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Amerikos dideli laimėjimai pasiekti mokslo srityje
Ike ir Maemillan svarsto, kaip 

atsverti sovietinę propagandą
Nepaprastai iškilmingai sutikta, priimta ir išlydėta Britani

jos karalienė Elzbieta II grįžo į Londoną. Britanijos karalienės 
apsilankymas Jungtinėse Amerikos Valstybėse išsklaidė paskuti
niuosius nesusipratimų rūkus, kurie buvo atsiradę praėjusį rudenį, 
kai Anglija, Prancūzija ir Izraelis pradėjo karinius žygius prieš 
Egiptą.

Britanijos karalienės apsilan
kymą JAV sveikino visa ameri
kiečių tauta. Amerikos — An
glijos draugystė vėl atstatyta vi
soje pilnumoje. O visiškas Bri
tanijos — Amerikos sutarimas 
ir bendradarbiavimas yra nepa
prastai reikšmingas ir svarbus 
laisvojo pasaulio stiprybei. Tik 
Amerikos- ir Britanijos visiškas 
sutarimas ir vieningumas suda
ro tą jėgą, kuri verčia sovietus bų vienybę, 
skaitytis su padėtimi ir realybe.

J Ameriką atvykęs Britanijos 
ministeris pirmininkas Macmil- 
lan rado tas nuotaikas, kurias 
įžiebė Anglijos karalienės vizi
tas. Maemillan praėjusį trečia
dienį atvyko į Washingtoną su 
prezidentu Eisenhoweriu aptarti

tiškieji arabų kraštai pasisakė 
už Siriją. Jų negalima stipriau 
ginkluoti, nes vieną dieną gink
lai gali patekti į priešo rankas. 
Arabai visi vieningi prieš Izrae

Areštavo vengrę
pabėgėlį prie

sovietų ambasados
VVASHINGTON, spal. 24. — 

Gabor Babler, 24 metų, vengras 
pabėgėlis, vakar areštuotas, Ven 
gri jos revoliucijos metinėse, So
vietų Sąjungos ambasados fron
te su ,.Molotovo kokteiliu“ (bom 
ba, padaryta iš butelio, į kurį 
pripilama gazolino ir įdedamas 
knatas).

Babler ėjo eu vengrų vėliava 
skersai gatvę nuo sovietų amba
sados. Jis pareiškė, kad ta vėlia
va buvo iškelta virš Budapešto 
parlamento rūmų revoliucijoslį. Apginkluoti arabų kraštai ga 

Ii jungtine jėga pulti žydų vais-, ^etu. Babler moįinai sesuo ir
tybę. Egipto Nasseris ir Sirija 
to siėkia, nes Izraelio puolimu 
lengviausias kelias atstatyti ara

Maskva pakaltino Eisenhower Aneilrifl Bcvan
— Maemillan pasitarimus. Mas- atskfCTlda į JAV
kvos radijas skelbia, jog Ameri- į
kos prezidentas ir Britanijos mi Į LONDON, spal. 25. Aneu- 
nisteris pirmininkas ruošia nau- i r*n Eevan, britų socialistas, dau- 
jus sąmokslus Vid. Rytuose .1 giausia kritikuojąs Jungtinių 
Maskva teigia, jog Vid. Rytų Amerikos Valstybių užsienio po- 
susidariusią padėtį gali sušvel- Mtiką, rytoj atskrenda į JAV.

Jei britų darbo partija laimėtų 
rinkimuose, Bevan būtų darbo

brolis žuvo Budapešto' kovose 
praėjusiais metais.

JAV povandenine bomba
prieš povandeninius laivus

IVASHINGTON, D. C., spal. 24. — Jungtinių Amerikos Vals
tybių apsaugos departamentas vakar papylė kupiną saują džiugi
nančių mokslo žinių, kurios pradėjo sovietų „sputniko“ nešamus 
juodus šešėlius išsklaidyti.

Iš pranešimų sužinota apie ________________________________
nauj, prieš povandeninius lai- Gorkio fabrike
vus povandeninę bombą ir pažan
gą įvairių raketų ir kitų erdvi-į LONDON, spal. 24. — Mask- 
nių šovinių gamyboje. vos radijas vakar paskelbė, kad

Nors oro pajėgų pareigūnai Gorkio automobilių fabrike prie 
nepatvirtino pirmuosius spėlioji- Volgos upės daromi planai pa
muš, kad jų iš baliono pašauta gaminti sprausminį automobilį.
raketa pasiekė 4,000 mylių augš- --------------
čio erdvėje, visgi jie laikb vadi-1 r? j . 1 • ••
namąjį „Project Farside“ pilnai Nudaryta komisija 
pasisekusiu. Project Farside ra- prekybos reikalams

visų globalinės politikos klausi- "inti tik didžlos Salybės’ Jįjsvei‘
mų, kurie paskutiniuoju metu pa kintų S°V’e?t’ Al”erikos; . nta' partijos vyriausybėje užsienio 
sidarė itin karšti ir Davoiinsri niJos valstyblU &alvM susitikimą. | partijos vynausyDeje užsienio 
Pasitarimuose bus suderini, ta T°k* susitikimas reikštų, jog reikalų nustenu
sutarta bendra Amerikos - Bri- i sovietai Jau yra Vld’ Rytl* Je^a-1 w^e^an’ , yra buvęs

Amerikos ir Britanijos vais-Į Welsh anglies kasyklų darbimn- 
tybių vadai susitiko pasitarti j kas. Jis aplankė raudonąją Kini

tanijos laikysena.

Raketiniai ginklai ir 
Artimieji Rytai

Nprs prezidentas Eisenhower 
ir Maemillan tarsis visais poli
tikos klausimais ir kruopščiai 
peržvelgs visą dabartinę politinę 
ir Strateginę padėtį, bet pasitari
mų centre bus raketiniai ginklai 
ir padėtis Vid. Rytuose. Nėra

reikšmingu momentu. Jų aiški ir 
kieta laikysena gali padėtį ap-

ją, Rusiją", Jugoslaviją, Indiją ir 
Vidurio Rytus ir kalbėjosi su tų

keta buvo paleista iš baliono, 
100,000 pėdų virš žemės. Pasiek
tas rekordinis augštis, tiesiog 
nustelbęs sovietų dirbtinio mė-

0TTAWA, spal. 24. — Suda
ryta Kanados 50 asmenų dele
gacija deryboms su Britanija dėl

SliIalistų Mulas Guy Mollet (lipąs į automobilį) klau
sinėjamas laikraštininkų po pasikalbėjimo su Prancūzijos pre
zidentu Rene Coly. Mollet bandys sudaryti prancūzų 24-tą 
pokarinę vyriausybę. (INS)

Popiežius Pijus XII pašventins
naują Vatikano radijo stotį

ROMA. — Spalio 27 d., Kristaus Karaliaus šventėje, popiežius 
Pijus XII pašventins naują Vatikano radijo stotį, kuri yra pasta
tyta už 15 mylių nuo Romos, Santa Maria di Galeria vietovėje 
netoli Bracciano ežero.

Reikalas sustiprinti Vatikano —- 
radijo siųstuvą jau nuo seniai 
buvo jaučiamas. Tikintieji iš to
limiausių pasaulio kraštų įvai
riomis progomis išreiškė troš
kimą tiesioginiai radijo bango
mis išgirsti Kristaus Vietininko 
balsą. Šv. Sostas 5avo pusės
buvo susirūpinęs, kad jo pasto
racinės direktyvos ir Šv. Tėvo 

■ žodis ko greičiau pasiektų tikin- 
i čiuosius, ypač tuos, kurie gele- 
i žine uždanga yra atkirsti nuo 
Romos.

nulio šviesą. Rezultatai negalės Prekybos padidinimo. Jai vado-
vaus Kanados prekybos ministe
ris Churchill su pavaduotoju S. 
Duncans, Toronto hidroelektri
nės jėgainės pirmininku. Pasta
rasis yra buvęs Massey — Har- 
ris — Ferguson, žemės ūkio pa
dargų bendrovės pirmininku ir 
jau nuo seno yra šalininkas glau 
dėsnių ryšių su britais. Komisija 
buvo nutarta sudaryti per pasi-

būti pilnai įvertinti, kol nebus 
išsamiai išstudijuota visa ban
dymo metu surinkta mokslinė 
medžiaga.

Laukė palankių oro sąlygų

Taip pat paskelbtas ir Van- 
guard raketos pasisekęs iššovi
mas. Jau kokią savaitę laiko 
mokslininkai laukė palankių oroti kiti trys siųstuvai šveicarų 

Brawn Boveri firmos: du trum
pų bangų siųstuvai po 10 kw stip 
rūmo, kurie reikalui esant galės 
būti sujungiami į vieną, ir vidu
rinių bangų siųstuvas 120 kw 
stiprumo. Netolimoje ateityj ~u 
matoma trumpųjų bangų siųs
tuvų skaičių padidinti.

Vatikano radijo girdimumą 
tolimuose kraštuose ypatingai 
sustiprins pagal visus modernio
sios technikos reikalavimus 
įrengta antenų sistema. Trum
pųjų bangų siųstuvai yra su
jungti su 21 krytinio išspindulia
vimo antena, kurios yra taip 
įrengtos, kad krypties kampas 
galės būti nustatytas kiekvieną 
kartą, jį pritaikant pagal atski
rų kraštų nuotolį.

sąlygų išbandyti šios raketos :tarimus su britl* ^misteriais, 
pirmo etapo motorus, šia raketa Komisija lapkričio 22 d. išvyks 
amerikiečiai mokslininkai pla- * Londoną.
nuoja tarptautiniais geofiziniais 
metais, 1958, į erdvę iššaukti 
rjpt šešis dirbtinius mėnulius.
Šios raketos pirmojo etapo ban
dymas laikomas pilnai pavyku
siu. Raketa iššauta 109 mylias į 
orą. Ji išvystė 4,250 mylių greitį.
Vėliau išbandys ir kitus du rake
tos Vanguard etapus.

Kitas didelis JAV mokslinis

raminti ir nuolaidumas — tik valstybių vadais.
pabloginti. Bevan kęliaus po Ameriką ir

S. Daunys - norės plačiai susipažinti su gy- 
---------------- ventojų nuotaikomis ir pažiūro-

Egiptas pakorė mis.
penkis Gazos arabus Norį
lIRO, Egiptas, spal. 24. — *CAIR

paslaptis, jog sovietinio žemės Du Gazos arabai, prieš metus nu 
satelito iššovimas į erdves sovie- teisti už šnipinėjimą Izraeliui, 
tams atnešė propagandinę pir- vakar pakarti Tanta kalėjime, 
menybę, atskleidė sovietų rakė- Cairo šiaurėje. Kiti trys buvo pa
tinių ginklų didelę pažangą ir pa
rodė kokia baisi grėsmė jau ne
tolimoje ateityje grūmoja Brita
nijai ir Amerikai. Ne taip svar
bu, jog „sputnik“ skrieja aplink 
žemę, ilgiau ar trumpiau jis išsi
laikys erdvėje. Tai fizikos dės
nis. Svarbiau, jog sovietai jau 
turi priemones satelitui į reikia
mą augštį pakelti. Jei sovietai 
jau turi ir balistinę raketą, kaip 
jie neseniai pasigyrė, kuri gali 
skristi tūkstančius mylių, tai 
reiškia, jog ir Amerikos konti
nentas jau nėra saugus.

Prezidentas Eisenhoweris ir 
Maemillan visu rimtumu svarsto, 
kaip atsverti sovietinės propa
gandos pirmenybę, kuri susidarė 
po „sputnik“ iššovimo, kaip pa
spartinti ir patobulinti raketinių 
ginklų gamybą, kad laiku užtik
rinus savo saugumą. Beveik tik
ra, jog Britanijos ministeris pir
mininkas reikalaus, jog Amerika, . _ _ „ ,....... • , i- x • i Hprbert Brounell jr., ilgametis
ir Anglija dalintųsi mokslinėmis jąv generalinis tardytojas, atsi- 
žiniomis raketinių ginklų garny- statydino iš pareigų. Nauju ge
bos srityje. Britanija, ekonomi- neraliniu tardytoju paskirtas bu- 

... ... .. - ' vęs jo pavaduotojas William P.nių išskaičiavimų verčiama, su-i RogPrs (INS)
mažino savo karines pajėgas. Ra ■ —.............
ketinių ginklų pagalba Anglija 
siekia išlaikyti reikalingą kari
nį pajėgumą su mažesniu karei
vių skaičiumi.

karti praėjusį pirmadienį po pa
smerkimo panašiu kaltinimu.

Bagdado paktą
TEHRAN, Iranas, spal. 24. — 

Irako karalius Faisal ir Irano ša
kas vakar tarėsi penkias valan
das. Abu nori sustiprinti prieš- 
komunistinį Bagdado paktą. Bag 
dado paktą sudaro Irakas, Ira
nas. Pakistanas, Turkija ir Bri
tanija. Į kaikurias Bagdado pak
to komisijas įeina ir JAV.

Naujasis Vatikano radijo cen
tras buvo pastatytas viso pasau
lio katalikų aukomis, kurių di
delė dalis jau buvo surinkta 
Šventųjų Metų proga 1950 me
tais. Philips trumpųjų bangų 
siųstuvą, 100 kw stiprumo, Šv. 
Tėvui padovanojo Olandijos ka
talikai. šalia šio dar buvo įreng

Vengrai įsteigė
operą Montrealyje

MONTREAL, Kanada, spal. į 
24. — Vengrai ateiviai Montrea- 
ly įsteigė operą ir jau pastatė 
pirmą veikalą — operetę ir žada 
pastatyti antrą — Štrauso „Či
gonų baroną“. Grupėje dalyvau-' 
ja 20 asmenų. Visi jie baigę Bu
dapešto konservatoriją ir dra
mos studiją. Paaiškinimai pub
likai duodami prancūzų ir anglų 
k. Operon numatoma priimti ir 
kanadiečius artistus. Savo para
mą pažadėjo federalinė vyriau
sybė.

• Aktorius ir dainininkas 
Bing Crosby susituokė su Katy 
Grant, 23 metų, Las Vegas, Ne- 
vada, katalikų bažnyčioje.

Okupuota Lietuva tebera 
uždaryta turistams

Iš to fakto, kad Latvijos sostinė Ryga neseniai buvo įtrauk
ta į sąrašą tų miestų, į kuriuos leidžiami užsienio turistai, kai kas 
ėmė spėti, jog netrukus bus atidaryti svetimšalių turizmui ir visi 
Pabaltijo kraštai.

Tačiau tokie spėliojimai pasi
rodė netikri, bent jau peranks- 
tyvūs. Sovietai nė manyti nema
no leisti svetimšaliams lankytis 
Lietuvoje, Latvijoje ar Estijoje.
Kol kas tik Ryga sudaro išimtį.
Bet ir į ją leidžiamas tik orga
nizuotas, ne laisvas turizmas.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Italijos profesorius Danicl Bovet vakar gavo 1957 m. No
belio medicinos premiją. Bovet, 50 metų, yra gimęs Šveicarijoje, 

Artimųjų Rytų krizė sudaro j ir 197/7 m. priėmė ltalijos pilietybę.
didelį galvosūkį Amerikai ir Bri-j — Sovietų armija neseniai atliko manevrus su atominiais 
tanijai. Aiškiai matosi, jog so- ginklais netoli Sovietų Rusijos — Turkijos pasienio, vakar gauta 
vietai visa jėga skverbiasi į Vi- ^injų a Maskvos.
dūrio Rytus, fcx t jų sulaikymui — Britanijos darbo partija grieitai atmetė Sovietų Sąjungas 

ar n ra tin amų pritmonių. komunistų boso Chruščevo pasiūlymą palaikyti sovietų politiką 
. ,e|n °.s 1 „„ur) Vidurio Rytuose. Maskva nori tvirtai įstatyti savo koją Vid.

Rytuose.
— Sovietų Sąjunga ir Austrija sutiko padidinti abipusinę pre- 

tiškiems arabų kraštams didelis* 1960 m.
pavojus. Po Sirijos gali ateiti “ Vengrijos žmonės praėjusį trečiadienį vienerių metų su
eito Jordanui Lebanui Irakui ir kilimo prieš sovietus sukaktį paminėjo tyla, saugant policijai 
Izraeliui. Baimė turi savo vertę, kiekvieną jų žingsnį.
Baimės ženkle net ir provakarie- — Argentinos darbininkų 1/8 valandų streikas baigtas.

Artimieji Rytai

ginklo jėga padėtį tik apvaldo, 
bet klausimo neišsprendžia. Siri
ja jau beveik raudona. Vakarie-

Išlcistos privalomos taisyklės

Neseniai Sovietų Sąjungos už
sienio reikalų ministerijos išleis
tos privalomos taisyklės apie leis 
tinas ir draudžiamas zonas rodo, 
kad Lietuva, Estija ir Latvija 
(išėmus Rygą) ir toliau įeina į 
draudžiamąsias zonas. { tuos 
kraštus legaliai negali įvažiuoti 
nė vienas, nors ir Maskvoj akre- 

Idituotas diplomatas, nė vienas 
| svetimšalis turistas. Jei visdėlto 
vienas kitas yra čia patekęs, tai 
tik nelegaliai, arba su ypatingos 
paskirties leidimais. I draudžia
mąją zoną įeina ir visa Kalinin
grado sritis su Kaliningrado (Ka 
raliaučiaus) miestu. Net ir Kry
me yra tam tikros draudžiamos 
sritys ir vietovės, nors į jį so-

syklėmis draudžiamųjų zonų 
skaičius ir plotai dargi padidėjo. 
Leidžiama diplomatams ir sve
timšaliams turistams nuvykti į 
Leningrado miestą, bet ne į jo 
apylinkes. Net pačioje Maskvoje 
yra nustatyta, kuriomis gatvė
mis galima išvažiuoti iš miesto. 
Kazachstanas ir kitos azijinės 
respublikos tik dalinai sveti
miems prieinamos. Uždaryta 
Mordavijos respublika (kur bu
vo nužudyti lietuviai studentai), 
Karaganda ir kt.

Kodėl draudžia

Yra įvairių priežasčių, dėl ko 
Maskva draudžia svetimiems kai 
kurias sritis. Vienur tebeveikia 
didžiulės priverstino darbo sto
vyklos, kitur yra svarbūs kari
niai įrengimai, dar kitur, kaip 
pavyzdžiui Pabaltijo kraštuose, 
matomai bijomasi, kad per kon
taktus su svetimais galėtų su
stiprėti rezistencija prieš sovie
tinį režimą.

Maskvoje akredituoti diploma-
vietinis turizmo biuras organi-j tai ir svetimšaliai turistai skun- 
zuoja ekskursijas. Dideli plotai džiasi, kad net ir į nedraudžia-
europinėje ir azijinėje Sovietų Są 
jungos dalyje kaip buvo, taip ir 
tebėra uždaryti. Naujomis tai-

mas zonas ne visados pavyksta, 
lengvai pakliūti. „Inturistas“ 
1yg tyčia neparūpina nakvynės

Rūpinasi krašto
energijos šaltiniais

0TTAWA, Kanada, spal. 24. 
— Kanadoje paskirta karališka 
komisija tirti, kaip gali būti su
naudoti krašto energijos šalti
niai ir rezultatus pateikti parla-

laimėjimas Ui povendeninė ato- ment“i- Komisijai. įeina H. Be
minė bomba, kuri bus naudoja- i ^n, Toronto advokatas ,r pra- 
ma prieš povandeninius laivus, monin.nkas ir dar penk, nar,a, 
Apsaugos sekretorius McElroy 's ivairilI provincijų, 
praneša, kad nauja povandeninė į 1
atominė bomba paleidžiama iš 
lėktuvų. Ji kur kas galingesnė už 
iki šiol naudojamas. Naujas 
prieš povandeninius laivus gin
klas buvo bandomas dvejus me
tus.

Laivyno pareigūnai ta pačia 
proga paskelbė, kad naujas Side- 
winder „iš oro į orą“ šovinys yra 
toks tąiklus, jog galįs ant pra
lekiančio lėktuvo sparno esančią 
lemputę užgesyti. Taiklumas nu
statomas inf ra raudonųjų spin
dulių veikimu.

Be to, išbandytas dar ir JAV 
karo jėgų pagamintas Jupiter 
raketa, galinti pasiekti ir sunai
kinti už 1,500 mylių esantį tai
kinį. Bandymu karo pareigūnai 
patenkinti.

Galbūt svarbiausia visų šių ži
nių tai Project Far Side pasise
kimas. Si raketa nebuvo taikoma 
suktis aplink žemę kaip sovietų 
„sputnikas“. Jos tikslas buvo 
kiek galint augščiau į erdvę pa
kilti ir užrekorduoti mokslinin
kams reikalingų žinių.

Įgytos žinios bus naudingos, 
kai JAV mokslininkai ateinan
čiais metais paleis į erdvę savo 
mėnulį.

Paul-Henri Spaalt '

Paul Henri Spaak, šiaurės At
lanto Gynybos organizacijos (Na
to) generalinis sekretorius, atvy
ko j Jungtines Amerikos Valsty
bes pasitarti su augštais pareigū
nais gynybos klausimais. (INS)

KALENDORIUS
Spalio 25 ct: Pal. Enrikas Su

so; lietuviškas: Karigaila.
Saulė teka 7:14, leidžiasi 5:56. 

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — ap
siniaukę ir šalta.

viešbučiuose, arba daro šiaip 
įvairius trukdymus. Sovietai ne 
labai mėgsta, kad svetimšaliai 
mestų žvilgsnį į sovietinio gyve
nimo tikrovę. (E.)

TRUMPAI IŠ VISUR
• Sovietų spauda aliarmuo

ja, kad karas prie Turkijos — 
Sirijos sienos esąs „beveik ne
išvengiamas“. Žinios apie karą 
nustelbė ir „sputniką“. Tuo tar
pu Izraelio nuotaikos ramios.

• Izraelis aiškina, kad sovieti
nis gąsdinimas karu ir jų propa
gandinė isteriką tesiekia sukelti 
neutraliųjų valstybių spaudimą, 
kad Eisenhower susėstų su 
Chruščevu tartis. Tuo būtų įvyk 
dytas senas sovietų siekimas — 
kad be jų negali būti sprendžia
mas Vidurio Rytų klausimas.

• Sovietų Sąjungos apsaugos 
ministerio pagalbininkas marša
las Konstantin Rokossovsky pa
skirtas Užkaukazio karinėje apy 
linkėję vadu. Toji apylinkė susi
siekia su Turkijos ir Irano pa
sieniu.
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izvalaa

I grupė suomių krepšinio mėgėjų, rija prieš Lenkiją 77:63, Rumu- jais. Sekančias Europos pirme- jj lygino su geriausiais pasaulio 
atvažiavusi spacialiu autobusu iš nija prieš Prancūziją 64:45, Ta- nybių viekas pasiskirstė: III — krepšininkais. Šiose pirmenybė- 
Suomijos, savo autobuso šonus rybų Sąjunga prieš Jugoslaviją CekosloVakija, IV — Vengrija,: se Stonkus savo komandai pelnė 

V — Rumunija, VI — Jugosla- 125 taškus. Antrasis lietuvis 
vija, VII — Lenkija ir VIII — Lauritėnas pelnė 46 taškus.

Redaguoja EDV. ft ULAITIS, 1330 So. Slst Avė.. Cicero 50, Illinois

išrašė: “Helsinkis — Sofija 97:61.
6,000 km. Krepšinis — geriau j 
už viską!”

Pabaigus baigmines rungty- 
i nes, j didžiąją baigmę pateko be 

1 Pogrupinėse kovose Tarybų pralaimėjimo išėjusios Tarybų 
S-ga lengvai nugalėjo Austriją Į Sąjungos ir Bulgarijos krepšinio

X Europos krepšinio pirmenybės
A. LAUKAITIS, Australija

107:38, Čekoslovakija laimėjo 
prieš Škotiją 123:44, Turkija po 
įtemptos kovos laimėjo prieš Len 
kiją 55:50, Jugoslavija nugalėjo

S. m. birželio 24 — 30 dieno- tojais tapo: 1946 m. Genevo-1 Albaniją 89:57, Prancūzija įvei-j nių 
plis Bulgarijos sostinėje Sofijo-Į je .— Čekoslovakija, 1947 m.! kė Italiją 61:59, nors likus žaisti

rinktinės. Tarybų Sąjungos ko
mandą be trijų rusų sudarė lie
tuvis Stonkus ir latvis Valdma- 
nis. Pirmąjį šių įdomių rungty- 

puslaikį laimėjo bulgarai

Prancūzija.
Lietuvis — geriausias žaidėjas 

Užsienio reporterių ir krepši
nio specialistų nuomone, geriau
siais šių pirmenybių krepšinin
kais buvo Tarybų Sąjungos rink 
tinės žaidėjai Stonkus ir septy
niolikmetis Zubkovas. Stonkų s 
savo atkaklumu, vikrumu ir vir-

je įvyko dešimtosios Europos Prahoje — Sovietų Rusija, 1949 
krepšinio pirmenybės. Stebint: m. Kaire — Egiptas, 1951 m. 
didelei žiūrovų miniai, kurių ne- į Paryžiuje — Sovietų Rusija, 
mažas skaičius buvo atvažiavę i1953 m. Maskvoje -
ir iš užsienio, pirmenybes vals
tybiniame Sofijos stadione ati
darė Tarptautinės Krepšinio Fe
deracijos pirmininkas Mr. R. Wil 
liam Jonės.

Rusija.

Sovietų Sąjunga pirmauja
Pokarinėse Europos krepšinio

15 sekundžių italai dar pirmavo 
dvjemis taškais. Vienos labiau
siai įtemptų rungtynių buvo tarp 

Sovietų Vengrijos ir Rumunijos. Nu- 
j skambėjus paskutiniam teisėjo 
švilpukui# santykis buvo po 65,
tik paskutinėje sekundėje pada- 30. Rungtynių pabaigoje vyra-|

23 :19 Antrajame pus alkyje T, luozjškai3 metimais , ijo labal 
rybų Raiun’oa komanda pasmeik d vietinių jr užsieninų
kė žaibiškais prasiveramais ir:bį. vietinė ir užsienio spauda
ketvirtoje minutėje santykį įšly, __________________________
gino po 24. Vėliau rusai atsiplė
šė 27:24, bet bulgarai smar
kiai kovodami, ir vėl išlygino po

(Nukelta j 4 psl.)

ToL RElianoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

VDYTO.1AS IR CHIRURGĄ* 
i ET’ vis GYIivtojah

3926 W«it Mth Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvlrtad. lr 

penktad. nuo I—4 p .p. 6:80—8:80
vai. vak Trečlad. Ir šeštad. 1—4 v. 
P P

ryta rumuno dviguba bauda, ku-
pirmenybėse viena stipriausių rią išnaudojo vengras, davė lai- 
komandų yra Sovietų Sąjungos mėjimą Vengrijai 66:65. Bulga

Kovas dėl Europos sukaktuvi- • rinktinė, kuri ir šiais metais įro- 
hio čempionato pradėjo 16 vais- savo pajėgumą, laimėdama 
tybių rinktinės. Jos buvo su-Į pirmąją, vietą. Sovietų Sąjun- 
skirstytos j keturias pogrupes:, gOS komanda pirmą kartą viešu- 
I — S. Rusija, Lenkija, Turkija,, moj pasirodė 1947 metų pirme- 
Austrija; II — Vengrija, Rumu-į nybėse. Jos rinktinę tuo laiku 
nija, Suomija, Belgija; III — Če-Į sudarė 6 rusai, 4 lietuviai, 2 gru 
koslovakija, Jugoslavija, Alba- žinai ir 2 estai. Nors Lietuva, 
nija, Škotija; IV — Bulgarija, Į nustojusi savo nepriklausomy-
Ralija, Prancūzija ir Vakarų bės ir negalėjo dalyvauti poka- .. oak.-ioo. c

Vokietija. Kiekvienos pogrupės rinėse Europos krepšinio pirme- muniJ^ 8 • • 1 ’. ,.uo
pirmieji du laimėtojai pateko į nybėse, bet paskiri jos žaidėjai, i ™'Ja 4 tšk- 187:207> Bdgija d 
pusiaubaigmes ir šių laimėto-: atstovaudami Tarybų Sąjungos
jai — kęturios komandos — žai į rinktinę, labai daug prisidėjo 
dė baigmėje. Baigiamosios rung , prie jos laimėjimų. Šie lietuviai 
tynės, nusprendžiančios laimėto- j krepšininkai žaidė ir gynė Tary

bų Sąjungos spalvas: Kulakaus
kas 1947 m. (vėliau tapo Tary
bų Sąjungos rinktinės treneriu),
Lagunavičius 1947, 1951 ir 1953 
m., Butautas 1947, 1951 ir 1953

vimą aikštėje perėmė Tarybų Są , 
jungos žaidėjai ir rungtynes jie 
laimėjo 60:57, tuo tapdami 1957

rija laimėjo prieš Italiją 72:45. m. Europos krepšinio nugalėto-

Pabaigusios pogrupių varžy- 
bas, komandos išsirikiavo sekan STATYBAI 
čiai: I pogrupėje Tarybų Sąjun-1 ir NAMŲ 
ga su 6 taškais ir 270:158 krep-į PATAISYMUI 
šių santykiu, Lenkija 5 tšk.,'
188:171, Turkija 4 tšk. 171:192,'
Austrija 3 tšk. 133:249; II —į 
Vengrija 6 tšk. 200:154, Ru-

MOODY

•’ą, įvyko tarp dviejų baigminių 
laimėtojų.

Pirmosios Europos krepšinio 
pirmenybės įvyko 1935 m. Ge- 
nevoje ir jas laimėjo Latvija, 
palikdama Ispaniją antroje ir 
Čekoslovakiją trečioje vietoje.
1937 m. Europos pirmenybės bu-1 įr 1957 m., Lauritėnas 1953,

169:217; III — Čekoslova 
kija 6 tšk. 273:142, Jugoslavija 
5 tšk. 244:175, -Škotija 4 tšk. 
148:259, Albanija 3 tšk. 138:- 
225; IV — Bulgarija 6 tšk. 239: 
155, Prancūzija 5 tšk. 196:165, 
Italija 4 tšk. 177:185, Vak. Vo
kietija 3 tšk. 149:256. 

Baigminėse varžybose Tarybų

PRISTATOM 
Visokių Kfišlų 
-MEDŽIAGĄ

CARR
LUMBER CO- t

STASYS LITWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristatę 
mą Teikiame Nemokamai.

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

nC Petkevičius 1947, 1953, 1955 S«u"/į,Iai™,io Prieš, 
ir 1956 m.. Stonkus 1953. 1955 » 83:53' ^K^ovaktja pr.es

vo surengtos Rygoje ir čia pasi
rodžiusi pirmą kartą Lietuvos 
rinktinė laimėjo Europos meis-

1955 ir 1957 m. Iki šiol vykusio
se pirmenybėse geriausiais žai
dėjais buvo pripažinti 1951 m

terio vardą. Kaip tik šiemet su-1 Butautas ir 1957 m. — Ston-
kanka 20 metų nuo šio Lietuvos 
sportiniam gyvenimui reikšmin
go laimėjimo, kurį laisvajame 
pasaulyje gyveną lietuviai ruo
šiasi tinkamai atžymėti. (Chi
cagoje toks minėjimas įvyks lap 
kričio 9 — 10 d. — Red.), Tre
čiųjų Europos pirmenybių, įvy

kus. 1951 m. Europos pirmeny
bėse Butautas surinko daugiau
sia taškų, įmesdamas 127. Be 
šių žaidėjų Tarybų Sąjungos 
rinktinėje žaidė Sercevičius ir 
Sabulis.

šių metų pirmenybėse Sofijoje

Vengriją 65:62, Bulgarija prieš 
Jugoslaviją 99:76 ir po labai sun 
kjos kovos Rumunija laimėjo 
prieš Lenkiją 70:88; pastarųjų1 
rungtynių normalus laikas rodei 
taškų santykį 55:55. Po pirmojo 
pratęsimo pasekmė buvo po 61 
ir tik po antrojo pratęsimo lai
mėjo rumunai. Bulgarai laimėjo 
prieš Čekoslovakiją 82:70, Veng

16 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI. Chioago,

UI. WAlbrook 5-8063

TT
buvo itin didelis susidomėjimas, 

kusių Kaune, nugalėtojais vėl Daug svečių iš įvairių Europos 
tapo Lietuvos krepšininkai. Po- valstybių specialiai atvažiavo pa 
karinėse Europos pirmenybėse,1 sižiūrėti šių pirmenybių, jų tar- 
nedalyvaujant laisvosios Lietu- pe buvo ir maža grupė lietuvių, 
vos krepšinio rinktinei, laimė- atvažiavusių iš Lietuvos. Viena

DĖMESIO!
GALIMA DABAR Į LIETUVĄ IR SIBIRĄ SIŲSTI TIK

NAUJUS RUBUS 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 IOSŲ DRAUGAI 
IR KAIMYNAI

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

ARONSON BROTHERS
IMPORTININKAI IR RANGOVAI

224 W. Van Buren Street, Telef. WEbster 9-2588
CHICAGO 7, ILLINOIS

Atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto iki 5:45 vai. vak. 
fteštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 4:30 vai. vak.
Sekmad uždaryta.

J

ODA — Jau supakuota, pirkite Ir siųskite savo glmlnčms ( Europų 
Pirkite tiestai urmo kslna. Jtis gausite geriausia viršutinę ddų Ir pa

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

Jei siųsim Jums Jei siųsim tiesiog Liet.
2 poros ................................... $26.00 2 poros ............................... . . $60.00
8 poros ................................... $85.00 3 poros ............................... ,
4 poros ................................... 846.00

>67.00
poros .......... .......................... 882.00

Mes gulime siųsti specialius odos pakietus ) Europą su visais mokes
čiais kaipo muitas, paštus, inspekcijos mokesčiai ir lupnk.vlmn mokes
čiai. Siuntiniai yra garantuoti, o Jūsų glminčs gaus šiuos pakietus be 
Jokių mokesčių. Rašykite mums šiandienų arba atvykite pas mus.

CONNECTICUT LEATHER CO. Dept. D D 
75 Windaor 8t., Hartford, Oonn. Tat JAckaon 2-2251

kxkxx>cooooooooo<k>oo(!OOOOOO

VISKAS Hl Fl
UŽSIENINIAI IR VIETINIAI 

HI FI’ FONOGRAFAI 
Kaina nuo $-14.05 

HI FI TELEVIZIJOS 
Nešiojami TV nuo $70.05 

Hl FI RADIJAI 
Nauji Radijai nuo $14.05 

Didelis pasirinkimas elektriškų na. 
mū apyvokos reikmenų.
— VISKAS GARANTUOJAMA — 

Pirkite visados šioje 
moderniškoje pardu-otuvSje

iiDomn-

yTCLCVĮSĮOn
'sales- Service)

«v. Ini. A. St-MENAb 
I $821 8. Halsted — CLiffside 4-5665 

Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 
lr ketvirtadieniais 9—9 

OQ<><X^<H>CKXXX><X)00<>(100000C.O

Tel. ofiso lr buto OLymplo $-41$$

DR. P. KISIELIUS
.,YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th SU Cicero 
Kasdien 1-8 vai. lr 6 8 vai vak., 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet

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

0R. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG®

4146 S. Archer Avė.
VAI. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak pirm. antr.. ketvirt 6-8:80 v 

Trečlad. tik ausltarua

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chlrurgč) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALI STB

7150 South Wentern Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad.. antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p. lr nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad 11 
va' ryto iki 3 vai. popiet , 

Office tel. RE 7-1168 
Ree. tel. VVAlbrook 5-3765

DR. I. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

. 6430 'S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susltarlma 

j i 'SI valandos skambinti telefonu 
HEmloek 4-1562 nuo 2 iki 9 vai.

' p p. kaadlan išskyrus trečiad ir Į Valandos: 
i šeštad

Res. tel. GRovehlU 0-500$

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-0700. Namų — PR 0-4732

A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
pirmad., ketvlrtad., šešt. 

nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. Ir 
penktad. nuo 5 Iki 8 vai. vak.

Tel^ ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-7333 ! OfĮso HE 4-1818, arba RE 7-$7OO 
Rez. PR 0-0801

D R.

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

Universal Savings and Ixian Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui ir idkalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

9R. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

OR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES TR 

GERKLES LIGOS
Pritaiko akinius —

6322 South VVestern Avenue 
.ai. kasdien i0-12 vai. 1. 7-9 vai
’ak šeštadieniais 10 . vai .Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku susi tarų/

Ofiso ‘elefonna: PK 8-8229 
Res tfief. VVAlbrook 5-5070

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

Kampas 47-tos lr Daman Avė )
Vai kasdien nuo 0- -8 vai. vak 

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

Telef. ofiso LAfayette 8-0048 
Rez.: W VI brook 5-8048

~ >1. ofiso HE.4-5849 rez HE.4-2824
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 7 Ist Street

Vai Pirm ketvir.. penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.lr šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.

OR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street 

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

OR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

Office: 10748 South Michigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St, Beverly Hllls

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 V. vl.į 
Vai.: kasdien nuo 6 v. y. lkl 9 ▼.

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

Tel,: Ofiso — PUllman 5-0706 
Buto--BEverly 8-8946

Ofiso HEmloek 6-6816 
Rez HEmloek. 4-8761

0R. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais šv. Kryžiaus ligonine) 

Priima pagal susltarlma

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - ProteidMas 

Araratal-Protezal Med nan 
dažai (Spec. pagal Imi kojon 

(Arch Supporta) ir L L 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1 
OKTHOPEDUO8 TECHNIKOS LAB
2850 W. 63rd St. Chicago 29, III 

TvL PItospect 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS^
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4209 « 63rd SI 
Oflao te*. REliance 5-4410 

Reald. telef. G Itovehlll 6-0017 
Valandos: 1-8. p. m., 6-8 p. m. 

Penktad. Uk po pietų.
Trečiai! lr šeštad pagal sutarti

Ofiso tel. CLiffside 4-2800 
Rezidencijos: LAfayrtle 8-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.; nuo 2 lkl 4 lr d lkl 9 v. vak 
Seštad. nuo 8 lkl 6 vat. lšskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North VV'acker Drive 
(Ctvlo Opera House, kamb. 868) 

Vai. kasd 12—4 
TeL-CEntral 0-2204 

6002 VV'est lflth Str., Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

TeL TOvvnhall 3-0959 
Kitu laiku lr trečlad. susitarus 

Rezid. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika lr moterų ligos)
Ofisu ir ros.: 5100 S. VVestern Avė. 
Tel. PRospeet 8-1228 arba YVE 0-557" 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr.. 
Treč. lr Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu 

TvL ofiso HE 4-2128, rez. GIb. 8-6105

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
(7 Ist Ir Campbell Avė.)

Vai.: pirmad. lr ketvlrtad. S—9 v. v. 
Antrad. lr penk. 1—6: Šeštad. 2—4 
Treč. uždaryta.

Telefonas GRovehlU 6-2828

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ 
EIGOS

2524 VV'est 69th Street 
(09-os lr Maplcwood Avė kampas)
Valandos: nuo 1—4 Ir 6—8 vak.
Šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

*?

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

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškcvlčlfltč)

GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
6248 South Kedzie Avenue 

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

Tel. ofiso VIctorv 2-1581
Rez. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Telof. Virginia 7-7097

KALAKUTAS DOVANAI
Kas pirks televiziją er šaldytuvą pas 

BALYS RADIO & TELEVISION SALES & SERVIDE
2646 West 7Ist Street PRospeet 8-5374

</2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 8-10ftž

B. R. Pletkievvicz, prez.; E. K. Ptetkiendez, sekr hr advokatas
Mokam* aukštus dividendus. Keičiame čekius Parduodame lr perkam 

valstybės bonus. Tsupytolams patarnavimai Bemokamai
Pradekite taupyti atidarydami s*.skaltg Uandlen Apdrauata Iki $10,000

Darbo valandoa pirmad. tr ketvlrtad nuo » tki ft vai vakar*
■ nt.r lr penk. 9 lkl 6; troė uidaryta. o Oeit. nuo 9 lkt vldurdlenh

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South VVestern Avenne 
Chicago 29. OI 

telefonas REpnblic 7-49OO 
R-zldencla: GRovehlU 8-8101

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Ofiso vai.: nuo 8-4 Ir nuo 6-8:80 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0036. 

Hesldenci Jo. tel. BEverly 8-8944

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-0700 
Rea RE 7-0807

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
8poc. akušerija ir moterų ligų 

2454 Weot 71at Street 
(71-os lr Campbell Avė. kampaa) 
Vai.: kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak. 
šešadlenials 1—4 p. p. Trečiadieniais
utždaryta.

Ofiso telef. VArds 7—1166 
Bealdencljos — 8Tcwart 8-4811

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We«t 85th Street 
(kampu Halsted lr 15-ta gatvB) 

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

šeštadieniais 1- 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 tVeat OSrd Street

VAL kasdien nuo 8--4 p p. tr T:>< 
Iki 9 vai Trečlad. Ir šešt. uidaryta1 1 e.

Telefonu GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

ADŲ LIGŲ SPECIAIJSTt 
— PRITAIKO AKINIUS — 

Valandos: 9—12 ir 1 9 ». ». pagal
maitarlmg išskyrus trečiadieniu. 

2422 W. Marąuette Road

Ofiso Ir buto tel. Ol.ympic 9-IMI
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
1407 So. 49tb Court. Cicero 

Kasdien 10—18 lr 4—7 vai. Trečlad.
ir šeštad ilk 19—18 vai.

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

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 lkt 12; 1—6; 7-9. 

šeštad 10—12. Trečlad. uždaryta 
LAfayctte 8-4949.

Namų — CEdarerest 9-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS

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

1—6 vai. vak.
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarime 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Reald. 8487 
W. 62nd 88., tel. Renublie 7-8818.

Oflao telefonas — BIshop 7-9596

DR. AL RŠ6KU8
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

4842 Archer Avenne 
(Kampu Kedzie lr Archer) 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRCRGINA8 IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 Weat 69th Street 

Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 
Telef. REpublio 7-99OO 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 lkl 11 ryte lr nuo 6:00—8:60. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Tročiad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

TeL ofiso PR 1-6446, rez. HE.4-S150

DR. F. 6. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečlad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. ANT. RUDOKAS, Opt 
Tikrina akis lr pritaiko akintas, 

keičia stiklas tr (Omas 
4465 8. Oallfornia Avo. ,YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. už- 
laryta). šeštad. 10 ryto lkl 9 v. p. p.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
TeL ofiso OA. 6-0257, rez. PR. 6-4009 

Rezid. 6600 8. Arteslan Ava
VAL. 11 v. r. lkl 8 p. p.i 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1899 

Pritaiko akiniu. 
Kreivas akla 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 Weot 85th Street 

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

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

yra priežastis galvos skaudšjlmo tMI 
svaigimo lr skaudančių aktų karščio 
Atitaisau trumparegyste lr tollregys 
tp. Prirėnku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniai. 
Instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
J mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avė.
TeL Y Arda 7-1873 

Vai. 10:80 lkl 7 v. vak. šeštad. 10:8 
Iki š vai. Hekmad Ir »reč q(.d»r«

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

4545 West 63rd St., Chicago 29, Illinois TeL LUdlovr 5-9500

Entered as Hecond-Clnss Matter March 81, 1916, at Cbicago, Illinois 
i Under the Act of March 8, 1879

Member of the Catholic Press Ass'n 
Published daily. exept 8undays, 

by the
Lithuanian Catholic Press
PRENUMERATA: 
Chicagoj Ir Cicero) 
Kitur JAV Ir KanaMoJ 
Užsienyje

SUBSCRIPTION RATES 
810.00 per year outside of Chicago 
812.00 per year ln Chicago & Cicero

Society 810.00 per year in Canada
Porelgn 812.00 per year

Metams *4 meto 3 mšn. 1 rngn
812.00 86.60 83.60 81.60
810.00 86.60 88.00 81.20
812.00 86.60 >8.60 lijo

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo. juos gražina tik li anksto ausltarua Redakcija ui skelbimų turini 
neatsako Skelbimų zalnos prisiunčiamos gavus prašymą
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STATYBOS "EPIDEMIJA"
Esame užsikrėtę "epidemija”, kurios nebijome, nuo kurios 

nemirštame, bet priešingai — stiprėjame ir rengiamės būti svei
kesni visais atžvilgiais. “Sergame” statybos “epidemija”. Sta
to sau rezidencijas paskiri asmenys, stato naujas patalpas lie
tuvių įmonės, stato parapijos, stato vienuolijos. Žodžiu, stato
me ir statome. Ir gerai. Tai pažangos reiškinys.

NASSARIO APSISPRENDIMO 
GALIMUMAI

K. TAU TKUS

Sirijos “Hoeializmas”

Be Maskvos ir dabartinių Si
rijos vaių, Nasseris yra tas as-

das, pradėjęs atvirą kovą su 
“imperialistais”, susibičiuliavo 
su Maskva, kuri, pramatydama

Pavyzdžiui rytoj Lietuvių aikštėje (Lithuanian Plaza) ša- . „,'uo i^g tikrai žino, kaip toli sau ,gerą ką8ni’ mielai rėmė ir 
lia Šv. Kryžiaus ligoninės vysk. Raymond Hillinger, dalyvaujant ! yra nužengęs Sirijoje "socializ- skatino veikti iki 5al°- Maskva 
miesto valdžios, visuomenės atstovams, dvasiškijai, Šv. Kaži- mas”. Bent iki šiol Egipto pre-, ne<^r^8? Parodyt* savo atv‘ro vei
miero seserų ir pačios Šv. Kryžiaus ligoninės vadovybėms, pra- | zįd. Ganiai Abdel Nasseris ne- do Egipte, nes suprato, ka^Nas^mą kad “vįsi<as galima 
kas pamatus naujiems ligoninės rūmams, kurių pastatymas kai- rodė susirūpinimo ženklų, kad 8eno karstls atslūgti ir vi- 
nuos daugiau 4,000,000 dolerių. Maždaug po metų, šalia dabar- komunizmas sudarytų rimtą pa- 89relkal*l sugadinti. Ji tolimes- 
tinių mūsų ligoninės rūmų, bus kiti, daug erdvesni, daug moder- Vojų Artimuose Rytuose. Ta- nei eksPan8,lai pasirinko Siriją, 
niškesni ir tuo bus aptarnautas didesnis skaičius žmonių, ku- cjau Sirijoje kasdieną “socializ- Ten rado vadu8’ kuide d8a* ku
riems toks aptarnavimas bus reikalnigas. Ir pats aptarnavimas mui” plečiantis. Egiptas pama-
bus tobulesnis, turint daugiau vietos ir daugiau ligoninei rei- tė ir įsitikino, kad jo svajonė 
kalingų priemonių. Nors ir dabartinė Šv. Kryžiaus ligoninė yra pasidaryti musulmoniškojo-ara- 
moderniška ir veikė be priekaištų, nuolat skindama laimėjimus
ligoninių veikloje.

Ne vieną kartą šioje vietoje buvo konstatuotas džiuginantis 
faktas, kad mūsų lietuvaitės seselės kazimierietės pasižymi ne
tik bedirbdamos pedagoginį darbą mokyklose, bet yra ir puikios Į tomis nepriimtinas nei Nasse- 
administratorės. Taip pasakydami, turime galvoje ne vieną, • riui, nei kitiems arabų kraštams, 
bet gana daug momentų. Šv. Kryžiaus ligoninė yra tik vienu Mes viešai žinome apie karinius 
tokių pavyzdžių. pasitarimus, bet apie kitus rei-

Ši ligoninė pastatyta 1928 metais. Vadinas, prieš pat depre- ' kalus nežinome nieko. Nekari- 
sijos metus. Nespėjus įsisiūbuoti savo veikloje, “sušilti kojas” n’ai reikalai sudaro daug sunkių 
finansiniu atžvilgiu, užėjo sunkieji ekonominės krizės metai vi- problemų, kurios jau ima atšal- 
same krašte. Supliuško New Yorko “Wallstryčio” vertybių rinka, dyri arabiškojo pasaulio nacio- 
užsidarinėjo bankai, nunešdami žmonių santaupas, užsidarė dirb- narlzmo karštį. Vis aiškiau ima

biškojo pasaulio vadu sutinka 
sunkias kliūtis, darosi neįmano
ma. Sirijos vadai neleidžia siau
rinti “socializmo", kuris yra vie

tuvės, užsidarė ir nemažas skaičius kultūrinių įstaigų. Paliesta 
ir ligoninių veikla. Tik dėka seselių kazimieriečių didelio pasi-

rodytis komunizmo pirmavimas 
ir nacionalizmo silpninimas, stab

aukojimo, kantrybės ir administracinio sugebėjimo, ligoninė ne j dymas, lengvos formos jo kei- 
tik išsilaikė, bet darė ir pažangą, įsigydama gerą vardą.

Šiuos mūsų seselių sugebėjimus pastebėjo bažnytinė ir mies
to vyriausybės. Kai viena didesnių ir žymesnių ligoninių Chica
goje buvo paliesta sunkumų ir kai ją valdžiusi kompanija nebe
galėjo jos išlaikyti, ją perėmė Chicagos arkivyskupija. Ligoninė 
bUVo pa siūlyta seselėms kazimierietėms, nes neabejota, kad joms 
pavyks ją išvesti iš visų sunkumų, apmokėti skolas ir pastatyti 
ją tinkamon augštumon. Jos tai ir padarė. Kalbame apie Loretto ‘ įo prezidento Nasserio vaidmuo

timas į komunizmą. Nasserio 
nacionalinis karštis ir imperializ 
mo fanatiškumas santūrėja, 
žvalgosi ir jieško galimumų suk 
ti kita kryptimi.

Vaidmens pervertinimas 
Artimuosiuose Rytuose Egip-

timą atvykti pasikalbėjimui. Tie vo interesus gina jėga", išduo- tautų laisvę, Chruščevo mėnu-
; patys sluogsniai yra nuomonės, da paslaptį, siekimus Artimųjų lis eina tuo pačiu keliu 
į kad Nasseris daro viską, kad Rytų rajone. Kas tie “intere-
tik nereikėtų vykti į Maskvą, sai", yra nesunku atspėti. Jei Į
Jis mandagiai davė suprasti tik žinios yra tikros, jos yra la-! — Šiuo metu daugiausia ame-
Maskvai. kad jo kelionė nėra Į}aį džiugios, daug įdomesnės, J rikiečių veda jauni. Iš Ame-
"ei būti.,a, nei reikalinga. Kai-, •■Chrukdevo mėnulio" akrai40.000.000 porų.

jo tik sekretoriaus John F. Dul-: dVmas erdvė>- StaHna« 8U savo , didesne jų puse yra vedusi pa
les, kad tas nesudarytų kliūčių saule susvilino daugelio laisvų skutimam 15 m. laikotarpyje, 
abiejų prezidentų pasimatymui. ~ " " ' ■ " ■
Tačiau atsimenat Dulles pareiš- " 1

vo bandomi, tiriami ir apmokyti. 
Šiandieną Sirijoje “socializmas” 
šakojasi į visas puses. Iš ten 
eina apmokyti agentai į kitus a- 
rabų kraštus. Nasseris tuo nėra 
patenkintas. Jis norėjo ne komu 
nizmo infiltracijos, bet naciona
lizmo. Per toli Nasseris yra nu
žengęs, kad galėtų staigiu šuo
liu sugrįžti. Bet jis nėra toks 
neišmanėlis, kad nematytų kelio 
atgal. Jis dabar žvalgosi, tyliai 
apgalvoja ir planuoja savo vaid
mens pervertinimą. Nasseris

is-
spręsti taikiu būdu”, šią baimę 
išblaško. Tikrumoje atmetimas, 
Nasserio noro susitikimui būtų 
didelė politinė klaida ir smūgis] 
V. Rytų problemai baigti. Nas- ! 
seris jau įsitikino, kad Maskva 
jam neparuoš kelio į musulmo
niškojo pasaulio vadovybę. Tą, 
vadovybę ji pati paims. Pasė
kos bus liūdnos. Liko vienas ke-, 
lias — glaustis prie Vakarų, 
kad apsaugotų Egipto ir kitų 
arabų kraštų laisvę, išlaikytų 
savo gražius laimėjimus, kuriuos 
im jau pripažino Vakarai. Da

bar yra gera proga rasti kelią 
į Artimųjų Rytų politinės padė-
ties stabilizavimą. Nasserio ir 

tikras, kad įsigalėjusi Maskva Eisenhowerio pasikalbėjimai y- 
jo nacionalizmo netoleruos. Ko- ra sveikintįni. Jie gali atnešti 
munizmas nei jam, nei kitiems daug gero vidurio Rytams ir 
arabų kraštams nėra priimtinas. į bendram visam pasauliui. Tito 
Ką daro Maskva su atlikusiais, suar(jė daug planų Stalinui, Nas 
mauro rolę vadais — žino. Atsi
rado nuosaikesnės jėgos, kurios 
Nasseriui pasirodė priimtines-

seris gali padaryti Chruščevui. 
Jo piktas pareiškimas, kad “sa-

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 Tolei. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.
J

ligoninę, kuri yra viena žymiausių ir sėkmingiausiai veikiančių 
ligoninių Chicagoje. Jei rytoj yra prakasami pamatai naujam li
goninės pastatui, jei gautas kard. Samuel A. Stritch leidimas 
jį statyti, tai vis yra padarinys zmūsų seselių parodytų administ
racinių sugebėjimų. Niekas šiandien neabejoja, kad ir naujuo
sius ligoninės rūmus jos gerai ir sėkmingai administruos. Todėl 
visuomenė šiuo metu turi ateiti į talką aukomis, kad tie rūmai 
būtų galimai greičiau pastatyti ir liktų ko mažiausiai skolų.

Taigi statome ir statome ... Prie lietuvių senelių prieglau
dos Šv. Šeimos viloje šiuo metu Matomi nauji rūmai, kurie tar
naus lyg ir ligoninė (infirmary) tiems seneliams, kurie yra li
goniai ar šiaip jau nebegali patys savimi pasirūpinti. Planuoja
mos statyti nąujos bažnyčios Visų Šventųjų ir Petro ir Povilo 
parapijose; stato sau vienuolyną Chicagoje lietuviai tėvai jė
zuitai. šiemet baigti statyti tėvų marijonų vienuolyno ir “Drau
go” (spaudos centro) rūmai, taip pat Šv. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos nauja bažnyčia. Visa tai daroma lietuvių ini
ciatyva, sugebėjimais ir dosnumu.

ir ^vonivne
Dievas ir žmogus

tebėra didelis. Būdamas fanatiš
kas nacionalistas, kovodamas su 
imperializmu, turėjo vieną tikšlą 
— pasiekti musulmoniškojo-ara 
biškojo pasaulio vadovybės. Šia 
Nasserio silpnybe susidomėjo 
Maskva. šepilovo pirmasis žygis 
ir buvo Nasserį paskatinti ir 
padrąsinti veikti ne žodžiais, bet 
darbais. Tuojau ir darbai pasi
rodė: Suezo kanalo nacionaliza
vimas, ginklų prekyba, perėji
mas j atvirą kovą su Vakarais. 
Nors kova buvo dangstoma 1948 
metų Izraelio valstybės gimimu 
ir pagrobimu arabams priklau
sančių žemių, bet jauni Egipto 
karininkai, kuriems vadovavo 
Nasseris, turėjo galvoje ir ki
tą tikslą — sujungti visus ara
bus ir jiems vadovauti tolimes
nėje kovoje dėl Palestinos. E- 
gipto politiniame šešėlyje Mask
va siekė įsitvirtinti skysto kuro 
erdvėje, išstumti Vakarus, vė
liau susitvarkyti pagal savo no
rą. Nasseris, kaip Egipto va-

nės. Ir Arabų Lygoje tos jėgos {XXXHXXXXXx><x><xx><x><><>o<x><xx> 
vysto spaudimą, skatina daryti SOPHIE BARČUS 
vaidmens realų pervertinimą.

Washingtono raktas

Vakarų spaudos žmonės įsi
tikinę, kad Nasseris rimtai per
svarsto savo laikyseną ir vaid
menį Artimųjų Rytų politikos 
laukuose. Iš Kairo yra praneši
mų, kurie sako, kad paslaptin
gas užburtos neramumų pilies 
raktas dabar yra Washingtone.
Jungtinių Tautų politiniuose 
sluogsniuose prileidžiama, kad 
Naašeria su malonumu priimtų 
prezidente Eisenhowerio pakvie

RADIJO VALANDA
Ift stoties WOES 1390 k. kasdieną 
nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo 
3:30 iki 9:15 v. ryte, ir kas pirma
dienj nuo 7 iki 8 vakare.

SEKMADIENI Iš radijo stoties 
WOPA 1 490 k. ir FM 102-3 MC. 
8:30 iki 9:30 ryte.

Tel. HEmloek 4-2413 
715# Ko. .Mapleuood Ave.. Chlctųgo 29 

00000000<XXXXX><KH><X>0<X>00-tX>

MOVING
A. BENIULlo dUie&« jvairiur 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų 

Tel. Blshop 7-7075

“Laiškai Lietuviams” (1957 m. dį ir paaukoti Viešpačiui, ir as __________ _______
spalio mėn.) savo įžanginiame gavo plunksną paaukojau Jo tar-1
straipsnyje nagrinėja Dievo ir Žano nybai, kol tik aš gyvensiu." “Negalima visko piešti juodom
gaus santykius. Cia yra taip sa- Tame pačiame numeryje EI. Va- dėmėm, nes yra šviesių pragied- 
koma: j siliūnienė kalba apie kitą atsiver- nijjų: sutinki nevieną rimtai pa-

“Yra žmonių, kurie nepripažįs- tėlį — didįjį rusų filosofą Vladi- sįryžusj tauriai išugdyti savo as- 
ta Dievo, bet yra ir tokių, kurie mirą Solovjovą. Straipsnio auto- menybę, praplėsti savo dvasinį ži- 
nepripažįsta savęs. Vieniems vis- rė filosofo religines pažiūras api- Inyną; atrandi grupę vienur ar ki- 
kas, kas antgamtiška, yra tik pa- budina šiais žodžiais: ! tur susibūrusių su tikslu iškelti
saka, naivu ir vaikiška, o kiti nai- į “Solovjovas buvo giliai tikintis, i tremties problemas ir joms suras- 
viai ir vaikiškai galvoja, kad vis- Iš pradžių jis buvo ištikimas sta- tj atsakymą. Sveikintinos ir or
ką pasaulyje atgamtinė jėga su- čiatikybės sūnus. Bet nusivylęs ganizacijos, kurios rekolekcijomis 
tvarko, be jokių žmogaus pastan- stačiatikių dvasininkija, kuri už- susikaupimo dienomis, diskusijo- 
gų. Vieni juokiasi iš maldos, nes aidėjo valstybinę uniformą, Solov- mįs į,ej paskaitomis įdiegia ir puo
tai esąs tik laiko leidimas veltui, jovas nepalūžo tikėjime. Jis jieš- 
o kiti nieku laiko žmogaus dar- kojo visuotinės bažnyčios ir ją su- 
bą ir pastangas, nes viską tikisi rado Romos katalikų tikėjime, 
pasiekti malda.” Į Kai kurių asmenų tvirtinimu, ne-

Po šių įvadinių minčių, toliau Į tikėjimo krizę Solovjovas yra iš
yra teigiama: ■ gyvenęs ankstyvoje jaunystė.je, be

“Ir vieni ir kiti klysta, nes ne- ypatingų audrų, kaip daugumas 
žino, kad pasaulyje ir kiekviena- ’ jo amžiaus jaunuolių. Modernios 
me žmoguje aiškiai pasireiškia du anais laikais materialistinės teori- 
elementai: gamtinis ir antgaantl-1 jos nesiderino su VI. Solovjovo I 
nis. Vieną iš jų pamiršti būtų i psichine konstrukcija, kuri buvo 
didelė klaida. Tos pačios žmogaus'
rankos turi ir darbo įrankius ir 
rožančių čiupinėti. Jos turi ir prie

perdėm mistinė.
Tremties studentija

sėlėja kilnius idealus savo narių 
tarpe."

Edv. šulaitis

^BE

darbo linkti, ir maldoje į dangų 
kilti. Žmogus turi taip dirbti ir 
tiek stengtia, lyg viskas priklau
sytų tik nuo jo darbo ir pastan
gų, bet drauge jis turi taip mels
tis ir Dievu pasitikėti, lyg viskas 
priklausytų tik nuo Dievo malo
nės ir palaimos: Žmogus negali 
būti išganytas be Dievo, o Die
vas negali išganyti be žmogaus. 
Visą pasaulio gyvenimą tvarko ir 
Dievas, ir žmogus."

Kelias j laimų
Dr. Juozas Prunskis naujau

siame “Laiškai Lietuviams“ nume
ryje (Nr. 9) rašo apie žymią Aust 
ralijos beletristę Helen M. Fow- 
ler, kuri, būdama nekatalikė, po 
ilgo galvojimo surado, jog tikra
sis gyvenimo kelrodis ir uolusis 
apreikštų tiesų sargas yra Kata
likų Bažnyčia.

Straipsnyje yra cituojami atsi- 
vertelės žodžiai, kuriuose ji apie 
savo naują sielos būklę taip sa
ko:

“Dabar visi dalykai man turi 
prasmę. Turi prasmę ir kentėji
mai, todėl įokia jėga nebegali su
žaloti to džiaugsmo, kuris visada 
pripildo konvertito širdį. Ir me
džiaginė palaima atrodo taip gau-

Kęstutis Trimakas, S.J., tame 
pačiame “Laiškai Lietuviams" nu- ■ 
meryje, str. “Kaip tai — negal
vojame?!” pažvelgia ir į tremties, 
lietuviškąją studentiją, bandyda
mas atsakyti į klausimą: ar iš tik
ro mūsų studentija giliau negal
voja, nemąsto? Jis savo atsaky
me teigia:

“Didelė dalis studentų vis re
čiau bepaima į rankas knyga ar 
rimtesnį žurnalą, vis rečiau benu
eina į savo organizacijos susirin
kimus (arba iš viso nebedalyvau- 
ja), į tautinius minėjimus ar ki
tus parengimus, o vis daugiau lai
ko praleidžia prie televizijos, ki
no teatre, pasilinksminimuose, pra 
mogose. Liūdna konstatuoti, bet 
kai kas jau neberanda laiko nei 
savo sielai gyvybiniai svarbiai re
liginei praktikai. Kaikurie stu
dijuoja vien įsigyti pelningą pro
fesiją, specializuojasi, pamiršda
mi bendrą išsilavinimą, apleisda
mi gilesnį krikščioniškų tiesų pa
žinimą.

"Labai retai, bet kartais pasi
taiko tokių, kurie jau nebevertina 
nei lietuvių kalbos bei kultūros, 
bei nesidomi Lietuvos likimu.”

Tačiau ne visoje studentijoje už
tinkamos tokios juodos dėmės: y- 

kuriuos
si mums, ir pasaulis taip pilnas
draugų ... AŠ meldžiau Dievo 1 ra ir pragiedrulių, apie 
Motiną priimti mano dėkingą Sir-1 autorius taip kalba:

Didžiulis Atidarymas!!
(GRAND OPENING)

KETV., PENKT. ir ŠEŠT. _ SPALIO 24, 25 ir 26 dd.
NORBUT VYRŲ RŪBŲ KRAUTUVES

Naujoje erdvioje vietoje 
3404 SOUTH HALSTED STREET

Nemokamai dovanos prisiminimui! 
NEMOKAMAI Dalyvavimas dovanų laimėjime:

1 “Suburban" švarkas 
1 pora vilnonių kelnių 

4 "Arrow" firmos marškiniai 
1 tuzinas "Jockey" T marškinių 

VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI

1- a dovana
2- ra dovana
3- čia dovana
4- ta dovana

V

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chieagch Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikūrimo 
1924 met., jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugomo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti 
taupomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą 
— jų apdraudimą ild $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų pa
tarnavimų veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicago Savings Bendrovės įstaiga yra viena 
iš gražiausių ir .moderniausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gvvenantiej už Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų 
V alstybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

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

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

Skrytyje su Taupymo ir Skolinimo savaite, CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION skelbia tę savaitę 
“Open House”. Visą savaitę nuo pirmadienio spalio 21 d., 12 vai. iki spalio 26 d. I vai. p.p. bendrovės puoš
niame pirmame augšte svečiai bus vaišinami kava, riestainiais ir kitokiais skanumynais. Vaikai atėję su 
tėvais iaus saldaipiy, “eraokor jack” ir “piggy banks” dovanę.

Viai kviečiami užeiti išgerti kavutės ir apžiūrėti vienę iŠ gražiausiu taupymo ir skolinimo bendrovių I Iii 
noia valstybėje.

Atdara: pirmadienį nuo 12 iki 8, antradienį ir pe nktadienį nuo 9 Ud 4, ketvirtadienį nuo 9 iki 8. 
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadieni nuo 9 iki 2 valandos po pietų.
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— Kur motina?
— Nuėjo malkų jieškoti...
Andrius apsižvalgė. Viena lova, vienas šienikas 

ant grindų, vienas stalas, dvi kėdės ir pora dėžių vie
toje kėdžių. Pilka šviesa kambaryje, nes rūsio langas 
iš oro užsnlgęs ir iš vidaus apsitraukęs rasa.

Andrius atsisėdo ant dėžės ir pradėjo išvynioti sa
vo dovanas. Ten buvo duona, mėsa, cukrus, saldainiai 
ir guminiai batukai.

Pirma taip nedrąsiai mažieji artinosi ir ėmė po

91M 
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Andrius ėjo gatve ir žiūrėjo į visus priešais einan-1 saldainį.
čiųjų veidus, tarsi ko nors jieškodamas...

Nebebus? Nebebus...
Lengvai krito snaigės. Buvo Kalėdos. Andrius 

buvo gavęs trisdešimt latų daugiau už viršvalandžius.
Prisiminė tėvą, mažuosius brolius ir sesutes. Ko

kios bus jų Kalėdos? Nuėjo į paštą, parašė laišką ir 
nusiuntė dešimt latų, kad Liucė visų džiaugsmui pa
rengtų eglutę.

Už kitus dešimt latų supirko įvairių dovanų ir, 
laikrašty radęs adresą, nunešė mažajam Viktorui, Al
bertui, Verutei ir Ilgai, kurie laukė Kalėdų senelio.

Toli toli jis ėjo Latgalės priemiesčio gatvėmis, 
kol juos surado viename rūsyje.

Vaikai buvo namie. Bėginėjo basom kojom rūsio 
moliu grįstom grindim, tik pats mažiausias turėjo dro
binius batukus.

Kai Andrius įėjo, iš pradžios visi nusigando. Pats 
mažiausias, pakėlęs marškinėlius, kasė pilvuką.

— Labą vakarą, vaikučiai! Kur tėvelis? — klau
sė Andrius.

— Ligoninėje, — sakė vyresnioji mergaitė.
— Kaip tavo vardas?

Andrius klausinėjo ir pasakojo. Greit pasidarė 
draugai. Jau du sėdėjo ant Andriaus kelių ir suposi, 
tarsi ant arklio jodami.

— Mane vadina Albertu...
— Bet mano vardas Ilga...
— Ar tu turi brolius ir seseris?
— Turiu tokius pat mažus, kaip ir jūs.
— Kaip juos vadina?

Elzytė, Paulius, Jonas, Liucė, Verutė...

—- Ateisiu kitą kartą. Pasveikink mamytę. ’ — 
i Kaip jūsų vardas? — klausė didesnioji mergaitė Ve
rutė.

— Andrius.
— Ačiū, pasveikinsime mamytę nuo dėdės An

driaus.
— Pasveikinsime, pasveikinsime! — šaukė visi. 

kai Andrius ėjo pro duris.
Daug apie gyvenimą apmąstydamas, Andrius ėjo 

gatvėmis. Visa ūžė, skambėjo, lėkė. Kur?
Kalėdų šeštadienį lengvai snigo. Žmonės skubėjo 

ten ir atgal su eglutėmis rankose.
Mėlyna prieblanda jau. Vežikai važiavo prisika

binę tylius skambučius, ir baltosiose gatvėse skambėjo 
kaip pačiame Betliejuje. Prie kažkokio namo Andrius 
sustojo. Giedojo? Taip, plonieji tyrieji ir švelnieji vai
kų balseliai:

„ ...'Tyli naktis, šventa naktis . .
Cia buvo mokykla. Andrius ilgai, ilgai klausėsi. 

Buvo kartu ir sunku, ir liūdna, ir gražu. Prisiminė 
tuos metus, kai jis dar buvo pradžios mokykloje. Gie-

Mažieji linksmi bėginėjo apie Andrių, klausinėjo ir1 d°j° Pr’e eglutės, žaidė, ir visada jis tada norėjo pa 
pasakojo. Vienas norėjo būti šoferiu, antras kareiviu, skubėti paprašyti Marytę, kad jos nepaimtų koks nors
bet Ilga norėjo būti konditerijos pardavėja.

— Ar tau labai patinka būti konditerijos pardavė
ja? — klausė Andrius.

— Patinka, labai patinka... Todėl ,kad ji gali val
gyti kiek tik nori. Ji viską turi ten pat ant stalo. Gali 
parduoti ir valgyti, kiek patinka! Ne taip, kaip pas 
mus... z

Kai Andrius norėjo išeiti, jam neleido nė pajudėti. 
Mažieji laikėsi įsikibę į jo kojas ir rankas.

— Dėdyt, pabūk dar... Ateis mamytė. Bus malkų. 
Virsime arbatą.. Pabūk dar!

kitas berniukas.
Po eglutės jie kartu su Maryte ėjo į namus. Jis

davė Marytei dalį savo saldumynų.
— Tau pačiam nebeliks, — ji sakė.
— Man tiek daug nereikia, — jis vyriškai atsakė. 
Blyškiai mėlynoje nakties tyloje, arti ir toli, švie

tė namų žiburiai. I^ojo šunys. Skambėjo rogių gele
žis. Nuo vėjo, tarsi giedodamas, šniokštė miškas, Ke- 
turis kilometrus naktį atbristi kartu su Maryte jis ne
bijojo.

(Bus daugiau,



Šj sekmadienį 

SPALIO 27 D.
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Slovenian Auditorium 

6417 ST. CLAIR AVE.
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|CLEVELANDAS - DĖ
įįį Čikagos Lietuvių choras PIRMYN stato Johann Strauss’o. operetęjV .

&

KRISTAUS KARALIAUS 
MINIMUMAS

Karalių Karaliui pagerbti šį 
sekmadienį, spalio 27 d., orga
nizacijos su vėliavomis dalyvau
ja Šv. Jurgio parapijos bažnyčio 
je lietuviškoje sumoje 10 vai. 
Tuoj po pamaldų įvyks akademi
ja, kurios metu kalbės neseniai 
magistro laipsnį gavęs Vacys Ka 
Valiūnas, o meninę programą at 
liks Ąžuolų oktetas, vadovauja
mas Juliaus Kazėno. Solistas J. 
Kazėnas pagiedps porą šventei 
pritaikytų giesmių, o Saulius Al- 
kaitis, smuiku pianinu pritarian 
jo sesutei Audronei, pagros po
rą kompozicijų. Moksleiviai at
eitininkai atliks melodeklamaci
ją.

Visi kviečiami gausiai daly
vauti mūsų Valdovų Valdovo pa
gerbime.

Šv. Jurgio bažnyčioje sumos 
metu giedos Algirdas Brazis ir 
O. Stephens iš Chicagos.

“SIKSNOSPARNIS”
Po 17 metų “Pirmyn” cho

ras Clevelandan atvyksta su ma 
lonia dovana clevelandiečiams — 
gražiąja Johann Strausso ope
rete “šikšnosparniu” Ją Cleve- 
landas išvys šį sekmadienį, spa
lio 27 d., 4 vai. p. p. slovėnų au
ditorijoje, 6417 St. Clair Ave.

Šioje trijų veiksmų operetėje 
dalyvauja stipris vokalinės pa

jėgos -— Algirdas Brazis, O. Ste 
phens, A. Peškys, Albertas Snar 
skis, Praurimė Krasauskaitė, J. 
Avelis, J. Laurušonis ir kiti. Di
rigentas ir režisorius — muz. K. 
Steponavičius. Dirigentas jau 
buvo atvykęs Clevelandan, apžiū 
rėjo salę, sceną, susitvarkė su 
dekoracijomis ir sudarė orkest
rą, kuriame gros ir mūsų Vytau
tas Kušleika iš Clevelando sim
foninio orkestro

Rengėjai — studentai santa- 
riečiai — padarė gražų mostą, 
sektiną ir kitiems, būtent — vi- 
sus pinigus už pardavinėjamas 
programas paskyrė lituanistinei 
vysk. M. Valančiaus mokyklai.

Operetės dalyviai solistai A. 
Brazis ir 'O. Stephens giedos 
Kristaus Karaliaus šventės iškil
mingųjų mišių metu Šv. Jurgio 
bažnyčioje.

Šį sekmadienį, tuoj po pamal
dų, dar bus galima įsigyti bile
tų Spaudos kioske. Kitur bile
tai jau nebebus pardavinėjami, 
išskyrus slovėnų salę prieš ope
retės pradžią, aišku, jei jų bebus 
likę.

Rengėjai prašo nevėluoti, kad 
po operetės liktų laiko smagiai 
pasišokti ir pasivaišinti.

IŠ BUDŽIŲ VEIKLOS
Spalio 13 d. lietuviai budžiai 

iškylavo Cleveland Metropolitan 
parke. Praėjusią savaitę bu
džiai turėjo malonią pramogą So

Penktadienis, 1957 spalio 25

ESIO !! įįrj PRADŽIA 4 vai. p.p.
—o—

“SIKSNOSPARNIS”
RENGIA LIETUVIŲ STUDENTŲ SANTARA, CLEVELAND SKYRIUS
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PO PROGRAMOS

ŠOKIAI
IR VAISĘS

KOVA DftL VAIKO
«

Aktorė Marie Wilson laiko mer
gaitę, kurią jie įdukrino su vyru 
Bob Falon birželio mėnesį. Mer
gaitė yra vienos 21 m. amžiaus 
muzikos studentės, kuri šiuo me
tu vaiką nori susigrąžinti. Teis
mas turės tarti žodį. (INS)

tie, pas kuriuos bus dar nueita, 
taip pat juos nuoširdžiai pri- 

dovybė prašo tėvus atkreipti į .ims.

registravę savo vaikų ir nelei
džia į mokyklą. Mokyklos va-

1

merset Stables vietovėje, kur pa 
iodinėjo arkliais. Čia pradedan
čius sistemingai išmoko jodinė
ti, o moką gali pagilinti žinias 
jodinėjimo sporte.

Budys J. Kilikevičius buvo a- 
tostogoms parvykęs į Clevelan
dą, kur pasisvečiavęs ir paplau
kiojęs Palangos laivu, išskrido 
į karinę paskyrimo vietą — Oki- 
nawą.

TRUMPAI
— 150 mokinių lanko litua

nistinę mokyklą. Pagal mokyk
los vadovybės turimas žinias mo 
kinių turėtų būti žymiai dau
giau. Dar daugelis tėvų nėra į-

tai dėmesį ir pradėti siųsti savo 
1 vaikus į mokyklą, nes nelaiku 
I pradėjimas trukdo mokyklos 
1 darbą ir mokslo pažangą. Šv. 
l Jurgio mokykloje šiemet dėsto 
! mokytojos Astrauskienė ir V. Ta 
l mulionienė; šeštadieninėje — 
Stp. Stasienė ir ketvirtadieninė- 
je — J. Žilionis, V. Kavaliūnas, 
Kavaliūnienė ir Aid. Augustina-j 
vičienė. i

— Ohio Liet. Gydytojų Dr-jos1 
valdybon išrinkti J. Stankaitis, 
D. Degesys, VI. Ramanauskas, 
J. Brazaitis ir K. Ambrazaitis. 
Praėjusios savaitės Clevelando 
žinių skyriuje dėl korektūros į 

klaidos buvo praleistos dvi pa-, 
vąrdės. i

'— Rūta Kilmonytė, filmų ak-1 
tore, atvyks į Clevelandą lapkri
čio 16 d. ir dalyvaus Ąžuolų ok- j 
teto sukaktuvinėje programoje , 
Plačiau apie aktorę ir vakarą 
bus sekančiame Clevelando sky- i 
riuje.

— Alekas Banys, taurus tau- j 
tietis ir lietuviškų gerų darbų 
nepailstantis veikėjas, minėda
mas savo tėvų Petro ir Barbo
ros Banių - Banevičių mirties 
25 metų sukaktuves, užprašė šv. 

j Jurgio parapijos bažnyčioje šv. 
i mišias, kurios bus spalio 27 d.
110 vai. Šv. mišios taip pat bus 
aukojamos įž Lietuvą ir lietu
vybę žuvusių ar nukankintų vė
les. Ta pačia proga Alekas Ba
nys paminės ir savo šešiasde
šimt antrąjį gimtadienį.

KNYGA GRĄŽIAI PRIIMAMA
Jau daugelis lietuvių Clevelan 

de įsigijo naujų lietuviškų kny
gų iš moksleivių ateitininkų. Vi
si lietuviai, kurie buvo aplankyti, 
maloniai priėmė moksleivius su 
knyga. Moksleiviai mano, kad

Dauguma moksleivių ateitinin 
kų pardavė knygų už 50-70 
dolerių vertės — kiekvienas. 
Darbas dar nebaigtas. Yra daug 
lietuvių, pas kuriuos moksleiviai 
dar turi nueiti. Yra daug kny
gų, kurios jieško sau patogios 
vietos lietuvio knygų lentynoje.

Beliko viena savaitė, per ku
rią moksleivia turi daugiausia 
knygų parduoti, todėl jie ragina 
visus, kurie dar nebuvo aplan
kyti, kai pas juos užeis moks
leivis su lietuviška knyga, ne
atsisakyti ir keletą knygų nu
pirkti. Jūra G.

NAUJA VATIKANO RADIJO 
STOTIS

Spalio 27 d. Šv. Tėvas pa
šventins ir palaimins naują, ga
lingą Vatikano radijo stotį.

Naujoji stotis aprūpinta nau
ju 100 kilovatų trumpų bangų! 
transmitorium, kurj paaukojo 
Olandijos katalikai. Šalia to 
bus naudojamas 120 kilovatų 
vid. bangų ir du 10 kilovatų 
trumpų bangų transmitoriai.

“Osservatore Romano” pažy-

mi, kad šv. Tėvas fau seniai 
troško sustiprinti Vatikano ra
dijo stotį, kuri veikia nuo 1931 
metų. j. Iš

verta ATSILANKYTI

Buvusią lietuviuką krautuvę “Li
thuanian Bakery ir Grocery, 6924 
Superior Ave. perėmė Vincas Sa
kas (Sukadelskas). Jis prašo visų 
Clevelando lietuvių atsilankyti j 
jo krautuvę, pirkti įvairių vieti
nių ir užsienių maisto produktų. 
Visiems atsilankiusiems, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas.

—r

Try a Gas clothes dryer 
for 3 months _only$5 down!

* • -l

Costs 80% less to ūse than other automatic dryers!

Dabar — pasidžiaugklte Oaztnlu skalbinių džiovintuvu Jtlsii 
namuose, įmokėdami tik $5. Nieko daugiau nebemokėkite per 
90 dienų, per Sį laikų, save įtikinsite, kad Gantu išdžiovina 
geriau, greičiau — už *0% mažesnę kainų negu kiti!

Kada apsispręsite pasilaikyti savo naujų pilnai automatišką 
Oazinj baltinių džiovintuvą, galė
site mokėti tik po $1.67 į savaitę.
Trims metams išsimokėjimui. Pa
trauklios kainos visų firmų mo
deliams per šį riboto laiko pasiū
lymų.

Dėl smulkių informacijų skam
binkite šiandien!

Compare cost ot Gas 
versus other fuels 

Other fuel
l«0%<

Gas dries clothes for ‘/s 
the cost of other fuels!

North Side: AV 3-1100 
South Side: EN 4-6201 

(Pirmad. tkl Penktad.)

Arba skambinkite WAbnsh 2-6000 
(Pirmad. iki Šeštad.)

(lažiniai džiovintuvai laupo jums laiką. Dėlto, kad (lažas džio
vina greičiau, baltiniai gali būti drėgnai-išdžiovtnami. paruo
šiant Juos lyginimui, per mažiau kaip 30 minučių... pilnai išdžio
vinami dar per keletu minučių. Daugelį dalykų nebereikta ly
ginti, tiktai sulankstyti. Faktinai sutaupo Jums daugiau kaly 
keturias valandas laiko kiekvieną skalbimo dieną!

Daginiai džiovintuvai taupo Jums darbų. Nereikta • nešioti daug 
svarų Slapių skalbinių į laukų. Nebereikės džiaustyti ir nuimti 
rUi*UM, nereikės lankstytis, tusytis, nebebus skalbimo dienos 
nuovargio.

(lažiniai džiovintuvai taupo baltinius. Spalvos palieka aiškios, 
baltiniai lieka balti. Svarus šiltas oras. ultravioletinės lempos 
dėka, kurias turi daugelių modelių, duoda jūsų baltiniams ma
lonų saulėtų kvapnumų. (Jazintni džiovintuvai taupo Jums 
laikų, darbų, pinigus!

Aplankykite Ptvųtles (Jas ofisų Jūsų apylinkėje dar šiandieni

UI«HT ANO COMB COMFANV 
1*9 SOUTH MICHIGAN AVINUI

Remkite dien Dniiė#

Skanumynas

LA
FLORENTINE

Puikūs itališki saldainiai. Kiek
vienas kitokio skonio. .Savotiš
kas įpakavimas. Įdomi dovana 
bet kokia proga. Jei artimiau
sioje krautuvėje nėra — tepa- 
šaukia

WA 5-8715

Duoną Ir įvairias skcolngas 
bnlkntea kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8889-41 S. Lituanica Ave

TeL CUffslde 4-6876
Pristatome J viaaa krautuves 
ir restoranus, taip pat Iš
siunčiame J visus artimuo-
-iiis miestus

S

elz ID’C SELF OlAlu SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES VVALBROOK 5-8202

OCTOBER-SPALIO 24, 25, 26 d d.

1 ASBACH URALT Fifth $4.89 j

1 BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.69 <
j IMPORTED 12 Yr. Old Brandy Fifth $3-89 1

h GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4-89 j
k - v.
Į CINZANO VERMOUTH

Dry or Stveet Fifth $1.29 J

Į KRON-BRANNVIN OR ANDERSON,
J IMPORTED AQUAVIT
v

Fifth $3.98 <

f IMPORTED FRENCH SAUTERNE Fifth $1.29 j
Case of 12 bottles $14.45 |

k COFFEE LIQUEUR Fifth $3.79 Į

1 CREME DE BANANA LIQUEUR Fifth $3.59 |

b STEINHAGEN (URQUELL) Fifth $4.59

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

ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVE., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6 1882

............

t'K K i

’1 w • K. OT* ■ i —_
J. G. TELEVISION OO. • 2512 VV. 47th Str. • FRtntier 6-1998 

PATARLE SAKO: GERAS PATARIMAS

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

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

T

M®8 1 
mok“®* 

pividen^

MIDLAND1 Savings and Loan^. 
Assoeiation

- 0,"SU,IEI1

r
R€« 40 metu 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA

TAUPYMO
• E NOROVf

4038 Archer iveaua Tai. la3-azt» 
AUGUST SALOUKAS PrųzIdaeM

-t

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!

Kiekvieno taupyti*jo Indėliai apdrausti Iki *10.000.00

BRIGHTON SAVINGS ANI) IDAN ASS N
4071 Archer Ave., j vakarus nuo California Ave

CHARLES ZEKUS Sekretorius

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

Trečlad 9 ryto iki 12 vai 
Ketvirtad 9 vai iki 8 v.v
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SPORTO APŽVALGA
(Atkelta iš 2 pusi.)

Pabaigtosios X Europos krep
šiniu pirmenybes įrodė, jog krep 
einis Europoje darosi viena popu 
lariausių sporto šakų, j savo ei
les pritraukdamas vis daugiau 
žaidėjų iš įvairių valstybių. Lie
tuviams krepšininkams, gyve
nantiems Lietuvoje ir išsibars- 
čiusiema po platų pasaulį, yra 
sunku stebėti panašias varžy
bas, kai jose negali dalyvauti ir 
ginti Lietuvos vardą jos geriausi 
žaidėjai, kurie ir dabar, jau po j 
po 20 metų, yra nenugalėti Eu
ropos krepšinio čempionai.

Sportinė kronika
—Povilas Tautvaiša, kelis kar 

tus buvęs Chicagos ir Illinois 
šachmatų meisteriu, vėl pelnė 
gražią pergalę. Jis sekmadienį 
laimėjo Illinois “Open” šachma
tų pirmenybes 7:0 pasekme. An
truoju liko vengrų pabėgėlis, gy 
venąs Milwaukee miete, Tibor 
Weinberger su 6:1 partijų san
tykiu. Apie šią pergalę parašė 
“Chicago Daily News”, žinią už
vardindamas “Tautvaiša wins 
Chess Turney”.

— Vida Krištolaitytė, entu
ziastinga Chicagos sportininkė, 
nuo rudens semestro pradžios 
studijuoja Mt. St. Joseph ko
legijoje, esančioje Ohio valsty
bėje, netoli Cincinnati.

— Lapkričio 9 ir 10 dienos 
yra atmintinos, nes tomis die-' 
nomis Chicagoje įvyks Lietuvos 
krepšinio pergalių dvidešimtme
čio sukakties minėjimas.

— “Lietuviškasis krepšinis” 
jau yra paruoštas spaudai. Vi
sais šį leidinį liečiančiais reika
lais reikia kreiptis į jo redakto
rių Edvardą Šulaitį šio skyriau-? 
adresu.

ŠACHMATŲ MftGPJAMS
Chicagos LSK Neries šachma

tų sekcija lapkričio 1 d. pradės 
1957 — 1958 m. šachmatų tur
nyrą. Dalyviai privalo sužaisti 
p6 vieną partiją į savaitę penk
tadieniais: susitarus su savo par 
tneriu galės sužaisti jiems tin
kančią kitą dieną.

Visi šachmatų mėgėjai kvie
čiami šiame turnyre dalyvauti. 
Taip pat kviečiami ir jauniai bei 
pradedantieji. Pradmės mokes
tis — du doleriai. Registruotis 
prašoma pas VI. Karpušką, 3622 
W. 71 Str., Chicago 29, III. Tele
fonas — LUdlow 5-2337.

LITUANICA PRALAIMĖJO

Priešpaskutinėse “National 
Soccer” lygos pirmenybių rung
tynėse Chicagos LFK Lituanicos 
I futbolo komanda buvo apdova
nota pustuziniu įvarčių, kuriuos

I

Atlas vienuolikės žaidėjai visai 
be didelio vargo suvarė į apgai
lėtinai prastai J. Perkūno sau
gotus lietuvių vartus. Reikia pri 
pažinti, jog meksikiečių Atlas 
komanda buvo stipresnė, tačiau 
6:2 pasekmė visdėlto yra per
augėta ir mūsiškiams nedaug 
garbės teikianti.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAOO, ILLINOIS

Pirmame kėlinyje meksikiečiai 
įgrūdo tris gabalus: pirmus du 
per vartininko malonę, o trečią
jį, nors nelauktai, bet jau ne per 
vartininko, o gynimo kaltę.

Po pertraukos priešininkai 
dar užmetė du įvarčius, padary
dami 5:0. Tada jau sekė lietuvių 
eite ir jie A Damušio šūviu iš 
kairiojo krašto ženklino 5:1 ir 
po trijų minučių H. Jenigo tau-1 
diniu — 5:2. Baigiant rungty-, 
nes, meksikiečiai sukombinavo' 
ir šeštąjį gabalą, kuris, kaip ir 
kiti įvarčiai, buvo lietuvių ko
mandos vartininko ai gynimo 
neapdairumo išdava.

Reikia pažymėti, jog meksikie 
čiai Jaugiau negu pusę kėlinio, Į 
išsiuntus jų vieną žaidėją iš aikš ; 
tes, žaidė tik dešimtyje, tačiau | 
ir tai įstengė visai neblogai lai
kytis.

Po šių rungtynių peršasi min
tis, kad lietuvių vienuolikei rei
kia atsargesnio vartininko, ku
ris būtų pasiruošęs užimti ne 
kaip besijaučiančio pagrindinio, 
vartininko vietą. Taip pat labiau - 
reikia sucementuoti ir gynimą, 
kuriame sekmadienį buvo mato
ma viena didelė spraga.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST.

Telef. IVAlbrook &-7670 ir
Olbson 8-4938

S G e ne raita kontraktorius aau 
Jų namų statybai, Įvairiems re
montams lr namų pertvarky
mams • Turime dldelj patyri
mų namų statyboje. • Patys 
itllekame cemento lr medžio 
darbus. • Apkainavimai nemo
kamai.

VIKTORO KOŽIOOS 
Lietu višk. gazolino stotis Ir anto 

taisymai,
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai Ir keičiamo* 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6759 S. WESTERN AVĖ. PB 8-9633

Liucija ir Švč. Marijos 
statula

ištikrųjų Šv6. Marija atrodė. Ji
net pati pozavo, norėdama tiks
liau pateikti tikrąjį Apaireišku- 

Fatimoje, kur 1917 m. Svė. sfog vaiadą žinomoJe ,u.
Marija apsireiškė trims Aljust- tuloje Sv4 Marjjoa rankoa 
relio piemenėliams, yra Jvento- dilojamoa sudįtoa tarai

tačiau Liucija pareiškė, kad 
Jos rankos buvusios išskėstos, 
kad galima buvo matyti Jos 
krūtinę.

Sės. Liucija ypač smulkiai 
pasakojo apie ŠvČ. Marijos vei
do bruožus, pažymėdama, kad 
širdis ir veidas sudarė centrines 
stebėjimo vietas.

Kun. T. McGlynn, kuris pats 
yra skulptorius, pasiryžo pada

ms kuria būtų galima apreng- jos draugams, buvusi visai ne- ryti Fatimos Švč. Marijos sta
ti kiekvieną amerikietį arba pa- panaši į visiems žinomą statu-, tūlą pagal sės. Liucijos nurody- 
statyti milioną namų vertų po lą. Ta proga sės. Liucija pateikė mus. Savo darbą jis pradėjo 
10,600 dol. jam smulkių nurodymų, kaip 1956 m. kovo mėn. Dabar ši

vė, kurioje laikoma Fatimos

Laimėjusi šį susitikimą, At
las komanda užėmė H vietą len
telėje tik vienu tašku atsilikusi 
nuo meisterio — Slovaks vie
nuolikės. Abi šios komandos ki
tais metais žais “major” divizi
joje.

Nors jau visos kitos koman- Į Svč. Marijos statula. Ji yra iš- 
dos yra baigusios savo susitiki-! popularėjusi visame katalikiš- 
rr.us, lietuviams dar yra likusios kame pasaulyje ir vargiai atras- 
atidėtos rungtynės prieš ukrai- tume nors vieną tikintįjį, kuris 
niečių VVings vienuolikę, kurios jos neatpažintų.
atrodo bus kitos savaitės sek- Tl4iw| ka[ domi.
ma ienj i ninkonas kun. Thomas McGlynn

_____ ' savu laiku gavo leidimą pasi-
— Nelaimingi atsitikimai matyti su sės. Liucija, ji jo nu-

Amerikai per metus kainuoja stebimui pareiškė, kad Švč. Ma- 
virš 10 bilionų dolerių. Tai su- rija, apsireiškusi jai ir dviem

Jr

ST. ANTHONY SAVINGS

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PREflN PHOTO STUDIO
(Incorporated}

EDVARDAS ULIS, sav 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. VVestern Avė., Chicago 36, III

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

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

District savings & loan assn,
3430 S. Halsted St.._____________ Chicago 8, Iii

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50, DL. tel. TO 3-8131-37

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

MOVIMC

li TOU l« ARTI
NAUJI OlOtll TROKAI- NAUJAUSI KPAUSTNAO (RANKIAI 

msu K!KTU RASTRINIA5 - P/SUS IR SĄtlKIKAA5 PATARNAVtNAl

JUOZAS NAUJOKAITIS
^2022 W. 69 St. CHICAGO 3fe, <Ll Tel VAIfaooa 3 -9209 u

statula jau beveik pabaigta ir 
netrukus ji bus nuvežta į Fati- 
mą kaip Amerikos katalikų do
vana. Statula bus 15 pėdų augš
čio, padaryta iš kiečiausio bal
to marmuro, atgabento iš Ita
lijos M-onte Attissimo. Iš ten 
savo kaikuriems kūriniams ėmė

medžiagą žinomas skulptorius 
I Michelangelo. __ j. ų.

""
Vidutiniškai amerikiečio 

šeimai tenka per metus pajamų 

5,550 dol. Jų santaupos suda
ro 71 bilioną dolerių.

Atliekame dideliui ir ir ižus automobilių remontus. Lyginimas, da 
žymas. Elektrinis suliedinimas Parduodame automobilių dalia 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA“
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, 8a v 

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telet. PRospeet 8-9842, Namų tel. VVAlbrook 5-5934

R O P H I
Geriausias prancūziškas konjakas

r?

Ocf. Jsf through Oct. 31st

35‘.h AMHIVEnSAn? CELEBIUIIŪM
ŠI ŠVENTE YRA VISIEMS...

TJreasure Chcst
of 200 PRIZES

šie gražūs ir naudingi pryzai, kurie paskirti atiduoti visai 
nemokamai. Tik keli iš 200 pryzų yra ėia parodyti. Jūs laimė
site vieną iš tų pryzų, jeigu Jūsų gautas raktas atrakys tą 
brangenybių sloynią, kuri yra išstatyta banke.

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

ATVYKITE — 
PASIIMKITE SAU 

RAKTĄ

VALANDOS — Jūaų 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 dieną trečiadienį.

NEW SAVERS! 
0L9 SAVERS•

FUTURE SAVERS!
Šv. Antano Taupymo ir SkcUnimo B-vės valdyba, direkto

riai ir Tarnautojai 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 
nuoširdžiai kviečiame Jus atšvęsti drauge su mumis šią mielą 
šventę.

SATELLITE

DOVANAI Naujiems Taupytojams 
PASIDEJUSIEMS tik $10 ar daugiau

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

1
' 11 “Twl»tia Poodla” MaGos

Many Dalightful Animal Figūros
L

.—fi

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. įdėkite savo pinigus, kad jie neš
tų pelną nuo šios dienos ... Po to taupykite pastoviai — 
tokiems tikslams, kurių Jūs siekiate savo gyvenime . . . taip 
pat ir savo saugumui.

AUGŠČIAUSI PROCENTAI
UŽ IŠKALNO APMOKftTAS SĄSKAITAS

Sv. Antane Taupymo B-vėje, dabar 
Jūs galite pelnyti pastovų augščiausią 
procentą už apdraustas ir iškalno apmo
kėtas sąskaitas. Pasiteiraukite atvykę pas 
mus apie šį taupymo planą dar šiandien.

ST. ANTHONY SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATION 

1447 Sovtfi 49th Court TO 3-8131 OCHIO 80

SERVING THE NKIGHBORHOOD SINCE 1922
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PRIES 20 METŲ CLASSIFIED ajNl* HELP WANTED ADVERT1SEMEN TS
PrieS 20 metų ir keletą mė* rungtynes, kuriose žiūrovai ga- ----- ....

nėšių (1937 m. gegužės 10 d.) 
pirmame šio dienraščio puslapy
je tilpęs didžiulis užrašas ‘‘Lietu 
va laimėjo krepšinio čempionatą 
Europoje” pranešė JAV lietu
viams nuostabią žinią, kuri visų 
tautiečių buvo sutikta su dideliu 
džiaugsmu. Tomis dienomis 
džiūgavo viso pasaulio lietuviai 
ir jų džiaugsmas buvo ne be pa- j 
grindo, bet sutvirtintas tokiu; 
laimėjimu, kokio lietuvių tauta i 
iki tol dar nebuvo turėjusi.

‘‘Tas laimėjimas yra Lietuvos 
jaunimo laimėjimas. Nėra abe-, 
jonės, kad tuo ir mūsų tauta 
nemažai laimėjo. Tai pakėlė mū l 
sų sportininkų prestižą visoj Eu Į 
ropoj ir išgarsino mūsų tautos Į 
vardą. To laimėjimo žinios pa- į 
siekė ir Amerikos didžiuosius j 
dienraščius. Vadinasi, visas pa- j 
saulis sužinojo, kad Lietuva ir j 
sporto atžvilgiu daro stambią pa į 
žangą”, rašė šis dienraštis 1937 i 
m. gegužės 11 d. savo vedama
jame.

JAV lietuviams šis laimėji
mas ypatingai buvo mielas ir 
dėl to, jog du jų atstovai — 
Feliksas Kriaučiūnas ir Pranas 
Talzūnas — daug prisidėjo prie l 
šios pergalės pasisekimo, būda
mi pagrindiniais Lietuvos krep
šinio rinktinės dalyviais.

Norint tinkamai atžymėti šj 
laimėjimą, šiemet lapkričio 9 ir 
ir 10 dienomis Chicagoje yra i 
rengiamas minėjimas — buvusių 
Lietuvos krepšinio rinktinės da-. 
lyvių pagerbimas. Čia bus atžy
mėti ne tik 1937 m. pergalės pa- į 
siekime dalyvavusieji krepšinin
kai, bet ir po dviejų metų ją pa- j 
kartojusieji Lietuvos krepšinio1 
rinktinės dalyviai. Dauguma jų 
kaip tik šiuo metu gyvena JAV 
ir didesnė dalis jau yra sutikę 
šiame minėjime dalyvauti.

Bene įdomiausia šio minėjimo 
dalimi tenka laikyti mūsų krep
šinio veteranų parodomąsias;

Ls prisiminti anas pergalės die
nas, matydami aikštėje F. Kriau 
čiūną, P. Talzūną, Z. Puzinaus- 
ka, A. Andriulį, M. Ruzgį, J. Jur 
gėlą, Lubiną, Mažeiką, Savicką, 
Norkų ir kitus.

Taip pat minėjimo proga ruo
šiamose žaidynėse matysime 5 
geriausias šiuometines Šiaurės 
Amerikos lietuvių krepšinio ko
mandas — Brooklyno Lietuvių 
Atletų Klubą, Akademinį Spor
to Klubą Lituanicą, Chicagos 
LSK Nerį, Detroito LSK Kovą 
ir Toronto LSK Vytį. Šie viene
tai tarp savęs kovos vieno minu
so sistema, sužaisdami ketve
rtas rungtynes. Įdomu pastebė
ti, jog šioms rungtynėms teisė
jaus 1937 ir 1939 metų Europos 
krepšinio pirmenybių dalyviai.

Be sportinės šios minėjimo 
programos, čia bus ir pramogi
nė bei oficialioji dalis. Lapkri
čio 9 d. Lietuvių auditorijos vi
sose trijose salėse yra rengia
mas sportininkų ir visuomenės 
vakaras — pasilinksminimas, o 
lapkričio 10 d. — Jacy’s resto
rane bus krepšinio veteranams 
pagerbti vakarienė — banketas.

Šį minėjimą, Šiaurės Ameri
kos Lietuvių Fiz. Auklėjimo ir 
Sporto Komiteto pavedimu, or
ganizuoja Vidurinių Vakarų 
sporto apygarda, o faktiškuoju 
rengėju yra tam reikalui suda
rytas komitetas, susidedantis iš 
dr. Stp. Biežio, St. Daunio, J. 
Vaičiūno, A. Lingytės, V. Adam- 
kavičiaus, E. Šulaičio, Z. Dailid- 
kos, A. Valonio ir A. Antanai
čio.

Belaukiant šios gražios ir ver
tingos sukakties minėjimo, lie
ka laukti ir manyti, jog visa šio 
krašto lietuviškoji visuomenė 
tinkamai supras jo reikšmę ir 
visais galimais būdais prisidės 
prie jo geresnio pasisekimo.

Edvardas šulaitis

Ūkai, estate REAL ESTATE REAL ESTATE
2 imi 5 kam., 2 aul. |Miražo?-. $18,600 
2 |»<> 4. 1-6. kraut.. 2 aut. gar. $36,UOO 
b kinu.. 2 aut. gar., purvini. $17.600 
I a. 5 k., II a. 7 k., 2 kar. gar.2l7.64Mi 
Turime ir daugiau namų pasirinkimui
S.A. AGLINSKAS Real Estate
2430 W. «» Kt. HE 4-2202

PAJIEŠKOJIMAI
Jiešk. VIKTORIJA GORSKYTE 

KAUKIENE, VALENTINAS GOR- 
SK1S ir PRANAS GORSKIS, k. iš 
Anykščių miesto. Jieško gim. iš 
Lietuvos. Atsiliepti šiuo adresu: 
Ona Budnikas, 133 Clark Place, 
Elizabeth, New Jersey.

! ĮVAIRIOS ŽINIOS
! Influenzą Maskvoje

MASKVA, spal. 23. — Sovie
tus ištiko „Australijos influen- 
za‘‘, — taip jie vadina „Azijos 
influenzą". Maskvoje 30 mirę. 
Mokyklos ir teatrai esą uždaryti. 
Epidemija atėjusi iš Kaukazo ir 
Sibiro.

Komunistinis balionėlis
BERLIN, spal. 23. — Rytinės 

Vokietijos komunistinė policija 
skelbia konfiskavusi traukinyje 
1,800 balionėlių, kuriais turėjo 
būti iš vakarinio Berlyno paleisti 
propagandiniai lapeliai prieš ko
munistus.

Socialinės apdraudos 
reikalais

KL. Aš esu 63 metų amžiaus ir j 
esu jau du metai bedarbiu. Mano 
vyras mirė prieš 18 mėnesių ir j 
man buvo išmokėta socialinės ap
draudos laidotuvių pašalpa (lump: 
sum) kaip našlei. Jei aš kreipčiausi 
dabar mėnesinei pašalpai gauti, 
kiek man toji pašalpa būtų suma
žinta?

AT. Socialinės apdraudos moka
ma našlei pašalpos suma nėra ma
žinama. Kadangi jūs esate 62 m.: 
amžiaus, tai jūs turi prašvti pašal
pos dabar. Labai abejotina, kad 
jūs gautumėte pašalpą nuo 1956 
m. lapkričio mėn.

KL. Praeitais metais mirė mano 
sūnus. Kai aš kreipiausi j Socialės 
ąpdraudos įstaigą pašalpai gauti, 
tai man pranešė, kad aš pašalpos 
negaliu gauti, nes sūnus per ma
žai laiko buvo išdirbęs ir dėl to 
neturėjo pakankamą kiekį kalen
dorinių darbo laiko kreditų. Pra
šau man paaiškinti, ar aš galiu 
gauti atgal tuos sūnaus sumokėtus 
socialinės apdraudos mokesčius ?

AT. Jei darbininkas per mažai 
laiko dirbo pagal socialines ap
draudos padengimą, tai jis nebuvo 
pilnai apdraustas. Įstatyme nėra 
nuostatų, kurie leistų gražinti su- j 
mokėtus socialinei apdraudai mo
kesčius

KL. Kitų metų spalio mėnesį aš 
būsiu 49 metų amžiaus. Aš pra- i 
šiau mano socialinės apdraudos 
uždarbius užšaldyti (record fro- 
zen), kadangi aš esu nedarbingas 
ir negaliu dirbti. Daleiskime, kad 
atatinku visiems reikalavimams, 
kaip greitai bus galimybės gauti 
nedarbingumo pašalpą?

AT. Dabar jūs negalėsite gauti 
nedarbingumo pašalpą. Prašyti ne
darbingumo pašalpą jūs galėsite 
kitų metų spalio mėn., kaip jūs 
būsite 50 metų amžiaus.

KL. Aš esu 51 metų amžiaus 
našlė. Aš gaudavau socialinės ap
draudos pašalpą kas mėnesį, kol 
mano jauniausias sūnus sukako 18 
metų amžiaus, bet vėliau pašalpos 
aš negavau. Kada aš vėl galėsiu 
gauti pašalpa?

AT. Jūs mėnesines pašalpas ga
lėsite gauti nuo to laiko, kai jums 
sukaks 62 metų amžiaus. Jeigu jūs 
tuo metu nebūsite ištekėjusi, tai 
galėsite prašyti našlės pašalpos.

KL. Aš esu 65 metų amžiaus ir 
gaunu kiekviena menesį socialinės 
apdraudos čekį kaip pensiją. Aš 
dar dirbu nepilną laiką. Ar aš tu
riu raportuoti kiekvieną kartą, kai 
aš uždirbu virš $80 per mėnesį, jei 
aš per šiuos metus neperviršyčiau 
$1,200 sumos uždarbio?

AT. .Neri'ikia pranešti, jei jūsų 
kalendoriniais metais uždarbis ne
bus didesnis kaip $1,200. Nereikia 
žiūrėti kiek jūs uždirbate paakį 
raia mėnesiais per tuos'pačius me

tus. Jūs pensiją gausite kiekvieną 
mėnesį, per kurį jūs turėsite tam 
teisę. Visdėlto jei jūs gaunate pen
siją per bet kurį mėnesj tų metų, 
kai jūs uždirbote virš $1,200, tai 
jūs turite padaryti metinį praneši
mą (annual report) Drieš 3*Ą mėn. 
metams baigiantis. Pranas Sulas

• Kanados Kultūros Taryba 
paskyrė $90,000 kultūrinėhs įs
taigoms : Toronto „ simfoniniam 
orkestrui — $25,000, po $15,00 
Ottasvos ir Halifax simf. or
kestrams, $5,000 — Winnipego 
orkestrui; $10,000 teatro gru
pei “Canadian Players”, $10,- 
000 Montrealio baletui “Les 
Grands Ballets Canadiens”, 
$10,000 Toronto “Opera Festi- 
val Assoriation”. Be to, $30,- 
000 — meno bei muzikos žurna
lams: “Canadian Art Journal”, 
“La Vie dės Arts”, “Canadian 
Music Journal” ir Montrealio 

j teatro ‘Le Theatre du Nouveau 
Monde” gastrolėms Kanadoje, 
Prancūzijoje ir P. Amerikoje.

• Jugoslavijos atstovas Vokie 
tijoje Dushan Kveder jau išvyko 
iš Bonnos. Išvyksta ir jo štabas 
apie 60 žmonių.

V

Praleiskite valandą savo darželyje dabar, o anksti 
pavasarį Jus pasveikins GRAŽIOS GĖLES

DIDELIS PASIRINKIMAS IMPORTUOTŲ

TULPIŲ-JACINTŲ-NARCIZŲ
TURIME SPECIALIŲ TULPIŲ KAPAMS

OGONEK’S GARDEN CENTER
5600 S. Ashland Avenue REpublic 7-0333

gk<m'eky — sei t'-Ki:itvin;
Arti VVcHtern ir 7»tb. KnvuitiniM 

pardavimu** ,vtrš $2,500. l'rekės su vi- j 
saiH įrensiinaio tik $10,500. A. Kati-i 
liua. .

LIETUVIŠKO TIPO 
. Mūr. ti kanib. namus. Platus kam
pinis sklypas. Moderniškai įrengtą* 
viduje. Arti parkas lr 63 gatvė. Pa
lankus savininko finansavimas. — 
$26.600. Volodkevičius.

7 KAMH. M f H. BI \(.AL(»« 
Marųuette Parke. Dvigubas gara

žas. Tik $18.400. A. Linus.
PUIKI. GRAŽI VIETA 

Lietuvišku kolonija. Dailus mūr. 
numas. 2x6. Aul. guzo šildymas. 
$27.000. A. Sirutis.

TIK $12,500
Mūr. 2 butų mimas McKinley Pk. 

rajono. Antras butas (2 mieg.) ang
liukam rūsyj. A. itčklaitis.

P. LEONAS
x REAL ESTATE 
2735 VVest 7lst Street 

* Visi telefonai: WAIbrook 6-6015

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

E. KURŠIUS
RKAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400
000000-0-0-00-0000000-0-00  OOOOt^O

MAKQUKTTE PARKE
2-Jų augštų mūr. 4 po o k. $40,600. 

A. Šimkus.
GAI.E PABKE '

5 k. mūr. bungalovv (galimybė pa
daryti 3 mieg.). Plytelių virtuvė ir 
vonia. 33 pėdų sklypas. Gazo šild. 
Ga rąžau. $18,500.

Didesnei šeimai 7 k. mūrinis (4 
mieg.) niod. virtuvė ir vonia. Gazo 
šild. TV kamb. rūsy. Garažas. $18,900

KITUR. 2 augštų medinis 2-6 ir 3 
kmb. Cottage. 60 pėdų sklypas su 
$136.00 mėnesinių pajamų ir savinin
kui butas. Aluminum langai, garažas 
pilna kaina $16,ooo.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše ir Įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS
Real Estate — Insurance — Reniais 

Notary Puhlie 
5916 So. VVestern Ave. 

PKosp. 8-2234
J 000000-00000000000000000000

' 2 BUTAI. Mūrinis, “bay front”
namas. 4 ir 4 kamb. Gazu apšil
domas. Garažas. Mokesčiai tiktai 
$125. Arti 26th ir Lawnflale.

SVOBODA, 3739 W. 26th St. 
________LAtvntlale 1-7038________

BRIGHTON PARKE savininkas 
parduoda namą — 2 po 4 kamb. 
Gazu apšild. Labai gerame stovy. 
Garažas. Arti mokyklų. 4425 So. 
Washtenaw Avenue, 2-as augštas, 

Tel. LA 3-8824,_______

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

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
I REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC

2405 VV. 51 St. VVAlbrook 5-5030
PRospeet 8-3579 (vak. ir sekm.)

mūr. 3 ht. kraut. c. š. gar. — 23,100 
mūr. 3 bt. išdek. c. š. gar. — 24,51*4* 
■ned. 2 bt. e. š. gar. g. stoty — l&.IMM* 
mūr. « U h. naujas, ii«L lot. — pigiai, 
i ru pigių ir |M-lningų namų sąrašus

A. BUDRECKAS, Realty
4081 Archer Ave.. LA 3-3384

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

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

Med. ti tr 4 kamb,, 50 p. sklypas, 
gazo pečiais šild., kaina 12,000.

Med. 2 po 4. centr. šildymas, labai 
gera vieta.

Mūr. 2 po ti, centr. šild., arti mo- 
ky klų.

■Mūr. du namui: ti. 3 km b. ir krau
tuvė ir 5 kmb. 68 pėdų skl., artl su
sisiekimo ir pirkimų centro, geros pa
jamos.

j
GAGE PARKE:

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. giažiai atrodantis namas, mo
derniški butai, kaina 44,000.

ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOJE
Taverna su visais {rengimais, didelė 

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

Med. ti butai po 6 kmb., geros pa
jamos. gerai sutvarkyti butai, 18,500. 
Vienus imtas laisvas pirkėjui.

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

| Med. 2 a., II a. 6 dideli kamb., 
i centr. šild. angį., garažas. $14,500.

Mūr. 2 b. po 6 k., centr. šild. ga
zu, garažas. $28,00'?.

Med. 2 a. 3 būt., šild. rad.. alyvų. 
Pajamų $210 mėn.
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild., sklyp. 
31 pėdų, garažas. $28,000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Ave.
TeL OLiffside 4-7460; Ree. 

YArda 7-2046

BRIGHTON PARKE, 6 kamb. cot
tage, ar.t plataus 72 pėdų sklypo. 
Daug saulės ir šviesos. % bloko nuo 
parapinės mokyklos. 2 automobi
liams garažas. Pamatę šį namų būsi
te sužavėti, jmokėti tik $4,000.

42nd & Campbell Ave. 5 kamb. cot
tage. Yra English basement, kuriame 
pravesta vandens ir kanalizacijos 
vamzdžiai, galima įrengti gerus kam
barius. Garažas. įmokėti tik $4,500.00.

4 kamb. namas. Pilna pastogė ir 
rūsys. Gazu apšild. Žieminiai langai- 
-sieteliai. Gražiai apsodintas, 2 au
tom. garažas. Sav. turi parduoti: pir
ko didesnį namų.

Taip pat turime daugiau nuosa vy 
olų duodančių geras pajamas ir pre- 

yblnių narni*
Turime rimtų pirkėjtį, todėl prašo- 

ne turinčius parduoti namus kreip 
is i raštinę ir mes mielai patarnau 

•ime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski Sl.

. Telef. LUdlow 5-5900

BUILDING fi REMODELING

JįNauji namai, garažai, įvairūs pataisy-j 
ino, pe* tvarkymo (remodeling) darbaiį

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

J4327 S. Campbell Av., Chieago 32, III.
S Tel.: YArds 7-9675 arba CL 4-745OJ

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOB 

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

Namų tel. BIshop 7-3340 
2737 VVest 43rd Street |

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

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 0-6531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 616
Nolton, VVtliovv Springs, IIL

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

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubia* 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-27*3 nuo * v*L 

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

vakaro iki 11 vai. vakaro

HELP VVANTED — FEMALE

TYPIST „
luvoice typing. Steady 5 day weuk 

Free hetlth, life insuranc)'. Vacation
MEYER & WENTHE, INC.

30 So. J ef Teršt, n
lst floor t i H blocks from North 

VVest & t'nion Depots)

Reikalinga moteris
BENDRAM NAMŲ RUOŠOS 

DARBUI.
Dirbti 4 vai. į dienų per 6 dienas, 

arba 3 pilnas dienas. Nuolatinis 
darbas. Reikalingu nors kjek kalbėti 
angliškai. Palos Park, Iii.

liet Gibson 8-1543

REIKALINGA vidutinio amž 
MOTERIS dirbti prie baro ir pa
gaminti užkandžius tavernoje.
_______ 732 W. Cermak Kd._______

Conference Room 
MANAGER

The executive of this company 
reąuire a refined mature woman to 
take comnlete charge of their Con
ference Room activities. Ability 
to plan and prepare attractive 
lunches essential. Some light cle- 
cal work.

5 davs. Occasional overtime
SEeley 8-3000,

Ext 217

MISCELLANEOUS

S IL DYM A S

~-------------- z--------------------------- ?—~
Kviečiame visus Draugus ir Pažįstamus 

atsilankyti į

TAURAGĖS KLUBO 
SVETAINĘ

4342.South Hermitage Avenue
Šį šeštad. 7 vai. vak. prie gėrimų ir užkandžių 

bei linksmos muzikos smagiai praleisti laiką pas
kutinį šeštadienį šioje svetainėje. Kitą šeštad. lap
kričio 2 d. galime susitikti naujoje vietoje — TAU
RAGĖS KLUBAS, 2715 W. 43rd St.

Veronika ir Aleksas Brinai, Savininkai

D. JURJONO Bendrove švęsdama savo 4-ių metų gyvavimo 
sukaktį (spalio 17 iki 31 d.) gausiai apdovanos pirkėjus dova
nomis: ir už 1 dolerį pirkęs gaus 15c vertės dovaną, o pir
kusią už 100.00 dolerių gaus dovaną net 15.00 dolerių vertės. 
(Dovanos taikomos tiktai tiems, kurie pirks už grynus pinigus, 
ne išsimokėtinai.)

Todėl nukreipkite savo pirkimus į D. Jurjono bendrovę ir 
gautomis dovanomis išspręsita didelį dalį savo kalėdinių pirki
nių veltui.

Ką šioje bendrovėje galite gauti nusipirkti? Ogi štai ką:

Pradedant rašomosios medžiagos smulkmenomis: popierių, 
pieštukais, plunksnakočiais, sveikinimo kortelėmis; toliau: na
mų ruošos prekėmis, porcelano ir kristalo setais, įvairiausių 
rūšių dažais, sienoms klijuoti popieriais, įrankiais ir kitais gele
žies dirbiniais ir baigiant vonios ir virtuvės apstatymais: vonios, 
toileLai, prausyklos, plovyklos, kabinetai indų ir virtuvės reik
menų susidėjimui, medicinos kabinetai su veidrodžiais duryse 
su ir be apivietimo.

Taigi visi į D. JURJONAS & C0. Krautuvą, 3251 So. 
Halsted St., Chieago 8, lll. Tai. CAIumet 5-1064

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MŪRAS
Bullders Gen. Contractors

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

Narnų įkainavimas ir Įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu-

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas 

PRospeet 8-2013
6800 SO CAMPBELL AVE 

Cblcago 29. IIL

A. Stančiauskas instoliuoja vl- 
■' sy geriausių Amerikos firmų gazu 
“ ir alyva kūrenamus pečius fur- 
U naces). visų dydžių oro vėsintu- 
■ vus (Air conditioners) ir atliek* 
“ visus skardos darbus
|{ 1546 S. 49th Court, Cicero
* Tel. OLympir 6-0775 nno 8 vaL 

ryto Bd 5 vai. vakaro.
Telefonas ano 5 vai. vakaro: 

OLympio 2-6752

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA
Visų rflšlų apdraudos. Automobl 

lių finansavimas. Notarlatas Valsty
bės patvirtlnos kainos

Prieš darydami apdraudas kitur 
nssiteirauktte pas mus

JONAS KIRVAITIS 
tYAlhrook 8-16671

INTERSTATE Pi’STRŠVCF AGENCV 
611*8 S. Ashland Ave.. Cllicago 36, IIL

■iMiiiniMiiuiiiiiimiiUMinmiliDuiiiiiiniiiuiiiuiiuiiiiniiiiiiiiui.uiiiiiiuiDiiiiiuuiUuuin

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
iNtaigoJv perkant ai parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar 

■ avimas

NORVILĄ
REAL ĮSTATE SALEM 

3600 W. 51* t h St. Te|. PRospeet 8-6464
ii.iiinMiiiikMmidimimiuiimiimiMdUtiiiiniiinMituiBUii.ui'/B

DftMESIO!

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELE EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
J. A. V. PILIETYBE

M A RQI ETT E PARK E
Stiprus ir naujai dekoruotas mūr. 

2 po ti kamb. 2 autom. mūr. garažas. 
Centr. šild. Modern. vonia. Norima 
parduoti šių sav., todėl pirksite pi
giau. _ 4

Mūrinis — 3 po 5 kamb. (3 mieg.) 
ir krautuvė. Garažas. Centr. šild. 
Platus sklypas. Geras namas. Kaina 
$47,000.

GAGE PARKE
šviesių plytų kampinis. 7 po 4 

kamb. 2 autom. mūr. garažas. Centr. 
šild. Prieinama kaina.

Prie 61-tos ir Union Avę. 8 butų 
mūr. Naujas eentr. šild., alyva. 
$7.800 pajamų. Kaina $31,600.

Mūrinis — 4 po 6 kamb. Ant. 5o 
pėdų sklypo 3 kamb. "cottage". 2 
autom garažas. Gcntr. šild. $3.400 
pajamų Mažos Išlaidos. Kaina 
$24,500.

VENTA
<077 So. Archer Avo. 

LAfayette 3-3881

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDUODAMAS NAMAS IR MAIS
TO KRAI TI VĖ. Geras biznis. Geroj 
vietoje, Brighton Parke. Apžiūrėti 
galima kasdien: sekmad. Iki 12 vai. 
4140 S. Maplewood Ave.

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

7200 S. CAMPBEbL AVE. , i 
REpublic '7-7265

Parduodama GROCERIŲ KRAU
TUVfi. Įsigyvenęs biznis, švarūs 
modern. įrengimai. Aip-condi- 
tioned. Įkainuotas skubiam par
davimui. 5 kamb. butas užpaka
ly. Sav. turi kitus interesus.

FROntier 6-5366

TAVERNA ir 2 AUGŠTŲ MŪR. 
NAMAS. Taverna apačioj, 6 kam
barių butas viršuje. Pilnas rūsys, 
Autom, apšild. alyva. Apylinkėje 
108th ir Michigan Ave.
________ WAterfall 8-0507_______ '

ĮSIGYKITE DABAR ’

ĮSIGYKITE DABAR

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

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA Vir
šeli ir iliustracijas piešė Bes. Merce
des. 48 pusi. Kaina >1.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

DRAUGAS’'
4545 W. 63rd Street, Chieago 29. DI.

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. W*Mls.. Kaina 
tik 60 centų.

Pasiakubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
Įgyti JAV pilietybe.
Pinigus su užsakymais siųsti: 

DRAUGAS.
4545 YVest 68rd Street 

______ Chieago 29, Illinois______

jau perskaitei P. Kesiūno 
» romaną

larp Žalsvo PalapiniiK
Dr. A Baltini* savo recenzijoje 

iplr <i romanų tani r išo P KceiO 
<c omann* "Tarp balsvų pnlaplntij' 
gražiai iškelia tų pasiaukojimo dl<lu 
m». kur) beviltiškoje kovoje dėl tat* 
tos l«ilavS« parodė i.letuvos partiza 
nas. tą Idealizmą kuriuo degė mflm 
Jaunimas, liedamas kraujų dėl buvo 
lemta, tuos didžiuosius nuostolius 
kuriuos ntunio reikėjo pakelti dviejų 
Okupacijų replėse Todėl šį romaną 
skaitome su malonumu lr dideliu su
sidomėjimu Ypač romane minim' 
lygiai žavės Jaunimų Ir kels Jo dva 
stų Si. romanas. atskleidžiąs mflst 
beroiškai tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulys tremties idealizme 
ugdyme

296 pn»L Kaina >3.00
ilSamsyiiius Kartu su pinikais siuskit)

0 R A U G A S ’ ’
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL.

Arti 65-os Ir liaunrlale. Savininkas 
parduota ti k. mūr. bungalotv. Karš
tu oru apšild. Naujai dekoruoti kmb. 
ir rusvu. Atskiras kamb. pastogėje. 
Tuojau užimti. BEvcrly 8-2276.

ISNUOMUOJAMA POR RENI

NAMU SAVININKAI I
Ta-pininkaujarae bntų išnuomavi i 

mui. Patarnavimas veltui. Turime j 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
6#IH No. Western. PRospec-t. 8-2231

Išnuom. šviesus, švarus 6 kamb. 
butas Brighton Parke. Gazo šilima. 
Graži apylinkė, gerna susisiekimas.

Virginia 7-47:t»

Išnuom. kamb. rūsy Marąuette 
Parke vyresnio amž. vyrui arba 
moteriai. Atskira vonia.

7224 So. Rorktvell St.

Išnuom. 6 kambarių butas.
3722 W. Marąuette Rd. 

REpublic 5-7161

STASYS DJ5IUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 

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

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chieago 29, III.

Naujasis Testamentas- 
šventas Raštas

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

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

PER PASAULĮ KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkiny*. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 4545 W. 63rd St. Chi
eago 20, DI. Knygos kaina kie
tais viršeliais $2.

Perskaitę “Draugą“ duokite 
kitiems ’

Išnuom. 2 KABINETAI 
GYDYTOJAMS

AIR - CONDITION ED
2557 W. 69th St.
PRospeet 6-4363

Išnuom. 4 k. butas pečiais apšil
domas.- $28 mėn. 2-me augšte iš 
kiemo. 732 W. Cermak Rd.

Išnuom. 5 kmb. butas (3 mieg.) 
3-me augšte. 941 W. 35th Place.

Kreiptis —
3529 So. Halsted St.

ISNUOM GERAS KAMBARYS 
Vyrui arha moteriai

t 3529 S. Halsted St.

.tHMi'aiiiimiiiiimiiimiiiiiimimnaiiniiiiiiiiiiiiflliillliiiiiiiiiiliiiiiiiimiiiiiiniiiii

K N T O A
Kokio* pasirodo tik ratais laikotar 
piaia.

PREMIJUOTASIS DRAUGO 
ROMANAS

Didelė Lietuviškos buities kayga, 
išrinkta iš daugelio' kūrinių Jwry 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukštienėa 
Lietuviškos Knygos Klubo leidiny* 
434 pel. Kaina $4.00

niaakymoa ir pinigus siųskite 

DRAUGAS 
4545 We«t 6Srd Street 

CMcago 29, Illinois
'Himnui,

-M J IU J/\

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. "Drauge”.
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ŠACHMATŲ ŽINIOS

— P. Tautvaiaa, Jakštas, Zu- maudoje — jauniai Saulius Vai- 
jus, Jankauskas ir kiti čikagie- čaitis, Gediminas Kuodis ir E 
Čiai rengėsi dalyvauti šių metų Spirauskas.

MEflT & POULTRY 
COLONY MEAT MARKET

2433 W. 63rd St.
FRESH DRESSED GRADE A 

Pan readv Irving chicken* 29c. lb.

Atidarymo žodyje pirm. V. Scenos mėgėjų sambūris, gre- LENKIJOS VIENUOLYNAI klausiusi žemė, tačiau ji sutin- 
Pažiūra pasidžiaugė losangeliš- ta atlikto darbo labdarybei. .... ka grąžinti pastatus ir privati-
kių rodoma parama, kviesdamas džiaugiasi parengimų ir kita ' aga .nauJ^ ,stalyniif’ Lvn' nv nuosavybę, kurie priklausė 
buv. Balfo skyriaus pirm. F. Ku- prasme. Tai buvo savotiškas pa k*j°Je vienuolynams leidžiama pat-.įaj Bažnyčiai ar privatiems 
dirką prabilti j susirinkusius.! tikrinimas, ar teatro reikalai ne- atsiimti 12 akrų žemės, kur^ i Į{Unjgarng
Jautrioje savo kalboje F. Kudir- sustingo Los Angeles. Anaiptol, anksčiau buvo jų nuosavybe.
ka pavaizdavo Balfo darbų svar-1 publikos priėmimas parodo, kad Tokį patvarkymą paskelbė Len-1 Vyskupai pareiškė viltį, kad 
humą vargstantiems tautie- i visuomenė yra pasiilgusi teatra- kijos žemės ūkio ministerija, po tolimesnių diskusijų bus

Illinois valstybės šachmatų pii- —Lithuanian Chess Club var- 'čiams pailiustruodamas padėtį ių darbo. Tai teikia daug vilčių bent dalinai atsilygindama už Bažnyčiai sugrąžinta ir kita
menybėse. das įgraviruotas į Bostono Met- širdį graudinančiais faktais iri ateičiai. Aktorių kvalifikacijos 1950 konfiskavimo padary-, nuosavycės dalis, kuri komu-

— “Vaitonis gailis Canadian ropolitan Chess League pereina- neatidėliotina pagalbos skuba, liudija, kad patiems aktoriams skriaudą. į nistinio režimo buvo nusavin-
Tittle”, rašo pirmame puslapy- mąją dovaną C klasėje 1955 —' . būtų nedovanotina užkasti savo . 'ta
je Amerikos šachmatų federaci- 1956 m. pirmenybėse. Prie tai Me’les • k“rl ^talentus žemėn be demonstravi- šitas patvarkymas yra vai-į
jos organas “Chess Life“. Lat-, triskart įrašytas Harvardo uni- ’Ravo akL J Raributas, dalyvavo no jy publikai ir lietuviško te- sius Bažnyčios ir valstybes at-' ----------------------
vių “šacha Pasaule” spalio nr. j versitetas, o 1956 — 1957 m. — iV,ada* G‘ly® VaitkaUs vaiJme- atro labui. stovų diskusijų, kurio
plačiau paminėjo lietuvio Vai- Boston College. Lietuvių koman į ”y; J^utė Balsyte vaidino Lili
tonio laimėjimą Kanados pir- doje, kuri laimėjo 1955 — 195G ai U..’.? Vaitkaus Ciminaito lllk parengimui numato-
menybėse ir latvio Jurševskio 1956 m. pirmenybėse. Prieš tai " A1“2 mas didelis ir reikšmingas vei-‘ |dogsų .
pergalę prieš ligšiol buvusį Ka- m. pir^ Luini: ‘ Andrius _I P^las, kuris bus lyg drąsus žings Bendrai imant, vyriausybė ir’

nit ‘ sccn°8 laimėjin,us'

čia vietą Užbaigoje pabrėžta- 5 JAV didmelsteriams tas Vanakojis - nepripažintą Tenka pasakyti, kad vietos būtų sugrązmat anksčiau pn- 
“Vaitonis ir Jurševskis savo lai-, FIDE yra suteikusi tarptautinio P°pt? Petrą Karką. Suflenavo, Balfo skyrius baigė savo metinį
mėjimais augštai iškėlė Lietuvos didmeisterio vardus, būtent — Grazma Raibiene. ' vajų efektingai ir įnešė nemažą
ir Latvijos vėliavas”. j dr. R. Fine, S. Rheshewsky, I. Visi vaidintojai, hors ir tu- į‘iaSį * bendrą salp°s darb4- Bal-

__ Detroitietis Kazys Škėma' Kasbdan- Larrv Evens ir A. Bis rgj0 iafc>ai sunkias pasirengimo °ynaus va y a .Sa\°
Htin.niiiis j i .. . veiklos pasekmes paskelbti ve-

puikiai pasirodė Michigano pir-'?u,er ,aDU ° a sąlygas, atliko savo vaidmenis ..
nybėse Ann Arbore, į kur šuva-i . — 1aPPt- šachmatu turnyras, pasigėrėtinai gerai. Komiškos ____;
žiavo 60 dalyvių. Pirmą vietą lai1 ivVks1^8 Dalias, Tęxas, ir kurio situacijos buvo pavaizduotos be ------

stovų diskusijų, kurio buvo
Teko patirti, k.d naujam, vien: Plėtos po to, ka, vyskupai, ~

paprašė panaikinti 1950 m. ak-:ciai sti\alge Mrs 8 bilionų hat-

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

2143 VVest 63rd Street 
Telef. PR 8-0833 Ir PR 8-0834

SKELBKITES “DRAUGE”

I). B. St.

t
A. A.

JUOZAPAS KOLECHUS

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVTNTNKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO

mėjo buv. Paryžiaus meisteris' ’eikalams yra sudėta $15,000. ti- didesnio šaržo, su skoniuiršili- 
Stephan Popel su 6‘į. ;C2; giant-'kisi ^usdauk},i Pa8a'j,lljorai^ste' ma. Suprantama, čia buvo jau

rą vietą dalinosi Kazys Škėma,' rio B. Smyslovo, didmeisterių
latvis L. Dreiberes. Poshel. East r,r Euwc- 8- s<ah>-
man, LeCorn ir Ragan, visi su- ter” lr kllas EuroPos ,r P,et,) 

rinkę po 51-.- taško.
— Dr. Alg. Nasvytis JAV

“Open“ pirmenybėse Clevelande 
surinko 61 :5*4» taškų.

— M. I uckis. buv. Lietuvos 
rinktinės dalyvis, šių metų Ar-į 
gentinos šachmatų klubo pirme-■

Amerikos garsenybes.
K

Los Angeles, Calif.
Pasisekęs Balfo parengimas
Balfo parengimui, kuris įvyko 

nybėse Buenos Aires baigė ket-! spalio 20 d. Šv. Kazimiero para- 
virtuo ju iš 20 dalyvių. Iv. —i pijos salėje, energingai buvo 
R. Saugineti 171;; :l’->, IT — O. | ruoštasi iš anksto. Per vietos 
Pano 17, III — Pelikan, IV — radijo pusvalandį, paeiliui ketu- 
M. Luckis 13|z2. ; ris šeštadienius kreipėsi su kvie

— I’. Šalkauskas, kuris šių mej timu remti Balfą skyriaus pirm. 
tų Vakarų Australijos pirmeny-1 V. Pažiūra, buv. pirm. V. Užda-
bėse laimėjo trečią vietą, du
kart buvo tose pirmenybėse ket 
virtuoju (1951 ir 1952).

čiami režisoriaus darbo vaisiai. 
Aktoriai žiūrovų buvo priimti y- 
patingai šiltai.

Merkisj Komedijos užuomazgoje gludi 
seno kavalieriaus Zabulionio pa
sipiršimas jaunutei Lili, kuri my 
Ii ir yra mylima jauno poeto 
Karkos. Eilę šalutinių užuomaz
gų ir atomazgų paryškina kiti 
personažai.

V. Gilys buvo geras ir įtiki
nantis tėvo rolėje, jis vertina 
žmonių vertingumą pagal tai, 
kaip jie .. . lošia pinaklį. Žibutė 
Balsytė ir V. Variakojis sukėlė 
žiūrovų simpatijas savo meilės 
pinakliu, kada jie turėjo nesusi-vinys, M. Aftukien'ė ir kun. L.

Jankus. Taip pat buvo ir kvie-Į nratimų savo tarpe ir čia pat a-
timai spaudoje. Nenuostabu, hu, greta vienas kito, kovojo dėl 

savo bendros lainpės. E. Dovy
daitienė ir K. Šakys, abu “naš
leliai”, veikalo eigoje susipažįs-, 
ta, įsimyli ir sutaria tuoktis, 
nes abiems “liūdna gyventi vie-| 
numoj”. Nelaimingiausias liko i

— Kanados meisterį P. Vaitonį Į kt d parengiman atsilankė neį- 
kviečia į savo metinį suvažiavi-1 prastai gausus Balfo rėmėjų 
mą Bostone Massachusetts šach skaičius. Parapijos salė buvo pil- 
matų vadovybė, kad jis čia va- nintelė.
sario 22 d. sužaistų simultaną su -
Massachusetts šachmatininkais.! Parengimu. Bjlfas parinko, su ....... . ................. ..........._ .......

— ęhieagos tarpkluhinėM lat-1 SItar« su »»os mėgėjų Zabu]ioni kuriam nepavyk0 j.
1,1T[ sambūriu. Jurgio Gliaudos vieno ................................v ų šachmatų klubas laimėjo II vp.kgmn ..Unil-S ninflk siteikti nužiūrėtai jaunutei

vietą. Žaidė J. Tums, G. Rude
lis, A. Mengelis, E. Gutmanis,
J. Kalninš ir kiti.

— Izitvis Edmar Mednis, ku
ris JAV “Open” pirmenybėse da 
linosi ketvirta vietą su 9:3 t«k., 
įkeltas į JAV šachmatų pirmeny 
bes, greta kitų 13 aukščiausią 
“National Rating” turinčių Ame 
rikos meisterių.

— Bostono lietuviai spalio 26 
d. padės tarpklubines rungty
nes, susitikdami su Brandeis uni 
versitetu pas save — So. Bosto
no Lietuvių Pieliečių Klube..

— Toronto ir Montrealio lie
tuviai spalio mėn. buvo suruošę 
žaibo turnyrą.

— Bostono jauniai Gediminas 
Šveikauskas, Saulius Vaičaitis 
ir Leopoldas Šveikauskas pelnė 
5 taškus Bostono komandai rung 
tynėse su New Yorko lietuviais, 
kuriose Bostonas iš viso pelnė 
61/" taško. Gražus jaunių nuo
pelnas! Tarklubinėse rungtynė
se Bostono lietuvių A komando
je žais jauniai Gediminas ir Le
opoldas Šveikauskai, o B ko-

mer-

f
A. a

POVILAS PKANCKCNAS
Gyv. 4209 S. Washtenaw Avė.
Mirė spalio 24 d.. 1957, 3:30 

vai. ryto. sulaukęs pusės amž.
Gimė Lietuvoje, Kilo ift Bir

žų apskričio. Pasvalio parapi
jos. Amerikoj^ ifigryveno 46 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Pranciška (Kuprytė, 
pagal pirmą vyrą Makarskie- 
nė). duktė Marian Dennis, žen
tas Samuel, anūkas I.awrence, 
švogeris Kazimieras Kupris su 
Seimą, švogerka Etnily Kupris 
su šeima, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Priklausė šv. Vardo Draugi
jai ir Liet. Ūkininkų Draug.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje 434S S. Cali
fornia Avė. .

Laidotuvės įvyks šešt. spalio 
26 d., įš koplyčios 9:30 vai.
ryto bus atlydėtas į švenė. P. 
M. Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčią. kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: žmona, duktė, žen
tas ir anūkas.

Laidotuvių direktorius Pet
ras Bieliūnas. Tel. LAfayette 
3-35 72.

Gyv. 4403 S. Maplewood Avė.
Mirė spalio 21 d., 1957. 8:20 

vai. vak., sulaukęs pusės amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kauno 
apskr.. Pajūrio parap., Pana- 
mėlių kaimo.

Amerikoje išgyveno 40 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Koše (Gečaitė), švoge- 
ris Krank Gečas, sesers duktė 
Adeline Klimas, jos vyras An
tanas, jų sūnus Alichael, sesers 
duktė Estelle Raymond, jos vy
ras Antanas, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. Lietuvoje liko 
brolis Antanas. 2 brolio dukte
rys — Josephine ir Stella. 
Priklausė Utenos Klubui. Buvo 
amžinas narys šv. Kazimiero 
Vienuolyno Rėmėjų Draufb: 
T. T. Jėzuitų Rėmėjų Draug.: 
švč. P. M. Nekalto Prasidėjimo 
Marijonų Kongregacijos Rėmė
jų Draug.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 434S So. Cali
fornia Avė.

Laidotuves įvyks šeštadienį, 
spalio 26 d., iš koplyčios 8:30, 
vai. ryto bus atlydėtas į Švenč. 
P. M. Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Žmona ir kiti gi
ni i nūs.

Eaidotuvfų direktorius Pet
ras Bieliūną? Tel. LAfayette
3-3572.

3914 West lllth Street 
Tei — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuc kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

JOHN F. EUDEIKIS
. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENA IK N ARTĮ

veiksmo komediją “Meilės pinak _ _
lis”, kurią sekė bufetas, šokiai gaitei ir su savo tūkstančio dole- 
ir įvairios pramogos. nų vertės kailiniais.

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA® EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Westera Avė. Air Condltloned koplyčia 
REpablio 7-8600 —- 7-8601 Automobiliams vieta

Ttama. kuris gyvena kitos* miesto dalyas; gausim* 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

NUO UŽSISENftJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo HENŲ, AT
VIRI/ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 

miegoti nes jų užsisenėjusios žaidos 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
ru ir skaudžių žaidų uždėkite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak- 
ti Vartokite Ją tapgi nuo skau
džiu nudegimų, JI tappgi pašalins 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
S18 Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETK’8 FOOT su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšlmą 
tarppiršūių Yra tinkama vartoti nuo 
žžiūstančios suskilHtos odos dedtr- 
vinių odos išbėrimų ir t f taipgi | 
tink a nia varoti va ikučia ms,kada pa ! 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų Ji yra. gera gyduolė nuo Iš i 
viršinių odos ligų. Le-
gulo Olntment yra 
parduodama — po 75 
centų, $1.25 Ir $3.M).
Pirkite vaistinėse Chi
cagoje ir apylinkėse:
Milwaukee, Wis., Ga
ry. Ind. ir Detrott Mi
chigan. arba rašykite 
ir atsiųskit Money Or
derį į —

LEGULO, Department D.., 
3618 W. Eddy St, Chicago 34, IH.

PAS8UDRIKA
s?- ■■ ' še TYI 'A

4 kambarių 120 gabalų pilnas įrengimas 

vertes $695.00 .................. už $4-95*00
Šis visas 4 kambarių setas — outfit susideda 

iš: 2 dalių Parlor seto: sofa ir fotelis; .5 dalių mie
gamo kambario seto: 1 komoda su veidrodžiu, 1 
vyriška komoda, 1 pilnos mieros lova, 1 springsi- 
nis matracas ir 1 Box spring; 1 gazinis pečius; 5 
dalių Chromium virtuvės setas; 2 staliukai prie so
fos; 2 stalinės lempos; 1 karpetas 9x12; 1 lino
ieum 9x12; 1 sieninis paveikslas; 100 dalių indų, 
peilių, šaukštų ir šakučių setas.

Viso 120 gabalu tiktai už

?495
Galite pirkti pas Budriką lengvomis išsimokėjimo 
sąlygomis 2 metams.

Kitas 3 kambarių pilnas įrengimas 

tiktai

JONAS ŽVIRBLIS
Gyveno 1324 N. 35th Avė., Melroae Pk., III.

Mirė spalio 23 d., 1957, 10 vai. ryto, sulaukęs 72 m. amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Alytaus apskričio
Amerikoje išgyveno 54 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Kazimiera (Gurec- 

kaitė), 2 sūnūs: Jonas, marti Marija; ir Alfonsas, marti Ele
na; duktė Elzbieta., žentas Victor Lyons, vienuolika anūkų, 
brolis Antanas Žvirblis su šeima, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Prikalusė Sv. Jono Draug. (Melrose Pk.į, Proviso Apy
gardos Draug.; ir šv. Vardo Draug.

Kūnas pašarvotas Bormann koplyčioje, 16th Avė. & Chi
cago Avė., arti Lake St.„ Melrose Parke.

Laidotuvės įvyks šešt., spalio 26 d., iš koplyčios 9:30 va. 
ryto bus atlydėtas , St. Charles Borromeo parapijos bažny
čią, 37th Avė., Melrose Pk., kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pamaldų bus nuli dėtas į šv. Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, duktė, marčios, žentas ir anūkai. 
. Laidotuvių direktorius J. Bormann. Tel. FI 4-0714.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 SO. VVESTERN AVĖ. UIO S0. 50th AVĖ.

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

TOvvnhall 3-2108. 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mes turime koplyčias^ 

v sos e Chieagoa iri 
Roselando dalyse ir I 

tuojau patarnaujame.!

Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak- 

I tį. Reikale šaukti 

1 mua.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

uz

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
- JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vice-President

6819 So. Wesfern Avė. Tel. GRovehilI 6-3745

5?

LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel YArds 7-3401

659 VVest 18th STREET
PETRAS P. GURSKIS

Tel. SEeley 3-5711

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

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

JURGIS F.
3319 S. LITUANICA AVĖ.

RUDMIN
Tel. Y Arda J 1138 1139

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC.
3241 South Halsted Street

Uždara Sekmadieniais. Atdara pirmadieniais ir 
ketvirtadieniais vakarais iki 9:30.

Budriko radijo valanda KETVIRTADIENIAIS nuo 6 iki 7 vai 
iš WHFC, 1450 kai. radijo stoties.

John W. 
Paehankis

Chester
Vitkauskas

Į paminklų patalpas ir atgal įneš visuomet parūpiname 

* transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien ir sekmad. nuo 9 vai. rito iki 5 vai. popiet.

|At»IRI>KITk. IIAHAK — III s PASTATYTA KAPIMŲ niEMMEt 
JOKIO IMOKLIIVIO. si MOKYSITE KAPINIŲ MEKOJE.

VASAITIS — BUTKUS
1146 S. 50th AVĖ., CICERO, III Tel. OLymplc 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 16th STREET Y Arda 7-0781

STEPONAS C LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET KEpuhlk 7-1213
*2314 W 23rd PLACE Vlrginia 7-6672

VANČEFUNERAL HOME
1424 S. 54H.li Avė. OLympic 2-5245 ir TOwnhall 3-9687
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TAUPYKIME SAVOSE ĮSTAIGOSE
PASIKALBĖJIMAS SUSKOLINIMO LYGOS PIRMIN

X Cicero Lietuvių Bendruo
menė su Cicero Labdarių kuo
pa, tai naujieji ateiviai su se
naisiais ateiviais^ organizuoja Sąryšy su spalio 20—26 die- suoti naujų gyvenamųjų namų j 

statybą ir šiaip įvairių daiktų j 
įsigijimą. Pagaliau taupymas

X Kun. dr. J. Vaišnora, MIC, lyyauja Juozo Kreivėno vado- 
atvyko iš Romos į Chicagą ir!vaujamas choraS( Br. Jameikie. 
apsistojo tėvų marijonų na- nės vadovaujamas- tautinių šo-

bendrą vakarą. Bus statomas nomįs minima Taupymo 8avai. 
rašytojo Krūmine “Pabaigtu-, tQ mūaų turėjo..

~ muzikalinis montažas, pasikalbėjimą su Lietuvių Tau- Į yra svarbus ir žmogaus sveika

tai. Žmogus, kuris sutaupo 
juodai dienai ir senatvei, ra
miau jaučiasi ir ilgiau gyvena.

Veikai, režisuoja muzikas Li- o ir skolinimo Lygoa pir. 
□aa-Linevičius. Pastatyme da-, mininku AttJustu Saldutei, ku- 

ris jau 30 metų vadovauja Mid-

muose prie Draugo, 6336 So. 
Kilbourn ave. Kun. dr. J. Vaiš
nora, kuris Romoje yra vienuo
lynų generalinis prokuratorius, 
Chicagoje pabus ilgesnį laiką.

X Marijona Melkienė,. 3248 
S. Green st., žinoma visuome
nininke ir gerų darbų rėmėja, 
Labdarių s-gos ir vienuolynų 
amžina narė, šiomis dienomis 
tapo amžina narė Lietuvių šv. 
Kazimiero kolegijos Romoje, 
paaukodama kolegijai 100 dol. 
M. Melkienės dukra vienuolė 
sesuo Marija Matilda yra Šv. 
Pranciškaus vienuolyne. Mel-

kių būrelis ir keletas gabių mė
gėjų aktorių. Parengimu rūpi
nasi energinga komisija, susi
dedanti iš inž. J. Arštikio, St. 
Bernatavičiaus, J. Baronaitie- 
nės ir P. Sriubienės. Parengi
mas numatomas gruodžio mėn. 
15 d. Šv. Antano parapijos sa
lėje.

X Ona Eisminienė, gyv. 3810 
Ivy St., E. Chicago, Ind., ato
stogavo Kneipp Springs sana
torijoje, Rome City, Ind. Ji ten 
praleido dvi savaites. Savo ato
stogomis yra labai patenkinta 
lr grįžo namo sustiprėjusi, ge-

kienė yra to vienuolyno stan,- raj pallsžjual 8U ja ato.
bi rėmSja. per praeit, uienuo- 8togav0 ir jO8 Ja.

rol, gyvenanti Skokie, III., irlyno rėmėjų seimą įrašius į am
žinus narius savo mirusius tė‘ 
vėlius.

X Dr. F. V. Kaunas, JAV 
armijos .majoras, lapkričio mėn. 
3 d. Cicero skaitys viešą paskai
tą apie atominį karą. Bus pa
demonstruota ir filmas. Su šiuo 
klausimu visi didmiesčio gyven
tojai turėtų susipažinti, nes po
litiniai horizontai labai apsi
niaukę. Paskaitą organizuoja 
L. Bendruomenė.

x Petro Judvičio 7 m. mir
ties sukaktį minint, spalio 14 d. 
už jo sielą buvo atlaikytos šv. 
mišios parapijos bažnyčioje, 
taip pat įvairiuose vienuoly
nuose, tarp jų ir viename Šven
tosios žemės vienuolyne. Velio
nies žmona Antanina Judvitienė 
yra nuoširdi aukotoja, toks 
pat buvo ir jos vyras a. a. Pet
ras.

jos sūnus Bruno Eismin. Jis 
yra amžinas Tėvų Marijonų 
Bendradarbių narys ir priklau
so Šv. Vardo bei kitoms kata
likiškoms ir labdarybės drau
gijoms. Gyvena kartu su savo 
mama E. Chicagoje. Ponia O. 
Eisminienė yra išauginusi dide
lę šeimą ir visi jos vaikai, iš
skyrus tik Bruno, yra jau su
kūrę savo šeimas ir labai gra
žiai gyvena.

X šv. Kazimiero-MarijoS 
Augštesniosios mokyklos alum- 
nietės ruošia “variety show” 
spalio 26 d. 8:15 v. v. Marijos 
Augšt. mokyklos salėje. Pro
gramą atliks apie 50 alumnie- 
čių.< Vakaro rengėjai yra Ade- 
lina Butkus ir Teresė Kripas.

land Savings and Loan Associa- I — Kokius patarimus galėtu- 
tion. mėt duoti pradedantiems tau

pyti?
Taupyti reikia pratintis nuo

— Kokios reikšmės lietu
viams turi dabar minima tau
pymo savaitė?

AUGUST SALDUMAS 
Prezidentas

Taupymas yra svarbus vi
siems, bet ypač mums lietu
viams tai vienintelis ir tikras 
būdas užtikrinti savo ateitį. Jei 
šiandien nemaža mūsų tautie
čių, ypač senųjų ateivių tarpe, 
turi įsigiję nuosavybes, ir šiaip 
ekonomiškai tvirtai laikosi, tai 
tik taupumo dėka. Čia daug 
prisidėjo lietuviškos taupymo 
bendrovės, kurių Čicagoje esa
ma 10 su 135 milionais dolerių 
turto. Reikia įsidėmėti vieną 
taisyklę: kas netaupo — tas 
nieko neturi. Taupymas pade

X Uršulė Petraitienėi, 3231, Lituanistikos mokyklos Tėvų 
S. Green st., varduvių ir gim-1 komitetan 1957-58 m. 1

tadienio proga buvo praeit,; x „ Motekaltts ak0 I 
sekmadienį ir pirmadienį ps-|nuo8 šok5jamSi „ Wp pat ir

smuikininkui Moksleivių At-kų I 
sąjungos, tradiciniam jaunųjų

da kelti ne tik atskiro žmogaus 
X Bronė Vadopalienė, Liuda ar šeimos gerovę, bet jis taip 

Bigelienė ir Jonas Švedas yra pat būtinas krašto gerovei Tik 
išrinkti Cicero Augštesniosiosįg santaupų mes galime finan-

mažens. Svarbu, kad tėvai iš
aiškintų vaikams taupymo rei
kšmę ir pradėtų pratinti juos 
prie taupymo atidarant jiems 
taupymo sąskaitą. Pradėti 
taupyti galima kad ir labai sai, 
maža suma, keliais doleriais, 
bet svarbu, kad taupymas bū
tų reguliarus: kas savaitė, kas 
mėnesį įmokant po tam tikrą 
iš anksto nusistatytą sumą 
Taupymui skirtą sumą reikia 
įnešti tuojau gavus uždarbio 
čekį, o nelaukti, kol apmokėsi 
visas “būtinas” išlaidas. “Bū
tinoms” išlaidoms ribų nėra. 
Kai apmokėsi tas visas “būti
nas” išlaidas, tai nieko neliks 
taupymui

Kaip Lietuvių Taupymo ir 
į Skolinimo lygos pirmininkas 
dar norėčiau • pridurti, pageida
vimą, kad lietuviai taupytų sa
vo tautiečių vadovaujamose ben 
drovėse. Kaip jau minėjau 
Chicagoje turime dešimt lietu
vių vadovaujamų bendrovių. 
Jos visos įsteigtos pirmųjų a- 
teivių lietuvių. Daugumoje 
bendrovių direktoriai yra mūsų 
tautiečiai. Visos lietuviškos 
bendrovės turi federalinės val
džios apdraudą indėliams ligi 
$10,000. — Jos moka augštes- 
nį dividendą,- nei kitataučių į- 
staigos. Tad lietuviams nėra 
jokio reikalo laikyti savo pini
gus kitur, kai turime savas pa
vyzdingai tvarkomas bendroves. 
— baigė pasikalbėjimą p. A. 
Saldukas.

1 I

Akram Hourani (kairėje), naujas Sirijos parlamento pir
mininkas, ir Sirijos ministeris pirmininkas Sabri EI - Assali 
tariasi Damaske Turkijos - Sirijos krizės klausimu. Vėliau 
El-Assali pareiškė, jog situacija “pagerėjusi". (INS)

Dėl slogos izoliuotos , 
25 įstaigos

Illinois viešosios gerovės di
rektorius dr. Bettag pranešė, 
kad laikinai izoliuojamos 25 
viešosios gerovės įstaigos, ku

CHICAGOS ŽINIOS
sveikinta artimųjų ir draugų. 
Uršulė visus maloniai priėmė ir 
pavaišino. U. Petraitienė yra 
nuoširdi visuomenininke.

talentų vakare. Vakaras įvyks
ta šio mėn. 26 d. 7:30 v. vak. 

x Alberta ir Jonas Purto- i Lietuvių auditorijoje, 
kai, 6425 S. Richmond st., Lab-i
darių są-gos reikalams paauko- X Kiek nuPlrkai Per spalio

Inžinierių perteklius 
Rusijoj?

Nesusidėk su tavernos 
merginom!

William Reid, kuris neseniai 1 Henry Berkhout, 26 m. vy- 
lankėsi Rusijoje, o dabar atvy-1 ras, tavernoje susipažino su

jo 50 dol. ir jų vardai bus įra
šyti į plytą, kuri bus įmūryta

mėnesį lietuviškų knygų? — 
gali paklausti tavęs pažįstamas.

naujam Labdarių pastate. Pur- Kad turėtum atsakyti
tokai yra žinomi visų gerų dar-1 isišyk nors vien* lietuvišką 
bų rėmėjai. knygą mepesio paskutinę savai-

i tę
X A. Petraitis iš Pongh-

keepsie, N. Y., įstojo nariu į 
Lietuviškos Knygos klubą, įmo
kėdamas 5 dol. metinio mokes
čio. Už tai jis gali pasirinkti

X Moterų s-gos 21 kp., Tovvn 
of Lake kolonijos, rengia žaidi
mų vakarą lapkričio 10 d. 6 v. 
v. šv. Kryžiaus parapijos avė

jau išleistų vertingų klubo lei- i tainėūe Bus daug dovanų ir to- 
dinių už 7 dol. 50 cnt. Klubo |džl. kviečiami skaitlingai 
adresas tas pat, kaip “Draugo”. Į atsilankyti.

X Algirdas Titus Antanaitis,' X Akt St Kielaitž ir W-

ko į Saugumo konferenciją 
Chicagoje, papasakojo, jog Ru
sija esanti prisiauginusi tiek 
inžinierių, kad esąs jų pertek
lius krašte ir tie technikai yra 
panaudojami sovietų įtakos iš
plėtimui atsilikusiose tautose, 
kaip Kinija, Indija, Pietų Ame
rika. Rusijoje esą išleidžiama 
kasmet po 4,000 inžinierių su 
pagilintu studijų kursu, su 
mokslo laipsniais, ir apie 13,- 
000 baigusių techniškąsias ko
legijas. Praeitais metais Rusi
ja gavusi 400 milionų tonų ang-

mergina. Ši pasisiūlė pašofe- 
riauti jo automobily. Kada jie
du vėl sustojo prie tavernos 
ir kai Berghout kiek pasiša li
no, mergina nuvažiavo jo auto
mobilį. Raktus buvo atidavusi 
jam, tačiau, matyt, buvo pali
kusi neužrakintą automobilio 
užvedimo įtaisą. Policija tuojau 
suskato tą tavernos mergšę 
gaudyti. Bebėgdama niuo poli
cijos su vogta mašina, ji atsi
daužė į keturias kitas mašinas, 
sužeidė kelis ir pati buvo sun
kiai sužeista. Jos pavardė Ann

lių. Rusijos pramonėje, kaip l Ganės, 22 m. amžiaus. Dabar 
fabrikuose, taip ir kasyklose, j ji' guli Jackson Parko ligoninė-

kinis deklamuoja Kristaus Ka- apie 20—30% darbininkų su- je. 
biauja lietuviškoje spaudoje, ra^aus minėjimo metu spalio daro moterys, 
priklauso krepšinio pergalių 27 d. 4 v. v. šv. Jurgio para

kuris savo raštais bendradar-

pijos salėje.

X Cicero Augštesnioji Litu
anistikos mokykla bendromis 
jėgomis su Tėvų komitetu ir 
Cicero Lietuvių Bendruomene 
prieš adventą rengia didelį vie
šą vakarą.

X Dr. Benediktas Ročkus
neseniai grįžo iš Vokietijos, ten 
baigęs medicinos mokslus, ir 
dabar Loretos ligoninėje atlie
ka stažą.

XX-mečio sukakties minėjimo 
komitetui, kurio rengiama pla
ti programa įvyksta lapkričio 
mėn. 9—10 d. d. Chicagoje.

X Meno parodą Jaunimo 
centre, 5600 S. Claremont ave., 
galima lankyti kasdien nuo 
6—9 v. v., o šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 10 v. ryto 
ligi 10 v. v.

X Lietuvių Katalikų Labda
rių s-gos seimas įvyksta gruo
džio 1 d. senelių vilos (Holy 
Family Vilią) Orland Park, Dl., 
patalpose.

X šv. Monikos našlių drau
gija rengia vakarą lapkričio 
24 d. 6 v. v. šv. Kryžiaus para
pijos svetainėje. Našliukės pa
žada visus svečius nuoširdžiai 
priimti ir pavaišinti.

X Stanley Kundrotas, 6916 
S. Maplewood, buvo parvykęs iš
kariuomenės atostogų pas savo; (Lith. Book uinb)
tėvelius. Jo tėvai yra žinomi 4545 W. 63 St., Chicago 29, Dl 
veikėjai bei rėmėjai. : _

BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įgtodsmi į Liet. Knygų Klabą ū 
įmokėdami 5 dol metinio mokesčio 
mea įgaliname p^r vienerius metai, 
pasirodyti kelioms naajoma gerai pa
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačio 
uždirbame 2.60 dol., nes knygų pa 
sirenkame nž 7.50 dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali bflti 
viai, pasiuntę 6 dol. žino adresą: 

LIET. KNYGOS KLUBAS

Sloga uždarė septynias
Apiplėšė namuose

ris buvo didžiausias, kokį iki bol
ševikų okupacijos pavyko paga
minti. Žmonės iš pradžių žiūrėjo į 
jj abejingai, manydami, kad jis 
pagamintas iš gipso. Ūkininkas, 

į norėdamas įrodyti, kad tai neap- 
I gavystė, pradėjo smalsuolius sū- 
i riu vaišinti. Pasirodė, kad sūris 
' buvo gaminamas paprasčiausiu bū 
j dų. Surūgęs ir pašildytas pienas 
| buvo supiltas j maišą iš penkių 
1 metrų drobės ir prislėgtas visa 
krūva akmenų.

Mokyklų biudžetas
Numatoma, kad 1958 m. Chi

cagos miesto mokyklų biudže
tas prašoks $230,000,000. No
rima padidinti atlyginimą 23,- 
000 tarnautojų, įruošti dau-

riose globojama apie 50,000 Į giau žaidimo aikštelių; pabran-
asmenų. Jose esančių žmonių 
nebus leidžiama lankyti nei gi
minėms, kol visi tų įstaigų įna
miai bus įskiepyti nuo aziatiš
kos slogos. Tikimasi tai pada
ryti apie lapkr. 1 d.

Banditai pas gemblerius
Ralph Kelly, kuris Elgine 

turi gembleriškų mašinų, pra
nešė policijai, kad kartą keli 
vyrai įsivežė jį automobiliu ir 
pasakė, kad nuo šiol vienas 
vyras bus jo partneris gemble- 
riavime, ir kad pajamos turi 
būti dedamos į bendrą sąskaitą 
banke. Kelly mano, kad tai pa
dugnių sindikato darbas. Jie 
taip veikią gana plačiai.

Dvynukai 21 vaiko motinai
Grant ligoninėje Alonzo Wil- 

liams žmona, 41 m. amžiaus, 
susilaukė dvynukų, kurie jau 
yra jos 20 ir 21-mas kūdikis. 
Dešimt vaikų dar gyvena su 
tėvais, serga kokliušu ir dėl to 
naujagimiai kolkas palikti ligo
ninėj. Visi 21 vaikai yra gyvi. 
Tėvų adresas: 1238 Cleaver St., 
Chicagoje.

76 metai vedybinio 
gyvenimo

gę yra ir vadovėliai. \

Nori palikti naikintuvus 
aerodrome

Illinois gubern. Stratton 
pasiuntė protesto raštą aviaci
jos vadovybei, norinčiai panai
kinti vieną naikintuvų eskadri
lę O’Hare aerodrome.

Bibliotekininkų centras
Amerikos Bibliotekų sąjunga, 

turinti 20,000 narių, nutarė, 
kad jos centro būstinė privalo 
būti Chicagoje.

Vengrai Chicagoje
Chicagoje yra apsigyvenusių 

1,700 naujų vengrų pabėgėlių, 
pasiekusių šį kraštą po pasku
tinio sukilimo Vengrijoje.

<<AS KĄ IR KUR
— Amer. liet. medikų žmonų 

klubo susirinkimas įvyksta ketvir
tadienį, spalio mėn. 31 d. 1 vai. 
p.p. pas S. Pautienienę, 4712 So 
Honore, tel. LA 3-19H5. Chicagoa 
ir apylinkių medikų žmonos kvie- 

1 čiamof? dalyvauti.
— Amerikos Liet. Gydytojų

draugijos susirinkimas įvyks š.m. 
spalio mėn. 29 d., 9 va), vak.. dr. 
Strikolio kabinete, 4645 S. Ash
land Ave.

Susirinkime bus demonstruoja
mas filmas apie ultra garsinį gy
dymą (ultrasounds therapy).

Kviečiami dalyvauti nariai ir lie
tuviai gydytojai svečiai, 'kurie su
sirinkime, jei norės, galės užpil
dyti pareiškimus įstojimui drau
gi jon.

— L. B. Brighton Parko apy
linkės valdyba spalio men. 27 d. 
3 vai. p.p. P. Vengeliausko svetai
nėje, 4501 S. Talman Ave., kvie
čia visus tėvus į visuotiną susirin
kimą Jaunimo Tautinio ansamblio 
reikalu.

Praeitą sekmadienį susirinki
mas negalėjo įvykti dėl mažo skai
čiaus atsilankiusių. (7 asm.). Kvie 
čiame visus, nes, nuo Jūsų pri
klauso asamblio likimas.

Tai bent sūris
Lietuvos kaimo šeimininkės pa

prastai gamina sūrius tiktai kepu
rės didumo, tačiau viena šeiminin
kė kartą pagamino sūrį, didesnį už 
autobuso ratą. Buvo suruošta Ma
rijampolės žemės ūkio paroda. Šia 
paroda buvo toks didelis susido
mėjimas, kad savus pavilionus tr 
ūkininkai pasistatė, išstatydami 
juose žemės derliaus bei namų pra 
monės pavyzdžius ir dar kaikurių 
dalykų, kurie-turėjo sudominti lan
kytojus. Džiugino žiūrovo akį gy-

Nedideliame artimųjų drau-,-tavai.’.daržov®9- staltiesės, 
juostos ir kiti namų apyvokos da
lykai. Tačiau daugiausiai žiūrovų 
spietėsi prie milžiniško sūrio. Ant 
specialaus stalo padėtas klaksojo 
sūris kaip didelė girnapusė, svė
ręs daugiau kaip pusantro centne
rio. Tas Mariampolės parodos su

Du banditai apiplėšė jauną 
mokyklas šeimą, pagrobdami $635 ir ke-

Net septynios mokyklos užsi-1 uų tūkstančių vertės kailius, ir 
darė dėl slogos Chicagos prie-, brangakmenius. Užpuolimas įvy 
miesčiuose Palatine, Rolling ko Skokie priemiesty, Fred 
Meadows ir Highland Grove. j Berland namuose. Vyras ir 
Apie ketvirtadalis jose esančių i žmOna žiūrėjo televizijos. Su- 
3,800 mokinių ir mokytojų dėl > skambėjo durų skambutis, 
slogos negalėjo ateiti į mokyk-| žmona nuėjo atidaryti durų.
lą. Kadangi Illinois valstybė 
moka priedus nuo ateinančių į 
mokyklą vaikų, tai dėl susegu
siųjų tos mokyklos kasdien tu
rėtų maždaug $1,000 nuosto
lio. Toks biudžeto sumažėjimas 
joms sunku pakelti ir dėl to mo
kyklos laikinai užsidarė.

Areštavo vogusius iš 
krautuvės

Chicagos policija areštavo 
du vyru tarnautoju ir dvi mo-

Pamatė du vyru, kurie sakėsi 
norį matyti jos vyrą. Kai ji nu
ėjo pašaukti, jie patys įėjo į 
namus, surišo abudu savininku 
ir apiplėšė.

Po 15 darbo valandų 
paroje

Dienraštis “Chicago Ameri
can" įsidėjo nuotrauką sesers 
Rozalijos, vadovaujančios Ma- 
rillac namui 2822 Jackson 
Blvd., Chicagoje, kur globoja-

teri, kurie per ilgesnį laiką iš ma iki 1,000 žmonių nuo 2 iki
102 metų amžiaus. Čia tėvai at
veda savo vaikus, išvykdami į 
darbą, čia paauguoli&i ir suau

Saks Fifth Ave. krautuvės, 669 
N. Michigan, išvogė įvairių pre
kių maždaug už $100,000 kai
ką nešdami paslėpę po drabu-,gesni randa kultūrinių užsie
niais mimų e globojami seneliai.

gu būrelyje Sidney Monroe 
Pugh, 8836 Carpenter Str., Chi
cagoje, ketvirtadienį paminėjo 
savo 76 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį. Vyras turi 97 
metus, žmona — 91. Jie turi 
šešis sūnus ir dukteris, 16 vai
kaičių, 25 provaikaičius ir vie
ną pro-provaikaitį.

Ar rožančius nužudytųjų?
Nužudytųjų Grimes mergai

čių motina paštu gavo juodą 
rožančių ir trumpą kojinę. Tie 
dalykai galėję priklausyti nu
žudytosioms. . Drauge atsiųsta
me rašte sakoma, kad tie daly
kai buvę rasti po mergaičių 
.dingimo nakties, kai “bernai
čiai kaip pašėlę valę savo ma
šiną...” Policija tą viską tiria.

Nauja milioninė ligoninė
Little Company of Mary pla

nuoja naują ligoninės priestatą, 
kuris kainuos $4.2 milionus. Jau 
šią žiemą bus pradėtas vajus 
sukelti būtiniausias lėšas. Jau 
yra 27 m. kaip Chicagoje vei
kia minėtoji ligoninė. Miestui 
augant į pietų pusę susidarė 
būtinas reikalas plėsti tą ligo
ninę.

Įkrito j skylę gatvėje
Irena Murphy, 28 m. amž. 

įkrito į 10 pėdų skylę, buvu
sią šaligatvyje 1001 N. Wells 
St. Nelaimingoji kenčia dėl vi
daus sužeidimų.

Lekiančios bombos iš laivo
Ligi šiol iš apyvartos išim

tas sunkusis kreiseris “Chica
go“, kuris buvo pirktas pini
gais, surinktais Chicagoje 1944 
metais parduodant bonus, da
bar bus paverstas baze lekian
čioms bomboms šaudyti.

L. B. Brighton Park’o valdyba

Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Suredagavo

Kon. K. Matulaitis, M.I.C. 
išleido

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija
640 puslapių; 8/, colio storumo

Kaina............................................... $3.00
1 Paauksuota .................................... $3.50

Tai viena i& pilniausių maldakny
gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; 11 novenų; visų sakramentų 
al&kinimai; psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams ir 
aboliucijai; maldos apaštalystės mal
dos; Sv. Valandos maldos; 33 glesm.; 
Velykų ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
lr t.t.

Maldaknyge "Viešpatie, ISklausyfc 
Manęs” yra labai gražiai išleista; at
spausdinta ant balčiausio lr geriau
sio popierio; tvirtai (rišta su paauk
savimu ar be; nemažos raides; daug 
ryškių iliustracijų.

Si maldaknyge yra geriausias pir
kinys Amerikoje. Užsisakykite tuo
jau.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
4545 VVest 63rd Street

CHICAGO 29, ILL.

Pirmoji tokia knyga lietuvių literatūroje!
Jau pasirodė knygų rinkoje seniai lauktoji

LIETUVIŲ BELETRISTIKOS 
ANTOLOGIJA, I dalis

redaguota poeto BERNARDO BRAZDŽIONIO.
Si Antologijos dalis apima visus lietuvių rašytojus, gimu

sius pereitame šimtmetyje. Iš viso sudėta 49 autoriai, pra
dedant Simanu Daukantu ir baigiant Marija Aukštaite...............

Panašios knygos Iki šiol dar neturėjome. Ji padės kiek
vienam geriau susipažinti su lietuvių literatūra. Ją turėtų įsi
gyti kiekvienas literatūros mėgėjas, plačiau apsiskaityti noris 
studentas ir kiekvienas šviesesnis lietuvis, kuris nenori 
atsilikti nuo savosios literatūros. Lietuvių Beletristikos Anto- 

bus labai graži dovana kiekviena proga, puikiausias na
mų bibliotekos papuošalas ir daugelio mūsų šviesumo liudininkas. 
Lietuvių Beletristikos Antologija yra patogaus formato, kie
tais viršeliais, su menišku dail. Romo Viesulo aplanku, tu
rinti 607 psl. Kaina $7.00,

Tuojau užsisakyti šią pirmos vertės knygą, siųsdami pinigus:

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

KAS TIK TURI GERA SKONĮ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPON j!

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, i š f i mo
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chirago je 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI —

FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So Halsted 8L Vlctory 2-4226
Atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9—9:30, 

kitom dienom 9—6, sekmadieniais 12—5


