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EGIPTO PREZIDENTAS NORI ATVYKTI | AMERIKA
įvairiausios žinios iš

okupuotos Lietuvos
Iš Vilniaus radijo, “Tiesos" ir kitų šaltinių

• Vadovėlis po Vilnių penkio
mis kalbomis. Iš Vilniaus radijo 
reportažo rugsėjo 28 d. aiškėja, 
kad knyga apie Vilnių, kuri nese
niai pasirodė lietuvių kalba, yra 
išleista dar keturiomis kitomis 
kalbomis: rusų, lenkų, anglų ir 
vokiečių. — Iš to fakto lyg ir bū
tų galima spėti, kad sovietai yra 
numatę ir Vilnių atidaryti užsie
nio turistams. Iki šiol tik retas 
kuris užsienietis turėdavo pro
gos Vilniuje lankytis. Naują kny 
gą apie Vilnių rašo ir Vladas Mo 
zūriūnas.

• Netoli Tauragės, prie pat 
plento, neseniai buvo rastas 29 
kv. km ploto durpynas. Durpių 
sluoksnis siekia iki 4 metrų. Dur 
pių čia tikimasi gauti 775,000 
kbm. Vasarą čia dirbo kasdien 
100 — 200 darbininkų. Durpės 
naudojamos kraikui. Už durpių 
kasimą vyrams moka po 2,5 rb. 
už 1 kbm. Moterys gauna už iš
kastų durpių nuvežimą po 80 ka
peikų už 1 kbm.

• Iš Lietuvos į Vokietiją iš
vyko turistų grupė iš 27 asmenų. 
Jų tarpe bibliotekininkė Birutė 
Grybaitė, operos solistė Genovai-

kį pat „puikų atminimą“ išsive
žė iš Kazachstano stepių ir patys 
jaunuoliai, kurie ten buvo nuvež
ti darbams, atsišaukime nepami
nėta.

• Kazio Giedrio vardo kailių 
fabriku# Vilniuje esąs dabar vie
nas didžiausių tos rūšies fabrikų 
Sovietų Sąjungoje. Šiais metais 
fabrikas ištaurinsiąs 1,250,000 
avikailių, iš kurių 70 proe. suda
rysią brangesnio išdirbimo rūšis. | 
Per 10 metų fabriko apimtis pa
didėjusi 25 kartus, giriasi Vil
niaus radijas.

• Pandėlio apylinkės gyvento- ! 
jai, jei turi televizijos aparatus 
su pastiprintojais, gali iš vienos 
pusės priimti Vilniaus, o iš kitos 
pusės Rygos televizijos progra
mas.

Schematinis
vyno tyrinėjimų

žemėlapis Rusijos satelito takko aplink žemę. Žemėlapis padarytas JAV Lai- 
laboratorijoje Washington’e. (INS)

Milwaukee Braves - 
nauji pasaulio 

beisbolo čempionai
NEW YORK, spal. 10. — Yan- 

kee stadione New Yorke septin- 
, tame ir lemiančiame žaidime

Skuodo rajone pradėjo veik- į tarp Milwaukee Braves ir New
ti 3 naujos elektrinės, kurios ap
tarnaus „Pabaltijo“, „Naujojo 
gyvenimo“ ir kitus kolchozus bei 
tarybinius ūkius. Baigiama sta
tyti elektrinė ir Aleksandrijos 
kolchoze.

• Kino filmų festivalis prasi-

Yorks Yankees, Milwaukee Bra
ves nugalėjo buvusius pasaulio 
čempionus 5—0. Milwaukee Bra
ves metikas buvo Lew Burdette, 
kuris laimėjo 3 žaidimus „World 
Series“ metu.

tė Sabaliauskaitė, vienos Kauno i dėjęs Vilniaus, Kauno, Klaipėdos 
įmonės meistrė Ona Sakalauskie1 ir Šiaulių kinuose. Bet rodomos 
nė, vienas inžinierius, vienas ar- tik sovietinės gamybos filmos. 
chitektas, viena laborantė ir eilė
kitų. Apie kelionės tikslą paskel
bė Vilniaus radijas rūgs. 25 die
ną: „Jie susipažins su vokiečių 
liaudies respublikos gyvenimu, 
kultūriniais ir ūkiniais laimėji
mais“. Artimiausiu laiku dvi tu-

• Naują apara tą žmogaus .kau 
lų lūžiams atitaisyti pagaminęs 
Klaipėdos respublikinės ligoni
nės vyriausias chirurgas Stasys 
Šumskas. Aparatas esąs univer
salus. Jis gali būti naudojamas

ristų grupės iš Lietuvos vyksian įvairiems kaulų lūžiams taisyti, 
čios į Daniją ir Prancūziją. Kai I Gydytojo Šumsko aparatas susi-

Rašytojus nuteisė 
BUDĄPEST, Vengrija, spal. 

10. — Keturi vengrų rašytojai 
nuteisti į kalėjimą, kad jie skel
bė laisvės idėjas Vengrijoje, ku
ri dabar yra komunistinėje prie
spaudoje.

Nikita Chruščev puola

valstybes sekretorių Dulles
/

MASKVA, spal. 10. — Sovietų Sąjungos komunistų partijos 
vadas Nikita Chruščev vakar pareiškė, kad pasaulis yra pavojuje 
naujo karo Artimuose Rytuose.

Chruščev apkaltino JAV vals- 1 -11 "t~ 1 — ----- , =
tybės sekretorių Dulles, jog, gir
di, jis kursto Turkiją pulti Siri
ją-

Chruščev pasakė, kad Rusija 
ne tik susirūpinusi Artimaisiais 
Rytais, bet yra pasiruošusi pa
naudoti karinę jėgą, jei bus rei
kalinga apginti jdh Interesus toje 
apylinkėje.

Laukia Washingtono pakvietimo; 
bijo Dulles atkirčio

JUNGTINĖS TAUTOS, N. Y., spal. 10. — Egipto prezidentas 
Gamai AbdeĮ Nasser labai trokšta pakvietimo į VVashingtoną pasi
tarti su prezidentu Eisenhoweriu. Tai patirta iš autoritetingų šal
tinių Jungtinėse Tautose.

Nasser nenori vykti į Maskvą, -■ ■■ ___________________
tie patys šaltiniai sako. Egipto 
prezidentas mandagiai davė su
prasti Maskvai, kad jis nenorėtų 
sovietų pakvietimo.

Kai kurie Artimųjų Rytų eks
pertai įsitikinę, kad Egipto pre
zidento Nasserio pasikalbėjimas 
su prezidentu Eisenhoweriu pa
gerintų egiptiečių — amerikie- 
šių santykius ir susilpnintų prieš 
amerikinius elementus Artimuo
se Rytuose, šiandien pranešė Chi 
cago Daily News korespondentas 
Milt Freudenheim.

Didžiausia kliūtimi Nasserio—

Niekad nemačiau
besijuokiančio ruso,

pasakė Mrs. FDR
VVASHINGTON, spalio 10. — 

Eleonor Roosevelt pranešė va
kar Amerikos moterų „kongrese 
už geresnį gyvenimą“, kad ji tri
jų savaičių kelionėj po Sovietų 
Sąjungą niekada nematė besijuo 
kiančio žmogaus.

„Aš jaučiau, kad rusai yra par 
davę savo sielas už mažą ekono
minį tikrumą“, pasakė dažnai So 
vietų Sąjungą idealizavusi Roo-

kas dar ruošiasi šiemet aplan
kyti Vengriją, Čekoslovakiją, 
Egiptą ir Indiją, pranešė tas 
pats Vilniaus radijas.

laukęs Lietuvos gydytojų pripa
žinimą ir pritarimą.

• 39 lietuviai apdovanoti Kus- 
tanajaus-srities įstaigų už gerą 

Naujam kasos aparatų fab- j darbą derlių nuimant ir kitus 
rikui Vilniuje esą gauta iš Mas- darbus atliekant. Jaunuoliai spar 

tinami (spaudžiami) pildyti darkvos, Leningrado ir kitų miestų 
apie 70 įvairių mašinų ir stak
lių. Dar šių metų pabaigoje bū
siančios pradėtos montuoti pir
mosios skaičiavimo mašinos. Fa
briko statyba esanti viena stam
biausių statybų Vilniuje ir uži
ma 10 hektarų plotą.

Influenza Turkijoje
ISTANBUL, Turkija, spal. 10. 

— Azijos influenza serga 200,- 
000 asmenų Turkijoje.

Į tarnybą pašauks
VVASHINGTON, spal. 10. — 

JAV armija gruodžio mėnesį pa
šauks 7,000 vyrų į karinę tar
nybą.

Prekybos sutartis

Arti Turkijos
Chruščev įspėjo Turkiją, kad 

kilus Artimųjų Rytų karui, ji ne
atsilaikytų nė vienos dienos. Ir 
toliau pasakytieji Chruščevo žo
džiai skamba kaip aiškus sovie
tų intervencijos grasinimas:

„Jei karas kils, mės esame arti 
Turkijos, o jūs (amerikiečiai) — 
ne. Kai patrankos pradės šaudyti 
ir raketinės bombos skrajoti, ta
da jau bus pervėlu apie įvykius 
pagalvoti.“

Sovietų komunistų partijos va 
das Chruščev kaltino, kad, girdi, 
Dulles instruktavo Loy VV. Hen- 
dersoną, valstybės sekretoriaus

TOKIO, Japonija, spal. 10. —1 pagalbininką, paskatinti Jorda- 
Komunistinė Bulgarija ir raudo- n* ir Irak* Prieš prokomunistinę 
nasis šiaurės Vietnam pasirašė Siriją, kuri perka ginklus iš Ru- 
prekybos sutartį, Peipingo radi- siJ°8- tei nepavyko, Chruš-

Iš Argentįios
grįžo 9 lietuviai

VILNIUS, okupuota Lietuva. 
— Iš Argentinos grįžo į Lietuvą 
9 lietuviai, praneša „Tiesa“ ir 
Vilniaus radijas. Tarp sugrįžu- 
siųjų esąs Jeronimas Puzonas su 
sūnumis Albinu ir Romualdu, ku 
rie prieš 20 metų buvo išvykę iš 
Daugų, toliau Jankūnas, uteniš
kis Kazys Dijokas su žmona El
vyra ir sūnum, ir panevėžietis 
Vladas Mauragis su žmona.

seveltienė. Taip pat ta mėgstanti 
Eisenhowerio susitikimui, taip , kalbėti ponia pareiškė, kad „nie- 
egiptiečiai mano, yra JAV vals-1
tybės sekretorius Dulles, kuris 
atšaukė paskolą Aswan užtvan
kai pastatyti. Dėl to Egipte kilo 
reakcija. Nasser nacionalizavo 
Sųezo kanalą. Sis įvykis išprovo
kavo britų — prancūzų ir izraeli
tų invaziją į Egiptą, sovietų gra
sinimus ginti Egiptą su savano
riais, Jungtinių Tautų interven
ciją ir t.t. ir t.t.

didesnius soclenktynių įsiparei
gojimus, kurie esą „svarstomi 
visame Kazachstane“, kaip pra
nešė Vilniaus radijas rūgs. 23 d.

(Elta) jas pranešė.

Pabaltijo muzikos festivalis
• Dialektologinė ekspedicija, 

kurią sudarė Lietuvos mokslų 
akademijos lietuvių kalbos ir li
teratūros instituto darbuotojai, 
grįžo iš Trakų ir Vilniaus rajo
nų, kur užrašė daug lietuvių
tautosakos, dainų ir pasakų, ir. .... . . , . . _ ,,
surinko žodžių ir frazeologijos “U“*!*. Į""”1”1”1“? Prof-. SU'' <U‘n'» ,r Sokl'< anMmbl‘» Vato-

čev pasakė, ir Henderson, kuris 
neseniai lankėsi Artimuose Ry
tuose, ėmęs spausti Turkiją prieš 
Siriją.

„Jungtinės Amerikos Valsty-
RYGA, okupuota Latvija. — Spalio 5 — 15 d. d. Rygoje vyks- j stumia Turkiją į karą prieš 

ta Pabaltijo kraštų muzikos festivalis, kuriame Lietuvos, Latvijos > Siri ją ir mes viską darysime,
ir Estijos kompozitoriai pasirodys su savo naujausiais kūriniais. 

Lietuvių muzikų delegacijai -■. .■-» ----------- -------------------------
vadovaus Lietuvos kompozitorių kiti. Be to, dalyvaus Lietuvos

kuomet nemačiau gerai apsiren
gusio vyro ar moters“. „Sovietų 
Sąjungos žmonės neturi suprati
mo, koks yra nesovietinis pasau
lis“.

Rooseveltienė pareiškė, kad iš 
trijų asmenų susidedančios šei
mos gyvena viename kambaryje, 
penkios šeimos verda vienoj vir
tuvėj ir 18 asmenų tetenka viena 
vonia.

pavyzdžių ruošiamam Lietuvių 
kalbos atlasui.

• „Atvažiuokite vėl pas mus į 
Kazachstaną!“ Tokiais žodžiais 
kreipėsi Kazachstano ministerių 
taryba ir partijos ck į tuos jau
nuolius, kurie iš kitų respublikų 
(tarpe jų ir iš okupuotos Lietu
vos) buvo atvykę į aną kraštą pa 
dėti nuimti derlių ir dirbti kitus 
darbus. Atsišaukime padėkoja
ma jaunuoliams už pagalbą ir pa 
žymima: „Jūs kazachstaniečiam 
palikote puikų atminimą". Ar to

šys Vainiūnas. Tai būsiąs pirma-, tybinis choras, 
sis tokio pobūdžio pabaitiečių 
muzikų festivalis. Tokie festiva
liai ateityje įvyks kasmet, vis 
kitoje Pabaltijo kraštų sostinėje 
(sekantieji bus Vilniuje ir Tali
ne).

KALENDORIUS .

Spalio 11 d.: Švč. P. Marijos 
motinystė, šv. Zenaida.

Saulė teka 6:57, leidžiasi 6:18. 

ORĄ 8

Rygoje festivalio metu įvykę 3 
simfoniniai koncertai, 2 kameri
nės muzikos koncertai, be to, bai 
giamasis koncertas. Vienas sim
foninis koncertas bus skirtas lie
tuviškai muzikai. Jame bus at
likta Juzeliūno II-ji simfonija, 
Balsio koncertas smuikui eu or
kestru, Dvariono šventinė uver
tiūra. Rygoje bus išpildomas ir 
St. Vainiūno fortepianinis kvin
tetas, tai esąs vienas iš pirmųjų 
tokių kūrinių lietuvių muzikos 
istorijoje.

Rygoje dalyvauja žymesnieji

Ugnies kamuolys 
padangėse

DENVER, spal. 10. — Didelis 
ugnies kamuolys, kaip namas, 
šiandien smogė skersai vakarinę 
padangę. Lėktuvas su 20 kelei
vių tik nesusidūrė su ugnies ka
muoliu.

Civilinės aeronautikos adminis 
tracijos pareigūnas Denver’e pa
sakė, kad nėra abejonės, kad tai 
buvo meteoras, nukritęs netoli 
Myton, Utah.

kad būtų išvengta karo“, pasakė 
Chruščev.

Jei tik yra proga

Kremliaus valdovai apsimeta 
dideliais nepriklausomų valsty
bių gynėjais, bet jei tik yra pro
ga, tai tuojau jie pavergia lais
vas valstybes ir įkinko į savo ko
munistinį vežimą.

Streikas Argentinoje
BUENOS AIRES, Argentina, 

spal. 10. — 47,000 telefono ir te
legrafo darbininkų dar tebestrei 
kuoja Argentinoje. Telefono ir 
telegrafo darbininkai jau 24-tą 
dieną streikuoja.

Sovietinis “mėnulis”
nepasitamaus taikai
VATIKANAS, spalio 10. — 

Vatikano savaitraštis vakar So
vietų Sąjungos paleistą mėnuliu
ką pavadino gąsdinančiu žaislu 
rankose valko, kuris neturi reli
gijos ir moralės ir perspėjo, kad 
jo paleidimas veda prie naujo 
dominavimo žemėje.

Vatikano savaitinis laikraštis 
Osservatore della Domenica sa
ko: „Būtų naivu galvoti, kad sa
telitas yra daugiau taikos intru- 
mentas, suprojektuotas moksli
niam tyrinėjimui. Karo atveju 
galimas daiktas, kad panašus, 
tik didesnis, satelitas bus naudo
jamas ofenzyvine baze“.

„Tas mėnuliukas gali būti sa
la, iš kurios galima užtikrinti 
naujus kelius dominavimui viso
je žemėje".

Nasser prieš kelias dienas pa
reiškė, kad jis norėtų aplankyti 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
prezidentą Eisenhowerį, jei pa
kviestų. Egipto pareigūnai ban- 

, do paruošti kelią pakvietimui.
Nasser nenori rizikuoti Dulles 

atkirčio. Bet jis tikisi Jungtinių 
Amerikos Valstybių pakvietimo, 
išeinant iš didelės valstybės ge
raširdiško bendravimo su mažes
ne valstybe.

Patvirtino sutartis

ROMA, spal. 10. — Italijos se
natai šiandien patvirtino Euro
pos bendros rinkos ir Euratom 
sutartis.

Oro biuras praneša: Chicagoje Lietuvos muzikos atlikėjai, jų 
ir jos apylinkėje šiandien — tarpe Saulevičiūtė, Aleksevičiū- 
giedra ir mažas oro temperatū- tė, Petruškevičiūtė, Adamkavi- 
ros pasikeitimas. » čius, Sabaliauskaitė, Banys ir

Vizitas baigtas
OSLO, Norvegija, spal. 10. — 

Vokiečių generolas Hans Speidel, 
Šiaurės Atlanto Gynybos organi
zacijos (Nato) pėstininkų karių 
vadas, šiandien išvyko iš Norve
gijos, kur buvo 24 valandas. Ne
maloni buvo Speideliui ši kelionė 
į Norvegiją, nes norvegai suruo
šė prieš jį demonstracijas.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Maskva vakar pranešė, kad Sovietų Sąjunga lapkričio 7 d., 
minint komunistinės revoliucijos sukaktį, paleis antrą dirbtinį mė
nulį.

— Prezidentas Eisenhoieeris vakar tarėsi su JAV saugumo 
taryba. Buvo aptarta žemės satelito ir saugumo klausimai.

— Amerikiečiai kareiviai, norį aplankyti Jordaną, bns įleisti j 
Jordaną su kariškomis identifikacijos kortelėmis, be pasportų, 
pranešė turistinis departamentas.

— Prancūzijos prezidentas Rene Coty.vakar jieškojo naujo 
Prancūzijos premjero, kai Pleven’ui nepasisekė sudaryti vyriausy
bę. Prezidentas nori ko greičiau baigti JO dienų ministerių kabine
to krizę.

— Ghanos finansų ministeris K. A. Gbedemah vakar pietavo 
su prezidentu Eisenhoteeriu ir viceprezidentu Nironu. Prezidentas 
Eisenhoįveris atsiprašė Ghanos finasų ministerį Gbedemah’ą, kad 
jis praėjusį pirmadienį buvo išprašytas iš restorano Dover, Del.

Saudi Arabijos ir Sirijos ats
tovai šiurkščiai kalbėjo prieš 
Ameriką Jungtinėse Tautose. 
Egipto užsienio reikalų ministe
rio Mahmoud Fawzi’o kalba JT 
generalinės asamblėjos sesijoje 
buvo santūri Rytų — Vakarų ir 
Arabų — Izraelio ginčuose.

TRUMPAI IS VISUR
• Indijos V. K. Kristina Me- 

non skundėsi Jungtinių Tautų 
Saugumo taryboje, kad Pakista
nas planuoja Amerikos pristato
mus ginklus panaudoti prieš In
diją.

• Egipto finansų ministeris 
Abdel Monein ei Kaissouny, grį
žęs į Kairą iš Jungtinių Ameri
kos Valstybių pasakė, kad pašau 
lihio banko pareigūnai pasiruošę 
finansuoti Sųezo kanalo patobu
linimus ir pagelbėti įvykdyti ki
tus Egipto projektus.

Turkija paneigia grėsmę
Artimųjų Rytų taikai

ANKARA, Turkija, spal. 10. — Turkijos užsienio reikalų mi
nisterijos pareigūnas vakar atmetė Sirijos ir Sovietų Sąjungos kal
tinimus, kad Turkija graso Artimųjų Rytų taikai.

Kai pareigūnai studijavo pas- , —■—------
klausius pranešimus apie Sirijos ne, ja kad 80vieU, eUprinssi Sl- 
ir Turkijos pasienio sargybinių riJoje laivaj Sirljoa u08.
susišaudymą, Turkijos idsiemo ,u08e Ta, uk 8veJlai 
reikalų ministerija pareiškė: sw gand41iuo8e, Tai

„Mes pakartojame, kad Turki- uk a j nlmui patarė.
ja neturi agresyvių planų nė sirij08 Jie
prieš vieną valstybę .

Sirija ir Sovietų Sąjunga kal
tina, kad Turkijos kariuomenė 
graso Sirijai ir esąs karo pavo
jus. »

Turkija susirūpinusi

Nėra jokios abejonės, kad Tur 
kija yra susirūpinusi Sirijos ka
riniu stiprėjimu. Karinę stiprybę 
Sirijai teikia sovietų ginklai.

Turkija matė sovietų ginklus 
gabenant į Siriją. Turkija apie 
tai pranešė Vakarams, bet Vaka
rai nieko nedarė.

Turkija yra susilpninta. Tur
kija turi iš trijų pusių raudonuo
sius. Rusai laužiasi į Turkiją pro 
užpakalines duris, bulgarai pro 
prysakines, naujas satelitas Si
rija pro šonines... Rusija daug 
laimėjo visai be karo.

Sirijos vyriausybė, žinoma, pa

tik mums padeda. Ar nėra So
vietų Sąjunga tikrasis Sirijos 
priešas? Ne. Jie yra Izraelis, An
glija, Prancūzija, Jungtinės Ame 
rikos Valstybės. Tikras pavojus 
— Turkija nori karo, — skelbia
Damaskas ir Maskva.

/ *
Maskva Turkiją, Vakarų są

jungininką, nori paimti į savo 
„globą“.

' Priėmė rezoliuciją
VILNIUS, okup. Lietuva. — 

Ir Lietuvos mokslininkai, Mask
vos įsakymu, savo susirinkime 
rugsėjo 20 d. Vilniuje „vienin
gai“ priėmė rezoliuciją prieš ato
minį karą, nors pati Maskva ir 
toliau tebetęsia atominių sprog
dinimų bandymus.



=»= DIENRASTlS3 DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, 1957 spalio 11

zioeUi

Redaguoja EDV. ŠI LAITIS, 1330 So. 31 st Ave., Cicero 50, Illinois

Sportinis laiškas iš New Yorko
Sveikas, Bičiuli,

Tiek aš, tiek New Yorko ir, 
apylinkės sportininkai linkime 
Tau greičiau pasveikti iš nelem-! 
tos ligos.

O štai ir Nevv Yorko sporti
ninkų šeimos žinių trupinėliai.

Šachmatai
I

Rugsėjo 7 — 8 d, Brooklyne 
viešėjo garsioji Bostono šach
matininkų ekipa, kuri dvi die
nas grūmėsi su LAK smgenų 
“specais”. Pirmą dieną svečiai 
(K. Merkis, L. ir G. Šveikauskai, 
A. Keturakis, A. Karosas, S. 
Vaičaitis ir A. Ivaška) susitiko 
su Brooklyn L. Atletų Klubo sti]) 
riaisiais E. Stakniu, A. Šukiu, 
V. Kulpavičiumi, J. Galminu, J. 
Vilpišausku, M. Slapšiu ir A. Ra 
tu. Čia vietos žaidėjai pasirodė 
kiek geresniais ir įveikė svečius 
4^ :2Vę- Gana rimtai pasirodė 
atletai E. Staknys, išsikovojęs 
lygiąsias iš nenuilstančio šach
matų veikėjo K. Merkio, V. Kul
pavičius, įveikęs A. Keturakį, J 
Galminas, privertęs pasiduoti 
jaunutį L. Šveikauską, J. Vil- 
pišauskas, sutvarkęs A. Karosą,

Gana gražias ateities perspėk 
tyvas parodė jaunieji krepšinio 
vienetai Gintaras, Vytis ir Dai
nava. Hartfordo Grandis krep- 
šinyje nesudarė rimto penketu
ko veido, gi karo veteranai, nors 
ir išsikovojo antrą vietą, atle
tams rimtesnio pasipriešinimo 
nesukūrė.

Baigmėje Brooklyno LAK da
vė skaudžią pamoką Worceste- 
rio veteranams — 107:61. Lie
tuviškoji VVorcesterio visuomenė 
(o jos buvo apstus būrys) šiltai 
priėmė (kiekvieną geresnį krep
šinio žaidimo derinį ir atletams 
už jų gražų žaidimą nepagailė
jo plojimų.

Tinklinyje vyravo Hartfordo 
Grandis (tiksliau Grajauskas ir 
Miniukas), nors gana rimtai tai 
gražiai sporto šakši ruošiasi ir 
Bostono Dainava, kuri tikrai pel 
nytai laimėjo antrą vietą. Brook 
lyno LAK kažkodėl tinklinyje 
nedalyvavo, nors šios rūšies mė 
gėjų Brooklyne yra pakanka
mai.

Būčiau tikrai neteisingas, jei 
neiškeičiau tų gražių žaidynių,. 
tos mažosios sporto šventės ren

PADĖKA
Dėkojame didžiai gerb. dr. A. 

Valiui - Laboku! už padarytą
1 operaciją. Dr. Val o - Laboko 
i lengva ranka, nuoširdi priežiū
ra padeda ligoniui pagyti.

Ačiū nuoširdžiausiai.
V. A. E. Kleizienė k

Tel. RElianoe 6-1811
OR WALTER J. KIRSTUK

l': CU7BURG
v S y --I

$925 West 59tb Street
vai. Puniad, untrud., ketvirtad ir 

i ,irnkbid nuo 1 4 p p. 6:80—8:10
i vai vak Trečiad ir šeštad 1—4 v 
i l> p

P<KXHXXKXX><XXX>0-0-00-0<XX>booO

SOPHIE BARC U S
RRDIJO PROGRAMA

Ift WOE8 stoties — Banga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 1
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:45 Iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:30 Iki 9:30 ryte 

SEKMAD. 8:30—9:30 v. r. Iš stoties 
WOPA — 1400 kil.

7169 SO. MAPLEVVOOD AVE. 
Chicago 29, Iii. HEnilock 4-2413 

000<X>0(><>00<>0<>0(>(>COC»C.OC'0JO

olvoi ir buto OLynipfe 1-4159
OR. P. KISIELIUS .

VDYTOJAF IR CHIRURGAS 
4938 W. I5th St.. Cicero

kiisdlm i » vai ir 8-8 vai vak 
ISskyrus trečiadienius 

šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Irt

I Afayett e 8-8210, Įel 
šaukite KEdzle 8-1868

ir A, Ratas, sudorojęs kietą A. C štai ir jie: VVorceste-
Ivaškos pasinriešinimą. Tik jau r'° ^SK Vvt's su jos nenuilstan 
nieji G. ■ Šveikauskas ir S. Vai- čiu pirmininku St. Prapuoleniu, 
čaitis buvo atletams Šukiui ir į Maironio parko pirmininkas Kuz 
Slapšiui neįkandami. į mickas sporto bičiuliai Kause-

vičius, Staras, Orentas, Pipiras, 
Glodas ir kiti. Dvi dienas gau-

Antrą dieną pd kelionės pail
sėję svečiai prieš atletus išsi
kovojo 4:3 laimėjimą. Ir vėl K. 
Merkis su E. Stakniu baigė ly
giomis. Lygiosiomis turėjo pa
sitenkinti ir A. Karosas prieš J.

ir

LILY PONS
Pasaulinio masto operoi dainininkė išpildys įdomią dainų 

programą MARGUČIO Jubilėjiniame Koncerte, sekmadienį, spa
lio 27 dieną.

Koncerto programoj taip pat dalyvaus žavingo balso teno
ras STASYS BARANAUSKAS. .

Abu solistus lydės Chicagos Simfonijos Orkestras (70 na
rių), kurį diriguos Lietuvos Operos dirigentas VYTAUTAS 
M AKUOSIUS.

Margučio sukaktuvinė šventė įvyks Conrad Hilton viešbu
ty, 720 S. Michigan Ave./

Programa prasidės 5:30 p.p.

Po koncerto seks vaišės - vakarięnė - šokiai, šokiams gros 
garsusis Lou Breese orkestras.

Biletų kainos: koncertui — $4.50, 3.50 ir 2.00. 
vakarienei — $4 00.

Biletai gaunami iš anksto MARGUČIO įstaigoj —
6755 S. tVestem Ave., Chicago 36, Ri.
Tel. GRovehill 6-2242.

BALYS
RADIO IR TELEVIZIJA 

Pardavimas ir ap'arnavima.s 
2646 W. 7 lst Street

• Elektriniai reikmenys 
• FONOGRAFAI — Patefonai 
• PLOKŠTELES (Patefonams)
• DAIKTAI DOVANOMS 

O FILMOS — foto aparatams 
• Korteles visokioms progoms 
Lemputes išmėginamos 
NEMOKAMAI 

Pašaukite PRospeet 8-5374
Pirmad. ir ketvirt. 9 iki 9. Antr., 
treč., penkt. ir šeštad. 9—6 Sekm. 
9—2.

Ofiso telef 
neatsiliepia

OR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ1

4146 8. Archer Ave.
i t Al Kasdien popiet nuo 12-2.80' v 
i Vak otrm antr . ketvirt 6-8-80 » 

Trečlad. tik susitarua

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė)

alJDIKDJ (R VAIKI,' LIG' 
SPECIALISTE

7156 South tVeetern šienui
(MEDICAL BITLDING) 

Pirmad., antrad., ketv Ir p-n k tad 
auo 1 I va) ryto iki 1 vai. p.p. ir nuo

I 6 v.—8 val. vakare Trečiad nuo 
! 11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad 11 
, vai ryto iki 8 vai. popiet

Office tel. KE 7-1168 
Ree tel WAlbronk 5-3764

P. ŠILEIKIS. U. H.
i trtbouedae Proh-slatss

ar šratai Protezai M-'il han 
dažai Spec. pagalba kojon 

4 Arcb SupporU) Ir t-1. 
Vai.. 9-4 lr 6-8 šeštadieniais 9 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IAB
2860 W. 68rd 8t., Chicago 29. III 

Tel. PRoepc.'t 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHTRITRGAS 

Naujas adreso* * 42.Tr tv GSrd St
Ofiso U-l. REliance 5-4410 

Resld. telef. GRovehill 6-0617 
v h landos 1 s p m. 6-8 p m

Penktad tik po pievų. 
Trečlad lr šeštad pagal sutarti

Ofiso tel. CLiffside 4-28*6
Rezidencijos: LAfayrtte S-117:

OR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: nuo 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 v. vai 
šeštad. nuo 2 iki 6 vai., lšakvr sek

sus sportininkų būrys (o jų bu
vo apie ICO) jautėsi lyg namuo
se. Tikrai džiugu, kad naujai 
sukurtas sporto vienetas rado

■v\

DR. J. ir K. AGLINSKAI
LYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

6430 S. Kedzie Ave.
Priima ngonla pagal susltarlrna 

i 61 valandos skambinti telefonu
HEnilock 4-1562 nuo 2 lki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečlad ,r 
šeštad

Rea. tel. GRovehlU 6-5668

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-7383

OR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

šeštad. 1—4; trečiad.
Vai. - 
1—4 ir 6—8 
ušdaryta.

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

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

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

penktad. nuo 5 lki 8 vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-1700 
Rez. PR 6-98O1

DR. j. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
•2454 West 71 st Street 

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

i

OR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North VVacker Drive 
civic Opera House, kamb. 858)

Vai. kasd 12—4 
Tel. CEntral 6-22*4

6009 VVest lOth Str., Cicero
•ai kasdien 5-8, šeštad 1-2 vai 

Tel. TOvrnhall 3-0959 
Kitu laiku lr trečlad. susitarus 

Rezid. tel. HKmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika lr moterų Ilgos) 
Ofisas ir re«.: 5100 S. Westem Ava 
Tel. PRospeet 8-1223 arba WE 6-557' 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. lr Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad 
2-4 vai. popiet tr sulig susitarimu

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

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

Telefonas GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS

Vilpišauską. Svečiai L. ir G. ivietos lietuviškoje visuomenėje 
Šveikauskai ir S. Vaičaitis įvei- pritarimą ir paramą. Negalima 
.kė savo priešininkus A. Šukį, R.
Prapuolenį ir K. Kulpavičių. Tik 
V. Kulpavičius ir A. Ratas te
įstengė pilnai save pateisinti — 
svečiai Keturakis ir Ivaška bu
vo prispausti prie sienos ir ka
pituliavo.

Krepšinis
Dabartinis Š. Amerikos lietu

vių krepšinio meisteris — Brook 
lyn LAK — žingsnis po žings
nio bando ruoštis ateinančioms 
New Yorko YMCA pirmeny
bėms, na ir pagaliau 1958 metų 
meisterio vainiko apsaugai. Tre 
nerio klausimas jau išspręstas: 
žinomas krepšininkas inž. Alg.
Birutis pasiėmė sunkias trene- 
nerio — krepšinio vadovo — 
pareigas ir pradėjo darbą.

Rugsėjo 21 — 22 dienomis 
Brooklyno LAK krepšininkai 
svečiavosi Worcester, Mass., kur 
dalyvavo vietos sporto klubo Vy 
tis suruoštame krepšinio ir tink 
linio turnyre.

Be atletų krepšinyje dalyvavo 
Bostono Dainava, \Vaterburio 
Gintaras, Worcesterio Vytis ir 
lietuviai karo veteranai ir Hart
fordo Grandis.

pamiršti ir rūpestingųjų seimi 
ninkių Prapuolenienės, Kause- 
vičienės, Starienės ir kitų, ku
rios rado laiko didelį jaunimo 
būrį dvi dienas aprūpinti mais
tu.

Futbolas
Po skaudžios pamokos Ro- 

chesteryje lietuvių sporto klubo 
vyrai rimtai susirūpino 1957 — 
1958 metų pirmenybėmis. Ke
lios draugiškos rungtynės paro
dė daug spragų mūsų vienuoli- 

(Nukelta į 7 psl.)

tooUa«'e
Augštą

pįvideud?

Savings and Loan^, 
Assoeiation 

> ' - SINSUBEB

F NCR 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
fe. SAUGIAUSIA IB 
^pelningiausia 
S taupymo 
y DENDROVf

4038 Archer Avenue Tsl. LA3-671* 
AUGUST SALDUKAS Prszidansm

s;

DR. ANNA BALIUNAS
IRIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6822 Sonth VVestern Avenne 
-ai. kasdien i0-12 vai. h 7-9 vai 
vak šeštadieniais 10-a vai .Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus

Ofiso ‘elefonas: PR 8-322*
Res teief. W Al brook 5-5076

DR. VL BLAŽYS
'•LAUCIŲ IE VIDAUS LIGOS
4701 South Damen Avenae

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

šeštad. 2—4 vai. vak 
Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarti 

Telef. ofiso LAfayrtte 3-6048 
Rez.: VVAlbrook 5-3048

nD llll IIS HDIICTAUIAIIIC GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
DR. JULIJA MONSTAVIČIUS Specialybė: AKUŠERIJA lr MOTERŲ 

Į GYDYTOJA IR CHIRURGE 1 LIGOS
Office: 10748 South Mlchlgan Ave.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdien nuo 6 v v Iki 9 v vtu 
Vai,; kasdien nuo 6 v. ▼. Iki 9 ▼. V., 

išskirus trečiad. šeštadieniais nuo I
iki 4 vai. popiet.

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

ofiso HEmlock 4-5816 
Rez HEnilock 4-3761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU IR VIDAUS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
(priešais Sv Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susltarlrna

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

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

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškcvlčlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
0248 Sonth Kedzie Avenae 

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

Atliekame dideliut ir ir-.žus automobilių remonto*. Lyginimas, da
žymas Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobiiių dalia.

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

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Ave.)
Telef. PRospeet 8-9642, Namų tel. WAlbrook 5-5934

CHICAGOS LIETUVIŲ CHORAS PIRMYN
" Prezentuoja Johann Strauss’o trijų veik. operetę

(DIE FLEDERMAUS)
Jt t SIKSNOSPARNIS’

Duoną Ir įvairias skritinga* 
bnlkntes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8889-41 S. Lituanica Ave

TeL CLiffside 4-6876
Pristatome ) visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčiame | visus artimuo
sius miestus.

PRADŽIA LYGIAI 3 VAL. P. P.
1957 m. spalio (October) mėn. 13-tą dieną 

SOKOLŲ SALĖJE, 2337 South Kedzie Avenue

Dalyvauja
ALGIRDAS BRAZIS * ONUKS STEPHENS * ANTANAS PESKYS
ALBERTAS SNARSKIS * PRAURIMĖ KRASAUSKAITE ------
JONAS AVELIS * JUOZAS LAURUŠONIS * DR. C. SVENCISKAS 

Vadovauja MUZ. K. STEPONAVIČIUS 
Akomponuoja Jonas Švedas ir orkestras

(ĖJIMAS $2.50

ny7!

i v- ■
p

K \,

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių sangnmo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, angštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

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

Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val- 
atvbių dalyje jie begy ventų, gal* taupyti pinigus paStu.

Rąžykite dėl informacijų. Mnsų turtas $21,000,000.00

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

Atdara: pirmadienį nno 12 lld 8, antradienį Ir penktadienį nno 9 Iki 4, ketvirtadien) nno 9 Iki 8 
Trečiadienį uždaryta vtaą dieną, o šeštadienį nno 9 Iki 2 valandom po pietų.

-- ------------------------------------------------------------------------------- ------ ana i, r i • , ..................................... .. i if?

i ofiso HE 4-6849. rez. HE.4-2824
DR. PETER T, BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 VVest 71st Street

Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6. treč.lr šešt. pasai sutarties 
aekm. uždaryta.______________________

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South VVestern Avenae 
Chicago 29. III 

telefonas REpubllc 7-4900 
R zldcnrts: GRovehill 3-8161

oaslmatymat pagal sutartina

^drTt? dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenae
>ftse vai nuo 8-4 Ir nuo 6-8:80 v 

rak Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 
Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0036

Rezldencl Joe tel. B Everly 8-894 4

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rez. RE 7-6867

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

2464 Weet 7tat Street
(71-oe ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 1—S lr 6—8 vai. vak. 
Šešadlenlals 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Ofiso telef. VArds 7—1166
Resždendjos — STevvart 8-4411

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVeet 85th Street
(kampas Halsted lr 85-ta gatvU) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 8-8888, rez. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUVIS OTDTTOJAS)
2500 VVeet OSrd Street

VAL kasdien nuo 1—4 p p Ir T:99 
Iki 9 vat. Trečlad. Ir šešt.. uždaryta. 

Telefonu GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIU LIGŲ SPECIALIST®
— PRITAIKO AKINIUS — 

Valandos: 9—12 Ir 7—9 » v. pagal 
mslts rim a Išskvrus trečiadienius 

2422 W. Marųuette Road 

Ofiso Ir boto tel. OLymplc 9-1481
OR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
1407 Sn. 49th Court. Cicero 

Kasdien 10—12 lr 4—7 vai. Trečiad 
Ir šeštad tik 16—12 vai

SKBLBKTTftS “DRAUGE”

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

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

šeštad 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayrtte 3-4949.

Namų — CEdarcrest 8-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3259 Sonth Halsted Street 
Kasdien S—7 vai vak. šeštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarime 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resld. 2487 
W. 62nd St., U-l. Republic 7-8818.

Ofiso telefonas — Bishop 1-9484

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenae 
(Kampas Kedzie lr Arcber)

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

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

1428 Itroadvvay, Gary, Indiana
Tel. TUrner 3-9902

Vai.: Pirm. ir treč. 3 v. p. p. iki 8 
v. v., šešt. 10 v. r. Iki 12 v. Kitu 
laiku pagal susitarimą.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
HPEC. GHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 Weat 09th Street 

Priešais Šv. Kryžiaus ligonio* 
Telef. HEpublIc 7-999O 

▼AL: Pirm., antr., Kevt.. penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte lr nuo 6:00—8:00. 
šešt nuo 2:00—4:00. Trečlad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

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

kežėta stiklas Ir rėmas 
4465 S. Oalifornia Ava. .YA 7-7861
Vai.: 10 ryto tkl 8 vak. (trečlad. už
daryta), šeštad. 10 ryto Iki 8 V. p. P-
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

rei. ofiso PR 1-6440, rez. HE.4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Weet Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 Iki'4 p. p.; 6 Iki 8 v„ 

Trečlad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel ofiso CA. 6-0257, rez. PR 6-6659 

Rezkl. 6600 8. Arteslan Ave.
VAL 11 v. r. Iki 8 p p.i 6—7 v. v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 94 metų patyrimo
Tel. YArda 7-1899 

Pritaiko akinius 
Kreivas akla 

, Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė
756 Weet S5th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tre 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 h 
šeštadieniais nuc 1 n »k< ’ vai p.p

ISėjo 15 spaudos nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

• iŠ lietuvių gyvenimo
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 pnttl. 

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West OSrd Street, 

Chicaga 29, III.

D R A U G A S
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

4545 West 63rd St., Chicago 29, Hlinois • Tel. LUdlovv 5-9600
■■ — ■ i --------------------------------------------------

Entered aa Second-Clam Matter March 31, 1916, at Chicago, Illinois 
Under the Act of March 8, 1879

Member of the Ca’hollc Preaa Aaa’n SUBSCRTPTION RATES
i Published daily. exept Sundaya, $10.00 per year outaide of Chicago

by the S 12.00 per year in Chicago Ki. Cicero
IJthuanlnn Catholic Preaa Society $10.00 per year ln Canada

i Foreign $12.00 per year
PRENUMERATA: Metama '6 metfl 3 mėn. 1 min.
Chicago.) Ir CIesroJ $12.00 $6.50 $8.80 <1.5h
Kitur JAV lr Kanadoj $10.00 $5.80 $8.00 $1.26
Užslsnyjs $12.00 $6.50 $2.60 $1.60

Redake(ja itmlpaaiua talae aavo nuettftra. Neaunaudotų straipsnių ny- 
saupe, fnea grąžina Uk tl tabalo susitarua Radakalja už skelbimų turini 
neatsako. Skelbtinų kainos prisiunčiamos gavus prašymų



t

Penktadienis, 1957 spalio 11
\

DTENRASTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS 8
SUSIRŪPINIMAS PRANCŪZIJA

Prancūzijos prezidentas Coty vis dar nesuranda žmogaus, 
kuriam pavyktų sudaryti naują vyriausybę. Kelių partijų lyde
riai darė bandymus, bet kraštas vis dar neturi vyriausybės. Jos 
pareigas laikinai teljeina senasis kabinetas, kurį parlamentas nu
griovė, išreikšdamas jam nepasitikėjimą. Pažymėtina, kad per 
pastaruosius 12 metų Prancūzija turėjo 23 vyriausybės kabi
netus. Šitoks dažnas vyriausybės keitimasis nėra sveikas kraš
tui pas save viduje ir taip pat santykiuose su užsieniu.

Atsižvelgdami į tai, ne tilt patys prancūzai yra susirūpinę, 
bet yra užduodamas galvosūkis ir jų sąjungininkams.

Dabartinė krizė ypač rimtai paliečia Vakarų Europą. Ji 
paliečia ir visą pasaulį.

Rimtą susirūpinimą kelia ir vėl smarkiai pradėjusi mažėti 
franko vertė. Yra grėsmės ir kitoms valstybės vertybėms.

Aną kartą šioje vietoje buvo priminta, kad Prancūzijos fi
nansinę ir ekonominę padėtį smukdo vedamas karas prieš su
kilėlius Alžire, kur kariaujama jau ketvirti metai. Prancūzija 
šiandien laikoma jau persilpna toliau kariauti ir laimėti, tačiau 
tautinė ambicija neleidžia sustoti ir derėtis. Nors Prancūzija, 
būdama viena svarbiųjų centrinių Europos vąlstybių, ligšiol val
dė imperiją ir nori ją toliau yaldyti, tačiau nesusitvarko pas sa
ve namie ir nepajėgia išlaikyti pastovios vyriausybės.

Blogiausia, kad toks vyriausybių keitimas skaudžiai atsi
liepia į tarptautinę prekybą. Daugelis valstybių pradeda abejoti, 
ar begalima toliau bent kiek saugiau prekiauti su valstybe, ku
rios vyriausybė taip nepastovi.

Kai paskutinioji vyriausybė pasiūlė parlamentui savo planą ,
Alžiro problemai išspręsti, jis buvo atmestas dauguma balsų. De- 
šiniosioms partijoms planas nepatikęs, nes Alžirui buvo žadama 
perdaug laisvės. Kairiesiems nepatiko todėl, kad permažai lais- tybės sekretoriau Dulles kvie-

APLINK IR APLINK

Šis dailininko padarytas paveikslas rodo kaip ISįOOO my
lių per valandą lekia sovietų paleistas mėnuliukas apie žemę.

(INS)

Tūkstančiai vartotojų įsitikino, kad dažus, vidaus ir Iš oro dažy
mui, taip pat sienoms klijuoti popierius geriausia pirkti

D. JURJONO BENDROVĖJE
3251 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

Tel. CAlumet 5-1064

Nashua, N. H.
šimtmečio sukaktis

Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčios 100 metų sukakties mi
nėjimas įvyks spalio 27 d. Mi
nėjimas bus pradėtas bažnyčioje
10 vai. ryto iškilmingomis šv. į _ 

į mišiomis. 4 vai. p. p. miesto ’ 
salėje Spring Str., bus meninė 
dalis ir ta proga parapijos su- j 
ruošta vakarienė. Į vakarienę 

■ numatoma pakviesti mūsų die
cezijos vyskupą, Nevv Hampshi
re valstybės jubernatorių, sena '

' torius, mėrą, apylinkės lietuvių j 
parapijų kunigus, vietinius kle
bonus ir kitus garbingus sve
čius.

Vakarienės metu programą 
atliks Onos Ivaškienės vadovau-1 
jama tautinių šokių grupė iš So. i 
Bostono.

Parapijos kunigai maloniai j 
kviečia visus lietuvius ir sve-! 
čius gausiai minėjime ir vaka-'
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valatybSa bonus Taupytojams patarnavimai nemokamai
'Tadčktte taupyti atidarydami užskaita ilandien Apdrausta Iki $10,001

j *arbo valandos: pirmad tr ketvirtad
:'U

nuo 0 iki S vai vakar

SLAPTOSIOS DIPLOMATIJOS PAVOJAI
STASYS DAUNYS, Chicago, IU.

I
Kai praėjusį šeštadienį vais- ginklavimo konferencijoje JAV 

darė nuolaidas, kurių sovietai 
nepriėmė. JAV jau pradeda ap-vės. Daug kitų taip pat nerodė entuziazmo. Pagaliau nebuvo timu sovietū užsienio reikalų .... ~

laukta, kad jis patiktų ir sukilėliams. ministeris A. Gromyko vyko L atprasti su Sirijos įvykiais So-
Vadinas, senasis taikos planas yra visai palaidotas. Naujoji ^ashingtoną pasitarti su Dul-Į vietų karo laivų plaukiojimas 

vyriausybė turės ruošti kitą planą. Bet tikriausiai ir ji nieko les visais aktualiaisiais pasaulio j Viduržemio jūroje jau nebera 
geresnio negalės sugalvoti. Todėl ir jos dienos bus neilgos. . Polltlk°s klausimais, sovietai jau, sensacija ..............-Amerikos Balso tran

Bendrai imant, Prancūzijos ekonominė būklė nėra blogiau-1 buv° ašov! > sliacijoa jau pertvarkytos ne
šia. Darbininkams darbų netrūksta. Netrūksta maisto nė kitokių 
gėrybių. Prancūzijai labiausiai reikalinga pastovumo valdžioje. 
Toks pastovumas galėtų privesti prie taikos Alžire ir atkurtų 
valstybės prestižą bei pasitikėjimą užsienyje.

Bet kaip tai pasiekti, jei parlamente yra keliolika partijų, 
kurios tarp savęs kovoja. Ir tai yra pagrindinė Prancūzijos ne
laimė. Ji glūdi ne tiek jos santvarkoje ar jos valstybinėj konsti
tucijoje, kiek po II Pasaulinio karo susidariusiose parlamente 
partijų kombinacijose. Ten išaugo du kraštutiniai politiniai są
jūdžiai — kairėje komunistai, dešinėje degaulistai, kurie dau
giausia ir kliudo išsilaikyti vienos ar kitos pilna ta žodžio prasme 
demokratinės partijos vyriausybei. Jie nepadeda tą pastovumą 
palaikyti, bet visada pagelbsti sukurti naują krizę. Ir vieniems, 
ir antriems, labiausiai komunistams, rūpi, kad tų krizių, silpni
nančių Prancūzijos politinį ir ekonominį gyvenimą ir kenkiančių 
jos prestižui užsienyje, būtų kiek galint daugiau. Tada jie ma
no sulaukti greičiau valandos, kuomet vieni galės paimti vals
tybės kontrolę į savo rankas. Jei šito sulauktų komunistai, su
prantama, Sovietų Rusija būtų įkėlusi koją į pačią Europos širdį. 
Todėl ir netenka stebėtis, kad į Prancūzijos vyriausybės krizes 
visur pradedama žiūrėti su ypatingu susirūpinimu.

satelitą ir jis buvo jau perskri 
dęs Amerikos kontinentą kelis 
kartus. Visame pasaulyje spau
da, radijo ir televizijos stotys 
skelbė, jog sovietai raketų ir 
greičio lenktynėse pralenkė Ame 
riką. Gromyko atvyko tartis 
pademonstruodamas sovietų ga
lingumą. Sovietai yra įpratę di
desnius pasitarimus palydėti bai 
me ir jėga. Kai Londono nusi

tik Amerikoje, bet ir Muenche- 
ne. Patarta ne politikuoti, bet 
tik informuoti. Lietuviškasis 
Amerikos Balso skyrius išimtas 
iš satelitinių valstybių skyriaus 1 
ir prijungtas prie rusų tautų 
skyriaus. Aiškinamasi, jog taip 
padaryta dėl persitvarkymų ir 
lėšų stokos. Gali būti taip, bet 
gali būti ir kitaip. Viena tik 
aišku, jog JAV nenori erzinti.

ginklavimo konferencijoj įklim-; sovietų ir jieško su jais susi- 
po nusiginklavimo reikalai, so-, pratimo. Skelbtosios išlaisvini- 
vietai tuo pačiu metu pradėjo mo politikos laikai jau praei- 
sprogdinti atomines ir vandeni-, tyje.
lio bombas, patys rėkdami, jog i • , .
reikia sustabdyti atominius ban- 1 08 ^a8. a&as 8OVle
dyrinus. Sovietai visokiausiomis tal «ek« *»udrt. dvejopai- 

viena ranka siūlydami plėsti kul 
tūrinį bendradarbiavimą, kita

ŽVIRBLIAI SKAIČIUMI G AL , kada parodydama ir vis “tikruo
NET VANAGĄ PAMOKYS
Londone einąs “The Econo

mist” rašo:
Gomulkos — Tito konferen

cija buvo viena tų, kurios laik
raštininkus ypač suerzina, nes 
kieti faktai storai migla nusle
piami. Nėra abejojimo — būtų 
be galo įdomu patirti, ką šie ko
munizmo vadukai slaptoje vie
nas kitam akis į akį pasakė.
Ateitis parodys, ar jų pasisaky
mai svarbūs. Viešieji pareiški
mai kvipo didžiausiu taktu bei 
atsarga. Nei Gomulka, kuris
laikas nuo laiko padaro palink- Naujasis JAV generalinio šta 
čiojimą Maskvos link, nei Tito, bo viršininkas generolas Twin- 
nežiūrint jo piktos akies kaiku- ing, kalbėdamas pietinių valsty 
riems Churščevo pareiškimams | bių gubernatorių konferencijai, 
apie “socializmo kraštus”, nepa
rodė noro išmušti pypkę iš Mas 
kvos dantų.

ju socializmu” pasigirdama, 
Maskva neina “tikruoju keliu 
stiprinti kituose kraštuose esan 
čias socializmo pajėgas.”

“Mūsų nuomone,” pasakojo 
Tito, “yra klaida pamiršti dide
lę atsakomybę stiprinti socia
lizmo pajėgas visuose pasaulio 
kraštuose.” Kaip suderinti šitą 
pažiūrą su jugoslavų nuolat skel 
biamu nesikišimo į kitų kraštų 
vidaus reikalus principu, gal tik 
vienas Tito žino.

JAV PASIRUOŠUSIOS

priemonėmis siekia primesti tik 
savo planus. Jei jų planai ne
priimami, jie domenstruoja jė
gos priemones.

Gromyko ir Dulles pasitari
mų smulkmenos nežinomos. Ga 
Įima tikėti, jog jokių susitarimų 
nebuvo padaryta, bet yra viešų 
ženklų, jog sovietai siekia dvi
šalių derybų su JAV. Toji slap
toji diplomatija yra sovietų spe
cialybė. Visi sovietų pokario 
laimėjimai yra slaptosios sovie
tų diplomatijos vaisius.

Washingtone buvo pasiteisin
ta, jog Dulles tarėsi su 15 kraš
tų užsienio reikalų ministeriais, 
tad buvo tikslu pasikalbėti ir 
su sovietais. Washingtonas pa
neigė bet kokių slaptų pasitari

mų galimybę. Bet gi visur sklin
da gandai, jog sovietai kažkam 
ruošiasi, jog jie turi kažkokius 
naujus planus, jei Gromyko ke
lionė pas Dulles buvo palydėta 
žemės satelito -iššovimu.

JAV siekia taikos
Sovietai gerai mato, jog JAV

ranka demonstruodami karinę 
jėgą ir mokslinius laimėjimus. 
Susidarytų didelis pavojus vi
siems pavergtiesiems ir laisvie
siems, jei sovietams pasisektų 
Jungtines Amerikos Valstybes' 
įviloti į dvišales JAV ir Sovietų 
Sąjungos derybas, apipavidalin
tas taikos gelbėjimo vardu. Už 
taiką visada sumokama tam tik
ra kaina. Taikos kainos auką . 
pirmoje eilėje dar kartą turėtų1 
sumokėti visi sovietų pavergtie- 
ji kraštai.

Tuo tarpu reikia konstatuoti, Į 
jog didžiosios galybės mažai kai | 
ba apie skriaudų ir klaidų ati-Į, 
taisymą, bet vis garsiau ir gar- , 
siau šaukia apie didėjančius pa-, 
vojus ir desperatiškai jieško, ( 
priemonių taikai išlaikyti. Tai
kos namai statomi ant smėlio.

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? MŪSII PATYRIMAS. DIOELE APYVARTA 
IR MAŽAS PELNAS JUMS UŽTIKRINA GERIAUSIA

PIRKIMĄ VISAME MIESTE!
Naujas “PRESIDENT” Gazo krosnis

ŠILDO KAIP MAGIJA
(dargi su uždarytu gazo tiekimu)

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

GAZO NAMŲ KROSNYS
KAINUOJA TIEK MAŽAI . . . TODftl

KAD SIEGLER PATSAI APMOKA
SUTAUPYDAMAS KURO IŠLAIDAS!

KAINA TIEK 
ŽEMA TIK___ $149-5°

TK

įprotis, yra stora virvė; kas 
dieną mes į ją įpiname siūlelį, 
ir pagaliau mes jos jau nebega- 

siekia taikos. Londono nusi- lime pertraukti. —H. Mann

■li

Visgi todėl įdomu, kad pavir-1 
šiais ne vieni tik Maskvos spir
gai plaukiojo. Be viešo nusilen
kimo Maskvos pažiūroms apie 
dvi Vokietijas, Odero — Neis- 
sės sieną ir arabų pasaulį, su
tarta ir ateityje, kada tik bus 
reikalas, ruošti tokias konferen 
cijas (kur Maskva negali per
daug kištis). Pareikšta viltis, 
kad ir kitos komunistų partijos 
ras reikalą taip konferuoti. Reiš 
kia, buvimas skirtingų kelių { 
socializmą vėl paantrintas.

Banketo metu Tito, Gomulkos 
akivaizdoje, pasakė kalbą, ku
rioje sumaniai sutuokė atsargą 
su atvirumu. Pripažindamas Ma 
skvai “vyriausią vaidmenį kaip 
pirmajam pasaulyje socializmo 
kraštui”, Tito sakė, jog šitoks 
vaidmuo teikia ne didesnių pri
vilegijų, bet didesnės atsahomy-

pareiškė:
— Turėdami prieš akis aiškių Į 

įrodymų apie mūsų sugebėjimą 
smogti Sovietų Sąjungai sunai
kinimo smūgį, tikime, jog so
vietų vadai dusyk apsigalvos, 
ar pulti mus bei mūsų talkinin
kus. Taip pat, jei įrodysime, 
kad esame pasiruošę atsiliepti 
betkokiai agresijai, visomis rei
kalui atitinkančiomis priemonė
mis, sovietai vengs pradėti ir 
mažiuką karą. Kariškai todėl 
mums privalu sulaikyti sovietus 
nuo agresijų ir būti pasiruošu
sioms atmušti didelį ar mažą 
žygį.

Gera ir gražu nustatyti tak
tiką ir suskaityti turimas pajė
gas, skirtas savo uždaviniams 
atlikti, bet svarbesnis yra klau
simas, ar jos pilnai paruoštos. 
Į tai šiandien mes galime atsa
kyti: “Taip!” V.

Juo mažiau gręsia 
pavojus, juo daugiau

tvirtovei
pristato-

JANIS KLIDZEJS

911 ėftj ttočicč Olalkijč
ROMANAI

^BHBaaaas vcttI a. LEfriaRta
(TĘSINYS)
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Taip svarstydama, su Marytės laišku rankoje, 
Eita voliojosi ant kilimo. Klausėsi svajingos radijo 
muzikos. Toji kankinė, degino.

— Tikėk, kad mane tu myli... — švelniai glos
tantis ir maldaujantis tenoras skambėjo iš radijo, ir 
Rita norėjo apkabinti šią keturkampę vyšnių spalvos 
dėžę.

Ji pažiūrėjo į laikrodį. Taip, Danceris dar ne
ateis! Dar užtenka laiko parašyti laišką. Besišyp
sančiom akim žiūrėdama į parašytą lapą, ji pamažu 
sudraskė Marytės laišką ir įmetė į krosnį.

Ilgai ji sėdėjo prie stalo, ir visokius gražius žo
džius prigalvodama, rašė Andriui laišką.

Suprantama, kad jau sekančią dieną Andrius šį 
laišką skaitė ir kaip tik šis Ritos laiškas pažadino jį 
galvoti ir nugalvoti iki Marytės. Jis prisiminė die-

Metai buvo praėję nuo to laiko, kai Andrius 
turėjo apleisti Salanų gimnažiją. Tą liūdnąją dieną 
prisimindama, Marytė vėl rašė Andriui laišką. Laiš
kas buvo su tuo pačiu senuoju adresu pas Dancerį. 
ir taip buvo patekęs į Ritos rankas. Mergaitės rašy- nas, kada Rita jį persekiojo — buvo anksti atsikėlęs,
seną ant voko pamačiusi, Rita nusijuokė: įžiūrėjo į saulėtekio pusę ir mintyse nuėjo ten ir matė

— O, tai tu esi ta doroji avelė! Toji, kuri gra- Marytę. Taip, kaip jis ją matė? O taip: Marytė 
žesnė už visas ... Na, apžiūrėsim tave l.. Į gulėjo daržinėje, ir jos tamsūs plaukai ant baltos

Rita atplėšė laišką, perskaitė ir nudžiugo. Ii pagalvės buvo susilieję su siena... Girdėjo: čirš-

bės ui elgesį Lokio leteną kai ma aafgyblnlų — V Hugo aiapyrę* užsispyręs'

parašyto, iš liūdnų žodžių, kurie vaikščiojo baltu 
lapu, ji suprato, kad Andrius pradėjęs tą mergaitę 
užmiršti. s

— Maryte! O, Maryte tave vadina? 
tavo vardas, baltoji avele ... Nieko, nieko! Visdėlto
tu esi ir pasiliksi tiktai baltoji avelė, ir, žiūrėk, jis 
jau pradeda tave užmiršti. Ir užmirš! Ryga paima 
visa, arba — nieko! Čia svajonių meilės vien neuž
tenka ... Ne, ne! Jis yra ugnis, bet tiktai... už*

kė kregždės prie Stogo... Mariuk, Mariuk! Kodėl 
tu neparašai9 Taip, bet ir tu juk nesi rašęs! Vis
dėlto... Ką jai turėčiau rašyti? Tikriausiai, ir vėl 

Gražus visokių baisių ir nuostabių dalykų bus pripasakota. 
Tikriausia. Galbūt jos skruostais rieda ašaros, ir ji 
sako: Andriau, kodėl tu meluoji, kodėl tu eai ne
dorėlis?

Ten Salanuose yra juoda naktis. Galbūt ir ten 
pat sninga. Mariuk, galbūt tu atidarai tą langą, 
kurį atidarei, kai aš atnešiau sunkųjį lagaminą pur

viną rudens naktį, brisdamas ir permirkęs? Galbūt 
tu atidarai langą ir žiūri į sniegą, ar ten nėra kokių 
pėdų. Ne, nėra. Tu uždarai langą, uždegi šviesą ir 
skaitai senuosius laiškus. Taip, tu skaitai? Ne, ne, 
— tu neskaitai, tu juokies iš manęs! Galbūt, gal
būt tavo mielai širdžiai teisybė. Jei ten prie tavo 
lango sniege būtų pėdos, tai jos daugiau nebebūtų 
tyros ir tokios, kaip anksčiau. Visgi nebūtų 
daugiau...

Tepasilieka, dar nerašysiu, kurį laiką dar ne.
Ilgai Andrius mintyse buvo kalbėjęs su savimi 

ir Maryte, J krosnies liepsną žiūrėdamas. Jis sėdėjo 
virtuvėje ir kūreno krosnį, Laimonas antrame kam
bary mokėsi , I

Užkandęs vakarienę, Andrius kėlėsi. Tą vakarą 
į mokyklą negalėjo eiti, turėjo eiti į Eksporto uostą 
dirbti, nes buvo atplaukę ir išplaukė daug laivų, ir 
todėl turėjo dirbti viršvalandžius.

— Tu į mokyklą neini? — klausė Leimonaa.
— Sį vakarą ne. Į uostą, su užsieniečiais 

kalbėti.
— Ar tau su jūrininkais tenka pasikalbėti?
— Ir dar kaip! Su anglais ir vokiečiais kalbu, 

kad tie akimis tik mirksi. Daug geriau mokytis, 
kaip iš knygų... Sudiev! Būsiu apie pirmą.

— Bėk sau sveikas! — atsakė Laimonas, ir 
Andrius buvo gatvėje.

(Bus daugiau)
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PROGRAMA:
11:00 vai................................................. ftv. Mišios

12:00 val.............................................. Užkandžiai

1:00 vai.............................................. Registracija
2:00 vai......................................... Seimd posėdis

5:00 vaL................................Seimo užbaiga ir
palaiminimas su švč. Sakramentu

-"■'fr—■ B -p™—

TĖVŲ MARIJONŲ BENDRADARBIŲ

I MA
Seimas vyks ark. Jurgio Matulevičiaus beatifikacijos bylos ženkle.

VISI Į SEIMĄ!
____ L...4-—------- —+ -8- - i=r^^= =

ĮVYKS:

1957 m. spal. 13 d., sekmadienį

“DRAUGE” — KATALIKIŠKOS 
SPAUDOS CENTRE 

4545 W. 63 SI., Chicagoje
3*

kos vyksta šv. Jurgio parapijos 
pradžios mokykloje.

• konkurse ir iš 20 j baigmę pa- liks klasytojų širdyse. Parapie- sius mišparus laikė naujosios susirinkimas buvo praėjusį aek- 
I tekusiųjų mergaičių ji laimėjo J čiai su dėkingumu jį minės, nes parapijos klebonas kun. J. An-1 madienį. Svarstyti metinės veik

, Visi tėvai yra prašomi suda
ryti sąlygas, kad jų vaikai ga
lėtų netrukdomai lankyti litua
nistinę mokyklą, juos paragin
ti ir prižiūrėti, kad kartais ne
būtų prašilę'kiama su nustaty- 

i ta tvarka. Šia vienintele gali- i 
mybe tėvai" turėtų ko plačiau-1 
šiai pasinaudoti ir savo vaikus 
išmokyti lietuviškai skaitvti ir 

Psepamirsta 1 autos švente Įrašyti. Leiskime savo vaikus
Viešą rugsėjo aštuntosios mi- savo gražiu, skambančiu žodžiu 1 lituanistinę mokyklą, kur lie 

nėjimą šiais metais Clevelande pristatė L:etuvos operos solis- pnž’ns mūsų Lietuvą, išmoks 
surengė D. L K. Birutės Drau- tę Juzę Krištolaitytę, kuri šio mūsų kalbą ir geriau mus su- 
gijos skyrius. Šventės minė ji- vakaro programoje padainavo pras.
mas su gražia menine dalimi vy- keletą lietuviškų kompozicijų ir Mokyklos vedėju šiais mokslo 
ko jaukiose Lake Shore Country operų arijų. Visų mėgstama metais yra Juozas Žilionis, ket- 
Club patalpose, dayvaujant ne- solistė ir šį vakarą savo žavin- virtadieninei mokyklai vadovau- 
mažnm vietos lietuvių skaičiui, gu balsu užbprė auditoriją, ku- ja Vacys Kavaliūnas, šj pava- 

Vnkaro kabėto ju buvo gen. ri karš'ais plojimais privertė so S'rį
Tallat - Kelpša. Savo pareikš- listę keletą kartu pakartotinai 
tomis mintimis jis visus daly- išeiti j sceną ir papiVyti pro’- 
vius nukėlė į ana diJž;os praei- ramą kitais kūriniais. . 
ties Vytauto Didžiojo Lietuvą. šok"ia Teresė Stasaitė grakš- 
kuri ne tik ekonomiškai ir po- č'ai atliko stilizuotą lietuviškų 
litiškai buvo stipri, bet ir savo liaudies dainų pynę ir Strausso

Westem Reserve vhiversi- 
iq:nr:TA<- m'ii^stro la^snį iš 
-'"tu ’-rdboe ir literatūros.

T R U M PAI

kultūra klestėjo ir daugeliui kai 
mynų buvo pavyzdžiu. Todėl ir 
šiandien verta aukotis ir dirbti, 
kad mūsų vargstančios tėvynės 
laisvinimo darbas paspartėtų ir 
kenčiantieji broliai bei sesės 
kaip galint greičiau išvystų lais 
vės rytą. Prelegentas ypatingai 
pasidžiaugė kilniu birutiečių su
manymu skirti šio vakaro pelną 
Sibire vargstantiems lietuviams. 
Gražūs ir jautrūs generolo žo
džiai buvo palydėti karštu plo
jimu.

Meninė dalis buvo neilga, bet 
graži.

Pranešėja Ingrida Stasaitė, 
žinoma Clevelando deklamatorė,

valsą “Pavasario balsai”.
Šią skoningą meninę dalį pra

nešėja baigė jautriais žodžiais, 
primindama, kad mūsų laukia iš 
kankinta tėvynė — partizanų 
krauju persisunkusi žemė ir pa
kelės kryžiai.

Programą baigus, visi sve
čiai vaišinosi birutiečių gausiai 
paruoštais gardumynais.

I
Labai gražų mostą parodė šio 

vakaro šokėjos akompaniatorė 
Margaret Mezo, kuri atsisakė 
jai priklausančio 10 dol. atlygi
nimo ir tą sumą paskyrė Sibi
re vargstantiems lietuviams 
šelpti. i

— Danutė Muli.olytė, baigusi 
St. John’s Collegc gailestingųjų 
seserų kursą ir kaip registruota 
sesuo dirbanti universiteto kli
nikose, atliekamu lailku lanko 
Patria Stevens modelių mokyk
lą. Mokyklos paraginta, ji da
lyvavo Ziegfeld Follies grožio

pirmąją vietą, kelionę į Nevv 
Yorką visai savaitei ir daug ki
tų dovanų.

— Knvgų vajus, pradėtas 
moksleivi” ateitininku prnėūisia 
savaitę, tęs:amas toliau. • Moks
leiviai ateitininkai su ’-nygomis 
ir katalogais aplanko namus ir 
kviečia lietuvius įsigyti bent po 
vieną jų širdžiai maloniausią 
leidinį. Kol kas pasekmės gero3 
ir neužtinkama lietuvių, kurie 
p.ts:sakytų įsigyti lietuviškųjų 
'"'idinių. Šį savaitgalį ir ateinan
čią savaitę moksleiviai ateitinin
kai intensyviausiai išvystys šią 
akciją.

— 40 valandų atlaidai šv.
Turgio bažnyčioje praėjo dideliu 
susikaupimu ir dvasios pakili
mu. Visas tris dienas į vaka- 
”nes pamaldas prisirinkdavo pil 
ni’telė bažnyč'a tikinčiųjų. Ypa 

’ngei gilų įspūdį paliko pagrin
dinis pamokslininkas kun. Pr. 
Garšva, MIC, kalbėjęs lietuviš
kai. Jo turiningi, prasmingi ir 
gražiai taisyklinga kalba per- 
tiekti pamokslai tikrai ilgai pasi

tokių pamokslų nedažnai galima gelaitis. 
išgirsti. Gražiai kalbėjo ir kun. — Alto
J. Bogušas - Bsrr iš Erie Colle- -------
ge angliškai. Atlaidų iškilmin- įįj “ 
7 ūmą padidino parapijos cho
ras, vadovaujamas varg. Pr. Am 
brazo su clevelan d iečiais solis
tais. Paskutinius iškilminguo-

Clevelando skyriaus
los planai. Plačiausiai apsisto- 

(Nukelta į 5 psl.)

“Ne sau žmonės”
Ateinantis sekmadienis, spalio j LB Clevelando apylinkės vai- 

13 d., bus istorinė diena Cleve- dyba tikisi pamatyti visus nuo- 
lando lietuviams. LB apylinkės širdžius lietuvius šiame nepa- 
pastangomis sutelktoji dramos prastame Clevelando įvykyje, 
konkursui 1.000 dol. premija bus
įteikta laimingajam ir talentin
gajam autoriui lietuvių salėje iš 
kilmingo posėdžio metu. Iš 17 
atsiųstųjų dramos veikalų at
rinktas geriausias, kurio pava
dinimą išgirsite iškilmingame 
akte.

Š;am atmintinam įvykiui at
žymėti Vaidilos teatras, reži
suojant akt Petrui Maželiui, sta 
to Vydūno “Mo sau žmonės”.

T premijos įteikimo iškilmes 
atvyksta daug svočių i.š kitų 
miestų. Premiją įteiks didžiau
sias premijos mecenatas — Lie
tuvių Gydytojų Drau.'ijo3 Ohio 
skyrius. Nemažą sumą yra pa
skyrusi pati LB apylinkė ir sa
vo nuoširdžiomis aukomis yra 
parėmę visa eilė lietuvių. Ši 
šventė bus miela ir džiugi visų 
lietuvių šventė, tad laukiama vi
sų, kurie džiaugiasi lietuvių kū
rėjų sugebėjimais, nauju įnašu Visi mokiniai, lankantieji Šv. 
į negausų lietuviškos dramos lo- Jurgio parapijos pradžios mo- 
byną ir bendrai lietuviškosios kyklą, lituanistinių dalykų mo- 
kultūros puoselėjimą. ' kosi tuojau po pamokų; nelan-

Pradžia — 4 vai. Įėjimas — kantiems šios mokyklos lietuvių 
$2, $1.50 ir moksleiviams $1. kalbos, istorijos ir geografijos 
Biletų galima įsigyti pas vai- pamokos būna šeštadieniais, o 
dybos iždininką J. Mikonį, tel. gimnazijų moksleiviai lituanisti- 
MU 1-2154, “Dirvoje”, Spaudos nių dalykų mokosi ketvirtadie- 
kioske ir pas kitus platintojus, ninėje mokykloje. Visos pamo-

VENGRAI MINI SUKILIMĄ

Spalio 13 d. WHK salėje G 
vai. v. rengiamas vengrų revo
liucijos vienerių metų sukakties 
minėjimas. Minėjime dalyvauti 
pakviesti ir kitų tautų atstovai. 
Bus pareikšta padėka visoms 
tautoms, kurios vienokiu ar ki
tokiu būdu yra pareiškę simpati 
jas ir solidarumą nepalaužia
mam vengrų tautos norui nusi
kratyti raudonųjų jungo ir kuo 
nors prie to prisidėjo. Clevelan
do lietuvius atstovaus Alto sky
rius, kuris siunčia delegaciją iš 
pirm. J. Daugėlos, vicepirm/ L. 
Leknicko ir nario J. Smetonos

Ir kiti lietuviai yra kviečiami 
dalyvauti. Įėjimas laisvas.

LITUANISTINE MOKYKLA 
PRADflJO DARBĄ

STATYBAI 
IR NAMU 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITW1NAS. Pres
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristat) 
mą Teikiame Nemokamai

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

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. W Albrook 5-7670 ir 
GIbaon 8-4938

• Oeneralta kontraktorlus nau 
Jų namų statybai, {vairiems re
montams lr namų pertvarky
mams • Turima didelį patyri
mų narnų statyboje. • Patys 
atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkainavimal nemo
kamai.

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 

ĮRENGTI NAUJA
RHEEM

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AIR-CONDITIONER

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

GAZU AR ALYVA

"i

į 
-į ”

i
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LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m

IB26 S. Cicero 
Cicero, III.

Xve

rOunhall 3-667(1* 
Bishop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

Jau laikas užeiti į . ..
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
įr pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

• DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

• SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
$10,0(MLOO JAU NUO 1935 M.

’ z S,
Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

* 1

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Chartered and Supervised by the United States Government 

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

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

V

rvb

NAUJI D/DCU TPOMU-NAUJAUSI NPAUSTTMO (RANK/Al 
IL&ų METU PATYRIMAS-PIGUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 V 69 St. CHICAGO 36, ILL Tel. V/Albmok 5-9203

—
—

______ s
PERKRAUSTYMAI — MOVING

Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimu 
ir tolimų distancijų Saukite sekančiai

ANTANAS VILIMAS
3415, SO LITUANICA 1VE., CHICAGO, ILl 

Telefonas — FRontier 6 1882

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 3-4TII

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.
J

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS &
6245 S. Westem Ave.,

LOAN ASSN.
Chicago 36, III

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

2555
CRANE SAVINGS ė

W 47th St.
LOAN ASSN.

Chicago 32, III

OISTRICT SAVINGS ft
3430 S. Halsted St.,

LOAN ASSN.
Chicago 8, III

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

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

'nai •
J. O. TELEVISION OO. • 2512 W. 47th Str. • FRcntier 6-1998 

PATARLE SAKO: GERAS PATARIMAS

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

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

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

įsfafgoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti ild JI0,000.00

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

CHARLES ZEKUS. Sekretorius

Pirmad., antrad., penktad. ir 
Šeštad 9 vai ryto iki 4:30 p.p

OFISO VALANDOS:
Trečiad 9 ryto iki 12 vai 

Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

LIETUVIŲ GAILESTINGŲJŲ SESERŲ SAJ UNGA RENGIA S. M. SPALIŲ MEN. 12 DIENA 
WESTERN BALLROOM SALEJE, 3504 SOUTH WESTERN AVENUE

KONCERTĄ
PROGRAMOJE: Pelnas skiriamas: Lietuviams ligoniams Sibire ir

Sol. SAL. VALIUKIENE, Sol. ST. CITVARAS Europoje paremti ir kultūriniams reikalams.
I » Akomprnuoja muz. VLADAS JOKUBENAS f Pradžia - 8-tą valandą vakare.

Šokiams groja JURGIO AKELIO orkestras. ‘ Visi kviečiami dalyvauti ...................... RENGĖJAI
Staliukus užsisakyti tel.: p. Strimaitienę LA 3-1172, p. Endrijonienę WA 5-2221, p. Vaičienę 0L 2-6999. Veiks namie gamintu valgiu bufetas. Sol. S. Valiukienė

fl

V
9



1

Penktadienis, 1957 spalio 11

Hamilton, Ont Cleveland, Ohio
Kovo sukaktis

Hamiltono LSK Kovas aštuo- 
nerių metų sukaktis buvo at
švęsta sporto rungtynėmis ir va 
kare trumpu minėjimu bei ba
liumi. Mergaičių krepšinio rung
tynėse tarp Kovo ir Toronto 
Aušros laimėjo hamiltonietės pa 
sėkmė 26:20. Vyrų stalo tenise 
Kovas įveikė Rochesterio Saka
lą 5:0, už ką ročesteriečiai at- 
sirevenšavo krepšinyje, įveikda
mi šeimininkus 64:45.

Vakare reprezentaciniame Ro 
yal Connau’ht viešbutyje įvy
ko minėjimas, kuriame taip pat 
buvo pagerbtas Kanados šach
matų meisteris P. Vaitonis. Lie 
tuviškam V. Babecko orkestrui 
grojant, daugiau 250 svečių iš 
Hamiltono, Toronto, Rocheste
rio ir kt. vietovių smagiai pasi
linksmino.

Spaudos balius
Ateitininkų kuopa spalio 12 

d. Royal Connaught viešbutyje 
ruošia didelį spaudos balių, ku- j 
riame programą atliks sol. Ma- 
šalaitė ir V. Verikaičio vado
vaujamas kvartetas. Prieš ilgą
jį savaitgalį lauktina rekordinio 
svečių skaičiaus, juo labiau, kad 
visas pelnas yra skiriamas kil
niam tikslui — lietuviškos spau
dos palaikymui.

Trumpos žinios
— Hamiltono apyl. valdyba 

pradeda nario mokesčio rinklia
vą. Visi dirbantieji tautiečiai pra 
šomi neatsisakyti sumokėti šį 
nedidelį solidarumo mokestį į 
namus atsilankiusiems rinkė
jams.

— Naujųjų Metų sutikimas 
yra rengiamas KLB apyl. v-bos 
Royal Connaught salėje gruo
džio 31 d.

— Hamiltono at-kų kuopa
spalio mėnesį paskelbė spaudos 
mėnesiu. Atskiru atsišaukimu 
“TŽ” ir “NL” nušviečiama lietu
viškos spaudos reikšmė tremty
je.

— Lietuviški filmai Hamilto
ne bus rodomi lapkričio 3 d. Ka
dangi broliai Žukauskai yra nu
filmavę ir šeštadieninės mokyk
los visus skyrius, šie filmai bus 
rodomi du kartus — mokykli
nio amžiaus vaikams ir suaugu
siems. Visi hamiltoniečiai pra
šomi nepraleisti taip retos pro
gos, nes nevienas galės save pa
matyti ekrane.

— Misijos Hamiltono Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioje bus 
pradėtos spalio 20 d. ir truks

63rd STREET SPECIAL

(Atkelta iš 4 psl.) 
ta ties iškilmingu Vasario 16 mi 
nėjimu Severance Hali. Minint 
40 m. Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo sukaktį, norima 
pastatyti Maironiui paminklą 
kultūriniuose darželiuose. Tam 
reikalui bus greitai pradėta ak
cija. Taip pat bus astatytas dr. 
Basanavičiaus biustas, kuris bu
vo niekšų nuverstas, Vėliau at
rastas sužalotas ir šiuo metu y- 
ra nusiųstas į Italiją atnauji
nimui. Biusto atnaujinimu rū
pinasi miesto savivaldybė, ku
riai priklauso kultūriniai darže
liai. Ateinančių metų “Vieno pa 
šaulio diena” bus minima kultū
riniuose darželiuose.

— Kleb. kun. V. Vilkutaitis,
i Šv. Jurgio parapijos klebonas,
! jau kuris laikas serga; gydosi 
' namuose ir retai bepasirodo baž 
nyčioje. Didelės parapijos dar
bą atlieka kun. B. Ivanauskas, 
kun. P. Dzegoraitis ir kun. A.

■ Goldikovskis. Kun. V. Vilkutai
tis yra šios parapijos steigėjas 

J ir ilgametis jos klebonas. S. G.

SEKTINAS PAVYZDYS
Būdami čia sotūs, net užmirš

tame, jog didesnė dalis mūsų tau 
tos kenčia vargą. Tačiau ne
trūksta ir jautrių širdžių mūsų 
tarpe.

štai tokio jautrumo pagauta 
clevelandietė Dom. širvaitienė 
buvusiam mokslo draugui Juo
zui Marčiukaičiui, kuris dabar 
vargsta su šeima Vokietijoje,! 
pagelbėti iš savo pažįstamų su- į 
rinko 42 dol.

Po 5 dol. aukojo V. Blecher-! 
tienė, B. Juodėnienė, J. Nasvy-1 
tis ir D. širvaitienė; po 3 dol. — • 
Gražulienė, St. Laniauskfenė ir l 
Ramanauskienė. Sniečkienė au
kojo 2 dol. ir D. L. K. Birutės 
Draugijos Clevelando skyrius 
aukojo 11 dol.

J. Marčiukiaičio adresas — 
Waisenhaus Str. 6, Koblenz, ’ 
Germany.

visą savaitę. Užbaigiama bend
ra išpažintimi ir Komunija. Va- 

, kare parapijos salėje rengiamas 
Kristaus Karaliaus minėjimas.

K. B.

B & M CLEANERS
2643 W. 63rd St. PR 6-3510 

10036 S. Kedzie, Evergreen Park 
GArden 2-0084

Pilnas sluvSjaua patarnavimas. Visas 
darbas atliekamas vietoje.

Visi rūbai grąžinami plastikiniuose 
maišuose. Paimame lr pristatome.

DIENRASTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

IS ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Lietuvių pusvalandis per 
televiziją. Spalio 18 d. penkta
dienio vakare 8:30 vai. iš sto
ties WGBH TV antruoju kanalu 
kalbės garbės konsulas adv. A. 
Shalna ir tautinius šokius šoks 
Bostono lietuviu tautinių šokių 
grupė.

— Waterburio krikščionių de
mokratų valdyba ir būrelis na
rių Mykolinių išvakarėse aplan
kė Ansonijos klebonijoje gyve
nantį Mykolą Krupavičių, pa
sveikindami jį vardinių proga. 
O jauniausioji sveikintoją Auk
sytė Mažulaitytė įteikė prelatui 
gėlių buketą. Ant rytojaus per

Mykolines Watėrbury gyvenan
ti Norkeliūnų šeima vardinių 
proga surengė prelato garbei 
savo bute vaišes, kuriose daly
vavo visa krikščionių demokra
tų skyriaus valdyba su šeimo
mis. Waterburio krikščionių de
mokratų skyriaus pirmininkas 
yra Elena Norkeiiūnaitė, sek
retorius stud. Gintautas. Žemai
tis ir iždininkas Antanas Palių- j 
lis.t v I

— Lietuvio laimėjimas. Dėt- , 
roito lietuvių tarpe gerai žino-! 
mas Jurgis Augustaitis, parda
vimo skyriaus vedėjas (sales 

, manager) vienoje Ford pardavi 
mo agentūroje, šiomis dienomis 
susilaukė reto pripažinimo iš pa 
čios Fordo bendrovės. Jam, vie- 

| nam iškilesniųjų automobilių 
j pardavėjų visame krašte, bu

vo paskirta dovana — 22 pė
dų ilgio, motorinis, su kajute, 
laivas arba $4 >000 pinigais.

— Waterburio daug lietuvių 
ruošiasi vykti į ateitininkų me
tinį koncertą spalio 20 d. New 
Yorke.

— Neseniai YYater būryje lan
kėsi buv. VUko pirmininkas 
prel. M. Krupavičius, kuris tu
rėjo pasikalbėjimų su svarbiais 
asmenimis.\

\
— Dr. M. Devenis su žmona 

š. m. atostogas praleido važinė
damas automobiliu po Amerikos 
valstybes. Ponia A. Devenienė, 
buv. VykdoYnosios Tarybos pir
mininkė, dabartiniu mętu talki
ninkauja Balfo centre.

— Studentų At-kų sąjungos 
SAS suvažiavimo metu buvo iš
rinkta tokia valdyba: Arūnas 
Liulevičius, pirm., 6540 So. 
Campbell Avė., Chicago 29, III., 
Romualdas Kriaučiūnas, vice
pirm., Angelė Katelytė, sekr., 
2450 W. Marąuette Rd., Chica
go 29, III., Povilas Žumbakis, 
sekr., 6136 So. Whiple Avė., Chi 
cago 29, III., Ffeliksas Palubins
kas, ižd., Jurgis štuopis, narys 
org. reikalams, Ignas Budrys, 
užsienio skyr. vedėjas, Džiugas 
Staniškis, spaudos ir inform. 
skyr. vedžjas. Kontrolės komi- 
sijon išrinkti R. Kontrimas, V. 
Valaitis ir K. Skrupskelis.

— Dr. K. Cirtauto, praėjusio 
mėnesio gale grįžusio iš Euro> 
pos, naujas adresas yra 22 Nor
ton Avė., Dalias, Penna.

— SoL Juzė Krištolaitytė nuo
taikingai padainavo eilę lietu
viškų dainų ir meniškai išpildė 
arijas iš Gianni Schicchi ir Verdi 
Traviatos, maloniai nuteikdama 
Clevelando lietuvišką visuome- 
n?> Rugsėjo 8 d. minėjime, kurį 
rengė Kunigaikštienės Birutės 
draugija.

Šiuo tarpu solistė rimtai ren
giasi eilei naujų koncertų. Juzė 
Krištolaitytė spalio 12 d. pakvic 
sta išpildyti meninę programą 
Ohio gydytojų suvažiavime Cle
velande, spalio 13 d. ji dalyvaus 
Vilniaus lietuvių suvažiavimo 
koncerte Toronte.

Lapkričio mėnesį Juzė Krišto 
laitytė dainuos “Varpo” choro 
rengiamam koncerte Toronte ir 
“Ąžuolų” okteto rengiamam kon 

Į certe Clevelande.

ST. ANTHONY SAVINGS Ocf. Įst through Oct. 31st

3E!h AHHIVERSAnY CELEBRAIIŪII
ŠI ŠVENTĖ YRA VISIEMS...

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PREflN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS UUS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

mw
OLD SAMUS! 

fUTURt SAMUS!
Šv. AiUano Taupymo ir Skctinimo B-vės valdyba, direkto

riai ir Tarnauto jai su pasigėrėjimu žiūri į tuos 35 veikimo me
tus, kad galėjo aprūpinti apylinkės žmones saugia ir pelninga 
taupymo vieta. Dėka Jūsų nuolatinio pasitikėjimo mūsų vei
kimu, mes pastoviai plėtėmės galėdami suteikti Jums geresnį 
patarnavimą, ir patogesnes taupymo sąlygas kiekvienais me
tais. Ši 35 metų jubiliejaus šventė yra noras pareikšti dėkin
gumą visiems mūsų klientams, draugams ir kaimynams. .Mes 
naeširdžiai kviečiame Jus atšvęsti drauge su mumis šią mielą 
šventę.

SKIP’S IVrfv,ce 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES _ VVALBROOK 5-8202

OCTOBER, SPAL. 10, 11, 12

'Greasure Chest
of 200 PRIZES

• s •
šie gražūs ir naudingi pryzai, kurie paskirti atiduoti visai 

nemokamai. Tik keli iš 200 pryzų yra čia parodyti. Jūs laimė
site vieną iš tų pryzų, jeigu Jūsų gautas raktas atrakys tą 
brangenybių skrynią, kuri yra išstatyta banke. j

Nepamirškite atvykti ir “išmėginti savo laimę”. Gal tai ir 
būs Jūsų laimingoji diena — gal Jūsų gautas raktas būs vienas 
iš daugelio, kuris atrakins brangenybių skrynią.

SATELLITE

DOVANAI Naujiems Taupytojams 
PASIDEJUSIEMS tik $10 ar daugiau

Jūs dargi nei nesvajojote apie tc(dą 
plunksną au tiek naujų patobulinimų. Kiek
vienas atidaręs taupymo sąskaitą su $10.00 
ar daugiau gaus nemokamai vieną iš šių 
puikiai rašančių įrankių, taip pat gans ją 
ir kiekvienas taupytojas įdėjęs į turimą są
skaitą tokią pat sumą.

BISQUIT THREE STAR COGNAC
/

Fifth $4.69

MONNET THREE STAR COGNAC Fifth $4.98

HINE FIVE STAR COGNAC Fifth , $5-69

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifthi (4.89

ASSORTED GERMAN YVINES Fifth
Case of 12 bottles $11.45

KIJAFA VVINE Fifthi $|.«9

CINZANO VERMOUTH
Dry or Sweet Fifth $.|3H

CHERRY IIEERING Fifth $5-98

GRAND MAKNIEK Fifth $6-29

TKIPLK SEC Fifth $3-59
z

LT

ATVYKITE- 
PASIIMKITE SAU 

RAKTĄ

VALANDOS — Jūsų patogumui: Pirmad. 9 v. r. iki 8 v.v., 
šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. popiet. Antrad., ketkv., penkt. 9 v. r. iki 5 
vai. popiet. Uždara visą diehą trečiadienį.

«Mį suprise įift

FOR THI chifdren
“Tvriatln Poodle" Mokos 

Many Dolightful Animal Figūra*

DABAR YRA LAIKAS TAUPYTI
Dividendai už santaupas šv. Antano Taupymo ir Skolini

mo B-vėje yra didesni, negu kada nors yra buvę. Pradėkite 
taupyti dabar. Nedelskite, {dėkite savo pinigus, kad jie neš
tų pelną nuo šios dienos ... Po to taupykite pastoviai — 
tokiems tikslams, kurių Jūs siekiate savo gyvenime . . . taip 
pat ir mvo saugumui. •

mus
. sąskab 

apie šį

Šv. Antane Taupymo B-vėje, dabar 
Jūs galite pelnyti pastovų augščiausią 
procentą už apdraustas ir iškalno apmo
kėtas sąskaitas. Pasiteiraukite atvykę pas 

taupymo planą dar šiandien.

AUGS6IAUSI PROCENTAI
U2 IŠKALNO APMOKĖTAS SĄSKAITAS

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1447 South 49tfi Court . TO 3-8131 CtCHtO 90
SERVING THE NE1GIIBORHOOD SINCE 1922
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CHICAGOJE
Naujas paežerės kelias?

Dujų vamzdys į Chicagą
Federalinė Jėgos komisija ___________________

svarsto planą — į Chicagą at- į
vesti dar vieną požeminių vamz- REAL ESTATE

ChicagoH Parkų Distriktų ta- Uniją natūralioms kūrena- « “į Ct. _
ryba svarsto naują planą — pra- mosioms dujoms. Tas užsimojl- 5 tutin., 2 aut. gar., porčiai. 917,500 3*#. mūras,
vesti paežerėje visiškai naują ke- mas kainuotų $182,000,000. bet I
Iią tarp Balbo ir 26 gatvės. Ke- -dvejų metų laikotarpyje būtų $tĄt AGLINSKAS Real Estate I 
lias eitų per kraštą ežero ir per aprūpinti asmenys, laukiantieji 2439 w. «9 st. 
salą, kur yra Miega aerodromas., dujų šildymui kan\barį.
Jo pastatymas kainuotų apie _______

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS
REAL ESTATE REAL ESTATE BUILDING A REMODELING

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

atlankykite mus.$20,000,000 ir jis labai gerai pa
sitarnautų pastačius suvažiavi- ■ 
mų didžiąją salę ties ežeru ir 23 
gatve.

Modernina universiteto 
patalpas

Antradienio vakare buvo pie- bus pasenusios. Panaikinamos joje, Oak Lawn, 7940 S. Laratnie, 
tūs Palmer viešbuty; juose da- yra šio3: Lojolos parke, Belmont KTttmb^mūr. umu smu-K 
lyvavo teisininkai, buvę De Paul gatvėje, Ndrth gatvėje, Calumet '•Pintos Virtuvėje, valgymui vieta, tri- 
universiteto auklėtiniai. Jų tarpe parke Kitos bus paliktos ir nau- Luino. skiyps^’TBViTs^psdų. "'"cyr- 
numatoma sukelti $300 000. Tai dojamos paruošimui karių, kad
bus dalis lesų, numatytų gauti jje mokėtų naudoti Nike prieš- matę įvertinsite, skambinti groto- 
iki $1,500,000 ir skirtų paruošti lėktuvines bombas. htu *'l2e7‘_______________________

_ EVEROREEN PARK
GRAŽUS 5 kamb. “face brick”,

Mažina priešlėktuvines
baterijas paežerėje - KUTRA-NORKUS REALTY

Chicagoje, prie Michigan eže- REAL ESTATE-INSURANCE 
ro, esančios keturios priešlėktu-,' NOTARY PUBLIC
vinės baterijos bus panaikintos. 2405 W. 51 St WAJbraok 5-5080 pinis sklypas. 
Iš viso jų visose JAV-se bus pa- PR<**P®ct 8-3579 (vak. ir sekm.) 
naikinta 101, kadangi jos jau SAVININKAS, St. Albert’s parapi-

Miiitjurlte Ir Hrighton parke: 
mūr. 3 bl. kraut. e. A. gar. — 2H.4UO 
mūr. 3 bt. išdek. v. A. gar. — 24,500 
med. 2 bt. c. 4. gar. g. stovy — 15,000 
mūr. U kb. luiujas, Ild. lot. — pigiai, 
k ru pigių ir pelningų namų sąrašus

A. BUDRECKAS, Realty
LA S-3384

IrAltAI SI .MAŽINTA KAINA
Itflsys, d\ iguliuH guru- 

Atldyntas. Viskas tik 
Sirutis.

(iHAZI S. STILINGAS
614 kamb. namas Chicago lawn 

HE. 4-82112 — prie Marųuette Parko. Viršuje 2 r4
----- . kumb. su atskiru įėjimu iš prieškam- i 4081 Archer Avė..

bario. AildjAiias gazu. Dvigubas ga
ražus. Tik $12,000. Kaip dovanu! A.
. .ėklaitis.

tt KAMB. REZIDENCIJA
Ant 37 pėdų sklypo. 9 metų se

numo. 2 blokai uuo Marųuette Pk.
Šildymas gazu. 2 karų garažas.
$19,500. A. Katilius.

LIETUVIŠKO TIPO
Mūr. 6 kamb. namas. Platus kain- 

Moderniškai Įrengtas 
viduje. Arti parkas ir 63 gatvė. Pa
lankus savininko finansavimas. —
$26.500. Volodkevičius.

7 KAMB. SifK. BUNGALOVV
Marųuette Parke. Dvigubas gara

žas. Tik $,18,400. A. Linas.

BRIGHTON PARKE:
Med. 5 kamb. 2 mieg., skiepe pa

ruošta įrengti butų. centr. šildymas, 
garažas, dideli miegamieji.

Med. 6 ir 4 kamb., 50 p. sklypas, 
gazo pečiais šild., kaina 12,000.

Med. 2 po 4, centr. šildymas, labai 
gi'ia vieta.

Mflr. 2 po1 6, centr. šild., arti mo
kyklų. rfl

Mūr. du namai: 6. 3 kmb. ir krau
tuvė ir 5 kmb. 68 pėdų skl., arti su
sisiekimo ir pirkimų centro, geros pa
jamos.

»JO»3K3WSSSS53S3aWS»3»3«3WW
Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy-S 
nio, pertvarkymo (remodeling) darbai j

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, H.1 
Tel.: YArth 7-9675 arba CL 4-7450?

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tek BIshop 7-3340 
1787 Vl’est 43rd Street

HELP WANTED - FEMALE

FITTER
Very exclusive suburban store 

needs expert fitter for better dres- 
ses, suits. Higheat salary, perma- 
nent, paid vacations. Appointment. 
EUclid 3-1911. QUINTERO. 780 
Lake St., Oak Park,______________

S E W E R S
Very exclusive suburban store 

needs expert sewers. Highest sala- 
ries, perrnanent, paid vacations.

QUINTERO
780 Lake St. Oak Park.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2785 IVest 71st Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 5-6015

universiteto reikalams gautuo
sius dovanomis Kimball rūmus. ! Detroit Midi.

Dingusi studentė gydosi ; detroitiškiai stovylavo
Marčia Horan, 21 m. amžiaus 

studentė, kuri keletą savaičių

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano ištaigą.

mūr. namas. Gazu apšild. Rūsys, Naudokitės mano teisingu patama- 
garažas. 50 pėdų sklypas, apsodin- vlmu-

buvo dingusi, o paskiau atsira
do New Yorke, dabar yra išvy
kusi į rytines valstybes, kur tai 
so savo sveikatą ir stiprinasi

Detroito skautės ir skautai 
stovyklavo ALRRF Jaunimo 
stovykloje Manchester, Mich., 
nuo rugpjūčio 23 d. iki rugsėjo 
1 d. Stovyklavo Gabijos tunto 
skautės ir Baltijos vietininkijos

tas. Arti mokyk, bažn., autobusų, 
sav. 9339 S. Clifton, tel. GArden 
2-1520.

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublie 7-9400

GAGE PARKK:
Mūr. 4 kmb. su krautuve, moder

niški buto ir krautuvės įrengimai, pui 
ki vieta 2 asmenims. Pigiai.

Mūr. 5 butai po 4 kmb., centr. šil
dymas, gražiai atrodantis namas, mo
derniški butai, kaina 44,000.

ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOJ!;
Taverna su visais įrengimais, didelė 

sale ir butu, žema nuoma, labai pri
einama kaina dėl susidėjusių apl.

Med. 6 butai po 5 kmb., geros pa
jamos, gerai sutvarkyti butai, 18,500. 
Vienas butas laisvas pirkėjui.

SIMAITIS REALTY,
2737 W. 43rdSt., CL 4-2390

Namų statyba, įvairūs pataisymai 
Ir pardavimus, jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai Iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite paa

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErmlnal 9-55S1 

nuo 6 vai. p. p. kasdien lr sekma
dieniais nūo 10—4 vai. Adresas: 515 
Noiton, WUlow Springs. Ul.

REGISTERED
U RSES

dvasiniu būdu. Tuo rūpinasi jos Mindaugo draugovės skautai, vi 
so apie 50 jaunuolių. Mergaičių 
stovyklai vadovavo psktn. A. 
Rastenytė, o berniukų — s. v. 
vyr. skltn. J. Kirvelaitis. Nors 
pasitaikė vėsus ir lietingas oras, 
bet stovyklautojų nuotaika bu- 

Pravesti įvairūs

tėvai.

Pajieškojimas
1) Jieškomas JONAS GAILIUS 

iš Gribženių kaimo, Gargždų vals., 
buvo išemigravęs j Belgiją. Jieško vo skaidri 
= ž“pėdTn&>d±~ i skautiški užsiėmimai. Stovykla 

žinių rašyti: Feliksas Putrius, buvo nuolat tėvelių, svečių ir
4612 S. Western Avė., Chicago 9, j skautų vadovų lankoma. L\eps;
“^Jieškomi: LIUDAS ir TA-1no^ laužai- Pašnekesiai ir kt. 
DAS ŠEPUČIAI iš šašaičių kai-1 užsiėmimai davė daug minčių 
mo, Kretingos vals. Jieško sergan- žiemos darbams. K.
ti motina. Jie patys arba žinantie- Į _____________ L ’ __
ji apie juos rašyti — F. Putrius,
4612 S. Western Avė., Chicago 9,
Illinois.

3) Jieškomi—BARBORA URBAI
TE KAŠČIUKIENE, ir jos sūnūs 
ANTANAS ir JUOZAS GEČAI.
Jieško sesuo Veronika Valaitienė,
Genaičių kaimas, Gargždų paštas,
Klaipėdos rajonas, Lithuania. Į . ........

4) MIKUI VENSKUI yra laiš-1 Puikus itališki saldainiai. Kiek-
kas iš Lietuvos pas Feliksą Put- vienas kitokio skonio. .Savotiš- 
rių, 4612 S. Western Avė., Chica- . . , . m _« jg UI kas įpakavimas. Įdomi dovana

bet kokia proga. Jei artimiau-

Savininkas, Gim EUyn, IU. St.
Petronella’s parap. parduoda namų. 
Atdaras apžiūrėjimui šešt. ir sekm.
1 iki 5 v. popiet. 950 CRESCENT 
BLVD. 6 kamb., akmeninis “ranch” 
namas, bi-level, 2 mieg. k. apačioj, 1 
viršuj. 2 pilnos vonios, spintos virtu
vėje ir valgymui vieta, 1 y, autom, 
garažas, 166 pėdų “frontage", gražiai 
apsodintas. Patogu- į krautuves, auto
busas sustoja prie durų. Prieinamai 
įkainuotas, nori skubiai parduoti, iš
vyksta į Floridų. Tel. Glen EUyn 1947.'

2-JŲ BUTŲ MŪRINIS NAMAS. 
Arti 26th ir Sawyer. 4 ir 4 kamb.
2 autom, garažas. Tile virtuve Ca- 
binet sinkos. Naujas stogas. Mo
kesčiai tiktai $80. Kaina $13,600; 
įmokėti $3,500. SVOBODA, 3739 
W 26th St LAwndale 1-7038.

Med. 2 a., II a. 5 dideli kamb., 
centr. šild. ansph, garažas. $14,500.

Mūr. 2 b. po 5 k., centr. šild. ga
zu, garažas. /$28,000.

3 a. mūr. (namas; šild. gazo pečiais. 
Geros pajanhos, $15,750.
Mflr. 2 a. po 6 k. cent. šild., sklyp. 
31 pėdų, garažas. $28,000.

M. ŠIMKUS
REA L\ ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. CLiffside 4-7450; Rea.

V Artis 7-2O48

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

28OO W. 59th St. Tel. PRoepect 8-6454

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

Statome naujas namas ir garažas. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairios remonto darbas, skabiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 8-2798 nno 9 vaL 

ryto Iki 7 vai. vakaro
Tel. OLympie 2-5121 nuo 8 vai. 

vakaro Iki 11 vai. vakaro

Skanumynas

LA
FLORENTINE

MARQUETTE PARKE 5 kamb. 
mūr. bungalow. 2 mieg. k. Gazu 
apšild. Labai gerame stovy. 2 au
tomob. garažas. Galima užimti tuo 
jau. Parduosime už geriausį pasiū
lymą. 6431 S. Fairfield Avė. RE- 
public 7-8696, po 6 v. v., šeštad, ir 
sekmad. visą dieną.

nvTFMtJHf 1) ^ASTtzF^rTvrn<a krautuvėje nėra — tepa-
CKIENfi ir jos sūnūs KĘSTUTIS , J r
MICKUS, s. Kosto. 2) ANTANAS saukia
LABUTIS, s. Antano, gim. 1927 UU* C AT i R
m. 3) ANTOSfi GRUŠAUSKAITfi * OH U OHO
POČIENfi. Visi iš Kauno. Jieško
giminės iš Lietuvos. Atsiliepti ar 
žinantieji pranešti R. Gvazdai-Į 
tienė, 127 Indian Rd., Toronto 3, j 
Ont., Canada.

iOuh m,

(KKHX>0<X><XKXHX><XKXX>0<KHX>O<> 
MARŲUETTE MANOR.

2-Jų augštu mūr. naujai atremon
tuotas 2 po 6 k. Kabinetinės virtu
vės, alyvos, radiatorių šild., garažas. 
Už prieinamų kainų.

GAGE PARKE
5 k. mūr. bungalow (galimybė pa

daryti 3 mieg.). Plytelių virtuvė ir 
vonia. 33 pėdų sklypas. Gazo šild. 
Garažas. $18,500. ,

KITUR. 2 augštu medinis 2-6 ir 3 
kmb. Cottage. 50 pėdų- sklypas su 
$135.00 mėnesinių pajamų ir savinin
kui butas. Aluminuin langai, garažas 
pilna kaina $16,000.

Cicero lr 64tli St. 5 k. mūr. T. H. 
su modern įrengtu rūšių. 12 m. senu
mo. Alyvos šildymas. Plytelių virtuvė 
ir vonia. $13,500.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
surašė ir Įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
Insurance Notary Pnblle x 

191 a So. Western Avė.
PRosp. 8-9284 arba HEm 4-7OHČ

WX>00<XKK><X>0()00<H)0<)0(><X><X>0

BRIGHTON PARKE, 6 kamb. cot
tage, ant plataus 72 pėdų sklypo. 
Daug saulės lr šviesos. *4 bloko nuo 
parapiųės mokyklos. 2 automobi
liams garažas. Pamatę šį namų būsl- 

, te sužavėti. Jmokėti tik $4,000.
42nil & Campbell Ąve. 5 kamb. cot

tage. Yra English basement, kuriame 
pravesta vandens ir kanalizacijos 
vamzdžiai, galima įrengti gerus kam
barius. Garažas. Jmokėti tik $4.500.00.

46th & Rockvvell Str. Maisto pro
duktų ir mėsos krautuvė (Groąprnė ir 
bučernė). Gera vieta prekybai, nes 
tirštai apgyventa. Prie krautuvės yra 
4 kamb. butas. Nuoma už krautuvę 
ir butų $100.00. Su prekėmis ir mo
derniškais įrengimais, krautuvę pirk
aite tik už $1,700.00. Gera proga tin
kamiems asmenims pradėti biznį.

Taip pat turime daugiau nuosavy
bių duodančių geras pajamas Ir pre-
Vbinlų namų
Turime rimtų plrkfijų, todėl prašo- 

ne turinčius parduoti namus kreip
ta į raštinę lr mes mielai patarnau- 
•ime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlovr 5-5900

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE

ŠORAS 1
Bullders Gen. Oontraotom

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 

PRospeot 8-2012 
6800 80 CAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29. DL

f

IŠNUOMUOJAMA — FOR RENI

Jieškomi: 1) JUOZAS JANKUS, 
s. Jono, jieško pusbrolis — Juozas 
Gontarskis. Ugniagesių G-vė Nr. 
11 b. 5. Kaunas, Lithuania. 2) 
KAZIMIERAS BUTKUS, g. 1924 
ra. gyv. Kaune. Jieško Rapolas Būt 
kus, Šimkaus g-vė Nr. 11 b. 2, 
Kaunas Lithuania.

Valerija Dabušinskienė jieško: 
MARYTES ir PETRIUKfiS JO- 
MANTAITĖS. Atsiliepti šiuo adre
su: A. Klostaris, Beach Grove Rd., 
Route 2, Box 117, Antioch, III.

Jieškomi PETRAS ir JONAS 
GASPARIŪNAI, sūnūs Jurgio Gas 
pariūno, kilę iš Paystrio. Į Ameri
ką atvykę prieš Pirmą pasaulin) 
karą. Paskutinėmis žiniomis jie gy 
veno Bostone. Jieško jų brolio Jur
gio duktė Ks. Gaspariūnaitė. 
Juos pačius arba žinančius apie 
juos prašomi atsiliepti šiuo adre
su: Ks. Stasiūnaitis 4352 S. Tal
man Avė., Chicago 32, III.

Jieškomi: JOSEPH MITCHELL 
ir FRANK MITCHELL, sūnūs 
Antano Mačiulio, kilį iš Raseinių 
apskr., Stakių parapijos, Paalsio 
kaimo. Į Ameriką atvykę 1911 ir 
1912 m. Paskutiniomis žiniomis, 
prieš karą jie gy veno Waukegan, 
III. Jieško jų brolio Jono Mačiu
lio žmona Ona Mačiulienė. Jie pa
tys ar žinantieji apie juos prašo
mi atsiliepti šiuo adresu: M. Sta
siūnaitis, 4352 S. Talman Avė., 
Chicago 32. UL

ODA — Jau rttiitnkuotn, pirkių- Ir aiuakite aavo giminėms | Europų
Pirkite tiesiai urmo kaina. Jūs gausit? geriausių viršutinę odų ’r pa

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

Jei siųsim Jums Jei siųsim tiesiog Liet.
2 poros .................................... $25.00 2 poros .................................. $50.00
3 poros
4 poros

$35.00
$45.00

3 poros ................................ $67.00
4 poros .................................. $82.00

Mes galime siųsti specialius odos pakletus j Europų su visais mokf-s- 
čiais kaipo muitas, paštas, inspekcijos mokesčiai ir supakavimo mokes
čiai. Siuntiniai yra garantuoti, o Jūsų giminės gaus šluos pakletus be 
jokių mokesčių. Rašykite mums šiandienų arba atvykite pas mus.

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

Jr

DĖMESIO!
GALIMA DABAR | LIETUVA IR SIBIRĄ SIŲSTI TIK 

NAUJUS RŪBUS IR MEDŽIAGAS. GERIAUSIA YRA 
SIŲSTI MEDŽIAGAS, KAD GAVUSIEJI GALĖTŲ

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

PIRKITE TEN, KUR PERKA JŪSŲ DRAUGAI 
IR KAIMYNAI

| Norėdami pirkti ar parduoti neju- |
5 domų nuosavybę naudokitės mūsų

patarnavimu

Turime parduoti namų, ūkių su j 
trobesiais ir be; prekybinių nuo
savybių ir kita.

Jūsų nuosavybei turime pajėgių 
pirkėjų. Taip pat statome namus 
pagal užsakymų ant jūsų arba ant 
mūsų sklypo.

P. ABROMAITIS REALTY
*Telef. LEMONt 1286

10041 llinois St., Lemont,' lll.
I Chicagoje: V. A. Ilažidka. Telef. f 
i COmmoilore 4-5188 |

10888 So. Wubash Avc. |

PROGOS — OPPORTUNITIES

i PARDUODAMAS NAMAS IR MAIS
TO KRAUTI'VR. Geras biznis. Geroj

' vietoje, Brighton Parke. Apžiūrėti 
galima kasdien; sekmad. ikt 12 vai.

2 AUGSTŲ MŪRINIS NAMAS SU
3 KAMB. BUTU RŪSY. 2 po 4*/2 
kamb. Pečiais apšild. Pajamų $160 
i mėn.. plius savininkui butas. 
$24,500.

5719 W. 64th Plaee 
___________ PO 7-0296.__________

Brighton Parke arti mokyklos, mū
rinis su rūsiu, šildymu ir pastoge, 
platus sklypas 2 po 6 k. Garažas. 
Nupiginta iki $26,000.

Gage Parke, švarus, 4 butų kampi
nis, mūrinis. Pajamų $4,800. Priima
mas geras pasiūlymas.
KITUR:

Mūrinis be šildymo. 5 butai ir ta
verna. Pajamų $350 į mėn. Mažos 
išlaidos. Jmokėti tik $5.000. Kaina
$25.000.

APARTMENTINIAJ
Kampinis 12 b. $57,600; (mokėti

$1 7,000.
Dvidešimts butų ir 3 krautuvės 

$110,0(10; įmokėti $30,000.
Marųnette Parke — 14 butų, pa

la mos $18,000. Kaina $90.000.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 3-3881

NAMŲ SAVININKAI I
la'pimnkaujame butų išnuomavi

mai. Patarnavimas veltai Turim*
! tuokiančių jų sąrašą.
i

VARPAS Real Estate
5916 So. UesO rn. PRospect 8-2284

Išnuom. 2 kambariai paskiriems 
asmenims arba dviem asmenims 
kartu, su teise naudotis virtuve. 
$6 į savaitę. PRoepect 6-3368.

Išnuom. 3 kamb. ašpild. butas, 
1-me augšte. Pageidaujama suau
gę. 2047 W. 67th Plaee WAlbrook 
5-8063.

Išnuomojama 5 kambarių butas 
Brighton Parke. Tel. Virginia 7- 
5742.

IŠNUOM. 4 KAMB. BUTAS
2214 18th Plaee

MOnroe 6-6186

MARQUETTE PARKE pigiai iš
nuom. kambarys su atskiru įėji
mu, virtuve ir visais kitais pato
gumais, vyrui. GRovehilI 6-3069.

Tuojau išnuom. 3-jų kmb. butas. 
Skambinti kiekvienu laiku Telef. 
PRoepect 8-0643.

MISCELLANEOUS

4140 S, Moplcvvood Avė.

PARDUODAMA
LIKERIŲ KRAUTUVfi 
0554 8. Westem Avė. 
Įsteiga prieš 13 metų.

BRIGHTON PARKE parduoda
mas medinis pajamų namas —- 2 
po 4 kamb. ir 1 — 2*/2 kambarių; 
skalbimui kambarys. Naujai at
remontuotas. Pajamų $90 į mėnesį 
plius savininkui butas. Prieinama 
kaina Kreiptis į savininką — 4340 
S. Mozart St., 2-me augšte.

Jieškomi: 1) ALEKSANDRAS
ŠNIUREVICIUS, gyv. Chicagoje, 
jieško Vaclovas ir Stasė ftniufevi- 
čisi, Raseinių rajonas, Viduklės 
paštas, Paliepių km. 2) MOTIE
JUS MALAUKIS, sūnus Domihy- 
ko, jieško Ona Mai au kaitė Kaz
lauskienė ir pusseserė Marcele 
Krušinskienė. 3) REGINA MALI
NAUSKAITE. duktė Stasio, jieš
ko Stasė Rudienė, Daugodų kai
mas, Raseiniai, Raseinių rajųpas, 
4) EDMUNDAS KASPARAVI
ČIUS, s. Felikso. Jieško Vincas 1 
Gertmanavičiu8, Raseiniai, L. Gi-1 
ros g-vė„ Nr. 11, Lithuania. 5) 
PRANAS BALTUIŠKIS, s Vla
do ir STASfi BALTUISKYTfi. Jieš 
ko Elena BaltuiŠkytė, d. Jono, Ra
seiniai, Pergalės g-vė Nr. 88, Ra
seinių rajonas, Lithuania. Dėl In
formacijų kreiptis — Aleksandra 
Gylys, 3230 S. Halsted St., Chica
go, Hl. Tel. DA 0-9837.

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

ARONSON BROTHERS
IMPORTININKAl IR RANGOVAI

224 W. Vm Buren Straat, Telaf. WEbiter 9-2588
CHICAGO 7, ILLINOIS

Atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto iki 5:45 vai. vak.
šeštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 4:30 vai. vak.
Sekmad uidaryta

VARIETY STORE. — Įvairių 
daiktų krautuvė, pateigta prieš 26 
metus arti mokyk., bažn., judrioje 
gatvėj, biznio rajone, prie kampo. 
Gyv. patalpa, rūsys, apšild. Ideali 
vieta tinkamam asmeniui. Turi par
duotu_______RO 2-9823/_________

HARDWARE KRAUTUVfi IR 
NAMAS, v 2 butai pajamoms. Ge
rai einąs biznis. Žieminiai langai. 
Daug priedų. Garažas. 4351 S. Ca- 
lifornia Avė. 

MAISTO KRAUTUVfi hu 5 kamb.
Mūrinis namas. Galite pirkti su 
namu arba tik biznį. Teirautis as
meniškai — '

7200 8. CAMPBELL AVĖ. 
REpublie 7-7205

MŪRINIS NAMAS SU GROSE
RIŲ IR MfiSOS KRAUTUVE. 3 
autom, garažas, šalia tuščias skly
pas. Parduoda dėl senatvės.

4959 S. W<Hd St.

TAVERNA ir 10 akrų žemes 
ant Route 4-A kelio. Kartu par
duodama su 5 kitais pastatais, ir 
tuščiu sklypu — “zoned for bu
siness”. Nuomų, be tavernos pa- ' 
lamų, $950 į mėnesį. Galima pirk- i 
ti įmokant $40,000. COMER, 3120 j 
W. 59th St., Tel. PRospect 8-4944.

DfiMESIO

Visi Pittsburgho lietuviai
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuviu
Katalikų Radl|a Programų

— vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA 
Kiekviena aekmaaien< ano 

1:80 Ud 8:00 vai. p. "
(8 STIPRIOS IR GALINGO?

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Visata reikalais kreipkitės Uuo 8dre 
su: LITHUANIAN CATHOLIC HOUR 
Radlo Station VVLOA. Braddook. Pa.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gasu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naees), visų dydžių oro vėsintu- 
vus (Air oonditioners) ir atliek* 
visus skardos darbus.

1548 $. 49th Ceurt, Cicerą
TeL OLympie 6-6T75 šuo 8 vai. 

ryto Ori 6 vaL vakara.
Baa ano S vai. vakarai 
OLnnpk $-6752

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA 
Visų rflllų apdraudos. Automobi 

lių finansavimas. Notarlataa. Valsty
bės patvirtlnos kalnoa.

Prle8 darydami apdraudos kitur
pasiteiraukite pas mua.

JONAS KIRVAITIS
VVAlbrook b *671

INTFRMTATF INSURANCE AGENCY 
6108 H. Asbland A ve., Chicago 88. BL

Perskaitę "Draugą” duokite

jį kitiems.

Remkite dien lirainia'

For general duty in 65 bed hos
pital. Starting salary $265 per 
month with full maintenance. Oth
er benefits. —

Write Director of Nurses,
LAKE OOUNTY GENERAL 

HOSPITAL
3010 Grand Avenue 
IVaukegan, Illinois

TYPIST
FAPERIENCED

I. B. M. Electric
Diversified General Office duties. 

Pleasant air-conditioned office. Many 
company benefits. Excellent transpor- 
tation.

3820 S. IRON HT.
CL 4-1919 '

LAB (IECHNICIAN OR R. N.
To administer L V.’s and work in 
blood bank for hospital lab and 
venoclysis department.

CALL MRS. FROMMHERZ.
ENglewood 4-7000

ĮSIGYKITE DABAR• » » m » » i » m » ■

Naujasis Testamentas- 
šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Iš
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. 
020 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

“DRAUGAS” 4545 W. 63rd St., 
CHICAGO 29. ILL.

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 

mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail. VL Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padare dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite

DRAUGAS *
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.

Gražiai ir kultūringai praleisti 
laiką, jei skaitysit didžiojo 

Prancūzų rašytojo VYCTOR 
HUGG romaną

VARGDIENIAI
Šis Romanas dar šiandien pla

čiausiai skaitomas pasaulyje. Jis 
išverstas į visas kultūringų tautų 
kalbas. Tai vra labai graži ir ver
tinga dovana savo paties bibliote
kai papuošti ir visokiomis progo
mis draugui padovanoti. Roma
nas penkiuose tomose.
I tomas 390 pusi., kaina . . $3.50
II tomas 216 pusi., kaina .. $2.00 
IH tomas 316 pusi., kaina '. . $3.00
IV tomas 360 pusi., kaina . . $3.50
V tomas 382 pust, kaina .. $3.50

Reikalaukite pas visus spaudos 
platintojus arba užsakymus su 
pinigais siųskite::

DRAUGAS
4545 W. G3rd St. 

Chicago 29, III.

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELE EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
J. A. V. PILIETYBE

WILL BOARD CHILDREN 
in my licensed home. ExceUent 
reference. CEdarcrest 3-5064.

Skelbtis "DRAUGE” apsimoka, 

nes jis yra plačiausiai skaitomu 

lietuvių dienraštis, o skelbimų kai- 

yra prlanama vislama
U'irnihlfllHihhHmUIMMIinmiHMMSMManiMMIMIMIIbmittMmbMiiM

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėju Alfonse F. WeU8.. Kaina 
tik 60 centų. v

Puiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybe.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
DRAUGAS.

4545 Weet 63rd Street 
CMeago 29, Illinois
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Lietuviškasis sportas Kanadoje
Nuo praėjusios apžvalgos žy-1 bolininkus. Beveik nuo pat pra- 

miausias mūsų sportinis įvykis džios vedę Canadian Continen- 
buvo V Kanados Lietuvis die- tai lygoje, vienoje iš dviejų pa
nos krepšinio žaidynės, įvyku- jėgiausių mėgėjų grupių, prieš 
sios Darbo dienos sayaitgalyie pabaigą atidavė du taškus ir į 
Niagara Falls, Ont. Vyrų var- aukšlė nemaža susirūpinimo vy- i 
žybose dalyvavo 4 kanadiškiai tiečiams bei jų simpatikams. Ta 
vienetai ir Detroito Kovas, ku- čiau, laiku susigriebus, vis’i jie ' 
ris ir išėjo laimėtoju. Moterų išėjo meisteriais. Reikia pašte-! 
grupėje, varžantis tik dviems bėti, kad pernai toje pačioje ly- 
penketukams, Toronto Aušra ;- goję teko pasitenkinti VI vieta 
veikė Hamiltono Kovą. | iš 12 vienuolikių, o be to ir lyga.

Šiemetinės Lietuviu dienos privažiavus’ daugybei italų, vo- 
sportinė programa praėjo su 1 kiečių, anglų, škotų, vengrų ir 
tam tikrai nemalonumais. Dėl! kt., šiemet vpatingai sustiprėjo 
tuo pačiu metu gretimame Ro-
chesteryje vykstančių žaidynių 
daugelis kanadiečių negalėjo da

Taigi vytiečių pergalė yra gana 
svari.

Viso buvo laimėta 17 susitiki-
lyvauti. Ir už tai susilaukė rfti-l mų, pralaimėti — 3 ir lygiomis 
gėjų bei LB vadovų priekaištų, sužaisti du susitikimai. įvarčių 
Apgailestautina, kad mūsų augš santykis 63:19. Meisterių ko-i
čiausia sportinė vadovybė nepa
rodė tinkamo bendradarbiavimo 
su sportą visuomet remiančia 
KLB ir nerado reikalo išvengti 
sportinių žaidynių vienlaikio pra 
vedimo su didžiąja metine Ka
nados lietuvių švente. Šis kon-

mandojp žaidė ir įvarčius pelnė: 
R. Preikšaitis — 24, J. Vėly
vis — 13, J. Lietuvninkas — 8, 
P. Rožaitis — 4, J. Žukas, A. 
Kasperavičius ir O. Kulys — po 
3, R. Šimkus — 2, K. Budree- 
kas, I. Česnauskas ir H. Rože-

fliktas kanadiečiams lietuviams lįs — po 1. Dar žaidė Vyt. Ba- 
sportininkams buvo labai ne- liūnas. Vinc. Baliunas, W. Palm 
malonus, ypatingai, kuomet iki (vart.), V. Kasperavičius ir R. i 
šiol buvo artimai santykiauta Vėlyvis. Treneriu buvo J. Nor- i 
su KLB ir patirta jos nuolatinė. mantas ir vadovu — S. Pulkys. f

Šalia meisterio vardo, Vytis 
dar gavo Carlings pereinamą tau 
rę ir stamboką piniginę premi
ją. Dabar bus žaidžiama “play- 
offs” (suraskime pakaitą, nes 
baigmės” yra netikslu), į ku
riuos įeina uirmosios keturios

LAUKIA SKRIDIMO buvo apsvarstyti svarbūs pasi- 
ruošiamieji reikalai. Šis minė-| 
jimas įvyks, lapkričio 9 — 10 d. 
Chicagoje, o jo programoje bus; 
5 geriausių JAV ir Kanados lie-1 
tuvių krepšinio komandų žaidy-į 
nės, 1937 ir 1939 tn. Europos 
krepšinio pirmenybių tarpusavio 

' rungtynės, šokių vakaras ir ban 
ketas.

— “Vytiečių Dienų”, Toronto 
LSK Vytis biuletenio 5 nr. iš- 

i ėjo padidintas — dviejų lapų. j 
Šiame numeryje telpa visas 
pluoštas medžiagos iš LSK Vy
tis veiklos. Būtų gera, jog ir ki 
ti musų sporto klubai pasektų 
vytiečių pėdomis.

— Detroito LSK Kovas šį sek 
madienį, spalio 13 d., Detroite 
rengia Montrealio Lietuvių Dra- 
mo Teatro "Baltaragio malūno” 
spektaklį. Jis įvyks Holy Re- 
dcemer auditorijoje, 5671 W. 
Vernor; pradžia — 4 vai. p. p.

Platonas, paklaustas, kaip ga 
Įima pažinti išmintingąjį, atsa
kė: “Išmintingasis, jeigu jis yra 
įžeidžiamas, dėl to neįsikaršėio-1 
ja, ir jeigu jisai yra giriamas, Į 
dėl to nekyla puikybėn. l

parama.

Hamiltono Kovas kovoja
Minėdamas 8 metų gyvavimo 

sukaktį, Hamiltono Kovas rug
sėjo 14 d. pasikvietė Toronto 
Aušros ir Roehesterio Sakalo
sportininkus. Vyrų krepšinyje komandos. Reikia tikėtis, kad 
šeimininkams teko nusileisti la-| ir čia vytiečiai tinkamai atsto- 
biau susižaidusiems ročesterie- j Vaus lietuviškąjį futbolą, apb 
čiams 45:64, tačiau, stalo tenise
Roehesterio “žvaigždės” — VII i 

Š. Amerikos Liet. Žaidynių meis j 
teriai, — patyrė sausą 0:5 pra-1 
laimėjimą. Iš atskirų susitiki-

SPORTO APŽVALGA
mų reikia pažymėti permainin
go G. Paltaroko pergalę prieš 
visuomet karingą V. Grybaus
ką. Ar čia tik nebus tokia it 
staigmena, kaip to paties Gry
bausko laimėjimas prieš Gvildį 
žaidynėse ?

Draugiškai pasidalinus laimė
jimais ru ročesteriečiais, Kovo 
mergaitės atpirko pralaimėjimą 
Toronto Aušrai Lietuvių dieno- 

kartą jas

(Atkelta iš 2 dus! J

kėje, kurios bandomos visokiais 
būdais apkaišioti.

Ir vis tik galutinai sucemen
tuoti vienuolikę (kalbu tik apie 
pirmąją) nevisiškai pavyko. Li 
ko vidurio puolėjo spraga, kuri 
nesileis greitai užcementuoja
ma. Vis dar pasigendama žaidė- j 
jų Adomavičiaus, Freimanio ir' 
Gonzales klasės.

Pirmenybių pradžia nebuvo

Ilga kova dėl mokesčių
Federalinės įstaigos nutraukė 

devynerius<netus užsitęsusią ko
vą — išjieškoti mokesčius iš Irė- 
nos B. Whetstone, kuri buvo dvi 
paras laikoma kalėjime, kurios 
bylą svarstant įvyko apie 200 
teismo posėdžių. Ji atsisakė neš
ti mokesčius, nes jie esą nesude
rinami su konstitucija — dalis 
surinktų pinigų eina užsienio vy
riausybių iždan. Vyriausybės

advokatas atsisakė tolimesnio by 
linėjimosi ir jieškojimo $4,056, 
kadangi Irena Whetstone likusi 
visiškai be pinigų.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2448 West 63rd Street 
Telef PR 8-0883 Ir PR 8-0884

ARKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street 
lei — GEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 
(tulžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

VMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

A A
GEORGE BECK

Gyveno 3200 S. Lituanica Ave.
Mirė spalio. 8 d.. 1957 rn. 5:30 

vai. popiet, sulaukęs 4 4 m. am
žiaus.

Gimė Chicago, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Louise (Waisnor), duktė 
Arlene, prolis Edward, brolienė 
Jane, 2 seserys: Irene Wente, 
švogeris Arthur ir Elverna Ka
varskas, švogeris Jonas, uoš
vis Julian Walsnor su šeima, ki 
ti giminės, draugai ir pažjstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje 3 307 S. Litu
anica Ave.

/laidotuvės įvyks šešt. spalio 
12 d., iš koplyčios 10 vai. ryto. 
bus nulydėtas į kapines.

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

Nuliūdę: žmona, duktė ir kiti 
/riminė#.

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

Tai yra pirmoji nuotrauka Fordo pagamintos raketos, 
kuri bus paleista nuo balionu iškeltos platformos apie 20 my
lių virš Pacifiko. Raketa galės išlėkti nuo 1,000 ligi 4,000 my
lių į stratosferą. Mokslininkai sako. ši raketa bus parengta 
mėnesio laikotarpyje ir tada bus laukiama tik palankių oro 
sąlygų. (INS)

•/ Sporto kronika nybįy rate yra lik? trys susiu- į
- LFK Lituanicos I futobolo kimai ~ prieš Pirmos? vietose 

vienuolikė praėjusį sekmadienį stovmčiaą Slovaks, Atlas ir 
patyrė pirmąjį šio sezono pra- in^s vienuo11 es-
laimėjimą, supasuodama Hoo- — Lietuvos krepšinio pergalių 
siers komandai iš East Chica- dvidešimtmečio minėjimo komi- 
go, Ind., 2:6. Dar šiame pirme-į tetas šiuo metu daug dirba, no-

7— ■ -----------------  į rtdkmas tinkamai pasiruošti
šios neeilinės sukakties minėji- 

i mui. Praėjusį sekmadienį vėl į- 
vyko šio komiteto posėdis, ku
riame, dalyvaujant dr. Stp. Bie-

KK>OOOC<><X)(KKX>O<X>WWXH><>OO0

— VISKAS Hl Fl —
UŽSIENINIAI IR VIETINIAI 

Hl FI FONOGRAFAI 
Kaina nuo $44.05 

HI FI TELEVIZIJOS 
Nešiojami TV nuo #79.85 

HI FI RADIJAI 
Nauji Radijai nuo $14.95 

Didelis pasirinkimas elektriškų na-

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA » EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 So. We*tern Ave. Air Condltioned koplyčia 
BEpnbUe 7-8600 — 7-8001 Automobiliams vieta 

, Tiems, kuria gyvena kltoaa miesto dalyse: gausime
koplyčl* arčiau Jūsų namų.

je, šj kartą jas įveikdamos sėkminga, nes prieš German Un 
26:20. 1 garians mūsiškiai supasavo 4:2.

Sekančią savaitę aušrietės at- Gražys ir Butrimas buvo mūsų 
sigriebimui iššaukė kovietes, ta- įvarčių autoriais. Nauji vie- 
čiau ir vėl viešnios iš Hamilto- nuolikės veidai lietuviams buvo "L® Diskas garanti 
no laimėjo 32:19. Pastaruoju mažai žinomi ir sunku tikėti, kad !

žiui, St. Dauniui, V. Adamkavi- 
čiui, A. Lingytei, J. Vaičiūnui, 
Ed. Šulaičiui ir A. Antanaičiui,

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VVESTERN AVE. 1410 S0. SOth AVE. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2108, 3-2199

| paminklų patalpa* ir atgal mee visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien lr sekmadieniais nuo * vai ryto Iki 6 vai. popiet

IŠSIRINKITE DABAR - 
JORIO JMOR|JIMd>

BUS PASTATYTA KAPINIU DIENOJE! 
mfOIMHT KAPINIC DTFNOJK.

GARANTUOJAMA — 
Pirkite visados šioje 

Moderniškoje parduotuvėje
jie daug ką įneštų ateičiai. Šia
me sezone pasigendama mūsų 
vienuolikės variklio — Algirdo j 

trealio Tauro ar Toronto Vyties j Jokūbaičio, kuris nuo pat kiu- Į'
merginoms. ! bo įsteigimo be pertraukos per i __________________ ,

| šešerius metus atidavė sporto į Csales- Service) 
klubui viską. Pasigedome Joku- i

metu Kovo krepšininkės rodo 
didelę pažangą ir gali tapti vi
sai rimtomis priešininkėmis Mon

Montreal i s atgyja
baičio per keletą paskutiniųSu rudens sezonu ir Montre

alio sportininkai pradeda rodyti 
gyvybės žymes. Štai tauriečiai 
dalyvavo Niagara Falls žaidy
nėse ir dabar, girdime, yra pa
siryžę pravesti šiemetines Ka
nados lietuvių krepšinio pirme- Į priešinnikų vestą 1:0 persvarą

•Dfiinfl

TCLEVISIOn

Ha v. Ini. A. 8F3MP.NAS
. . x , 8821 8. Halsted — CLiffside 4-5««» 

rungtynių, pasigesime Jo ir at- Atdara kasdien »—6. pirmadieniais 
eitvie lr fcetvlrtadlenl4Lto 9—9

Antrosios rungtynes su Sport'
Club New York, po 90 minučių 
spalvingo žaidimo, baigtos 1:1. SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

'Ambulansų patarna- JįSP Me* turime koplyčias
' vimas dieną ir nak- CBT JSj v s o s e Chicagoa ir 1

1 tį. Reikale laukti M Roselando dalyse ir

|mua tuojau patarnaujame.

NUO EŽSISENfcJUSIŲ BEI
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia n#n SENŲ, AT
VIRI/ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
begali ramiai sėdėti lr naktimis 

miegoti nes jų užaiaenėjusios žaidoa 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
ru ir' skaudžių žaidų uždėkite 
LEGULO Ointment Joa gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak- Į 
tl Vartokite Ją. tapgl nuo akau- | 
džių nudegimų. Jį tappgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA - i 
SIS Taipgi pašaline, peršėjimą ligos I 
vadinamos ATHLETE’S FOOT su- j 
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšimų I 
tarppiršClų Yra tinkama vartoti nuo I 
žžlūstančios suskiisioa odos dedtr- | 
vinių odos išbėrimų lr t t taipgi |

mūsiškis Arens išnaudojo 11 m 
baudinį, ir rungtynės pelnytai, 
be jokios skriaudos abiems pu
sėms baigtos lygiomis.

Tiesa, mes, New Yorko spor
tininkai, džiaugiamės J. Linar- 
to pasveikimu ir linkime jam 
greičiau pasirodyti žalioje ve
joje. Deja, to mes negalime pa- 

ateina ne iš apačios, bet — ko sakyti New Yorko sportininko 
neturėtume laukti — iš viršaus. J. Teicherto atveju — jis po dvie 

jų savaičių vaikščiojimo su ra
mentais, buvo priverstas pasi
duoti daktaro peiliui. Kiek men- 

Bcveik tuo pat metu sutapo kesnes operacijas pergyveno 
mūsų dviejų tautiečių neeiliniai Į Vaitkevičius ir Remėza. Tai vis 
sportiniai laimėjimai. Rugsėjo Roehesterio futbolo žaidynių, o *uio ointment yra 
pradžioje Povilui Vaitoniui Ka- i svarbiausia — New Yorko ir p"'įuod*™* 7 ™
nados šachmatų pirmenybėse Chicagos susitikimo pasekmės. cistinėse chi-
Vancouveryje dviems metams Lik sveikas, mielas Edvardai, cagoja lr apylinkėse:

Mllwaiik«e, Wls., Ga
ry. Ind. Ir Detroit. Mi
chigan, arba. rašykite

__ _______ ___________________________ Ir atsiųskit Money Or-
*»»*****<3Kąn*****V»3rVVVy4Į5Of aeri ) —

nybes, kurioms tačiau vis dar ne 
sulaukia apygardos aprobavimo. 
Faskui nesiteikiant informuoti 
apie savo planus, apygardos va
dovybei yra neįmanoma paruoš
ti savo veiklos kalendorių, nesu
sikertantį su kitais mūsų spor
tiniais įvykiais. Tai dar vienas 
atvejis, kur trukdymai veiklai

PETRAS BIELIŪNAS
»»4X 8. CA1.IFORN1A AVE. I.Afayettr 8-3672

AHTAHAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVE. Tel YArda 7-3401

Pr. Gvildys — Kanados 
vicemeisteris

ir iki kito laiško!

Ant. Ragdžiūnas
atiteko meisterio titulas, gi Pra 
nas Gvildys Kanados stalo te
niso pirmenybėse išsikovojo vi- 
cemeisterystę, baigmėje tepra- 
laimėjęs buv. Čekoslovakijos 
rinktinės žaidėjui Max Marinko.
Gvildys taip pat žaidė ir Onta-, , . . . ... , . ’ . . . I perkraustymus bei pervežimu*no komandoje tarpprovincinese (g 
varžybose, o be to jis atstovavo

a. b:MOVING
1ENTULIS atlieka lvaiįvairius

tinkama varotl vaikučiams,kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų JI yra gera gyduolė nuo iš 
vlrštnių odos ligi). Le-

LEGUIZ), Department D., 
5618 W. Eddy St., Chicago 84, III.

Kanadai tarpvalstybinėse rung
tynėse su JAV. Taigi jo, šoliū- 
niškai tariant, mazgotinė rake
tė sugeba apdovanoti ne vien tik 
mūsų beblėstančios klasės pre
tendentus.

Vytis Irgi meisteris 
Pastaruoju metu didžiausias 

Toronto sportinės visuomenės 
dėmesys buvo nukreiptas į fut-

*ft tolimų ir artimų atstumų 
Tel. Bishop 7-7075

»ws«»**»w»ww»w»»ww»w«iw

VIKTORO ROŽICOO 
UotnvKk;. gazolino stoti* Ir sato 

taisymą*
Atliekami motoro remontai, lygi-1 
nimo, dažymo darbai lr keičiamo* j 

daly*
CALL-ME-MOTORS C0.

5789 8. WE8TERN AVE. PE 8-9M3

Ift ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas speci ai n š dideli* 

sunkvežimis »n pilna ap- 
dranda. Pigu* Ir sąžininga* 
patarnavimą*.

R. ŠERĖNAS
3047 W «7t.h Pi. (’blcagn.

UL VVAlbrook 5-8063

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

Universal Having* and Ix>an Assoeiation ntHkrlna saugumą 
Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentfira Iki 
8l0.000.no kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai, n pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laišku*. Bu* grei
ta* Ir draugiškas pat urna vimas

Dėl paskolų Ir visais finansiniai* reikalais kreipkitės J:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HAU8TED STREET Tel. YArds 7-1911

LEOHARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVE. Tel. COmmodnre 4-2228

JURGIS F. RUDMIH
3319 8. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-1139

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

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

STEPOHAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET R Epu blk 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Vlrglnla 7-6672
~ VANCE FUHERAL HOME "
1424 8. 50th Ave. OLympic 2-5245 Ir TOvvnhail 3-9687

Skaitykite ir platinkite dienraštį Draugą”.

8l0.000.no


I

DIENRAfiTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS
ii JĮĮ»« ■■ ■

Penktadienis, 1957 spalio lt
>—p"- T5HC

X Tėvų marijonų ir jų bend
radarbių seimas įvyksta šį sek
madienį .spalio 13 d., "Draugo” 
patalpose, 4545 W. 63 St. 11 
valandą bus šv. mišios, bendra 
komunija ir pamokslas. 12 vai. 
pietūs. 1 vai. atstovų bei sve
čių registracija. Lygiai 2 vai. 
seimo pradžia. Tad šį sekma
dienį visi keliai tegul visus ve
da į T. marijonų seimą. Verta* 
padėkoti Augščiausiajam už su
teiktą palaimą visose pastango
se statant šiuos pastatus. Bus į- 
domu išklausyti iš Romos atvy
kusio tėvo K. Rėklaičio praneši
mo kaip vyksta Beatifikacijos 
byla Dievo Tarno arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio, kurio asme
nyje laukiame mūsų tautos šven 
tojo.

Seimo proga, galima įsirašy
ti į Tėvų Marijonų Rėmėjų am
žinus bei garbės narius. Gar
bės nariai be kitų privilegijų, 
gauna laikraštį "Laivą” nemo
kamai visam gyvenimui.

X Tautinių šokių šventės ko
miteto posėdis po sėkmingai pa- 
vykusios šventės ir vasaros a- 
tostogų, įvyko Hollywoodo sa
lėje, kuriame buvo padaryti pra
nešimai ir pasidalinta mintimis. 
Po komiteto iždininkoA. Gin- 
tnerio pranešimo, kaip ^finansų 
komisijos nario, paaiškėję, kad 
minėtoji šventė davė daug. pa
jamų, bet turėta ir nemažaPūš- 
laidų, tačiau liko pelno. Pirmo
je vietoje komitetas nhtarė Ap
mokėti jaunimo šokių ^griipės 
dalyviams dalį kelionės išlaidų. 
Tuo reikalu pavesta sudaryti at
lyginimo projektą, kuris bus pa
tvirtintas sekančiame komiteto 
posėdyje.

X Chicagos šaulių klubo va
dovybė nutarė peržiūrėti narių 
sąrašą ir visus šaulius ir šąu- 
les, kurie nesilanko į susirinki
mus ir nėra sumokėjęs nario 
mokesčius, atleisti iš šaulio na-į 

rio pareigų ir juos išbraukti iš 
narių sąrašo. Klubą norima pa- ■ 
daryti paslankesnį, judresnį ir 
gyvesnį Senesnio amžiaus as
mens, kurie norėtų priklausyti 
šaulių klubui, bet negali daly
vauti susirinkimuose ir atlikti 
kitų šauliškų pareigų dėl am
žiaus, laiko stokos ar kitų su
metimų, galės įsirašyti į šaulių 
rėmėjų skyrių ir turėti savo at
skirą valdybą. Toki šauliai rė
mėjai Chicagoje greitai bus pra
dėti organizuoti ir apie tai bus 
pranešta spaudoje atskirai.

AŠTRI KOVA

Čia matyti vaizdas iš vienų rungtynių tarp Milwaukee 
ir Yankee beisbolo komandų. Abi turėjo po tris laimėjimus 
ir po tris pralaimėjimus, tačiau vakar buvo sprendžiamos 
rungtynės, kurių laimėtojas gauna beisbolo pasaulinio 
čempiono vardą. 1957 m. čempionatą laimėjo Milvvaukee 
Braves. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Grožio salionai karvėms

X Mary Džimidas stengiasi, Į 
kad gražiai pavyktų Labdarių 
ūkyje seneliam ruošiama popie-1 

tė ir dovanų dalinimas. Spalio ~ ■' — '
13 d. visiems 65 m. Labdarių GAILESTINGŲJŲ SESERŲ DARBELIAI
ūkyje gyvenantiem seneliam bus 
įteikti megstukai. Sv. Teresėlės 
dr-ja išpildys gražią programą. 
M. Džimidas ne tik pasidarba
vo rengdama popietę, bet ir pa
ti aukojo 25 dol. megztukų pir
kimui. 15 dol. aukojo Paulina 
Kuenzel, po 10 dol. Bertha Lic- 
kus, Alice Pierzynskis, J. Sta
naitis, J. Sletnis, Phyllis Fan- 
dell, Bernice Gedvilas, S. Lau
cius S.Puckuorius. Kiti po ma
žiaus. Kviečiami visi viloj at
silankyti.

X Algirdas Visockis^ žymiau
sias nepriklausomos Lietuvos 
tarpvalstybinių krepšinio ir fut
bolo rungtynių radijo translia
cijų pranešėjas, pakviestas pra
nešėju krepšinio varžybų, ku
rios lapkričio 9—10 dienomis 
rengiamos šv. Ritos mokyklos 
sporto salėje minint Lietuvos 
krepšinio rinktinės, Europos 
krepšinio nugalėtojo, 20 metų 
sukaktį. A. Visockis žiūrovus 

' supažindins su tais vyrais, ku-
X Chicagos Lietuvių Taryba rie Prieš 20 met^- RVS0^ Lie‘ 

“Lituanus" žurnalui paremti pa- tuvai ^kovojo Europos krepši- 

aukojo 100 dol. T. Blinstrubas, nio meisterio vardą.

Visi pažįstame šias švelnias, 
simpatingas, dažnai augštas, 
šviesiaplaukes, mėlynomis aki
mis moteris, — moteris, kurios 
eina greta gydytojo visur ten, 
kur liga žmogų spaudžia, kur 
medicinos pagalba reikalinga. 
Tai gailestingosios seserys. Tė
vynėje šios moterys, kurių gal
vos baltam apdangale, tarytum 
putino uogų kekė, raudonavo sa
nitarijos kryžius, buvo susior
ganizavusios į Lietuvos Medici
nos Seserų sąjungą. Tai atsiti
ko 1921 m., lapkričio mėn. pra
džioje. Silpna tada buvo Lietu
va, tačiau kūrybinis ir organi
zacinis darbas sultingais pum
purais sprogo, pakilia nuotaika, 
lietuviška dvasia reiškėsi. 

Seserys Palangoje

Prisimenu gailestingųjų sese
rų vilą Palangoje, kur ir šian
dien, po senovei, šlama Baltija 
mesdama gintarą į Lietuvos 
krantą. Į anų pušynų paūksnę, 
kur nuo Birutės kalno įspūdin
gų reginių, neramių vandenų 
spalvingumu atsivožia jūra, į sa-

kol susiorganizavo į draugiją. 
Chicagoje gyvena apie trisde
šimt gailestingųjų seserų, kurios 
po nelengvo darbo įmonėse, ati- 
trūkdamos nuo šeimos rūpesčių, 
su trumpomis pertraukomis, ta
čiau vis stipriau, vis ryškiau 
įsijungia į lietuviškąjį veikimą, 
kultūrinį, labdaringą darbą.

Seserys šalpos darbe
Pasidarykime, kokį didelį, kil

nų darbą jos atlieka, kokiame 
plačiame bare pluša tos trisde
šimt moterų — gailestingųjų se
serų; kokiomis aiškiomis lieps
nomis, kokiu šviesiu žėrėjimu 
pulsuoja tos dar jaunos draugi
jos veikla:

Kiekvienais metais seserys pa 
sirūpina Gautingeno sanatorijo
je besigydančiais lietuviais, kuo 
gali prisideda, kad anų žmonių 
vargas nebūtų toks didelis, grau 
dus.

Padeda Vasario 16-sios gim
nazijai, taip pat ir Vargo mo
kykloms VoKietijoje. Siunčiami 
siuntiniai į Rusiją tiems lietu
viam, kurių giminės ahba išžu
dyti arba toki patys Sibiro tai

Chicagoje, International Am
phitheatre patalpose atidaryta 
pieninių paroda, kuri tęsis iki 
spalio 20 d. Atgabenta daugiau 
kaip 2,000 galvijų. Programos 
pildyme ir parodoje dalyvaus 
265 arkliai. Iš 19 valstybių su
važiavo 167 jaunųjų ūkininkai
čių organizacijos narių (4-H) ir | 
švytruoja savo žaliomis unifor
momis. Premijoms sutelkta $47,- 
000. Gyvulių yra suvežta iš įvai
rių JAV ūkių ir iš Kanados.

Amerikoje esama puikių kar
vių. Pvz. pavaizduota, kad viena 
karvė per 1956 m. davė 17,133 
svarų pieno ir 888 sviesto rieba
lų. Jos per metus duotas pienas 

j sudarytų 8,000 kvortas. Sukrau
ta augšta stirta iš tiekos popie
rinių kvortų. Susidaro kalnas 
daug stambesnis už pačią karvę.

Užtat parodoje karvės yra la
bai gerbiamos. Vietomis ties jų 
galvomis sienelėje prisegtos dirb 
tinės rožės. Kitose vietose ties jų 
gardais sustatytos eilės gyvų gė
lių vazonų. Yra net pora „grožio 
salonų“ karvėms: čia jos nuo 
galvos iki kojų išmuilinamos, 
švirkštais plaunamos, apkarpo
mi jų nagai, elektrinėmis maši
nomis kerpami jų plaukai, net ir 
ragai šlifuojami ir spalvingai nu
dažomi.

Yra įtaisytas ir mažas zoolo
ginis sodas, kur galima matyti 
avį su mažu ėriuku ir kitų, ypač 
naminių gyvulių.

Parodoje yra ir kitų įvairybių: 
austrai pardavinėja savo paltus 
(apie $65), ciksi vokiečių im
portuoti mediniai pakabinami 
puošnūs laikrodžiai, britai rekla
muoja savo enciklopediją. Ka
riuomenė išstaciusi paveikslus iš 
jų kasdien gyvenimo, o taipgi 
net porą lekiančių bombų. Vie
nos jų viršus atviras, stiklu deng 
tas, galima matyti visą mecha
nizmą.

Kitur vėl sūriai, daug didesni 
už girnapusę. Čia vėl žibantieji 
vario išdirbiniai: vazos, peleni
nės, varpeliai. Kitur vėl — mo
kasinų būdelė, įvairių rūšių sal-

Sužeidė sergančią mergaitę
• a

Maskotas įsibrovėlis keturius 
kartus peiliu perdūrė 16 m. am
žiaus mergaitę Katherine Davis, 
Evanstone. Užpuolėjas ją pali
kęs pabėgo, manydamas, kad ji 
negyva, tačiau kišeniniu peiliu 
padarytos žaizdos nėra gilios ir 
ligoninėje mergaitė sėkmingai

Mergaitė sirgo sloga ir buvo 
namie. Jos motina — mokytoja, 
buvo išėjusi į darbą. Banditas, 
matyt, įėjo per neužrakintas už
pakalines duris. Iš jos pareika
lavo pinigų, o paskiau jos veidą 
aprišo nešvaria skepeta, iš
traukta iš kišeniaus. Ta skepe
ta buvo nusmukusi, bandito kau 
kė taipgi ir mergaitė į jį gerai 
įsižiūrėjo. Kai jis rišo jos ran
kas, ji spyrė į banditą ir ėmė 
šaukti. Tačiau jis surišo jos ran
kas ir ėmė plėšti drabužius. Tad 
ji ėmė dar smarkiau šaukti. Ban 
ditas dūrė peiliu į ją ir pabėgo.

Tada mergaitė prislinko prie 
telefono ir paprašė telefonistę 
pašaukti policiją. Policija suska
to bandito jieškoti.

Dvi garsenybės sveikatos 
taryboj

Chicagos meras Daley paskel
bė, kad du tarptautinio garso 
medikai paskiriami į Sveikatos 
tarybą. Jų vardai: dr. Lowell T. 
Cogeshall, biologinių mokslų de
kanas Chicagos universitete, ir 
Theodore K. Lawless, dermato
logas. Lawless yra pirmasai neg 
ras, paskirtas į Sveikatingumo 
tarybą. Paskyrimai padaryti pa
didinus sveikatos tarybos narių 
skaičių iš penkių į devynis.

Iš parašų jieško 
žmogžudžio

Andersen šeima yra gavusi 
grasinantį laišką, kuriame buvo 
sakoma, kad jų pagrobta duktė 
gyvens, jeigu jie parūpins $10,- 
000.00. Kaip žinome, vėliau mer
gaitė buvo rasta žiauriai nužudy
ta ir jos sukapotas lavonas nu
skandintas. Dabar peržiūrinėja
ma 2,440,000 parašų Chicagoje 
balsuoti užsiregistravusių asme
nų, siekiant nustatyti, ar kuris 
iš jų nerašė to grasinančio laiš
ko. Jau peržiūrėta 200,000 para
šų iš distriktų, esančių arčiau 
nužudytosios namų. Tikrina raš
to ekspertai.

Nori pirkti Brazilija ir 
Meksika

Panaikinus Chicago, Aurora 
& Elgin geležinkelio ruožą,.atli
ko apie 90 vagonų ir keturi au
tobusai. Jie yra 10—40 metų se
numo, bet dar gerai išsilaikę. Vi
si jie vertinami $1,000,000. Jais 
susiinteresavo Brazilija ir Mek
sika ir jau padarę savo pasiūly
mus nupirkti.

Pagrobė $31,000
Dėlto lėktuvų linijos įstaigoje 

61 E. Monroe, Chicagoje trečia
dienį popiet iš kasos dingo gy
vais pinigais ir čekiais $31,000. 
Pinigai buvo susidarę iš parduo 
tų keleiviams biletų. Trūkumas 
pastebėtas, kai Brink’s bendro
vė atvyko paimti pinigų.

Neateina ketvirtadalis
moksleivių

Chicagoje tarp moksleivių 
plinta sloga. Trečiadienį į mo
kyklas neatėjo ketvirtadalis vai 
kų.

Chicagos Alto pirmininkas, pri- 
siųsdamas auką tarp kitko ra
šo: “Įrodo, kad kiekvienas, kas 
tik nuoširdžiai rūpinasi Lietu
vos išlaisvinimu ir Lietuvos bei 
lietuvių vardo tinkamu išgarsi
nimu, šiuo žurnalo leidimu turė
tų pagrįstai džiaugtis ir jam pa
dėti.” LITUANUS adresas: 916 
Willoughby Ave., Brooklyn 21, 
N. Y.

X Lietuvių moksleivių tauti
nio ansamblio Bridgeporte re
peticijos pradedamos ketvirta
dienį, 5 vai. vak. Lietuvių au
ditorijoje, 3113 So. Halsted St. 
Prašomi visi pereitų metų daly
viai ir naujai norintieji įstoti į 
ansamblį atvykti laiku, šiemet 
ansamblyje veiks choras — vad. 
muz. A. Skridulis; šokiai—mok. 
Irena Smieliauskienė; kanklės— 
mok. A. Kirvaitytė.

X Z. Urbonas yra paskirtas va 
dovauti Chicagos šaulių organi
zuojamai sporto sekcijai, kuri 
pirmoje vietoje nori turėti spor
tinio šaudymo pratimus, kuris 
rūpinasi minėtos sekcijos suda
rymu, šaudymui vietos suradi
mu bei kitais reikalais.

X Lietuvių kareivių dr-ja Ci
cero, UI., spalio 20 d. parapi
jos svetainėje ruošia 45 m. 
draugijos sukaktuvių minėjimą 
— banketą. Programoj daly
vaus choras vadovaujamas J. 
Kreivėno, šokėjų grupė Žilvitis, 
vadovaujama Br. Jameikienės ir 
humoristas dr. S. Aliūnas.

X Eugenija Daugirdienė, dir
banti "Draugo” administracijo
je, ir Andrius Daugirdas, "Drau 
go” knygų skyriaus vedėjas, 
šiuo metu yra išvykę porai sa
vaičių atostogų į Kneipp 
Springs Sanatorium, Rome City, 
Indiana.

X Už a. a. Antano Suopio 
sielą, minint 7 metų mirties su
kaktį, bus atlaikytos šv. mišios 
š. m. spalio 15 d. šv. Juozapo

X Balfas po gerai pavykusio 
koncerto dabar vėl planuoja nau 
jų sumanymų, nes artėja Ka
lėdų šventės ir reikalingi pini
gai vargstantiems tautiečiams 
sušelpti, kaip Vokietijoje ir Si
bire. Laiškai, kurie gaunami 
Balfo Centre rodo, kad dovano
mis mūsų tautiečiai yra labai 
patenkinti, o ypatingai vaistais, 
kurių ne vieną išgelbsti nuo mir
ties.

X L. B. Chicagos Apygardos 
valdyba sukvietė miesto apy
linkių pirmininkus ar jų įgalio
tinius pasitarti rudens veiklą 
pradedant. Posėdis įvyko Lie
tuvių auditorijos salėje, kuria
me dalyvavo dauguma pirminin
kų ir aptarė aktualiuosius rei
kalus: moksleivių ansamblių or- 
gaAizavimo, lituanistinės moky
klos tvarkymo, jaunimo vadovė
lių ir knygų leidimo, lietuvių 
dienos rengimo ir daug kitų. Po
sėdyje dalyvavo ir Švietimo Ta
rybos pirm. prof. M. Krikščiū
nas bei apygardos atstovai.

X Ne tik dovanai vardinių 
ar kita proga tinka lietuviška 
knyga: ji mielai pravers tau 
pačiam ir tavo šeimai. Kūnui 
maitinti kasdien išleidi po ke
letą dolerių. Tiek pat paskirk 
savo dvasios penui — knygai 
bent per mėnesį kartą.

X Pranas Cicėnas, 4945 So. 
Halsted St., vardadienio proga 
susilaukė daug sveikinimų ir 
brangių dovanų nuo savo arti
mųjų ir draugų. Pranas ir Be- 
neta Cicėnai yra žinomi visuo
menininkai ir. labdarybės darbų 
rėmėjai.

X Chicagos šaulių klubas lap-

vo gražiąją vilaitę pailsėti, svei- gų, Altajaus tundrų kankiniai, 
katos pataisyti atvykdavo ir( Aplankomi lietuviai besigydą 
Lietuvos medicinos seserys. Jos iįgOnįnėse, ypač tie, kuriuos “ge 
viena kitai gražiai patarnauda- , rįejį žmonės” pamiršo, neprisi- 
vo, viena antra rūpinosi, kaip j mena> Nuneša dovanėlių, kad li- 
tikros seserys. Vienos pačios, be ■ g,3nįo kasdienybę paįvairinus, 
tarnaičių, visus darbus atlikda-, ^aj j0 nuob<)dolį, nors ir trum- 
vo, nudirbdavo. pai valandėlei, džiaugsmu

Seserys Chicagoje
Karas, laukinių jėgų įsiuti

mu, nelyginant padūkusi vėtra, 
sugriovė nepriklausomą Lietu
vą, gražius miestus, jos jauną 
gyvenimą, tarytum javų pasėlį, 
kuris sodria žaluma veržėsi per 
kietą likimo gruodą, visu sultin
gumu plėšėsi, kilo į saulę. Ir Lie 
tuvos Medicinos Seserų sąjun
ga, kartu su nepriklausomybės 
praradimu, nustojo gyvavusi.
Paliko tik trumpos veiklos ta
kas, nužertas nuoširdaus darbo, 
šviesaus pasiaukojimo perlais.

Sudeginti moters kaulai 
parke

Gėlių ežioje, Lincoln parke, 
Chicagoje, rastos liekanos su
degintų moters kaulų. Jie nu
gabenti į Gook Apskrities ligo
ninę ir tenai tiriami. Kaulus su
rado darbininkai, kasdami ežią.dainiai iš Olandijos, Belgijos,

Anglijos. Toliau kampe — nemo- Rasti Keli dantys, gabalas kau

A L U M I N U M 
LANGAI

$14 — $18 — $22 geriausi

DURYS
$26 — $39 — $47

Duodama išHimokStlnai. Prieš pirk
dami kitur pasiteiraukite ir pamaty
kite pavyzdžius žinomiausių iščlrbys- 
dių skambindami bet kada —

K. Butkus, I’Rospect 8-2781.

Atvykus į Ameriką, šios mū
sų brangios, mielos moterys — 
gailestingosios seserys — kū
rėsi iš pradžių, vargo iš naujo,

1 " " ■" 1 '■ z-

X Savanoriai - kūrėjai, kurių 
Chicagoje randasi apie šimtinė

pa
vertus ...

Gailestingosios seserys jau
trios ir lietuvių studijuojančiam 
jaunimui: paaukota Studentų 
Šalpos Fondui, Chicagos Augš- 
niajai Lituanistikos mokyklai, 
žurnalui “Lituanus” ir skautų— 
jamboree. Reikia, pasakyčiau, 
stebėtis iš tiek iniciatyvos, ge
rų norų, sveikatos.

Seserys ir kultūra
Medicinos seserys ir kultūri

niame gyvenime tokios pat veik 
lios, gyvos, energingos. Prieš 
kurį laiką surengta Lietuvos Gai 
lestingųjų Seserys sąjungos 30 
metų veiklos minėjimas, jos at
siektų tikslų, humaniško darbo 
apžvalga. Prisiminta ir seserų

ksmai valo batus naujai išrastu 
įtaisu, kuriuo per pusę minutės 
apšvirkščiami batai blizgančiu ir 
odą palaikančiu tepalu (Tepalo 
vardas — Speed Shine).

Kitur vėl demonstruoja maši
ną vaikų pamėgtiems balionams 
pripūsti. Čia vėl — loterija: 
ėmęs kortelę turi įrašyti kaiko
kius skaitmenis ir įmetęs į dėžę 
gali laukti nemokamai sūrio, jei 
laimėsi. Įrašyti reikia iš parodo
je ryškiai išstatytų duomenų: 
kiek seniau ir kiek dabar JAV- 
se reikia dirbti, kad nusipirktum 
kaikuriuos maisto produktus. 
Pvz. 1945 — 1949 m. svaną viš
tienos buvo galima pirkti už už
darbį gaunamą per 26 minutes, o 
dabar — per 14'/2 min. Prieš 10 
metų už svarą avienos reikėjo 
atiduoti 29 minučių uždarbis, o 
dabar — tik 21 minutės.

Visokių dalykų yra, tačiau 
daugiausiai — gyvulių. Didžiulė 
aukso žvaigždė ties karve, kuri 
savininkui jau davusi $45,000,

trijų metų darbuotė Chicaigoje. kuri po parodas jau apkeliavusi 
Surengta visa eilė susirinkimų 15,000 mylių'ir kurios dar negi-

ir turi savo organizaciją, spalio ligonių slaugymą, 
mėn. 20 d. Lietuvių auditorijoje J Visai šitai veiklai, šiems ge- 
rengia iškilmingą savo šventę — riems darbeliams atlikti, reika-
30 metų organizacinio gyveni- 
mo ir 10 metų nuo atsikūrimo 
tremtyje — Hanau lietuvių sto
vykloje Vokietijoje. Lietuvių vi
suomenė turėtų skaitlingai at
silankyti ir tinkamai pagerbti

kolės, šlaunies kaulas. Rasta de
gėsių ir pora vinių. Atrodo, kad ! 
lavonas degintas karste. Nusta
tyta, kad kaulai buvo moters. 
Darbininkai tvirtina, kad kai 
prieš dvi savaiti buvo kasama 
ta ežia, ten kaulų dar nebuvo.

Ūkiniai pavojai pasaulyje
Chicagos Ekonominio klubo su 

ruoštuose pietuose Conrad Hil
ton viešbuty dalyvavo 1,500 as
menų. Kalbėjo senatorius J. Ken 
nedy, kuris minimas kaip demo
kratų kandidatas į prezidentus 
1960 m. rinkimuose. Kennedy 
pareiškė, kad iš vienos pusės 
didelė ūkinė pažanga, iš kitos pu 
sės — daugelio atsilikusių tau
tų neturtas sudaro tarptautinį 
pavojų. Jis norėtų, kad tokio di
delio skirtumo nebūtų.

BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami į Liet. Knygų Klubų it 
įmokėdami 5 dol metinio mokesčio 
mes įgaliname per vienerius metui 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu 
uždirbame 2.50 dol., nes knygų |>a- 
sirenkame už 7.50 dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali būti 
visi, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Club)

4545 W. 63 St., Chicago 29, IU

TĖVAS PIJUS

Jau paties autoriaus vardas 
pasako knygos vertę.

Jurgio Savickk

Šventoji Lietuva
romanas

J. Savickis yra vienas iš tų ra
šytojų, kurio raštus skaitai, ne
galėdamas nuo jų atsitraukti. Šio

istorijoje yra pirmasis kunigas r0™-00 veiksmas vyksta Lietuvo- , , * 'jo dar pneš Pirmajj karą. Gyvi
kuris turi Kristaus žaizdas. Te* . veikalo personažai, nepaprasta int-

su gydytojų paskaitomis, apie m?8 teliukas iš varžybų buvo par yj, pijus yra garsus nepapra- j riga, grakštus stilius tuoj pagauna
įvairias ligas ir jomis sergančių duotas už $5,000.

Kam gi gyvuliai neįdomūs, tas 
gali spoksoti prie didžiulio, sto
ro akmens karšto stalo, ant ku-

linga lietuviškos visuomenės pa
rama. Be dolerio ir grąžiausi 
užsimojimai — tik vieni juokai. 
Taip jau yra žmonių gyvenime. 
Tačiau iki šiol visuomenė buvo

rio kepa milžiniškas šokolado 
„pyragas“ — fudge.

Sovietai turi galingą kurą?
JAV Chemikų draugijos Chi

cagos skyr. sekretorius James 
Doherty paskelbė spėjimą, kad 
sovietai turi suradę galingą ku-

palanki gailestingųjų seserų gra
pirmuosius Lietuvos kovotojus ž’a-)a’ iniciatyvai. Visuomet pri
mai rr.o.n,, bo. sidėjo, kad tos taurios užmačios,

užsimojimai būtų pra.' kuria Įstengė Į erdve, ifanerti 
met mažėja ir mažėja. mingi šešius kartus didesnį dirbtinį

X B. Pūkelevičiūtės vadovau- Dabar prie reikalo. Gailestin-1 mėnulį, negu amerikiečių pla- 
jamų 10 Montrealio aktorių ir gų jų seserų balius rengiamas nuojamasis. <
2 scenos technikai atvyksta į spalio mėn 12 d. 8 vai. vakare

kričio mėn. 16 d. Lietuvių au- Chicagą au “Baltaragio malu- Western Ballroom salėje, 3405
ditorijoje rengia viešą linksmą 
vakarą, kuriame nebus jokių 
šaudymų, bet bus labai daug 
sveiko juoko ir kasdieninio gy
venimo pamiršimo, nes bus vai-

bažnyčioje, South Chicagoje, 8 dinama komedija, kurios var

nu” šį sekmadienį 9 vai. ryto či- So. VVestern Ave. Lietuviškoji 
kagiškiu laiku. Išlipa La Šalie visuomenė kviečiama atsilanky-

100 dienų kalėjimo už 
spardymąsi

Sunkvežimio’ šoferis R. Mc-
stotyje, Tą patį vakarą po vai- ti, savo nelengvai uždirbtu “ska j Comb, 33 m. amžiaus, sulaiky-
dinimo dalis aktorių išvyksta, tikėliu” prisidėti, kad gailestin-1 tas už mašinos vairavimą esant 
į Detroitą, kiti išvažiuoja sek- gųjų seserų veikla būtų gyva,
madienio rytą. Sekmadienį 4 v. ■ gerais darbeliais visuomet pul-

val. ryto. Giminės ir pažįstami das keistai skamba. Komedija p'Baltaragio malūnas" vaidina- suojanti. Nepamirškime! 
prašomi dalyvauti pamaldose. bus suvaidinta pirmą kartą. | mas Detroite. Į Julius Sula

stais darbais ir Dievo malonė
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir tt Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
vra Įdėti 32 paveikamL Kaina 
$2.00.

Galima gauti "DRAUGO" 
Administracijoje

4648 W«a M Street, Otu<->i«o SS, III.

ir užburia skaitytoją.
J. Savickio ŠVENTĄJĄ LIE

TUVĄ turėtų perskaityti kiekvie
nas knygos mėgėjas, ji turėtų puoš 
tl mūsų bibliotekas.

Knyga. įrišta kietais viršeliais, 
turi 248 psl., kaina $3.00.

Užsakymus su pinigais siųskite 
tuojau, nes turime ribotą sakaičių.

DRAUGAS
4545 W. 63rd St. 
Chicago 29, III.

įsikaušus. taip smarkiai spyrė 
policininkui, kad sužeidė jo ko
jos kaulą. Už tai turės atsėdėti I 
100 dienų kalėjime. 1

KAS TIK TURI GERA SKONĮ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONf!

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicago je, išsi mo
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

Mndernlšld&iiftla lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOM NAMAI —

FURNITURE CENTER. INC.
3222-24-26 So Halated SL ’ Victory 2-4226

Atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9—9:30. 
kitom dienom 9—6. sekmadieniais 12—5

- f


