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VIETNAMAS JAU PASKELBTAS 
Nepasisekus nelaimes nebus 

Valstybės sekretorius Dulles tijos sujungimo reikalu tegul ta-
buvo nepaprastai veiklus Zene-1 riasi Vakarų Vokietija su Rytų 
vos konferencijos išvakarėse.j Vokietija, vakariečių pralaimėji-
Prieš išskrisdamas į Europą du 
kartu tarėsi su sergančiu prezi
dentu, jam išdėstė planus ir gavo 
visišką pritarimą. Po didžiųjų 
valstybių galvų susitikimo Žene
voje Amerikoje sklido gandas, 
jog Dulles, kuris yra kietesnės 
laikysenos su sovietais šalinin
kas, yra prezidento ir Stasseno 
šešėlyje užsienio politikos klau
simuose. Šį kaitą Dulles turi pil
ną prezidento pasitikėjimą ir pri
tarimą. 

mas būtų neišvengiamas. 
Sovietų planų visiškas atmeti

mas gali reikšti koegzistencijos 
dvasios laidotuves. Amerikos są
jungininkam Europoje tai baisus 
dalykas. Koegzistencijos jieško-
ta daug metų, ji šiaip taip pra
dėta vykdyti, o jos staigus pra
radimas sukeltų naujo nerimo. 
Ir Amerikoj koegzistencijos dva
sia turi nemaža šalininkų. Dulles 
turės daryti didelį sprendimą. 
Tas sprendimas juo sunkesnis, 

Europoje Dulles tarėsi su Ita-1 kad joks kompromisas dėl Vokie-
lijos, Anglijos, Prancūzijos, Va- tijos beveik negalimas ir reikštų 
karų Vokietijos ir kitų Atlanto 
pakto kraštų užsienių reikalų 
ministeriais. Sutarta vakariečių 
vieninga laikysena. Dulles prieš-
konferencinė veikla buvo labai 
svarbi, nes gerai žinoma dabarti
nės Ženevos konferencijos didelė 
atsakomybė, kurios didžioji da
lis tenka Amerikai. 

Ženevoje gali iškilti radikalus 
klausimas: palaidoti koegzisten
cijos viltis, kurios puoselėtos ke
letą metų ir kurių nenori praras
ti Amerikos draugai Europoje, ir 
vėl grįžti prie senosios politikos, 
ar koegzistenciją bandyti pratęs
ti kaikurių nuolaidų sovietams 

Šiandie gali virsti 
Faure vyriausybe 

PARYŽIUS, sp. 28. — šian
dien Prancūzijos parlamentas vėl 
balsuos pasitikėjimą vyriausy
bei. Balsavimą išprovokavo pati 
vyriausybė, kai po diskusijų ben
drosios politikos reikalais parla
mentas sutiko pirmiau svarstyti 
ne vyriausybės, bet socialistų re
zoliuciją, reiškiančią vyriausybei 
nepasitikėjimą, {vykiai Maroke 
taipgi prisidėjo prie sustiprini
mo tų, kurie Faure vyriausybę 
nori pašalinti. 

Pašos atsivertimas 
sukilę džiaugsme} 

RABATAS, sp. 28. — Kai Ma-
vakariečių pralaimėjimą. rakešo paša pasisakė už jo paties 

Ženevos konferencija pradeda pastangomis prieš du metus pa
svarstyti gyvybinius Europos šalintą Maroko sultoną Yousse-
reikalus. Ji turi duoti atsakymą: <fą, visuose Maroko miestuose įvy 
kokia turės būti rytojaus Euro- ko trumpos džiaugsmo demons-
pa, koks likimas laukia sovietų tracijos. Pačiame Marakeše būta 
pavergtųjų Europos kraštų? Jei 
vakariečiai, kurie laisvės ir tei
singumo principus labai brangi
na namuose, atsimins, kad to pa
ties trokšta ir pavergtieji kraš
tai ir visų Europos kraštų lais
vės reikalą gins, sovietai nenusi
leis, koegzistencijos dvasia ap
tems, bet teisingumas bus laimė
jęs ir laisvės dvasia sovietų pa
vergtuose kraštuose stiprės. Jei 

kaina ir atsistoti pnes nežinomą a t s ižadėta teisingumo dėl po-
ir pavojingą rytojų, nors ir api 
pavidalintą rytų — vakarų sugy
venimo ir bendradarbiavimo var
du. 

Sovietai siekia sunaikinti 
Vokietijos demokratiją 

Amerikos spaudos politinis 
apžvalgininkas David M. Nichol 
tvirtina, jog sovietai Ženevos 
konferencijoj laikysis kietai. So
vietai turi kaikurių pirmenybių. 
Jie nesutiks su Vokietijos sujun
gimu vakarietiškais planais. So
vietai neleis Rytų Vokietijoj įgy-

ir susidūrimų su policija, kai mi
nios subėgo sveikinti iš Rabato 
grįžtančio pašos. 

Prancūzų kolonistų vadai pra
našauja, kad sultonas Youssefas 
tuojau grįš į Maroką, o Pary
žiaus planuotos reformos bus 
daug didesnės, negu jis norėjo. 
Žinoma, jie perblokšti Marakešo 
pašos parėjimu į nacionalistų 
frontą, nes ikšiol buvo manoma, 
kad jis bus ištikimas jų sąjungi
ninkas. 

Gavo visų didžiųjų pripažinimą, 
rengia konstituciją ir rinkimus 

SAIGONAS, sp. 28. — P. Vietnamas paskelbtas respublika, o 
premjeras Diemas — jos pirmuoju laikinuoju prezidentu . 

Šis aktas buvo logiška išvada 
pereitą sekmadienį [vykusio ple
biscito, davusio 98.2 proc. balsų 
Diemo naudai ir pasalinusio buv. 
imperatorių Bao Dai nuo valsty
bės vairo. 

Svarbiausias1 Ženevos konferencijos tikslas yra pabandyti sujungti 

suskaldytą Vokietiją. (INS) 

Atidarymo kalbomis tenkinosi 
pirmasis Ženevos posėdis 

—-- ^v 

vendinti demokratinę santvarką,, k e h u o s e v i e n u s baugindama, ki-
kuri nušluotų komunistinę vy- Į t u s ^ ^ ^ 
riausybę. Sovietai gero sugyve
nimo vardu spaus vakariečius su
tikti su Vokietijos padalinimu. 
Jei tas jiems bent dalinai pasi
sektų, ateityje jie tikisi sugriau
ti demokratinę santvarką ir Va
karų Vokietijoje. Jei vakariečiai 
nieko nepadarys dėl Vokietijos, 
vokiečiai nusivils. Tokioje situa
cijoje Vakarų Vokietijoj stiprės 
antidemokratinės jėgos. 

Minėtas korespondentas toliau 

litinio patogumo, dabartinė kon
ferencija primiijs gėdinguosius 
Muencheno ir Jaltos susitarimus. 

Jei Ženevos konferencija nieko 
nenutars, niekas nieko nelaimės 
ir nepralaimės; ji liks pažeklinta 
nepasisekusios ir gal nereikalin
gos konferencijos vardu, kaip li
ko paženklinta visa eilė pokario 
konferencijų derybose su sovie
tais. Pavergtųjų kraštų laisvės 
troškimas liks toks pat tragiš-, Saaro parlamento rinkimus, ku

rie turėtų įvykti gruodžio 4 d., 
vėliausiai ateinantį sausio mėne
sį. Provokiškos partijos reika
lauja, kad ir Saaro policija būtų 
pavesta tos komisijos priežiūrai. 

Tie patys stebės 
Saaro rinkimus 

PARYŽIUS, sp. 28. —Prancū
zijos vyriausybė paklausė Saaro 
plebiscitą laimėjusių balso, kad 
plebiscitą prižiūrėjusi V. Euro
pos Unijos sudaryta tarptautinė 
komisija prižiūrėtų ir naujus 

kas, o koegzistencijos dvasia 
kaip šmėkla slankios politikos 

St. Daunys 

sako, jog suskaldytos Vokietijos 
ir bendrai dabartinės padėties ma sumažinti vartojimą viduje, 

Anglijoje didinami mokesčiai, 
mažiau rems socialinę tarnybą 

ŽENEVA, ap. 28. — Prancūzijos užsienio reikalų ministeriui 
Pinay pirmininkaujant, vakar atidaryta keturių didžiųjų konferen
cija „Ženevos dvasios" tikrumui ir stiprumui išbandyti. 

šiandien posėdis bus anksčiau, 
kad Prancūzijos Pinay galėtų nu 
vykti Paryžiun pasitikėjimo vy
riausybei balsavimo laukti. Gali 
atsitikti, kad j ii turės sugrįžti 
kai R parlamento pasitikėjimo ne
beturinčios vyriausybės ministe-
ris ir tai turėtų būti didelis smū
gis visai Ženevos konferencijai. 

Konferencijos atidarymo die
ną Sovietų kompartijos organas 
Pravda vedamajame pasmerkė 
Vakarų pastangas jungti Euro
pos saugumą su Vokietijos su
jungimu. Tai jau blogas ženklas, 
nors to visi tikėjosi. 

Maždaug mėnesio bėgyje bus 
parengta konstitucija, o neilgtru-
kus įvyks ir pirmojo Vietnamo 
istorijoje demdkratinio parla
mento rinkimai. 

Diemas pranešė žinią prie vy
riausybės rūmų susirinkusioms 
džiūgaujančioms minioms bažny
čių varpams skambinant, sire
noms kaukiant ir patrankoms 
šaudant 

Diemas padėkojo visoms jo po 
litiką rėmusioms valstybėms, 
ypač Amerikai, kuri dažnai bū
davo vienintelis jo draugas pa-
cifikuojant kraštą, jungiant vie
non armijon visas karines gru
pes ir kovojant su prancūzais bei 
juos remiančiomis liekanomis be
siekiant kraštui pilnos nepriklau
somybės. 

Respubliką skelbiant Anglijos 
ambasadorius pranešė Diemui. 
kad jo vyriausybė pripažino nau
jąjį režimą. JAV jau seniau tai 
padarė. Prancūzija seks, nes kito 
kelio jai nebeliko. Diemas yra 

LONDONAS, sp. 28. — Anglijos parlamentui įteiktas specia
lus biudžetas numato kaikurių mokesčių padidinimą ir valstybės 
primokėjimų sumažinimą viešosios gerovės tikslams. 

Naujomis priemonėmis siekia 

pripažinimas būtų pats pavojin
giausias dalykas. O tas klausi
mas Ženevos konferencijoj iškils. 
Jei sovietams pasisektų išgauti 

kad daugiau prekių liktų ekspor
tui. 

Susidaryta nuomonė, kad an
glai jau perdaug gerai gyvena, 

vakariečių sutikimą, jog Vokie- tačiau yra pavojaus pertempti 

Devyni jauni rusai, buvę tanklaivio Tuapse įgulos nariai, įsileisti 
Amerikon ir čia matomi atvykę lėktuvu iš Formozos j New Yorką. 
Tanklaivis pereitais metais Formozos laivyno sulaikytas beplaukiąs 
su gazolinu į Shanchajų. Likusieji įgulos nariai nepanorėjo laisvės ir 
frįio Bft»». . ( »» ) 

stygą ir pasileisti nesuvaldomos 
infliacijos keliu. Kad taip neat
sitiktų, numatyta štai kokios 
priemonės: 

1. 20 proc. pakelti įpirkimo mo 
kesčiai (sales taxes) automobi
liams, televizijos ir radijo apara
tams, šaldytuvams ir visai eilei 
namų apyvokos reikmenų; 

2. padidinti telefono ir pašto 
tarifai; 

3. bendrovių pelno mokesčiai 
padidinti 5 proc.; 

4. sumažintos valstybės iždo 
pašalpos pigiųjų butų kategori
jai, kas reiškia, jog tų butų nau
dotojai turės mokėti kiek dides
nes nuomas; 

5. sumažintos iždo paskolos 
savivaldybėms viešosios gerovės 
programoms pravesti (mokyklų, 
ligoninių ir kitokių institucijų 
statyba). 

Padėtį aptaręs iždo kancleris 
Buttler teigė, kad tokius žygius 
padiktavo ne bloga ūkinė padė
tis, bet atsargumas, kad tokia 
padėtis nesusidarytų. Anglijos 
pramonė dabar dirbanti pilnu 
tempu, o aukso ir dolerių plau
kimas iš banko seifų jau sulai
kytas ir atsargos vėl pradėjo di-

1 . 

JAV delegacija prieš vykimą 
posėdin pasirengė savybėje pa
darytu pasitarimu, o paskui dar 
atskirai tarėsi Dulles, Macmil-
lanas ir Pinay. 

Pirmas susikirtimas turėjo 
įvykti dėl Vokietijos delegacijos 
konsultavimo. Buvo laukta, kad 
Molotovas siūlys tartis su abiejų 
Vokietijų delegacijomis, kurios 
jau įsikūrė Ženevoje, bet vaka
riečiai R. Vokietijos delegacijos 
neįsileis už jokią kainą. Bent jau 
konferencijos pradžioje, šiuo at
veju jiems teks atsižadėti ir V. 
Vokietijos delegacijos įvedimo, 
nes sovietai nesutiks ją vieną įsi
leisti. 

Ženevos konferenciją be Pran
cūzijos vyriausybės krizės dar 
painioja ir Vid. Rytų krizė, kurią 
dramatizuoja čia atvykęs Izrae
lio premjeras Sharettas, kurs čia 
atvykęs pareiškė, kad Izraelio 
tragedija esanti viso pasaulio 
problema, nes su ja rišasi taikos 
ar karo klausimas. Izraelis karo 
neprovokuoja, bet kariaus, jei 
kitos išeities nebematys. 

Griuvėsius paliko 
Perono režimas 

BUENOS AIRES, sp. 28. — 
Argentinos prez. Lonardi prane
šė tautai, kad krašto ūkis po de
šimties Perono šeimininkavimo | Prancūzijos universitetų auklėti -
metų yra didžiausioje netvarko
je — Argentina yra bankrote. , 

Karui baigiantis Argentinos 
aukso ir dolerių rezervai siekė 
1,680,000,000 dol., o dabar vi
daus skola yra 5 bil. dol., užsie
nio skola 757 mil. dol., o aukso 
ir dolerių atsargos susmuko iki 
450 mil. dol. 

Jis pažadėjo išvesti Argentiną 
iš ūkinės nelaimės, bet reikės 
daug dirbti ir labai taupiai gy
venti. Bus einama ūkinio libera
lizmo keliu. 

Vis turi priemonių 
savo tikslų siekti 

NEW YORKAS, sp. 28. — Jei 
ne per frontines, tai per užpaka
lines duris sovietų delegacija vi
saip bando įvesti kom. Kiniją į 
kurį nors Jungtinių Tautų orga
ną, jei ne į pačias Jung t Tautas. 
Sovietai išnaudoja kiekvieną pro 
g*. 

Vakar politiniame komitete jie 
p įsiūlė kviesti kom. Kiniją į kiek 
vieną konferenciją, kuriai bus 
pavesta suredaguoti ir priimti 
tarptautines „atomas taikai" 
agentūros statutą. Sovietai savo 
dalyvavimo toje agentūroje sąly
ga vis dar tebelaiko tos agentū
ros veiklos pavedimą Saugumo 
Tarybos kontrolei. 

Nė vienos minėtų sąlygų Va
karai (JAV ir Anglija) nenori 
priimti. Tas klausimas komisijo
je yra labai užkliuvęs ir susipai
niojęs, nes pataisos dabar jau yra 
keliolika kartų didesnės už pa
čias rezoliucijas. 

Peipingas vel prašęs 
ministrų konferencijos 
2ENEVA, ap. 28. — JAV ir 

kom. Kinijos derybos vakar čia 
atnaujintis po ilgesnes pertrau
kos. 

Sakoma, kad kinas vėl papra
šęs ministerių konferencijos, o 
amerikietis vis spaudžias dėl jė
gos nevartojimo deklaracijos, be 
kurios Foster Dulles nenori su
sitikti su Chou En - lai. Abi pu
sės esančios tekstus parengusios, 
bet kas gera vienai pusei, nepri
imtina kitai, todėl tebesiderama 
dėl priimtino teksto ir tokios de
klaracijos atsiradimo sąlygų. 

Afganistano misija 
vyksta Čekoslovakijon 

NEW DELHI, sp. 28. — Af
ganistano ambasada čia skelbia, 
kad Afganistano karinė misija 
vyksta Čekoslovakijon ten daro
mų įvairių tipų naujų ginklų stu
dijuoti. Taigi tvirtinasi gandas, 
kad į savo ginklų naudotojus S. 

WASHINGTONAS, sp. 28. — Foster Dulles kelionė į Austriją R u s i j a traukia ir Afganistaną, 

nis ir prancūzų kultūros, bet ne 
jos politikos šalininkas. 

Filipinų neisrinko 
ir dešimtą kartę 

NEW YORKAS, sp. 28. — J. 
Tautų gen. asamblėja ir vakar 
nepajėgė išrinkti trečio Saugumo 
Tarybos nario. Buvo trys balsa
vimai, bet nė Filipinai nė Jugo
slavija nesurinko dviejų trečda
lių daugumos. Šį kartą ir Indija 
gavo du balsus. Rinkimai atidėti 
dar 10 dienų. 

Dulles kelione Austrijon ir pas 
Tito - psichologiškas žaidimas 

ir Jugoslaviją yra katės ir pelės žaidimas Rytų ir Vakrų diploma
tinėje kovoje. 

Jei Dulles turi su Tito aptarti 
kokį konkretų klausimą, tai šitą 
klausimą jiems pasisekė išlaikyti 
paslapčių maišelyje, šiaip jau 
Dulles kelionė Austrijon ir Jugo
slavijon turi psichologinius tiks-
lus. 

Austrija ta proga turi parody
ti, kad, nežiūrint įsipareigojimo 
būti neutrali, ji ideologiškai pa
silieka Vakarų Europos dvasinė
je šeimoje. Nesanti pasitvirtinu
si nuomonė, kad Maskva įpiršo 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— 1955 m. Nobelio literatūros premija vakar paskirta 

Islandijos rašytojui Laxness. Jis turi ir Stalino premiją, nes 
dalyvauja Maskvos globojamos taikos propagandoje. 

— Austrijos parlamentas priėmė konstitucinį įstatymą Aus
trijos neutralumui įamžinti. Tik neutralumą pažadėjusi Austrija 
atgavo nepriklausomybę. Neutralumo reikalavo Sov. Rusija, o 
JAV, Anglija ir Prancūzija nusileido. 

— Iš Kinijos išleidžiama dar viena amerikietė, kuri yra s e n a n a s Dulles — Tito pasisveikini-
Kinijos gyventoja ir nebuvo valstybės departamento laisvinamųjų 
sąraše. JAV konsulatas Hong Konge patyręs, kad paleistas ir dar 
vienas jėzuitas misionierius. 
\ — Prez. Eisenhotceris vakar pirmą kartą pats nusiskuto ir 

Austrijai savo ginklus — visgi 
Austrijos karines pajėgas gin
kluos Amerika, o iš Sov. Rusijos 
priimta tik simboliška dovana, 
susidedanti iš nedidelio skaičiaus 
tankų, artilerijos pabūklų ir mo 
komųjų lėktuvų. Dovanos at
stumti nebuvo galima, o jos pri
ėmimas bus naudingas pateisinti 
amerikietiškų ginklų pirkimą. 

Dulles kelionė pas Tito į gra
žiąją Brioni salą turi pabandyti 
atsverti Bulganino - Chruščevo 
sireniškas viliones. Spėjama, kad 
Tito gaus pakvietimą atvykti 
Amerikon ir bus prasytas page
rinti santykius su Italija, kad ge
riau, reikalui esant, būtų galima 
apginti šiaurines Slovėnijos ly
gumas, tradicinius rytinių įsibro
vėlių vartus Austrijos ir V. Eu
ropos link. 

Diplomatai mano, kad tik vie-

ūgokai pasitarė su tais pareigūnais, kurie rengia įstatymdavystės 
programą naujai kongreso sesijai. Prezidentas susipažino su daro
mu darbu ir davė savo sugestijų. 

mas privers Maskvą mėnesius 
spėlioti, kas buvo planuojama 
Brioni saloje, nes Kremlius nie
kad negalės tikėti, kad ten nieko 
svarbaus neplanuota. Tas vienas 
reiškinys, esą, pateisina Dulles 
keUonę pas Tito. 

su kuriuo turi bendrą sieną. 
• Sen. KUgore sunkiai susirgo 

Madride. 

Kalendorius 

Spalio 28 d.: šv. apaštalai Ju
das ir Simonas. Lietuviškas: 
Gandvydas. 

Oras Chicagoje 
Apsiniaukus, temperatūra apie 

70 laipsnių. 
Saulė teka 7:18, leidžiasi 5:51. 

Berberą ledeliai Ali Ouaaeou, vie-
iš keturių Maroko regentą tary

bos narių. Manyta, kad ji» laikys 
prancūzą pase, bet gal apsiriktai 
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Redaguoja JONAS ŠOLICNAS, 5254 S. Trurabull Ave., 

Chicago 32, 111. Telefonas PRospect 6-2796 

Su viltimi į ateitį 
J. ŠOLICNAS 

Jieškodami priemonių Chka-
gos sportinio gyvenimo pagyvi
nimui, praėjusį sekmadienį bū
rys buv. Perkūno ir Gintaro sp. 
klubų narių buvo susirinkę svars 
tyti svarbų klausimą dėl abiejų 
klubų susijungimo. 

Po ilgų diskusijų ir svarsty
mų daugumos prieitai išvada, 
kad susijungimas yra būtinas, 
norint išlaikyti bent minimalinį 
sportinio gyvenimo aktyvumą. 

Išrinkta nauja valdyba ir 
jungtinis klubas pavadintas "Ne 
ries" vardu. 

Tad bent keletas žodžių šia 
proga. 

Viltis ir darbas 

vakar*, 
popiet 

Butas 1526 So. 46tb. Are. 
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galas anglams atnešė tariamus kuriozas buvo tai, kad anglai la- buvo sužaistos Belfasto stadio-| D R. P. KISIELIUS 
Draeiedrulius nes jie nugalėjo bai skeptiškai žiūrėjo į europie- ne. Reikia pastebėti, kad Rusi-| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
pasaulio meisterį Vokietiją (ta- čių pajėgumą žaisti futbolą ir ne- ja, Vokietija ir Vengrija atsisa-j 48S8 W. 15th St, Cicero 
čiau reikia atsiminti, kad vokie- Ubai pirko biletos šioms rung- k* savo žaidėjus statyti į kont. *»f~Jr*.** £ - \ T į J 
č ai pralaimėjo visus svarbesnius tynėms. Tuometmė kontinento rinktinę. Tuo būdu toki nepa-
susitikimus po pasaulinių pirme- rinktinė bazavosi garsiaisiais ita prastai puikūs žaidėjai, kaip 
nybių). Garsusis anglų klubas l a i s ' k u r i u 5 ***** u ž europinę. Puskas, Kocsis, Fr. VValter, Ta-
Wolwerhampton AVanderersnu- ,^ 1 1 1 1 0 "^ P o *° londomškio tušin, H jin, NettcT negalėjo ginti 
galėjo tuo metu Londone viešė-' susitikimo praėjo 0 metai; tada kontinento spalvų. Tačiau pa
jusi Maskvos Spartaką 4:0, bet D« Britanijos rinktinė Glasgowe kako sekančios rinktinės: Buf 
šios iliuzijos greitai buvo skaus- v ė l ***** P r i e š E u r o P a - *} *** 
mingai sutriuškintos, kai anglai b r i t a i įtikinančiai laimėjo. 6:1 
šį pavasarį atliko savo « t a k u r . " P M e k m * b u t u & °*r tauresnė 
siją į kontinentą. Aplankę Pran b u v u s l - * * garsusis prancu-
cūziją, Ispaniją ir Portugaliją, *» vartininkas Da Rui. Trečiojo 
jie grįžo su liūdna pasekme: •ušutikimo pasekmę jau minėjo-

DR. J. j . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Naujas adresas: 4266 W. 6Srd 84. 

Ofiso teL M Į S M I 6-4416 
RezkL teteL GRovefail 6-0611 

Valandos: l — l p. m. T—t p. m. 
Penktadieni tik popiet 

Trečia/l. ir šestad. pessU sutarti 

(Nukelta į 4 pusi.) 

0R. ANKA BALIUKAS 
AKIU, AUSŲ, NOSIES I R GERKLĖS 

LIGOS. 
— Pritaiko a&ioius — 

6322 South Western Avenue 

rinkimą kalbėjau ir prašiau mū
sų vyresniuosius atvykti ir da
lyvauti susirinkime, padėti savo į į ^ ^ į į j į J Į į į į . me (4:4). Gi ketvirtos rungty- ^ J " " 
patyrimu ir žodžiu. Deja P*2*" į; .™ nės buvo suorganizuotos Siaur. vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia-
dai liko p a d a i s . Tikiu, kadj J " į ^ . f W o l w e r h a m p t o n o Airijos futbolo jungos g ^m^mmmj^^mmmm. 
toks mūsų sporto darbuotojų jk ] u b a s . M a 8 k y ą j r ^ mBkvoe 

en 10-12 vai. Ir 7-f vai. 

elgesys tremties istorijoje nebus 
apibūdintas, kaip teigiamas mū 
sų sportinio gyvenimo reiškinys 

klubai juos irgi nuaglėjo. Spar
tako atsigriebimo pasekmė 3:0, 
o kitas garsus rusų klubas Mask 

Tad ilsėkitės ramybėje tie, kurie, y o g Dyn&mQ ^ ^ į v e i k ė ^ 
nematote reikalo padėti mūsų M a ž d a u g t u o p a č i u m^a b r i t ų 
į f l i i n i m u i ' I _» . . . . _ . ,.. _ ... , . . . jaunimui 

Nemirštąs entuziazmas 

Susirinkusieji ilgai ir atvirai 
aiškinosi, kas darytina. Jungtis, 
ar toliau padrikai dirbti kiekvie-

rinktinė pirmą kartą pralaimėjo 
ir prieš kontinento rinktinę 1:4. 
Verta bent trumpai'čia apžvelg
ti tuos "kontinentinius susitiki
mus", nes po šio pralaimėjimo 

OR. JUZĖ ir KĘSTUTIS 
A G L I N S K A I 

.VI iYl OJAI IR CHIRURGĄ' 
2300 West BĮ Street 

Va.. — pirm. ir antr. 10 Iki 12 ryto; 
2 Iki 4 Ir € Iki 9 popiet; ketv. ir 
pebkt. 2 iki 4 ir 6 iki 9 popiet; Seit j Trečlad ir kitu laiku pairai •utartj 

Kes. tHef WAIbroofc S-SOTS 

DR. VL BLAŽYS 
JYDYTOJAS ER CHIRURGĄ* 

4701 South Daines Avenue 
Kampa* 4 7-tos ir Damen Ave.) 

*'al kandis* nuo t - - S vai vak 
Šeštadieniais 2—4 vaL 

Ofiso teiel. LiAtayett© S-S21U, Jei 
neatsiliepia, laukite KEdzle 8-284fc 

0R. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA ER CHIRURai 

4146 & Archer Ave. 
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:10 % 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 4-1:10 e 

Trečiadieniais tik susitarus 

vargu ar bus galima tokius spėk nas « u . Pagal.au nutarta jung- ^ . ^ ^ ^ 
tis, kadangi nesusijungus veik- 1938 metų rudenį krašto fut-ti galimybių labai maža. Dziu- , 6 r \ J T.. . . „r„wrtl0„ D o l ° sąjungos 75 metų sukakties gu, kad ypatingai buvo uzakcen-! 

Šis susirinkimas buvo įdomus 
daugeliu atvejų. Nenagrinėsiu 6 u « » £ - * - 17<Z^^ I P r o S a ****** nugalėjo kontinen 
nie čia visų, tik sustosime tiesituotas mūsų jaunųjų sportmm-j SL^ 2 — i 

IKI 2 popiet 
Ofiso teL PRospect 0-1TS0 

_ Res . te*. ORovehlll 6-5601 

TeL ofiso HE. <>4SM. rem. PR. 6-7S3S 

DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield BĮvA 
VAL.: 1—4 Ir 6-— t 

Šeštadieniai* nuo 1 iki 4 Tai. p. p 
Išskyrus ketvirtad ir sekmad 

ypatingai charakteringais mums 
visiems. 

kų reikalas. Atrodo, jog tai ir 
buvo viena svarbiausių priežas
čių, nulėmusi bendro klubo įstei
gimą. Nėra abejonių, jog mūsų ak

tyvieji sportininkai dar pilnai ne 
supranta, ką reiškia iš viso būti j Susidarius dviems nuomo-
aktyviu sportinio judėjimo na- nėms: išrinkti laikinąją valdybą 
riu. Emigracinis gyvenimas ir pavesti jai šaukti dar vieną 
mus kiekvieną įpareigoja bent susirinkimą, ar sudaryti jau da-
minimaliniai atlikti savo parei- bar nuolatinę valdybą, balsavi-
gą. Šiuo atveju nepateisinu nė mo keliu daugumos pasisakyta, 
vieno aktyvaus sportininko, ku- kad rinktina nuolatinė valdyba 
ris nematė reikalo atvykti į šį ir steigiamas jungtinis klubas. 
taip svarbų susirinkimą. Atvirai Vyko valdybos rinkimai. Į 
kalbant, mūsų sportininkai nusi- valdybą buvo išrinkti ir vėliau 
kalto neatlikdami šios svarbios pareigomis pasiskirstė: Aleksas 
savo pareigos. Ir čia man pri- Lauraitis — pinnininkas, Zig-
simena žodžiai, pasakyti vieno mas Ziupsnys — vicepirminin-
susirinkimo dalyvio, jog tie, ku- kas, Aleksas Kikilas — reikalų 
rie neatvyko, sportinį veikimą vedėjas, Ona Blandytė — iždi-
supranta klaidingai. Mums rei- ninkė ir Jonas Šoliūnas — sekre-
kia darbų, bet ne kalbų. torius. 

Ne|>ateisinama, kad iš dviejų I revizijos komisiją išrinkti 
klubų Chicagoje, sąrašuose ir R. Puodžiūnas, V. Juška ir M. Į 
dainai sporto aikštėse turimų Laucevičiūtė. Visais klubo rei 

4 
3j>= ^ 

i | 

keliasdešimt sportininkų į susi
rinkimą teatvyko vos 20. Juo
kinga ir skaudu. 

Partizanai dirba ir dirbs 

Kitas susirinkimui charakte
ringas požymis buvo nuolatinių 
veidų paveikslas. Labai gaila, 
tačiau tvirtinu, kad su šiuo susi
rinkimu tenka atsisveikinti su 
buvusiais sporto veikėjais iš vy
resniųjų tarpo, kurie pernai me
tais drįso atvykti ir dalyvauti 
sportines vadovybės rinkimuose. 
Argi neskaudu atsiminti, kad iš 
vyresniųjų nė vienas nedalyvavo 
šiame susirinkime, nors pernai 
labai drąsiai kalbėjo rinkiminio 
suvažiavimo metu. šiame liūd
name nuotykyje nitko neįžiūriu, 
kaip tik tą nelemtingą laiku už
antspauduotą ironiją. Valdžią 
rinkti yra malonu, tačiau dirbti 
partizaninį darbą paliko patiems 
aktyviesiems sportininkams. 

Jau keletą savaičių prieš susi-

kalais prašoma kreiptis sekreto
riaus adresu: 5254 So. Trumbull 
Ave., Chicago 32, 111. Telef. 
PRospect 6-2796. 

Sėkmės Neries klubui 

Po valdybos rinkimų buvo 
renkamas jungtinio klubo var
das. Daugumas pasisakė už Ne
ries vard. Taigi nuo dabar 
Chicagoje veiks vienas jungtinis 
lietuvių sporto klubas Neris. 

Naujasis klubas ir ypatingai 
valdyba prieš save turi daugy
bę uždavinių, kurie bus įmanomi 
įvykdyti tik visų mūsų bendro
mis pastangomis. Tad talkon 
jaunam, jungtiniam visų chiea-
giečių sportiniam vienetui! 

Didžiulis Chicagos jaunimo bū 
rys yra reikalingas paramos. 
Neris, jungianti jaunimą, bus 
reikalinga mūsų visų tiek finan
sinės, tiek moralinės paramos. 
Neapvilkime jaunimo ir padė
kime jam. 

NARIAI UETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO 
B-VIŲ LYGOS. KURIOSE 

Kiekvieno Sanlaupes Apdraustos Iki S10,000.00 
I R 

Paskolos Duodamos Namy Įgijimui 

Lengvomis Sf lygomis 

' I 

CHICAGO i SAVINOS t L0AN ASSN. 
6234 S. Westera flve. Chicago 36, PI. 

CRANE SAVINGS & L0AN ASSN. 
2555 W. 471h St. Chicago 32,111 

DISTRICT SAVINGS t L0AN ASSN. 

THef. oftao LAfayett* S-6048 
R A : WAlbrook 6-S048 

TH. ofiso H E . 4-5849, res H E . 4-1324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Va) Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 1-9, 
ant• Į-6, treft. Ir i e S t pagal sutarti 

DR. L DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 
4S17 South Western Avenoe 

Chicago 89, HL 
Pasimatymai pagal sutartim 
Telefonai REpublic 7-4900 

deridancija: GRovehUl 6-8161 

UR. T. DUNDULIS 
rDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
< 'i«o vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:10 vai 
«mb Šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet 

Yeč'adienials pagal sutari} 
Ofiso tel. Vlrginla 7-OOSS 

teaklencljos UA. BErer i j S 4 S M 

• C ofiso VIrginia 7-0600, 
res. R E p u t i l o 7-6861 

DR. DR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 
t s p e c moterq ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avenue 
ULampas Archer Ir Callfornla Are 

VAI*: 2—i Ir 6—S • . p. p. 
šeštadieniais 2—T vai. p. p., 

išskyrus sekmadienius 

Or. Nina KRIAU6EU0NAITI 
(Gydytoja Ir Chirurge) 

MOTERŲ t I G V IR AKUŠERIJOS 
BPECIALlSTfi 

2750 West 71st Street 
(kampas 71st Ir Callfornla) 

Tel. ofiso Ir re*. REpubUc 7-4146 
Vai. 11-2 Ir 6-9 v. v. ftett 1-4 p. p. 

Kitu laiku pagal susiturima 

0R. IRENA KURAS 
(Gydytoja Ir Chirurgi) 

&frI>rKJV I R VAIKV U G I 
BPEClALtSTt 

7156 South rVeetern Avcsrs> 
( l i E D I C A L BUILD1KO) 

Pirmad., antrad., k e t v / Ir peiiktad 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
| V . t vaL vakare. Trečlad. nuo 
11 irai. ryto — 1 v. p. p. še i tad. 11 
vai ryto lkl t vai. popiet 

Ofise tt*. R E . 7-1168 
R A tel WAll»rooli 5-S1S* 

Ofiso teL CLsfflde 4-2866 
Beztdeodjoa: LAfayeue 6-1171 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVeat 47th Street 
Kampas 47ta Ir Uermltag*. 

Vai.: nuo 2 lkl 4 Ir t lkl t v. 
Šestad nuo 2 iki 4 vsX« isskyr. 

0R. a . TALUT-UfiKl 
G Y D Y T O J A S EB C H I R I R G A > 

6008 W e i t 16th Street 
VaL: kasdien l-l. festad. i-» 

Telef. TOsnsteU Į I 6 H 
t 5 5 4 Ws6t 68th Street 

VaL: tik 11 anksto susitariu 
Telef. HEmlook 4-7060, neatsakl» 

skambinti CEntral 6-2294 

DR. VYT. TAURAS-
TUKIAUSRAS 

GYDYTOJAS EB CHLRURGAB 
BENDRA PRAKTIKA tR 

SPEC. MOTERą; L1G06 
Ofisas Ir rezid.: 1410 W. 4 j s t 84 

TeL P R 8-1126 arba W E 6-6577 
Ofiso vai.: Pirm, S—10 v. v. Antr. 
Treč. ir Penkt, 6—» v. v. Ir Ketv. tt 

šeštadieniais 2-4 vai. popiet. 

TeL ofiso Y A 7-6657, res. R E . 7 

DR. FRANK C. KWINN 
( K V I E t t N S K A S ) 

GYDYTOJAS ER CHERURGAS 
1651 We8t 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. lkl 1:10 

TeL Ofiso GR. 6-5366, PR. 6-4711 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

8PEC. CHIRURGINES LIGOS 
242S Weet 63rd Street 

(Kampas 6Srd ir Arteslan) 
VAL. 2—4 p.p. ir nuo 6—8 v. vak. 

šestad. 2—4 popiet. 
Trečlad. Ir sekmad. uždaryta 

TeL ofiso H E 4-2121, res. P R 6-8464 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS ER CHERURGAS 

J3PEC. CHIRURGINES LIGOS 
6255 South Wegten Avenue 

Vai. 2—4 p. p. ir nuo 7—I v. v. 
šestad. 2—4 popletų. Trečlad. Ir 
sekmad. uždaryta. 

3430 So. Halsted Street Chicago 8,111 
UNIVERSAL SAVINGS t L0AN ASSN. 

1800 S. Halsted St. Chicago 8, Ui. 

MIDLAND KU 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

• E N D R O V l 

4038 Archer AVIMIS Tel. U3-4719 
AUGUST SALDUKAS Prsxidsnt« 

Norėdami pirkti, keisti ar parduoti automobili visuomet 
kreipkitės į Lietuvišką automobiliu, prekybą 

B A L T I C A 
5S05 S. WESTEBN AVE. WAJbrook 5-8200 

TeL ofiso Ir res . \VAlbrOok 6-1188 

DR. S. GEŠTAUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2624 W. 71st St. 
Kampas 7 l s t Ir Talman Ave. 

VaL: Nuo 7 lkl 1 vak. Sekmadieniais 
tik susitarus. 

Ofiso telef. LNterooean 8-7664 . 
8 n t o telef. LNterooean 8-8711 

DR. K. GUDAITIS 
GYDYTOJAS JR CHERURGAS 

Ofisas 10750 So. Michigan Av*. 
Vai.: Kasdien 1—11 vai. ryto. 1—t 
ir 6—8 v. vak.. Išskyrus trečiadieni. 
šestad. 10 — t v. Kitu laiku susi
tarus 

Ofiso telef. YArds 7 - U 6 6 
u-sidencijos — STevrart l -46 i> 

DR. J. GUDAUSKAS 
JYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

756 VVest S5th Street 
i kampas Halsted Ir 8 6 -ta g a t v l ) 

VAL. 1—4 U- 6:30-^8:10 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 

Futbolas Anglijoje smunka 
P. OANVYTAS 

Šalis, kuri pasauliui davė po-
pulariausią žaidimą, jau prieš 
kurį laiką pateko į krizę ir iš 
jos negali išbristi; gi ateities 
perspektyvos liūdnos, faktiškai 
beviltiškos. Anglijos futbolo dė
ka dencinis laikotarpis pirmą kar 
tą visu savo smarkumu išryš
kėjo, kai 1950 metų pasaulinėse 
futbolo pirmenybėse JAV rinkti
nė Angliją nugalėjo 1:0. Visa 
Anglija buvo priblokšta; vienas 
laikraštis net juoduose rėmuose 
atspausdino šią žinią. Tačiau lai
kui bėgant šis pralaimėjimas bu
vo užslopintas, bet žaizdos visu 
smarkumu buvo atvertos 1953 
metų bėgyje. Jeigu per labai a-
bejotino pobūdžio baudinį, kuri 
gynime žaidęs Ramsey pavertė 

lai sugebėjo išsikovoti 4:4 lygią
sias prieš kontinento rinktinę, 
tai kiek vėliau puikioji Vengri
jos vienuolikė pirma pralaužė le
dus, nugalėdama šeimininkus jų 
pačių aikštėje pasekme 6:3. Po 
90 metų valstybinės kompetici-
jos toks nugalėjimas buvo pirmą 
kartą atsiektas. Tiesa, galima 
pripažinti, kad anglus nugalėjo 
tuo metu geriausia futbolo ko
manda Europoje, kuri nuo 1950 
metų yra pralaimėjusi tik vienas 
rungtyneg (prieš Vokietiją 2:3 
pasaulinių pirmenybių baigmė
je), bet pats faktas, kad anglai 
pralaimėjo, užbaigė jų nenuga-
limumo erą. Sekantį pavasarį 
anglai vėl pasidavė šeiminin
kams vengrams 1:7, po to pa-

M0VIHC M0VIMC 

jvarčiu, paskutinę minutę ang-1 šaulio pirmenybėse irgi nieko 

W i i TOLI IR ARTI • # / * l 
NAUJI OIDBU TROKAt-NAUJAUSI KRAUSTYMO (RANK/AI 

ILGU MBTU PATYRIMAS-PISUS IRSĄtlNMGASPATARNAVMAi 

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

Ofice WAlbrook 5-2670. 
Bes, UJUltop 5-1560 

Dr. Aleiander J. lavois 
(JOVAIŠAS) 

1YDYTOJAS ER CHIRURGAS 
MARQUETTE MEDICAL. CENTER 

6132 South Kedzie Avenue 
Vai. t—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak. 

Trečlad Ir šestad pagal sutarti 

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS 
GYDYTOJA ER CHERURGS 

10748 South Michigan Avenue 
Val.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v„ 
Issyrus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
lkl 4 vai. popiet. 

TeL: Ofiso — PUllman 6-6766 
Buto — FNKhTveod 4-4676 

Ofiso Ir buto tel. HEmlock 4-5815 

DR. k. NARBUTAS 
PLAVOIV IR VIDAUS LIGOS 

- 6*757 South vVestern Avenue 
Valandos: pirmad., trečlad., ketv lr t , 
penkt. 6:40—8:30 v. vak. Antrad 
10—12 vai. ryto šestad. 2—i p. p. 
Kitu laiku psgal susitarimą. 

DR; ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS 

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

Kasdien t — 4 vai. vak. Sefitad. nuo 
1—6 vai. vak. 

Kitu laiku pagal susitarimą 
Telef. Vlotory 2-1484. Resld. 2257 W 

PLAC 

TeL ofiso: DAsstoe 6-1166 

DR. A. VAUS-LAB0KAS 
GYDYTOJAS ER CHERURGAS 

MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 
3267 South Halsted Street 

VaL 1 lkl 4 v. p. p. ir 6—t • . vak 
šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

TeL ofiso PRospect 6-6400 
Resld. PRospect 4-646* 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
( V a s k e r i a n t e ) 

GYDYTOJA I R CHIRURGĄ 
6646 South Kedsšs 1 į s n i i 

Vai. kasdien 1—S p. p. Ir nuo 6—i 
v. vak. šestad. l — 4 p. p. Trsdlad. ii 
kitu laiku tik susitarus 

DR. J. VAiTAITIS 
GYDYTOJAS ER CHHUJRGAS 

144)7 S. 49th Court 

2Srd I A C E , teL FRontser 6-6641 

Ofiso telefonas — BIshop 7-1566 

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS ER CHERURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedsle ir Archer) 

VAL. kasdien nuc 1 lkl • vaL 
Trečlad. Ir sekmad. tik siisltarus 

TeL ot lso PR. 6-SS3S, res. R E . 7-4)166 

DR. A. JENKIHS 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 63rd Street 

VAL. kasdien nuo i—i p. p. Ir T: 10 
iki 9 val. Trečlad. Ir l e s t uždaryta 

Roosevelt Furniturt Miegamo Rakandu Išpardavimas! 
U gabalų — tiktai už $169.00 * ****** * *" 

Į šj setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springsai, mat rasas su vidu
jinėm spiruoklem, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalves ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais. 
Už 6 mėnesių išmokėjimus neima-
me jokių-nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas. 

ROOSEVELT FURNITURE CO.\ 
2810 VVEST ROOSEVELT ROAD Tel. SEeley 3 - 4711 

FelLv Raudonis , sav. ir menadžeris 
Krautuv6 atidaryta sekmadieniais nuo 11 lkl 4:30. 

1—-1 — ^ ^ — — 

Resid. 
VMlbrook 5-29% 

Tel. ofi«o 
GRovchill 6-4322 

DR. JONAS JU0ZEVIČIUS 
GYDY0OJAS IR CHIRURGAS 

6400 S. Kedzie Ave. 
Manor Mcd. Arts Bldg. 

Vai. kasdien nuo 3 iki 7 vai. šestad. nuo 
4 iki 6 vai. Kitu laiku susitarus 

GROvebiU 6-1565 

Da ALDONA A. JUŠKA 
A K I Ų L I G Ų S P E C I A L I S T E 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—16 Ir 7—» v. T. paca) 
susitarimą, Išskyrus trečiadienius 

2422 VVest Marąuette Bd. 

Telefonas REUanoe 5-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
8925 VVest 59th Street 

VAL. 1—4 popiet, «:»0—S: 10 vak. 
UidaryU trečlad. Ir šestad. vakarais 

V. RASLAVlčIUS, M. D. 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

OFFICE — 1166 DIVERSEY AVE. 
TeL W E 5-S426 

Vai.: 2-5 ir 6-8, išskiriant trečiadie
nius ir šventadienius. 

OFFICE — 5025 KO. PAULINA 
Bethnnjr Methodist l igoninėje 

Tik pagal susitarime teL AR 1-1466 

DR. ZIGMAS RUDAITIS-

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
Telef. REpubUc 7-6260 • 

SPECIALYBE CHIRURGINES IR 
ORTOPEDINES LIGOS 

2 4 8 5 VVest 6 9 t h S t r e e t 
Vai. kasdien 10—II Ir 6—8 vaL vak. 
išskyrus pirmad. tik nuo. 6 lkl f v.v. 
Šestad. 10-12 v. Kitu laiku susitarus 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
Tikrins akis: pritaiko akintos, 

keičia stiklas Ir resnus. 
4 4 5 6 S o . Cal i fornia Ave . , 

šaukite YArds 7-7681 
Priima: vakarais 4 lai t ; 
10 vaL ryto Iki 4: trečlad. Ir 

tik susitarus 

Kasdien 10-12 ryto Ir 4-8 
šeštadieniais 10-2. 

Offaa tr buto teL OLympAc 1-1661 

TeL ofiso Ylctory 1-1681, 
res. Tlctory 6-6749 

DR. V. VILEIŠIS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

8 0 2 VVest S l a t S t r e e t 
Kampas Halted tr I l - m o s 6»tvln 

Pr i imimo valandos: 1—4 p.p. tt 
6—8 v. v. šestad. 2—1 vaL popiet 
m B S B s n m H • S B 1 S S B B S B B S B B S H • • • m ^ g ^ a m M M B M ^ H • • • • m m M M B M M M M M * 

TeL ofiso P R 6-6446, rem. H E 4-61*4 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

2420 West B4arqoett» sU. 
VAL. nuo 2 Iki 4 p. p : 4 lkl S va» 

Treč. Ir šestad. pasai sutartj 

TeL ofiso CA 6-0257, res. PR 

DR. P. L ZALATORIUS 
GYDYTOJAS EB CHERURGA* 

1821 So. Halsted Street 
Resld. 6606 A Artėsimo Ava 

VAL. 11 v. r. iki S p. p.; 4 — • v. v 

P. ŠILEIKIS, 0. • 
Orthopodas - Protcsdsta* 

Aparatal-Protesai. Med.Baa 
datai S p e c pasjalba Kušnssi 

(Arcfa SupporU) kr LV 
VAL.: f-4 Ir 6-1. šeštadienis Is 6-
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 
1611 W. ith BL, Ctsioago 86. DHskO» 

TeL: PRospect 

* 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAI 

15 metu patyrimas 
TeL YArds 7-1826 

Pritaiko akinius 

Ofisas Ir 
766 Weet 86th Street 

Vai. nuo 10 iki l, nuo 6 lkl 8, . 
šiad. nuo 16̂ —11; penatamenl ii— j , 

1 p p 10-

TeL Ofiso C I . 4-0256, res. G R 6-8876 

DR. 4. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA ER CHIRURGE 

4645 8. Ashland Are. (samb. 811) 
Pirmad., antr., ketv. Ir penk, 

4:10—8:10 vaL vakare 
Sėst. nuo 1 iki 4 popiet. 

Ras. 8056 S. CampbeU Ave. 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 
4645 So. Ashland Ave,, Chicago 

VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečlad., šes
tad. ir sekmad. tik pairsi sutarti. 
Jeigu neatsilieps viršminit i telefonai. 
TeL ofiso YA 7-4**7, res. P R 6-1680 
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Skelbkites "DrAHie"! 
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D R A U G A S 
m UTHUAKLAS DAILI FRIEND 

• , D L N . TIrgta*l T-S440; T-IM1; 

• n U r « d M Second-Claae Matter Mare h II . l t l t , at ChicafO, Illinois 
Under the • < * of M&roh I, 1171. 

ib«r of the Catholic Press Ass'n 
PUbtishsd dally, exept Bundaya. 

by the 
Lfttauanlaa Cathollo Press Boclety 
PRENL'MIRATA: Metams 
Chlca«o] Ir Cicero J f 9.00 
Kitur JAV Ir Kanadoj* l8.#o 
Uialenyj* l l l . t s 

•USSCRiPTIOlf RATE8 
18.00 per year outelde of Cblcago 
10.00 per year ln Chlcago * Cicero 
$8.00 per year ln Canada 
rorei^u $11.00 per year. 
V» mėtų S mftn. 1 m»n 

1.00 ft.TS f l .Sf 
$4.(0 $$.60 $1.00 
$6.(0 $$.00 $1.SB 

KedaKcija straipsnius (auto w»vo nuottūra. Nesunaudotu straipsnių ne
saugo, juos ffraliria tik 15 anksto susitarus. Redakcija u i skelbimų turlnj 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

GRA2US UŽSIMOJIMAS 
YPATINGAS MUZRJtTS 

Prieš kiek laiko iškilo sumanymas pastatyti muzėjų prie 
jfi įsvės Statulos New Yorke. Jis vadinsis Amerikos Imigracijos 

<'-"' Muzėjumi (The American Museum of Immigration). Kitaip dar 
bus žinomas, kaip Tautinė šventovė (A National Shrine of Ame
rican Ancestry at the Foot of the Statue of Liberty). Sumany
mas pastatyti tokią šventovę imigrantui ir jo kilmei pageibti iš
kilo pačioje visuomenėje. Jam vykdyti komitetas sudarytas pri
vatine iniciatyva. Jo priešakyje stovi generolas U. S. Grant, 3-rd. 
Jo centras — 270 Park Avenue, New York 17, N. Y.; skyrius 
Chicagoje — 37 So. Wabash Ave., Chicago 3, 111. 

Šio muzėjaus tikslas yra labai aiškus. Jis sieks surinkti iš 
įvairių JAV gyvenančių tautinių grupių visa tai, kuo jos pri
sidėjo, kad padarytų Ameriką tuo, kuo ji šiandie yra. Tai bus 
visų Amerikoje gyvenančių žmonių nuosavybe ir pasididžiavimas. 

PREZIDENTO PRITARIMAS 

Murėjuje bus įamžintas kiekvienos tautinės grupės įnašas 
į Amerikos kultūrinį, ekonominį ir socialinį gyvenimą. Ten tu
rės būti pavaizduota ir tai, ką yra įnešę į tą gyvenimą ir Ameri
kos lietuviai. Jame turės būti parodyta, kaip žmonės, suplaukę 
iš viso pasaulio kraštų, kūrė Ameriką, šią tautų tautą, dedikuotą 
visų žmonių laisvei ir lygybei. Muzėjuje bus erdvūs kambariai 
visų tautų eksponatams ir salės, kuriose bus rengiamos paskai
tos, įvairūs minėjimai. Pastatas bus moderniškas visais at
žvilgiais. 

Komitetas yra gavęs savo užsimojimui prezidento Eisenho-
werio malonų pritarimą. Savo laiške komiteto pirmininkui jis 
yra pasakęs, kad jo užsimojimas yra labai kilnus ir turi ypa
tingą reikšmę, nes Amerika yra "tautų tauta". Anot jo: "Mū
sų protėviai, suplaukę čia- iš įvairių pasaulio kraštų ir iš skir
tingų kilmių, išaugo į neįsivaizduojamą jėgą. Apsijungę kaip 
žmonės, mes sukūrėme naują laisvę, naujas progas visiems... Esu 
tikras, kad milionai amerikiečių susijungs su manim, kad pa
sveikintų šios šaunios tautinės šventovės įsteigimo sumanytojus". 

SAU IR AINIAMS 

Iš tikro idėja yra labai gera ir visu kuo remtina. Juk šis 
muzėjus pastoviu būdu minės ir gerbs visus tuos žmones, kurie 
ankstyvesniais laikais atvyko į šį kraštą iš keturių pasaulio ša
lių, kad savo rankomis, savo širdimis ir dideliu vieningumu su
kurtų ir išlaikytų šį kraštą ir jo laisves. Muzėjuje bus pavaiz
duoti nuopelnai tautinių, religinių, fraternalinių ir kitokių or
ganizacijų, prisidėjusių prie sukūrimo tokio gyvenimo, kokiu mes 
čia dabar gyvename. 

Raginant jungtis šin sąjūdin, tektų pacituoti JAV konsti
tucijos reikšmingą įžangą, kurioje pasakyta, kad Jungtinių Vals
tybių žmonės kuria nepriklausomą valstybę, kuri įkurtų teisin
gumą, užtikrintų vidujinę ramybę, pasirūpintų bendra gynyba, 
ugdytų bendrą gerovę ir užtikrintų laisvės palaimą sau ir savo 
ainiams. 

Kaip visi gerai žinome, Jungtinėse Amerikos Valstybėse visi 
turime lygias teises, lygias progas, laisvės garantijas. Šiandien 
Amerika nemažai stengiasi, kad visur pasaulyje žmonės turėtų 
panašias teises į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. Tod^l visi 
turime prisidėti savo didesne arVnažesne auka, kad šioji švento
vė prie Laisvės Statulos būtų greičiau pastatyta, kad ir mes lie
tuviai, stebėdami tame muzėjuje išstatytus mūsų įnašo į Ameri
kos gyvenimą eksponatus, galėtume tuo didžiuotis. 

STATYBOS LĖŠOS 

Apskaičiuota, kad Amerikos Imigracijos Muzėjaus pastaty
mas ir įrengimas kainuos penkis milionus dolerių.- Komitetas no
ri, kad tą pinigų sumą sudėtų patys žmonės, patys įvairios kil
mės amerikiečiai, kas jam didesnę reikšmę priduotų. Tokį pa
statą, tiesa, galėtų pastatyti pati valstybė, arba keli turtingesni 
žmonės tą sumą sudėtų, bet užsimota duoti progą visiems di
desne ar mažesne auka prie šio reikalo prisidėti. Taip pat nori
ma, kad visuomeninės organizacijos ateitų su savo auka. Komi
teto skyriai yra suorganizuoti visuose didesniuose miestuose. 

Muzėjui statyti komitete yra ir lietuviai atstovaujami. Į jo 
darbą yra įsijungęs ir inž. Antanas Rudis, Lietuvių Prekybos 
Rūmų pirmininkas. Centrinio komiteto nariu yra ir Alto pirmi
ninkas. 

Pažymėtina, kad šiandien yra minima Laisvės Statulos de
dikavimo 69 metinės sukaktuvės. Ją dedikavo prezidentas 
Grover Cleveland 1886 metais spalio 28 dieną. Chicagoje ji mini
ma komiteto skyriaus iniciatyva suruoštuose pietuose Shera-
ton — Blackstone viešbutyje. Pietuose dalyvaus ir lietuviai su 
inž. Rudžiu priešakyje. Beje, Amerikos Imigracijos Muzėjaus 
komitetas Chicagai yra paskyręs nemaža kvotą — vieną milioną 
dolerių. Atsižvelgiant į tai, kad Chicaga daugumoje yra apgy
venta žmonių, suvažiavusių iš šešiasdešimt ar daugiau įvairių 
kraštų, matyt neabejojama, -kad sumanymą gausiai parems, į-
vertindami čia turimą būvį — laisvę, teises, lygybę ir lygias pro
gas su visais. 

(Laisvės Statula yra sukurta prancūzo skulptoriaus Frederic 
Bartholdi. Amerikos visuomenei ją padovanojo Prancūzijos žmo
nės. Jos vidų yra suplanavęs Gustavas Eiffel, Eiffelio bokšto 
Paryžiuje statytojas. Amerikon statula atvežta 214 ^atskirų 
dėžių. Pastatyta prie New Yorko uosto, Bedloe's saloje 1886 
metais. Ji turi 305 pėdas augščio. Tai yra vienintelis pamink
las Amerikoje, pastatytas ne asmeniui ar įvykiui, bet idealui — 
laisvei). 

Geneva nepraskaidfms Lietuvos padanges 
GEDMINAS GALVA 

Užsienio reikalų ministeriu galiau panaikint' šiaurinio At 
konferencija Genevoje turės lanto gynybinę santirvę. 
palaidoti romantizmą, kurie1

 E u r o p o s u t«ybrB ra*U ypač 
prieš tris mėnesius buvo t n p a b r 6 ž i a m a ( k a d R i ; s i j l i į p a v y . 
sukurtas. Vakariečiai jau at- > 8 U n e u t n u m t i Europos u 
kando dantį į Maskvos diplo- A r t : m u j u b e i V k l a r i o U l l t a s iš^ 
maliją, kurią Stalinas "Socin?-\ .^ ^ ^ p a v o j u s v i s a m Va_ 
nije" 2 tome 277 pusi., 1946 m., k a r i e l i š k a m p 2 S a u l l u i . j , s k a . 
taip aptarė: "Diplomato zo- ^ ^ č i u s u ž s i f n i o ^ . ^ 
džiai nieko bendro neturi su• {ų m i n i s t e r i u s t u r § t i a i š k ų v a i z . 
veiksmu. Jei taip, kas gi per, d ą h< n e g i t e n k i n t i b e n d r a i s i a i s 
viena būtų toji diplomatija? j K r c m i i a u a v y r u p a : o i š k i m a i s . 
Žodžiai yra vienas dalykas, o, 
veiksmas visai kas kita. Gražūs | Europos tarybos raštas ap 
žodžiai yra tik priedanga blogų į jungia pavergtųjų ir laisvųjų 
veiksmų. Nuoširdžios diplomą- tautu klausimus. Rusijos, dip 
tijos negali būti, kaip nesami i lomatija siekianti išlaikyt' da-

STATUL0S SUKAKTIS nauji? vilčių taikiu būdu išsi
laisvinti. Negeresnėje padėtyje 
atsiduri ir kitos pav rg los tau-„ 
tos, bei vad namieji satelitai. 

Šiaurinio Atlanto gynyb s 
santarvėr užsienio reikalų mi-
nisteriij pasi tarime, vyrauja 
blogos nuotaikos. NATG griau
na ne tik tarpusavio vaidai pav. 

! sprendžiant Kipro • klausimą, 
bet ypač "taikinga" politika su 
Sovietais. Tenykštį nusivyli
mą t ksliausiai išreiškė Sir Is-
pa?l tardamas: "Meška nori už
mušti knarkiančią kiaulę". 

IjiisvPs statulai \ V w Yorke spalio 28 d. sueina 60 metai 

3auso vandens ar geležinės me
dienos". 

Šie žodžiai ypač tinka aptar
ti pirmūnų konferenciją Gen:-
voje. Komplimentai, kalbos 
nuolaidumas, skelbimas sugy
venimo, taikos ir nusiginklavi
mo nieko bendro neturi su ko
munistinės Rusijos veikliąja 
politika. Ir kaip tik tariamasis 
nuolaidumas žodžiuose leido 
Kremliui atlikti veiksmus, ku
rie anksčiau buvo neįmanomi. 
Liaudies frontų minties atgiji
mas užsienyje, diplomatinių 
santykių užmezgimas su Vokie
tija siekiant ją suneutralinti, 
Viduržemio jūros srityje su-
kurstymas neramumų, arabų 
pasaulio palenkimas ir jo ap
ginklavimas, JTO pasmerkimas 
vakarietiško kolonializmo vi
sai nutylint apie rusišką impe
rializmą — įsidėmėtini faktai. 

Vakariečių atbudimas 

Europos taryba jau pripaži
no, kad santykių atližimas tarp 
Rytų ir Vakarų tepa tarnavo 
komunistiniam pasauliui. Jos 
pavestas prancūzas Francois 
de Menthon paruošė raštą, ku
ris bus įteiktas vakariečių de
legacijoms spalio 27 d. Gsnevo-
įe. Rašte ypač pabrėžiama, kad 
Rusija siekdama išlaikyti da
bartinę padėtį, nori vakariečius 
morališkai nuginkluoti. Men
thon taip pat nurodo kitus 
Maskvos tikslus: sugriauti va
kariečių gynybos tvarką ir pri
versti atšaukti amerikiečių bei 
britų karius iš Vokietijos ir ki
tų kraštų užmegsti didesnės 
apimties prekybinius santykius 
nu vakariečiais, neleisti vakari
nei Vokietijai apsiginkluoti li-
%\ numatyto laipsnio, sukurti 
liaudies frontus Italijoje ir 
Prancūzijoje, sustiprinti vidaus 
padėtį, užgniaužti politinį pasi
priešinimą rusų pavergtoj? ry
tinėje Europoje, palaipsniui su
neutralinti vakarinės Europos 
valstybes vieną po kitos ir pa-

bartinę padėtį - rytinėje Euro
poje. Vakariečių nuolaidos ai 
betkurta pasitraukimas atitin
kamai sustiprina Maskvos pa-
Jetj. pavergtuose kraštuose, ku
riems palaužti ir galutinai su
virškinti reikalinga didesnio 
laike. Pirmūnų konferencija 
Genevoje atnešė nepaprastą 

Komunistu lankstumas Pastovios taikos įgyvendinimas 
Rusijai nusikalus ginklus, j vėl pakibo debesyse. Dulles, 

juos deda ant d;rycų stalo. Jos nenorėdamas erzinti Maskvos. 
diplomatai kalba turimų divizi 
jų vardu. Komunistinis orto-

išvykdamas į Europą visai nu
tylėjo pavergtųjų tautų laisvi-

doksiškumas kuriam metui pa- nimą. Jis tenkinosi Vokietijos 
1 i i 1 r j - \ M A — — • * * * 1 • • . . . . 'iekamas nuošalyje, lyg jo vi 

3ai nebūtų buvę. Stalinui mi
rus pakeičiama autokratinė šal-

suvienijimu, Europos saugumu, 
nusiginklavimu ir tarptautine 
ginklavimosi priežiūra. Tais 

sis karas vyksta dar spar 
smugj pavergtoms tautoms,. č i a u t a č i a u n e r a š / k > 

nes ji palaužė dėtas viltis į va- m u n i s t i n ė s p a u d j L K - o m u n i s t ine 

tojo karo taktika. Nors šalta- \ klausimais jau šimtais kartų 
tartasi, milžiniški tomai prira-

kariečius. 

Rusijos metodai 

Komunistinė Rusija turi du 
tikslus: mažiausias — išsilai
kyti komunistiniems kraštams, 
didžiausias — įgyvendinti pa
saulio revoliuciją. Šių tikslų 
nuolat siekia Rusijos užsienio 

propaganda liovėsi įžeidinėjusi 
vakarų valstybes, nes šiuo bū
du nieko gero komunistai ne
galėjo pasiekti. Šiandien Rusi
joje apsprendžia politinius rei
kalus ne kuris asmuo, bet rusų 
komunistų partijos centrinio 
komiteto prezidiumas. Jis ir 
anksčiau, dar prie Stalino, po-

šyta, tačiau padėtis nei per 
plauką nepagerėjusi. 

Lietuvos klausimu, greičiau
siai, nei žodžiu neprisimins. Da
bartinė konferencija vargu pa
vergtai lietuvių tautai suteiks 

r.kllmes Fatimoįe 
Šiemet sueina 25 me ai nuo 

to, kaip Fatimos įvykius baž
nytinė vyriausybė paskelbė ste
buklingais. Ta sukaktis Fatl-
moje buvo paminėta visą naktį 
budint ir meldžiantis Marijos 
šventovėje, l a i p gausių mal
dininkų buvo ir apie 500 ameri
kiečių. 

TELEVIZIJOS 
ir Radio Aparaty Taisymas 

Saiiningaa ir garantuotu darbai 
M. RIMKUS, 4617 S. 8awyer St. 
TeL VI 7-0087 — VI 7-3037 

BE 

politika prisitaikant sąlygoms, j l i t i n i o b i u r o v a r d u n a u d o j o s i 

didele įtaka, nors už politikos 
vykdymą Stalinas nešė atsaKo-

Rusijos diplomatija pasiren
ka kiekvienam metui atitinka
mus būdus, kurie tam tikrame 
aprėžtame tarpsnyje patarnau
ja užsienio politikai. Jų ypač 
paminėtinas laikinas sugyveni
mas. Komunistinių kraštų su
gyvenimas su laisvuoju pasau
liu tegali būti tik laikinas, nes 
Leninas jau 1919 m. kovo mėn. 
nurodė: "Mes gyvename tokio
je valstybių -santvarkoje, ku
rioje Sovietai negali ilgą laiką 
sugyventi su imperialistais. 
Viena ar kita santvarka turi 
žūti. Pačioje pabaigoje įvyks 
eilė neišvengiamų pasibaisėtinų 
grumtinių tarp Sovietų ir bur
žuazinių valstybių". 

Kiti diplomatijos būdai nū
dien Rusijos yra naudojami: 
Maskvos tapdinimas pasaulinis 
politikor. centru ir jo rungtinia-
vimas Washlhgtonui, išnaudo
jimas vakariečių nesutarimo ir 
pagaliau nepaprastas lankstu 
mas parinkti politinius bei dip
lomatinius veiklos būdus prisi
taikius turimoms sąlygoms. 
\i?'\ dinrmiški veiklos budai 
OEiiaudoti. per pastaruosius tri -
mėnesius, kurie buvo nors ir 
abejotino laikino "sugyvenimo 
ženkle. 

mybę. Kolektyvui žymiai pa
rankiau vesti lanksčiąją politi
ką, kaip darbininkijos diktatū
ros autokratui. O komunistinis 
lankstumas diplomatijoje, bent 
šiandien tikrai patarnauja ko
munistinei politikai. 

Užsienio ministeriu pasitarimai 

Dabartinė užsienio reikalų 
konferencija y r a atsidūrusi ne
lemtame pirmūnų pasitarimo 
ženkle. Iškilusios naujos politi
nės problemos Artimuose Ry
tuose dar labjau pasunkins kal
bas su Kremliaus delegacija. 

8TATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
V1SOKIV RC6IV 
MEDŽIAGĄ 

/ * ' V 
i i i iAUi : 

CARRMOODY 
LUMBER CCX 

STASYS UTWINAS. Prea. 
S039 S* HALSTBD ST 

Trt. Vlctory fl-1tTl J 

APKAINAVIŠIĄ IR PRKKIV PRI< 
STATYMĄ TEIKIAME 

NEMOKAMAI 
RAATIN8 ATIDARYTA kasdien niK 

I v*i. ryto iki i vai. rak&ro lt 
!«At&d tentais Iki t v ai % vakaro 

3S 
S E L F 
S E R V I C E SKIP'S 

Liquor Store 
5515 SOUTH DAMEN AVENUE 

ALL PH0NES — WALBR00K 5-8202 

* 

MARTKLL THRKK STAR COGNAC Fifth $5-09 
MAURICE ROGER 

French Brandy 

GRAIN ALCOHOL 
190 PROOF USP 

GAUTIKR FRERKS THREE STAR 
COGNAC 

FRENCH BORDEUX WINES 
1949 & 1952 Vintage 

EMPORTED CHAMPAGNE 

KIJAFA WINE 

MARTINI & ROSSI Sweet or Dry 
Vermouth 

COINTREAU LIQUEUR 

CREME DE ŽANANA LIQUEUR 

CHERRRY HEERING 

Fifth $3 .98 

™ * $4 .89 
i 

Fifth $4 .98 

Fifth .98 
Fifth $2-98 
F1«h $1 .49 

F1"h $1 .59 
F1fth$4..Ū9 

Fifth $3 .59 

™ » SS-79 

I 
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Šis papiginimas galioja ket irtadienį, penktadienį ir 

šHHadienį — spalio 27, 28 ir 29 d. d. 

VLADAS RAMOJUS 

LENKTYNĖS SO ŠĖTONO 
KARO NUOTYKIAI 

Tęsinys 34 N 

Visam fronto ruože tarp Bauskės ir Jansaulės, kur 
mūsų aptarnaujamas baras ir kur kas naktį tenka va
žinėti, štabų rodyklės ir kiti ženklai rodo, kad tam bare 
frontą laiko 215 policijos fronto divizija. Vienur kitur 
pasikalbėję su kareiviais sužinom, kad tai divizijai lie
pos mėnesio pradžioje teko kautis prie Vilniaus ir kad 
ten divizija gavo triuškinantį smūgį. Dabar divizijos 
didesnę dalį sudaro latviai kariai ir, kaip žinia, divizija 
turinti stiprią artileriją, tik stokojanti šarvuočių. Ępt 
kairiau, Biržų sparne esanti stipriai šarvuota wehr-
machto divizija, kuri kartas nuo karto bandanti prasi
veržimus giliau į pietus. 

Tačiau, ilgiau pasitrankius po pafrontę ir išžval
gius ten esančias karines jėgas, sunku tikėti, kad tos 
jėgos galėtų išvystyti didesnę kontrofensyvą ir sutriuš
kinti pietinį fronto sparną. Jos tegali laikytis tol, kol 
bolševikai išvystys didesnį puolimą. Bet gal tuo tarpu 
atskubės naujos divizijos iš vakarų ir smogfc lemiamą 
smūgį Latvijos vakariniam frontui, ir po to pakriks ir 
kiti frontai? Tai didžioji viltis, kuri tegali lemti išsi
laisvinimą ir grįžimą į namus. 

Kad paskutiniųjų dviejų savaičių laikotarpyje vo
kiečių padėtis yra sustiprėjusi pietuose, liudija kad ir 
ties Bauske — Vecsaule — Biržais atsiradęs ištisinis 

frontas. Kai po Mūšos kautynių traukėmės vis gilyn į 
Latviją, kai mus vijosi niekieno nelaikomi bolševikai, 

j neskaitant būrelių aizsargų, jokio vokiečio ar latvio ka-
ireivio niekur nesimatė ir atrodė', kad diena po dienos 
visa Žemgalė bus bolševikų rankose. Bet šiandieną pa
dėtis daug tikresnė. Tai pirmasis žingsnis pirmyn ilgo
je pralaimėjimų grandinėje. 

Vieną ankstų rytą, grįždami iš fronto, visai prie 
Vecsaulės miestelio susitinkam grupę kareivių su kas
tuvais einančių kur apkasų kasti. Žiūriu, kad pažįsta
mų veidų matyti. O kaipgi, atpažįstu ltn. Ramutį, Juo
zą, Petrą, kitą Juozą ir dar kelis vabalninkėnų partiza
nus, kurie kovėsi Mūšos kautynėse. 

Puolam vieni prie kitų, sveikinamės ir bučiuoja
mės: 

— Kaip jums? 
— Iš kur jūs mirusieji atėjot? Ar iš dangaus 

dausų ? 
Džiaugsmui nėra ribų ir kalbos tiek daug. Bet Vol-

dakas gena mus tolyn ir neleidžia ilgiau kalbėtis, lyg 
bijodamas kokios revoliucijos ar pasikėsinimo prieš jo 
gyvybę. 

Iš sutiktųjų brolių spėjam sužinoti, kad jie kasą 
apkasus fronte ir nuolatos esą priešo artilerijos apšau
domuose plotuose. Po Mūšos kautynių laimingai pasi
traukę per tą patį šakarnių mišką, tik pasukę kiek kai
riau, negu mes, Bauskės link ir ten slapstęsi, kol atsi
rado vokiečiai ir sustabdė bolševikų žygiavimą. Dabar 
jie dantis sukandę kenčia ir laukią, kol pasitaikys pro
ga grįžti į Lietuvą. 

Likusių partizanų padėtis šiaurės Lietuvoje, anot 
jų,*sunki ir nepavydėtina. Ten pati užfrontė ir kaimai 
bei miškai pilni raudonosios kariuomenės, kurios, aišku, 

l vis didėja, ruošiantis smogti vokiečiams šiaurėje. Yra 

žinių, kad į didelius sunkumus papuolę partizanai Bir
žų girios masyve. Apie Mūšos kautynes jie girdėję, 
kad, kautynėms pasibaigus, buvo pagauta dvidešimt 
gyvų partizanų ir jie visi bolševikų viešai sušaudyti 

I Saločių turgaus aikštėje. Toks likimasištiko mūsų bro
lius ir draugus... 

Kiek vėliau vokiečiams iš Latvijos pasisekė prasi-
; laužti iki Šakarnių miško, kur nelaisvėn paėmę bolševi
kų generolą. Juozas, kuris kaip tik ten buvo, pasakoja, 
kad generolas buvęs su akiniais ir turėjęs amerikonišką 
džipą. Bet partizanų Šakarnių miške nebebuvo. 

Taip pat sužinome, kad vienoje lauko virtuvėje ne
toli mūsų stovėjimo vietos dirba „šarvuočiai" Gedimi
nas, Stepas ir Petras. Su jais tuoj užmezgam ryšį ir tu
rim progos dažniau susitikti bei pasitarti, kaip išsilais
vinti iš esamos padėties. Jiems žymiai geriau, nes dirb
dami virutvėje, visada sotūs ir neturi tokių viršininkų, 
kaip mūsiškis Voldak. 

Diena iš dienos mes važinėjam ir dirbam pafrontės 
laukuose. Ūkiai daugelyje vietų tušti ir žmonių nėra. 
Tik derlius likęs laukuose. Kada buvo pats rugiapjūtės 
metas, čia pasirodė bolševikai ir žmonėms sutrukdė lau
kų darbus. Kai ant Nemunėlio įsitvirtino frontas, pa
frontės gyventojus vokiečiai evakavo ir taip derlius pa
siliko laukuose nenuimtas. Dabar vokiečiams reikia 
duonos, ir derliaus nuimti suvaryta pagelbinė kariuo
menė ir nemažai ūkininkų iš tolimesnių vietovių. Su
sitinkam vieną kitą ūkininką ir iš Lietuvos, nuo Biržų 
ir Pabiržės. Iš ten juos vokiečiai evakavo Latvijon ir 
čia pristatė prie laukų darbų. Nuliūdę žmonės, kada to
kie pat darbai jų laukia namuose, o čia jie turi sveti
miems veltui dirbti. Tų, kurie liko prie Barberės, jokių 
pėdsakų nepavyksta susekti. 

( B u s d a u g i a u ) 
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DRESSLER'S pasaulines ko
kybes VOKIŠKAS. BREME
NO EKSPORTINIS ALUS 

gaunamas B. Pakšto svetainė
je, 3139 South Halsted Street 
Tel. DAnube 6-9443. Dėžė 24 buteliai #7.75, 
3 buteliai #1.00. 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Kiek dirba j kada šiame rajone lietuvių skai

čius siekė 75,000. Tas skaičius 
dėl nedarbo sparčiai mažėja. 
Gyventojai, jieškodami darbų, 
keliasi kitur. Mat anglies ka- j vyrų darbininkų. 1,000 jų dirba 
syklos viena po kitos užsidari- prie anglies kasimo, kitas tūks-
neja. 

gyventojų Shenadoah turi 5,600 

Darbininkų skaičius 

tantis vyksta į darbus, nors ir 
toli nuo namų. Kaikurių darbo 
vieta yra 50 ir daugiau mylių 

Nuvykimui į darbą 

Shenandoah, Pa. 
Pirmieji lietuviai 

Shenandoah miestas lietu
viams yra seniai ir gerai žino
mas. Lietuviai pradėjo čia ap
sigyventi nuo 1866 metų. Pir
moji JAV lietuviška Šv. Kazi
miero parapija suorganizuota i K i e t o s i o s a n g U e s kasyklose ir, nuo namų 
1872 metais. Pirmuoju šios pa-1 p r i e k a s y k i ų anglies gamyboje j ir sugrįžimui į namus jie pra-
rapijos klebonu buvo kun. And- 1 9 3 Q m d i r b o 150304 darb. Tais j leidžia iki keturių valandų per 
rius Strupinskas, buvęs marijo- m e t a i s iškasta 69,384,836 tonos | dieną. Tad darbininkas turi kel 
nas. Iš klebono pareigų jis p a - : a n g l i e s . T a m e pat rajone 1954 
sitraukė 1877 metais, tais pa-^ m e t a i s kasyklose ir prie kasyklų 
čiais metais Šv. Kazimiero pa- d i r b o t i k a p i e 25000 darbininkų, 
rapiją perėmė lenkai. Kun. And- Angliea ^ a s ė ir pagamino tik 
rius Strupinskas mirė 1892 m. 26,000,000 tonų. Tas parodo, 
lapkričio 24 d. Palaidotas šv. k a i p 3 ^ ^ a n g i i e s pareikala

vimas krito. Anglį pakeitė alie
jus, elektra ir dujos. 

prasti, kokia yra darbininkų pa- j muose. Priežastys tokios: išlai- D e t T O l t M i e l i . 
dėtis šiame anglies kasyklų ra- dos dideles, o svečių sulaukti nė

ra iš ko. Atrodo, kad visai sėk
mingas N. M. sutikimas galėtų 
būti mažoje salėje vienai idėjai 

Apskaičiuojama, kad is 14,000 w r e i k a l u i a r t i m ų j ų b ū r y j e gi_ 

jone. 

tis ryte penktą vai. ar anksčiau 
ir namo grįžta apie 8 vai. vaka
re. Iš 5,600 darbininkų tik du 
tūkstančiai tedirba. 

• • A. J. Karalius 

Jurgio lietuvių parapijos kapinė
se, Shenandoah, Pa. Parapiją 
perėmus lenkams, žymi dalis lie
tuvių nuo Šv. Kazimiero parapi
jos pasitraukė ir 1891 metais 
pradėjo organizuoti grynai lietu
višką Šv. Jurgio parapiją ir pa-

Skaičiu duomenys 

Philadelpia, Pa. 
Plečia prekybą 

Viktoras Klapatauskas prieš 
1930 metais Shenandoah mies j penkerius metus atidarė batų 

tas skaitė daugiau 30,000 gy- krautuvę. Pačioje pradžioje jam 
teko nugalėti daugybę kliūčių ir sistatė savo bažnyčią, kuri ik i / en to jų . Šiandien dėl nedarbo, 

šiai dienai lietuviams tarnauja, j kaip darbo biuras skaičiuoja,, pake ti įvairius sunkumu* šalia 
lyra nepilnai 14,000 gyventojų, krautuvėles vertėsi batų taisy

k i tosios anglies rajonas j Netoli Shenandoah miesto 1930! tojo amatu. Metai po metų be-
Shenandoah miestas yra kie- metais 11 kasyklų, kuriose dirbo] go, reikalai gerėjo ir štai šiuo 

tosios anglies rajone, Pennsyl-1 daugiau 16,000 darbininkų. Šian j metu dažno praeivio akį atkrei-
vanijos šiaurės rytų pusėje. Šis dien ten pat veikia tik trys ka- pia ant jo senojo namo l ^ C o . 
rajonas apima 484 kvadratines syklos su 1,400 darbininkų. Ka-
mylias su 1.366,579 gyventojais, syklos dirba po dvi bei tris die-
(1930 m.). Buvo laikai (1918), nas savaitėje. Iš to lengva su-

4th Str. užrašas, kad Viktoro 
Klapatausko batų krautuvė per
kelta į naujas didesnes patalpas, los, esančios Newtown, Pa., rė-

tokiomis nuotaikomis besivado
vaujant ir galvojama N. M. su
tikimą rengti Bendruomenės Bal 
so rėmėjų klubo bei klausytojų 
būryje šv. Andriejaus salėje, ku 
ri šiam tikslui veik pusveličiui 
yra duodama. Salė yra naujai 
atremontuota ir labai jauki ma
žesnio masto parengimams. Ši
toks Naujų Metų sutikimas gal 
būtų ir malonus, ir prasmingas. 
Svečiavosi pianiste Rajauskaite 

Ryšium su įvykstančiu lapkri
čio 5 d. op. solistes Augaitytės 
ir pianistės Julijos Ragauskai
tės - Šušienės koncertu, pastaro
ji su savo vyru inžinierium su
siu lankėsi Philadelphijoje susi
pažinti su gen. Schurz vardo sa
le, kurioje įvyks šių žymių me
nininkių pasirodymas Philadel-
phijos visuomenei. 

Lietuviai turėtų labai gausiai 
šiame koncerte dalyvauti iš anks 
to įsigydami biletus pas platin
tojus. 

Vilos rėmėjų veiklos vadovų 
išvyka 

Senos lietuviškos švietimo į-
staigos — Marijos Juozapo VI-

Vestuviu nuotraukos 
Augite rūšies fotografijos 

MŪSŲ specialybe 
Precin Photo Studio 

INO. 
EDVARDAS UL1S, 

kreiptis į medžio drožinių me- | 
nininką p. Veselką ir dail. Ogil-

Iietuvių Kultūros Klubo veikla vį, prašant jų padėti lietuvių 
T . , „ ._, wm. _ . 'liaudies meną reprezentuoti tarp 
Lietuvių Kultūros Klubas vėl w t U u t K a f l t u r į U e t u v i š k ų 

įsijungė 1 darbą. Spalio 9 d į- m e d ž i o d r o ž i n i ų ^ ^ i e š i . 
vyko pirmasis narių susirinki- n i ų i r k t l a b a i ^ ^ k e l i o m g 
mas. Buvo apsvarstyta daug d i e n o m s j u o g aL^kohnii hLKm 

klausimų Kaip jau anksčiau J e i g u k a g k t u r i i r u 

buvo nutarta LKK dalyvauja ir d u o t i i r g i l a b m i a i l m l o m i t U o ^ | 4 0 6 8 Jlrcher A v e n u e 
šiemet Tarptautinio Instituto k a l u k a l b € t i g u R Bylaitiene, * T e l e l o n a s Vlrg in id 7 - 2 4 8 1 
tautybių liaudies meno parodo- t e l ^ ^^22. a r b a g u L M i n J 
je - mugėje. R. Bylaitiene ir g ė l i e n e t e l TO 7 ^ 1 5 3 v k j n i ^ 
šiemet organizuoja ir vadovau- t i f i m s p a d ė k i m € > nes šioji lietu-
ja lietuvių meno pastogės į r e n - ! V i š k o m e n o t . m u g t m k a _ 
gimui, eksponatų rinkimui. Ka- m a i r e p r e z e n t u o s hevėik ^L\ 
dangi K. Kodatienė šiemet ne 3 0 U u ^ g i e m e t m Q ^ i 
galės prisidėti pne mūsų meno . . . . . • » . -

. . f . . ge stovės greta latvių. Mušu 
pastoges įrengimo, j o s vieton & 5 4 ų 

išrinkta Lydia Mingelienė ir p. Į P a s i s e k ™ a s — LKK pasiseki-
Bukauskienė. Dail. A Melnikui j m a s — m u s u - tautos laimėjimas, 
išvykus studijouti (ruošia dok-jMūgė vyks lapkričio 17 — 20 
toratą) į Ann Arbor, nutarta j dienomis. Tautos laimėjimas — 

r- visų lietuvių reikalas. 

Duoną Ir Įvairias skoningas 
bulkutee kepa 

t<t La 

BRUNO'* KtPYKLA 
S839 S. LITU AN ICA AVE. 

Tel. CLifside 4-6376.. 
Pristatome J visas krautuve* 
ir restoranus, taip pat Iš
siunčia J visus artimuosius 

miestus. 

3235 Kensington Ave. Sėkmin
gai besiverčiąs prekyboje Vikto* 
ras Klapatauskas yra vienas ak-SPORTO APŽVALGA 

Futbolas S n d l i i o i e smunka d pusvid.), Maslikovas ( išKau- tyvesnių lietuvių ir savo krautu 
no), Strelenikas, Potelis, Juškė-1 v e J e P " ™ m i s dienomis yra par 

M (sunkaus sv.) . davinėjęs lietuvišką spalio*. T a s 
_ , , , , , AI autiniame skelbime, garsintame 
Romualdas Murauskas irAJ-1 ^ R B j J g ą m ' ^ p a t a u s . r _ _ 

gir oci as o so 1 k a g j i e § K 0 g a v o krautuvei pagal-. Vilos rėmėjų akcija, 
nedalyvavo, nes jie tuo tarpu „ „ ^ ^ _ u Q J X T T S « 

it Atkelta te 2 psl.) 

fon (Italija — ligšiol tarpvals
tybiniuose susitikimuose beveik 
nežaidęs), Gustafson (Švedija), 
van Brandt (Belgija); Ocwirk 
(Austrija), Jonąuet (Prancūzi
ja), Boskov (Jugoslavija); Soc-
rensen (Daniiti), Vukas (Jugo
slavija), Kopa (Prancūzija), 
Travasos (Portugalija), Vincent 
(Prancūzija). Vukas įmušė tris 
įvarčius. Puikiai žaidė ir lenkų 
kilmės Kopa, vis daugiau iškyląs 
kaip puikus futbolo žaidėjas. An 
glų žvaigždė Matthev/s ir gerai 
sužaidęs valietis Charles buvo 
bejėgiai prie labai gerą susižai-
dimą išvysčiusią rinktinę. Ir jei 
tokio sąstato likusios Europos 
rinktinė galėjo nugalėti britų eli 
tą, tai jau liūdna, tuo labiau, 
kad europiečių rinktinė turėjo 
progos tik vieną kartą trumpai 
kartu treniruotis. Daugelis gal 
stebisi, kodėl Anglijai ar D. Bri
tanijai buvo suteikta ši garbinga 
rolė kovoti prieš kontinentinę 
rinktinę; atsakyme čia turime 
įjungti ir finansinį elementą, nes 
anglai noriai pelną skyrė tarp
valstybinio pobūdžio organizaci
joms. 1947 metų, rungtynių pi
nigai suplaukė FIFA kason, gi 
dabar pelnas skirtas naujai su-

I sikūmsiai Europos futbolo uni
jai. 

Jei ir būtų perdrąsu tvirtinti, 
kad britų futbolo lygis labai 

nas 

mėjų, kurių būreliai yra veik 
kiekvienoje lietuvių kolonijoje, 
veiklai vadovaujantieji asmenys' 
(pirmininkė A. Kavaliauskienė i 
su savo vyru, ponai Bachai ir | 
dar keletas asmeifų) š. m. spalio j 
23 d. buvo išvykę į Shenandoah, 
Pa., susipažinti gu ten vykdoma 

BR. 

vieši Anglijoje, kur jau turėjo 
dvejas rungtynes. Antrose rung 
tynese, įvykusiose spalio 18 d. 
prieš škotų mėgėjus boksinin
kus, Murauskas susitiko su Jim 
Seenan, prieš kurį laimėjo taš
kais. Alg. Šocikas lengva perga
le laimėjo prieš sunkaus svorio 
boksininką John Farley: teisėjas 

binio pardavėjo arba mokinio 
mokytis pardavėjo jrofesijos. 

Naujųjų Metų sutikimas 
Artėjant Naujiems Metams ir 

žinant, kad Philadelphijoje Nau
jų Metų sutikimą rengia visi lie
tuviškieji klubai savo salėse (o 
jų yra viso 6 ) , neįmanoma su
rengti didesnio masto N. Metų 

Pirkit Apsaugos Bonos! 

PIGIAI IR SAUGIAI 

PERKRAUSTAU 
B A L O U S 
VIKTOJb IR Is TOUAU : 

K. EIDUKONIS 
Turiu naują dideli suukveilml 

ir apdraudms 
••SO a Taima u, Chicago M, lll 

TeL G R O T * K 1 U t -TOM 

J O N A S G R A D I N S K A S 
KRAUTUVE IR DIRBTUVE 

Televizijos, radijas, patefonai, lempos, antenos, baterijos 
J. G. TELEVISION CO. 

2512 W. 4 7 T H ST. TEL. FRONTIER 6-1998 
Pas specialistą nupirksi pigiau, sutaisys geriau 

PERKRAUSTYMAI — MOVING 
Pigus, sąžininga* darbas. Visi apdraudimai I i artimų tr 

tolimu distancijų. Saujuu sekančiai. 
9415 8. UTUAN1CA AVr% CHICAGO, DLL. 

— ANTANAS VILIMAS 
THelniUMt — FRontier 6-1883 

& 

sustabdė boksininkus antrajame s u t įkimo. Tokios pastangos ne-
rounde, nes škotas buv0 nepajė- d a V § g e r esn ių rezultatų pernykš 

čių ir užpernykščių metų bandy-gus kovoti 
Stalo tenisas 

Moldavijos Kišeniove spalio 17 
d. įvyko Sov. Sąjungos baigmi
nės stalo teniso žaidynės, kurio
se Lietuvos žaidėjai susitiko su 
estų komanda. Rungtynes lai
mėjo lietuviai santykiu 11:5 ir 
įgijo Tarybų Sąjungos čempio
no vardą. Lietuvių tarpe daly
vavo Dzindziliauskas, Baltakis 
ir kiti. 

METINIS DETROITO KOVO 
SUSIRINKIMAS 

Spalio 2 d. įvyko Detroito 
LSK Kovas metinis susirinki
mas. Jo metu išklausyti pirmi
ninko, revizijos komisijos bei 
sekcijų vadovų pranešimai, iš
rinkta nauja klubo valdyba ir j -
steigtos naujos sekcijos. 

Naujoji valdyba pareigomis 

M O V I N G 
A. BENUL1S, atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolintų ir artimų atstumų. 

Telef. SE. 8-2146 
arba BI. 7-7075 

1885 CANALJPORT 

vice-
i r G . 

smarkiai krito, Ui visgi reikia j pasiskirstė sekančiai: Pr. Misiū-
pripažinti nepaneigiamą faktą, i n a s • pinn-. I. An 
kad britai prarado tą ypatingą 
reputaciją futbolo atžvilgiu. A-
pie šio britams nemalonaus vys
tymosi priežastis ir bandomas 
bei siūlomas reformas pakalbėsi
me kitą kartą.^ 

Sportas okup. Lietuvoj 
Boksą* 

Vilniaus Spartako sporto salė
je spalio mėn. viduryje įvyko di
delio masto bokso pirmenybių 
rungtynės. Iš rungtynėse daly
vavusių boksininkų pasižymėjo 

NUO UfcSI^ENEJUBIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
Ui ATVIRŲ ODOS U G Ų 

Tie, kuri* kenčia nuo BENU. AT
VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ZAI2DŲ. Jlt 
negali ramiai atdltt Ir naktimi* 
niegotl, nes jų užsi*enijualos talzdoe 
įležtl ir skauda. Kad padalinti ta 
alež&jlma Ir skaudėjimą senų atvt-
ų Ir skaudžių iaizdų. uždekite 

OEGULO Ointment Jų g y d o m o * 
ypatybes palengvins josų skaudBJl-
ma. Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi pasalina 
niežėjimą ligos vadinamos P80R1A-
318. Taipgi pašalina peršėjimą. Ilgos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT. su
stabdo džiovinimą odos ir perplyilmą 
tarpirifiių. Yra tinkamas vartoti nuo 
mustanCios, suskilusios odos dedlr-
viniu, odos lSbCrlmų ir t. t , taipgi 

Susirinkime dalyvavusiems pa g Į S i s S vartou vaikučiams kada pa-
geidaujant, buvo įsteigtos nau-išrodo skaudus išbėrimas nuo yysty. 
. J ! , . ; . ™ \\lų. Jis yra gera gyduoli nuo 1% 
jos mergaičių ir žiemos sporto| T l r | | n l ų o d o , l l f ų L 6 . 
sekcijos, kurios numato aktyviai Į gulo ointment yTa 

Kad jūsų pinigai atnešta jums daugiau pelno 
ir būtų sausiai apdrausti \ Kokiu metu 

, dalykas — patalpinkite pas mus ! 
"Aptarnauja JUS nuo 1922" 

paprasčiausias 

K U P O N A S 

ST. ANTN0NY SAVINGS & L0AN ASS0CIATI0N 
1447 SO. 49th COUBT, CICERO, ILLINOIS 

Telefoaai: TOunhall 3-8131—8132 

I 

pirm., A. Zaikauskas — 
pirm., P. Petrutis — sekr. 
Vitkus — iždininką s. 

OLympic 2-6232,1500 S. 49th Ave. 
CICERO. ILI-. 

CLUB JOANA 
MĖGIAMIAUSIA VIETA CICEROJ 

Kiekvieną sekmadienį tiesiogine radio trans
liacija ii Club Joana per radio stotį WOPA 

7:30—8 vai. vakaro, 1490 KC—102.3 M0. Šokiams groja BolevanU 
Cavaliers orkestras. 

ZIGMAS IR JOANA SEFLERIAI, SAVININKAI 

3 2 3 73 9 4 1 4 3 4 9 5 1 
Įspėkite, ką reiškia šitie skaičiai, — gausite dykai 

Fleitą, su kuria pagrosite malonias melodijas. 

j Vardas ir pavarde . . 

| Adresas 

Šis kuponas galios ir kitos dovanos laimėjimui. Pri-
. siuskite, ar asmeniškai atneškite jį į Bud riko krautuvę, 
| 3241 So. Halsted Str. 

I Skaičių reikšmė: 

I 

I 

I 

I 

ir rungtynes laimėjo Šležas, 
Krepševičius, Nagorskis, Rulys visą fc!ubc veiklą išplėsti. 
» 

įsijungti į klubo sportinę veiklą. 
Mergaičių sekcijos vadove pa
rinkta Dalia Memensite, o žie
mos sporto - A. Augūnas. 

Susirinkime pasisakyta ir ki
tais įvairiais klubo reikalais. 
Naujoji valdyba tikisi, kad bend 
radarbiaujant visiems klubo na
riams, visus teigiamus pasisaky
mus bus įmanoma įgyvendinti ir 

P. 

parduodamas po T S 
e t . $1.25, Ir $1.50. 
Pirkite vaistinėse Cbl 
cacoj Ir apylinkėse— 
MUwaukee, Wiso. Oa 
ry, Ind.lr Oetroit. Ml-
chlgan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo 
ney order \i 

LGUUU). Departueat D. 
5618 W. Eddj St. Chlcago 84, UI. 

= ^ 

TERROS KNYGYNE DAUG NAUJO 
TERR0S KNYGYNE jau gauta: 

• Mirko JelušiČ Cezaris, išgarsėjęs istorinis romanas iš se
nosios Romos imperijos laikų, trys dalys, kiekviena po $2.00. 

• Balio Sruogos Milžino paūksme, istorinis veikalas iš Vy* 
tauto Didž. laikų, kaina $2.50, 

• Andriaus Mirono Naujas veidas, įdomi novelių kny
ga, kaina $2.50, 

• Andriaus Valupko Nemuno susas, Suvalkijos ūkininkų 
buities romanas, kaina $3.00, 

• Liudo Dovydėno Tūkstantis ir viena vasara, romanas, 
kaina $3.00. . 

Prie knygyno esančiam dovaninių prekių skyriuje - au
diniai, tautiniai* motyvais medžio drožiniai, odos dirbiniai, o 
taip pat— 

• Sabą vokiškieji radijo aparatai, 
• Orunding Majestic radijo-fonografai, 
• Fonografai, 
• Fonografams plokštelės, 
• Vokiškasis ir švedų kristalas, 
• Gražiausi keramikos dirbiniai. 
Toliau gyvenantieji aptarnaujami paštu. 
, Nepraleiskite progos, neapsilankę TERR0J, 

3333 S. Halsted St.. Chieago 8, III., Tel. U 3-0427 
• • ' " ' "i ' . i . t i ;r i • • ' • • , , : a ?'\-. 

m 

Biidriko krautuvėje gaunami laikrodėliai, auksiniai ir 
deimantiniai žiedai, rašomos plunksnos, gryno sidabro iš
dirbiniai, radio, phonografai, rašomos mašinėles, valizos, 
čemodanai, vilnoniai blanketai, kaldros, lietuviški rekor
dai, kostume jcuelry, gintaro išdirbiniai, elektriniai daik
tai ir kiti įvairiausi daktai tinkami dovanoms. Įstoję i 
Budriko Radio kontestą turesic progos laimėti $200.00 
pinigais. 

w 

Jos. F. Budrik Furniture 
(lNCX>RrOKATBJ» t 

3241 So, Halsted St. TeL CAluinet 5-7237 
CHICAGO S, ILINOIS 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ELLTNOIS 

Bendruomene kviečia 
Pagaliau čia pat ir spalio 29.liks senieji veteranai: J. Alekna 

jis parodė, kokiag nuotaikas jau
čia tie, kurie juos pažįsta, o či-
kagiškiama sutaupė laiko ir ner
vų. 

ATIDUOK SAVO DALI 
Balf o Clevelando skyriai grei

tai baigs piniginį vajų Vokietijo
je pasiUkusiems broliams ir se 

metu buvo sudaryta visuotiniam sės skautės ir visas lietuviškasis i 
S S ' • » — — — — 

d. Vakare 6:30 vai. lietuvių sa
lėje turėsime ne kasdieninį įvy
kį, kurių Clevelando lietuvių gy
venime nemaža. Šis įvykis iš ki
tų išsiskirs savo retumu: rinksi
mės į krūvą visi, bet vieni būsi
me pagerbti, kiti ateisime pa
gerbti. Ateisime pagerbti tų, ku 
rie čia kūrė lietuvišką gyveni
mą — organizavo draugijas, stei 
gė parapijas ir mokyklas, lei
do laikraščius ir rašė knygas, 

su savo dukrele, Salasevičienė, 
Galdikienė, A. Zdanis, pianinu 
jiems pritars Jankauskaitė. Ša
lia jų matysime ir savo jaunąjį 
atžalyną — L. Sagio lituanisti
nės mokyklos tautinių šokių gru 
pę. Išgirsime deklamacijų. Pro
gramai vadovaus akt. P. Maže
lis. 

Mūsų pagerbiamieji dalyvaus 
kaip svečiai. Kitiems kvietimai 
atsieis po 2 dol. asmeniui. Įsigy-

suvažiavimui komisija iš D. Bar- jaunimas, 
tuškaitės, Al. Malcanaitės ir L. ' 
Janulevičiūtės. Studentų užs. sk. SKAUTŲ TfcVŲ KOMITETAS 
atstovas yra R. Bridžiua. Links- Neseniai įvykęs skautų tunto 
mojoj daly buvo puikus V. Ka- tėvų susirinkimas praėjo labai 
manto humoristinis nevizijog ko- pakilioje nuotaikoje. Susirinki-
misijos pranešimas ir "Miss Ini- mo metu pasidžiaugta jaunimo 
tium Semestri" ir "princo" rin- dirbamu gražiu lietuvišku darbu, 

serims~sušelpti. Pasišventėliai kimai. "Miss Semestri" tapusi tunto veikla ir pažadėta remti 
aukų rinkėjai lankosi po namus k o i- D- Prikockytė gavo gražių skautus. Susirinkimas išrinko 
ir beldžiasi į tavo širdį: artėja r o ž u 4 i r "princas" V. Muliolis bu j naują skautų tunto tėvų komite 

ei 

žiema; šakis, alkis, ligos ir vi
sokiausių būtiniausių reikmenų 
trūkumas visomis išgalėmis siū
losi būti artimiausiais Vokieti
jos lietuvių tremtinių draugais, 
jų vargus padidinti, sumažinti 7 
viltį ir sužaloti ar visiškai pa
laužti jų sveikatą. Būk tad nuo
širdus savo varge esančių tau
tiečių rėmėjas ir aukų rinkėjus 
priimk ne kaip elgetas, neužtar 
na u tai prašančius duonos plu 

vo apdovanotas kardu. 

MINĖJIMAS 

Moksjeiviai ateitininkai lapkri 

tu 

13 d. rengia Marijos Pečkaus 
3 minėjimą lietuvių salėje 
u po lietuvių pamaldų. Pro

gramoje: dviejų paveikslų įsce-
izavimas iš "Viktutės". 
Lapkričio 11 d. per radiją jau

nučiai at-kai duos specialią pro- [ 
gramą M. Pečkauskaite minint 

tą, kurin įeina dr. M. Vaitėnas, 
E. Gedgaudas, Mašiotas, Paša-
karnienė. Revizijos komisiją su
daro Dailide, Grigaliūniene ir 2y 
gienė. Po susirinkimo sekė vaU 
šės, paruoštos malonios šeimi
ninkės sktn. J. Gulbinienės. Su
sirinkimui pirmininkavo E. Ged
gaudas, sekretoriavo Pašakar-
nienė. JĮ. 

SEGHETTI T R A V E L BUREAU 
2451 So. Oakley Avenue Tel. YArds 7-3278 

MES PABCPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GI 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS. 

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti į Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiems išvykti į užsieni. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitus. Pasinaudokite. 

MES PRISTATOME ANGLIS BEI 

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS i 

Jeigu aš nekenčiu, aš atimu 
tos, bet kaip savo vargstančia ^ s į ^ ą ' d . Ww?Į« sllėjl įvy-j *!$***„ ? ? » ' . * * ? įįi myliu 

ko moksleivių ateitininkų jau-

keletą blo-1 

brolių atstovus. 
kurie taip pat neužmiršo ir te- kime juos iš anksto pas platin-
vų šalies Lietuvos — siuntė jai tojus, "Dirvoj" ir lietuvių klube, 
pinigus, kovojo dėl jos laisvės, Paskutinė data — penktadienio 
sielojosi jos gerove. vakaras. Įeikime į rengėjų pa-

Bendruomenė\ apylinkės vai- dėtį — juk reikia apytikriai ži-

Jei aukų rinkėjai jūsų nerastų . l i n k s m a v a k a r i a dalyvaujant 
namuose, aukas galite palikti ir 
spaudos kioske arba tiesiog į-
teikti Balfo skyrių pirminin-

malonu pa- noti dalyvaujančių skaičių. dybai todėl di< 
kviesti visos į šį sknuju Ameri-į Norį sveikinti savo sveikini 
kos lietuvių veikėją pagerbimo' mus bendruomenės valdybai iŠ 
pobuv| — akademija Jos prog- anksto įteikia raštu. 
ramoj bus prisiminti visi mirų- Tai bus jau pasakyta viskas, 
šieji ir gyvieji, įvyks Vaišės, bus kas reikėjo paskutinį kartą pri-
sudarytos sąlygos pasilinksminti minti. Belieka pasakyti: iki pa-
bei pasišokti ir tt. Džiugu pra- simatymo spalio 29 d. 6:30 v. va 
nešti, kad meninę programą at- kare lietuvių salėje! 

kams J. Virbaliui, VI. Čyvui ar 
V. Amšiejui. 

NAUJAS TfcVŲ KOMITETAS 
Lituanistinės vysk. M. Valan-

sendraugiams ir studentams 
S. G. 

SKAUTŲ TUNTO SUEIGA 

Clevelando lietuvių skautų tun 
tas nori tinkamai paminėti lietu
vių skautijos 37 metų gyvavimo 

čiaus mokyklos tėvų susirinkime sukaktį ir ta proga spalio 30 d. 
pranešimus patiekė tėvų komi-1 (sekmadienį) ruošia iškilmingą 
teto pirm. H. Idzelis, revizijos t u n t o s u e i ^ - Uniformuoti skau-
komisijos aktą perskaitė Novic- t a i organizuotai dalyvaus 10 vai. 

aš darausi turtingesnis tuo, ką 
myliu. — Schiller 

Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai -
kų ar keliasdešimts mylių. Reikale Saukite mus. 

Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas1 

mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe. 
S T A S Y S F A B I J O N A S 

2146 So. Hoyne A venų e Tel. Vlrginia 7-7097 

kas, kalbėjo buvęs mokyklos ve
dėjas J. Žilionis ir dabartinis ve
dėjas A. Tamulionis. Susirinki-

S o v i e t u ž u r n a l i s t a i C l e v e l a n d e ] me dalyvaujant daugiau 40 tė-
* ' vų, buvo išrinktas naujas tėvų 

Septyni bolševikų žurnalistai, Rusų žurnalistų vadovas išėjo komitetas, kurin pateko A. Gar-
kurie šiuo metu lanko Amerikos iš konferencijos salės, 
miestus, praėjusį savaitgalį pra- P. Žiūrio klausimus, pareng-
leido Clevelande: lankė muzėjus, tus bolševikų laikraštininkams, 
fabrikus, klausėsi koncertų, bu- radijo stotys perdavė klausyto-
vo milionieriaus Eaton svečiai,' jams, pridėdamos palankius ko-
apžiūrinėjo privačius namus ir mentarus. 
susipažino šu miestu. j Sekmadienį žurnalistai turėjo 

Šeštadienį žurnalistai .--pagal negeresnę dieną. Prieš Cleveland 
dienotvarkę turėjo apžiūrėti di- Hotel daugiau kaip 50 mašinų 
džiausio Clevelando dienraščio su plakatais demonstravo uk-
"Cleveland Plain Dealery leidyk- rainiečiai, kurie pasirodžiusiems 
lą ir redakciją, bet pabūgo su- žurnalistams nepagailėjo karčių 
sirinkusių demonstrantų su pla- šūkių, grūmojimo, spjaudymosi 
katais ir spaustuvės apžiūrėti ne ir pan. Per įvykusį incidentą li-
atvyko. Tik keli "narsuoliai", muzino šoferis, kuris turėjo vež-
žurnalistai, jau demonstrantams ti žurnalistus pas milionierių Ka 
skirstantis namo, limuzine pra- ton, buvo užgautas į galvą. Į-
važiavo gretima gatve. Piakatuo siutusių žurnalistų vardu Boris 
se aiškiai buvo skaitomi šūkiai: j Kampov - Polevoy demonstran-
"Nėra laisves Sovietų Sąjungo- tus išvadino "girtais chuliga-
je", Netikėkite rusų žurnalis- nais", "Amerikos piktžolėmis", 
tais", "Laisvės Lietuvai", "Lat- "Hitlerio reprezentantais", tuo 
viai protestuoja prieš komunistų aiškiai išduodamas savo spau- Į 
vykdomas deportacijas" ir dau- dos etiką, galvoseną ir kultūrą, 
gybė kitų, protestuojančių prieš Pagal detektyvų pranešimą spau 

ka, Gulbinienė, J. Damušienė, 
Gedgaudas ir Novickas. 

"INITIUM SEMESTRI", 
įvykęs spalio 15 d., praėjo jau
kioje nuotaikoje. Susirinkimo 

pamaldose Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje, kur melsis už žuvu
sius, mirusius, ištremtus bei tė
vynėje kenčiančius seses ir bro
lius skautus ir lietuviškąjį jauni
mą. Tuoj po pamaldų, 11:30 
vai., lietuvių salėje įvyks iškil
minga sueiga. Jos metu bus 
skautų įžodis, atitinkamai pami
nėta 37 metų sukaktis ir trumpa 
programa. Visi lietuviai kviečia-

Visi Pittsburgho lietuviai 
KLAUSO JR REMIA 

Pittsburgh'c Lietuviu 
Kataliku Radijo Programą 

— vadovaujama — 
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JT TRANSLIUOJAM* 
Kiekvieną sekmadlen* ano 

1:30 Iki 3:00 vai. p. p. 
18 STIPRIOS IR GALINGOS 

W L O A 
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Visais reikalais kreipkite* s'uo adre 
su: LITHUANIAN CATHOLTC HOUF 
Radlo SUtion WIX)A- Braddock, Ps> 

Pradėki! Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj! 
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

ištaigoje BRIGHT0N SAVINGS and LOMI 
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki 110,00000 

BRIGHTON SAVINGS AND 10AN ASS'N 
4071 Archer Ave., į vakarui nuo Caliiornia Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec's 

mm —m » mtmm • 
OFISO VALANDOS: 

Plrmad., antrad , p^nktad. 
*eat. P v. ryto iki 4:10 p. 

Trečiad. t ryto Iki 11 v. 
Ketvirta*. P vai. Iki • i 

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

A P A R A T U S 
3ar»ntooj» darb» ir dalia. 

m i atvykti į sueigą ir pabendrau J . M I G L I N A S 
pi™. R.'Bajoraitu supažindino *» su ;kfl,tata-. ^ " s * 1 kvie" Telėi. — Hūmbold 6-1038 
studentus su naujais Lietuvių! c l a ° " d*1*™"*' * » • * » tęva., se 
Studentų Sąjungos* įstatais ir rin 
kimų taisyklėmis, kurių galutinę 
redakciją priims Padėkos die
ną įvykstantis visuotinis studen
tų suvažiavimas. Susirinkimo 

FARKHOLM K SERVICE 
STATION 

5000 W. Cerrnak Rd., Cicero, I1L 
Lietuviška gazolino stotis ir 
automobilių aptarnavimas 
VVffliaro J. (irigelaitis, sav. 

Westwocd 
2441 WIST 69TM STalET — Tai. P* 6-5S5I 

SUTVARKYKITE LAIKU SAVO AUTOMOBILI 
Complete Auto Service 

'JT* 4642-44 S. Western Ave. TeL OLif. 4-0071 
Sav. Stanys Dapkus, prityręs 
kas, tui-fs moderniausliM 
ral Ir nebrangiai pataiso karoaeriją 
nudažo, taip pat sureguliuoja 
kad taupiau naudotu benziną Ir alyva. 
Jta šioje srityje dirba nuo 1SS6 soeta, 
taip kad Jo darbu būt te patmklntf Na
mu tdef. VVAJbrook &-7&SO. 

. * > -*88- -^ge*- OMI' 

Pabaltijo valstybių užgrobimą. 
Protesto demonstracijas org'a-

nizavo Amerikos' Lietuvių Tary
bos Clevelando skyrius, bendra
darbiaudamas su latvių komite
tu. 

Demonstracijos praėjo tvar
kingai, rimtoje nuotaikoje. Visi 

doje demonstracijose girtų ne
buvo. 

Kadangi amerikiečių spaudoje 
apie sekmadienį įvykusias de
monstracijas ir nedidelį inciden
tą buvo rašoma, kaip apie pro
testo demnostracijas, rengtas is-
vietintų asmenų, neminint tauty-

Oeveiando dienraščiai plačiai ap^ ių , LB apylinkės pirmininkas 
rašė šias demonstracijas, įsidė- j St. Barzdukas davė spaudai pa-
dami nuotraukų. Radijo stotys ( reiškimą, kuriame pabrėžiama, 
išsamiai nušvietė šių demonst-;kad lietuviai sekmadienio inci-

1956 METŲ 
• TELEVIZIJOS • 

FM tr NEŠIOJAMI RADIJAI 
Aug&tos koky Uis fonografai 

— Iii I KIASIUKBL1AI — 
Elektriniai laikrodžiai 

\1DAU8 IR LAUKO ANTENOS 
— TV IR RADIJO I i:.MPOS — 

BATERIJOS — DALyYB 

racijų tiksius ir visą jų eigą. 
Penktadienio vakare sovietų 

dente nedalyvavo. 

Oficialus Valstybes Departa žurnalistai ture;o spaudos kon-' n * . . v, , £T . . - , . . . , , mento atstovas Frank Kluck ferenciją, kurioje norėjo dalyvau h ^ . ,. h b ] i M » e m a l i s 
ti kaip "Dirvos" atstovai P. žiū 
rys ir A. Smetona, bet jų, nežiū
rint smarkių ir griežtų Žiūrio 

tus ir vėliau patys rusai prane
šė, kad tokių dalykų gali tikėtis 
ir Chicagoje, dėl to žurnalistai j įįį 

Visų radijų, fonografų, TV Ir 
rekordavtmų aparatu 

TAISYMAS X 

atliekamas patyrusių lnžioierlų 
— VISKAS GARANTUOJAMA — 

Rainos SSOIIIBII ilns 

InlCflJM OlfcLCvision 
Csates - service) 
%lftQ So. HaUted — DA 6-688T 

WE$TWOOD SPECIAL RESEBVE, 5-kin meto, 
Kentucky stralght Bourbon, 5th $ 3 * ^ ^ 

3 bonkos j l 8 j j | 

DEGTINĖ "SKAIDRIOJI", importuota iš 
Vokietijos — Hannoverio, 100 proof, 5th $ g . 5 5 

STMNHAEGER — dt-gtinė molinėje bonkoje, 80 proof, 
importuota iš Vokietijos — vVestfalijos, 5th $ 4 . 9 8 

HUDEPOHL, alus iš Ohio, U butelių dėž6 $ 2 - 9 1 

FOX I1EAD 400 alus, 6 kenai 9 7 ^ , U kenai $ 3 . 5 9 

FLORA DJXL>; ALPHI, kristalizuotas lik. 5ih. $ g . 9 5 

ZUBROVVKA, importuota iš Čekoslovaki
jos, 5th 

HENNESSY, Three Star Cognac $5-39 

B 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 

t y/ 

protestų, kaip savaitraščio atsto . . , . , \ ^ , . .* 
. ' v . .. . , atsisakė vykti \ Chicagą ir iš skrido į Salt Lake City. vų, į konferenciją neįsileido. I 

konferenciją pateko tik J. Ar-j 
monas, kaip "Naujienų" atsto-' Chicaga gali smarkiai nebū
vąs" ir konferencijoje patiekė dėti del keleto ruskelių atvyki-
keletą klausimų, Liečiančių jo mo sutrukdymo, bet atvirkščiai 
Sibiran ištremtą žmoną ir sūnų. ' turėtų padėkoti Clevelandui, kad ^^^J^^JĮJ^^^SBSB^^^^^^^^ 

- ' 

V l K T O t f O K O Ž I C O S 
CALL ME MOTORS CO. 

Lietuviška gasoiino Shell stotis tr 
Auto taisymas. 5759 S. Western Ave 
TeL RE 7-»5*3. Atliekami motorų 
remontai. lyginimo, dažymo darbai 
Ir keičiamos dalys. 

M ARTELL, Three Star Cognac 

VANDERFUP — OLANDIJOS VYNAS: 
CHERRY IR RASBERRY, 5th 

.1 * 

$5-29 

$1-59 
N APOLEON. importuotas iš Prancūzijos 

(konjakas — senoje dulkėtoje bonkoje) 
$6-00 

HAPPY BIRTHDAY — vyinių daniškas likeris, 
specialiai nupigintas, buvo $8.66, dabar $ 5 - 8 9 

Prie čia pažymėtų kainų, taksai priskaitomi atskirai. 
Importuota iš Europos zubruvka; Vokietijos, Prancūzuos, 
Itaiijos, Ispanijos ir kitų kraštų vynai ir kiti gėrimai 
Turime gėrimų 50 metų senumo — pradedant nuo 1904 
metų. Užsakant didesnį kiekį pristatome į namus. 

ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis) 

įA .-S šį 

.*,«***> 

N u o 

1 9 2 4 

1 k 1 

1 9 5 5 

AUGŠTAS DIVIDENDAS Ui TAUPOMUS PINIGUS - PILNAI APDRAUSTAS IR PELNINGAS SAUGUMAS 
PATARNAVIMAI VELTUI VISIEMS MOŠŲ NARIAMS 

Stai kodėl apsimoka taupomus pinigus padėti į CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASS'N: 1. Pas mus visi įdėliai yra apdrausti 
iKi $10,000.00. 2. r-as mus taupomi pinigai buvo ir yra iimokami pagal pareikalavimą. 3. Per 31 metus^ CHICAGO SAVINGS visada 
100% išmokėjo taupytojams indėlius ir visada mokšjo augstesnį dividendą, negu kitų finansimų įstaigų. 4. Pas mus taupytojai 
gali iškeisti čekius, apmokėti geso, elektros, telefono sąskaitas, Real Estate ir Income Tax mokesčius ir visas kitas bilas mūsų 
Special Money Order čekiais. Mes nieko neskaitome už iiuos patar navUnui. 5. Parduodame ir keičiame valstybės bonua. 6. Tbiamgo-
mis sąlygomis duodame paskolas perkant namus. 

Paa mus yra sie taupymo skyriai: optional. iuvestflfentų, vakacijų, Christmas Club Ir Bonus Savings. 
Kviečiame visus taupyti Šioje pačioje progresyviškiausiojs Ustuvių taupymo bendrovėje. 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
6234 South W « t e r o Avenue JOHN PAIiEL, ?reBident»s GRovelim «-7$75 

N u o 

1 9 2 4 

* 1 * t k t 

1 9 5 5 
X*Mrtadieaiak nuo 3 iki 8 ral. *aJuuro. TrečlAeditaiais 'liAmfa vi«* 
"̂AIiANDOB? Pirmadieaials nuo i i ik! I vai. vakaro. Antraditsiaif 
l = = , . ' = 

didsa. SsitadianUJs tuo 9 rrfa Utl 3 vaX w ultUi. 
ir Penktadieniais nuo t iki e valanAoa 90 eietu 

Jūsų ir JŪSŲ šeimos saugumui 
Jei turite Universal Savings sąskaita, tai galite būti tikri: 
Kad Jūsų taupomi pinigai atneš Joms daugiau pelno.. 
Kad Jūs turite lėšų nelaimes atveju... 
Kad Jūs galite pirkti pageidaujamą prabangos daiktą tada, 
kada norite... 
Kad turėsite pinigų, kada jie bos reikalingi. 
Tarnavome bendruomenei ištisus 32 metus b« pertrauko*, ir 

tarnybą plečiame. UniversaV Savings yra draugiška finansine 
ištaiga, aptarnaujanti Jūsų kaimynus ir norinti patarnauti Jums, 

Esame Federal Savings au«l Loan Insurance Corporation na
rys. Santaupos apdraustos iki $10,0Q0.(HK 

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

1800 SOUTH HALSTED. STREET 

^ 1 Biznieriams apsiinoka skelbtis dieiir. "Or&iiže"* 

file:///1DAU8
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N. Anglijos lietuviu mokytoju ***^\r'2!F&tt ZZTCT tSS£\ CLASSIFIED & BELP WANTED ADVIRTISIMENTS 
N. Anglijos lietuvių mokyto- viu keliu ir pozityvinėmis prie-

jų susirinkimas įvyko Šv. Kaži- monėmis prie lietuvio vaiko, 
miero liet. parapijos salėje Wor- stengiantis jį nuteikti palankiai 
cester, Mass., s. m. spalio 23 d. lietuvybės atžvilgiu. Reikia veng 
3 vai. p. p. Tokie susirinkimai ti nuolatinių neigimų bei drau-
daromi vieną sykį per metu s jau dimų ir teigiamais pavyzdžiais 
keletas metų ir visada duoda sužadinti mokinio susidomėjimą 
gražius rezultatus. Gaila, kad mūsų kalba ir kultūra. Prelegen 
tuo tarpu tik N. Anglijoj tokie tas davė eilę pavyzdžių kokiais 
susirinkimai daromi. Jie turėtų metodais galima būtų šito tiks-
būti ir eilėj kitų mūsų kolonijų, lo pasiekti. 
Į tuos susirinkimus suvažiuoja Pr. Pauliukonis davė keletą 
lietuvišką darbą dirbančios pa- vertingų pasiūlymų, kokiu būdu 
rapijų seselės mokytojos ir iš būtų galima mūsų aplinkybėse 
tremties atvykę mokytojai, ku- dėstyti Lietuvos istoriją. Po pas 
ris šiuo metu aktyviau reiškiasi kaitų buvo gyvos diskusijos, po 
švietimo darbe. Paprastai susi- kurių iš visų vietų dalyvaują at
daro kelių dešimčių asmenų bū- stovai padarė pranešimus apie 
relis, kuris labai nuoširdžiai ir tose vietose esančią lituanistinio 
atsidėjusiai nagrinėja šių dienų švietimo padėtį. Kiek ilgesnį 
aktualius mūsų tautinio ugdy- pranešimą padarė motina Kon-
mo, geriau sakant, tautinio iš9i- solata iš Brocktono, tarp kitko 
laikymo klausimus. į iškeldama reikalą jieškoti būdų, 

Panašiai buvo ir šį kartą. At- kad artimiau bendrautų iš trem-
vyko seselės mokytojos iš Bos- ties atvykę ir čia gimę lietuviai 
tono, Brocktono, Norwoodo ir moksleiviai. 
Worcesterio Aušros Vartų pa- Ateinantiems metams tokį su-
rapijos, viso s Jėzaus Nukryžiuo- sirinkimą kvies Bostono liet. 
tojo seserys ir seselės mokyto-, mokytojų valdyba. M. 
jos kazimierietes iš VVorcesterio! 

šv. Kazimiero parapijos. Taip Inžinieriams, architektams 

| te jau dabar — iš anksto siųsti 
j šiuo adresu: K. Krulikas, 160 
Hendrbc, St., Brooklyn 7? N. Y., 
USA. Metraštį atspausdinus, jo 
kaina bus didesnė iš anksto pastebėti, #kad naujieji permažai | 

! neužsisakiusiems. j čia dalvauja. Tuo mes tik palai-
\ Taipgi labai laukiamos ir a.u- j kome tarp anos ii šitos ateivių 

kartos neišsilyginimą santykiuo
se ir nepasitarnaujame lietuviš
kos garbes ir prestižo labui. 

A. P. 

kos. Visi aukojusieji bus atžy-
i mėti kaip metraščio rėmėjai. 

PAJTEftKOJIMAS 

pat atvyko būrys naujų ateivių 
mokytojų iš Bostono, Hartfordo, 
VVorcesterio. Susirinkimą atida
rė valdybos pirmininkas Pr. Pau 
liukonis, pakviesdamas pradėti 

ir techniką 
studijuojantiems 

Trečiasis Am. Liet. Inž. ir 
Archit. S-gos atstovų suvažia-

Iki šiol yra gautr.s tik 45 
prenumeratos. Jau gan senai 
ir pirmieji prenumeratas pri
siuntė: E. Senkus—New York, 
prof. St. Kolupaila - Sou.h ^ A m a n l n a ^ ^ . ^ . p ^ , , . 
Bend ir prof. St. Dirmantas — Rkiota IA Kurklių parap.. ukm*ra*« 
r _ i apskr. pajioAkau savo brolio Stants-
L n i c a g a . j iOVo Paulausko. Martyno Hflnuus. 

Gi pavyzdingiausiai, 7 Vene-, sryvenardio eik*goj«. yra labai svar-
r J o . . . . . . . j bus reikalas. Jis pats ar žinantieji 

cueloje gyvenantieji inžinieriai, apie n kur jis gyvena malonėkite 
. . , , r u „ „ „ J S U « i praneMi, Ui ką būsiu labai d'klntm. 

imi. V. Venckaus dėka. ( Ka*vklt,. nuo adresu: Mrs. J. Ro-
Metraščiui išleisti yra rMka- smski. TS2 \v. AUegheny A™.. Phiia-

. . „rt/v ' dtlphla 34, Pa. 
linga mažiausiai 400 prenume
ratų. Bet būtų gerai, kad šį rei
kalingą ir įdomų liet. inž. ir 
archit. 10-ties metų veiklos me
traštį įsigytų visi inžinieriai ir 
architektai. Tada ir jo turinys 
būtų platesnis, išsamesnis bei viams 
išleidimas vertingesnis. 
Metraščio Redakcine Komisija 

veikėjas Petras Jakubauskas 
Kuopos veikloje pasižymi visa '• •uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNliiiiiinillItlIiii 
eile asmenų, tarp jų kaikas ir iš! "DRAUGAS" AGENGY 
naujųjų ateivių. Tačiau reikia 65 fiast VVashington Street 

Tol. DEarborn 2-2484 
2SS4 Soutfe Oakley Aveaae 
XeL Vlrginia 7-6640; 7-6641 

^IIIIIIIIIIIIIIIINIIHIIIIUIIIinilfHIIIIIIlIflI 

H E L P W A N T E D M O T E R Y S ~ 
VALOTKLOJĘ RKIKALINGA 

virtuvėj pcųfolbinfnkė nuo 8 Ikt 3 v. 
p.p.. taip pat vyresnio amžiaus in
dų plovėja nuo 11 v. ryto. Gal£tų 
g>ventl vietoje. 

Tel. B l s h o p 7-D301 

B U I L D I N O A R E M O D E L L N G 
NABTC STATYBA 

D ft M E S 1 O I 

KEPU pagal užsakymus eu-
ropiejiško skonio tortus. Einu 
šeimininkauti įvairiems pabu-

MOTUZIENE 
Tel. PRosp?ct 8-1678 

VVaterbury, Conn. ^ s r a ^ s 

malda. Po to sudarytas preziu- • ^m&s 1954 m. gegužės 29-31 d. 
diumas — pirm. J. Vaičaitis, i n u t a r ė i r Pavedė ALIAS New 
Bostono šešt. mokyklos vedėjas, Yorko skyriui išrinkti mstraš-
sekret. Baškys, Worcesterio č i o redakcinę komisiją, surink-

S O P H I E B A R Č U S 
RADIO PROGRAMA 

I» WGES stoties — Banfra 1390 
NUO P1RMAD. IKI PENKTAD. 

8:45 lkl 9:80 vai. ryte 
SESTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

vak. nuo 7—8 v. 

šešt. mokyklos vedėjas. 

% Labai aktualią ir įdomią pas
kaitą skaitė kun. dr. V. Cuku 

ti medžiagą, suredaguoti ir iš
leisti Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų dešimties (1945 — 

ras, kuris, deja, pastoracijos dar 1 9 5 5 ) m e t l 1 v e i k l o s m e t r a š t i . 
bą turi dirbU ne lietuvių para- \ a P i m a n t I i r inžinierių bei archi-
pijoj, bet kuris šiuo metu veda tektų nepriklausomoje Lietu-
turbūt vienintelę šiame krašte 
lituanistikos katedrą mergaičių 
kolegijoj prie Putnam. Kun. dr. 

voje veiklos apžvalgą. 
ALIAS New Yorko skyriaus 

narių visuotiniame susirinkime 

Liet. Darbininkų S-gos 5 kuopos 
darbai 

Šį sekmadienį, spalio 30 d., 
Waterburyje renkasi LDS Con-
necticut apskrities delegatai į 
savo metinį susirinkimą. Ap-' PIRMADIENNIO 

I • • i , ~ « « XT 0 IA SERAD. 8:30—9:30 v. r. IS stoties 
sknties pirmininke yra p. Nele WOPA — 1490 kii. 
Meškūnienė, kuri yra žymi jau-chicagro 29. 111. HEmiock 4-2411 
nosios kartos čia gimusi katali-' 7121 so. ROCKWELL ST. 
kiškų organizacijų veikėja. Ji ^rE-gSTBJSTB-^srsLgsrr? g 
veža ir vietinės kuopos visus le- L » , . . , , , • • • • -
miamuosius darbus ir ypač da- j ^^^ yerU% perf>iiaiml i 8 t o r l n i 

bar, kai rengiami keli svarbūs ; 

LDS kuopos parengimai. Apskri 
ties suvažiavimas bus pradėtas! 
9 vai. pamaldomis. 1 vai. busi 
susirinkimas, o "6 vai. —• vaka-1 

Šachmate žinios 

Cukuro pagrindinė paskaitos j i š r i n k t a metraščiui redaguoti 
mintis buvo reikalas stengtis komisija: K - Krulikas, J. Kiz-
kiek tik įmanoma prieiti pozity- suskas , J. Valaitis ir J. Za-

bielskis. 
Metraščiui medžiagos bei 

prenumeratos rinkimo reikalais 
iki šiol parašyta keli šimtai 

*T* ^ t v a S ? i r A n * e , ° S a n d * l a iškų inžinieriams ir architek- i rin laime.io Chicagos Perkūno su-1. . , 
rengtą žaibo turnyrą, turėdami po U m s ******* pasaulyje. 
11:2 tš., M. Turjansky ir Alek- Daug vertingos ir įdomics 
sandras Zujus po 10V2, VI. Ku- medžiagos jau gauta iš prof e- , 

šorių:*J. Čiurlio, St. Kolupailos, I 
J. Šimoliūno; dr. inž. J. Gimbu
to, dr. inž. A. Nasvyčio; inži
nierių : A. Novicko, J. Dačins- ; 

I tomas 324 pusi., kaina $3.00. 
Romanas parašytas papai istorinius 
dokumentus, paiMų Kražių Skerdy-

rienė. Vakarienę paruoš p. sam-1 mu dalyvių pasakojimus ir vietoje 
W „ „ ; ^ . , A 6 : m „ t Q n n fo ir . n o f QII autoriaus surinktą medžiaga. Gražūs 
bariene. Si motens taip pat au- j žemalt lJO(1 ^ a m t o a vaizdai, stipri ro-
k o i a daug; s a v o l a i k o l i e t u v i s - mano intryga ir vaizduoja žemaičių 
, . J ° . meilę savajai šventovei ir gimtajam 
k i e m s p a r e n g i m a m s . kraštui. Visas romanas skaitytojui 

L D S 5 k u o p a l a p k r i č i o 5 d . ^ i k i a gražių prisiminimų, vaizdų. 
rpnjrin ain«i o r ^ a n i 7 a r i i f H i 4 0 m e - l •Pažymėtina, kad J. Marclnkevl-r e n g i a ŠIOS o r g a n i z a c i j o s *U m e - j ? i a u s K raž lų Skerdynes Lietuvoje 
t ų S u k a k t u v i n į b a n k e t ą Su p a - ' b u v o premijuotas ir plačiai skalto-
skaitomis ir šokiais. Į minėjimą'mos- , 

raitis 8, Vinikaitis ir Kirly po 
7i/„ R. Estka 6^ , VI. Karpuška 
5, J. Kaunas 4, K. Jakštas 31-,, P. 
Kalvaitis 3, Robinson 2 ir Mule
vičius 1. ** 

— Vaitonis baigė antruoju La 
ke Erie Open p-bese, kurios buvo ! ko, Z. Knystauto, J. Lenksvi 
spaho 14-15, Buffalo, N.Y. 1 vie- •• i r V> • x- r n xi 
tą Dr. E. Merchand 4y2, 2. Povi-1C l a u s ' V - Petraičio; J. Puako 
las Vaitonis 4, R. Black ir G. Mau- riaus (PLIAS Clevelando sk . ) ; 
er po 4, Dr. B. Schmidt, Dr. Fru-

kuopa pakvietė visus Centro 
Valdybos narius, o C. Valdybos 
sekretorius Antanas Kneižys ta 
proga skaitys paskaitą. Minė
jimo pradžia 4 vai. p. p. parapi
jos salėje. Po banketo dalyviai 
galės pasišokti. LDS kuopai jau 
keleri metai iš eilės pirminin
kauja plačios erudicijos ir švie-

EXS>EMENCED DRAPERY 
0PERAT0R 

Fuil or part Ume 
Pleasant uorking conditlons 

Tel. CA 6 1666 

STEN0GRAPHER 
For Real Estate Office 

M0YSEY & C0. . 
3208 Oak Park Ave. 

STanJey 8-2995 

EXPERIENCED GIRLS 
FOR SKWINO DRAPKRIUS 

M0BERG DRAPERIES 
7752 S. Ashland 

Attractive " 
J O B S 

for 
Assemblers 
Adjusters 

Bench Hands 
Inspectors 

We have openings for women. 

Experience desirable, but not 

nėcessary. Wage progression 
• 

and merit inereases. 10 <7C night 

bonus. 

WESTERN 
ELECTRIC 

CICERO AND 23td PLACE 
Erapioynieait office ooea Saturday 

PTRKiTE APSAUGOS BONUS. HELP WANTM) - VlfRAI 

R E A L E S T A T E 

IvalrOs ntal»7Tnjkl Ir 
Jei norite" pirkti ar uieakytl 
kuria būtų gerai tiplnnuot&s, pato-
cu«. rraiua ir plgua, pirkite ar ulaa-
Kykitfc paa 

S u k t a m ianktt RCUaaoe t-ftMS 
V. 6LMKUS 

nuo i vai. p. p. kasdien ir 
sekmadieniai* nuo 10—4 Tai. 

\dre*as: 4645 So. Keating Ave^ 
CHICAOK) «2. ILL. 

ANTANAS LUKAS ir ŠONUS 
8450 Soi Fairfield Avenue 

BUILDINO CX)NTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės: 

Tel. HEmiock 4-5881 

iiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii 
LIETUVIŲ STATYBOS 

BENDROVĖ 

U R A S I 
BUILDERS, INC. = 

j Stato gyvenamuosius na- į= 
įj mus, ofisus ir krautuves pa- įjj 
= gal standartinius planus ar į 
Ei individualinius pageidavimus, '-

Jeigu ieikote pirklį n m s , biznių, 
sklypų, ūkių, arba norit ką par
duoti, atsiminkit, jog mielai ir są-
fciningai patarnaujs 

P. L E 0 I A S 
R E A L E S T A T E 

27S5 W. 71aC. 8t. WAlbrook ft-SOlft 

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznuia, tklypua ar ūkinj 
at lankykite mus. 

KUTRA-NORKUS REALTY 
REAL E8TATE-IKSTmAVOB 

2405 Wsst 51 St. 
WAIbrook 5-5030 

ffUMspect S-S&7S (vak. Ir •»*»•> 1 T 

P. STANKOVTC1US 
REAL EST. ir TH8T7R. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
31SS So. H&lsted S t ^ 

Pk. DAnnbs 5-8793 
Padeda pirkit! - parduoti 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus ir daro vertimus. Tvarko 
Imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—1. 

Kas, perkant arba parduodant na
mus, norit sąžiningo Ir lietuviškai 
nuoširdaus patarnavimo kreipkttls | 

VENTA REAL ESTATE 
Įvairūs patarimai staty- | 4409 s. Fairfield. teL LAL S-3S81 

s bos bei finansavimo reika- g 

romaną 

KRAŽIŲ SKERDYlilS 

Užsakymus adresuokite: 

D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave.. 

Chicago 8, HL 

cella ir J. Mauer po 3. Praeitose 
Lake Erie p-bese Dr. Merchand 
ir Vaitonis dalinosi pirmą vietą, 
o šiuokart Vaitonis pustaškiu že
miau. 

— Canadian Chess Ratinga, ku 

Technikos 2odžio ir ALIAS 
New Yorko sk. — Jungtinėse 
Amer. V-besc; B. Daukaus 
(PLLAS Sydnejaus skr. Aus
tralijoje; J. Dragašiaus (PL-

ns apima apie 1000 Kanados šach IAS Toronto sk.) Kanadoje; 

su 2455 tš., Yanofsky 2440, Dr. Pr. Zundes, F. Vizbaro, B. Ba-
Bohatyrchuk 2375. Ketvirtuoju 
stovKPovilas Vaitonis su 2285. Ki
ti lietuviai šitaip: Ignas Žalys 20-

naičio, S. Tyškos, A. Funko — 
Vokietijoje (apie inžinierių 

^ 

DIENRAŠTIS MĖNESIUI NEMOKAMAI! 
^ 

50, L. Fabricius 2000, J. Stonkus j veik'ą Australijoje, Danijoje, 
1950, V. Judzentavičius 1835, J. Prancūzijoje, Šveicarijoje ir 
Viliušis 1795, P. Mačiulaitis 1750, „ , . .., V ' , r x r . . . . | 
R. Lukša 1700, Vytautas širvy-1 Vokietijoje); V. Venckaus ir V. Į 
das 1685, A. Lesinskas 1675. Buv. j Drevinsko — Venecueloje. 
Lietuvos rinktinės žaidėjas E. Bai j J^J. ^ūkiama į§ Drof. A. Jur-
kovitz turi 1010. . . . . m, , M »• 

— Bostono Metropolitan Lygos | skio, prof. J. Simohuno; įnžl-
1955 p-bės baigtos taip: įJoylston nierių J. Muloko, A. Novickio, 
7:3 Harvard University 6:4, K P r e k e r i o B Banaičio, dr. 
Cambndge 5:5, Ldthuaman 4:6, ' * ' 
(partijų 21), Brandeis Univ. 4:6, mz. St. Juzėno ir kitų. Taip (19i/>) ir Harvardo antroji 3:7. 
Lietuviai vienintelipi dukart įvei
kė Harvardo Ui»iversito.tą, kelerių 
metų Bostono meisterį (4:1 ir 
2'/2:li/2)t Boylston klubas prieš 
Harvardą vienerias rungtynes lai
mėjo, kitas pralaimėjo. 

Į 1955-1956 lygos pirmenybes 
Bostono lietuviai įkelia 2 koman
das (A ir B). 

—Ignas Žalys iš Montrealio pa
gal paskelbtą JAV Open p-bių len 
telę, stovi 17-jų iš 156 dalyvių 
su 8:4 taškų. 

— Boston SundaJ Globė, spa
lio 9, įdėjo 2 charakteringas par
tijas iš New England pirmenybių: 
Suaiman-Merkis ir Walk-Merkis. 
A b? siciliškos. Pirmąią laimėjo 
N. England meisteris Suesman, ki
tą — K. Merkis, įveikęs prof. El-
liot Walk, Conn. 

— Latvių jaunuoliai: Mednis ir 
Kaime rodo dideli šachmatų ta
lentą. 18-metis Edmar Mednis i* 
N. Yorko, puikiai reprezentavo 
Ameriką pasaulio jaunių pirmeny 

pat inžinierių veiklos medžia
gos iš PLIAS-gos skyrių: Aus
tralijoje — Adelaidėje ir Mel-
bourne; Argentinoje; Brazili
joje; Didž. Britanijoje; Kana
doje — Montrealyje; Kolumbi
joje; Jungtinėse Am. V-bėse iš 
ALIA S-gos skyrių: Bostone, 
Chicagoje, Detroite, Philadel-
phijoje. 

Metraštis jau redaguojamas, 
todėl pradėjus jį spausdinti bus 
reikalingos visos vertingos 
veiklos žinios ir nuotraukos, o 
ypatingai metraščio prenume
rata. Pinigai labai reikalingi 
metraščio spausdinimo, nuo
traukų paruošimo ir popieriaus 
išlaidoms apmokėti. -

Todėl prenumeratą 2.00 arba 
bėse Belgijoje ir grižes laimėjo 3 QO TJ# S . A. dol., vertingą 
New Yorko valstvbės p-bes. Ki veiklos medžiagą ir savo adre

sus (kurie sutinka metraštyje 
tas 15-metis Karlis Kaime i. m. 
JAV jaunių meisteris, laimmėjo 
Philadephijos miesto ir iPennsyl-' s a v o a d r e g ą talpinti) visi inži 
vania valstybės pirmenybes.^ [ ^ ^ ^ ^ y į a ^ w t a 6 h , 

\ 

LHddk HŲ dienų įtempimą*, karo b kiio» gamx>yb£t • eraa *inš auid^iu/ 
•ckti katdieniui įvykiui. Tam rrikalui dienraitU darou bStinyU. 

Šiais metais suema 50 metu kaip iškovota .spaudos laisri. Tas ju-
bilrjus tebūnie minimas iūkiu: kiekvienuose lietuviškuose namuose "lietuvift-
kas" laikiaštift, o šiuo metu — lietuviškas dienraštis. Dienraštis "Draugas", 
pats švęsdamas 40 m. sukakti nu* įsikūrimo Chicagoje, daro iš tavo puses 
auka: naujiems skaitytojams *iusnne dienraštį per menesj laiko nemokamai, tik 
malonėkite atsiųsti adresą savo ar kito kurs tuo interesuojasi 

'Draugas ' yra sutelkęs arti 1,000 bendradarbių, korespondentu ir in
formatorių, kas šeštadienį duoda mokslo, meno, literatūros priedą, turi spe 
dalius įkyrios: moterų, jaunimo (ateitininku, skantu, studentų), sporto, svei
katos patarėją; kasmet duoda $1,000 premijos geiUiislaiu romanai far ĮsssĮjsjsj 
atkarpoie apaamtsaa rinktinius ktnaiam, 

-Draugas" tari savo bendradarbius Kanadoje, Holuro bijoję, Ventcueloje. 
BnudUjoje, Argentinoje, Cileje, Švedijoje, Belgijoje. Vokietijoje, fivricarijoje, 
Italijoje, Prancūzijoje, net b Australijoje. 

Imdami sumokamai "Draugą" mteesiai J0s mesno ae|s1paresgomtr • 
turėsite i*ogos susipaiiati su geriausiu lietuvišku dienraščiu. Jei "Draugo" 
dar neskaitote, atsiųskite savo adresą, o taip pat adresus avo pašįstainų, kurk 
jo dar neskaito b mes per mėnesį laiko „Draugą" siusime be unDokesfto, 

DRAUGAS 
2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8, JELESOJJ! 

SUPĖRVISORY TRAINEE 
Young man with formai account-
ing or fine or casualty insurance 
background to train for spervi-
sory position. Good judgement & 
ability to handle people reąuired. 
Mušt be draft exempt. 
NATIONAL FIRE INSURANCE 
Co., 175 W. Jackson, HA 7-3971. 

r • -

CHICAGO ACADEMY OF 
MEDICAL TECHNOLOGY 

Prepare for a career in MEDICAL 
TECHNIQUE — Day and even-
ing classes begin October 3lst. 

410 South Michigan Avenue 
Tel. HArrison 7-2493 

= { reikalų vedėją šiuo adresu: 15 
| J O N A S S T A N K U S | 
S kasdien nuo 4 vai. popiet, s 
= TeL PRospect 8-2013 arba B 

LUdlow 5-3580. = 
5 ««00 SO. CAMPBELL AVE., E 

Chicago 29, Illinois -
^IIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIUIIIUIIIIIIC 

HJ8CELLANEOIJS 
I vai rūs Dalykai 

L I E T U V I Š K A APDRATJUp 
A G E N T Ū R A 

Gyvybes, ligonines, automobilių, 
baldų, namų Ir visoa kitoa apdrau-
dos — asmenims, profesionalams ir 
biznio jstaigoms. Valstybės patvirtin
tos kainos. 

AGENTAMS I R BROKERIAMS 
AUKŠČIAUSI KOMISAI 

AUTOMOBILIU FINANSAVIMAS. 
Bankiniai procentai. Nauji automo
biliai 4<fc — vartoti 6%. 

VEIKIA NOTARIATAS. Smulkea-
nlal ir nemokamai informacijai grau-
i skambinkite, rašykite, užeikite: 

JONAS KIRVAITIS 
I N T E R S T A T E INSURANCE 

AGENCY 
5900 S. Ashland Ave.. Chicago 36, 111. 

\VAlbmok 5-5671 

ŠILDYMAS 
A. Stanciauskas Ir A. Lapkus 

Uistoliuoja visų geriausių Ameri
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furaaees), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi-
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus. 

1500 SOUTH. 50th COURT 
ir 1505 SO. 51st COURT 

Cicero, Illinois 
Telefonai: OLvmpic 2-6752 

Ir OLympie 2-8492 

HELP WANTED VYRAI 

Vai. Kaadl^n nuo t—11 ir 4—T vaL 
•ak. Sestad. nuo 9 • . r. Iki I • . V. 

Treciadineiai* uldarrta 

Cicero PARKHOLMB rajone 
MŪRINIS. 6% — 6 kmb. Karit . 

vand. apsild. Uždaros verandos. 
VJSI KAMBARIAI DIDELI. I 

automob, garai. Gali tuoj užimti. 
GERIAUSIAS PASIŪLYMAS. 

Kreiptis pas Levicką 
TOwnhaD 3-4858 

FOR SALE 
1519 W. 6»rd St. lx>t size S 2 x l 2 R . 

2-stor>- brick. Occupied by U. S. Post 
Office. Selective Service, and Lodts 
tenantr>'. Gro«s income $20.680. 

Inąuire 
NATIONAL REALTY TRUST 

55 E. WashingtOn St. 
FR&nklin 2-16S0 

BRIGHTON P A R K E . 2 po 5 kmb., 
med. — apkaltas. Parduoda ar su
tinka keisti į mažesni. 

Tel. VInrinia 7-2141 

OOOOOOOOOOOOOOOT^HKKKKHMHH 
Kas Nori namu. farmy ir biznių 

pirkti bei parduoti, kas nori gauti 
paskolas — morgičius, apdraudimus 
— insuransus, kas nori bizniu kny-
gaa suvostf ir Jums nuoširdžiai pa
tarnaus ir pagelbės. 

JUOZAS STANAITIS 
TH.f. Hldsoc į S-782S 

Namu tH. P R o s p e d 8-2.VS0 
COOK COUNTY BUSINESS 

BROKEBS 
9016 S, Cottage Grove Ave>. 

nhkmco 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 O O O 0 O 0 O 0 O 0 0 0 4 

C R A N E S A V I N G S ANDLOAN 
ASS'N 

2555 WEST 47th STREET LAfayette S-108S 
B. R. Pietkiewicz, p re/.; E. R. Piotkieuicz, sekr. ir advokatas 

Mokame augštus dividendus. Kešiuojarne čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybes bonus. Taupytojams patarnauvimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio. 

WORK YOUR DAYS OFF 
General Laborer lumber men, 

Warehonse men. 
Clean White men. Pays daily. 

Report 6 a. m. 
LABOR POOL, INC 
6 1 3 5 S o . A s h l a n d 

S T E E L W A R E H O U S E 
. Experienced hookers, exi>erienced 
shearnven, experienced sheet sorters, 
exporienced sl i tter oyvei-atora. Good 
starting rates. Overtime and many 
eompany benef i ts . 

P R O D U C T I O N S T E E L 0 0 . 
2801 W . Roosovelt Rd. f . Broadview, 

I1L (9000 W e s t ) M A 6-4242 

MAINTENANCE MAN 
With good mechaaical ability 

to seMice 
H0BART FOOD MACHINES 

For appomtment 
Call ST 2-4755 

MACHINE REPAIRMAN 
Hours 7 to 3:30; 40 hour week. 

Paid hospital & life insurance 
and many other benefits. 
Company cafeteria & coffee breaks 

Call Mr. WIlkes CL 4-7500 
CLINE ELECTRIC BIFG. CO. 

S405 West 47th Street 
DRILL OPERATORS 

Permanent. Young men needed in 
machine shop. experience not nėces
sary. Mušt be young-, alert, higrh 
school graduate. Paid vacation, com
pany benefits. 

See Mr. Olover 

COLEMAN I N S T R U M E N T S , I N C . 
SIS Madison ST., MAYWOOD, I L L 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

P A R D r O D A D A GROSKRT IR, 
MftSOS P R E K Y B A 

su butu u* krautuvas. Prieš bažnyčia 
ir t mokyklas . Veikia 10 metų. 

sst» \v. as m. 

• PARDUODAMA LIKERIO KRAU
TUVE Siaurinėje miesto dalyje. Sa
vininkas parduoda d*l Ilgos. Geras 
baras ir išnešimo (packag-e) biznis. 
Gera proga 2—S asmenims. 

• 0 5 W. Brtmont 
Tel. BU 1-4080 

— ^ ^ S » ^ W i — • ! • • S — S I — S H 1 UI Į,,, —I — S — S — 

PARDUODAMA TAVftRNA 

Erdvi šokiams salC, virtuvC. Au
gantis biznis, ž e m a nuoma. Galima 
pirkti su namu. 

IiAfaretto S-SS18 

Parduodama Taverna-Restoranas. 
Geras biznis lietuvių kolonijoje — 
Roselande. Tel. COmmodore 4-9598 

W I N D 0 W 
INSTM.LERS 

KING PRODUCTS CO. 
7131 W. Belmont Ave. 

NAtional 2-6132 

P A CK E R S 
Best eonditions. Company benefits, 
steady year-round work. Convenient 
N. W. location. 

E. H. SARGENT & CO. 
4047 W. Fostsr Ars. 

' SPring 7-2700 

RELAY 
ADJUSTERS 
ASSEMBLERS 

Eucelleat oportonity for 

earperienced men 

GOOD STARTING PAY 

Overtime possibilities 

Many employee benefita 

APPLY LN PERSON 

PERSONNEL DEPARTMENT 

ISNUOMUOJAMA ^ 
ss* • • • is»<sŵ SMas»«sii<ss» i w I I S S S saii^suMi w a i « i 

M A R Q U E T T E P A R K E išnuomo
jamas kambaiTs vyrui. Gaminamas 
valgis . 

Tel. WAlbrook 5-7S96 

BRIGHTON* P A R K E išnuomoja
mas 4 kamb. butas, I augšt. 

2529 W . 46 St . 
Kreipt i s nuo 4—6 v. vak. 

V V R A I I R M O T E R A 

C O O K 
ELECTRIC CO. 

2700 N, Southport 

N 

STENOGRAPHERS 
ASSEMBLERS 
POLISHERS 
DRAFTSMEN 

^ GOOD PAY 

TRINER SCALE & 
• 

MFG. CO. 
2714 W. 21st S t 

BI 7-7166 

Skelbkites "Drauge"! 
-

N ,' 

• • ^y 
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Penktadienis, spalio 28, 1955 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CTOCAGO, ILLINOIS 

CHICAGOS ŽINIOS 
Lyrinio teatro s e z o n a s važiuoja šviesas ir tam pana-

Chicagos operos bendrovė, š iai> i r stebima, ar jų mašinose 
pasivadinusi Lyrinis teatras, 
spalio 31 d. pradeda penkias 
savaites užtruksiantį rudeninį 
savo sezoną. Spektakliai vyks 
Operos rūmuose, turinčiuose 
3,600 vietų. 

Dainininkų sąstatas — iš 
rinktinių, atvykusių iš Euro
pos, jėgų ir iš vietinių. Pvz. iš 
Milano La Scala yra M. Mene-
ghini-Callas, G. di Stefano, N. 
Rossi-Lemeni, T. Gobbi ir R. 
Carteri. Prie šių, pasireiškusių j kyklos sutarė, kad vieton va
jau pereitais metais, iš La Sca- j dinamo Halloween vaikų elge-

nera kokių nusikaltimo žymių. 
Krautuvininkas Leiper papasa
kojo nužudymo naktį labai ner
vingas jaunuolis, vairuojąs 
sunkvežimį, prie jų krautuves 
privažiavęs ir klausinejęs kur 
yra Robinson miškai, ar ten 
nėra sargybų. • 

Vieton išdykavimo 
— rinkliava 

East Chicagoje kelios mo-

A u k o s Lietuvos 
laisvinimui 

(Tęsinys) 
Po $9.00: Lietuvių Raudonos 

Rožes klubas, Cicero, 111.; Liet. 
Rymo Katalikų Susiviznijimo 
15 kuopa; SLA 301 kuopi; 
Maldos Apaštalystes Draugija; 

fija Blasius, Antanina Grigonis, 
K. ŠiHus, George Pocius, A. 
Ambras, Petras Padvaiskas, A. 
Laurutenas, B. Dičius, Barbora 
Chilenskas, K. Cepukas, Mrs. 
V. Bobins, Ona Sudeikienė, 
Alex Zakaras, P. Kuržikauskas, 
Jonas Kaunas, S. Juras, B. Ki-
zauskas, Julija Andrulienė, 
Vincas Andrulis, E. Mikuckis, 

los yra visa eile naujų. 
Choras turi 70 balsų ir yra 

vadovaujamas L. Lepore. "Ai
dos" choras bus padidintas iki 
108 balsų. Dirigentų tarpe pa
sirodys ir garsusis Italijos ma
estro Tullio Serafin. 

Bus pastatyta: I Puritani, karo. 
(spalio 31, lapkr. 2) , Aida 
dapkr. i ir'4 d), ii Tr a va tore j Kalėjimas pavogus malmą 
(lapkr. 5 ir 8) , La Bohemej SU v a i k u 
(lapkr. 7 ir 9) , Madame But-
terfly (lapkr. 11 ir 14), Rigo-

tavimo (trick or treat), tie pa
tys vaikai, persirengę tai dienai 
įprastais drabužiais darys po 
namus rinkliavą Jungi. Tau
tų globojamiems neturtingiems 
vaikams. Rinkliava bus daroma 
pirmadienį tarp 5 ir 6 vai. va-

Petrauskas, Jos. Baichunas, 
Peter Kenutis, S. G., D. Cepu-
la. 

letto ( lapkr. 12 ir 25 d.), Fau-
Btas (lapkr. 15 ir 18), trijulės: 
Balio Delle Ingrate, Merry Wi-
dow ir II Tabarro (lapkr. 16 ir 
19), taipgi Lordo Bairono mei
les laiškas, Revanche ir Caval-
leria Rusticana (lapkr. 21 ir 
26), Meilės eleksiras (lapkr. 
22 ir 30), Trijų karalių meile 
(lapkr. 28 ir gruodžio 2) , Balio 
in Maschera (lapkr. 29 ir gruo
džio 3) . 

The Merry Widow ir Re
vanche yra baletas, Balio Delle 
Ingrate — maskaradas su dai
nomis ir baletu. 

Lyrinio teatro baletas pa
didintas žymiais svečiais, kaip 
Markovą, V. Zorina, O. Brian-
sky, S. Arova, B. Stone. Gru
pini baletą sudaro 24 balerinos, 
vadovaujamos Ruth Page. Bi-
letų kainos $2—$7.50. 

Keli žmones girdėję 
žudomų riksmą 

James Sandle, 39 m. am
žiaus, nuteistas 4 metams ka
lėjimo už tai, kad pavogė sve
timą automobilį, kuriame tuo 
metu buvo miegantis 3 mėnesių 
kūdikis. Vagis buvo sugautas 
kai greit po pavogimo įvyko 
mašinos susidūrimas. Kūdikis 
tuojau buvo grąžintas tėvams. 

Raštines mašinos 
mokykloms 

Chicagos karinių dalinių 
vadovybė išdalina mokykloms 
1,694 raštinės ir verslo maši
nas, kurios atliekamos nuo ka
riuomenės reikalų. Tų visų ma
šinų vertė — $726,590. Jas 
gaus 18-je valstybių esą uni
versitetai, kolegijos ir kitos 
mokyklos. 

Peršovė užpuolikus 
Sunkvežimio šfcferis Homer 

Epley, 29 m. amžiaus, ties 42 
gatve ir Emerald peršovė du 
16 m. jaunuolius ir trečią, 18 m. 
apmušė. Jis teisinosi, kad jau-

AUŠROS VARTŲ 

mūsų Vilniaus šventoves. 
istoriją bei padavimus. 

bei maldas 
rasite kun. dr. J. Pmnskio kny 
putėje "Aušros Vartai". 

— Maironio, P. Vaičiūno, A 
Mickevičiaus, B. Brazdžionio, M 
Gustaičio, J. Vaičiūno ir kitų po 
eziją apie juos 

Užsakymus su pinigais siuskite: 

D R A U G A S 

2334 So. Oakley A ve. 

Chieago 8, DL 

Jau net ketvirtas žmonių pa- j nuoliai jį be jokios priežasties 
liudijo, kad spalio 16 d., kada 
buvo nužudyti trys berniukai 
Chicagoje, girdėję vaikų riks
mą mažai apgyventoje srityje 
Higgins kelyje tarp 7200 ir 
9000 į vakarus. Cia dabar ypa
tingai stropiai policija jieško. 
Apie tuos riksmus kiek anks
čiau buvo pranešusi D. Wisi-
linski, gyvenanti 7236 Higgins 
road, o dabar pasakoja An-
thony Walloch, gyvenąs 5520 
N. Cctavia ave. (ta vieta yra 
apie 7300 į vakarus, maždaug 
toje pačioje srityje, kaip Wi-
silinski butas), kad jis tarp 11 
vai. 30 min. ir 11 vai. 45 min. 
nužudymo naktį buvęs prikel
tas riksmų. Tas vyras taipgi 
pasakojo matęs iš vakaro neto
li jų pastatytus du automobi
lius su trimis jaunuoliais, nu
kreiptus j Robinson Woods. $ 2 2 6 , 8 5 3 s i e n a e ž e r e 

Tą pranešimą gavusi policijai Parkų distriktas susitarė su 
pradėjo toje srityje jieskoji- Thomas McQueen bendrov3, 

užpuolė ir jis turėjo gintis. 

11 metų plėšikas 
Lake apskrityje areštuotas 

11 metų berniukas, jau įvyk
dęs 9 apiplėšimus. Jo pavardė 
— Robert Turner. Keikūnuo
se plėšimuose jam padėję trys 
kiti berniukai ir viena mergai
tė, visi jaunesni už jį. Tas jau
nas plėšikas areštuojant buvo 
rastas su revolveriu. 

Areštuoti pinigų dirbėjai 
Chicagoje policija sugavo 

tris pinigų dirbėjus, kurie turė
jo jau įrankius gaminti dešim
tinėms. Jų vardai: Earnest 
Fracek, 27 m. amžiaus, Ches-
ter Misinski, 32 m., darbinin
kas, ir Jaąues Sykes, 41 m. 
fotografas. 

Lietuvių Saleziečiu g u n n a z i j o e ^ y ^ ^ 
Italijoje valdyba; Humboldt w 

Park Lietuvių Politikos klu
bas; A. L. Katalikų 12 skyrius, 
Cicero, 111.; ItJtuvių Moterų Pi
liečių Lyga, Chicagos Studen
tų Ateitininkų Draugovė. 

Po $4.00: Gyvo Rožančiaus 
Narių. 

Privačių asmenų aukos 
Mr. ir Mrs. Anthony Rudis 

$100.00; Juozas Budrikas 
$50.00 

Po $10.00: Leonardas šimu
tis, dr. P. Atkočiūnas, V. .M 
Stulpinas, Jonas Gaidelis, Ju
lius Kuzas, prel. I. Albavičiu3, 
A. Vaičaitis. 

Po $5.00: Rapolas Balinskas, 
Mr. ir Mrs. K. Mačiukas, P. Ži
lys, M. Vaidyla, dr. P. Grigai
tis, Antanas Valonis, John Ba-
larauskas, W. V. Mankus, Mr. 
ir Mrs. Paul J. Petrauskis, Lu-
cia Paulavičienė, Kazimiera 
Narbutienė, Mr. ir Mrs. B. Bar-
niškis, Joseph J. Pranckus, Mr. 
ir Mrs. W. J. Kareiva, Anice
tas Bubelis, Albinas Dzirvonas. 

Po $3.00: M. Kriščiūnas, Jo
nas Žebrauskas, Dominikas 
Jurjonas, Mrs. Ona Švirmic-
kas, Petras Bagdonas, F. Put
lius, Vincas Matekūnas. 

Po 2.00: Vincentas Kulikaus
kas, J. Vaišvila, Antanas Ru-
kuiža, K. Juknelis, Juozas Bali-
čas, J. Strazdas, V. P., Silves
tras Zolp, M. Zolpienė, Mr. ir 
Mrs. J. C. Millęr, Antanas Rep
šys, A. Budrys, T. Stucinskas, 
Mrs. C. Schwager, Kazimier 
Lukošaitis, Ignas Serapinas, 
Anthony Kazlauskas, K. Kli-
nauskas, Euphrosene Mikužis, 
Z. K. Platkauskas, J. Puniška, 
Petras Kenutis, B. Kizauskas, 
V. P. 

Po $1.50: K. A. Deveikis. 
Po $1.00: Vladas Žilėnas, So-

"A. A. 

VALERIJA NORULIS 
Gyv. 4415 W*. Irviiig Park Rd. 

Mihč spalio 27 d., 1956, 1:26 
vai. ryte, sulaukus 29 m. amt. 

Gims Chicagoje, 111. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

tėvas Antanas, motina Magda
lena (.UžandenytC); 2 broliai: 
Juozapas ir Alvinas; 3 dčdes: 
J ini-1 Zidorius Norusis, Juoza
pas Užandenis Ir jo Seimą, Ka
zimieras Dvarionas ir jo seimą; 
2 tetos: Kazimiera Petrulionis 
ir jos Seimą, Jadvyga Užande
nis (Lietuvoje); krikšto t§vas 
Kazimieras Šauklys 4r jo šei
ma; krikšto motina Ona Rim-
kienS ir Jos Seimą ir daug- Ki
tu giminiu, draugu ir pažįsta
mų. 

Kūnas bus pašarvotas penk
tadieni, spalio 28, 5 v. p.p. 

Kūnas pašarvotas Jobn IF. 
Kudeikto koplyčioje, 4330 So. 
California Ave. 

Laidotuves įvyks pirmad., 
spalio 81 d., iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėta J Nekal
to Prasidėjimo P-lfcs švč. pa
rapijos bažnyčią, kurioje Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Tčvas, motina, bro
liai, dedgs, tetos ir kiti giminės 

Laidotuvių direktorius John 
P. Eudeikis. Tel. LA.. 3-0440. 

JUOZAPAS MAZUNAITIS 
Gyveno 1612 So. 48 Court, Cicero, III. 

Mite spalio 26 d.. 1955, f:00 
vai. ryto. sulaukęs pusės amž. 

Gimė Lietuvoje. Kilo i i Ra
seinių apskr.. Jurbarko para
pijos. Smukučių kaimo. 

Amerikoje išgyveno 50 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
brolio valkai augintiniai: Jo
nas Mažunaltls. žmona Lillian 
ir Jų šeima. Aldona VVrtght, 
jos vyras Eugene ir Jų šeima; 
4 seserys: Ona Dyer ir jos šei
ma. Kotryna Simonavičius. 
SvogertB Jonas ir jų šeima. 
Petronėlė Pankauskas, švoge-
rls Walter ir Jų šeima. Moni
ka Jakomas. švogeris Domini
kas ir jų šeima ir kiti giminės, 
draugai Ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Vasaičio-
Rutkaus koplyčioje, 1446 8o. 
50 Ave., Cicero, 111. 

Laidotuvės }vyks šeštad., 
spalio 29 d.. U koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas J &v. 
Antano parapijos bažnyčia, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionles sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j 8v. Ka
zimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Brolio vaikai au
gintiniai, seserys ir kiti gimi-
nėa. 

Laldotuvių direktorius V H -
saitls-Butkus. Tel. OL. 2-1003. 

Perėjo šviesą — $10 
Pirmą kartą Chicagos teis

ino buvo paskirta $10 bausme 
pėsčia jam, kurs perėjo raudoną 
šviesą. Nubaustojo vardas — 
Erwin Ravich, 31 m., gyvenąs 
6124 N. Talman. 

A A. 
JUOZAPAS JURKEVIČIUS 

Gyveno 2422 W. 46 8t. 
Tel. FR. 6-2051, YA. 7-3882 

Mirė spalio 27 d., 1955, 1:30 
vai. ryte, sulaukęs pusės amž. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskričio. 

Amerikoje išgyveno 44 m. 
Pasil iko dideliame nuliūdime 

žmona Ona—Masalskytė, sūnus 
Antanas, marti Lillian; 2 anū
kai: Ronald ir Donald, duktė 
Jane Valančius ir žentas Al-
bert, anūkė Susan; seserėnas 
A lėks . Masalskis, jo žmona 
Charlotte ir jų šeima ir daug 
kitų giminių ir pažjstamij. 

Kūnas bus pašarvotas penk-
tadien., spalio 28 d. 'po 2:00 
vai. p.- p. 

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno kopi.. 4348 R. California. 

Laidotuvės įvyks pirmad.. 
spalio 31 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas } Ne
kalto Prasidėjimo P-lės Svč. 
parapijos bažnyčią, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionles sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Sv. Kazimiero 

kapines. • * 
Nuoširdžiai kviečiamo visus: 

gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, sūnus, duk
tė ir kiti gimines. 

Laidotuvių direktorius Pet
ras Bieliūnas. Tel. LA. 3-3572. 

A A 
JONAS SHAKANES 

Gyveno 754 W. 33 8t. 
Tel. VI 2-8770 

Mirė spalio 23 d., 1955 m., 
11:30 vai. vak., sulaukęs pusės 
amžiaus. Gimė Lietuvoje; kilo 
iš Utenos apskr., Debeikių pa
rapijos. Kalvelių km. 

Amerikoje išgyveno 45 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

m e pusbrolis Antanas Shaka-
nes ir jo šeima Ir daug drau
gų ir pažįstamų. 

Laidotuvėmis rūpinasi Elena 
Stasiulis. 

Priklausė prie Chicagos Liet. 
D-jos ir Lietuvių Kęstučio Klu
bo. Ilgus metus dirbo kaip ele-
vatoriaus operatorius — Re-
public Building. 

Kūnas pašarvotas Jurgio F. 
Rudmino (koplyčioje, 3319 So. 
Lituanica Ave. 

l a idotuvės įvyks penktadie
nį, spalio 28 d., iš koplyčios 
9:30 vai. ryto bus atlydėtas j 
ftv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už vellonies sielą. £ o 
pamaldų bus nulydėtas J Šv. 
Kazimiero kapines. 

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

Liūdi pusbrolis, jo šeima, 
draugai ir pažįstami. 

I-aid. direktorius Jurgis F. 
Kudminas, tel. YArds 7-1138. 

ANTHONYB.PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0 WESTERN AVE. 1410 S0. 50th AVE. 
CKICAG0 

Telefonai 
ILL CICERO, ILL. 
— GRovehilI 6-2345 arba 
T0wnhall 3-2109 

UUDfiSIO VALANDOJ 
UmkM* 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DLREKTORIAl 

8845 8. vVestera Ave. S atskiros air-Cond. 
1-960$ — 7-6601 *Hwt)HMiiMi 
kmM« gyr«M kltoee aaiect* 4*ly: < 

koplyčią arčia* jūsų Barnų. 

J0HMMJDE1KIŠ 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
1955 metų spalių mėn. 19 dieną Vilniuje mirė mūsų motina 
ir sesuo 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
TRYS MODERNIOS 

4605 07 South Hermilage 
KOPLYČIOS 

Avenue 

P&J.JOKUBKA 
TV, DEIMANTAI IR IiAIKBODžIAI 

Pardavimas Ir Taisymas 
4102 Archer Ave., at Bfozart 

Chieago 32, 111. — Tel. LA S-8617 

mą. Atrado alyvuotą vietą ir 
prisiminė, kad tokie ženklai bu
vo rasti ir ant lavonėlių kojų. 

Panašius riksmus girdėję 
apie tą laiką ir Stanley Panek 
bei Vince Salerno; tie riksmai 
eje iš vietos, esančios maždaug 
8600 Higgins road. Jieškant 
žmogžudžių, įtrauktos talkon 
ir mokyklos. Policijos dailinūv 
kas lietuvis serž. Adolfas Va
lams yra nupiešęs paveikslus, 
kaip berniukai* atrodč savo 
drabužiuose ir tie paveikslai iš
dalinti po mokyklas. 

Policijos kapitonas Balswick 
(taipg' lietuvis) pasirūpino, 
kad būtų suteikta t~ifle dar 22 
detektyvams ^vykdyti jieškoji-
mus Cook apskrityje ui Chica
gos miesto ribų. Daugiau kaip 
50 detektyvų jau iš anksčiau 
tokią teisę buvo gavę. Chicago
je areštuojami nervingi auto
mobilių vairuotojai, kurie psr-

kad ji pastatys 7 pėdų sieną 
Michigano ežere, ties ta vieta, 
kur pratęsiamas Lake Shore 
kelias šiaurėje. Ta siena bus 
apie trijų ketvirčių mylios ilgio. 
Ji bus baigta licpog 1 d. 

Naujas Švietimo tarybos 
pirmininkas 

Chicagoje nauju Švietimo ta
rybos pirmininku išrinktas Ro
bert Sargent Shrivrr, Jr., kurs 
yra Merchandise Mart vedėjo 
pavaduotojas, 39 m. amžiaus. 

CONRAD'AS F0T0SRAFAS 
, (LIETUVIS) 

Moderniškai įreng
ta vieta įvairioms 
nuotraukoms. Spe
cialybė — vestuvės. 
Jaunavedžiams duo
dama puiki ir bran
gi dovana. Sąžinin
gai ir gražiai atlie
kamas darbas. 

414 VVest 63rd Street 
TeL ENg. 4-6883 arba ENg. 4-5840 

.ilillllllllllllllllUllllllllllllllIMlIllIHIlIlh 

G U Ž A U S K Ų 
BEVERLY HILLS OftLIM VCIA 

Geriausios gftlto dėi vestuvių, banką 
tu, laidotuvių ir kitų papuošimu. 

3443 WEST 63RD STREET 
I'el. PRospect S-U83S tr P R 8-084 
••IIIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIII::IIIIII!IIIIIIIII> 

ONA BAREIKAITE - JURKONIENE 
Gedulingos pamaldos už jos vėlę bus atlaikytos: šven

čiausios Panelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje Mar-
quette Parke šių metų spalių mėn. 29 dieną, šeštadieni 6:30 
vai. ryto, Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 5541 So. Paulina Str. spa
lių mėn. 29 dieną, šeštadienį 8 vai. ryto ir Antioch, III. parapi
jos bažnyčioje spalių mėn. 30 dieną 9 vai. ryto. 

Gerbdami mūsų motinos atminimą, prašome visų gimi
nių, draugų ir pažįstamų pamaldose dalyvauti. 

Nuliūdę: duktė Stefanija Kuzmickienė ir šeima, duktė 
Teofilė Jurkūnaitė, sūnūs Stasys ir Jonas Jurkūnai ir jų šei
mos ir sesuo Mary Makačynas. 

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851 
4330 34 South California Avenue 

Telefonas LA 3-0448 ir LA 3-9852 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

SEKANTIEJI m NARIAI CHICAGOS LIETlfVlŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna- ^įį ^ ^ Mes turime koplyčias | 
vimas dieną ir nak- • j § | T^_ visose Chicagos ir, 
tj, Reikale šaukite ^ h s ^ s f l Roselando dalyse ir 
mus. flHF ' V B V O T * - tuojau patarnaujame 

ANTANAS M. PHILUPS 
,3807 & LITUANICA AVE. TeL YArds 7-3401 

PETRAS P. GURSKIS 
459 v\e«t 18th STREET Tel. SBfltey 1-5711 

- — • • — — — • • I ! I . . • • — - — . • ... — , . ! • „ , — — I „M, • • ! • ! • • , • M M U M . h I • ! • • ll.l 

ALFREDAS VANCE 
177 WOOD8H>K &L, Bivenlde, OL TeL OLpnpfe W24fl . 

• • i • * 

POVILAS J. RIDIKAS 
SS54 8. HALSTED STREET * Telephone lArds 7.1J11 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 H. MTCHIGAN AVE. TeL COmmodor* 4-222S 

: mm F. RUDMIR 
SS19 8. LITUANICA AVE. TeL YArds 7-1138-] 

MIELĄJJ KOLEGĄ, 

' Dipl. inž. JONĄ JURKŪNĄ, 
JO BRANGIAI MOTINAI MIRUS, NUOŠIRDŽIAI 

UŽJAUČIA , 

ALIAS ČIKAGOS SKYRIAUS 

VALDYBA 

t 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 

- SAVININKO — 

SAINT CAS IMI R 
M O N U M E N T C O . 

8914 West IMth Street 
Vienas blokas suo kapiniu. 

Didiiausias paminklams planų 
pasirinkimas mieste. 

Teief. CEdarcrest 3-6335 

PETRAS BIELIŪNAS 
4848 S. CALIFORNIA AVENUE TeL LAfiyette S-S672 

VASAITIS — BUTKUS 
144« South «Oth AVE., CICERO. DLL Tel. OLjvpse 2-100S 

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYDKI 
1646 W. 46th STREET YArds 7-0761 

STEPONAS G. LACKAWICŽ 
2424 W. 69th STREET REpobilo 7-1218 

'2314 W. 23rd PLACE VLrginia 7-6672 

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą9. 
Perskaitę dienr. "fraugt", dulkite jį kitiems. 
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X J. Kavaliūnas, 4501 West 
Altgeld St., Chicago, 111., Drau
go spaudos reikalams paauko
jo 5 dolerius, o Ignas Grigaliū
nas iš Kenosho8 — 1 dolerį. 

X Dariaus ir Girėno legio
nierių postas "Draugo" nau
joms mašinoms įsigyti paauko
jo 25 dolerius. "Draugo" admi
nistracija mislam legionui taria 
didelį ačiū. 

X Varpo choras, pajėgiau
sias Kanados lietuvių daininin
kų dalinys (70 asmenų) , rytoj 
(spalio 29 d.) 8:25 vai. ryto 

U 2 #1 MOKSLEIVIUI 20 SV. MAISTO 
Iki šiolei permažai paramos so jie turės a pi? 2,000 svarų 

iš lietuviškos visuomenės susi- maisto. 4 

laukė lietuvių gimnazija Itali- Geradariai, kurie norėtų pa
joję, kiniai vadovauja levai sa- «iėti neturtingiesiems lietuvių 

LODOE APLANKE ETSENHOWERĮ 

leziečiai. Ten yra api? 50 Ii:tu
vių berniukų, daugiausiai iš pa
čių neturtingiausių jų, ir jie ten 
gauna išlaikymą, mokslą, lietu
višką auklėjimą ir ruošiasi 
amatų ir kitoms profesijoms, 
kad galėtų dirbti t a rp li?tuvių 
r Lietuvoje. 

Jie gyvena toli nuo savo tė
vų ir, ar tė jant šventėms, rei
kia tuos mūsų lietuviukus 
moksleivius pralinksminti. Kaip 
tik susidaro gera proga: CARE 
organizacija Kalėdų proga įs
taigoms sutinka persiųsti mais
to paketėlius, kurie tekainuos 
tik po vieną dolerį kiekvienas, 
o juose yra nuo 19 iki 22 sva
rų pieno miltelių, sviesto, sū-

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Didieji Nevv Yorko laik
raščiai pastaruoju metu vėi 
kelis ka r tus paminėjo Lietu-

L. 

(Chicagos laiku) a tvyksta į 
Dearbom stotį. Kas galite - rio i r k i t * d ^ k ^ R e l k i a ' k a d 

atvykite sutikti . susidarytų 100 paketėlių, ir uz 

X Chicagos Lietuvių Teatro 
administratorium JAV Lietu
vių Bendruomenės Chicagos 
apygardos valdyba pakvietė M. 
Jazbutį. Administratoriaus pa
dėjėjais pakviesti J. Jasait is ir 
A. Gintneris. 

X Lietuvių Fronto Centro 
valdybos rinkimai įvyks ar t i 
miausiu laiku. Centro valdybos 
rinkimams pravesti Chicagoje 
sudaryta rinkiminė komisija iš 
stud. I. Lozaitytės, inž. V. 
Naudžiaus ir St. Daunio. 

X Chicagos Lietuvių Teatras 
s tato V. Alanto "Buhalterijos 
klaidą". Vaidinimas įvyks Lie
tuvių auditorijos patalpqse 
gruodžio 10 ir 11 dienomis. Re-
žisoriaus Alg. Dikinis. Teatrą 
administruoja JAV Lietuvių 
Bendruomenės Chicagos apy
gardos valdyba. 

X De Paul universiteto stu
dentų dėmesiui. Šį sekmadienį 
(spalio 30 d.) 11 vai. ryto Lie
tuvių auditorijoje bus De Paul 
universiteto lietuvių studentų 
susii inkimas ap ta r t i lietuvių 
studntų klubo įsteigimo reika
lą. Visi De Paul universiteto 
dieninių ir vakarinių kursų stu
dentai yra kviečiami dalyvauti. 

X Mirė prelatas dr. Alek
sandras Grigaitis. Iš Lietuvos 
gauta žinia, kad rugsėjo 26 d. 
mirė prel. dr. Aleksandras Gri
gaitis, Vytauto Didžiojo uni
versiteto ir kunigų seminarijos 
profesorius. Rugsėjo 28 d. bu
vo palaidotas, dalyvaujant vys
kupui K. Paltarokui. Ilgus me
tus velionis gyveno Panemunė
je. Sulaukė 78 metų amžiaus. 

X Kris taus Karaliaus akade
mijai organizuoti komiteto in
formacijos komisiją sudaro 
kun. dr. A. Juška, A. Repšys ir 
D. Kaminskienė. Kris taus Ka
raliaus šventę visa Chicagos 
lietuvių visuomenė sutar t inai 

gimnazijos moksleiviams ltali 
ioje, prašomi esate savo au!;ą 
— vieną dolerį a r k i k — siųs
ki šiuo ad esu: Rev. P. Urbaitis, 
2421 VV. 45 str., Chicago 32, 111. 
'Telefonas: YArcJj 7-2322). 

Italijoje esanti lietuvių gim
nazija neturi rėmėjų ratelių 
ikaičiaus, kurie apimtų žymes
nę mokinių dalį. Dabar kaip tik 
3usidaro gera proga padaryti 
toli nuo tėvų š?imų esantiems 
Hetuviams moksleiviams švie
sesnes ir sotesnes Kalėdų šven-
Ves. Kun. P . Urbaitis, buvęs Ki
nijos misionierius, dirbąs šios 
gimnazijos įstaigoje ir dabar 
ats iųstas į JAV rūpintis moks
leivių išlaikymui lėšų, patarpi
ninkaus, kad tie nepaprasto 
pigumo siuntiniai, sudaryt i iš 

kys — bus pilna bažnyčia ir ne
tilps salėje. Visi dalyvaukime ir 
tai be jokių pasiteisinimų. 

Rengėjai. 

KAS. K A IR KIIR 
— "Įeiname į ketvirtąją moks

lo erą", sia tema Chicagos Lietu-
vių Matematikų-Fizikų Drlugijoa . 1 ^ P a r k o ¥ « P » * ? " 
pienininkas F S H t a a . , "kai- t ^ d f S L i T i S S3K £ T ^ 
tvs paskaitą Draugijos narių su- f d

R
L i e p o

l f ! * * » * * » . 8 » K e a n 

sirinkTme, kuris Jvfks š.m. spalio f™' B £ * a n l
1

, ,
1 " " i g į f i j i r gC" 

30 d., sekmadienį. "11 v. rvto!sv., £ m ų • p r ? < " » " / • ūk iams gros 
I Kryžiaus bažnyčios mokvkfc*. B e n P a V l ° o r t «*™«- T»»P*> b » 9 Mat* matikų-Fiziku Draugija kvi--
i čia atsilankyti j paskaitą ne tik 
savo narius — matematikus bei 
fizikus, bet ir Šiaip visus besido
minčius, ypač masų studijuojan
ti jAnimą, 

Prelegentas populiaria formai 

Henry Cabot Lodęe (kain-jo), JAV ambasadorius Jungtinėms Tau
toms, sveikinamas Fit7.sini.ons armijos Hgonin«~s viršininko gen. Martin, 
kai jis atvyko aplankyti prezidento Bisenhowerio ligoninėje. Henry 
(abot \AH\V:O kalbojos 25 minutes su prez. Kisenhb\veriu. (INS) 

vertingų dovanų. 
Taipgi 

komisija 

— Marauette Parko lietuviu pa-
rapijoH š\ . Rožančiaus ir Altorių 
Puošimo draugija rengia viščiukų 
vakarienę spalio 30 d., sekmadie
nį, 6 vai. vakare parapijos svetai
nėje (6820 So. Washtenaw). Pel-

nusvi"-šDsvarbiausIus~" astronomijos! n a s skiriamas statomos bainyčioą 
ir fizikos mokslų raidos mcmon-1 n a u ( ^ * \sldyOa 
„L t S S f ™ . . ^ ? ^ ^J*T - Mechanine braižyba kur.aU 

ruošiami Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų S-gos Chica-

mus ir prieinamas ne tik matema 
tikams, btt ir plačiajai publikai. 

Valdyba. 
— Chicagos katalikams lapkri

čio mėn. 6 d. 3 vai. po pietų. šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje ir sa
lėje bus patiektas rimtas egzami
nas—moka jie viešai, organizuotai 

' ir su vėliavoms Kristų Karalių 
pagerbti, ar ne? šventei ruošti ko
mitetas tikisi, kad Chicagos ka
talikai tą egzaminą puikiai išlai-

JAV supirkto maisto pertek-
juos visus su visu persiuntimu; liaus, pasiektų jaunus l ietuvius ' Los 'Ang^les ' skaučių "reikalus" 
tereikės mokėti t ik $100, o vi- moksleivius. 

mielą bendradarbiavimą su dytu adresu arba kreiptis pas 
mergaičių tėvais, sprendžiant Mariją Noreikienę, 1258 James 

st., Baltimore 23, Md., kuri 

, piliečio, kuris savanoriškai no
rėtų r^patriuoti, savaime per
šasi išvactav^lcad šituo atveju 
sovietai tur i /galvoje priversti
nę repatriaciją, panašią j tą, 

vos, Latvijos ir Esti jos vardą k u r i a l i j a n t ų D U V 0 vykdoma 
ryšium su pastaraisiais įvykiais 
Jungtinėse Tautose. Nevv York 
World Telegram and Sun Ju
lius Epštein siūlo, kad JAV 
kongresas patyrinėtų priversti
nės repatriacijos reikalą, pri
m i n d a m a s / k a d Maskvoje Bul-
ganinas reikalavo, kad Vak. 
Vokietija sugrąžintų 100,000 
"sovietinių piliečių", o Nevv 
Yorke J T sovietų delegatas 
Matulis siūlo, kad J T nutar tų 
pagreitinti pabėgėlių grąžini
mą. Epštein nurodo, kad, ži
nant, jog, Vakarų pasaulyje 
nėra nė vieno buvusio sovietų 

tuojau po I I Pas . karo. J i s taip
gi primena, kad šių metų pra
džioje kongresmanas Bosch iš 
Nevv Yorko buvo siūlęs kongre
sui įsteigti specialų komitetą, 
kuris patyrinėtų, kaip anuo me- Į Pabaltijo Moterų Taryboje lie-

— Nevv Yorko pabaltietes 
rengia paskaitą, kurios tikslas 
supažindinti su Lietuvos, Lat
vijos ir Esti jos moterų dailinin
kių veikla. Viso bus t rys t rum
pos paskaitos. J a s skai tys kiek
vienos tautybės atstovės. Iliust-
racijai bus surengta t rumpa 
moterų darbų paroda. Ta pa
skaita įvyks Es tų Namuose ir 
j i rengiama Pabalti jo Motarų 
Tarybos aštuonerių metų gy
vavimo sukakties proga. 

— Salomėja Narkėliūnaitė, 
kuri ėjo sekretorės pars igas 

mielai patarpininkaus ar su
teiks daugiau žinių. 

Darbininkai ir moksleiviai 
jieško žmogžudžių 

Su dideliu atsidėjimu sten
giamasi išaiškinti, kas Chica
goje nužudė t r is berniukus. 
Bell telefonų bendrovės darbi
ninkai, kuriems tenka lankyt ' s 
įvairiuose namuose ir kurių 
yra apie 10,000, ryžosi padėti 
policijai jieškoti nužudytųjų 

drabužių liekanų ir kitų ženk
lų, kurie padėtų rast i žudikus. 
Į šias pas tangas į t raukiami ir 
viso miesto moksleiviai. J ie ne 
tik padės jieškoti nužudytųjų 
berniukų drabužių, bet ir nu
rodys asmenis, kurie į tart inai 
ar neleistinai kada nors su vai
kais, elgėsi. Taipgi ir apskri t ies 
vieškelių darbininkai pasiryžę 
ateiti į talką policijai. Policija 

gos skyriaus mechanikų sekcijos, 
prasideda šių metų lapkričio mėn. 
pirmomis dienomis. Norintieji kur
sus lank\ti gali dar registruotis 
telefonu: RO 2-5918 arba CR 7-
7608. Kurso Vadovą* 

— Vyčių sendraugių Tarybo* 
labai svarbus susirinkimas šau
kiamas pirmadienį, spalio 31 d. 
8 vai. vakare. Vyčių salėj. Visi 
Tarybos nariai prašomi suvaliuo
ti. Ign. Sakalą**, pirm, 

— Balf'o 57 skyrimus (Rose-
land) metinis susirinkimas bus 
spalio 30 d. 11 vai. Visų Šventųjų 
parapijos salėje, 10806 So. \Va-
bash A ve. 

— Lietuvos kareivių draugijos 
metinis parengimas bus spalio 29 
d. svetainėje, 1500 So. 49 Avenue, 
Cicero, 111. Rengimo komisiją su
daro G. Pocius, R. Nanartonis, S. 
Bakutis, J. Elvitis, A. Juškevičius. 

Valdyba 
—Raudonosios Rolės klubas lap 

tardo keletą areštuotų įtaTti- fcričio 5 d. ruošia metinį parengi-
MJ * * Į Liberty svetainėje, Cicero, m . 

nųjų, tačiau kaltininko vis ne-i Vaidyba 
surandama. j _ fty A n t o n o d r t t a R i j a l a p k r i -

čio 12 d. ruošia parengimą Budri-
,ko svetainėje. Cicero, 111. M. Ja-

n l_«.r J* Ik Jt I kubauskas kviečia \isus i paren-Kerokite dien. Draugą! *«* 

t u t a repatriacija buvo įvykdy
ta. Epštein siūlo, kad kongre
sas savo an t ro j sesijoj tą kon-
gresmano Bosch siūlymą įgy
vendintų. 

The Nevv York Times įdėjo 
t i 

laišką buv. teisėjo Jacob Pan-
ken, kuris sako, kad ryšium su 

tuvių atstovei Ligijai Bieliaus
kienei būnant pirmininke, da
bar pakviesta sekretoriaut i ir 
naujos Tarybos pirmininkės 
latirės Ellijos Druvos. Pirmi
ninkių pasikeitimas įvyko spa
lio mėn. pradžioje. 

— Li te ra tūros žurnalas ne-diskusi jomis J T dėl Alžyro 
klausimu, dabar atrodo, kad du-1 ^ k u s projektuojamas leisti 

< ^ = 

X Povilas šimoliūnas, 
Bridgeporto lietuvių kolonijoje, 
paaukojo 5 dol. Vasario 16 
gimnazijai. 

X Frontininkų žurnalo " | 
Laisvę" nr. 8 pasirodys lapkri
čio mėn. Bus daug rimtų straip
snių ir bėgamųjų i vykių a k t u 
alijų. 

X Vytautas Povilaitis, sūnus 
Antano, skubiai prašomas atsi
liepti šiuo adresu: Gediminas 
Gedmintas, 343 Elm Street, 
Newark 5, N. J. Gauta žinių iš 
tėvų. 

X Prie JAV Lietuvių Ben
druomenės Chicagos apygardos 
veikianti Kultūros Taryba or
ganizuoja kultūriniams klausi
mams nagrinėti diskusijų klu
bą. 

X Religinio meno paroda 

;*y« esančios a tver tos t remty-
!je esančioms Lietuvos, Latvi
jos ir Esti jos vyriausybėms ar 

švęs š. m. lapkr. 6 d 3 vai. p. p. | Chicagoje numaty ta ateinančių 
Šv. Jurgio parapijos patalpose, metų kovo mėn. šiai parodai 

kurioms nors kitoms vyriausy
bėms Pabalti jo valstybių var
du Jungtinėse Tautose kelti tų 
tautų nepriklausomybės ir su
verenumo teisės klausimą. 

— Milton S ta rk ir N. .Naujo
kai te i jungtuvė3 įvyko Los 
Angeles, Calif., lietuvių Šv. Ka
zimiero bažnyčioje spalio mėn 
22 d. Jų moterystę palaimino ir 
jautrų žodį bažnyčioje pasakė 
klebonas kun. J. Kučingis. Solo 
giedojo L. Zaikienė ir B. Bud-
riūno vedamas parapijos cho
ras . 

Vestuvių vaišėse "Palango
je" dalyvavo gražus būrys los-
angeiiecių: filmų žvaigždė Rūta 
Kilmonytė su tėveliais, prof. K. 
Alminas su šeima, Lietuvių 
Dienų vyr. red. B. Brazdžionis 
ir leidėjas A. Skirius su redak
cijos bendradarbiais ir art i
maisiais, inž. Fabijon ir kiti 

Brooklyne. Manoma, kad gruo
džio pabaigai jau pasirodys jo 
pirmasis numeris. Leidėjai tuo 
t a rpu dar nenori skelbti dėta-, 
lių. 

i 

— Dailininkė Ada Korsakai
te, gavusi naujus darbo pasiū-
lymus, planuoja palikti Los 
Angeles ir išsikelti i New Yor-* 
ką. 

A T V Y K I T E P R A L E I S T I 

Apie dienos akademiją plačiai 
informuos minima informacijos 
komisija. 

X Amerikos ir Kanados lie
tuvių pirmasis kultūros kon
gresas įvyks 1956 m. birželio 
30 d. Chicagoje, Shčrman vieš
butyje. Kongresą šaukia Ame
rikos Lietuvių Bendruomenės 
valdyba. ALB valdyba ragina 
visus kultūrininkus savo pata
rimais prisidėti prie kongreso 
programos sudarymo. Kultūros 
kongrese dalyvauti kviečiama 
lietuviškoji studentija, kurios 
patar imai ir parama labai lauk
tina. Kultūros kongresui pa
l inkta tinkamiausia diena — 
didžiosios Amerikos ir Kanados 
dainų šventės išvakarėse. 

ruošti jau sudarytas organiza- jaunųjų giminės ir draugai . 
cinis komitetas, į kurį įeina 
dail. P . Augius, archit . Vyt. 
Peldavičius, kun. V. RimšeLs, 
dail. A. Varnas ir JAV LB Chi
cagos apygardos Kultūros Ta
rybos a ts tovas dail. A. Valeš-

Milton Stark į anglų kalbą 
išvertė ir L. D. leidykla išbido 
V. Ramono Kryž :us, novelių 
rinkinį ir daugelį lietuviškos 
beletristikos vertimų paskelbė 
Lietuvių Dienose, kuriose dir-

VOKIETIJOJ 
— Paulina Viltrakiene, gyvr 

(13b) Munchen, £4 Opai str . 
15/0 R, West Germany, y r i 
reikalinga skubios materiali
nės paramos, š i nelaiminga mo
teris dėl sunkių gyvenimo są
lygų neteko sveikatos ir beveik 
visą laiką guli vokiečių ligoni
nėje, o jos sūnus Vygantas 
prieglaudoje. Jos vyras karo 
audrų a t sk i r tas nuo šeimos ir 
apie jo .likimą nėra jokių žinių. 
Ypač kreipiamasi į tuos, ku
riems teko Vokietijoje gyventi 
vienoje DP stovykloje su P . 

| Viltrakiene (Ansfcache, Reb-
dorfe a r Munchene). Kas no
rėtų jai pagelbėti a rba b n t 
paguodos žodžiu suraminti , 
prašomi rašyt i augščiau nuro-

Liepos 1 d. vakare kul tūros 
kongreso ir dainų šventės įvy
kiams atženklinti ruošiamas ' 
banketą*. 

ka, kuris t am komitetui ir pir- jba nuo pa t įsikūrimo, eidamas 
mininkauja. Parodą organizuo- anglų sk. vyr. redaktor iaus pa 
ja minėtoji Kultūros Taryba. reigas. Jaunoji -

, . . . wmM__M eivė, buv. baleto ar t is tė . 
X Alice Stephens su savo . ^ ^ , . . . . 

Ponia B. Starkiene ka r tu su 

VALANDA KAUNO 
Programą Išpildo Garsusis 

TORONTO VARPO"CHORAS 
Vadovaujamas St. GAILEVIČIAUS v\ 

ansambliu pasižadėjo dalyvau
ti Kris taus Karaliaus garbei 
skirtoje akademijoje) kuri bus 
lapkričio mėn. 6 dieną 3 vai. 
po pietų švento Jurgio parapi
jos salėje. Ansambliui a ts to
vaus garsioji t rejukė — G. Ma-
čytė, Peškienė ir Bobinienė Jos 
išpildys kelius religinius kūri
nius. Pažymėtina, kad Alice 
Stephens pirmą kar tą su savo 
t rupe pasirodys po nusisekusio 
savo jubilėjinio koncerto-ba 

savo sūnumi yra daug prisidė 

PIGŲJĮ KNYGŲ MĖNESĮ nuo 
. . . *' f spalio ]5 iki lapkričio 30 d. paskel

bi' Gabijos leidykla. Per šį laikotar
pį, knygas išrašant tiesiog iš lei
dyklos, gaunama nuo 25% iki 80% 
nuolaidos. Atpigintų knygų sąrašą 
leidykla prisiunčia, parašius jai šiuo 

Wyandanch, L. jL N. Y. 
ję prie Los Angeles lietuvių į adresu: G a b i j a , Straigut Pat 
parapijos įkūrimo ir žymūs ka
talikiškų organizacijų veikėjai. 

- Dr. Pamatai t i s , J . Mitkus j - ^ į į į į į į koncerto-baliaus, kū-
lr V. Tarauhutis š. m. spalio 151 ris Jvyks 1955 lapkr. 5 d. W( stern 
d. visuotiniame skaučių tėvų j Ballroom, 3504 S. Western, kvieti-

. . . . T A , M, . ! mai ir iš anksto gaunami šiose vie-
susinnkime Los Angeles Šv. = t o g e . B r i d g e p o r t c

 B j , icarveiio kny-
Kazimiero parapijos patalpos31 gynė, 3322 S. Halsted, Brighton 
buvo išrinkti į vietos skaučių £ * • / " * • S S * ^ - k . ? u t £ v T 
_ . ,A * _ , , . . .4359 S. Campbell, Marųuette Parke 
Tėvų komitetą. Susirinkimas -Marginiuose", 2511 W. 69 St. ir 

Spalio (October) 29 d., šeštadieni, 1955 m. - 8:90 valanda vakare 

SOKOL SALĖJE 
2345 South Kedzie Avenue . . . . . . . . . Chicago 8, Illinois 

Biletų kaina asmeniui M.. $2.50 

Rezervuokite biletus iš anksto I š viso t ik 1250 vietų 

Praei ta is metais Toronto "Varpo" Choras buvo a tvykęs į Chicagą ir nustebino lietuviš
ką visuomenę gražiąja daina ir sąs ta to didumu. 

Nežiūrėdamas didelių išlaidų, "DRAUGAS" šį garsųjį chorą atkviečia į Chicagą, nori 
duoti lietuviškai visuomenei antrą progą išgirsti ST. GAILEVIČIAUS diriguojamą cho
rą, kuris yra net didesnis negu praeitų metų metų choras. Dabar šiame chore yra 80 narių. 

Šių metų programa t ikrai sužavės kiekvieną lietuvį i r sukels daug, daug prisiminimų 
iš tų nepriklausomybės laikų Kaune. 

• 

Po koncerto bus šokiai prie B. JONUŠO orkestro. Per visą laiką veiks bu fe t a i Lie
tuviška visuomenė galės svečiuotis su choristais iš Kanados. Visi kviečiami 

" D I U U G O " AdniiniBtrmdja 
A r 

/ . . . 
- • • ' • i ' • 

1 

KONCERTO BILIETUS GALITE PIRKTI ŠIOSE VIETOSE: % 

KARVELIS. 3322 South Halsted Statot MARGINIAI, 2511 West 69th Street 
PENČYLA, 4501 South Talman Avenue METRIKS. 1804 West 47th Street 

STANGENBEBGAS. 1439 So. 49th Ave. Cicero, 111. 

nutarS pasiųsti padSką vyr. Oiceroj E. Stangerbergo krautuvSje, 
| skautininke! O. Zauskienst u J l M f l » f k l V i > 1 i n r » « a s . . . M * S i ^ « M H 
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