mūr. 2 aukštų: upučioj bizniu ir t 

, i.,.i.,o. butus. Karš- 1
to vuadi'iia apšildymas, ivūsyj niekuo 

,aa>a i.. u,u,alias mūr. ga- i 
ruzaji. Didelės pajamos. A. Rėklaitis.

(I K AM 11. M T lt. RI.Z1IU \< IJA 
li metų. 37 y, pėdų sklypus. Du blokai Į 
nuo Maramlie parko, šildymus guzu. i 
2 karų garažas. $19,500. A. Kalbius. 

APIE 00,000 ĮMOKĖTI
Gružus, priveik naujas niuro namas j 

su garažu.Gazo šildymas. Daug prie
dų. Arti musų ofisą. Savininkus turi * 
greit parduoti. Volodkrviė us.

3 BI TAI 1*0 0 IvA.M lt.
Mūrinis, brigaton Parke. Keram sto 

vyj. šildymas karšiu vand* niu-alyva.
2 aulo garažas. Nepaprastus pirkinys 
uz *28,000. A. Šiiulis. (

P. LEONAS
RBAL EišlATb 

2735 VVest 71st Street 
Visi telefonui: \VAlbrook 5-0015

HELP WANTED — FEMALE HELP WANTED FEMALE

3-jų butų — 3, 4, 5 kamb. pa
jamų namas. Gage Parke. Centr. 
šildymas alyva. Kaina $19,000. 
tVAlbrook 5-5030 arba vak. PRos- 
pect 8-3579.

Med. bung. 6 k. 3 m. garažas, pil- Naudokitės mano teisingu patarna- 
nus rūsys, ski. 3 2 p., cent. šildymas vimu.

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą.

*13,500.
4 m. senumo mūr. bung. 6 kamb.,

Jieškomi: 1) DOMICĖLĖ BER- 7 s^mitg šliuzu
iš 100 yra tikintieji. Prieš šim- NOTAITE RAZMIENE, ADO- alum langai, nauj. garaž. $24,000 

MAS RAZMA, kilę nuo Rietavo. Mūr. 2 a. po 6 k. oent. šild.. sklyp 
2) KAZIMIERAS JASAS, kilęs iš 31 pėdų. garažas. *28.000.
Stumbrių km., Telšių apskr. 3)
PETRAS GAIDELIONIS (GAI
DYS) iš Buiviškių km., Saločių 
valsč. Jieško giminės, iš Lietu
vos. Rašyti — O. Jasienė, 345 W.
VValnut St., Crown Point, Indiana.

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400
tinę metų buvo tik 20 iš 100. Per 
paskutinius trisdešimt metų ti
kinčiųjų skaičius paaugo 1009r, 
o gyventojų skaičius tik 40 G .

Kalėjime varę degtinę

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. Cl.iffsUle 4-7450; Res. 

YArds 7-2046 

Illinois Valstybiniame kalėji
me, Pontiac skyriuje .tunelyje, 
kur yra šildymo vamzdžiai .kali
niai buvo įsitaisę degtinės varyk

Pranas Čilinskas iš Sibiro jieš
ko savo brolio JUOZO ČILINS- 
KO, s. Domo, kilusio iš Laugiriš- 
kių kaimo, Vaiguvos vals., Šiaulių 
apskr. Atsiliepti — Chioago, tel. 

, . ........ . ER 6-6654, kur gaus brolio adre-lą, kur įs džiovintų vynuogių, :
bulvių lupynų, ryžių, vaisių sul-1. 
čių, cukraus ir kitų maisto liku
čių varė degtinę. Sargai jau ank 
sčiau įtarė, kad tai daroma ,nes 
pastebėjo trejetą girtų kalinių. :

MISCELLANEOUS

Š IL D YM A S
A. Stančiauskas instoliuoja vi- ;

Trys kalėjimo sargai suspenduo 811 geriausių Amerikos firmų gazu
.................... ir alyva kūrenamus pečius fur- ,
ti dvidešimčiai dienų uz neparo- Qaces), visų dydžių oro vėsintu- 
dytą reikiamą budrumą tarny- vus (Air oonditioners) ir atlieki- 
. • visus skardos darbus

__ ’_________________  1546 S. 49th Court, Cicero,
tlllllillllinillllllllllllllllliillllllllllllliiiii TeL OLympic 6-0775 nno 8 vaL

RADIO PROGRAMA Telefonas nuo 5 vai. vakaro:
OLympic 2-6752Liet. Radio Programa iš stoties 

WLYN, 1360 kil. sekmadieniais 2:30 
—'3:00 vai. popiet: liet. muzika, dai
nos ir Magdnlės Pasaka. Biznio rei
kalais kreiptis j Sic,Miną Mink u. 
Baltic Florist, Gėlių ir Dovanų Krau
tuvė, 503 E. Broadvvay, So. Boston 
27, Mass. Tel. So 8-O4S9. Ten pat 
gaunama laikraštis “Draugas”. 

IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl

63rd STREET SPECIAL

B & M CLEANERS
2043 W. 03rtl St. l’R 0-3510 

10038 S. Kedzie, Et ergreen Park 
GArtlen 2-0084

Pilnas siuvėjaus patarnavimas. Visas 
darbas atliekamas vietoje.

Visi rūbai grąžinami plastikiniuose 
maišuose. Paimame ir pristatome.

IJET. APT>RAITT>OS AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Not aria tas Valuty 
bės patvirtinos kainos

Prieš darydami apdraudas kitur 
oasiterrauklte pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
VVAlbrook 5-8071

IMTFRNTATK INSURANCE AGENCY 
0108 S. Ashland Avė., Chicago 30, III.

CICERO 2-jų butų apkaltas me
dinis namas. 5 ir 6 kamb. Arti 16th 
ir 50th Avė. Karštu vand. apšild.

12 autom, garažas: 30 pėdų skly
pas. $17,900. SVOBODA. 6013 
Cermak Rd. Bishop 2-2162.

Parduodamas MEDINIS NAMAS.
2 butai po 6 kamb. ir krautuvė. 

4064 S. Artesian Avė.

VERONIKA OVERLING
(RUPAINTTC)

Gyveno 3344 S. Union Avė. Tel. 6-4834
Mirė rūgs. 18 d., 1957, 11 vai. ryto.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno virš 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys: Mary Mikšis, 

žentas Juozapas, Helen ir Lucy, 4 sūnūs: Antanas, marti 
Ona, Kazimieras, Mykolas, marti Edith, ir Walter, 5 anūkai, 
4 proanūkai, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Tretininkų Apaštalystės Maldos ir Gyvojo Ro
žančiaus Draugijoms.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 S. 
Lituanica Avė. Laidotuvės įvyks šeštad. rūgs. 21 d., iš kop
lyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnūs, marčios, žentas, anūkai ir 
proanūkai.

Laidotuvių direkt. Antanas M. Phillips. Tel. YArds 7-3401

VIRŠ 15.000,000 Amerikos gyventojų žino.

kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

Universal Savings and Ixian Association nžttkrlna sangnmą 
Ir gražų pelną.

Saugumą nžtvlrtlnn Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Ild 
$10.000.00 kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai, n pelną — 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškas. 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
J

DĖMESIO

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. TVAlbrook 5-7670 ir 
Dlbson 8-4938

• Generalis kontraktorius nau 
Jų namų statybai, įvairiems re
montams Ir namų pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mą. namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento tr medžio 
darbus • Apkainavimal nemo
kamai.

I

I

IŽ ARTI IR TOLI BAnDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis m pilna ap- 
dranda. Pigns ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. 07th PI. Chleago

III. WAlbrook 5-8063

REAL ESTATE
Marųiiette ir Brighton {Mirkt*

Mūr. 2 {rt. |m> 2 mieg. c. 611.—020.200 
Mūr. 2 |m> U, c. šilti., gar, ntiplginlal 
Mūr. 3 apt. kraut., c. 6. gar.—010,500 
Meti. kiti.tlž. 4 kb. 6. šild.—014,000 
Yra gerų nutįsto krautuvių, lubai pig. 
k ra pigių ir |Mdningų namų sąrašas

BUDRECKAS Realty
4081 Archer Avė., LA 3-3384

BRIGHTON PARKE:
Mūr.-med.: 5 ir 6 kamb., šildymas

' dujų pečiais, 50 p. sklypas, mažas 
įmokėjimas. kaina tik *12.500.

Mūr. 4 butai: 3 po 3 ir 6 kamb.,
I centr. alyva šildymas, 275 dol.. paja

mų ) mėn. Ir sav. 6 kamb. outas, ge
rai prižiūrėtas namas.

Mūr. 2 po 6, centr. šou. vienam liū
tui, 30 pėd. sklypas, netoli nuo mo
kyklų, kaina *24,500.

GAGE PARKE:
Mūr. namas su krautuve ir 4 kmb. 

Imtu; automatinis šild. modernus bu
tas, patus sklypas, žema žaina.

SV. KRYŽIAUS parapijoje:
Med. 6 butai po 5 kmb. su vonio

mis ir vandens šildytuvais, 240 paj. į 
mėnesį, namas gerai aptaisytas, kai
na $18,500.

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

REIKALINGOS

* REGISTERED NURSES
* Licensed Pract. NURSES
* K-RAY TECHNICIAN
* MEDICAL UBRARIAN

PILNĄ AR DALINĄ LAIKĄ
Darbas jūsų apylinkėje. Geras atly

ginimas. 40 vai. ar mažiau į sav. Ma
loni aplinka. Liberal Personai Poli
cies. Group Insurance Privilegee.

Reikalinga skaityti, rašyti ir kal
bėti angliškai.

Telefonuokite arba, atsilankykite į

ORTHODOK JEWISH HOME 
FOR THE AGED

I«A» S. AIjBANY. Tel. IiA 1-2333 
Director of Nurses

6 kamb. bungalow ir tuščias 
sklypas. Pilnas rūsys ir pastogė. 
$14,500. 4227 So. Scoville Avė.,
Stickney, III. Atdaras apžiūrėji
mui sekmad. nuo 1 iki 5 vai.

BUILDINO & REMODELING

MARQUETTE PARKE, mūrinis 3 
metų senumo. 2 butai po 5 % kamb., 
ištisas rūsys ir pastogė (attic). Ra- 
diat heat. Kiekvienam butui atskiras 
boileris. Dvigubi langai. 2 automob. 
mūrinis garažas. Namas tikrai pui- 

. , kiame stovyje. Reikalinga pamatyti,
KITI,R. 2-jų augštų mūr. Liųuor j ka(1 Įyertintumėt.

store ir baras 1-nie augšte. 8 k. bu

GAGE PARKE
2-jų augštų mūr. 5 ir 6 k. sii 3 k 

modern. įrengtu butų rūsy. 2 autom, 
mūr. garažas. Atsineškite rankpini
gius. Pilna kaina $2G.5U0.

tas antrame augšte. Apyl. 68-ta ir 
Ashland. Biznis veikiantis nuo 1919. 
Savininkas verčiasi kita profesija. 
Kaina už namą $24,000.

2 augšt. medinis 2-0 ir 3 kmb. Cot- 
tege. 50 pėdų sklypas su $135.00 mė
nesinių pajamų ir savininkui butas. 
Aluminum langai, garažas pilna kai
na $17,000.

šv. Kryžiaus parapijoje 2 augšt. me 
dinis 2-4 kamb. gazo pečiu šildymas. 
Kaina $13,900.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
Insurance Notary Public 

5010 So. We»tern Avė.
PRosp. 8-2234 arba HEm. 4-7085
Atdara kasdien nuo 9 iki 9 vai., 
šeštad. ir sekmad. nuo 9 iki B v.

00000-0o o o-o-o o oo oo ooo 00-00000
KADA MOKITE PIRKTI AK 

PAKI>U<yri NAMUS
Kreipkitės į

801’KYCH REAIj ESTATE 
8-107 S. Kedzie Avė. VVAlbrook 5-3210
AGENTAS ,ALEX KANAVEKSKIS 

000000-0000000-000-0000oooooot

TAVERNA IR RESTAURANT, ge
roje vietoje. Du-oda pajamų virš 
$100.00 j dieną. Tra 5 kambarių bu
tas, prie tavernos, kuris apšildomas 
karštu vandeniu. Dar yra atskiras 
sklypas. Retai pasitaikanti proga įsi
gyti gerai išvystytą biznį.

Ant VVestern Avė. 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 
norinčiam pradėti nuosavą biznį. Sa
vininkas parduoda nebrangiai. nes 
jau pasirengęs į kitą vietą.

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

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

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LPdlov* 6-5900

Brighton Parke — mediniai namai
2 po 5 k. $12,500 arba 2 po 4 k. 

$10,500; geras biznis 2-m žmonėm: 
grosernė su įrengimais ir prekėm, 
butas 3-jų kamb. $2,800; mūr. 2 po 
4 k. ir med. 2 po 4 k. viena nuo-

WS3S383S3S3WS383S3£3S3S3S3CMS3KX3W
Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy
mo, pertvarkymo (remodeling) darbai

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, III. 
Tel.: YArds 7-9675 arba CL 4-7450r

Namų statyba, (vairūs pataisymai 
ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai Iš
planuotas, patogus, gražus lr pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. SIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 0-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien lr sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 516 
Nolton, Wiilow Springs. DL

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

Statome naujos namas ir garažas. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairias remonto darbas, skabiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 0-2703 nuo 0 vaL 

ryto iki 7 vai. vakaro
Tel. OLympie 2-613t nno 0 vaL 

vakaro iki 11 vai. vakaro

2nd GIRL
FOR BEAUTIFUL NEW 

AIR-CONDIT1ONED RECTORY 
Every Convenience 

Top Mages & Itoom 
Relieve Cook on Day Off

ST. ISAAC JOGUE’S
306 W. 4th St. Hinsdale, III. 

Call FAculty 3-1248

SECRETARY
under 40

to t-ongenial pastor in beautiful 
air-cond. office. Light bookkeeping. 

Top wages.

ST. ISAAC JOGUE’S
300 H. 4th Str. Hinsdale, IU.

Crtll FAculty 3-1248

SEWING
MACHINE
OPERATORS

Age 18-50
Experience on single needle 
power machines. Experience 

with leather helpful.

* PIECE WORK
* STEADY
* DAYS

Apply in Person 
8:30 a. m. to 4:30 p. m.

W I L S O N 
A T H LĖTI C 

GOODS'
8840 W. Palmer

RIVER GROVE,, ILLINOIS 
MR. E. W PAUL

HELP WANTED -- MEN

Švnč. P.M. Gimimo parap. sa
vininkas parduoda 5 kamb. mūri- savybė. Primsime gerą pasiūlyma 
nį namą, galimybė įrengti daugiau ” —“ ' « *—*r.. ._  ., . nj namą, ganmvue ireiigu (jaugiau , Marųuette I’arke mūriniai: 2 butu

Patyrimas susidaro ne is tų itamb. Keramikos koklių vonia ir geram stovy. $26,ooo, o taipgi m
dalykų, kuriuos matėme, bet iš virtuvė. Ąžuoliniai papuošimai. 2 *rkį:k^^eį!8“oO^*2i.oon.
to, ką apsvarstėme. autom, garažas. Kilimai ir kiti Gage Parke mūriniai namai: Nau-

r ™ n -i priedai. 7243 S. Albany Avė. i jas 2 po 5 k. — $83,500, įmokėti 
—d. M. pereda PRospeet 6-3423. $G,ooo; naujas i% augšto — 6 ir 3

________________________ ______________ __________________ _________________ kamb. — $23,000; grosernė ir 2 butu
7---------------------------------------------------------  ’ 27,000. 4 butų geros pajamos, ?

j mašinų gar., centr. šild. $44,000.
Kitur tarp lietuvių kolonijų mūri

niai: 4 butų 2 po 5 k.. 2 po 4 k 
i Garažas. Centr. šild. 2 sklyp.. *19,000 
[ taverna Ir 3 butai, rūsys, garažas 
Į $12,500; 4 butų, rūsys, pastogė.

$16,500: stiprus mūras: taverna ir 
5 butai. *25,000, mažas Įmokėjimas 

. Pajamų virš *4,000.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 8-8881

Gražioje vasarvietėje (Michiana 
Shores) parduodami du sklypai. 
Kaina $2,000. Blokas nuo Michi- 
gano. Vanduo. Elektra. Informa
cija: Tel. East Chicago 1502-J.

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

NORVILĄ
REAL EHTATE SALES 

2000 W. 5Mta St. Tel. PRoapect S-&4&4

Nuostabi knyga apie mūsų dienų antgamtybes 
piasiveržimo reiškinį

“VERKIANTI DIEVO MOTINA 
SYRAKŪZUOSE”

Kan. dr. Ottavio Musumeei’o

Veikalas gyvais pasikalbėjimais, dokumentais ir iliustracijo
mis vaizduoja Marijos atvaizdo ašarojimą Sicilijos Syrakūzuose, 
kai per keturias dienas prieš dideles žiūrovų minias ir net moksli
nės komisijose narių rankose yra verkęs žmogiškomis ašaromis, 
<3ia rasime Pijaus XII minfis apie šį reiškinį, Sicilijos vyskupų 
pareiškimą, mokslinės komisijos ir kitų asmenų pasisakymus, o 
taip pat ir neįprastų pagijimų aprašymus, kurių skaičius jau pra- 
davimo susidarytų koks pelnas tai bus panaudotas naujosios ma
rijonų statybos - vienuolyno ir “Draugo” rūmų skoloms sumažinti, 
šoka 10,000.

Si įdomi knyga šiuo metu Europoje tikinčiųjų ir net liberalų 
sluoksniuose susilaukė stebėtino pasisekimo, pvz., vokiečiai spė
jo jau išleisti net dvi dideles laidas!

Knyga gausiai iliustruota ir kainuoja 2 dol. ir jeigu iš jos par-

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

LITTLE F’IZIM'E’R PARAP. reika
linga GERA, PRITYRUSI YIRE.IA. 
F’ietvakarų miesto daly, seselių vie
nuolyne. Gyventi vietoje, atskira gy
venimui patalpa, su vonia, 2 popiečiai 
ir vakarai laisvi kas savaitę. Geras 
atlyginimas. Ims švarią, tvarkingą D. 
P. Reikalinga skaityti, rašyti Ir kal- 
oėti nors klek angliškai. Tel. RA 
3-7180 nuo 9 iki 4 popiet; RA 3-0223 
po 4 vai. Klauskite Slster Mary 
Eudes.

6224 S. KEDV6LE
Naujas, 3 mieg. kamb. mūrinis 

namas. Visi kamb. dideli. Arti mo 
kyklų, bažnyčių, krautuvių, prie 
3 autobusų linijų. Atdaras apžiū
rėjimui šeštad. ir sekmad.

COLONY
>902 S. Kedrie REpuhlic 7-8673

GERŲ PAJAMŲ NUOSAVYBE 
1323 S. Slst Avė. 4 butų medinis 
apkaltas namas — 1 — 5 k., 2—4 
k., 1—3 k., pilnas rūsys. Gazo pe
čiai}: apšildoma
1309 S. Slst Avė. 5 kamb. medi
nis apkaltas namas. Gazo pečiais 
apšildomas. Pilnas rūsys, 1 auto
mob. garažas. Bergenas — $9,750. 

PAOLI RBALZTY CO,

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE

MORAS
Builders Gen. Gontraetors 

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

Namų įkainavimas Ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės lr buto telefonas 

PRoepect 8-2013
6800 SO OAMPBELL AVE. 

| CMcaco DL

STATYSIME PAGAL UŽSAKYMĄ

• NAUJUS NAMUS 
♦ GARAŽUS

• PILNAS REMONTAS
Mes parūpinsime finansavimą. 
Prityrę, “bonded”, patikimi sta

tybininkai. Matykite modelį adre
su 5921 S. Narragansett Avė.

QUALITY BUILDERS
Tel. PRuopect 6-0883

Kalbame lietuviškai

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

Stato rezidencinius lr komercinius 
namus, paaifllo sklypus, rekomen
duoją paims; Urflplna

Itus. Skamb. vak.: VI 7< 
Namų tel. Blšhop 7-3340

3737

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI 2-ji patalai, po 
$15; 3 kamyzai langams — 2 po 
45 colius: 1 — 39 col., visi už $10. 
Nesco elektr. Roaster, $20. P. Vai
kutis, 4233 S. Mozart St., Tel. LA- 
fayette 3-0697.

PARDUODAMAS 
10 dalių valgomojo kamb. komp- 
lektas. 5745 So. Troy St.

Išnuom. 6 k. butas šeimai su vai
kais. Teirautis 6602 South Lowe 
Avė., 2-ras augštas._____________

Išnuom. 4 kamb. butas, su vo
nia. 725 W. lTth Place. Norintie
ji pamatyti skambinkite tel. Vir
ginia 7-5533, nuo 6 iki 9 v.v.

Skelbtis “DRAUGE“ apsimoka 

aea jis yra plačiausiai skaitomas 
5106 W, 14th St. OLympic 2-5248 lietuvių dienraštis, o skelbtam 

kaina yra prieinama visiemsMARQUETTE PARKE 
Mūrinis 6 kamb. bungalow.

6633 So. Mozart

Biznieriams apsimoka skelbtis 'Drauge". Pirkit Apšauks Bonus! Skelbkitės "Drauge "!

GENERAL
FACTORY

Age 18-45
* PIECE WORK
* DAYS
* STEADY

Skilled and Semi-Skilled.

Apply in Person

8:30 a. m. to 4:30 p. m.

Wl LSO N 
A T H L E T I C 

GOODS
8840 W. Palmer

RIVER GROVE., ILLINOIS 
MR. E. W PAUL

REIKALINGAS BERNIUKAS 18 
ar 19 metų amž., mokyklą baigęs, 
nuolatiniam darbui. Išmokysime pre
kiauti moteriškų rūbų vilnonių me
džiagų krautuvėje. Reikia kalbėti 
angliškai ir lietuviškai. EDWARI» 
HHAPIRO, Ine., 327 W. Jackson Blv. 

i Sėst. uždaryta.

Tuojau reikalingas
DŽENITORIUS

Pilną ar daliną laiką
NUOLATINIS DARBAS 

(Amž. nesvarbu)

Kreiptis į
RICHTER McCALL

COMPANY
14 N Peoria

7 augštas

I8NTOMTJO4AMA — FOR RFNT

NAMŲ SAVININKAI I
Ts-pininkanjame batų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltai. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Katate
5010 So. YYestern. PRoepect 8-2231

Išnuom. 3 kamb. butas, su bal
dais. Laisvas naudojimas virtu
vės. 4357 S. Washtenaw Avenuue 
(2-ras augš. iš priekio). VIrgiania 
7-5722.

Remkite dien. I)rau^!
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MŪSŲ KOLONIJOSE po 2 dol. — Kupkienė, Kuzbors 
*■ J , • kienė, Mereckienė, Baškauskie-

nė; po 112 dol. — Bortkevičie- 
nė, Neffienė; po 1 dol. — Kis-

Brockton, Mass.

ris įteiktas Nukryžiuotojo Jė- Trys ištikimiausi draugai 
zaus seserims jų projektuoja- yra sena žmona, senas šuo ir

Moterų Sujungus 15 kuojai 
jMuleda statyti koplyčią

Šių metų rugsėjo 2 d. Nukry
žiuotojo Jėzaus Seserų sodybo-

lauskienJ, Lankutienė, Petkie
nė, Šukytė, Cinčienė, Bajalienė, 
Crintas, Beržinskas, Balevičie- 
nė, Svirtūnienė, Pranckevičienė,

je, Brocktone įvyko lietuvių ge- į enėkauskienė, Grušienė, Mažei 
gužinė. Ta proga jau treti me
tai čia /ruošiama kavinė. 1955 
ir 1956 m. kavinės pasisekimu 
rūpinosi Albina Bačkauskienė 
ir Sofija Mantautienė, remia
mos gausaus tremtinių mote
rų būrio. Abejus metus kavinė 
davė gražaus pelno, kuris buvo 
atiduotas seserų koplyčios sta
tybos fondui.

Šiemet tą reikalą paėmė tvar
kyti M. S. 15 kuopos birželio 
mėn. susirinkime išrinktoji ko
misija. Tą darbą pavyzdingai .r 
sėkmingai atliko komisijos pir
mininkė Bronė Meižienė, Sofija

1 kienė ir Butkus — 30 ct. Su
rinkta $30.30, už kuriuos nupirk 
ta reikalingų produktų ir ant
klodė išleidimui. Sūrį aukojo 
Šidlauskienė.

Moterų Sąjungos 15 kuopos 
valdyba nuoširdžiai dėkoja pa- 
reigingajai komisijai, visiems 
aukotojams pinigais ir produk
tais — Zinkevičiui, Kuodžiui, 
Vaitkūnui, Samuliui, L. Senutie- 
nei už gardų kepinį, A. Šedui
kienei už tortą, B. Bolmantienei 
už tortą su lėle ir L. Tamošaitie 
nei už puikų tortą — ežį, Man- 
deikiui už duoną; taip pat K.

Mantautienė ir Sofija Stašaitie- Ploniui. R- Bolmantui, M. Mei
ne (išvykus trečiai komisijos žiui *r Juliui Meižiui už svarbią 
narei A. Sužiedėlienei — koop- pagalbą ištroškusiems; gi inž. 
tuota). J- Stašaičiui ir B. Bolmantienei

už gerą iždo tvarkymą, o Kazi-
Ši energingoji komisija nesi-

mos koplyčios fondui.
Ir moksleiviai — Birutė bei

paruošti pinigai. — Prancūzai. 
Dievas nemoka kas savaitė.

Vienas kelias turėti tikrų 
draugą tai būti vienam.

— Anonimas

Jonas Bogutai iš Baltimorės, Ge bet jįs užmoka pabaigoj, 
diminas Naujokaitis iš New Yor 
ko — grįždami iš moksleivių at
eitininkų stovyklos, užsuko čia 
ir maloniai patalkininkavo.

Negaliu tylomis praeiti pro se 
sės sąjungietes Eleną Plonienę 
ir Juliją Stankienę, kurios, ne
galėdamos pačios prie darbo pri 
sidėti, atleido čia į talką pirmoji 
savo vyrą Kazimierą, antroji — 
dukrelę Dalytę.

Taip pat dėkojame visiems, 
kurie tą gerą darbą rėmė savo 
atsilankymu mūsų kavinėje.

»
Visiems dirbusiems ir atsilan 

kiusiems Dievas padės, nes jūs j 
padėjote daug triūso ir prisidėjo 

i te prie Dievo garbei skirto na
mo statybos savo sumanumu, 
gera valia ir kruopščiu darbu.

K. Keblinskienė

— Danai.
Mes esame 

kankiniai.
savo silpnybių 

—C. Silva

A.

mierui Pareigiui už suteikimą
gailėjo visos savaitės įtempto k klos tal ir krosnies 
darbo. Pasikvietusi talkon B.,
Bolmantienę, O. Pareigienę, D. i Gi ypatinga padėka priklau- 
Pareigytę, O. Valiūnienę, G. Sta so Stašaičių, Meižių, Bolmantų 
šaltytę, D. Stankutę. S. Bajalie- ir Aleksandro bei Sofijos Man- 
nę, R. Petronienę ir A. Baškaus 
kienę. kepė įvairius pyragus K. 
ir O. Pareigių kepykloje ir ge
gužinės metu lietuvišku svetin
gumu priiminėjo svečius kavinė
je ir vaišino, o kitos išnešiojo 
laimėjimams skirtus biletus.

Kavinės patalpas žaviai išpuo 
šė S. Mantautienė ir jos pagal
bininkai G. Stašaitytė ir stud.
Almantas Meižys. Komisijos 
pirmininkė B. Meižienė ir kom. 
narė S. Stašaitienė sava mašina 
pervažiavo sąjungietes ir kitus 
geros valios žmones ir surinko 
aukų pinigais ir produktais. Au
kojo 3 dol. Onutė Radzevičienė,

Azartinis lošimas yra vaikas 
šykštumo ir tėvas išeikvojimų.

— Anonimas
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KUN. DR. JUSTINAS GRIGAITIS
Gyveno St. Stanislaus klebonijoje, Kankakee, III.

Buvo prof. Lotynų kalbos St. Patrick Central High School.
Mirė rūgs. 17 d., 1957, 6 vai. vak. sulaukęs 55 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš šakių apskr., Naujamiesčio pa

rapijos, Gudaičių kaimo.
Amerikoje išgyveno 7 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Pranciška Jakaitie

nė, jos vyras Jonas ir jų šeima, brolis Dr, Pijus su šeima, 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko brolis kun. Jonas, brolis a.a. prel. Alek
sandras, ir penkios seserys su šeimom.

Kūnas pašarvotas M: žeikos-Evans koplyčioje, 6845 So. 
Western Avė. Penktad. 5 vai. vak. bus nulydėtas į Šven. P. 
M. Gimimo bažnyčią. Vakare 8 vai. bus gedulingi mišparai. 
Gedulingos pamaldos už velionies sielą įvyks šešt. 11 vai. 
ryto. Po psmaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sesuo, bretis ir luti giminės.
Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans. Tel. REpublic 7-8600.

A. A.

SESELĖ M. ALEKSINA
(VINCENTA GLOBY TE)

Mūsų mylima Seselė mirė Loretto li
goninėje Chicago, 111., antrad., rugsėjo 
17 d., 1957 m., 9:25 vai, ryto. A. a. Sese
lė gimė Lietuvoje 1894 m. birželio 29 d., 
duktė Antano ir Rozalijos Laurinaitytės.

Į vienuolyną įstojo iš šv. Antano pa
rapijos, Ciceroje. Vienuolyne išgyveno 
36 metus.

Paliko nuliūdime Šv. Kazimiero sese
rys, brolis Antanas, brolienė Magdalena, 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

laidotuvės įvyks šeštad., rūgs. 21 d. 
Gedulingos pamaldos prasidės 9:30 vai. 
ryto Šv. Kazimiero Seserų koplyčioje, 
2601 W. Marąuette Rd., Chicago, III. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Prašome gimines. Seselės draugus ir 
pažįstamus dalyvauti laidotuvėse ir pa
simelsti už a. a. Seselės sielą.

šv. Kazimiero Seserys lr Globių šeima.

t
A. A.

STANISLOVAS
MILANAWITZ

Daug metų gyveno Marąuette 
Parke.

Mirė rūgs. 18 d., 1957 m., 9: 
15 vai. ryto, sulaukęs 67 m. am 
žiaus. Gimė Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

brolis Jonas, brolienė Valerija, 
sesers duktė Adelė Sandman su 
šeima, pusbrolis Pranciškus Ka
tinas su šeima, pusseserė Domi
cėlė Jasutienė. jos vyras Kazi
mieras, švogerka Eleonora Ja
sutienė, jos vyras Vincentas, ki
ti giminės, draugai ir pažįsta
mi.

Kūnas pašarvotas koplyčioje, 
2424 W. 69th St.

LaidortuvSs įvyks šešt. rūgs. 
21 d., iš koplyčios 9:30 vai. ry
to bus atlydėtas į švenč. P. M. 
Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: brolis ir kiti gimi
nės.

laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus ir sūnus. Tel. GKove 
hill 6-2345.

A. A.
MICHAEL KRAUSE

(Mykolas Krasauskas)
Gyveno 130 1 S. 48th Court, 

Cicero, III.
Mirė rūgs. 18 d., 1957 m. 9: 

15 vai. ryto, sulaukęs 73 m. am
žiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Kau
no gubernijos.

Amerikoje išgyveno 65 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Gertrude (btaniulytė I. 6 
dukterys Gi rtrude Pratt, Hel.-n 
Eilers, žentas Arnold, Agnės 
Hehwitz, žentas Julius, Eliza
beth Kovar, Adele Kucera, žen
tas Edward, ir Martha Hen- 
drieks, žentas Kari, šešiolika a- 
nflkų, vienas proanflkas, sesuo 
Htella su šeima, 3 broliai: 
Frank, VVilIiarn ir Walter ir Jų 
šeimos, kiti giminės, draugai Ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas A. Petkaus 
kopBėioje KIO S. 50th Air., 
Cicero, III.

laidotuvės įvyks šešt. rūgs. 
21 d., iš koplyčios 10:30 vai.
ryto bus atlydėtas j šv. Antano 
parapijos bažnyčią, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos iiž 
velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas . šv. Kazimiero ka
pines Nuoširdžiai kviečiame vi
sus: gimine*, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę: žmona, dukterys,
žentai, anūkai ir proanflkas.

laidotuvių direktorius Anta
nas Petkos ir sūnus. Tel. TOwn- 
hall 3-2 los.

tautų šeimoms, be kurių šimta
procentinio atsidavimo nebūtų 
buvę $548.62 apyvartos ir dau
giau 350 dol. gryno pelno, ku-

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2143 VVest 68rd Street 
Telef. PR 8-0833 ir PR 8-0834

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

Laidotuvių direktorius Antanas B. Pet
kus.

A. A
JOHN CHEPAITIS

Gyveno 2509 W. 64th St. Na
mų tel.: PRoapect 6-1628.

Mirė 1957 m. rugsėjo 17 d., 
4:05 vai. po pietų, sulaukęs pu
sės amžiaus. Gimęs Lietuvoje, 
Panevėžio aps., Sidabravo par., 
čigonių kaime.

Amerikoj išgyveno 57 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Eliza

beth, pagal tėvus Bružas, trys 
į dukterys: Adeline Sapit. žentas 

Thomas; Jean Vodicka, žentas 
John: Elaine Barčus, žentas Ed- 
mond; 2 anūkai: Thomas ir Do
rothy Sapit: švogeris Vincent 
Bružas, Washington State, švo
gerka Marijona šaltis ir josios 
šeima ir kiti giminės, draugai
bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas A. Petkaus 
ir sūnaus koplyčioje, 6812 So. 
VVestern Avė.

šeštadienį, rugsėjo 21 dieną, 
8:30 vai. ryto bus lydimas iš 
koplyčios į švenč. P. M. Gimi
mo parapijos bažnyčią, o po ge
dulingų pamaldų bus laidoja
mas šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. John Chepaitis gi
minės, draugai bei pažįstamieji 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteiKti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą. Nuliūdę lieka:

žmona, dukterys ir kiti 
giminės

Laidotuvių direkt. A. Petkus 
ir sūnus. Tel.: GIt 6-2345.

A.

ALEKSANDRA
PETKEVIČIENE
(Klapatauskaitė)

Gyveno 1409 S. Slst. Court, 
Cicero, III.

Mirė rūgs. 17 d., 1957 m 9 
vai. ryto, sulaukus pusės am
žiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskričio.

Amerikoje išgyveno 41 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Stella Pavis, žentas Vin
cent Edward, 2 sūnūs: Frank, 
marti Frances; ir John, marti 
Eva, podukra Justina Klapa- 
tauskas, 2 pusbroliai: Frante ir 
Charles Andrijauskai su šeimo
mis, 12 anūkų, 2 proanūkai, ki
ti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė šv. Kazimiero Vie
nuolyno Rėmėjų: TT. Marijonų 
Rėmėjų; Apaštalystės Maldo3 ir 
Labdarių draugijoms.

Kūnas pašarvotas Antano Pet 
kaus koplyčioje 1410 S. 50th 
Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks šešt. rūgs. 
21 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėta į šv. Antano pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
geduingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines. Nuo
širdžiai kviečiame visus: gtmi- 
nes, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: duktė, sūnūs, mar
čios, žentas, anūkai ir proanū- 
kai.

Laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus ir sūnus. Tel. TOwn 
hall 3-2108.

Povilas ir Apolonija Sadauskai
Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis atsky 

rė iš mūsų tarpo mylimą tėvą ir motiną.

Netekome savo mylimo tėvelio lapkričio 24 d., 1952, 
o mylimos motinėles rugsėjo 20 d., 1952 m.

Nors laiškas tęsiasi, bet mes jų niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jiems amžiną ramybę.

Nuliūdę: Dukterys: Frances ir jos vyras John Buczek; 
Luey ir jos vyras Edtvard Srubas, anūkė Nancy Srubas, bro
lis Bruno Sadauskas, sesuo Ona Tamulionis ir jų šeimos ir 
kiti ginhnės.

ANTHONY B. PETKUS
LJUDCTUVIŲ DIREKTORIUS

6312 S0. WESTERH AVĖ. 4418 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehill 6-2345 arba

T0wnhall 3-2108, 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
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 NAKTĮ

Liūdesio prislėgtiems, mieliems
ELENAI IR STASIUI SANTVARAMS,
vienintelio sūnaus ALGIMANTO netekus, mūsų vi
sų gili ir nuoširdi užuojauta.

Lietuvių Scenos Darbuotojų Sąjunga

A. A.

WILLIAM STUGLIS
Gyveno 4328 S. Maplewood Avė.

Mirė nigs. 19 <1., 1957, 8 vai. rytos sulaukęs Įsisės amžiaus.
Gimė Lietuvoj. Kilo iš Švenčionių apkr. ir parap., Stuglių km.
Amerikoje išgyveno 43 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 4 dukterys: Harriet. Baltnra- 

gis, žentas Joseph, Adeline Smith, žentas Williatn, Irene Gasper, 
žentas Richard, ir Mary Coughlin, žentas James, 3 anūkės: Jo- 
sephine Beauregand, Linda Oasper ir Susan Gasper, anūkas Ja
mes Gasjier, 2 proanūkai, pusbrolis Antanas Stuglis, kiti giminės, 
drangai ir pažįstami.

Kūnas bus Įtašarvotas penkt, 5 vai. vak. John F. Eudeikio 
koplyčioje, 4330 8. California Avė.

Laidotuvės įvyks pirmad., nigs. 23 <1., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto hus atlydėtas į Švč. P. M. Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos nž velionies sielų. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, žentai, anūkai ir proanūkai.

Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis. Tel. LAtayette 3-0440

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

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

Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

LIODĖSIO VALANDOJ 
jnafciff

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 So. VVestern Ava. Air Condltloned koplyčia 
REpubllo 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kuris gyvens kitose miesto dalyse; sausimo 
koplyčią srčlsu Jūsų namų.

Atliekame dideliut ir m'ižus automobilių remontus. Lyginimas, da 
žymas, Elektrinis suliedinimas Parduodame Automobilių dalia 

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

2641 West 71st Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. VVAlbrook 5-5934

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIIJ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambuiansų patarna- Av .ndn Mes turime koplyčias
1 vimaa dieną ir nak-

1 tį. Reikale šaukti

' mus.

v s o s e Chieągos iri 
Roselando dalyse ir { 
tuojau patarnaujame.!

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. EAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3367 S. LITUANICA AVĖ. Tel. VArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 VVest I8th STREET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALBTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-113H-1189

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, IU Tel. OLympic 2-1003

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

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

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. JOth Avė. OLympic 2-5245 ir TOunhall S 9K»7
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x Rugsėjo mėn. 21 d., šešta
dienį, 8 vai. vak. įvyksta nau
josios Don Varno posto valdy
bos pareigų perėmimo iškilmės. 
Jos jvyks posto namuose, 6816 
So. VVestern Avė. Bus įvesdinti 
šie valdybos nariai: J. Stanaitis, 
S. Samoška, N. Girdwain, J. 
Karklys, P. Butkus, B. Mikėnas, 
Ed. Šulaitis, Vyt. Paškauskas, 
J. Jatis ir kt.

x Agnė Žitkienė iš Seattle, 
Wash., viešėdama Chicagoje, bu 
vo užsukusi į Cicero miesto Lie
tuvių dienos programą praėju
sį sekmadienį. Ji taip pat atlan
kė ir Lorettos ligoninėje gulėju
sį Edv. Šulaitį. Viešnia Chicago
je buvo apsistojusi pas savo mo 
tiną.

X Lituanica-Necaxa. Sekma
dienį, rugsėjo 22 d., Chicagos 
futbolininkai turės pirmenybių 
rungtynes Franklin Parke, 1400 
So. Kolin (Kolin randasi 4332 
VVest). 12:30 vai. susitinka šių 
futb. klubų rezervinės kom., o 
2 v. p.p. pirmųjų komandų su
sitikimas.

x Danutė ir dr. Pr. Bielkevi- 
čiai rugsėjo 14 d. susilaukė ant
ros dukrelės — Virginijos-Danu- 
tės.

x šv. Kazimiero Seserų Vie
nuolyno Rėmėjų centro susirin
kimas įvyko sekmadienį, rugsėjo 
15 d., vienuolyno kambaryje. 
Pirmininkavo iš atostogų rugrį- 
žusi A. Nausėdienė, raštininka
vo V. Galnaitė. Rėmėjų buvo iš 
septynių skyrių. Dalyvavo ir ka
pelionas A. Zakarauskas. Jis pri 
minė, kad šiemet vienuolynas y- 
ra sulaukęs auksinio jubilėjaus. 
Todėl rėmėjos privalo šiemet ge 
riau pasirodyti, negu betkada 
praeityje. Ragino rėmėjas pasi
rodyti didesniu darbavimusi ir 
gausesnėmis aukomis. Ateinantį 
spalio mėnesį susirinkimo ne
bus,nes to mėnesio 20 d., kada 
turėtų būti susirinkimas, įvyks 
“bingo”, “bunko” ir kiti žaidi
mai. Įvyks Marijos Augštesnio
sios mokyklos patalpose. Pra
džia — 8:30 vai. po pietų. Šia
me susirinkime buvo išrinktos 
visos darbininkės minėtai pra
mogai. 6-tas skyrius darbuosis 
prie “bingo”, 7-tas skyrius tvar 
kys “bunko”, 9-tas darbuosis 
prie kepsnių pardavimo. Kitų 
skyrių rėmėjos apsiėmė darbuo
tis prie kitų biznių, šiame susi
rinkime buvo pasveikinta sese
lė M. Ignacija jos vardo dienos 
proga. Rėmėjos jai įteikė dova
nėlę — gražią gėlelę, kurią pada 
rė K. Pocienė. Pirm. A. Nausie- 
dienė pranešė, jog mūsų rėmė
jų centro iždo globėja B. Bytau
tienė yra sunkiai susirgusi. Ji 
yra išvykusi pas dukterį ir žen
tą Rimučius, kurie gyvena Ala- 
bamos valstybėje. Palinkėta jai 
stiprėti ir pasveikti. Dar buvo 
nutarta pasveikinti prelatą B. 
Urbą, Šv. Jurgio parapijos kle
boną, jam minint 40-ties metų 
kunigystės sukaktį. Sveikinimas 
pritiko reikšti ypač dėl to, kad 
jis ilgus metus yra buvęs šv. 
Kazimiero Seselių vienuolyno 
kapelionu.

x Chicagos Augšt. Lituanis
tikos mokyklos visuotinis moki
nių tėvų susirinkimas įvyks š. 
m. rugsėjo 29 d., sekmadienį, 
12 vai. 30 min. T. Jėzuitų nau
jai pastatytuose Jaunimo namuo 
se, 5620 So. Claremont Avė. 
Ch. A. L. mokyklos vadovybė 
kviečia visus tėvus atvykti į vi
suotinį susirinkimą.

X Marcelės Tiškevičienės nau 
jasis adresas yra šis: 6943 S. 
Washtenaw Avė., Chicago 29,

X T. Marijonų Bendradarbių 
seimo metu (spalio 13 d. 11 
vai.) naujoje T. Marijonų Kata
likiškosios Spaudos Namo kop
lyčioje įvyks iškilmingos šv. mi
šios ; pamaldų metu giedos Alice 
Stephens mergaičių choras, šis 
choras yra įdainavęs į plokštelę 
15 lietuviškų dainų (“Dainų 
skrynelė”), kurią bus galima 
gauti suvažiavimo dieną.

X Chicagos Lietuvių Fronto 
Bičiuliai vasaros veiklos sezoną 
rengiasi užbaigti iškyla-geguži- 
ne Jonynų ūkyje rugsėjo 28 d., 
šeštadienį. Programoje bus di
delis laužas, linksmoji dalis, tra 
dicinis jaučio kepimas, visų iš
kylos dalyvių bendros vaišės, 
dainos ir šokiai. Iškylos dalyviai 
Jonynų ūkyje renkasi 12 vai. 
Iškylos programa bus pradėta 
4 vai.

X Kun. Vyt. Bagdanavičius,
MIC, laikys šv. mišias ir sakys 
pamokslą Marijos augštesnio
sios mokyklos moksleivėms lie
tuvaitėms, Rūtos būrelio na
rėms. Pirmokės priimamos į 
“Rūtą” pirmojo mokslo metų 
pradžios susirinkimo metu. Šį 
sekmadienį, rugsėjo 22 d., įvyks 
“Rūtos” narių ir pirmokių su
sirinkimas tokia tvarka: 9:30 
vai. ryto — pamaldos Marijos 
augštesn. mokyklos koplyčioje. 
Po to — bendri pusryčiai, prog
rama ir naujokių “krikštas”. 
“Rūtos” globėja yra seselė M. 
Kristina; valdybą sudaro moks
leivės: pirm. A. Kleivaitė, vi
cepirm. I. Vytauskaitė, sekr. R. 
Kviklytė, ižd. I. Odinaitė ir pro
gramų ved. R. Graužinytė.

x Justinas Mackevičius, 
Standard Federal Savings & 
Loan Assc. prezidentas, paau
kojo Chicgos Augšt. Lituanisti
nės mokyklos inventoriui 200 
dol.

x Dr. M. Zelčiutė-Holeček y- 
ra pirma dantų gydytoja iš lietu 
vių tarpo, išlaikiusi egzaminus 
Northwestem universitete ir pri
imta į odontologijos fakultetą 
studijoms. Tai buvo laimėta di-1 
delio jos pasiryžimo ir energijos 
dėka, nes ji augina tris mažus 
vaikus.

X Lietuvių Taupymo ir Skoli
nimo Bendrovių Lygos metinis 
susirinkimas. Rugsėjo 17 d. įvy
kusiame Liet. Taupymo ir Sko
linimo B-vių Lygos susirinkime, 
WINSL0W’S restorano patalpo
se, po b-vės pirm. Shepučio, sek 
retoriaus J. P. Varkalos ir kitų 
valdybos narių pranešimo, buvo 
išrinkta nauja valdyba sekan
tiems metams: pirmininku Au
gus Saldukas, Midland Sav. & 
Loan B-vės; I-mu vicepirm. 
Konst. Augustas, Universal Sav. 
& Loan B-vės; Il-ru vicepirm. 
Charles Zekas, Brighton Sav. & 
Loan B-vės; sekretorium J. P. 
Var kala, iždininku Juozas Gri- 
bauskas, St. Anthony Sav. & 
Loan B-vės ir patarėju teisi
niams reikalams adv. Eugenijus 
B. Pietkewicz.

Po susirinkimo adv. E. Piet- 
kiewicz parodė garsinį filmą, 
kaip reikalinga yra organizuotai 
veikti tvarkymui ir pagražini
mui miesto apleistų vietovių.

Susirinkusieji, kurių buvo pil
na viršutinė Winslow’s restora
no salė, buvo pavaišinti skaniais 
užkandžiais ir gaivinančiais gė
rimais.

X Seselių pranciškiečių nau
dai rengta pramoga įvyko rug
sėjo 15 d. dr. S. Biežių namuo
se. Šis parengimas gražiai pa
vyko. Tam tikslui uoliai pasidar 
bavo O. Biežienė, A. Gribas, V. 
Gečas, S. Jucienė, A. Kanapack, 
V. Radavičienė, E. Širvinskienė 
ir J. Pukelienė. Svečiams ir rė
mėjoms, kurie atsilankė į minė
tą pramogą ir įteikė aukų bei 
dovanų, priklauso nuoširdi pa
dėka. Pelnas bus įteiktas Sese
lių Pranciškiečių Rėmėjų seime
liui, kuris įvyks spalio 6 d. Šv. 
Jurgio parapijoje.

Augščiausiojo teismo narys Hugo Black ir jo žmona, ku
rią jis neseniai vedė. Ji buvo jo sekretorė. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Azijos sloga Chicagoje
Pirmieji susirgimai Azijos s1 o 

ga jau pasirodė ir Chicagoje. 
Susirgo Chicagos universiteto 
studentas, kuris, manoma, užsi
krėtė nuo tyrimų asistento, su-

Kaip turi būti šildomi butai]|£ ARTI IR TOLI jos ginkluotąsias pajėgas. Pas-
I kaitimnku buvo Australijos kras 

KOLUMBIJOJ I to apsaugos ministeris Sir Phi-
— Solistė Aldona Stempužie- i jjp McBride, Pietų Australijos 

nė, išvykusi gastrolėms į Pietų atstovas federaliniame parla-

Statybos komisionierius Geor
ge L. Ramsey perspėja ,kad te
begalioja miesto nuostatas, ku
riuo nuomuojamuose butuose, 
kur veikia centrinis šildymas, iš 
ryto 6 vai. 30 min. turi būti ne
mažiau kaip 60 laipsnių, 7 vai. 
30 min. turi būti 65 laipsniai ir 
8 vai. 30 min. — nemažiau kaip 
08 laipsniai, ir ši temperatūra 
privalo būti išlaikoma iki iki 10 
vai. 30 min. Tokia temperatūra 
butuose* privalo būti palaikoma 
nuo rūgs. 15 iki birž. 1 d. Nusi
kalstantieji gali būti baudžiami 
nuo $10 iki $200.

Užmiršo duris 
krautuvei

Charles Klein perkėlė savo 
krautuvę į naujas patalpas 3401 
Lawrence Avė., Chicagoje. Su
gabeno prekių maždaug už 
$100,000 ir tik tada pastebėjo, 
kad buvo užmiršęs užsakyti du-

nėjo, ar kartais jis nebus kaltas ris. Negalėdamas palikti atviros
ir dėl anos mergaitės mirties. 
Darant kratą jo bute rasta mei
lės laiškų, rodančių, kad studen 
tas buvo įsimylėjęs į McGill, bet 
paskiau ji susiinteresavo kitu 
vyru, ką studentas labai pergy-

sitikusio su savo giminėmis In-, yeno Ligšioliniai tyrinėjimai pa- 
dijoje. Taipgi pastebėta apie tu- , po(|g, kad tag studentas neturė- 
zinas kitų susirgimų Chicagoje, rygįQ gu Anderson mergaitės 

nužudymu.

$8,178 nužudytojo 
policininko našlei

Chicagos meras Daley perda
vė 8,178 našlei Juditai Luka- 
szevvski, 21 m., kurios vyrą, 24 
m. amžiaus, nušovė kalinys, pa
griebęs jo paties revolverį. Žu
dikas greit buvo nušautas kito 
policininko. Augščiau minėtą su 
mą suaukojo policijos tarnauto
jai, duodami po 1 ar daugiau 
kiekvienas.

įtariamų, kad tai Azijos sloga. 
Iš viso JAV-se jau užregistruo
ta 65,000 susirgimų Azijos slo
ga. Stropiai gaminami skiepai 
prieš ją, tačiau jų nepakanka
mas kiekis.

Studentas nušovė ir 
nusišovė

Chicagoje įvyko šiurpi trage
dija: studentas Lowrence Fie- 
len, 30 .m. amžiaus, nušovė stu
dentę Kotriną McGill, 24 m., ir 
paskiau pats nusišovė. Mirtys 
įvyko ties 610 W. Deming. Pro 
šalį važiavęs policininkas pama
tė studentą su revolveriu ir su

krautuvės per naktį, samdo du 
policininku, kurie su ginklais 
sėdi duryse, gaudami po $30 už 
naktį ir dar pavaišinami sumuš 
tiniais. Durys jau užsakytos, ir 
laukiama, kad greit ateis.

Augštas postas
Buvęs čikagietis Edson O. 

Sessions, pasižymėjęs medžioto
jas ir žuvautojas jūrų vandeny
se, paskirtas Paštų ministerio 
pavaduotoju.

Kels mokytojams algas
Chicagos mokyklų superinter- 

dantas Benj. Willis pasiūlė, kad 
1958 metais būtų padidintas mo 
kytojų atlyginimas $250 per me 
tus. Tai paliestų 15,000 miesto 
mokytojų ir pareikalautų apie 
$4,000,000.

31,000 veteranų kolegijose
Pasinaudodami valstybės duo 

damomis lengvatomis, Illinois 
valstybėje šį rudenį į įvairias ko 
legijas ir universitetus įstos a-

Ameriką, prieš kelias dienas Ko
lumbijoje susirgo (manoma ,kad 
aziatišku gripu, nes ten šiuo me 
tu siaučia epidemija). Jos visi 
koncertai yra atidėti.

Dainininkės atvykimas pakėlė 
labai vietos lietuvių nuotaiką ir 
Ispaniškuose laikraščiuose stam
biomis raidėmis skambėjo lietu
vaitės vardas. Deja, liga atėjo 
netikėtai ir planus sugriovė.

J. A. VALSTYBĖSE
— Laisvės Varpas, Naujosios 

Anglijos lietuvių kultūrinė radi
jo programa, pakeitė laiką ir ra 
dijo stotį. Pradedant rugsėjo 22 
d., šioji populari radijo progra
ma bus girdima 8 vai. ryte iš 
dviejų radijo stočių: WHIL, ban 
ga 1430 iš Medford, Mass., ir 
W0RC, banga 1310 iš Worces- 
terio, Mass. Toks persitvarky
mas padarytas todėl, kad nepa
vyko gauti vienos radijo stoties, 
iš kurios programa būtų girdi
ma labai gerai visoje Naujo
joje Anglijoje. Dabar Bostono,

mente, kuris neseniai yra grįžęs 
iš Amerikos po pasitarimų gink
lavimosi ir gynybos reikalais.

KAS KĄ IR KUR
— Studentų dėmesiui. šį penk

tadienį, 7:30 vai. vak., Vyčių sa
lėje, Campbell ii* 47 St., įvyks 
Chicagos skyriaus narių susirinki
mas. Seni nariai ir naujai prade
dantieji studentai prašomi atsilan
kyti.

— Šv. Pranciškaus Vienuolyno 
Rėmėjų Chicagos apskrities svar
bus susirinkimas įvyks rugsėjo 22 
d. 4 vai. p.p. vicepirm. J. Kerulio 
name, 2421 West 45th St., Brigh
ton Parke. Skyrių atstovės, na
rės ir rėmėjos, malonėkite gau
siai atsilankyti į šį susirinkimą 
nes turime svarbių reikalų ap
tarti artėjančiam seimeliui, kuris 
įvyks spalio 6 d. Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje. Lauksime ir 
naujų narių atsilankymo.

Valdyba
— Lietuvių Piliečių Darbininkų 

Pašalpos klubo labai svarbus su
sirinkimas po atostogų įvyks rug
sėjo 22 d. 1 valandą po pietų 
Neffo svetainėje, 2435 S. Leavitt 
St. Kviečiami visi atsilankyti.

Valdybą
— Šv. Kazimiero Seselių Rėmė

jų 6 skyrius ruošia, kaip ir kiek
vienais metais, Pantry Party šį

Brocktono, Lawrence, Nonvood sekmadienį, rugsėjo 22 d., mokyk

Milžiniška Chicaga
Fruehauf* treilerių bendrovės 

stojęs norėjo sukliudyti nusi-i prezidentas Roy Fruehau, kai-, 
kaitimą .tačiau studentas peršo-, bedamas Conrad Hilton viešbu- pie 31 ’000 Korėjos karo vetera- 
vė mergaitės širdį ir pats palei
do sau kulką į smilkinį. Kadan
gi tas studentas gyveno neper- 
toliausia nuo nužudytosios Ju- 
dith Andersen, tai policija tyri-

ty, pareiškė, kad Chicaga neuž
ilgo išaugs į milžinišką miestą, 
kuris tęsis nuo Milwaukės iki * 
Michigan City. Ypač augimas 
padidės įkūrus čia jūrų uostą.

nų.

ir kitų kolonijų lietuviai gerai 
ją girdės iš radijo stoties WHIL, 
banga 1430, o Worcesterio lie
tuviai klausysis jos iš savo mies 
to radijo stoties WORC, banga 
1310. Tai bene pirmas atsitiki
mas, kad lietuvių radijo progra 
ma šiame krašte perduodama iš 
dviejų radijo stočių.

AUSTRALIJOJE
— Adelaidė. Prie Gerųjų Kai

mynų veikiąs tautybių komite
tas, kuriame lietuviams atsto
vauja Juozas Lapšys .rengia ak
tualias paskaitas ir diskusijas, 
kuriose dalyvauja ir naujieji, ir 
senieji šio krašto gyventojai, no 
rį išsiaiškinti rūpimus klausi
mus ar išgirsti eksperto nuomo
nę.

J. Lapšys, buv. apylinkės pir
mininkas, ten ir pats skaitė ke
lias paskaitas. Dabar jo inicia-

Plaukia, kaip misionierius
Marąuette . . . , .

švenčiant 100 metų sukaktį buvo suorganizuoto paskai

X Amerikos Legiono Dariaus 
-Girėno Motery skyrius naują 
valdybą įvesdins kartu su Da
riaus-Girėno posto valdybos įves

gerbiamąją Chicagos visuomenę 
gausiai atsilankyti ir paremti.

x Atspausta didelis kiekis 
Šiluvos apsireiškimo paveikslė
lių Am. Liet. Kat. Federacijos 
maldos dienai atminti. Paveiks
lėliai yra dviejų rūšių: vieni an- 

Darbščioji Irena Giedraitienė gliški> kiti lietuviški leidimu

pasirūpino Fed. pirmin. A. Ru
dis.

dinimu rugsėjo 29 d. 6:30 vai. 
vakare posto salėje, 4416 S. 
Westem Avenue.

bus įvesdinta skyriaus pirminin
ke 1951-1958 metams. Kitos pa
reigūnės bus šios: I vicepirmi
ninkė — Helene Ambrose (6418 
S. Kildare), II vicepirmininkė — 
Adelė Milz (5943 S. Richmond),

x Leokadija Sabonienė, 8754 
So. Saginaw Avė., Sv. Juozapo 
parapijos vargonininkė So. Chi-

iždininkė — Mary Kareivai * cagoje, džiaugiasi, kad ją aplan-
6219 S. Justine), raštininkė — 
Teresa Rastutis (2647 W. 69 
St.), korespondentė — Sophia 
Stanton (6818 S. Talman), ka
pelione — Eva Zubas (6046 S. 
Kostner), istorikė — Dorothy

kė jos brolis ir giminaitis iš 
Pittsburgho, Pa., ir Detroito, 
Mich. Labai gaila, kad visiems 
gerai žinomas muzikas barito
nas Kastas Sabonis jau 10 metų 
yra sunkios ligos priblokštas,,

Lee (6322 S. Washtenaw), bet jo žavinčios dainos bei mu-
tvarkdarė — Josephine Davido- 
nis (7145 S. California), vėlia
vos globėjos — Stelle Misewich 
(4818 S. Hermitage) ir Florence 
Patocka (4220 S. Washtenaw).

Marion Nares, išeinanti ketvir 
to laipsnio direktorė, naujas vai 
dybos nares supažindins su jų 
pareigomis ir jas prisaikdins. 
1957 metais skyriui dideliu pa
sisekimu pirmininkavo Helen Lu 
kas.

x D. L. K. Birutės d-jos cent 
rin*s Chicagos sk. š. m. lapkri
čio mėn. 23 d. 3504 S. VVestern, 
VVestern Ballroom salėje rengia 
tradicinį koncertą-balių, kurio 
pelnas skiriamas sušelpti vargs
tančius Sibire ir Lietuvoje, pir
moje eilėje artimuosius pasili
kusių Vokietijoje karių, kurie 
patys, kęsdami didžiausius trū
kumus, nepajėgia saviesiems už 
Geležinės uždangos nagelbėti.

Birutininkės maloniai prašo

zika senųjų beturiu širdyse pa
lieka malonių prisiminimų.

x Ateitininkų “Vytauto” klu
bo susirinkimas bus rugsėjo 26 
d. 7:30 vai. vak. Kazimiero Mic
kevičiaus bute, 6116 So. Arte
sian. Įėjimas iš kiemo. Susirin
kime bus svarstomi aktualūs 
klubo reikalai. Susirinkimo me
tu pranešimą pateiks iš savo ke
lionių įspūdžių Europoje bičiu
lis inž. Izidorius Bartkus ir dr. 
Vladas Literskis. Narių dalyva
vimas būtinas.

X Vytautas-Aleksandras Rač 
kauskas, laikrodžių taisytojas, 
neseniai yra pakeitęs savo gyve
namąją vietą Ciceroje. Dabarti
nis jo adresas yra šis: 5113 VV. 
Cermak Rd., Cicero 50, III.

x Linkui Broniui yra laiškas 
iš Lietuvos, Žaliesių kaimo. At
siimti 1229 S. 49 Avė., Cicero., 
S. Kriaučiūnienė.

nuo jėzuitų įsikūrimo Chicagoje, 
trys Lojolos universiteto studen 
tai, apsirengę drabužiais, kokius 
dėvėjo tėvas Marąuette ir jo pa
lydovai, laiveliu iš Morris, III., 
išplaukė į Chicagą. Pasirodo, 
jiems gana sunku irklauti. Jie 
pasiekė Joliet ir buvo iškilmin
gai sutikti mero. Jiems dar rei
kėjo plaukti 50 mybų ir jie jau 
šiandien pagal numatytą planą, 
pasiekia Chicagą, kur jie taipgi 
bus iškilmingai sutikti. Jolieto 
meras jiems padovanojo taikos 
pypkę ir tomahauką.

Naujas Izraelio konsulas
Jau pradėjo eiti pareigas nau 

jas Izraelio konsulas Chicagoje 
David S. Tesher. Jo aptarnauja
ma teritorija apima 15 šio kraš
to valstybių ir yra 180 kartų 
didesnė kaip patsai Izraelis.

Į Chicagą atvyko Izraelio mi
nisterio pirmininko Ben Gurion 
duktė Renana Ben Gurion Le- 
shem, 32 m. amžiaus. Čia ji at
skleidė vieną jos tėvą liečiančią 
“paslaptį”: namuose jisai mėgs
ta plauti lėkštes. Ji Chicagoje 
pardavinės Izraelio paskolos bo
nus.

to apie Australijos apsaugą ir

los salėje.. Brighton Parke. Pra
džia — 2 vai. po pietų. Be to, se
selės, švęsdamos 50 metų jubilė
jų, norėtų turėti skyrių narių nuo
traukas; taigi ta pačia proga ir 
nuotraukas padarysim. Kviečia
me visas nares atsilankyti.

Valdyba
— Šakių Apskrities klubas rug

sėjo 21 d., šeštadienį, 8 vai. va
kare J. Budriko svetainėje. 1442 
So. 49th Court, Ciceroje, šaukia 
pirmąjį po vasaros atostogų su
sirinkimą. Jame, be eilės susidar- 
riusių svarbių reikalų, bus aptar
tas klubo 20 metų veiklos sukak
tuvinio minėjimo surengimo rei
kalas. Visi šakiečiai kviečiami šia
me susirinkime dalyvauti. Po su
sirinkimo dalyviai bus pavaišinti 
kavute ii užkandžiais.

Klubo valdyba
— Tėvų Marijonų Bendradarbių 

Rėmėjų 8 skyrius sekmadienį, rug 
sėjo (Sept.) 22 d., 3 vai. po pietų 
rengia arbatėlę su daugybe dova
nų. Tai įvyks Elenos Gedvilienės 
namuose, 4639 So. Hermitage Av.

Kviečiame gausiai atsilankyti iš 
Marąuette Parko rėmėjas iš 5 sky 
riaus; veikėjos Kotrynos Vaitkie
nės pasidarbavimu organizuojasi 
būrelis atvažiuoti. Lauksime taip
gi viešnių ir rėmėjų iš kitų sky
rių. Visas šio parengimo pelnas 
bus skirtas pasveikinti T. Marijo
nų seimą, kuris įvyks spalio 13 
d., “Draugo" patalpose.

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
ĮVAIRIOMS PROGOMS

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

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

4545 Wmt SSrd Street, 

Chicagd 29, IU. 

Platintojams duodama nuolaida

SVARBUS PRANEŠIMAS DRAUGO 
SKAITYTOJAMS

Stengdamiesi prieinamiausiomis sąlygomis teikti gausiausias 
informacijas lietuviams, mes per daugiau kaip septynetą metų lai
kėme prenumeratos kainą tą pačią, nors keliais atvejais kilo ir po
pieriaus, ir dažų, ir mašinų, ir darbo kaina. Priėjo momentas, 
kada net pati didžiausioji amerikiečių spauda turėjo pakelti savo 
prenumeratą.. Visų spaudos dalykų pabrangimas verčia ir DRAU
GĄ pakeisti kainą: nuo 1957 m. rugsėjo 16 d. už atskirą DRAUGO 
numerį teiks mokėti po 7 centus, o už šeštadienių numerius (tada 
DRAUGAS būna dvigubo didumo, su kultūriniu priedu)—po 10 cent.

Metinė DRAUGO prenumerata dabar bus tokia: Chicagoje ir 
Ciceroje — $12.00, kitose JA.V. vietose bei Kanadoje — $10.00 ir 
užsienyje — $12.00.

Tačiau visiems DRAUGO skaitytojams, kurie mokės iki š.m. 
spalio mėn. 1 d. už šių ar ateinančių metų prenumeratas, bus gali
ma mokėti dar seną kainą. Nuo š. m. spalio 1 d. visi prenumeratų 
pratęsimai bei nauji užsakymai bus priimami tik pagal naujas kainas.

Malonu mums atkreipti mielųjų skaitytojų dėmesį, kad MŪ
SŲ DIENRAfiTIS, NORS BŪDAMAS DIDŽIAUSIAS IŠ LIETU
VIŠKŲ PERIODINIŲ LEIDINIŲ, PASILIEKA PIGIAUSIAS 
NET IR PALYGINUS SU KITŲ TAUTŲ DIENRAŠČIAIS. Pvz. vo
kiečių dienraščio JAV-se metinė prenumerata yra $21.00, lenkų — 
$16.00, vengrų — $15.00, čekų $15.00; latvių net savaitraščio 
prenumerata daug didesnė kaip mūsų dienraščio.

Jau 40 metų, kaip DRAUGAS savo iš visur rūpestingai ren
kamomis informacijomis tarnauja didžiulei lietuvių skaitytojų 
šeimai, įvairiai talkindamas mūsų organizacijoms. DRAUGO šeš
tadieninis priedas, su moterų, mokytojų, juokų skyriais ir gau
sia medžiaga iš literatūros, mokslo, meno sričių — yra plačiau
siai skaitomas ir gražiai iliustruojamas. DRAUGAS ir toliau pa
siryžęs stengtis kuo geriausiai patarnauti skaitytojams bei ten
kinti jų pageidavimus. Nežiūrint šio visuotinio kainų pasikeiti
mo, mums malonu konstatuoti, kad DRAUGAS PASILIEKA DI
DŽIAUSIAS IR PIGIAUSIAS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS. Tokį 
jį pavyko sukurti dėka visos didžiosios skaitytojų šeimos prie
lankumo, kurio tikimės ir toliau, ir už tai dėkojame.

DRAUGO Administracija

KAS TIK TURI GERA SKOMĮ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ!

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, iš si mo
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 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.

8222-24-26 So. Halsted St VIctory 2-4226
Atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9—9:30, 

kitom dienom 9—6, sekmadieniais uždaryta.


