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SATELITAI TURI ATGAUTI VISAS LAISVES 
Matulis sėdi pirmam suole 

SALOMĖJA NARKĖL1ŪNAITĖ 
Mūsų korespondentė Jungt. Tautose 

Vos pradėjus balsuoti Cabot masis iš keturių didžiųjų, todėl 
Lodge rezoliuciją, kad Kinijos de jam teko ir pirmasis spaudos 
legacijų sukeitimo klausimas bū- dėmesys. Blykčiojo šviesos kaip 
tų atidėtas kitai sesijai, delegatų I perkūnijos metu. Molotovas bu-
rajone prie sienos stovėjęs vyras \ vo fotografuojamas su Maliku, 
kažką ėmė šaukti ispaniškai. Sar 
gybiniai iš visų pusių šoko prie 
jo ir netrukus jau jis kone lėkė 
oru, vos liesdamas kojomis kili
mą, kai sargyba jį vedė iš salės, 
o jis vis šaukė. Pakilo toks triukš 
mas, kad pirmininkaujantis net 
plaktuku turėjo kaukšėti. 

Vėliau pasiteiravus paaiškėjo, 
kad tai buvo vienas argentinietis 
advokatas, kurį Perono valdžia 
buvo kalinusi ir kuris dabar nuo
latos gyvena JAV. Jis ispaniškai 
šaukęs, kad reikia pasalinti Pe
rono valdžios delegatus. 

Zarubinu ir Sobolevu. Visi jit> 
jau čia pažįstami, o Matulis sto
vėjo nuošaliau, tik vėliau kažku
ris foto reporteris visus sovietų 
delegatus paprašė papozuoti. 

Kai susėdo, tai Molotovas bu
vo iš pat krašto, šalia jo iš deši
nės buvo pavaduotojas Kuzneco-
vas, po to Malikas, Sobolevas ir 
Matulis. Jie visi sėdėjo prie pat 
stalo pirmoje eilėje, už jų nugarų 
dar sėdėjo po vieną, tuo būdu iš 
viso dešimt (kaip ir kiekvienos 
delegacijos). 

Sesijai pakilus nuo kėdžių, 
Vėliau Tautose gana plačiai M a t u l i s g t o v ė j o S a l i a M a l i k o it 

apie įvyki buvo kalbama ir juo- t a i ė j o i š g a l ė s K a j p p i e M a l i k o 
kaujama, kad kiekvienienais me p r i ė j o v i e n a s „ ^ l a i k r a ^ i o k o 
tais vis kas nors turi įvykti. Per- r e s p o n d e n t a s > M a t u l i s p a l i k o be
eitais metais salę sujudino ukrai- n a s i r ė m ė B d | t | p ^ ^ M ( d o t o . 
meč^i, kurie Višinskiui išėjus y ą k u r i s ± i a v o a p s u p t a s s a r . 
kalbėti is publikos galerijos r g y b m i u < g i t u o momentu Jūsų 
spaudos lože pabėrė lapelių, rei- k o r e g d e n t e i t e k o s u M a t u l i u 
kalaujancių UkrainaUaisvės. Į į m a t y t l J i s l y g i r n u s t e b o , 

šiemet ukrainiečiai reiškėsi, s u ž i n o j ę s k a d J T e s a m a Hetuvio 

korespondento, ypač, kad netikė
tai buvo užkalbintas lietuviškai. 
Sakėsi būsiąs gana užimtas, nes 
JT reikaluose esąs naujokas. Jis 
vilkėjo gana gerą pilką kostiu
mą. Papasakojo apie buvusią mo 
kytoją Eleną Samaniūtę, kuri 
dirbo Vilniuje Mokslo Akademi
joje ir kuri pastaruoju metu iš
tekėjo už prof. Jastrzębslkio ir 
išvyko apsigyventi į Lenkiją. 
Samaniūtė (Horodničiūtė) lietu
vių kalbą yra dėsčiusi Švenčio
nių lietuvių gimnazijoje, paskui 
mokytojavusi Vilniaus VD gim
nazijoje ir Vilniaus Universitete. 

Apie Vilnių ir Lietuvą daugiau 
papasakojo „senas pažįstamas" 

bet jie į JT patalpas nebeatėjo. 
Jie piketavo Sovietų Sąjungos 
delegaciją skersai gatvę esančia
me parkelyje. Nešiojo Ukrainos 
ir JAV vėliavas ir daugybę įvai
rių plakatų. Taipgi dalino lape
lius įeinantiems į JT patalpas. 

Pirmininkas be konkurencijos 
Sesijos pirmininką JT išrinko 

vieningai. Jose Maža, Čili diplo
matas ir ilgametis savo šalies at
stovas JT, surinko visus šešias
dešimt balsų. Jis dar sesijos ati
darymo išvakarėse spaudai vi
siškai teisingai sakė, kad neturįs 
konkurencijos. 

Šešiasdešimt šešerių metų am
žiaus čilietis perėmė pirmininko 
kėdę iš Olandijos užsienio reik. j lenkų atstovas dr. Katz - Suchy. 
ministro dr. Luns, kuris pirmi- Jis sakėsi lėktuvu skridęs iš Var-
ninko pareigas ėjo už Olandijos : šuvos į Minską ir Vilniaus aero-
atstovą dr. EeLco van Kleffens, j drome jam tekę laukti keletą va-
šiuo metu Olandijos ambasado- landų. Esą, dabar susisiekimas 
rių Portugalijoje. iš respublikų esąs gana laisvas. 

Naujasis pirmininkas kalba Sakė, kad žmonės keliauja be-
ispaniškai, angliškai beveik vi- j veik masiškai, 
siškai neįkanda. Tai šiek tiek ap
sunkins darbą spaudai, nes ispa
niškai nemokantieji sunkiai ga
lės prie jo prieiti. 

Be manerų, kuriomis pasižy
mėjo olandas van Kleffens, nau
jasis pirmininkas yra vienas žy
miausių Čili valstybės vyrų. Sa
vo metu jis yra buvęs ministru 
pirmininku, vidaus reikalų min., 
teisingumo ir švietimo min., se
nato pirmininku, ambasadorium 
Urugvajuje, Brazilijoje, Santo 
Domingo, Haiti, Panamoje ir Pe
ru. Su JT jis veikia nuo pat jų 
įsikūrimo. Čilės delegacijai J. 
Tautose vadovauja nuo 1951 m. 
Savo tėvynėje jis yra žinomas 
kaip visos eilės svarbių įstatymų 
iniciatorius ir autorius. 

Pirmieji žingsniai naujajam 
pirmininkui nebuvo visiškai sėk
mingi. Jei kiti anksčiau labai 
stengdavosi būti neutralūs, tai 
jis jau pirmojoje savo spaudos 

btatypos komiteto delegacija pas kardinolą. — Dienraščio " D r a u g o " naujų patalpų statybos komiteto de
legacija rugsėjo 19 d. lankėsi pas Chicagos arkivyskupą kard. S. A. Stritch, kad paprašytų jį būti to ko
miteto garbės pirmininku ir dalyvauti garbės svečiu nanjų pastatų kertinio akmens į švent in imo bankete, 
kuris bus 1956 m. kovo 18 d. Sherman viešbutyje. Jo Eminencija abudu pakvietimus noriai priėmė, i'ia iš 
kairės dešinėn žiūrint stovi: kun. V. Rimšelis, MIC, Tėvų Marijonų viceprovinciolas; adv. E. Stasiukaitis, 
statybos vykdomosios komisijos pirmininkas; inž. A. Rudis, generalinio komiteto pirmininkas; kun. V. 
Parulis, MIC, vajaus vedėjas; J. Em. kard. Stritch; prel. 1. Albavičius, Liet. Kat. Spaudos D-jos (Draugo 
leidėjas) pirmininkas; red. Šimutis, komiteto vicepirmininkas; kun. P. Cinikas, MIC, Tėvų Marijonų spau
dos gen. direktorius; Stasys Pieža, propagandos komisijos narys ir artimas " D r a u g o " bendradarbis. 

Bomby galybe 
WASfflNGTONAS, rūgs. 23. 

— Nuclear Science Service di
rektorius dr. Lapp ragina pa
skelbti pasauliui, kas yra JAV 
atominių bombų sandėliuose. 
Kai apie tai pasaulis sužinos, tai
kos reikalai pagerėsią. 

Jis mano, kad JAV turimose 
atominėse bombose yra tiek 
griaunamos jėgos, kiek jos susi-

Pardave avis, kad 
gelbety savo žemę 

LONDONAS, rūgs. 23. — Bri
tų Somalijos čiabuviai nomadai 
pardavė 6,500 avių, kad gautų 
pinigų apmokėti dviejų atstovų 
kelionę į Jungt. Tautas. Ten jie 
vyksta prašyti, kad Anglijai ne
būtų leista perduoti Etiopijai 
25,000 kvadr. mylių žemės. An
glija turi dokumentus įrodyti, 
kad toji žemė priklauso Etiopijai 
nuo 1897 m. 

Streikas? 
PARYŽIUS, rūgs. 23. — Šian

dien turėtų prasidėti streikas 
Prancūzijos geležinkeliuose, jei 
unijų vadovybes užsispirs vy
riausybės patarimo neklausyti. 
Premjeras per radiją apeliavo į 
geležinkeliečių patriotinius jaus
mus — nepalikti krašto be susi
siekimo tada, kada tokia sunki 
padėtis Š. Afrikoje. 

Geležinkeliečiai gi nori dau
giau atlyginimo. Vyriausybė pa 

Šiandien saikdinamas laikinasis 
Argentinos prezidentas Lonardi 

BUENOS AIRES, nigs. 23. — Vakar numatyta laikinojo Ar
gentinos prezidento gen. Lonardi instaliacija atidėta šiai dienai, 
kuri paskelbta ir nedarbo diena. 

Sukilėlių vado atvykimo \ sos-1 
tinę atidėjimas davė pagrindą 
įvairiems gandams ir spėlioji
mams, bet atrodę, kad inaugura
cija sostinėje atidėta tik todėl, 
jog pirma džiaugsmo demonstra
cijas norėjo surengti Cordobos 
miestas, Perono opozicijos cen
tras ir naujojo prezidento gim
tinė. 

Sukilėlių credo dar neaiškus 
Iš Oordobos eina ir sukilėlių 

pranešimai, iš kurių šis tas nu
manu ir apie būsimą politinę 
kryptį. Dabar skelbiama, kad nė
ra nė pralaimėjusių, nė nugalėju
sių, todėl nenorima kalbėti apie 
praeitį. Kviečiama sukilimu su-

siūlė tuojau pakelti atlyginimą 5 skaldytą tautą suvienyti taika ir 
proc., o 1957 m. dar pridėti 4 
proc. Premjeras praneša, kad pa
siūlymas yra rimtai apskaičiuo
tas ir daugiau nebus siūloma. 

• Formoza siunčia Vietnaman 
darytų iš dinamito, tenkančio 6 gydytojus ir 12 slaugių nuo ko 
kiekvienam žemės gyventojui po munistų pabėgusiems žmonėms 
keliolika tonų. I patarnauti. 

Malone matys vergus? 

Jis 
esąs gal vienintelis Sov. Rusiją 

S T ^ p ^ i e n T v ^ n a " a j **»*"*"?* mMkT ^ U " 
nuoširdus, antrųjų žodžiais ta
r i an t i 

Matulis sėdi penktas 
Iš spaudos ložės stebint dele

gacijų narius pamažu judant ir 
žvalgantis savų vietų, Juozą Ma
tulį sovietinėje delegacijoje len
gva buvo pažinti. Nedidelio ūgio, 
dabar visiškai baltais plaukais, 
jis ėjo su senais sovietų vilkais 
JT reikaluose. Molotovas su 
kompanija salėje pasirodė pir-

WASHINGTONAS, rūgs. 23. — Rusijoje už Uralo dabar esąs 
sen. Malone atsiuntė savo raštinei pranešimą su gana kritiškomis 
pastabomis apie JAV propagandas turinį ir kitus dalykus. 

Pirmiausia iis pretenduoja 7". .. ~ . . . 2 
gal ir arti. Tai esąs savęs ir kitų 
klaidinimas. 

Dabartinė propaganda veikian 
ti prieš Ameriką ne tik anapus, 
bet ir šiapus geležinės uždangos. 
Jis pataria geriau sutvarkyti 
Amerikos namus ir tų darbų tar
pe numato geresnį pasirengimą 
karui. Rusijos — Amerikos su
sirėmimo greit nelauktina. 

Malone praneša, kad jam esą 
pažadėta parodyti vieną darbo 

giau žinių apie žmones ir Sov. 
Rusijos ūkį. I r čia jis tvirtina, 
kad Rusija su savo satelitais tu
rės pakankamai kritiškų medžia
gų karui vesti. 

Antra, Malone peikia JAV už
sienio informacijos tarnybą, kad 
ji klaidinanti, Amerikai priešus 
gaminanti. Jam ypač nepatinka 
JAV informacinių įstaigų sklei
džiamas gandas, kad sukilimas 
Sov. Rusijoje ne tik galimas, bot 

darbu. Sukilėliai kalba ir apie pi
lietinių laisvių atstatymą, bet 
tuo reikalu dar maža aiškumo. 

Taikos sąlygos neskelbtos 
Abiejų pusių pasirašytos tai

kos sąlygos nepaskelbtos, bet ne
atrodo, 'kad peronistai karininkai 
būtų nieko negavę. Gen. Molina, 
Perono laikų armijos vadas, ir 
dabar tokiu titulu pasirašinėja. 
Net sakoma, kad jis įeinąs j ke
turių karininkų komisiją, kuri 
laikinai valdys Argentiną gen. 
Lonardi vadovaujant. Komisijos 
sąstatas dar nepaskelbtas. 

Peronas ant Paragvajaus laivo 

Peronas tebėra ant Paragva
jaus laivo Buenos Aires uoste. 
Paragvajaus ambasadorius pa
prašė leidimo išplaukti laivui su 
tremtin bėgančiu Peronu. 

Žinojo receptą, bet sau 
nepritaikė 

Vatikano leidžiamas sekmadie 
nio žurnalas primena paties Pe
rono išsipranašautą likimą. Pe
ronas pralaimėjo netekęs šaH-

stovyklą, tačiau ne visas dar jo ninku tada, kada visiems savo 
kelionės tvarkaraštis esąs žino
mas. 

1951 m. kovo 15 d. taip pasaky
damas: „Kartais vadai pradeda 
manyti esą pasiekę garbės viršū
nę ir ima elgtis kaip pusdieviai. 
Tada jie pradeda kasdien klaidas 
daryti. Vadai yra tik žmonės, su 
visomis žmogaus silpnybėmis... 
Kai vadas pradeda save laikyti 
pusdieviu, jis yra pralaimėjęs. 
Jis piktnaudoja savo autoritetą 
ir savo galias, jis nebegerbia žmo 
nių ir niekina tautą. Taip jis pa
sirašo mirties dekretą". 

Laisvi birželio sukilėliai 
Lonardi laimėjimas atnešė 

laisvę ir nepasisekusio birželio 
16 d. sukilimo vadams. Sukilimo 
organizatorius adm. Calderon 
peronistų karinės tarybos buvo 
nuteistas kalėti iki gyvos galvos, 
o laivyno ministeris Olivieri 
pusantrų metų kalėti. Dar 56 ka
rininkai buvo gavę mažesnes 
bausmes ir pašalinimą iš laivy
no. Atsidarė kelias namo grįžti 
ir Urugvajun pabėgusiems kari
ninkams. 

Turkija nenorinti 
griauti draugystes 

ANKARA, rūgs. 23. — Turki
jos premjeras Menderes pranešė 
valst. sekr. Dulles, kad Turkija 
nemano griauti draugystės su 
Graikija dėl Kipro salos i r visa
da su skausmu prisimins Istan-
bulo ir Izmiro įvykius, kuriuos 
sukėlė komunistai ir kairieji ele
mentai. 

Tai buvo atsakymas į Dulles 
laišką, prašant greit susitaikinti 

j ir negriauti Atlanto pakto ben
druomenės. Graikijos visuome
nei Foster Dulles laiškas nepa
tiko jau vien dėlto, kad nepakal
tino turkų už antigraikiškas 
riaušes. 

• JAV karių vestuvės su An-
priesama paskelbė kovą iki tnir- glijos moterimis siekia iki 250 
ties. Savo Hkimą jis pavaizdavo 'per mėnesį. 

Primine Dulles, norįs matyti 
brėkštant kitą taikos gadynę 

NEW YORKAS, rūgs. 23. — Vakar valst. sekr. Dulles atidarė 
Jung t Tautose bendrąsias diskusijas su viltimi, kad tarptautinė 
atmosfera gerės ir šaltasis karas pasibaigs. 

Tai buvo bandymas įvertinti jZ^ T • 
tarptautinę padėtį ir daryti alau- fclSenhOWeriS gaVCS 
zijas ta kryptimi, kuria norima 
matyti įvykius riedant. 

Dulles pareiškė manąs, kad 
nuo pereitų metų sesijos tarptau
tinė atmosfera žymiai pagerėjo, 
todėl esą pagrindo manyti, kad 
per ateinančius mėnesius bus ga
lima padaryti konstruktyvių 
sprendimų. 

Dulles mano, kad laikymas su
skaldytos Vokietijos yra nusi
kaltimas prieš gamtą, todėl to 
klausimo sutvarkymas yra pri-

- Bulganino laiške 
DENVEB, nigs. 23. — Prez. 

Eisenhowerio spaudos sekr. pra
neša, kad Sovietų premjero Bul
ganino prezidentui atsiųstas laiš 
kas, kurio nuorašai įteikti ir An
glijos bei Prancūzijos premje
rams, bus netrukus paskelbtas 
gal su prez. Eisenhowerio atsa
kymu. 

Paryžiuje sakoma, kad ilgas 
Bulganino rastas liečiąs dabar 
vedamas nusiginklavimo dery-

brendes. Europoje niekad nėra b a f l J a a ^ N e w Y o r k e 5 ^ 
tybės. Vakar posėdis buvo atidė
tas, spėjama, laukiant vakarie-

buvę taip saugu, kaip esą dabar. 

DuUes kalbėjo ir apie satelitų 
išlaisvinimą 

Kai satelitų ir Vokietijos pro
blemos bus sutvarkytos, visų su
tar ta Europos saugumo sistema 
užbaigs neramias gadynes ir at
neš taiką, kurią visai įtvirtins 
nusiginklavimas. 

Anot Dulles, palankiai pradėję 
riedėti įvykiai ir Tolim. Rytuose. 
Kad ten galėjo karas kilti, Dulles 
neginčijo. Jo esą išvengta Jungt. 
Tautoms, atskiroms vyriausy
bėms i r asmenims padedant švel
ninti JAV i r kom. Kmijos nesu
tarimui. 

Toliau Dulles prašė pritarti 
prez. Eisenhowerio pasiūlymui 
pasikeisti tarp Rusijos ir JAV 
karinėmis žiniomis ir leisti orinę 
inspekciją abipusiškumo pagrin
du. 

Paskutinį dešimtmetį žymėjo 
vietiniai karai, subversija, gin
klavimosi lenktynės ir užsispyri
mas savo nusistatymuose. Atro
dytų, kad ši gadynė gal jau bai
giasi. J is tiki, kad to norėję visi 
Ženevoje posėdžiavę keturių vy
riausybių vadai. Jų susitikimas 
sukūręs naują dvasią. Kad tas 
pasitarimas neliktų epizodiniu, 
bet taptų istoriniu, po jo turi 
sekti taikingos raidos gadynė. 

Šiandien savo pareiškimą da
rys Molotovas. 

Vakar namie kalbėjęs Anglijos 
užsienio reikalų ministeris Mac-
millanas pareiškė, kad Vakarų 
diplomatija pradeda naują perio
dą santykius su Rusija tvarky
dama. Jis bus ilgas, bet derybos. 
turės būti vedamos lygybės pa
grindu, o ne remiantis prielaida, 
kad Vakarai kariškai stipresni 
už Rusiją. Šitas elementas dery
bose dabar nebegalįs būti svar
biausiu ginklu. { 

čių reakcijos į Bulganino raštą. 

Duoda kelis rublius 
potvynio aukoms 

VVASHINGTONAS, nigs. 23. 
— Maskva tebevysto savo gero 
elgesio ir minkšto šypsnio diplo
matiją, tikėdamasi kada nors su 
laukti ir užmokesčio.. 

Paskutinis mostas yra įteiki
mas 25,000 dol. čekio JAV Rau
donajam Kryžiui, kad sušelptų 
Naujosios Angbjos potvynio au
kas. 

• Chiang Kai-sheko armija 
paleis 25,000 senų kareivių, o jų 
vieton paims jaunesnius. 

Rugsėjo 23 d.: iv. Teklė. Lie
tuviškas: Kernius. 

Oras Chksigo jc 
Galimas lietus, temperatūra 

apie 70 laipsnių. 
Saulė teka 6:39, leidžiasi 6:48. 

Jote Masą, žymus Čilės valstybi
ninkas, išrinktas J u n g t Tnutų 10 
sesijos pirmininku. ( l ^ S ) 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Jung t . Tautų sesijos d a r b o t v a r k y m o komi te t a s 7 bal

sa i s pr ieš 4 a t m e t ė Graiki jos p r a š y m ą į rašy t i d a r b o t v a r k ė n 
Kipro salos klausimą. Šį k a r t ą i r J A V balsavo k a r t u su An
glija, P rancūz i ja i r k i ta i s . J A V a t s t o v a s su t iko , kad šį klau
simą ger iau t v a r k y t i r a m i u diplomat in iu keliu. 

— Kongreso komisijos turi žinių, kad JAV pastaruoju laiku 
apverčiamos daugybe komunistų propagandos leidinių. Šiuo metu 
viena senato komisija tą reikalą tiria. 

— Argentinoje sukilėliai paleidę visus Perono politinius kali' 
nius, kurių dauguma kalėjo be teismo sprendimo, žadama grąžinti 
ir neteisėtai konfiskuota nuosavybė. Paleistas Argentinos parla
mentas. 

— Bulgarija pranešė sumažinanti savo kariuomenę 18,000 
vyrų, o Vengrijos vyriausybė atsiuntė telegramą Jungt. Tautoms, 
prašydama ją priimti į narių tarpą. 

— Pirmą kartą per 15 metų Tunise nebėra karo stovio ir grą
žintos visos piKetinės laisvės. Karo stovį panaikino tunisiečių 
vyriausybė, sudaryta po naujųjų sutarčių įsigaliojimo. 

— Vakar Lybijoje prie Tripolio nukrito britų keleivinis lėk
tuvas ir žuvo 15 asmenų. Likę St išliko gyvi, bet jų tarpe yra sun
kiau sužeistų. 
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3139 S. Halsted SALIO PAKŠTO SVETAINĖ D An. 6-9443 
Šeštadienį, rugsėjo metu 24-tę dienę — L I E T U V I Š K A I R P R A M O G I N E M U Z I K A — Pradžia 7:30 valandę vakare. 

SPALIO I DIENĄ _ ŠEŠTADIENĮ — LIETUVIŲ AUDITORIJOJE ĮVYKSTA BALIO PAKŠTO ORKESTRO SUKAKTUVINIS PARENGIMAS. NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI. 
&-

Klubo meninė veikla. Ypatin
gai aktyvi šįmet yra Kovo tau
tinių šokių grupė, kuriai vado
vauja A. Bernotaitė. Grupėje į 

Redaguoja JONAS SOLICNAS, 5254 S. Trumbull Ave., 

Chicago 32, 111. Telefonas PRospect 6-2796 

Australijos lietuviai sportuoja 
A. LAUKAITIS, Australija 

Australijos lietuvių sportinis, dimu jis iškilo j geriausius sos-
gyvenimas yra gana aktyvus ir tinės žaidėjus ir vietiniai laikraš 
judrus, štai Adelaidėje Vyties, čiai labai palankiai apie jį atsi-
krepšinio sekcija turi dvi vyrų, liepė. 
vieną jaunių ir vieną moterų Šiuo metu vykstančiose šach-
krepšinio komandas. Vyrų pir- matų pirmenybėse labai gerai 
masis penketukas š'ais metais stovi J. Žilinskas, kuris yra vie-
laimėjo P. Australijos meisterio nas prmaujančių šachmatinin-
vardą. Pirmenybėse Vytis tega- kų. 
vo tik du pralaimėjimus ir su- A k t y v u i Sydnėjaus Kovas 
rinko daugiausia taškų. Pirme
nybių metu daugiausia taškų įvykusiame metiniame SK Ko 
pelnė Ignatavičius (246), kuris v a s susirinkime buvo išrinkta 
yra Vyties ir Australijos rinkti- naujoji klubo valdyba: A. Lau 

DETROITLEČIAI 
SPORTININKAI 

IR SPORTININKES! 

0 / , „ . . . ~ i • . . S. m. spalio 2 d., sekmadienį, 
yra 36 sokeja,. Grupe jau ta- 1 2 v a l £J 3 u m o a " A n U . 
rėjo vuų e.lę pasirodymu ir tu- n Q i j o s m o l c k l o j e ( p o ^ 
ri daug p a k i t i m ų dalyvauti f viauotinis Detroito 
hetuv ų ir australų programose. K o v o 

narių susirinkimas. 
šokėjai taip pat yra numatė ^ o j e : J ^ r f p . valdybos 

netrukus suvaidinti Sydnejaus š i m a S f n a u j o s i o g v M ^ 
lietuvių visuomenei Buhalteri- r i n n a n a ^ ^ 
jos klaidą". Spalio men. Kovas m a g fr m ^ ^ ^ . ^ y . _ 
kartų su vaikų teatro studija - D e t r o i t o ^ Q 

DR. VL BLAŽYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Damen Avenae 
(Kampas 47-tos ir Damen Ava.) 
Vai. kasdien nuo 6—t vai. vak 

šeštadieniais 8—4 vai. vak. 
Trečiad. Ir kitu laiku pa^al sutart) 
T e l e t ofteo LArajette 3-8048 

WAlbrook 8 —18 

stato "Eglę, žalčių karalienę". 
Režisuoja vaikų teatro studijos 
vadovė V. Saudarg'enė. 

Pr. Mikus atgavo meisterio 
vardą 

Nesėkmingai dėl akies prakir-

ir lietuvės, prašomi —įsijungti į 
lietuviškojo sporto veiklą. Dar 
nemažas lietuviškojo jaunimo 
skaičius stovi nuošaliai nuo spor 
tinio gyvenimo. Detroito Kovas 
yra pasiryžęs savo veiklą taip 
praplėsti, kad apjungtų visą De

ra, ofteo H E . 4-8848, rea H E . 4-9824 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvtr.. p e n k t 1-4 Ir T-8, 
antr. 1-6, treč. Ir ieit pagal sutartį. 

Dr. Nina KRIAUčELIūNAITI 
(Gydytoja Ir ObirurgS) 

MOTERŲ I.IUV I R A K I ' H K I U J O S 
SPECIALISTE 

2750 Wcst 71st Street 
(kampas 7 l s t Ir Callfornia) 

Tel. ofiso ir re*. REpublic 7-4146 
Vai. 11-2 Ir €-9 v. v. ftest. 1-4 p. p. 

Kitu laiku pagal susitarimą 

timo pralaimėjęs vidutinio svo-Į troito j ietuvišką' iHa^nimą.^i-
no Au.tral.joa m e k e n o fctulą i g i k v i e č i a m i v i s į n a r i a i i r n e M 

nės kapitonas. 
l ietuviai rinktinėje 

italui C. Marchini, Mikus vėl at 
gavo meisterio vardą nugalėda 
mas tą patį italą Brisbanės sta 
dione. Rungtynes stebėjo gau 
sus žiūrovų skaičius. 

Kitose rungtynėse M:kus nu
galėjo žinomąjį australą Don 
Johnson. Lietuvio geresnė tak
tika įveikė smarkius australo 
smūgius ir rungtynės baigtos 
pelnyta Mikaus pergale. 

kaitis — pirm., Br. šaltmiras — 
vicepirm., V. Šutas — sekr., J. 
Baikovas — ižd., A. Bernotai-

Pasibaigus P. Australijos pir-; tė — meno sekcijos vadovė ir N. 
menybėms šios provincijos krep- j Gudeikaitė — narė. 
šn io sąjungos atstovai ižrinko Susirinkime taip pat buvo į-
geriausius žaidėjus ir sudarė teiktos šių metų stalo teniso Netrukus Mikus kovos prieš 
rinktinę, į kurią buvo išrinkti Ig • meisteriams dovanos. Nugalėto- Italijos vidutinio svorio meiste-
natavičius (kapt ) , Gurskis, Ja- j ju klubo pirmenybėse tapo V. rj a r b a su vienu iš geriausių 
ciunskas ir Petkūnas. Rinktinė! Karpavičius, antrasis — E. Li-1 Australijos boksininkų. 
netrukus numato keletą rungty- j niauskas ir trečiasis — V. Bin-
nių su kitų valstybių rinktinė-1 kis. 

I 
Šachmatų žaidynes laimėjo N. 

S. W. valstybės rinktinės daly-

riai atvykti į šį svarbų susirin
kimą Per savąjį sportą parody
kime savo mylimai pavergtai tė
vynei Lietuvai, kad jos neužmir
šome ir laukiame jos laisvės! 

Detroito LSK Kovas Valdyba 

mis. 
Į P. Australijos jaunių rinkti

nę buvo išrinktas jaunasis Vy
ties žaidėjas Lapšys, kuris bū
damas augšto ūgio yra vienas 
geriausių Adelaidės žaidėjų jau
nių grupėje. 

Popularėjant moterų krepši
niui Australijoje, lietuvės taip 

MAŽOSIOS KREPŠINIO 
LYGOS REIKALU 

lovai. Dovanas įteikė ALB Kraš 
to Valdybos vicepirm. V. Donie-
la. Susirinkime dalyvavo apie 
170 Kovo narių ir rėmėjų, 

pat sukruto ir dabar jau turi i Krepšinis. Kovo krepšinio ko-
komandą, kuri ne kartą gražiai manda šįmet žaidžia dviejose 
pasirodė ir šiuo metu dalyvau-, žiemos krepšinio pirmenybėse — 

M. K. L. pirmenybės nebuvo 
vis ir universiteto meisteris V. I baigtos, tačiau likusios rungty-
Patašius. Antroji vieta teko J. | tynės neturėtų įtakos pirmeny-
Mašcinskui, terčioji — K. Venc-;bių laimėtojui išaiškinti. To pa-

Kefcalt^ikiftt 
visose 

maisto 
krautuvėse 

šios 
skaniausios 

duonos. 
Jeigu negausite, 

kreipkitės 
1 kepykla 

V. DŪKŠTAS, 
1800 W. i^ta St 
Telef. LA 3-1610 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
#817 South Westen. Avenue 

Clucago 29, I1L 
Pasimatymai pagal fDtartltt 
Telefonai REpublic 7-4900 

GUttidencija: GKovehill 6-8161 

ŪR. T. DUNDULIS 
f D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

4 1 5 7 A r c h e r A v e n u e 
l'fteo rsJ.: nuo 2-4 ir nuo 8-8:80 vai 
-ak Šeštadieniais nuo S iki 4 popie 

freč adienials pasai sutarti 
Ofiso teL Vlrginia 7-098* 

dfezkteucijoe teL BKveriy 8-S844 

DR. IRENA KURAS 
(Gydytoja Ir Cnlrurgt) 

KADIKIŲ I R VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTO 

71S6 Sonth YVestern A venos 
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penkt&d 
nuo 11 vai. ryto — i • . p. p. Ir nuo 
C T. — t vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 • . p. p. Sefttad 11 
^al. ryto Iki I vai. popisu 

Ofise tel. R E . 7-1188 
*W vYAIhmn* 5-879* 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 So. Ashland Ave., Chicago 
VAL. nuo 2—4 lr «—8; trečiad.. see-
tad. lr sekmad. tik pagal sutarti. 
Jeigu neatsilieps virftmiotti telefonai, 
TeL ofiso YA 7 - 4 m i . rer-. PK 6-ltSO 

saukite MIdvray S-OOOl 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
Nauja* adresas: 4255 W. 63rd 84. 

Ofiso Ul. KEUarAe 6-4410 
B e d d . t e l e t GRo^eoll 6-04MT 

Valandos: 1—t p. m. 7—8* p. m. 
Penktadieni tik popie t 

Tročiad. ir ieštad. paaaJ sutarti 
• ' • " -̂ t*1 

Ofiso teL CLsffftde 4-88M 
1-1171 

VIrginia 7-OSOO. 
REpubtio 7-ase-

ja pirmenybėse. Paskutinėse Vy 
ties rungtynėse Vyties moterys 
pralaimėjo prieš pirmaujančią 
West Torrens pasekme 13:22. 
Vytis ypatingai gražiai pasirodė 
prieš Mairon penketuką, nugalė
dama ją 15:14. 

Vyties moterų komandą suda
ro Gumbytė, O. Kelertaitė, Užu-
balytė, S. Kelertaitė, M. Keler
taitė ir R. Damasavičiūtė. 

Vyties futbolininkai taip pat 
yra judrus. Dalyvauja P. Aust
ralijos pirmenybėse ir dabar 
yra antroje vietoje. Vytis ant
rojo pirmenybių rato pradžioje 
nugalėjo Birkall 3:2, bet turėjo 
nusileisti gerai žaidžiantiems ita 
lų Juventus futbolininkams 2:5, 
kurk pirmenybėse dabar yra 
pirmoje vietoje. 

Australijos lietuviu sporto 
šventė 

A klasės ir N. S. W. augšto joje 
lygoje. A klasėje Kovas yra ant 
roję vietoje. Kovo komandą 
daugumoje atstovauja jauniai, 
kurių ypatingai pažymėtini yra 
Kemežys, Protas ir Daukus. 

Augštojoje lygoje žaidžia pa
čios geriausios N. S. W. valsty
bės komandos. Iš pažymėtinų 
laimėjimų šiose pirmenybėse ten 
k a laikyti Kovo laimėjimus prieš 
stpriąją amerikiečių Mormons 
komandą 54:53 ir prieš 1954 m. 
valstybės meisterį 48:43. 

Futbolas. Kovo futbolininkai 
žaidžia Sydnėjaus šiaurės dis-
trikto A klasės pirmenybėse, 
kuriose jie pirmauja teturėdami 
tik vieną pralaimėjimą. Futbo
lininkai yra padarę didžiulę pa
žangą ir dabar stropiai ruošiasi 
lietuvių sporto šventei. Sekcijai 
vadovauja J. Baikovas. 

Stalo tenisas. Klubas šiais 

sėkmėje Detroito Kovas skelbia
mas šios lygos krepšinio ir sta
lo teniso pirmenybių laimėtoju. 
Šiam koviečių laimėjimui atžy
mėti numatoma skirti vienkarti
nę dovaną. 

Kanados sporto apygarda ne
numato organizuoti šių pirme
nybių sekančiam sezonui, kadan
gi nerasta tam pritarimo Kana
dos lietuvių sporto klubuose. Pa 
gausėjus krepšinio komandoms 
Kanados teritorijoje, bus sten
giamasi suorganizuoti pirmeny
bes Kanadoje. Kanados S. A. 

I L OflSO 

DR. BR. 6 A I 2 I 0 M S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
'speo. motery ttgo* lr akuserila) 

4059 Archer Avenue 
Kampas Archer ir Callfornia Ava 

VAL.: 2—I lr e—S • . p. p 
•ettadtentais 2—7 vai. p p,, 

išskyrus sekmadienius 

TeL ofiso lr rez. WAlbrooa S-3388 

DR. S. GEŠTAUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2624 W. 71st S t 
Kampas 71st lr Talman Ave. 

Vai.: Nuo 7 lkl 9 vak. Sekmadieniais 
tik susitarus. 

TeL ofiso TA. 7-5557, re*. R E . 7-4M« 

DR. FRANK C KWIM 
(KVIECINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. lkl 8:10 

TeL ofiso GR. C-Mtt , PR. 6-47*7 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPKC. CHIRURGINES LIGOS 
2 4 2 5 YVeat 6Srd S t r e e t 

(Kampas Csrd ir Arte l iam 
VAL. 2—4 p.p. Ir nuo S—8 v. vak. 

4 popiet. 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1724 VVeat 47th Street 
Kampas 4 7 U J lr Hermltage 

Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 Iki i v. vak. 
ftefttad. nuo 2 iki 4 vai., i iskyr s H c 

Seštad. 2-
Trečiad. ir sekmad. uždaryta 

Kalėdų atostogų metu (ju čia m e t a i g { a u g t r a , ų p i r m e n y b e g „ . 

' r statė 3 komandas. A klasėje žai-
,vyks fcstoj! Australijos lietuvių d ž į a L i n i a u g k a j^maUs ir Bin 
sporto švente. Šiai ivente i jau k a u s k a g M k o m a n ( ^ g u . 
dabar smarkia, ruošiamasi. 1 £ . L S l i a f e r t a i t ė Laukaitienė ir 
noma, kad be Melbourno, Syd- G u d e i k a i t ė 
nejaus ir Geelongo atvyks ir sos 

CONRAD'AS FOTOGRAFAS 
(UETUVI8) 

Moderniškai įreng
ta vieta jvairioms 
nuotraukoms. Spe
cialybė — vestuvSa. 
Jaunavedžiams duo
dama puiki ir brau 
gi dovana. Sažiuin 
gai ir gražiai atlie 
kamaa darbas. 

414 West 63rd Street 
Tel. ENg. 4-5883 arba ENg. 4-6840. 

DR. JUZE ir KĘSTUTIS 
A G L I N S K A I 

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2300 West 61 Street 

Vai. — pirm. ir antr. 10 lkl l t ryto: 
2 lkl 4 ir 6 lkl 9 popiet; ketv. ir 
penkt. t iki 4 ir C lkl 9 popiet; i e i t 
10 iki 2 popiet. 

Ofiso teL PRospect 6-1TM 
Res. tel. GRovetmlM S-5—S 

TeL ofiso H E . « -6sM. rw. PR. 6-7333 

BR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 VV. GaiTield Blvd. 
V A U : 1—A lr 6—» 

šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p., 
Išskyrus ketvirtad. ir sekmad. 

DR. ANNA BALIUKAS 
Aklu, ausų, nosies ir gerkite ligos 

— Pritaiko akinius — 
6 3 2 2 S o u t h YVestern A v e n u e 

Valandos: Antradieniais lr penkta
dieniais nuo 7 ligi 9 vai. vak. Seštad. 
nuo 10 ligi 12 lr nuo 1 Ugi S v. p. p 
Kitu laiku tik susitarus. 

Ofiso telefonas: PR. 8-3229) 
Rea. telef. WAlbrook *-507« 

TeL ofiso A R 9 - 0 1 S 1 ; r « a . G R 2 - t 2 0 S 

DR. JUOZAS BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

NORTHVTEST MEDICAL C B N T E B 
2336 W. Chicago A v e , Chicago 22, 111 
Vai. 1 2 : 3 0 - 3 : 3 0 , 9- 9 p.p plrmad., 
antrad., ketvirtad. lr penktad.; 11 v. 
ryto iki 2 vai. p.p. leštad. Tik susi
tarus trečiadieniais. 

Ofiso telef. INteroceao 8-7654 . . 
Roto telef. LNterooean 8-87M 

DR. K. GUDAITIS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 
Ofisas 1075V So. Ifichigan Ave. 

Vai.: Kasdien 9—12 vai. ryto, 1—* 
ir 6—8 v. vak., išskyrus trečiadienį 
SeStad. 10 — 1 v. Kitu laiku susi
tarus. 

Ofiso telef. YArds 7 - t l M 
Rtstdencijos — 8T«waxt 3-4811 

DR. 1. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 16-ta gatvf>) 

VAI* 1—4 ir 6:»o—8:30 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 

Ofiso GRovebiU 8-4020 
Rea, Ul l l top 5-1580 

Dr. Aleiander J. Javois 
( J O V A I Š A S ) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 Vv est Btarquett« KdL 

VaL 2—4 p. p. ir nuo 7—• v. 
Trečiad. Ir Seštad. pagal sutarti 

DR. JULIJA MONSTAVttIUS 
GYDYTOJA IR CHLRURGfi 

10748 South Micnig&D Avenue 
Vai.: kasdien nuo « v. v. lkl 9 v. v., 
Issyrus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet. 

TeL: Ofiso — PCl lman 6-6788 
Buto — KKglewood 4-4976 

Ofiso ir huto tel. III n.Imk 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
P L A l « V IH VIDAUS L4G06 

- 6757 South Hestern Avenue 
Valandos: pirmad., trečiad., ketv irt , 
penkt. 4:20—8:86 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto Seštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą. 

DR. ALBINA HtUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS 

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted S t 

Kasdien S—4 vai. vak. svštad. nuc 
1—5 vai. vak. 

Kitu laiku pagal susitarimą 
Telef. Vlctory 2-1484. Resid. 2257 W. 
SSrd PLACK, tel. FRoat ler 8-5841 

9*. f L. rALUT-rELPSt 
QYT»VTOJA3 I B C H I R C R G A B 

6008 W s s t I6th Street 
Vai.: kasdien 6-6, seštad. 1-8 

Telef. TOwnhall 8-0658 
8 5 M W m 68th StreM 

VaL: tik iš anksto susitarus 
Tdef . HCmlock 4-7080, n^atsaklui 

skambinti CKntral «-23»4 

BR. VYT. TAURAS-
TUreiAUSKAS 

GYDYTOJAS TR CH1EURGAS 
B E N D R A PRAKTIKA IR 

SPfeC. MOTKliL LIGOS 
Ofisas ir reskL: 2410 W. 61st 86. 

Tel. P U 8-1223 arba W £ 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm. 2—10 v. v. Antr.. 
Treč. ir Penkt. 6—9 v. v. ir Ketv. l t 

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet. 

TeL ofiso HK 4-2188, rea. P R 6-8484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CmRURGAS 

8PKC. CHiRUHGlNfiS LIGOS 
6235 South We*,teru Av< 

Vai. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 • , r, 
seštad. 2—4 popietų. Trečiad. ir 
sekmad. uždaryta. 

Ofiso telefonas — BIshop 7-

DR. AL. RAčKUS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie lr Archer) 

VAL. kasdien nuc 2 lkl 9 vai. 
Trečiad. ir sekmad. tik siultaru* 

TeL ofiso: DAnube 6-1185 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

MOTERĮ; LIGŲ GYDYTOJAS 
S267 South UiOated Street 

VaL 1 lkl 4 v. p. p 
šeštadieniais 

lr 6—8 • . 
6 B > 6 

?7x/zza/,a&z& t'/iA&VA^5EVA4MM5 
tinės Canberro3 lietuviai gporti- V I K T O R O K O 2 I C O S 
ninkai. šventėje be krepšinio, 
stalo teniso ir šachmatų numa
toma pravesti ir futbolo bei tink 
linio varžybas. Šiais metais yra 
ypatingai stipri Adelaidės krep
šinio komanda, kuri stengsis 
nuvainikuo tris kartus pirmeny
bes laimėjusi Sydnėjaus Kovą. 

Sostinės Canberros lietuviai 
dalyvavo vietos žiemos pirmeny 
bėse ir pirmąjį ratą baigė be 
pralaimėjimo. Komandą sudaro 
F. Gružas (kapt.), V. Genys, P. 
Gružauskas, V. Tiškus, V. Mac
kevičius ir M. Venclova. 

Jaunasis P. Gružauskas be 
krepš'nio dar žaidžia ir austra
liškąjį rugby. Savo geru žai-

CALL ME MOTORS CO. 
Lietuviška gasolino Shell stotis lr 

Auto taisymas. 5758 S. \Vestcrn Ave. 
TeL R E 7-9583. Atliekami motorų 
remontai, lyginimo, dažymo darbai 
'r keičiamos dalys. 

S A U G U S 
B A L D Ų 

PERKRAUSTYMAS 
16 ARTI IR rOLI 

Naujas 1055 specialus dide
lis sunkvežimis su pilna ap-
drauda. Pigus ir sąžiningas 

patarnavimas. 
Aaukite: 

R. fi E R C N A S 
4548 S. Wood St., Chicago a 

Ui. Tel. VI. 7-2972 

SUTVARKYKITE LAIKU SAVO AUTOMOBILI 
Complete Auto Service 

4542-44 S. Western Ave. Tel. CLif. 4-007* 
Sav. Stasys Dapkus, prityręs mechani 
kas, turis moderniausius įrengimus, g e 
rai lr nebrangiai pataiso karoseriją Ir 
nudažo, ta ip pat sureguliuoja motorą, 
kad taupiau naudotų benziną lr alyva. 
Jis šioje srityje dirba nuo 1888 metu, 
taip kad jo darbu busite patenkinu. Ma
m ų telef. WAlbrook 5-7580. 
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SAFETY OF YOUR 
SAVINGS 

Tel. ofiso PK. 8-8888, rea. R E . 7-8189 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTO J AB) 
2500 VVest SSrd Street 

VAJU kasdien nuo 2—4 p. p. lr T:lo 
lkl I vai. Trečiad. lr i e i t uždaryta 

GRovehiil 8-1588 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
A K I Ų L I G Ų 8 P E C I A I / 1 8 T 1 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. • . pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadieniu* 

2422 VVest Margootte BdL 
Telefonas RKliance 8-1811 

BR. WALTER 1. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
S925 įvest 59th Street 

VAL. 1—4 popiet, «:10—8:30 vak. 
Uždaryta trečiad. ir Seštad. vakarais 
TeL ofiso lr buto OLympto 9-8189 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St., Cicero 
Kasdien 1—S v. ir 6—8 T. vakare. 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet 
Butas 1829 So. 49th Ave. 

Ofteo ir buto tel. ARosnore 1-1499 

DR. VINCAS RASLAVIčIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5015 — 5025 N. Panihut Street 

(Bethany M^thodist Ligoninėje)" 
Vai.: Tik telefonu susitarus 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubl ic 7-8399 
8PBCIALYB8 CHIRURGINftB IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 West 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 lr 5—8 vai. vak. 
išskyrus pirmad. tik nuo 6 lkl 8 v.v. 
Seštad. 10-12 v. Kitu laiku susitariu 

TeL ofiso PRospect 9-9400 
Ręski. PRospect 9-

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VaskertcNM) 

GYDYTOJA LR CHIRURGU 
8848 South Kedste Avenue 

Vai. kasdien 1—S p. p. lr nuo 
v. vak. Seštad. 1—* p. p. TrsdladL tx 
kitu laiku tik susitarus. 

DR. J. VAITAIT1S 
GYDYTOJAS IR CHIRIUGAS 

1407 S. 49th Court, Cicere 
Kasdien 10-12 ryto lr 6-8 vai. vak. 

šeštadieniais 10-Z. 

Ofise kr huto teL OLjmple 8-1881 

TeL ofteo Vlctory 8-1881, 
rea. Vlctory 8-8748 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

802 VVest Slst Street 
Kampas Haited ir I l -raos r%fvlų 

PriSmimo valandos: 1—4 p.p. Ir 
6—8 v. v. destad. 3—4 vai. popiet 

Dr. Altanas Rudokas, 0. D. 
Tikrina akto: pritaiko aklnl i* . 

keičia st iklus tr rėmus. 
4455 So. California Ave., Chicago 

l auki te YArds 7-7881 
Priima: vakarais 4 iki 9; seštad. 
10 vai. ryto lkl 4; trečiad. lr sekmad. 

tik susitarus 

i i i i i i i i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l iui l l l l l l l l l l l l iui l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l ' 

Ofiso telef. LAfayette V8210. Jei 
neatsiliepia, saukite KEdzio 1-8888 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURG* 

4146 & Archer Ave. 
VAL. Kasdien popiet nuo 12-8:80 r 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 4-8:89 • . 

Trečiadieniais tik susitarus 

Skelbtitės "Drauge"! 

Tet. ofiso CL. 4-02M. rea. G R 8-8878 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHIRURG1 

4645 S. Ashland Ave. (karab. 211) 
Plrmad.. antr., ketv. ir penk. 

8:80—8:80 vai. vakare 
8e6t nuo S iki 4 popiet. 

Rea. 8088 & Campbell Ave. 

TeL ofteo PR 8-8448, rea. HK 4-81M 

DR. F. C. WfHSKUHAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W8*t Mfvnpette BdL 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 4 lkl 8 ves i 

Treč. tr seštad. pasa i sutart4 

TeL ofteo CA 8-02&7, rea. P R 8-8888 

DR. P. L ZALATORIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So, Halsted Street 
Resid. 8800 K Artesiae Ave. 

VAL. 11 v. r. iki 8 p. p.; 4—9 v. e . 

f 
Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbim, 
kaina yra prieinama visiem*. 

Perskaitę "Draugą", duokite 

jį kitiems. 

P. ŠILEIKIS. 0 . P. 
Ortbopodas - Protestetas 

A pa ratai-Prote sai, Med.Baa-
dalai. Kpeo. pagalba fcojo»s* 

(Arch Supports) lr Lt. 
VAL.: 9-4 tr 6-8. 8* štadlenii ls 9-1 
ORTHOPEDIJOS TKCBVIROS LAB. 
1911 W. &9tb SL, Chioasjo 98. Blseet i 

TeL: PRospect 8-5084 

DR. G. SERKER 
IAETUVIS ARTŲ GVDYTOJA8I 

25 mHų patrrlmas 
TeL TAros 7-1818 

Pritaiko akinius 

kr akinki dirbtus* 
756 West Soth Street 

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 8 lkl 8. tre
čiad. nuo 10—18; penktsaisiU 19—Sj 
seštad. 10—2 p. p. 

i 
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LATVIJOS KATALIKAI 
Jų arkivyskupijos 700 m. sukaktį minint. 

būdsvo 
ši ap-

Šįmet Latvijos katalikai mi-į magistras juridiškai 
ni 700 m. sukaktį nuo Rygos arkivyskupo vasalas, 
arkivyskupijos įkūrimo. Po- j ^ k y t i kaip tik ir buvo gausių 
piežius Aleksandras IV ją į k ū - j u ž u o l i m u ij kalavijuočių pu-

sės priežastimi. Ordino žmo
nes labai dažnai sueidavo į aš
trius ginčus, kartais net ir 
kruvinas kovas su Rygos arki
vyskupais. Del to n:U šeši Ry-

Redakcija straipsnius taiso s*vo nuožiūra. Nesunaudotu straipsnių ne-
•augo, juos grąžina tik is anksto susitarus. Redakcija u* skelbimų turim | (Jas 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

m.; Bertoldas, vos dvejus me
tus valdęs vyskupiją; Albertas 
iš Buxhoeven — Rygos miesto 

Statybos Komiteto delegacijos pas kardinolą Samuel Stritch, 
Chieagos arkivyskupą, nuotrauką. Ji padaryta rugsėjo 19 d. 
Jo Eminencijos kabinete, kai delegacija kreipėsi į Chicagos Kar
dinolą, prašydama laminti "Draugo" Statybos Komiteto darbus, 
apsiimti globoti komitetą garbės pirmininko vaidmenyje ir da
lyvauti garbės svečiu kertinio akmens šventinimo bankete. 

J visus komiteto kvietimus Kardinolas teigiamai atsakė, 
pasidžiaugdamas, kad lietuvių katalikų dienraštis daro stambią 
pažangą, plečia savo darbus, užsimodamas pasistatyti erdvius 
rūmus, modernizuoti spaustuve ir tobulinti laikraščių bei knygų 
leidimą. Kardinolas net ir raštu yra įteikęs komitetui savo pri
tarimą, laiminimą ir paskatinimą gausiai paremti šį užsimoji
mą, nes, anot jo, spaudos vaidmuo šiandien yra didelis ir svarbus. 

Mes didžiuojamės ir laikome labai svarbu dalyku Kardi
nolo sutikimą būti komiteto garbės pimininku ir dalyvauti mūsų 
spaudos bankete, kuris yra rengiamas naujų pastatų kertinio I 

STATYBA IR SUKAKTIS 
KARDINOLAS I J U M I N A MCSŲ DIENRAŠČIO ŽYGIUS 

Šios laidos dienraščio p'rmame puslapyje rasime "Draugo" j įsteigėjas, perkėlęs vyskup jos 
sostą į Rygą 1201 m., ir Nika-
lojus, kuris valdė Rygos vys
kupiją apie 23 metus. 

Pirmuoju Rygos arkivysku
pu buvo Albertas II iš Suer-
b2er, domininkonas. Jis išbu
vo arkivyskupijos soste 18 me-
tų. Jo laikais Ryga įgijo mies
to teises, buvo pastatyta pir
moji katedra, miestas apjuos
tas tvirta mūro siena. Šio ar
kivyskupo nuopelnų tarpe yra 
dar ir tai, kad jis kelis kartus 
apgynė žemgalius nuo vokiečių 
ordino užpuolimų. 

re 1255 m. ir jos jurisdi'AC'jai 
pavedė visas to meto Livonijos 
ir Piūsijos vyskupijas, viso 7 
diecezijos. 

Prieš šios arkivyskupuos 
įkūrimą Livonijoje jau darbą-
vosi keturi vyskupai: Me:nhar- (S0 3 arkivyskupai turėjo baigti 

latvių tautos a p a š a l a s , ; ^ 0 gyvenimo dienas tremty-
pirmąjį vyskupijos sostą įkū-!3e- V č l i a u ' P° Livonijos pada
ręs Ikškilės mieste, miręs 1 1 9 6 , l i n i m o t a r P Lenkijos ir švedi-

jos, latvių katalikų būklė žy
miai pablogėjo. 

Nuo 1562 m. iki 1918 m. 
Latvijos katalikai neturljo sa
vosios dvasinės nepriklauso
mos vadovybės, o jų . vyskupi-

taip pat švenčia savo \*y«r-.upa-
vimo 35 m. sukaktį. 

;Latvijos nepriklausrfmytCk 
metu latvių katalikų gyveni
mas buvo aktyvus. Jie turėjo 
kunigų seminariją Agluonoje, 
Latgalijoje, kat. Teologijos fa-
kuhetą prie Rygos Dniversi.2-
to, augštai pastatytą savo gim
naziją Agluonoje. Savo akty
vių vyskupų dėka jie atgaivino 
carų laikais uždarytuosius v e-
nuolynus, užsiaugino gausų ka 
talikų inteligentų kadrą, km b 
aktyviai reiškėsi kultūriniame 
bei politiniame Latvijos valsty 
bes gyvenim?. Iš latvių kata
liku tarpo, kurių didelę daugu
mą sudaiė La įgali jos srities 
gyventojai, iškilo eilė talentin
gų rašytojų, menininkų, muzi
kų bei kitų sričių kultūrininkų. 

Dabartinis latvių likimas yra 
visai toks pat kaip ir mū
sų. Ateitis tuo tarpu dar nėra 

GEROS itfcfcttš žMotffcS 

jos po paskutiniojo Lenk i jos - ^ k i o j i m a i o k 
Lietuvos padalinimo buvo taip 
pat padalintos ir išskirstytos. 
Šiaurine pateko Mohilevo arki-
diecezijai, rytinė — Vilniaus, 
gi Kuršas ir Žcmgalija buvo 

są Livonijos žemę ir kai Ordi
no kryžiuočiai, žadėję ginti ti-

Rygos arkivyskupija buvo 
akmens pašventinimo proga. Galime būti tikri, "kad bankete Jo i panaikinta. 1562 m., kada pro-
Eminencija tars lietuviams, ypač spaudos darbininkams ir jos rė- t81 

mėjam3 labai svarų ir reikšmingą žodį. 
Čia pat norime pažymėti, kad šiuo pirmą kartą skelbiame 

spaudoje apie jau nustatytą dieną kertinio akmens pašventini- i kėjimą, patys perėjo į protes-
mui ir banketui. Tai bus i tantų pusę ir į savo rankas pa-

1956 m. kovo 18 d. (sekmadienį) Sherman viešbutyje. i ^ 5 v i s ^ t o k r a š t o v a l d ž l a -
šis įvykis Amerikos lietuvių spaudos istorijoje bus svarbus, ! N u o ši_° l a i k o l k l P a t nepriklau-

dėl to ir neabejojame, kad banketas susilauks gausaus dalyvių somybės atgavimo 1918 m. lat 
būrio ir visos mūsų visuomenės dėmesio. 

Mes prašome dėmesio turėdami galvoje dar, mūsų ma
nymu, labai svarbų momentą. 

1956 metais kovo mėnesį "Draugas" minės 40 metų sukaktį, 
kaip eina dienraščiu ir kaip toks tarnauja lietuvių visuomenei 
be jokios pertraukos. Tuo būdu prie rengiamo banketo kerti
nio akmens pašventhvmo proga prisideda dar vienas tikslas — 
dienraščio 40 metų sukakties minėjimas. Žinodamas tą faktą 
Statybos Vajaus komitetas be abejo ir atitinkamą banketo pro
gramą suplanuos, o dienraščio vadovybė iš savo pusės pasirū
pins duoti šiek tiek žinių iš praeities ir pavaizduoti tuos lai
kus, kuriais "Draugas" pradėjo lankyti savo skaitytojus kas
dien ir pabalau vertinti jo suvaidintą vaidmenį. 

Ta pačia proga mes norime pasidžiaugti ir tuo, kad j 
"Draugo" Statybos Komitetą yra sutikę įeiti mūsų organiza
cijų vadai, veikėjai, pramonės ir prekybos atstovai, įvairių 
profesijų žmonės. Jų nuoširdi talka užtikrina vajaus pasisekimą. 

KETURIŲ MINISTERIŲ KONFERENCIJA 
Mūsų bendradarbiai, politinio gyvenimo apžvalg'ninkai, jau 

keliais atvejais yra vert!nę būsimos keturių didžiųjų minis-
terių konferencijos uždavinius. Toji konferencija bus š. m. 
spalio 27 d. Genevoje. 

Pasiremiant vėliausiomis žiniomis ir nuotaikomis, tai, kas 
jau buvo pasakyta, galima papildyti tuo, kad VVash'ngtono po
litiniai sluogsniai nėra perdaug optimistiški konferencijos pa
sisekimu. Gana atvirai pasisakoma, kad Genevos konferenci
joje nepavyks išnarplioti svarbiausių ir kebliausių problemų, 
kurios stovi ant kelio geriems santykiams tarp laisvojo pasaulio 
ir Sovietų Rusijos. Jei pavyksią palaikyti gyva "Genevos dva
sią", tai jau būsią daug padaryta. 

Retas kuris politikų tikisi, kad konferencijoje pavyktų ap
jungti Vakarų ir Rytų Vokietiją, nors tas klausimas yra pats 
svarbiausias konferencijos darbotvarkėje. Yra duomenų ma
nyti, kad Sovietų Rusija yra pasirengusi atmesti betkokį pa
siūlymą suskaldytai Vokiet'jai apjungti. Veik tikra, kad jos 
atstovas įtikinės konferencijos dalyvius, kad Sov. Rusija dar 
nėra tam pasiruošusi, kad jai reikalinga daugiau laiko apjun
gimo ir kitoms problemoms pastudijuoti. Bet tai nėra nieko 
daug'au, kaip tik noras laimėti daugiau laiko vokiečių ooinijai 
savo pusėn palenkti ir lūkuriuoti, kol senstelėjęs Vakarų Vo
kietijos kancleris pasitrauks iš vyriausybės viršūnės. 

Mat komunistai yra įsitikinę (ir teisingai), kad tol, kol 
dr. Adenaueris yra gyvas ir vadovauja V. Vokietijai, jie ne
turi jokių galimybių laimėti bent dalį to, ko jie reikalauja. 
Komunistai savo uždaviniu laiko paveikti visą vokiečių tautą, 
kad ji neabejot'nai orientuotųsi į Rytus, kad būtų neutrali
zuota ir tuo būdu nebenaudinga Vakarų Europos gynybos pro
gramai. Todėl bolševikai ir nori, kad Vokietija pasiliktų pa
dalinta. Jų politikai tai yra svarbu. 

JAV vyriausybė turi šiek t ;ek vilčių, kad keturių konfe
rencijoj bent dalinai pavyks nusiginklavimo klausimas spręsti. 
Bet ir to laukti, reikia būti didoku optimistu, nes ligšiol Maskva 
konkrečiai dar nėra pasisakiusi dėl prezidento Eisenhowerio 
patiekto plano buvusioj didž'ųjų konferencijoj Genevoje šią 
vasarą. 

Tad visai aišku, jog laukti užsienių ministerių konferen
cijoje bent dalinio pasisekimo, reikštų laukti naujų nuolaidų da
rymo bolševikams. Nors ir mažiausia nuolaida bolševikams yra 
pavojinga, nes ji vestų vakariečius į naujas sunkiai išbrenda
mas klampynes. Todėl reikia manyti, kad JAV, Prancūzijos 
ir Anglijos užsienių ministeriai vengs nors ir pačių mažiausių 
nuolaidų Sovietų Rusijai. 

vių katalikų istorijoje buvo 
pats liūdniausias ir tamsiau
sias metas. 

Vėlyvame viduramžy 

Žvelgdami į Rygos arkivys
kupijos egzistavimo laikus per 
visą Vėlyvąjį viduramžį, mes 
matome, kad latvių tauta buvo 
palyginti laisva, nors savo 
valstybės ir neturėjo, š i ime 
laikotarpy gimė ir išsivys lė 
gražiausi latvių tautos dvasi
niai turtai liaudies dairų bei 
vaizdinio meno pavidaluose. 
Rygos arkivyskupas, būdamas 

priskirta Žemaičių vyskupijai. 
Nepriklausomybes 

laikotarpyje 

Tretysis latvių katalikų gy
venimo periodas prasideda su 
1918 m. atkurtos nepriklauso
mos valstybės p a s kelbimu. 
Pop. Benediktas XV rugsėjo 
mėn. 29 d. 1918 m. restauravo 
Rygos vyskupiją ir jos ribas 
nustatė tas pač :as kaip Latvi
jos valstybės ribos. Pirmuoju 
šios vyskupijos vyskupu buvo 
paskirtas "Eduardas O'Rourke, 
tačiau jis netrukus buvo pa
skirtas Dancigo apaštališkuoju 
administratorium, gi Rygos 
vyskupo sostam Popiežius 1920 
m. paskyrė jau iš latvių tautos 
kilusį vysk. Antaną Springovi-
čių. 1923 m. Rygos vyskupijai 
buvo suteikta arkivyskupijos 
titulas, gi vy*k. Springovičius 
pakeltas į arkivyskupus. Pa
galiau, 1937 m. Latvijoje buvo 
įkurta Liepojos vyskupija, ku
riai priskirta Kuršas ir Žemga-
uja, gi Rygos arkivyskupija 
pakelta į metropoliją, apiman
čią visą Latvijos bažnytinę 
provinciją. II Pasauliniui ka
rui prasidedant, Latvijoje bū

toje jų tėvynėje, did:lis išs-
sklaidymas emigracijoje stato 
latviams katalikams daug mil
žiniškų kliūčių, bet jie, ener- minė Airiją ir jos ilgas 
gingo ir pasišventusio jų vys-.dėl nepriklausomybes 

Antanus ir Agnė Giliai prie savo naujo namo Los Angeles. Calif.. mieste. 
Aprašymas apie juos 5 psl. (Foto L. B.iedis) 

AIRIJOS DRAMA 
J. KUZMIONIS, Didžioji Britanija 

Kai Anglijos laikraščiuose pasiaukojanti patriotizmas, 
oasipylė pranešimai apie airių jokių pavojų nepaisymas, drą-
teroristinės organizacijos LR.- sa, nebijojimas mirties, tačiau 
A. pagyvėjusią veiklą, kai pra- sunku buvę atsspir t i ir tam 
dėta "girtis", kad jos nariai j tikro dirbtinumo, parodomo 
net ginklus iš kaikurių kareivi- žaismo įspūdžiui. 
nių "pavogė" kaikas vėl atsi-

kovas 

kupo J. Rancans žodžiais ta
riant, yra pilni vilties, nes tiki 
j tiesos ir dvasinių vertybių 
pergalę. Jis šios didžios su
kakties proga tikintiesiems ra
šytame laiške sako: "Mes turi
me gaivinti tikėjimą, mes turi
me ugdyti savyje tą nepalau
žiamą jėgą ir ją skleisti į savo 

Kai Airija išsikovojo nepri
klausomybę, jos senasis būdas 
neišnyko. Didvyriškumas ir 

Airijos dramą rugpjūčio 24 j toliau pasiliko didžiuoju airių 
d. pajudino ir "Carrefour", ku- tikslu. Pasirodė, kad senoji Ai
rio bendradarbis Morvan Le- Į rija ir toliau egzistuoja — di-
besąue pažymėjo, kad aštuoni dvyriška, bet sąmokslaujanti, 

gyvenimo svetimųjų nusiteikusi savo prazities pa-amžiai 
okupacijoje padarė iš Airijos 
suokalbių ir amžinų planavimų 
kraštą. Sunku esą suprasti 
tautą, užmiršus, kad Airija tų 

aplinką. Tokiu būdu, nors ir aštuonių amžių metu buvo pa-
didžiausių sunkumų bei nepa- smerkta nepaprastai priespau-
sisekimų apsupti, mes įst?ngsi- |dai. Tada buvo liberalinis lai
me išugdyti didžią viltį laukti j kotarpis ir Anglija buvo laiko-
tos dienos, kada mūsų tauta m a pažangos pirmaujančiu 
vėl atgaus laisvę ir nepriklau
somybę. To nuolankiai ir vie
ningai melskime Viešpatį." 

vyriausia to laiko Livonijos j vo iš viso keturi vyskupai: ar-
dvasinio gyvenimo galva, ture-1 kivyskupas Springovičius, Lie
jo taip pat lemiamos reikšmės \ po jos vyskupas Urbšys (kilęs 
ir visuomeninį gyvenimą tvar-jiš Lietuvos, Pandėlio valsč.), 
kant: jis turėjo teisės leisti Rygos arkivysk. augziliaras 
įstatymus, uždėti mokesčius, |vysk. J. Rancanas ir iš Rusij:s 
būti vyriausiuoju teisėju savo j kalėjimų į Latviją sugrąžintas 
teritorijoje, kalti pinigus, kurti vysk. Sluoskans. Dabartiniu 
miestus, spręsti karo bei tai
kos atvejais. Tuo būdu Qrdino 

metu Latvijoje yra likęs vienas 
ark. Springovičius, kuris šįmet 

Pavyko nupirkti 
Murillo, garsaus ispanų dai

lininko, nedidelis paveikslas 
Ispanijoje, vienam antikvaria
te, parduotas tik už 34.46 dol. 
Savininkas nežinojo, kad jis 
Murillo kūrinys. 

kraštu. 
Okupacija ir priespauda pa

lieka nuolatinę žymę: kiekvie
nas airis yra liepsnojantis pa
triotas, o kartu suokalbinin
kas. Pogrindžio kovose jo gin
klas yra nuolatinis žaismas ir 
užkluphnai. 

M. Lebesąue turėjo progos 
susidurti su I.R.A. nariais. Gi
laus įspūdžio jam padarė jų 

LOS ANGELES, GAL., ŠV. KAZIMIERO PAB. SESELES MOKYTOJOS 

15 kairės: sesuo Ravmomla, sesuo Aneilla, vyresn., ir sesuo Salvalora 
(Foto L. Briedis) 

vyzdžiu. 
Patiems anglams tokia airių 

laikysena nepatinka. Jie kal
tina ją laisvės ir tolerancijos 
priespauda. Girdi, Airijos vy
riausybė esanti kietų papročių 
kodekso tęsėja: girdi savo cen
zūra neleidžia laisves minties 
ir meno tarpimui 

Savo ruožtu airiai jau il
gesnį laiką puola anglų sekma
dienio laikraščių "invaziją", 
atnešančią šiai katalikiškai 
tautai anglų moralinio ištižimo 
pavyzdžius. Taipgi su užuo
jauta seka Ulsterio vyriausy
bės netolerancija katalikams, 
kai šis tikėjimas ten užtrenkia 
duris į fabrikus ir kitas darbo
vietes. 

Lygiai taip pat airiai susirū
pinę savo emigrantais, kurie 
gausiai važiuoja į Angliją, kur 
yrr. daugiau darbų. Tiesa, jie 
greit gauna darbo ir įsikuria 
pavyzdingai, tačiau jaunimas 
atsiduria naujame tikėjimo 
praradimo pavojuje. 

Airiai ypatingai užjaučia ir 
supranta lietuvių tautą. Komu
nistinė okupacija jiems visuo
met primena ilgą anglų oku
paciją. Dėlto jie kiekviena 
proga ragina imti pavyzdį iš 

j jų — laikytis vienybės, tauto 3 
i tradicijų ir tikėjimo. 

VLADAS RAMOJUS 
v 

LENKTYNES SU SETONU 
KARO NUOTAKIAI 

Jau iš anksčiau apylinkės žmonių buvo patirta, kad — Jums pravers tas šautuvas. Aš jau persenas. 
rajone tarp Vabalninko ir Svilių kaimo, kur vieškelio Tik žiūrėkit, kad pigiai nepaleistumet jo is rankų, 
pašone tęsiasi Lamokų giria, nuolat sukiojasi raudon- Slapsčiau drebėdamas. Juk vokietis šaukė ir saukė, 
partizaniai. Kaikurie žmonės tvirtino, kad ten kažkur, kad — sugrąžink* rastus ginklus. Ir grasė susaudy-
ir jų štabas. Šiaip pats vieškelis tiesiogiai nesujungtas siąs. Tai ir jūs žiūrėkit! 
su jokiais didesniais miestais ir juo didelio judėjimo Ant pečių automatą užsimetus, net ir žemė po ko-
niekad nebūdavo. jomis tvirtesnė pasidarė. 

Bet, nepaisydami galimų pavojų ir niekam nieko Na> nugalvojau, dabar motina tiek mane ir bema-

Tęsinys 4 

Vos susimezgęs būrys vietos lietuviškai policijai 
padedant, naktimis savo apsaugon perimdavo miestelį 
ir artimiausias apylinkes. Vieną naktį dar pabandė 
keletas raudonųjų miestelin įeiti. Bet iš kapinių apsau
gos būrio patruliai anuos laiku ir gerai apliejo ugnimi. 
Tąkart nepasisekus, jie daugiau nebebandė miestelio 
pulti ir žmonės lengviau atsiduso. 

Ginklai buvo opiausia ir sunkiausia susimezgusio 
būrio problema. Labai trūko ypač automatinių ginklų 
ir kulkosvaidžių. Tai kėlė nerimą ir nepasitikėjimą, ži
nant, kaip yra ginkluotas priešas. Prasidėjo individuali 
ginklų medžiojimo akcija. Žmonėse ginklų būta, nes 
karo pradžioje Lietuvos teritorijoje bolševikai nemaža 
jų išmėtė, ir dalis tų ginklų pateko į gyventojų rankas 
nė šuniui nesulojus. 

Mano draugas Vytautas (atsiminimuose figūruos 
du Vytautai; pirmąjį įvardinu tiesiog Vytautu, antra
jam visur prijungsiu jo mėgta slapyvardį "Dėdė Ša
mas") žinojo žmogų, turintį gerą rusišką automatą. 
Tokio ginklo man kaip tik reikėjo. Todėl ankstų sekma
dienio rytą mudu su Vytautu (dėde Samu) pusmoto-
cikliu pasileidom pasiimti to automato į Svilių kaimą, 
esantį už dešimties kilometrų nuo Vabalninko. 

Jei būtume pasisakę būrio vadui apie savo kelionę, 
tikriausiai anas būtų sudraudęs: Ką, vyrai, be laiko 
norit galvas paguldyti?! 

nesakę, abu su Vytautu (dėde Samu) drąsiai leidomės 
į Svilius. Rankoves pasiženklinom baitais raiščiais su 
įrašu „Tėvynės apsauga". Tie raiščiai buvo ką tik 
gauti iš lietuviškosios komendantūros ir išdalinti kiek
vienam apsaugos būrio nariui. I r pats būrys buvo lie
tuvių apskrities komendanto globoje. 

Be vieno kito ūkininko, važiavusio su pienu, dau
giau jokio judėjimo aplinkui nesimatė. Vokiečių kiek 
baiminomės, nes jie, sutikę ginkluotus vyrus, greičiau
sia, galėjo nušauti. Juk be jų leidimų lietuviams gink
lai buvo draudžiami, ir kiekvienas ginkluotas žmogus 
buvo laikomas jų priešu, ar jis raudonasis, ar baltasis. 

Lamokėlių kaimo gatvėje susitikom besibūriuojan
čių nepažįstamų, įtart nų vyrų. 

— Kurių galų jie čia iš pat ryto mitinguoja? — 
šovė mintis į galvą. 

Lamokėlių kaimo gyventojai dėl savo siauraprotiš-
lnimo jau iš anksčiau prielankavo „tėvo saulei". Todėl 
teko sutikti su tuom, kad šį ramų sekmadienio rytą jie 
turi svečiurnų iš girios, i r su anais drauge mitinguoja. 
Ko jiems drąsiems nesijausti, jei jau girdėti, kaip ta
riamųjų išvaduotojų patrankos vargonuoja. 

Pasiekę Svilius, mudu su Vytautu nutarėm atgal 
grįžti kitais ir aplinkiniais keliais. 

— Ką gali žinoti su jais. Gali pasalas mums patai
syti. Gal dabar pirštus graužia, kad gyvus paleido. Ir 
lauks grįžtant. Juk žino, kad vistiek grįšim. 

Rusišką automatą anas žmogus atidavė be ilgo 
prašymo ir kalbų: 

tys Žemaitijoje. 
Vieną kitą valandą pasisvečiavę pas mielą ūkinin

ką, atgal sutarėm grįžti lauko keliuku pro Nausėdžių 
ir Gataučių sodžius. Abu patenkinti, kad lobis rastas, 
ir padėkoję ūkininkui, išėjom į kaimo gatvę. 

Kaime matyti žmonių. Diena saulėta ir žavi. Gat
ve plaukia švelnus medžių šiurenimas. Laukai kvepia. 
Ir mes pasijuntam ne vieni, ir mums ne tiek skaudu 
klausytis netilsiančių šūvių rytuose, kada aplink žmo
nės, vėjas ir skanūs laukų kvapai. 

Štai iš tolumo plaukia Vabalninko bažnyčios varpų 
skambėjimas. Varpai kviečia žmones votyvai. Iki su
mos valanda. Tiesiuoju keliu suspėtumėm grįžta' i r Die
vuliui dėkoti už kelionės globą, sukdami aplinkui, ka
žin ar besuspėtumėm. 

Pamėginam įsukti motociklą. Bet mašina dviejų 
nebetraukia. Springsta ir nė iš vietos. 

— Kvaraba žino, — keikia Vytautas pailsusią ma
šiną. Mėginu stumtelėti jį vieną. Ilgiau pastūmus, pus-
motociklis, žiūrėk, įsibėga ir važiuoja. Kai du susė
dam, — vėl nė iš vietos. 

— Blogai, brol! Abu nebeparvažįuosim. Teks 
skirtis. Kad geriau pėdas sumėtytumėm, aš suksiu net 
į Biržų plentą, o tu, pasiėmęs pastotę, tuo keliu, kur 
buvome numatę abu grįžti, — šitaip tarsteli Vytautas. 

Žinau, neramu jam, kaip ir man. Dviese vis drą
siau. 

(Bus daugiau) 
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Laiškas iš Los Angeles 

AUKOS IR PASIRYŽIMO VAISIAI 
VIENUOLYNO STEIGIMO PROGA 

Norint pamatyti visas šv. 
Kazimiero parapijos įstaigas 
Los Angeles mieste, Calif., rei
kia gerokai paeiti išilgai jų 
užimamo ploto. 

Nuo Evans gatves matote 
parapijos svetaines frontoną, 
vainikuota dviem kryžiais. An
ksčiau čia buvo parapijos baž
nyčia. Dabar tai sale, kurioje 
vis labiau koncentruojasi lietu
viškojo Los Angeleso gyveni

mo momentai. Organizacijos, 
rengdamos čia savo susirinki
mus, minėjimus, paskaitas, 
meno vakarus, vaidinimus, 
akademijas, be jokio mokesčio 
randa galimumą pasinaudoti 
vaišinga tos sales pastoge. 

Po ta pat pastog?, rudeniui 
atėjus, atgaivina savo veiklą 
šeštadienine lituanistine mo
kykla, ir didelis kiemas per 

pertraukas pilnas krykštaujan
čių lieluviukų. 

Sekmadieniais po sumos čia 
būriuojasi gausi lietuvių minia, 
pamėgusi čia susitikti, pasišne
kėti; kaiukuris pasiryžta iš-

nija persikėle 1954 mt. per Ka
lėdas. 

Toliau stilinga, originalios iš 
vaizdos šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčia. Jaukus Įėjimas 
dekoruotas gėlių ir palmių. 

leisti dolerį ir lietuviškai kny- Bažnyčios struktūroje gausu 
gai, kuri kantriai laukia čia ja' lietuviškų ornamentų ir pagra-
susidomejusio. j žinimų. Dievo Motinos statu-

Toliau — senos klebonijos,^ pastatyta ant virš gatvėa 
namas, kuris dabar naujai at- pakilus'o kampo jubilėjiniais 
remontuotas lietuvių talkor. i-' 
pravarė duris vaikų darželiui. 

1 Marijos metais, 
dviejų gatvių. 

Iš Evans gatvės pasukate i Jūs sukate i Griffrth Park 
St. George gatvę. Čia prieš jus Avenue. Išilgai bažnyčies šie
naująs, erdvus, gėlėse ir žalu-lr.r. rožes, žalumynai, kelios 
mynuose paskendęs klebonijos palmės. Toliau — gražus, bal-
pastatas. I tas patalpas klebo- j tar. namas palmių pavėsy. 

Viri jo durų kryžius. Tai nau
jasis šv. Kazimiero vienuoly
nas Los Angelėse. 

Parapija 
Prieš keliolika metų lietuvių 

bažnyčios steigimas buvo tik 
kelių pasiryžėlių sumanymas. 
Dabar parapijos turtas siekia 
250.000 dol. vertės. Bet para
pijos reikšmė lietuviškam 
gyvenimui nėra vertinama pi
nigu. Ta reikšmė glūdi tam?, 
kad parapija yra lietuvių gyve
nimo esminė dalis, religinio 
rryvenimo centras, lietuvių au-
kor. ir pasiryžimo vaisius. 

Kiekvienas davęs tūkstan

čius ar tik kelis dolerius tos 
parapijos steigimui ir plėtimui, 
žino, kad jis yra religinio ir 
kartu tautinio darbo talkos da
lyvis. Veikdama lietuvių tarpe 
parapijo savo eile grąžina lietu 
viams dvasines vertybes, ku
rios nebūtų sukurtos ir atiduo
tos lietuvių visuomenei, jeigu 
lietuvis taptų abojus ir bukas 
tokios institucijos steigimu ir 
jos klestėjimu. 

šv. Kazimiero p a r a pija 
įsteigta kaipo tautinė parapija, 
ne regionalinė. Jos gyvenimas 
ir augimas pagristas lietuvių 
susidomėjimu turėti pamaldas 
savo kalba; kurti dvasines ver
tybes atitinkančias tautos dva
siniam savaimingumui Tuo 
būdu lietuvių bažnyčia yra lie
tuvių tautinės kultūros rams
tis ir puoselėtoja. 

lNukaitą J 5 pusi.j 
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Jau Čia! NAUJASIS '56 FORD'AS! 
Puikus už pusę kainos! 

• 

W t h Eew>2021i.p. Thunderbird Y-8 
Naujas 202-h.p. Thunderbird V-8 motoru ga
lima gauti Fordomatic' Faarlanes ir Station 
Wagon modeliuose, Fordomatic Customlincs 
ir Mainlines jūs galite gauti 176-h.p. Y-8. 
O Fordo naujas 137-h.p. Six gaunamas vi
suose 18 modeliuose. 

,>vith [pemThundjerbird s 
Naujasis '56 Ford atrodo kaip Thunderbird! 
Jūs matysite, kad jis turi tas pačias gracin
gas linijas... ta patį ilgą, žemą siluetą... tą 
pačią puikią išvaizdą... Ir stilių, kuris padėjo 
pasakiškam Fordo Thunderbird sužavėti 
Amerikiečių širdis. 

. .with FnewVLifediiarci D e s i d n 
Ateinantiems '56 metams Fordas atneša di
džiausias saugumo naujienas šioje kartoje... 
Lifeguard Design. Kooperuojant universite
tams, gydytojų sąjungoms ir saugumo eks
pertams, Fordas sužinojo priežastis sun
kiausių sužeidimų atsitikus nelaimėms. Dėl 
ekstra apsaugos nuo šių pavojų Fordas iš
vystė naujų Lifeguard — gyvybei apsaugoti 
ypatybių dešinėje parodoma. 

Bet yra dar daugiau nuostabių naujienų! 
Fordas duoda jums Thunderbird jėgą mo
derniškame *'deep-block" Y-8... ir Thunderbird 
grožį... turtingai išpuoštą vidų, gerą kokybę. 

Pamatykite... pabandykite... jūs sutiksite, 
kad '56 Fordas yra puikus automobilis už 
pusę puikiųjų automobilių kainos. 

Fordo naujos Lifeguard ypatybes yra: nau
jas *'deep center" vairas, kas apsaugo nuo 
suaitrenkimo įvykus nelaimei... *• double-grip" 
durų užraktai sumažina galimybę durims at
sidaryti |vykus susitrenkimui... Į»ageidaujant 
galima turėti minkštus apmušimus ant kon
trolių lentos bei ant priedangų nuo saules, 
kad sumažinus susižeidimus... pageidaujant 
galima turėti diržus, kad keleiviai liktų ne
išmesti iš sėdynių. 

Atvykite . . . Pamatykite 
naująjį '56 FORD 

šiandien 

YOITR LOCAL FORU IM] Al IK 

N uo I 
1924 
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AUGŠTAS DIVIDENDAS UŽ TAUPOMUS PINIGUS - PILNAI APDRAUSTAS IR PELNINGAS SAUGUMAS 
PATARNAVIMAI VELTUI VISIEMS MOŠŲ NARIAMS 

Stai kodėl apsimoka taupomus pinigus padėti | CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASS'N: 1. Pas mus visi indėliai yra apdrausti 
iki $10,000.00. 2. Pas mus taupomi pinigai buvo ir yra išmokami pagal pareikalavimą. 3. Per 3l metus CHICAGO SAVINGS visada 
100% išmokėjo taupytojams indėlius ir visada mokėjo augštesnį dividendą, negu kitų finansinių įstaigų. 4. Pas mus taupytojai 
gali iškeisti čekius, apmokėti geso, elektros, telefono sąskaitas, Real Estate ir Income Tax mokesčius ir visas kitas bilas mūsų 
Spėriai Money Order čekiais. Mes nieko neskaitome ui šiuos patarnavimus. 5. Parduodame ir keičiame valstybės bonus. 6. Tusingo-
mis sąlygomis duodame paskolas perkant namus. 

Pas mus yra šie taupymo skyriai: optional, investmentų, vakacijų, Christmas Club ir Bonus Savings. 
Kviečiame visus taupyti šioje pačioje progresyviškiausioje lietuvių taupymo bendrovėje. 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIAUON 
6234 South We»tern Avenue JOHN P AKEL, Prezidentas 

Ketvirtadieniais nuo 9 iki 8 vai. vakaro. Trečlaedleaiala uždaryta visą dieną. Saitadleni&ls nuo t ryto Iki 2 vaL po pi«tu. 
VALANDOS: Pirmadieniai* nuo 12 lkl 8 vai. vakaro. Antradieniam ir Penktadieniai* nuo 9 iki 4 valandoa po pietų. 
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U I C K ' A S 

L I E T U V I Š K A S 

A U T O M O B I L I S 

^ ^ 

JŪSŲ ir JŪSŲ šeimos saugumui Mi 

Jei turite Universal Savings sąskaita, tai galite būti tikri: 
Kad Jūsų taupomi pinigai atneš Joms daugiau pelno... 
Kad Jūs turite lėšų nelaimės atveju... 
Kad Jus galite pirkti pageidaujamą prabangos daiktą tada, 
kada norite... 
Kad turėsite pinigą, kada jie bos reikalingi, 
Tarnavome bendruomenei ištisus 32 metui be pertraukos, ir 

tarnybą plečiame. Universal Savings yra draugiška finansine 
įstaiga, aptarnaujanti Jūsų kaimynus ir norinti patarnauti Joms. 

Esame Federal Savings and Loan Insurance Corporation na
rys. Santaupos apdraustos iki $10,000.00. 

UNIVERSAL SAVINGS 
a n d L o a n A s s o c i a t i o n 

1800 SOUTH HALSTED STREET 

Pradekit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj! 
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje BRICHT0N SAVINGS and LOMI 
Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti iki $10,000.00 

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

CHARLES ZEKAS, Sec'a 

OFISO VALANDOS: 
Plrmad., antrad.. pr.nktad. Ir 
ieSt. 9 T. ryto iki 4:10 p. p. 

Trečiad. » ryto lkl II •.. o 
Ketvirtad. t vai. Iki t vak. 

SEGHETTI TRAVEL BUREAU 
2451 S. Oakley Ava. Tel. YRrds 7 3278 
MES PARŪPINAME KELIONES: Lėktuvais — Geležinkeliai! 

Sutvarkome dokumentus atvažiuoti \ Ameriką. Parūpiname doku
mentus norintiems išvykti j užsienį. TURIME LIETUVIŲ Skyrių. 

Pildome afidevitus. 

SPECIALUS NUPIGINIMAS ! 
R00SEVELT FURNITURE 

C0MPANY, 110. 
2310 West Roosavalt Road 

Telef. SEeley 3-4711 
Hide away Bed — Sofa-lova $ | Q9 00 
SOFA-LOVA ir krėslas . . $ | 6 9 < * 
Nauji 1955 modelio Frigidaire Šaldy
tuvai, specialiai nupiginti tik %\Ąį 00 
Pasinaudokite šiais nupiginimaia Ir 
aplankykite LIETUVIŲ KRAUTUVC. 
Atd> ra ir sekmadieniais nuo U vai 
dita iki 5 vai vakaro. 

s c X = 
j? 
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S E L F S E R V I C E 

Liquor Store 
5511 SOUTH DAMEN AVENUE 

ALL PHONES — V/ALBROOK 5-8282 

"Your Pleasuie Is Oui Business" 

G R A I N A L C O H O L 
190 Proof USP Fifth 

T H R E E S T A R C O G N A C 
BISOUIT OB MARTELL Fifth 

IjįG I L B E Y G I N 
90 Proof Quart 

IMPORTED NAPOLEON 

COGNAC - Fiith 

I M P O R T E D KIJAFA W i n 2 

Fiith 

Aechter GoIdwasser 
(Swiss) Fifth* 

KORD'S Z U B R O V K A 
Fifth 

G R A N D MARNIER 
LIQUEUER Fifth 

Imported Vander Flips 
t 

V/INES Fiith 

T H R E E S T A R M E T A X A 
BRANDY Fiith 

A S B A C H U R A L T 
8 years German Brandy Fifth 

Budweiser, Hamm's or Schlitz BEER 
Case of 24 — 12 02. bottles $335 
3 Cases Jor $ -| O00 

S O U T H E R N C O M F O R T 
Fiith 

CINZANO VERMOUTH 
Sweet or Dry Fiith 

Prekes išparduodamos iki vidurnakčio — rugsė
jo (September) mėn. 26-tą dieną. 

GRAND 
OPENING 
MŪSŲ NAUJOJ VIETOJ 

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAOO, TLLTNOIS 
1 - ~ g - — _ H 

*V. KAZIMIERO PARAPIJOS VIENUOLYNAS Linden , N . J. I 
Nenuilstanti veikėja 

Moterų sąjungos 53 kuopos 
susirinkimas, įvykęs nigs. 12 d., 
buvo tikra staigmena. Kuopos 
nenuilstanti veikėja pirm. K. Šu
kienė pristatė net 29 naujas na
res, kurias ji viena dviejų mė
nesių laikotarpyje įrašė kuopos 
narėmis. Jų tarpe yra daug čia 
augusių jaunų moterų ir mergi
nų. 

Susirinkimas buvo gausus ir 
?yvas. Įvairių komisijų prane
šimai sako, kad Lindeno s-gietės 

deno. Niekad jos neapleidžia cho 
ro pamokų. 

Lankėsi Bostone 

Ilgametė Moterų s-gos 53 kuo 
pos rast. Stasė Strazdienė su vy
ru Jonu buvo išvykę kelioms 
dienoms į Bostoną. Strazdų su
nūs leitenantas Edvardas iš Por 
tugalijos rašo, kad iš ten važiuo 
ja aplankyti kitų Europos kraš
tų. 

Tarėsi programos klausiniais 
Programos komisija buvo pa

kviesta pas Zupkienę pasitarti. 

Namai, kuriuos Agne ir Antanas Giliai paaukojo Šv. Kazimiero parapijos vienuolynui Los Angeles, Calif. 
mieste. 

Los Angeles, Calif. 
(Atkelta iš 4 psl.) 

Pavyzdingas lietuvių organi
zuotumas veikia ir nelietuvius. 

cilla — vyresnioji; kitos sise-
rys Raymonda .ir Salvatora. 

Seselių atvykimo šiltai laukė 
ir susidaręs gražus entuziastų 
būrelis: talkos būdu p3r trum-

Daugelis jų lanko bažnyčios P* l a i k * išgražino vienuolyno 
pamaldas, nes pamėgo bažny- Patalpas. Namas buvo išdažy-

Ičios jaukumą ir gražų bažnyti- t a s i š l a u k o * ! * * * pagražin-
' nio choro giedojimą. * * k i e m a s 5 P r a r y t a daug 

Parapijos branduolį sudaro * m u l k h * Patvarkymų. Vienuo-
400 lietuvių šeimų. Parapijos j l v n o atidarymo proga svečiai, 
3ielų skaičius si-kia 1,500. atlankę vienuolyną, sunešė 
Bažnyčią lankančių, ir iš toliau d a u g vertingų dovanų. 
gyvenančiu lietuvių, priskaito-1 S e s e l ė s vadovaus vaikų dar-
ma iki 3,000. Šv. Kazimiero | že l iu i> d § s t v s « • * * * * pamokas 
Žinios, parapijos leidžiamas \ vaikams, kurie lanko viešas 
laikraštėlis, siunčiamas 600 mokyklas; rūpinsis altorium, 

liturginiais rūbais ir daugeliu 
tų reikalų, kurie auga parapi
jai augant. Jau numatoma, 

nesnaudžia. Muzikė M. Cižauskie A P B V M 1 i 5 » i š i m u s , Zupkie-
nė ruošia įdomią meninę pro- J * ! * ™ * 1 * ***** vakariene. 
-rama. kad palinksmintu N*w ?* w

l v v a v o k u o P 0 8 P1""- š u k i e ^ . 
Cizauskienė, Stanionienš, Stanio 
nis ir šeimininkai Zupkai. 

Sąjungietė 

?ramą, kad palinksmintų New 
York-New Jersey apskr. kuopų 
atstoves, kurios susirinks Lin-
denan metiniam suvažiavimui 
spalio 23 d. Liberty svetainėj 
Vėliau bus pranešta apie juo
kingą vaidinimą, artistus, solis
tus ir vakarienę. 

Po susirinkimo vietos žymios 

jam ilgiausių ir geriausių metų. 
Jo asmeniui artimesniųjų būry
je rugsėjo 17 d., t. y. jo gimta-
dinio išvakarėse, profesorius bu
vo pasveikintas su geriausiais 
linkėjimais jo ateičiai. Sekančią 
d eną Bendruomenės Balsas da
lį savo programos skyrė prof. 
J. Puzino paminėjimui. 

Prof. dr. Jonas Puiznas Phila-
delphijos lietuvių gyvenime yra 
plačiai reiškęsis ir pelnęs didžią 
pagarbą, kurios vaizdus pareis
i m a s įvyko jo 50 metų sukaktį 
minint. 

Tūkste.itis Lietuvių dienoje 

"Parapija be savo mokyklos, Rugsėjo 18 dienos šilima ir 
S1ryzimo vaisius. Toji 'auka I * * * š e i m a be vaikų", - sako j saulėtumas LB Pliiladelphijos 
įgalino parapiją įkurti vienuo- \ k l ^ o n a s kun. Jv Kučingis, drą-
lyną dabar, neatidedant to su- j s i a i darydamas planus ateičiai. 

Sesuo Salvatora yra moky-

lietuvm šeimų. 
Arkano ir Agnės Gilių auka 
Bažnyčiai pamatus padėjo 

kelių pasiryžėlių aukos po 
tūkstantį ir po penkis šimtus 
dolerių. 

Vienuolyno patalpos, pasku 

kad kitais metais parapijos sa
lėj bus atidaryta pirmoji pra
dinės mokyklos klase, kur vai
kai lietuviai tiu*s kasdieną lie-

; tinę stambioji auka parapijai, t u v i u k a l l 3 0 S Pajnokas. 
yra Antano ir Agnės Gilių pa-

Philadelphia, Pa. 
Pagerbė prof. dr. J. Puziną 
Philadelphijoje gyvenąs prof. I v i rėjos Atutienė, Sebeckienė ir 

dr. Jonas Puzinas rugsėjo 18 d. | Plungienė pavaišino visas vieš-
atšventė savo amžiaus 50 metų| n i a s skania vakariene. Joms pa-
sukaktį, kurios proga daugelis į gelbėjo Ramanauskienė, Straz-
Philadelphijos lietuvių linkėjo d i e n ė » Tratul enė ir kt. 

Per vakarienę buvo pasveikin
tos nsujos narės: jauna pianis 
tė Kristina Tamašauskaitė iš 
Elizabetho vykusiai raskambinc 
vieną klasišką ve kalą ir komp. 
Kamsičio "Oi tai tu mano". Lai 
mėjirao dovana teko Atutienei. 

Pagerbė muzikę 
Gimtadienio bei varduvių pro

ga muzikei M. Olšauskienei jos 
vadovaujamas sąjungiečių cho
ras suruošė pagerbimo pietus 
Liberty svetainėj. Ačiū O. Atu
tienei, kuri daugiausiai pasidar
bavo; pietūs virto tikru banke
tu su gimtadienio tortu, rožių 
buketu ir nuo viso choro bran-_ 
gia dovana 

Pirkit Apsaugos Bonos! 

Vestuvių nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

Mūsų specialybe 

Pretin Photo Studio 
aWL 

EDVARDAS LTJS, sav. 

4068 Archer A ve n u e 
relefonas VIrginia 7-2481 

manymo tolimai ateičiai, Ą 
Buvę čikagiškiai Agnė ir 

Antanas Giliai turėjo greta i toM seminariją 
bažnyčios erdvų 11,000 dolerių 
vertės namą. Tą namą jie p a - 1 i r pedagoginis darbas yra labai 
aukojo vienuolyno reikalams,! popularus Los Angeleso arki-
patys pereidami gyventi į pa-1 vyskupijoje. Lietuvių kazi-
talpas prie klebonijos. Kardi- • ^ieriečių vienuolija yra septy-
nolui sutikus, Giliai turės tas , ™asdešimtoji u ž r e gistruotų 
patalpas iki gyvos galvos. Bet;™>terų kongregacijų sąraš?. 
kokiam nenumatytom atvejui Lituanistines mokyklos for-
ivykus, arkivyskupija parūpins | m a palieka ta pat, kaip buvus 
jiems gyvenamas patalpas 55 ' i k i - š iol« T e v a l renka komite-
dol. mėn. nuomos vertės. ^ š i s rūpinasi mokytojų sąs-

Agnė Gilienė y r a mūsų tau- t a t u - Parapija duoda patalpas 
tos didvyrio, lakūno, Atlanto « k a s b ū t i n a mokyklai, 
nugalėtojo Stasio Girėno moti- Kūrybingas darbas 
r.os sesuo. Ji žinoma visuome- Į Taip, norint pamatyti vis 
nininko. Abu Giliai visad bu- gausėjančias Šv. Kazimiero pa-
vo dosnūs aukotojai lietuv.š- r apijos įstaigas, reikia ap-
kiems reikalams. Dabar, po vaikščioti jau nemažą pietą, 
darbingo gyvenimo, jie rado! K seno, kuklaus sumanymo 
tykią užuovėją pačiame para- turėti mažą lietuvių bažnytėlę 
pijos centre, greta bažnyčios, i P™ Pacific'o kranto, dėl Lėtu
te rūpesčių apie namų išlaiky-!™* aukų ir ryžto išaugo gra
mo naštą. I ž ū s religinio ir tautinio gyve-

Virš durų jų anksčiau gyve- *imo židiniai, kurie liudija da-
namo namo iškilo kryž ius>ar t inės lietuvių kartos kūry-
Pirmomis š. m. rugsėjo mėn. j bingumą. J. 
dienomis ten įsteigtas vienuo-1 

lynas. 
Ič Chicagos atvyko trys se

serys kazimierietes: sesuo An-

apylinkės ddžiosios šventės 
Lietuvių dienos — rengėjų vil-
t 'ms leido išsipildyti: į Edding-

toja, Lietuvoje baigusi m o k y - ' t o n Park«* suplaukė apie 1,000 
Philadelphijos ir apylinkinių ko-

KongregaGijų auklėjamasis ! l o n i J u l ietuvių. Buvo pastebėta,' Ii jos Stanionienės gimtadienio 
kad kaikas šios Lietuvių dienos proga. Stanionienė su kaimyne 
proga buvo pasikvietęs svečių ir Zubkiene, abi 

TELEVIZ IJOS 
r Radio Aparaty Taisymas 
Sąžiningas ir garantuotas darbą* 
M. RIMKŪS, 4517 S. Sawyer St. 
TeL VI 7-0087 — VI 7-3037 

Są/ungiečių choras 
Sąjungiečių choras, apsikro

vęs skanumynais ir dovanomis, 
automobiliais nugužėjo į Cllff-
wood Beach pagerbti narės Ju-

i* to lau : jų būta net iš Ka
nados. 

Šios ketvirtosios Lietuvių die
nos pasisekimas, gausus senųjų 
ir naujųjų lietuvių suėjimas yra 
aiškus ženklas, kad Lietuvių die 
nos graži tradicija jau įleido 
šaknis. Atrodo, kad ji jau tapo 
kasmetine būtinybe, labai stip
riai prisidedančia prie Lietuvių 
Bendruomenės plėtimosi ir l'e-
tuvybės išlaikymo. 

Dienos programą sudarė trum 
pa dr. Nemicko kalba ir Phila
delphijos Meno ansamblio gra
žiai nuskambėjusios dainos ir 
tautinių šokių grupės grakščia ; 

pašokti šokiai. Programa paliko 
gerą įspūdį. 

Kad Lietuvių diena pavyko, 
yra daugelio nuoširdžių pasi
šventėlių talkininkų nuopelnas. 

Jie minėtini su didžiu dėkin
gumu. B. Rgs. 

turinčios gerus 
balsus, gyvena 25 mylios už Lin 

P E R K R A U S T Y M A I — M O V I N G 
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai 11 artimų Ir 

tolimų distancijų. &auiuU sekančiai: 
SUS S. UTUANICA AVE* CH1CAGO, ILL. 

ANTANAS VILIMAS 
Telelonas — FRoatfer £-1882 

S 0 P H I E B A R K U S 
RADIO PROGRAMA 

Iš W G E S stot ies — B a n g a 1390 
NUO P I R M A D . I K I P E N K T A D . 

8:45 iki 9:30 vai. ry te 
ŠEŠTA D. 8:30 iki 9:30 ryte 

P I H M A D I E N N I O vak. nuo 7—8 v. 
SEKAI). 8 :30—»:30 • . r . Iš stoties 

W O P A — 1490 kii. 
ChioRfco 20. 111. HEni lock 4-2413 

7121 So. R O C K W E L L ST. 

P.&J .JOKUBKl 
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas ir Taisymas 
4102 Archer Ave., at Mozart 

Chicago 32, 111. - TeL LA 3-861* 

PARKHOLME SERVICE 
STATION 

5000 W. Cermak Kd., Cicero, I1L 
Lietuviška gazolino stotis ir 
automobilių aptarnavimas 
Mn&ah - J.r**rigc!£ltia, sav. 

g J J J t f T . » J _ B J m * ^ 

Norėdami pirkti, keisti a r parduoti automobili vUuomet 
kreipkitės į Lietuvišką automobilių i r . kybą 

B A L T I C A 
5803 S. WESTEBN AVE. WAIhrook 5-8200 

MIDLAND 
S a v i n a s a r. d I o<.ir ^y,Ą 

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BENDROVE 

NARIAI LIETUVIU TAUP. K SKOLINIMO 

B-V1Ų LYGOS, KURIOSE 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10.000.00 
IR 

Paskolos Duodamos Namu Įgijimui 
Lengvomis Sęlygomis 

CHICAG0 SAV INGS t L0 AN ASSN. 
6234 S. VVestem Ave. Chicago 36, BĮ. 

CRANE SAVINGS i L0AN ASSN. 
2555 W. 47th St. Chicago 32, IU. 

DISTRICT SAYINGS i L0AN ASSR. 
3430 So. Halsted Street Chicago 8, IU 

4031 arehtr Avtsue T«l. U3-^719 
AUGUST SALDUKAS Pr«z!dsnto> 

UNIVERSAL SAVINGS & L0AN ASSN. 
1800 S. Halsted St. Chicago 8, m. 

MOVIHC MOV I * C 

NAUJI OIDEU TROKAI-NAUJAUSI KBAUSTYVO {SANK/AI 
ILGU MSTŲ BATr*IMA$-Pt6US t#SA±INM6AS AATARHAVtMAi 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
2022 W. 6 9 S t CHICAGO 3 6 , ILt. Tel. WAIU>olc 5 -9209 

ssgssssscaateaaag^a— P B — B II 

MES PERKRAUST0ME JŪSŲ 
baldus saugiai keletą bloku 

arba kelias dešimt myliu 
Vieno V&mb&rio baldus arba viso namo. Kreipkitės pas —% Turįs dao^ 
metų patyrimo perkraostymo darbe. 

Pristatoma anglis ir pečiams aliejų — dideliais ir mažais kiekiais. 

S T A S Y S F A B I J O N A S 
21461?. Hojae iyeaue TeL VIrginia 7-7097 

!•*•; - I 

^ ^ ^ M M 
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L I E T U V I Ų A U D I T O R I J A , 3133 South Halsted Street 
ŠEŠTAD. RUGSĖJO 24 D. RUOŠIA NAUJAI ĮREMONTUOTOJE DIDŽIOJOJE SALfiJE SEZONO ATIDARYMO BALIŲ. PROGRAMA 

VYKS ŠOKIŲ MUZIKOS PERTRAUKŲ METU. ŠOKIAMS GROJA J U R G I O A K E L I O pilnas orkestras. Staliukai užsakomi iš anksto tel. VIc 2-6172 
M>y-

<f 
Rudens sezoną atidarant CLUBAS JOANA, 1500 S. 49th Ave., Cicero, 111. — TOwnhall 3-
9695, šj šeštadienį, rugsėjo 24 d. 8 vai. vak. r n g i a didžiu 1 j 

B A L I O N U B A L I U Balius, kurio niekad 
* *- nepamiršite 

Šokiams gros 4 tūzų orkestras. Gros kol išauš. 
Dalyvaus Teta Brone ir Uncle Joe, radio pranešėjas. Vertingos dovanos, užkandžiai. Įėji
mas nemokamas. Kviečia — J O A N A IR ZIGMAS ŠEFLERIAI , 

Savininkai Club Joana 

^ ISNUOMUOJAMA 

IšNUOM. S H kmb. butas. Karatu 
vandeniu apšild., savininkas apmo
ka už elektra- $65.Apžiūrėt i tarp 12:00 
—8:00 v. v. 1411 'So. 49 Ct., Cicero, 
f l l inoR 

/?> 7=ff 

LINKSMAI) 
Žmonos "kalkuliacija" 

Jaunoji Petro žmonele dro
vėjosi paprašyti vyro pinigų. 
Pagaliau, ji sugalvojo charak
teringą būdą ir, visdelto, iš
drįso prakalb.nt i vyrą ta te
ma. 

Valgant pietus, žmonele iš
dėstė vyrui šitokią kalkuliaci 

— Brangus Petrai, ar nega
lėtum man paskolinti $5, ta
čiau iš tų pinigų man duotum 
tik pusę sumos? 

— Kodėl ne, mieloji, — pra
tarė Petras nustebintas — ta
čiau kodėl gi tau duoti tik pu
sę skolinamų pinigų? 

— O gi todėl, brangusis, kad 
tuo atveju tu man liksi skolin
gas $2,50, o aš — taipogi bū
siu tau skolinga $2,50. Tada 
mes galėsime skaityt is tarpu
savy "kvit". 

Meškeriotojų 
pasikalbėjimas 

Vienas iš meškeriotojų dės
tė antrajam: 

— Žinai, prieteliau, kartą 
mano kaimynas pagavo tokią 
didelę žuvį, kurios didumo aš 
net apsakyti nepajėgiu... 

Antrasis meškeriotojas: 
— O aš kartą mačiau tokią 

žuvį, kurios, nore nepagavau, 
tačiau pavyko ją nufotogra
fuoti. Ir, žinai ką, toji viena 
fotografija svėre net 15 svarų. 
Tad kokio didumo pati žuvis 
buvo — tu gali išsivaizduoti... 

Kodėl trūksta 
Klausimas — Kodėl bolševi

kų užgrobtoje Lietuvoje trūks
ta mėsos? 

At sakymas : — Todėl kad 
karvėmis ariami kolchozų lau
kai, o kiaulės sulindo į partiją. 

PAJIEŠKOJIMAS 
PajieSkomas STANISLOVAS MA-

Zt'I.IAl'SKAS kilęs is Lietuvos, Val
kininkų valsč.. Tiriu k. Jieftko An
driejus Aukštuolis kilęs ift Dargu* ų 
km. Valkininkų valse. Atsiliepti Sluo 
adresu: 5821 S. 38rd St., Omaha, 
Nebraska. 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS > 
PRISTATOME 
VISOKIŲ RCftl Ų 
M E D Ž I A G Ą 

CARRMOODY 
LUMBER (XX 

STASYS L I T V V I N A S . Pres. 
8039 8ow HALSTED ST. 

Te*. Vlctory 1-1272 *** 
APKATNAVIMĄ IR P R E K I V P*** 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI « 

R A i T I N t ATIDARYTA kasdien n IK 
• vai. ryto Iki I vai 
šeštadieniais Iki 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i . u i i i i i i i l i i imni 
Jei tunte parduoti ar iinuomo 

ti. pasiskelbkite smulkių akelkmp 
skyriuje. Skelbimą galite perduot* 
MimlfcUMr Vlnrinia 7-6640. 
lllllll|IHIIIIIIIIIIIIitlllllllltltlHIIIHHMtf> 

Išnuom. npšild. jluunb.; su valgiu 
I »r be valgio. Arba galima naudotis 
j virtuve. Kreiptis po 6 vai. vak. 

5216 S. Hermltage Ave. 

Suaugusiems tšnuom. 4 kamb. bu
tas. 2 mleg. Apšildymas ir kiti pa
togumai. Yra ir garažas. Užimti nuo 
spalio 1 d. Apžiūrėti nuo 5 vai. 
vak., sekmad. visa diena. 5333 S. 
l'nion Ave. Kenuood 8-5832. 

Išnuom. 2 atskiri kamb. vyrams. 
Vist patogumai. J. Sfcrinska. 5713 

S. -May St. Skambinti WFntwarth 
6-9043 — 10—11 v. r. ir po J» vai. 
vak. 

CI.-ASNIFIEII & H I L P l K A N l I i D A P V I R l I S f c M l . M . N 
HELP YVANTED — VYRAI «TELP WANTED - MOTERYS 

*'*• • •Ms**a**a4 — » S S — < S»SB—HSSJI—SISBJSBII 

vakaro ir 
vai. vakaro 

OLympic 2-6232, 1500 S. 491h Ava. 
CICERO. H.I.. 

C L U B J O A N A 
MĖGIAMIAUSIA V I E T A CICEROJ 

Kiekvieną sekmadienį tiesiogine radio trans
liacija i i Olub Joana per radio stotį W0PA 

7:30—8 vai. vakaro, 1490 KC—102.3 MC. šokiams groja Bolevards 
Cavaliers orkestras. 

ZIGMAS IR JOANA SEFLERIAI, SAVININKAI 

P R E S S - M A N 
C0MBINATI0N 

SIMPLEX MAI0R 
Good rate and year around 

work for competent man. 
Apply: 

J. S. PALUCH C0MPANY 
1800 West Winncmac 

Reikalingas kepėjas padėjėjas 
REAL RYE BREAD BAKERY 

2910 W. 40th St. 

ATTENTION, 
! 

ŽMuįįg 

N U O UŽSI^ENEJUSIŲ 
S K A I D A N Č I Ų ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

Tie, kurie kenčia nuo 8ENŲ, A l 
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ. Ji' 
negali ramiai sedfiU ir naktimi' 
miegoti, nes Jų užsisenėjuslos žaizdot 
niežti ir s k a u d a Kad pasalinti t; 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvl 
rų ir skaudžių žaizdų, uždekit* 
LEGULO Ointment Jų g y d o m o t 
ypatybes palengvins jūsų skaudeji 
mą ir galėsite ramiai miegoti nak 
tL Vartokite Jas taipgi nuo skau 
džių nudegimų. Jos taipgi pasalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA 
SIS. Taipgi pasalina peršėjimą. Ilso* 
vadinamos ATHI.ETE'S FOOT, su 
itabdo džiovinimą odos Ir perplyšimą 
'arptrsčių. Yra t inkamas vartoti nuc 
ižiūstančios, suskilusios odos d-dir 
'iniu, odos išbėrimų ir t. t., taipg 
inkamas vartoti vaikučiams kada pa 

drodo skaudus išbėrimas nuo vysty 
klų. Jis yra gera gyduols nuo l» 
virtinių odos ligų.I^s-
*ulo Ointment yra 
parduodamas po 75 
*.. $1.26, ir $8.50. 
Pirkite vaistinėse Cbl 
•agoj ir apylinkėse— 
Milwaukee, Wisc. Ga 
-y. Ind.ir Detroit, Ml-
cbigan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo 
ney order i: 

UEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy S t Chicago 34, IU 

i. jp mp J i u ••' npfį' ĘW » y » w y w y » 1 
ooą 

WHO'S PUSHING ? 
(£0WTU«t TO COPUkAS OPlMON A JET PLMC * MOT 
VU.JP&.L6P B" RELEA9EP AW*PUS*HM&* MAIMtT Oin&<C* 

PREAMIN6 * A aCASANT ffcSTUAe. &UT THS MŠM H» CO*C* •* 
MAiONfr 05£AMS Cfl*e TJTMl WV6*T1N* m ttaSAMMS »OM0S S 
TW§ BSST WAf TO OUUM- WITM VOUK §H&t WlPg OPtU •" 

PAKŠTO Svetainėje 
3139 So. Halsted St. 

DA 6-9443 gaunama 

IDUOLIS, 
L E M O N - I C E 
ir kiti gėrimai 

Exceptional opportunlty to go in 
business for self with my help. I 
furnish stock and finance your 
accounta; no eiperience necessa-
ry. Car easential but no casb in-
vestment requtred. Do not confuae 
this with other ads you mig-ht 
have answered. This is biggest 
money making opportunlty in 
America. If you have a real de-
sire to succeed in Business in-
vestigate, write for appointment. 

Address Box 103 

D R A U G A S 

T Y P I S T — E X P . 
To do general office work includ-

ing preparation purchase orders 
and various other duties. 

I Interesting diversfield permanent 
position In air-conditioned office. 

| 40 hour. 6 day week. Excellent 
oppportunity. 

SE. 3-0465. Mis* Kay. 

C L E R K S 
T Y P I S T S 

WITH OR WITHOUT E X P E R 1 E N C E 
Full t ime or temporary employ-

ment. U p til Christmas i f you pre-
fer. Wonderful diacount on ge«ieral 
merchandise. Wear ing apparel, toys 
etc. " Y o u will likę it h e r e " . 

CALL MR. SELLERS 
SEeley 8-2452 

»ii i i i i i ir i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i iui i i i i 

" D R A U G A S " A G E N C T 
56 Eas t Wa«hington Stree l 

TeL DEkHiorn 2-24S4 

2SS4 floom OvsUey A V M S J P 

TeL Vlrtfni* 7-6640; 7-6641 
• l l iui l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l t i l l t l l l l l l l tff 

REAL ESTATE 
• * ' » • ' 

\y. 4 
Kad jūsų pinigai atneštu daugiau pelno.. . ir būtų saugiai apdrausti 

visokiu metu... paprasčiausias dalykas — patalpinkite pas mus! 
"aptarnauja JUS nuo 1922" 

ST. ANTH0HY SAVINGS & L0AN ASS0CIATI0H 
1447 SO. 49th COURT, CICERO, ILLINOIS 

Telefonai: TOwnhall 3-8131—8132 
JUOZAS GKIBAUSKAS, Vedėjas 

Westwood Liųuors 
2441 WEST 69TH STREET — TeL PR 6-5951 
VVKSTVVOOD SPKCIAL R E S E R V E , 5-kių mėty , 

Kentucky straight Bourbon, 5 th $ 3 - 5 9 

3 bonkos $ 1 Q . O O 

S U I P P I N G CLERK 

Young man 18—25 with typing 
ability for branch sales office and 
warehouse. Good working condi-
tions. 

Fhone STJperior 7-1351 

Bl ILDING A KEMODELING 
NAMŲ 8TATYBA 

ttELP H'ANTED — MOTERYS 

S E E L I F E M A G A Z I N E 

Sept. 19 issue. Page 11 

I f this interests you call Mrs. 

Dunkle Whitehal l 3 -0131; M01iawk 

4-1163. 

C O S M E T I C S 
— HOUSEHOLD ITEMS 

50% komiso. Lengvai parduoda
mi dalykai; dažnai pakartojami už
sakymai. 

Pi lnas ar dalinas laikas. Jokio 
Investavimo. 

Patyrimas nebūtinas; mes išmo
kome. 

1607 N. California Ave. 
K V. 4-1H80 

GIRL or WOMAN 
This is your opportunity to become 

associated with interesting newa-
paper advertising work. No selling. 
Mušt type and do light figuring. 5 
day week. Good starting salary. 

R o o m 1744, 
55 K. \Va.sliington St. 

DEGTINE 'SKAIDRIOJI' , importuota iš 
Vokietijos — Hannoverio, 100 proof, 5 th 

įvairus "Maišymai ir pardavimas 
ei norite pirkti ar užsakyti narna. 
uris būtų gerai išplanuotas, pato-
us, gražus ir pigus, pirkite ar u i sa -
yktu pas 
Susitarti saukit RF.Hanee b-8203 

v. gramus 
nuo 6 vai. p. p. kasdien ir 

sekmadieniais nuo 10—4 vai. 
Vdresas: 4 6 4 5 S o . K e a t i n g A v e . , 

CHICAGO 82. ILL. 

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INC. 
726 W. ISth S t Cicago 16 

A Gintneris, pirmininkas 
V. Petrauskas, statybos vedėjas. 

CH S-15S5 
Lietuvių Statybos Bendrove stato na
mus pardavimui, pagal užsakymus ir 
atlieka remonto darbus. 

ANTANAS LUKAS ir ŠONUS 
6450 So. Fairfield Avenue 

Bl'ILDING OONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės: 

Tel. HEmlock 4-5881 

MXSCELLANJLX)IJS 

fvairūs Dalykai 

CHICAGO ACADEMY OF 
MEDICAL TECHNOLOGY 

Prapare for a career in MEDICAL 
TECHXIQUE — day and eveninjr. 

I Classes begin October 3rd. 410 So. 
Michigan Ave. HArrison 7-2493. 

Jeigu ieškote pirkti namu, biznių, 
sklypų, ūkių, arba norit ką par
duoti, atsiminkit, jog mielai ir są
žiningai patarnauja 

P. L E O N A S 
REAL ESTATE 

17SS W. 71st. 8t. WAlbrook S-SOI S 

P r i e i pirkdami ar parduodami 
namus, biznuis, sklypus ar ūkius 
at lankykite mus . 

K U T R A - N O R K U S R E A L T Y 
REAL ESTATE-INSURANCE 

2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030 

PRospect S-S57S (vak. tr KkauML) 

$ ^ . J 0 M = 

S T E I N H A E G E R — degtine molinoje bonkoje, 80 proof, 
importuota iš Vokiet i jos — Westfalijo.% 5 t h |^Jj Qft 

H U D E P O H L , alus iš Ohio, 24 butelių dėžė $2-91 
FOX H E AI), 400 a lus 6 kenai 97c 
C A N A D I A N WHISKEY, 6 years old $4.45 
LACRIMA CHRISTI D E L V E S U V I O — 

>s vynas , 5th $1-75 
H E N N E S S Y , Thres Star Cognae $5-39 
MARTELL, Three Star Cognae ir BISQ11TT $ 5 « 2 9 

B O R D E A U X $ 1 . 0 5 

(5 metų senumo prancūziškas vynas ) 
N A P O L E O N , importuotas i š Prancūzijos $ 6 - 0 0 

(konjakas — senoje dulkėtoje bonkoje) 

H A P P Y B I R T H D A Y — vyšnių daniškas likeris, 
specialiai nupigintas, buvo $8.66, dabar $ 5 . 8 9 

Prie čia pažymėtų kainų, taksai priskaitomi atskirai. 
Importuota iš Europds zubruvka; Vokietijos, Prancūzijos, 
Italijos, Ispanijos ir kitų kraštų vynai ir kiti g ė r i m a i 
Turime gėrimų 50 metų senumo — pradedant nuo 1904 
metų. Užsakant didesnį kiekį pristatome į namus. 

A L E K S A S Š I M K Ū N A S (Joniškiet is) 

ijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiig 
= LIETUVIŲ STATYBOS = 

BENDROVE E 

I M Ū R A S I 
Ę BULDERS, INC. f 
r Stato gyvenamuosius na- \ 

^ lais, skiciniai planai ir na- ; 
Ei mų įkainavimas nemokamai. £ 
= Statybos reikalais kreiptis E 
- ' i re ika lu v e d e i a š iuo a d r e s u : s =S I reikalų vedėją šiuo adresu: £ 
i JONAS S T A N K U S § 
7 k a s d i e n n u o 4 v a i . popie t , t 
£ Tel. PRospect 8-2018 arba j 
= LUdlow 5-3580. = 
£ 6800 SO. CAMPBELL AVE., £ 

Chicago 29, Illinois Ę 
Tlll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l !IUll l l l l ! l l l l l l l~ 
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LLETUVlSlvA A P D R A C D U 
A t . K M f l t A 

Gyvybes, ligonines, automobilių, 
baldų, namų tr visos kitos apdraudos 
— asmenims, profesionalams ir bis-
nio }staigx>ms. Laisvas pasirinkimas 
kompanijos ir apdraudos rūšies. Ne
mokamas patarnavimas ir informaci
ja. Valstybes patvirtintos kainos 
Smulkesuiai informacijai gauti skam
binkite, rašykite, užeikite: 

Jonas KIRVAITIS 
LVTKRSTATK INSURANCE 

AGENCY 
StOO S. Ashland Ave. . Chicago 36, m 

TeL WAJbrook 5-5671 
Agentų ir brokeriu dėmesiui! 

Pr ie i drausdami kitur pasiteirau 
kits. P irmaei l i s kompanijos — augs 
čiaust komisai. Savi pas savus! 

ŠILDYMAS-

A. Stančlanskas ir A. Lapkus 
instoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaees), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi-
tioners) Ir atlieka visus skardos 
darbus. 

1500 SOUTH. 50th OOURT 
b- 1505 SO. 51st COURT 

Cicero, Illinois 
Telefonai: OLympic 2-6752 

Ir OLympic 2-8492 

ūpestingai ir pigiai taisau 
T E L E V I Z I J O S 

A P A R A T U S 
Garantuoja darbą ir dalia. 
J. M I G L I N A S 

Telef. — HUmbold 6-1038 

PROGOS — OPPORTUNiTIES 

Kas, perkant arba parduodant na
mus, norit sąžiningo ir lietuviškai 
nuoširdaus patarnavimo kreipkitės i 

V E N T A R E A L E S T A T E 
4409 S. Fairfield, tel. LA f. 3-3881 
Vai. Kasdien nuo 9—12 ir 4—7 *aL 
.ak. se&tad. nuo 9 v. r. iki i v. r. 

Treči««.dineiau> uždarytm 

P. STANKOVIČ1TJS 
REAL EST. ir INSTJR. BROKERIS 

L I E T U V I Ų AUDITORIJA 
3133 So. Halsted S t 

Pa. DAnnbe 6-2793 
Padeda pirkiti - parduoti namus, 
aklus, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus ir daro vertimus. Tvarko 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—T. 

M A R Q U E T T E P A R K E 
$2,500 ĮMOKĖTI 

1—4 k. butas ir 1—3 k. Medi
nis namas . 1 butas tuščias . 

LAfaye t te 3-1083 

ŽEMAS [MOKĖJIMAS 
3 butai — po 4 kambarius. 

Pečiais šildoma. 

FRoat ier 6 4 2 4 3 
2243 So . 50th S t . e e t 

111,900 MŪRINIS 2-JC Bl'TV 
BARGKNAS. 4 ir 6 kamb. Garaža.s. 
Apylinkėje 26 ir Bawyer. Svarus. 
SVOBODA, S739 W. 2tith St. LAwn 
dal»- 1-7038. 

MARQUETTE PARKE 
l'artliuHiamas i-i nužemintą kaina 

4 butų po 5 kanib. niūr. narnas. 3 
autom, garažas. 6oxl25 sklypas. Tu
ri būti parduotas laike 30 dienų. 
Apžiūrėkite ir duokite pasiūlymą. 

2-jų augštų mūro namas. M m. 
senumo. Alyva — karštu vand. ap
šildymas. 2 autom, garažas. 50x125 
sklypas. Turi būti parduotas sj mė
nesį. 

10 butu — 2 po 5 k ir 8 po • k. 
Moderniškas mūro namas. 2 blokai 
nuo Marquette Parko. Turi būti par
duotas greitai, savininkas išvažiuoja 
į Arkansaa 

susitarimui apžiūrėti šiuos namus 
šaukite — 

GEORGE WASLO 
911 W. 59th S t 

WEntworth 6-4837 

#^$4V1NG* 

EMERALD FOOD MART 
(MAISTO KRAUTUVE) 

3001 S. Emerald Ava. 

DAnube 6-1917; po 7 vai. vak. — 
TAylor 9-5S72. S garu apšild. kamb. 
užpakaly. Ųt imkite šiandien. Sf .̂OOO 
pilna kaina. 

5628 S. Ashiaml Ave. 2-jų ausytų 
mūrinis namas—krautuve ir 6 kamb. 
užpakaly, 2 automobilių garažas, 7 
kamb. 2-me augšte ir grožio Balio
nas. Apylinke "soned" del lengvos 
pramonės. Kaina 623,000. 

5616 S. Ashland Ave. 2-jų augštų 
mūrinis. Didelė krautuvė. 7 kamb. 
butas 2-me augšte, 2 vonios*. 2 au
tom, mūr. Apylinkė "zoned" lengvai 
pramonei? Kaina $24.000. 

1 -JŲ augštų mūrinis. Arti Ashland 
Ave. Sklypas 16x121. 2 automob. 
garažas. Kaina $20,000. 

Mūrinis bungal .m. 6 kamb. Arti 
86th ir Laflin St. KarStu vand. ap
Sild. Veneciško* užuolaidos, nuo sie
nos iki sienos kilimai. $18.000. 

JOHN E. CONROY 
5608 S. Ashland Ave. 

Prie 58-os ir S. Washtenaw Ave. 
1H augšto medinis apkaltas namas. 
4 ir 3 V* kanib. Po visu namu rūsys. 
Karštu oru apftild. Sklypas 33x125 
pėdų. Gera tvora. Kaina $10.500; 
įmokėti $8,000. Vlrginla "-1228. 

2-jų bt:tų mūrinis tr medinL'* na
mas — 8 kamb. ir 6 kamb. 2 n -
įmigti kamb. pastogėje. Karštu van
deniu apšild. Poreiat priekyje ir už
pakaly. 5 autom, garažas. Salia tuš
čias sklypas. Kaina $16,6000. Ap
žiūrėti šeštad. ir sekmad. H. Turės, 
4541 S. Lowe Ave. Boulevard 8-2222. 

YVAlbrook 5-5431 

Pirkit Apsaugos Bonus! 

i iii 

,„ m 
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ATEITININKŲ RENGIAMAS TRADICINIS KONCERTAS 
ĮVYKS LAPKRIČIO 5 D. NAUJOJOJE WESTERN AVENUE 
SALĖJE, WESTERN AVE. IR 35 GATVIŲ SANKRYŽOJE 
Programoje: sol. ALDONA STEMPUŽIEH6, sol. V. VERIKAITIS ir prof. VL JAKUBENAS 

šokiams gros BR. J O N U Š O orkestras. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Visuomene kviečiama tą vakarę rezervuoti šiam retam koncertui 

111 a i J H I 

KELIONE J VAKARUS 
PROF. S T E P O N A S KOLUPAILA, Notre Dome 

(tęsinys) 
Carlsbado požemiuose 

EI Paso mieste, jau Texas:, 
sustojau vienai dienai, pasiry
žęs aplankyti didžiausius pa
saulyje požemio urvus, tik 
prieš 25 metus atidarytus lan
kymui. Jie dar mažai išgar
sinti, ir yra tolimame užkam
pyje, 138 mylios nuo EI Paso, 

jai gali atsigaivinti kava ir už
kandžiais. Baigus kelionę lan
kytojai grįžta greituoju keltu
vu i žemės paviršių: kelionė te
trunka 55 sekundės. 

Su mumis kartu ėjo 420 
žmonių, jų tarpe daug vaikų ir 
net invalidų. Per praeitus me
tus požemius aplankė 444,000 
žmonių, tas skaičius nuolat au-

Lietuviy kalbos likimas 
jaunuomenėje 

Ar staigiai nyksta lietuvių 
kalba mūsų jaunojoje kartoje 
Amerikoje? Tai labai aktualus 
ir gyvybiškai svarbus klausimas 
lietuvybės likimui šiame krašte. 

Reikia nedelsiant šį klausimą 
judinti ir kelti faktus. 

Chicagos Lietuvių Kalbos 
Draugija todėl šiuo klausimu 
ruošia diskusijas Lietuvių Audi
torijoje ateinantį sekmadienį, 
rugsėjo 25 d., 4 v. v. Apvaliojo 
stalo diskusijose dalyvaus žmo
nės, kurie turi duomenų iš savo 

— HeJvetius 

ga, nes garsas apie požemio 
28 mylios nuo Carlsbado mst., grožį plinta per žmones. Ir 
New Mexico štate, arti T?xaso. a š patariu neaplenkti tų ste-
Puikiame žurnafc "National buklų kiekvienam, kam teks 
Geographie Magazine", 1953 Į būti Pietų dykumose. Tik ne-
m. Spalio mėn. numeryje, buvo sutikau Carlsbade savo duk-
įdėtos įdomios spalvotos tų po- terš ir žento, kurie atostogų 
žemių nuotraukos: jos mane kelionėje buvo nuklydę ligi Te-
suviliojo. xasc... Tą pat vakarą jie stebė- Sl, kainomis, kurion tuoj paMlo 

Iš EI Paso važiuojame pato-

gimus'u ar iš užjūrio atvykusiu. l Vienos mi utės užtenka nu-
Sie dishusininkai pateiks tuo ristebeti, ištisas šimtmetis rei-
klausimu duomenų ir išvadų: j kalingas tam, kad galima būtų 
mokyt. J. Kreivėnas, red. Ig. | padaryti stebėtinų dalykų. 
Sakalas, stud. V. Valatkaitis ir 
mokyt. D. Velička. Diskusijoms 
vadovaus dr. P. Jonikas. 

Tėva;, jaunimas, visuomenės 
veikėjai ir kultūrininkai, ku
riems tik rūpi gyvasis lietuvy
bės ir jos likimo reikalas, ypač 
laukiami atsilankant. 

Subrinkusieji ir patys turės 
progos šiuo opiuoju klausimu 
pasisakyti, diskutuotojams kel
dami klausimus arba ir patys 
savo nuomonę pareikšdami. Tai
gi diskusijos yra ne tik aktua-

tiesioginio susidūrimo su savo Į**i bet turėtų būti įdomios ir 
vaikais, šeimoje, su mokiniais, gyvos. 
mokykloje, su studentais univer 
sitete bei šiaip su jaunimu, čia 

V'si kviečiami atsilankyti. J . 

: Cleveland, Ohio 

g.u autobusu: kelionė į abu ga
lu kaštuoja 9.30 doterių. Pasi
taikė nuostabus palydovas p. 
Northcutt 

jo šikšnosparnių skrid mą. 

Vieną, dieną per 8 štatus! 

Požemiu lankymas buvo įs-
vairuodamas auto- pudingiausias įvykis mano k 3-

busą per nuobodžias dykumas, [ lioneje į Vakarus. Reikėjo 
jis per mikrofoną palaikė ry- ' baigti trumpas atostogas. Nuo-
šiuc su publika, švelniu humo- bodžial slinko pro vagono lan-
rv. pasakojo apis matomas ir g^g dykumos ir lygios stepės, 
lankysimas vietas, apie dienos Nors neseniai buvo paliję ir at-
įvykius, ir sugebėjo suartinti s i g a vo žole, lygumose nema-
ir supažindinti keleivius. Jis į tėm jokios gyvybės. Tik Ok-
buvo ir vienas oficialių palydo- lahomoje ir Kansase prasidėjo j 
vų požemiuose. Vienu žodžiu, ganyklos ir ūkiai su dirbamais' 
jis buvo nepalyginamas €ks- laukais, 
kursijos vadas. 

daugiau negu dvigubai. Mat, 
pietiniame traukinyje buvo ne
paprastai augštos kainos vago
ne—restorane ir antrą kartą 
nieks nenorėjo ten eiti. 

Paskutinė naktis vagone. 
Traukinys lekia po 100 mylių 
per vai., trumpam sustodamas 
tik Kansas City ir Rock Is
lande. Artėja Chicago, dar dvi 
valandos e 1 e k triniu South 
Shore traukiniu, ir 12 dienų 

Parvažiuota 
5626 mylių traukiniais, apie 
300 mylių autobusais, parsi
vežta gražių įspūdžių ir atsi
minimų. Rašau tas pastabas 
tam, kad kiti galėtų pasirinkti 
norimą maršrutą, pasinaudos 

Nusibodo sėdėti be judėjimo. 
Iš dykumos pakilome į Sa-1 Vienoje stotyje traukinys su-

eramento kalnus, kur yra stojo, publikia nusiskubino į r-
Carlsbado tautos parkas. Užsi-jtimą maisto krautuvę. Suma-
mokėję po pusantro dolerio užjnus savininkas paslėpė iškabas-darni mano patyrimu. 
įėjimą, ėmėm žengti lygiais ta-! . 
kais, kurie vingiais leidosi gi
lyn į skylę, 750 pėdų giliau že
mės paviršiaus. Palydovai ke
liose vietose teikė bendras in
formacijas apie urvų kilmę, 
įvairias įžymybes. Minia žmo
nių slinko taku 3 mylių kelią, 
švelniai apšviestą paslėptomis 
lempomis. Viename urve tupi 
milionai šikšnosparnių, kurie 
kas vakarą pulkais išskrenda 
medžioklei, o žiemai persikelia 
į Meksiką. Iš lubų kabo dailūs 
stalaktitai lyg varvekliai žie
mą nuo stogo, o iš apačios ky
la dar įdomesni stalagmitai, 
lyg menininko išdrožtos kolo
nos: jų didžiausias yra 62 pėdų 
augščio, 16 pėdų skersmens. 
Įspūdingiausios halės: Karalie
nes kambarys, Karaliaus rū
mai, Didžioji hale. Yra dau
giai', urvų, kurie nėra lankomi. 
Lankytojui, pakanka 3 mylių 
nepakartojamų stebuklų kelio! 
Požemiuose viešpatauja pa
stovi Vėsoka 56J temperatūra. 

Vienoje vietoje požemyje 
jrengt?. valgykla, kur lankyto-

^K ^ F * » ^ • • • ^ » »•*• <&+ 

JONAS GRADINSKAS 
TELEVIZIJOS. RADIO, PATEFONU 

TAISYMAS 
PASKAMBINKIT PRIEŠPIET — 

ATVAŽIUOSIM POPIET 
J. G. Television, 2512 W. 47th S t 

Telefonas FRootier 6-1998 
Pas lietuvį — ir geriau ir pigiau! 

iiiiiiiimiimtiiitiiiiiuiiiiiiiiiiHiiiiiiHim 

G U Ž A U S K Ų 
BEYERLY HILLS GELINYCIA 

Geriausios geJAa d*t vestuvių, bank* 
tu, laidotuvly Ir kitu papuošimu. 

9443 WE8T *SRD STREET 
TH. PRospect 8-0833 Ir P U 8-083 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKSIIIIIIIIIIIIIIIII 

PIGIAI IR SAUGIAI 

PERKRAUSTAU 
B A L D U S 
VIETOJE IK Iš TOLIAU 

K. fclDUKONIS 
Turiu naują dideli 

Ir apdraodaa 
rtftSO 8. Talman, Chicago 99, EU. 

TeL OBoveklU 9-7099 

NAUJI LIETUVIŠKI 
REKORDAI 

Po $1.50 vienas: 
Alutis ir šauksmą**. Budrlūno Vyru Kvartetas. 
Tčvynei ir Subatos Vakarel| . Budrlūno Vyrų Kvartetas. 
Kli:«ipčs ir Vcžc Mane Iš Namų. Budriūno Vyru Kvartetas. 
Į K«»\a ir Klumi>es. Budriūno Vyrų Kvartetas. 
Valsas ir 2vakč ir Plaštake. Budrlūno Vyrų Kvartetas. 
O, Dalele ir 1 Kovą. Budriūno Vyrų Kvartetą*. 
Apie Palvą Arklį ir Kikilis. Švedo Choras. 
Žemaitiška Liaudies Daina ir Siibatos Vakarėlį. Švedo Choras. 
Aviža Prašė, šią Nedėlele ir Nudavė Dukrelę. Solo Marijošius. 
Oi, Sesele Negerai Ir Meile Tėvynes Nemari. Duetas. Motiekaitiene 

ir Kalvaityte, 
žvaigždeles ir Temsta Dienele. Duetas. MotiekaJtcnč ir Kalvaityte, 
f igones ir Nokturnas. Duetas. Motekaiticnč Ir Kalvaityte. 
Barkarolė ir Sutemo. Duetas. Motekaitlcne ir Kalvaityte. 
1 ii, Dipi. Ir Per Atlantą. Komiškas Duetas. Vasiliauskas Ir Žukauskas 
Kur Bėga šešu|>e ir Draugai, I Kovą. Choras. 
Karvelėli ir Jūra. Choras. 
18 klasiškų dainų trijuose rekorduose vertes 93.00 tik po $1.50 setas 

Po $1.00 vienas: 
Mano (atara — Tango ir Saulėtas Rytas. — Anglų Valsas. Solo 6a-

haniauskas. 
Nutilk š i rd ie—tango ir Kanarkų Foikstrotas. Solo Sabaniauskaa. 
Našlaitės kapa-, ir (iriovėsių Gėlelė. Dėdė ir Dėdienė. 
Paskutinis Sekmadienis — Tango ir Vyrai ūžkim. — Fokstrotas. 

šabaniauskas. 
Dzūkų Dzyvai ir Zanavykų Prašmatnybės. Polkos. Orkestras. 
Tykiai Nemunėlis Teka ir Visur Tyla. Solo Babravičius. 
Jonelio Polka ir Dariau Lyseles. Solo Satkevičius. 
Tu, Lietuva, Tu Mano ir Drū-IJa. Pupų Dėdė ir Dėdiene. 
Kai Aš Turėjau Kaime Mergelę ir K a m Šeri? Duetas. Vanagaitis 

ir Olšauskas. 
Marcinkonių Polka ir Virginia Polka. Onkestras. 
Tėvuko l*olka ir Kūmos Polka. Solo Saukevičius. 
Oeismai ir Svajonės ir Oželis. Kvartetas su Orkestru. 
Gyvenk, Juokis ir Mylėk Ir Dzinguliukai. Duetas su Orkestru. 

Rekordus siunčiame ir Paštu. I i supakavimą ir pi is iuntimą 
Amerikoje e.vtra 91.00. Kanadon 92.00. I Įsakydami rekordus, 
money orderi piisiųskite Lš anksto. COD rekordų ne*»iunčiame. 

nudriko krautuvėje didelis deimantiniu ir auksinių žiedų, U" 
rankinių laikrodėlių išpardavimas. Žymiai sumažintos kainos ir ant 
kitų prekių. 17 akmenėlių vyriškas rankinis laikrodėli* \Yaterproof, 
vertės 925 tik 912.50. Gintaro karoliai 18 colių i lgumo, vertes $25.00 
tik po.912.50. 

Rožančiai — juodmedžio ir rudi, su stacijoms — tik 75 c. R o 
žančiai—sidabriniai, perliniai, baltų, mėlynų ir n ū a \ u akmenėl ių— 
vertės 95.00 tik po 91.75. 
Itališka Konccrtina 10 bosų, vertės $35.00 tik po $17.50. 
2 eilių, Kuropietiška Holincr armonika 8 bosų ir 21 klavišo, vartės 

$50.00 tik $25.00. 
Kankles — Citra, vertės $39.00, tik — $19.00 
Piano Akordeonas — Tango 120 bosų, vertės 9100.00, tik 945.00. 
10 dvigubų balsų Chromatiška lūpinė įlotiner armonika, vertės 

$8.00, tik $4.00. 
Maža lūpinė armonikėlė Marine band, vertės $3.00, tik $1.50. 
Rašomoji Parker N21 Plunksna, vertės $5.90, tik $2.50. 
Elekt. Fonografas trijų greičių su specialia elektrine adatėle gro

jimui rekordų, vertės $25.00, tik $12.50. 
Elektrinis Fonografas, vertės $12.95, už $0.95. 
Radio su laikrodžiu (Cloek Radlo) , vertes $28.00, tik p o $14.00. 
Siuvama elektrinė mašina gražioje dėžėje, vertės $100, tik po $45. 
Dideles Mietos Televizijos setas padedamas ant stalo specialiai u i 

98.00. 

JOS. F. BUMIK, INC. 

BENDRUOMEN. PARENGIMŲ 
KALENDORIUJ 

yra įregistruota: rugsėjo 24 
(šeštadienį) Lietuvių Radijo 
Klubo rudens koncertas — ba
lius Lake Shore Country Club 
patalpose (pradžia 7 vai. vak.) ; 
spalio 29 d. bendruomenės va
karas senosios emigracijos lie
tuviams veikėjams pagerbti lie
tuvių salėj; lapkričio 24 — 26 
Lietuvių Studentų Sąjungos su
važiavimas kro3tų salėj 6314 St. 
Clair Ave.; lapkričio 26 Ramo
vės skyriaus rengiamas Lietu
vos kariuomenės minėjimas lie
tuvių salėje. 

f r 

ALGIRDAS P. RAČKAUSKAS 
Gyveno 4630 S. Honore St. 

Mirė rūgs.-21 d.. 1955. 2 vai. 
p. p., sulaukęs 15 m. amžiaus 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiau
lių miesto. 

Amerikoje Išgyveno 5 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

motina Elena (Kulinskaitė) , 2 
broliai: Henrikas ir Vytautas, 
2 seserys: Marytė ir Birutė, 
kiti giminės, draugai Ir pažįs
ta m i. 

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 S. Li-
tuanira Ave. 

Laidotuvės įvyks šestad., rūgs. 
24 d. Iš kopi. 8:30 v. ryto bas 
atlydėtas J i r . Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje j vyks 
gedulingos pamaldos už velio-
nies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapines 

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

Nuliūdę: 
seserys. 

Mot imi, broliai Ir 

la idotuv ių direktorius A n a -
nas M. Phillips, tcl. YA 7-340 1. 

iiitffiiiuuiiitttiiiiiiiuiiiiitiiiitiuiiim 
Skelbtis "DRAUGE" apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitoma* 
lietuvių dienraštis, o skelbimu 
kaina yra prieinama visiems. 
UI||| |lllll!l | | |tll | | | | | ll | |IIIIIIIIIIIItlllllllll> 

P A D Ė K A 

3241 So. Halsted St. TeL CAlutnet 5-7237 
CHICAGO 8, ILLINOIS 

" " ^ i 

c A. • A. 

ZOFIJA AMŠIEJIENE 
Mano mylimai žmonai mirus 1955 m. rugpjūčio mes. 27 die

ną esu labai dekimras už man padėjimą toje sunkioje valandoje 
kun. J. Angelaičiui, Paneles Šv. Nesiliaunančios Pagalbos para
pijos klebonui, už veliones lankymą su Sakramentais ir paskuti
nius ^tarnavimus mirties valandoje, už ]>asakytą bažnyčioje pa
mokslą ir visiems trim kunigams už atlaikytas Šv. Mišias velio
nės inteneijai. Nuoširdžiai dėkoju ir Šv. Jurgio parapijos kle
bonui kun. Vilkutaičiui, jo gerbiamiems vikarams už maldas, 
užuojautą ir paskelbimą bažnyčioje apie velionės mirtį. 

Ypatinga padėka p. Simonui Laniauskui už pasakytus žo
džius prie kapo, p. p. Tz. Navickienei, A. Staškūnienei u*, ligos 
metu slaugimą ir darbą, Balto 55 skyriui. Moterų 36 kuopai, 
Labdarybės draugijos v-boms ir nariams už vainikus, gėles, Šv. 
Mišias ir užuojautas, M. Cieienienoi, K. Magilicnci, Geroienei, 
Drasutienei ir kitoms ponioms už darbą paruošiant po laidotu
vių pusryčių, grabo nešėjams: J. Žukauskui, F. Navickui, J. 
Venclovai, L. Staškūnui, St. Mažintui ir A. Spirakaičiui. 

Dėkoju visiems, kurie aukojo Šv. Mišias už jos sielą, už pri
siųstas gėles, visiems lankytojams koplyčioje ar dar gyvai esant 
namuose, pareikštas užuojautas žodžiu ar rastu ir palydėju
siems j amžiną, poilsio vietą — kapines. 

Ariu ir laidotuvių direktorei Mrs. .Taeubs ir sūnui už malo
nų i>Ktarnavini%, vis iems tiems, kurie |*risidejo vienokiu ar kito
kiu būdu prie laidotuvių esu labai dėkingas. 

Viktoras Amšiejus 

J J 
UODĖSIO VALANDOJ 

MAŽEIKA* EVANS 
IJUDOTUVIŲ DIBEKTOB1AI 

8846 8. We9terą Ave. 3 atskiro* ali%Cond. kogySoi 

karts fyT«n* kitoss mlssU dalyssi faustsss 
koplyčią arčiau JOsų samų. 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON 

- SAVININKO — 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-

3014 Wesil H th Street 
Vienas blokas mo kapiniu. 

DkUiandas paminklami plaių 
pasirinkimą* mieste. 

TeleL CEdarcrest 3-6335 

: : • 

A. A. 

S E S U O M. M O N I K A 
(MARIJONA BENDIN8KAITE) 

MirS Loretto Ligroninėje rugsėjo 21 d., 
1955 m., 9:46 valandą ryto. 

Gtme birž. 28 d., 1898 m., Park Place, 
Pennaylvania. I>ukt6 Jurfrio ir Magdale
nos Rusetskalt&s. { vienuolyną įstojo iš 
Sv. Juozapo parap., Mahanoy, Pennayl
vania. Vienuolyne išgyveno 35 metus. 

Paliko nuliūdime Sv. Kazimiero Sese
ris, savo sesutes: Ievą Kirtieklienę, Ag
nietę Naujalienę, Juozapiną Kasaltenę, 
brolius: Juozapą, Aleksandrą ir Joną, 
jų šeimas, kitus gimines ir draugus. 

Laidotuves įvyks šeštad., rūgs. 24 d. 
Gedulingos pamaldos prasidės 9:30 vai. 
ryto šv. Kazimiero Seserų koplyčioje, 
2601 W. Marąuette Rd.. Chicago, I1L 

Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Ka
zimiero kapines. 

Prašome gimines, Seselės mokinius ir 
draugus dalyvauti šiose laidotuvėse, 

šv. Kazimiero Seserys ir 
Bendlnskų šetma 

Laidot. direkt. Antanas M. Phillips. 

JOHNF. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4205 07 South Hermitage flvenue 
TeL YA 7^1741-2 ir LA 3-9851 

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna- ^M ^ ^ Mes turime koplyčia* i 
vimas dieną ir nak- » lįjk viaoee Chicago* ir 

t\, Reikale Šaukite ^ ^ ^ ^ r Roselando dalyse ir, 
mus. 4įR0Ę^^9^FĘl tuojau patarnaujame 

ANTANAS M. PHILLIPS 
,3387 8. UTCANICA AVE. TA W * S » S S g l 

PETRAS P. GURSKIS 
669 W*»t 18th STREET TeL SEeJej 8-57U 

* *"«BMMSISP*SPH 

ALFREDAS VANCE 

POVILAS J. RIDIKAS 
SSM S. HALSTED STREET TelepJiaae Y Ards 7-11 

LEONARDAS F. NKAttSKAS ' 
10821 & MLKHIGAN AVE. TeL COmmodore 4-« 

JURGIS F. RUDMIH 
8319 S. UTUANICA AVE. T*L T Aras 7-HJ8-L 

PETRAS BIELIONAS 
4348 S. CALIFORNIA AVENUE TeL LAiayetU S-SSTS1 

VASAITIS — MTKBS 
1446 8ootk aoth AV1L, CICERO, ILL. TeL OLyvple 

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI 
1646 W. 46th STREET YArds 7-0161 

STEPONAS C LACKAWICZ 
2424 W. 69th STREET REpuhUc 7-121S 
2314 W. 23rd PLACE Mrginisi 7-66721 

• " • w~ 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CmCA^O TT T TM^rt? Penktad enis. rugsėjo 23, 1955 

i mus 
X PetronHe U t i n s k y iš 

Springfield, UI., paaukojo $50 
"Draugo" ir vienuolyno naujai 
statybai. Tėvai Marijonai ir 
vyr. statybos fondo komitetas 
geradarei nuoširdžiai dėkoja. 

X VL Žemaitis, gyv. Kana
doje, užsisakė "Drauge" kny
gų už 23 dolerius. 

X Vinco Bukausko ir Biru
tes š įmanai U s vestuvės įvyko 
rugsėjo 10 d. Ciceroje. Dabar 
jaunieji atostogauja Floridoje. 

X Dan Kuraitis šalpos rei
kalams paaukojo šimtą dolerių 
Balfo rinkliavos metu rugsėjo 
18 d. 

LIETUVIŲ TARYBOS KONFERENCIJA 
Darbotvarkei aptarti posėdžiavo Chicagos Lietuviu Taryba 

Chicagos Lietuvių Taryba, Iždininkas A. Valcnis prane-
kai? ir kas met, taip ir šiais me šė kasos stovj. Kasoje dabar 
tais spalio 9 d. 2 vai. p.p. Lietu- yra $9,734.C8. 
vių auditorijoje šaukia met'nę1 Nutarta 9,000 dolerių perves-
visų patriotinių draugijų atsto- ti j ALTo centro kasą L'etuvos 
vų konferenciją. ' laisvinimo reikalams. 

Draugijos turi tą įsidėmėti ir Po to, aptarta būs'moji konfe-
per savo atstovus konferenc;jo- rencija. Išrinktos atitinkamos 
je dalyvauti, taip pat paskirti komisijos. Spaudos ir radio ko-

ĮTEIKIA STAMBIĄ AUKĄ BALFUI 

f i n t a i aukų mūsų vedamai ko
vai už Lietuvos išlaisvinimą pa
remti. Nežiūrint kokios politinės 
aplinkybės bebūtų, kol mūsų 
t'kslas nebus pasiektas, mes tu 
rime dirbti, kol Lietuva vėl bus 
laisva. 

Konferenc'jos darbotvarkei 
aptarti S. m. rugsėjo 14 d. Da
riaus ir Girėno legiono posto 
salėje buvo susirinkusi Chica
gos Lietuvių Taryba aptarti dar 
botvarkės. 

Posėdyje dalyvavo T. Blinst-
rubas, K. Cepukas, dr. K. Dran-
gelis, P. Gribienė, J. Kuzas, J 

misiiai r)irmin:nkaus J. Talalas. 
Pvozoliuciių komisi-'a sudaryta 

tokios rudėties: Dr. K. Drange-
l's — pirmininkas, T. Blinstru-
bas, J. Linkuvienė, A. Repšys 
ir J. Talalas — naria\ 

Nominacijų Komisiją sudaro 
M. Šimkus. KondroSka, J. Pa-
kalka, E Samienė. 

Mandatu-registraciios komisi-
ioįe vra V. Uznvs, K. Čepukas, 
W. Duoba, S. Rauckinas. 

Aukų tvarkymą ir priežiūrą 
ves iždo globėjai ir finansų sek
retorius. 

Konferenciją atidarys teisė-

Justas Mackevičius, Standanl Bnildinz and Loai A >sn. pmodantu , įteikia inž. Antanui Rudžiui, viešo
sios rinkliavos Oliica^o.je komiteto pirmininkui, $.">.)<> vaitą Baltui, šalia p. Rud/.io stovi kun. S. šantaras, 
Balto apskrities pirmininkas, o šalia p. Maokevinaus A. iJzirvonas, Balio reikalų vedr.įa* Om-agoje. 

X Genovaite ir Antanas Mi-, Kondroška, J. Linkuvienė, V.! jas A. VVells ir bus paruošti ati-, 5!jM« i"* , „. • p U fif> A f i O ^ 7 I N l I O ^ 
įskai iš VVorth, 111., tapo . Mankus, J. Pakalka, A. Repšys, tinkami valdybos ataskaitiniai! |j M \į \* ••' 1 V I I I V n W \ / J L M > M V J 

;~~ i ? i — i ~ i—* -• * » 'c o« : x i r * * * T m rr«„ ~— x: : V 
lauskai 
Alice Stephens sukaktuvinių j E. Samienė, M. Šimkus, J. T. Ta 
plokštelių išleidimo mecenatais,; lalas, Br. Tūbel's, V. Uznys, A. 
paaukodami tam tikslui 25 do- į Valonis ir A. VVells. 
lerius. 

X Dr. J. Motiejūnui, buvu
siam Veterinarijos Akademijos 
rektoriui, dr. A. Mačiūnas pra
ėjusią savaitę padarė dvi ope
racijas. Šiuo metu ligonis yra 
jau namie ir iš lėto sveiksta. 

X Vysk. V. Brizgys ir kan. 
J. Paškauskaa šios savaitės pa-

Susirinkimą atidarė ir posėdį 
vedė teisėjas A. VVells, sekreto
riavo p. E. Samienė. 

pranosimai. 
Laukiama 

dalyvavimo. 
J. Talalas 

gausaus atstovų 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Dr. Antanas Si\ičiūnas 
baigoje lėktuvu išvyksta j | šią vasarą išlaikė valstybinius 
Montrealį, kur sekmadienį da- j gydytojo egzaminus ir greitu 
lyvaus naujos lietuvių bažny-1 laiku žada išsikelti iš Nevv 

Yorko į Ohio. Dr. Savičiūnas 
medicinos mokslus baigė Vy
tauto Didžiojo universitete 
Kaune ir dirbo Kauno, Biržų 
ir kitose ligoninėse. 

— A. Šalčiaus-Armaus su-

VISI KVIEČIAMI 

čios pašventinime. 
X Teofilius Maczis, K. Priš-

mantas, Stephanie Kazanaus-
kas, M. Zizas ir kun. A. Stasys 
yra vėliausiai įstoję į Stzphcns 
ansamblio įdainuotos plokšt> 
lės-albumo rėmėjų-mecenatų ei
les. 

X Dr. G. Šern?r, 758 W. 35 
st., ilgametis Bridgeporto kolo
nijos lietuvis, per Norą Gugis, 
Balfo rinkliavos metu rugsėjo 
18 d. šalpos reialams paaukojo 
150 dolerių. 

X Irena Kairienė, vyriausio
jo skautininko p:of. S. Kairio 
žmona, su sūneliu Algiu iš To
ronto buvo atvykusi į Chicagą 
pas savo svainį dr. Rimkų ir 
jo šeimą. Ji čia svečiavosi ke
letą dienų. Chicaga ir čikigiš-
kiai jai labai patikę 

X Kęstutis Vaičius., buvę3 
Illinois Un-to studentas, ket
virtas mėnuo tarnauja Dėdės 
Šamo armijoje, Fort Knox, 
Ky., stovykloje. Jis kelis kar
tus buvo sugrįžęs savaitgaliui ^ s t a n a , lapkričio 13 d. 6 yal. 

3 . \ak. Sv. Antano parapijos salėje, 

Šešerių .metų berniukas Clyde 
Caldwell, gyvenąs Hoestead, 

Chicagos ALTo Spaudos Kom. r.iQ „„i„, A • • 
P- r i t i***-. valgydamas sausainius 
Pirm ninkas \f*mto į kažką kietą. Pasircdė, 

kad tai būta žiedo. Tėvai iš 
karto mane, kad tai labai 
menkavertis dalykas, tačiau 
brangenybių pirklys nustatė, 

rengta dailės parodėlė Great Į kad tai auksinis žiedas su dei-
Nccke, 77 Steamboat, N. Y., manto akute ir jo vertė — apie 
susilaukia vis daugiau dėme- $75. Tie sausainukai buvo pa-
sio. Ją jau aplankė nemažas daryti Schulz & Burch Biscuit 
būrys lietuvių studentų. bendrovės, Chiiagoje. Šios ben-

Žiedas pyragaityje I Suspendavo dėl pabėgusių 
kalinių 

Prel. Ignas Albavičius globti T.T. 
Marijonų Bendradarbių vakariene, 

18 d. šalpos reikalams paauko 
jo 150 dolerių. 

X Simas Maitinkus, nauja
kurys, gyv. Chicagoje, Alice 
Stephens ansamblio plokštelių 
albumo leidimui paaukojo di
džiausią sumą — 100 dol. Jis 

Cicero, 111. Visi kviečiami į šaunią 
vakarienę. 

X "Aušros Vartų" tunto 
vyr. skautė Nijolė Jankutė iš
pildys skautiškąją radijo va
landėlę Sophie Barčus progra
moje rugsėjo mėn. 26 d. 7 vai. 

kartu šią plokštelių albumą už- vakare. Valandėlės vardas "Po
sakė ir savo broliams Antanui, ra gerų žodžių rudeniui". 
Klemui ir brolvaikiui Vytautui, j x E l e n a Proninskienė, g a i . 

X A. a. kun. P. Karaliaus, lestingoji sesuo, dirbanti šv. 
buv. Kybartų Augštesniosios Kryžiaus ligoninėje, gyvenanti 
Komercijos mokyklos direkto- 6718 So. Union Ave., pergyve-
riaus, šviesiam atminimui pa-,™ labai sunkią ir sudėtingą 
gerbti, tos mokyklos 1-sios operaciją S t Bernard ligoninė-
1927 metų laidos mokiniai, gyv. je. Ligoninės sveikata po tru-
Chicagoje ir Mihvaukee, Wisc,!putj gerėja ir kitą savaitę ti-
Vasario 16 gimnazijai paauko- ^si grįžti namo. 
jo 45 dolerius (kun. P. Kara-

— Ralfe lankėsi Philadelphi-
jos skyriaus pirmininkas ir ki
tų organizacijų žymus veikė
jas Adolfas Bach (Bačiauskas) 
ir įteikė 1,500 dol. šalpos rei
kalams. Pinigus suaukojo Phi-
ladelphijos lietuviai per įvyku
sį vajų gegužės mėn. Ta proga 
su Balfo reikalų vedėju plačiau 
aptarė šalpos darbo vykdymą, 
darbo bei buto garantijų reika
lingumą. 

— Kolumbijos universitete, 
kuriame profesoriauja dr. Al
fonsas Šešplaukis, dėstoma lie
tuvių kalba bei kiti lituanisti
niai dalykai, už kuriuos užskai
tomi normalaus mokslo taškai. 
Žiemos kursui registracija at
liekama rugsėjo 23—28 Low 
Msmorial Library Rotunda sa
lėj, pavasariniam semestrui — 
195C m. vasario 3—7 d. ten 
pat. 

Mokesčio, programos bei ki
tų informacijų reikalu kreiptis 
į Office of University Admis-
sions, 322 University Hali, C > 
lumbia University, 116th St.. 
and Broadway, New York 27, 
N. Y. 

— Vladas Mingėla, 153 E. 
Parkhurst PI., Datroit 3, Mich., 
š. m. spalio 19 d. švenčia 50 
metų amžiaus ir 30 metų spau
dos darbo sukaktis. Sukaktu
vininkas, nepriklausomoje Lie
tuvoje mėgęs bibliotekininko 
profesiją, dabar su šeima gy-

drovės vadovybe stebisi, kaip 

įieško banditės 
FBI ir Chicagos policija stro-

Bridewell kalėjime susper.duo- piai jieško moters banditės 
ti trys sargybiniai dėl nepa- Margaret O'Connor, kuri įta-
kankamo budrumo, kas iš:yš- riama dalyvavusi nužudyme 
kėjo pabėgus dviems kaliniams. MilNvaukes tavernos savininke 

KAS. U IR KUR 
— Tėvų Marijonų Bendradarbių 

35-to skyriaus pramoga bus rugsėjo 
25 d. 2 vai. p. p. L. Vyttu name ir 
darželyje. Visi kviečiami. Pelnas 
skiriamas T. T. Marijor.ų nanjos 
statybos fondui. — Valdyba 

—*v. Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 2 skyrių* rengia arbatrie su 
dau£ dovanų nųrsojo 24 d. ti vai. 
vak. M. Paukštienės namuose, 4428 
So. Caiitornia Ave. Pelnas skiiia-
mas praneiikiee'tų rėm/jų seimui. 
Kviečiame į parengimą. —Valdyba 

— Iivaiiayimas-lauias. Spalio 
ny'n. 1 d. (s^tadienio) vakare Don 
Varnas postas rengia išvažiavimą-
laužą buvusio komanduotojo .1. .Tuo-
zaii'io ūkyje, 14100 So. Kostner 
Ave. šios pramogos rengimo komi
siją sudaro: J. Karklys. V. Rašyti
nis, J. Stanaitis, V. Momkus, E. 
bulaitis. J, Jonikas ir kt. 

— Lietuvos V y a ų 112 skyrius 
<Mar<[ucUe Parko kolonijos) spalio 
1 d. 8:30 vai. vak. renuia metinį ru
deninį šokių vakarą Dariaus ir Gi-
J«"iiO legionierių salf-je, 44th st. ir 
Westem Ave. Jojimas — 1 doleris. 

j Visi kviečiami. 

Aklo generolo patarimas 
Aklas JAV generolas Melvin 

Maas, kalbėdamas Chicagoje, 
pastebėjo, kad reikėtų daryti 
pastangas sudaryti galimybę 
darbu pelnyti pragyvenimą ir 
tiems dviems milionams invali
dų, kuri? yra JAV-se. 

Paskaitos per televiziją 
Loyolos universiteto profeso-Kaliniai pabėgo iš ligonines, j V. Le Beau. Banditės vyras ir . 

naudodami savo paklodes, iš jo draugas jau sugauti ir sėdi *"*** spalio 2 d. 10 vai. 30 min. 
kurių padarytomis virvėmis; kalėjime. Liudininkai parod?, 
nusileido žemėn. Vienas iš pa
bėgusių kalinių John Chadder-
don, 21 m. amžiaus, vel suim
tas. Tasai kalinys telefor.avo 
ses?riai, kad atneštų civilinius 
drabužius. Sesuo pasitarusi su 

žiedas galėjo j sausainius pa- motina ir nusprendusi, kad li-
kliūti, nes bendrove yra už - 'R i s t am broliui besislapstant 

nuo policijos bus dar blogiau, draudusi tarnautojams darbe 
deveti betkokias brangenybes. 

Nušovė banditą 
Tavernoje 533 E. 75th str. 

buvo nušautas plėšikas Robert 
VVilliams, 25 m. amžiaus, gyve
nęs 4626 Vincennes ave. Liu
dininkai patvirtino, kad jisai 
buvo tas pats banditas, kurs 
nušovė Tomą Tohin, kai buvo 
užpuolęs šią vasarą taverną 
73-je gatvėje. Policija gi yra 
nustačiusi, kad tas pats gink
las, kuriuo buvo nušautas To-
bin, buvo pavartotas ir nužu
dant Alfredą Cardinell, 73 me
tų, gyvenusį 7438 Perry av?. 

kad jie dalyvavo tame nužudy
me. 

Greitasis iškeltasai 
traukinėlis 

Chicagoje spalio mėn. 3 d. 
bus išbandytas greitasis kelei
vių traukinėlis susisiekimui 
tarp šiaurinės miesto dalies 
(Loyola gatvės) ir miesto cen pranešė kalėjimo administraci 

jai apie jo pabėgimą ir jm vėl. tro. Dalį kelio jis bėgs iškeltais 
buvo sulaikytas. (bėgiais, dali požemio linija. Ga-

Trys kapitonai slepia savo * g " 7 0 " ^ ^ i č i u »» 
1 r.. r 'valandą. finansus 

Uubaude du peštuku 

ryto per WNBQ pradeda pa
skaitas tema "Žmogus ir doro
ve". Studentą' jų klausydami 
gali gauti kreditus. 

Kalėjimas už bandymą 
apiplėšti 

Federalinis teisėjas W. La-
Buy paskyrė Barborai Turner, 
20 m. amžiaus, dvejus metus 
kalėjimo, o W. Spearmanui, 24 
m. amžiaus, pusantrų metų. 
Jiedu iš gemblerio Dennis 
Green norėjo pagrobti $30,000. 

NAUJAUSIOII LITERATŪRA 
APIE MARIJ5 

lius buvo vieno Vasario 16 
gimnazijos rėmėjų būrelio pir
mininkas). 

X Kazys Bukauskas nuo šio 
semestro pradžios perėjo stu-

X Sol. Vaclovas Verikaitis, 
muzikos studijas pradėjęs Vil
niuje pas Bennoni ir vėliau tę
sęs pas Kutkų, į viršūnes iški
lo Kanadoje, kur jam atsidarė 

'durys į C. B. C. kompanijos 
dijuoti į Walton vakarinę ko- \ operą, į meno galerijos rečita-
mercijos mokyklą. Jis yra veik- lius Toronte ir kitus reikšmin
ius skautų tarpe, o taip pat gus koncertus su pirmaeiliais 
yra Jaunimo Tarybos pirminin- solistais. Sol. Vaclovas Verikai-
ku. Neseniai K. Bukauskas ga- tis pirmą kartą Chicagoje dai-
vo viešojo notaro teisss ir gali nuos lapkričio 5 d. tradiciniam 
tvirtinti įvairius dokumentus ateitininkų koncerte. Koncertas j ir vaidinti apylinkinėse lietuvių 
ir pan. Gyvena Ciceroje, 1532 bus puošnioje Western Ave. sa-] kolonijose. Sekcija pradeda 
So* 49 Ct. lėje, Western ir 35 gatve. 

bulis ir Dundulis" pastatymui. 
Sekcijos režisorius — Vyt. Ki-
dolis, reikalų vedėjas — V. Mi
kalauskas, 210 Huron Street, 
Brooklyn, N. Y. 

KANADOJ 
—Tėvas Jonas Kubilius, S. J., 

praneša, kad š. m. rugsėjo 
mėn. 25 d. įvyks Montrealyje 
naujos Aušros Vartų parapijos 
bažnyčios pašventinimas ir 
kviečia visus šioje šventėje da
lyvauti. 

Aušros Vartų parapija Mon
trealyje buvo įsteigta 1951 me
tais ir pavesta Montrealio kar
dinolo Tėvams Jėzuitams. Ji 
yra antroji lietuvių parapija 
Montrealyje. šv. Kazimiero pa
rapija buvo įsteigta prieš 80 
metų, bet daugėjant lietuvių 

apyhnlies valdyta rugsėjo 18 8 k a i č i u i M o n t r e a i y j e > M o n t r e a . 
d. surengė Tautos šventės m!- k , k a r d i n o l a S i a t s i ž VelgdamaS 
nejimą Kasmoeiaus salėje. Ta , g y T - V Q j d a v i m , e i d o 
proga New Yorko Lietuvių .->_«^i _ . . v . . o, A , , .. - įsteigti antrąją lietuvių parapi-
Skautų dramos sekcija, vado
vaujama Vytauto Kidalio, su
vaidino Vytauto Alanto 3 v. 
komediją "Buhalterijos klai
da". Vaidinimas praėjo d'deliu 
pasisekimu. Vaidino R. Kezys, 
Gr. Frankaitė, B. Kidalienė, V. 
Kidolis, D. Gasiūnas, A. En-
driukaitytė ir J. menas. Jau 
ketvirtą kartą "Buhalterijos 
klaidą" pastatė ši dramos se
rija. Vaidinimą dar kartą nu
matoma pakartoti Brooklyne 

Trys Chiragos policijos kapito- • 
nai: K. Blueitt (Wabash ave.),j Berniukų teismo teisėjas A. 
T. Kelly (Prairie ave.), M. Napoli uždėjo po $100 pabau-
Murphy (Burnside stotis) atsi- dos ir teismo išlaidas dviems 
sakė duoti paaiškinimus apie 17 metų ********* B ^ j ^ I ž Į r g g . > g g g T ! L ^ L S Ž 
savo finansus, nors to reikalą-j Van, Du Sable Augšt. mokyk-
vo Nusikaltimams Tirti komi-; los, ir James Boone, Princeton 
tetas. Šis komitetas jirško prie- \ Continuation mokyklos. 
monių juos priversti duoti pa-; 
rodymus, nes dėl jų pijamų llilill.iillllllll.l Illlllltlllllllllllllllllll 

veha Detroite, aktyviai bendra
darbiaudamas mūsų spaudoje. 

— Amerikos Lietuvių Ben-
druomenėo Greal Necko, N. Y., 

ją Montrealyje, kad geriau vi
si lietuviai savo gimtoje kalbo
je būtų aptarnaujami. 

yra kilęs įtarimas. 

Dar mėnesi laikrodis bus 
pavarytas 

Seniau paskutiniame rugsėjo 
mėn. sekmadienį, pasibaigus 
vasarai, būdavo vėl laikrodis 
Chicagoje atvaromas viena va
landa atgal, pagal normalų lai
ką. Tačiau šiemet ta tvarka 
pakeista: pavarytą viena va
landa laikrodį turėsime iki pa
skutinio spalio mėn. sekmadi2-
nio — iki spalio 30 d. 

Žuvo studentas 
Esant rūkui, nakčia, auto

mobilis įvažiavo į sunkvežimio 
užpakalį. Nelaimėje buvo už
muštas Noithwestern universi
teto studentas James F. Mo-
ring, 18 m., gyvenęs Evanst'one 
ir sužeisti kiti trys studentai, 
su juo važiavę. 

Trys sesutes susirgo 
poliju 

Tarp naujų įregistruotų 8 su
sirgimų polijo liga yra ir t rys 
vienos šeimos seserys, gyve
nančios River Forest. Nei vie
na iš jų neserga sunkia forma. 
Jų amžius nuo 4 iki 12 metų. 

Įsigykite, persknitykite Lietuvoje 
premijuotą Istorinį romaną dviejuo-
86 tomuoM*. 

KRAŽIŲ SKERDYNES 
Gražūs Žemaitijos gamtos vaisdai, 

įryvat pavaizduoti anų di'nų papro
čiai, įdomi meilės intryga, vaisdūs 
dialogai atskleidžia anų dienų tik
rovės vaizdą. Jie parodo kaip dar 
Lietuvos nepriklausomybes priešauš
ryje maskoliai p-.'rseklojo mylinčius 
savo krafttą ir tikėjimą žemaičius ir 
jie liejo kraują dėl savo šventovės. 

Autorius — J. Marcinkevičius 
pats lankėsi Kražiuose, gerai susi
pažino su vietos aplinkuma, apklau
sinėto gyvus įvykių liudininkus ir 
panaudojo plačią archyvinę me
džią §m> 
I toms** SIS pusi. kaina . . . .SS.00 
II tomais 320 pusi., kaina . . . . f 3 . 0 0 

Užsakymus su pinigais siųskite: 

" D R A U G A S " 
2334 So. Oakley Avenue 
CHICAGO 8, ILLINOIS 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiii 

PAfcVFLKIMF i MARIJA Nuo
stabus švč. Marijos gyvenimas, pa
rašytas pasiremiant Dievo apšviestų-

ls (šv. Brigi
tos, Marijos Agreda, ses. Katarinos 
Emmerich ir kt.). 260 pusi. Knyga 
talpina SI pasakojimą su •nepapras
tai puikiais spalvotais paveikslais. 
Patrauklūs kieti viršeliai ir tekai
nuoja tik $3.00. šią puikią knygą 
paraše prvl. dr. F. Bartkus. 

MARIJA MTTKS KAfvRA. §v«. Ma
rija laiko bėgyje apsireiškė įvairiose 
pasaulio vietovėse, šios knygos au
torius Kun. J. Kusmickls Salia mū
sų lietuviškų šventovių aprašo ir ki
tur žinomus. Dievo Motinos apsireiš
kimus, kaip: I A Sal-tte. Lurde. Fa-
tlmoje; apie Stebuklingąjį Medalikė-
IJ ir kt. įžangoje ir pabaigos žodyje 
autorius svarsto švč. Marijos Nekal
čiausios širdies kultą ir Hkelia Ma
rijos kaip malonių Tarpininkės vaid
menį. Knyga turi 159 MĖL, paveiks
luota, įrišta į kietus viršelius ir kai
nuoja 12.00. 

AtRROS 2VA1GSD& 15 tautų tr 
68 didžiųjų pasaulio poetų dailiausi 
žodeliai mūsų dangiškajai Motinai 
Marijai pagerbti. Tuos per «00 m. 
žybtelėjusius rašytojų perlus Ii įvai
rių kalbų surinko Ir sutvarkė A. Ty-
roolis. Tai knyga apie Mariją, kuri 
turėtų rastis kiekvienuose namuose. 
110 psl. Kaina $2.00. 
Cžaakymus kartu su pinigais siuskite: 

" D R A U G A S " 
2334 So. Oaklev Avenue 
CHICAGO 8, ILLINOIS 

DIENRAŠTIS MĖNESIUI NEMOKAMAI! 
\ i 

JONO GRADINSKO 
K R A U T U V E JAU A T I D A R Y T A 

Televizijos, radijas, patefonai. Naujausi modeliai paslepiamos an
tenos. Aparatų taisymas — Greitas ir garantuotas. 

I. G. TELEVISI0N C0. 
2512 W. 47th St., Chicago, Illinois 

Tofa: Fltantier 6-1998 
ATDARA visą dieną; pirmad. ir ketvirtad. ir vakarais, sekmad. 

ruoštis A. Rūko veikalo "Rn-'l nuo 10 lig 4 vai., . ., . ^ _ 

lttidii Hų dienų įtempimas, karo b UtM galimybe, rerSa 
•ekU kasdieniai įvykius. Tam reikalui dieoraitfc darosi būtinybe. 

Šiais metais sueina SO metv kaip iškovota p n j k j labrC Tas ~Ja> 
bflfjUB tebūnie minimas Sūkiu: kiekvienuose lietuviškuose namuose "lietuvkV 
kat" laikrašti., o šiuo metv — lietuviškas dienraštis. Dienraštis "Drangas", 
pats švęsdamas 40 m. sukaktį nuo įsikūrimo Cfaicafroje, daro B savo paeis 
suka: naujiems skaitytojams siusime dienrašti per mėnesį laiko nemokamai, tik 
malonėkite atsiusti adresą tavo ar kito kun tuo interesuojasi 

"Onosas" yra soteJkes arti 1,000 bendradarbiu korespondentu b in
formatorių, kas šeštadienį duoda naslalav meno, Mtesattios priedą, tori spe-
cialijs skyrius: moteto^ jaonbno (aseitinmku, akaaru, studente), spor 
katos patarėja: kasmet duoda f 1.000 Įassnljiis s^riaasiasn romanai kr 
atkaipo}e 

"Draujras" tori sava beadradarbras Kanadoje, Koknnhiioie, ' 
Brazilijoje, Argentinoje, CMje, Švedijoje, Bebrijoje, Vokietijoje, Svescarijoje, 
ItaHjoie, Prancnaijoje, net kr 

'artrite progos •ustpaiiati sa f f rišusią 
dar neskaitote, atsiųskite savo adresą, o taip pat 
10 dar neskaito b- mes per mėnesį buko „Draugą." 

DRAUGAS 
2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8, IELINOIS 
I * 


