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SUEZO KONFERENCIJOS DELEGATAI - NAMO
Dar grįžtant prie švedų

laivyno atsilankymo Rygoje
JUOZĄ 3 LIN GI S 

Mūsų bendradarbis Švedijoje
Švedų karinio laivyno apsilankymo Rygoje atgarsiai dar ir 

dabar pasitaiko švedų spaudos skiltyse. Prieš kiek laiko švedų 
užsienio reikalų ministeris Undenas vienoje savo kalboje pareiškė, 
kad švedų karinio laivyno apsilankymas Rygoje suteikęs latviams 
daug džiaugsmo.

Dešiniųjų ir liberalų spauda

w

18 valstybių Suezo konferencija 
kuriam laikui padėta ant ledo

LONDONAS, rūgs. 21. — Vakarų trijų didžiųjų pasiūlymas 
steigti Suezo kanalo naudotojų sąjungą vakar susilaukė daugiau 
šalininkų 18 valstybių Londono konferencijoje. Delegatai nusi
statę šios savaitės pabaigoje baigti tos sąjungos steigimo darbus. 

Turkija ir Portugalija prisi- =====

buvo tikrai pasipiktinus tuo mi
nisterio pareiškimu ir nesigailė
jo aštrių žodžių švedų politikai 
Pabaltijo valstybių atžvilgiu ir 
dar kartą pabrėžė švedų visuo
menės susidomėjimą tų kraštų 
laisve ir nepriklausomybe. Libe
ralų „Dagens Nyheter“, pvz. šj 
švedų užsienio reikalų ministerio 
pareiškimą laiko neskaniu juo
kavimu, „nors“, anot dienraščio, 
„visiems buvo aišku, kad švedų 
apsilankymas Rygoje buvo su
ruoštas suteikti malonumo sovie
tams... Didžiai daugumai latvių, 
kurie neišsižada savo krašto lais
vės ir nepriklausomybės, šis ap
silankymas buvo tikrai priklus, 
tuo labiau, kad švedų vadovybės 
sluogsniai nekartą pareiškė daug 
simpatijų ir šilumos Pabaltijo 
kraštų nepriklausomybei“, o 
kaip jautėsi laisvi latviai laisva
me pasaulyje, aiškėja iš dviejų 
pareiškimų, kuriuos minėtas 
dienraštis paskelbė savo įžangi
nių puslapyje.

Sovietai brutalia prievarta 
tebespaudžia latvių tautą

vės ir draugiškumo krivūlės iš 
Vakarų pusės turėjo priimti ofi
cialius draugiškumo patikrini
mus jų prispaudėjams, nors šve
dų svečių konvencionalus kompli 
mentai apsiribojo pačiu minimu
mu.

Stipriausias vilties pagrindas 
atgauti laisvę ir nepriklausomy
bę yra nepripažinimo politika, 
kurios ypač konsekventiškai lai
kosi Jungtinės Amerikos Valsty
bės. Nepripažinimas reiškia ne 
tik užtikrinimą laisvės ir nepri
klausomybės ateičiai, bet taip 
pat ir pasmerkimą tų aiškių tarp I 
tautinės teisės pažeidimų bei 
brutalių prievartos veiksmų, atė
musių tautoms jų laisvę ir ne
priklausomybę.

Švedų laivyno apsilankymas 
Rygoje svečiams aiškiai parodė, 
kokios yra dabar sąlygos Latvi
joje sovietams ją okupavus. Prie 
spausos kietumas ir begalinis 
skursas vargiai galima aprašyti. 
Reikia tik padėkoti laispajai šve 
dų spaudai, kad ji visus tuos da
lykus išvilko aikštėn, nors tatai 
ir nelabai malonu šeimininkams

Bendras vaizdi? 18 valstybių Suezo kanalo naudotoju konferencijos Londono Laneester rūmuose, 
mažesniu valstybių siūlo atnaujinti derybas su Egiptu.

Daugelis
(INS)

Pirmąjį pareiškimą pasiuntė . x , . . . ,T . . 4 \ , i sovietams, — baigia Cakste pa-Laisvosios Latvijos Komitetas)__.______ ’ b
JAV tiesiog Švedijos užsienio 
reikalų ministeriui. Kadangi te
legramos ministeris viešai pats 
nepaskelbė, tai minėtasis dien
raštis tuo pasitarnavo. Laisvo
sios Latvijos Komitetas štai ką 
rašė:

reiškimą.

Sueze karo nebus?

Okupuotos Latvijos radijas

Alžirijos sukilėlių akys
nukreiptos į Egipto Nasserį

Mūsų specialaus korespondento pranešimas iš Paryžiaus

PARYŽIUS, rūgs. 20. — Suezo kanalo byla tebėra prancūzų 
visuomenės ir spaudos dėmesio centre. Tatai lengva suprasti, nes 
Egipto prezidento Nasserio sauvališkas žygis suvalstybinant tarp
tautinę Suezo kanalo bendrovę, kurios teisės buvo pagrįstos tarp
tautine sutartimi, gyvai paliečia padėtį Alžirijoje.
' Šiuo klausimu Prancūzijos mi
nisteris rezidentas Robert La-
coste labai atvirai pasisakė „Le 
Figaro“ dienraščio bendradar
biui Serge Groussard:

— Tamsta manęs klausi, kaap 
aš nūdien rungiuosiu su padėti
mi Alžirijoje, kokios yra mano 
perspektyvos, koki mano planai ? 
Bet prašau supranti, pareiškė La 
coste, kad dabar viskas labai 
priklauso nūo egiptietiško žygio 
pasekmių. Jei pulkininkas Nas
seris išeitų laimėtoju, tamsta 
suprasi, kad jo popularumas ir 
jo orumas užlietų Alžiriją, kaip

TUNISAS, rūgs. 20. — Tuniso 
ministeris pirmininkas Bourgui- 
ba, grįžęs iš Prancūzijos, pareiš- koks potvynis... Mūsų vyriausias
kė: Suezo karo nebus

Bourguiba, atostogavęs Pran-
rugpjūčio 3 d. pranešė, kad drau, cūzijoje, praėjusį antradienį kal- 
giškam vizitui apsilankė švedų! bejos su Praniūzijos premjerė 
karališkasis laivynas, vadovau- Mollet Suezo klausimais, 
jamas konteradmirolui Erik af
Klint. Laisvosios Latvijos Komi
tetas leidžia sau konstatuoti, 
kad Ryga yra Latvijos sostinė 
Sovietų Sąjungos okupuota prieš . .
tautos valią. Sovietų Sąjunga reiKūnai apkaltino

Raudonieji kaltina

pas Lacostę nebesilankė, stebė
dami padėtį ir laukdami. Dar 
vėliau, pamatę Prancūzijos ryž
tumą ir apsisprendimą Alžirijos 
nepalikti, tie atstovai vėl ėmė 
lankytis ir kalbėtis ateities klau
simais. Ir štai tokiu momentu 
įvyksta Nasserio sauvališkas žy
gis. Alžirijos šviesuomenės at
stovai ir vėl nustojo lankytis pas 
Lacostę, laukdami ir stebėdami 
padėties raidą.

Japonija nenori,

Raud. Kinijos vadas 
šildo japonams

išvaryti JAV iš Azijos
TOKIO, Japonija, rūgs. 20. — 

Atsargon išėjęs Japonijos kari
nis vadas ką tik grįžo iš Peipin- 
go ir pranešė vakar, kad raud. 
Kinijos vadas Tze - tung pasiūlė 
japonams jungtinėmis jėgomis 
išvaryti Jungtines Amerikos 
Valstybes, „kaip bendrą Japoni
jos ir raud. Kinijos priešą“, iš 
Azijos.

„Mes taip garsiai juokėmės iš 
jo pasiūlymo, kad net posėdis 
trumpam laikui buvo pertrauk
tas“, — pareiškė lt. gen. Akio 
Doi.

Doi buvo vienas iš 15 atsar
gon išėjusių generolų ir admi
rolų, kurie lankė visą mėnesį 
raud. Kiniją. Juos pakvietė į Ki
niją Peipingo vyriausybė.

jungė prie kitų devynių valsty
bių, kurios palaiko planą, kurį 
patiekė JAV sekretorius Dulles. 
Kanalo naudotojų sąjunga ban
dys išrišti Suezo kanalo krizę. 
Pagal Dulles planą siūloma su
dalyti nedidelis vadovaujančių 
štabas, kuris padėtų laivams per 
plaukti kanalą ir pastudijuoti 
kitų kelių galimybes. Pasiliki 
mas tos sąjungos nariu palieka
mas laisvam apsisprendimui.

Etiopija ir Ispanija dalinai pa
laiko Suezo kanalo naudotojų 
sąjungos planą, bet pačios neno
rinčios įsijungti į sąjungą.

Švedija pakartotinai pasiūlė 
Suezo kanalo ginčą perkelti į 
Jungtines Tautas.

18 valstybių atstovai sudarė 
ekspertų komitetą, kuris smulk
meniškai apsvarstys Suezo kana
lo naudotojų sąjungos planą, 
kad jis nebūtų toks išgąstingas 
Nasseriui.

Dulles šiandien buvo linksmes
nis, kai išėjo iš posėdžio. Jis 
turbūt šiandien vakare išvyks iš 
Londono, bet gal paliks ir iki 
šeštadienio vakaro, jei bus rei
kalas.

Šj penktadienį
LONDONAS, rūgs. 20. — 

Trys didieji šiandien nutarė 
Suezo kanalo naudotojų są
jungos sudarymą atidėti „de
šimčiai dienų ar dviem savai
tėm“ iki priešingos vyriausy
bės tam planui galės išstudi-

juoti vėliausius pasiūlymus 
sąjungos organizavimui.

Augštieji Vakarų sluogs
niai praneša, kad 18 valsty
bių Londono konferencija tur 
būt bus baigta šį penktadienį, 
priimant rezoliuciją ar čarte- 
rį, kurį delegatai parveš savo 
vyriausybėms susipažinti.

Patikimi šaltiniai skelbia, 
kad galbūt užsitęs dvi savai
tės kol sąjunga pradės veikti 
po patvirtinimo tos sąjungos 
įvairių vyriausybių.

Pradės derybas?
LONDONAS, rūgs. 20. — 

Didelė dauguma iš 18 valsty
bių Suezo kanalo konferenci
joje šiandien palaikė Jungti
nių Amerikos Valstybių pa
siūlymą dėl Suezo kanalo nau 
dotojų sąjungos sudarymo ir 
atrodo, kad pasirengusios pra 
dėti derybas su Egiptu.

Egipto sluogsniai Londone 
išsireiškę, kad prezidentas 
nori atnaujinti derybas, kad 
taikiu būdu būtų išspręstas 
Suezo ginčas.

Pabarė Izraelį
ir Jordaną

brutalia prievarta tebespaudžia 
latvių tautą tuo paneigdama jai 
laisvę gyventi laisvoje ir nepri
klausomoje valstybėje, švedų ir 
latvių tautos ilgą eilę metų buvo 
sujungtos draugiškumo ryšiais 
bendroje kovoje prieš rusų impe
rializmą. Latviams atrodo, kad 
latvių tauta dėl dabartinių tra
giškų sąlygų Latvijoje, kurią sun 
kiai spaudžia komunistinė Ura
nija, turi turėti teisės bent iš 
švedų pusės susilaukti Latvijos 
likimo supratimo. Laisvosios 
Latvijos Komitetas giliai apgai
lestauja dėl karališkojo švedų 
laivyno apsilankymo okupuotos 
Latvijos sostinėje.

Priespaudos kietumas ir skurdas 
vargiai galima, aprašyti

Antrąjį pareiškimą tiesiog mi
nėtam „Dagens Nyheter“ įteikė 
Stockholme gyvenąs buvęs lat
vių senatorius Mintauts Cakste 
Latvių Tautinio Fondo Skandi
navijoje vardu. Cakste rašo:

Santykiai tarp valstybių So-

BERLYNAS, rūgs. 20. — Ry
tų Vokietijos komunistiniai pa- 

Jungtinių 
Amerikos Valstybių kareivius, 
kad jie šaudė skersai pasienį iš 
Vakarų Vokietijos.

Amerikiečiai kariai stovi Va
karų Vokietijoje kaip Šiaurės 
Atlanto Gynybos organizarijos 
(Nato) nariai.

Komunistų pogrindis
ALŽIRAS, Alžiriją, rūgs. 20. 

— Keturiasdešimt asmenų vakar 
buvo areštuota Alžiro ir Roan 
apylinkėse, kai policija susekė 
komunistų partijos pogrindžio 
skyrių.

tikslas: prisitraukti plačiąsias 
musulmonų mases — būtų tuo 
rimtai pažeistas. Todėl šiandien 
aš nieko negalėčiau jums pasa
kyti svarbesnio ir labiau spirgi
nančio, kaip štai ką: Prancūzi
jos padėties Alžirijoj ir kitur in
teresuose reikia padalyti galas 
Nasserio avantiūrai. Ir tai sku
biai. Nasseris laimėtojas šiaurės 
Afrikos masių akyse reikštų tra
gediją. Tai būtų šuolis atgal, sek
tų nepalyginamai aršesnės ko
vos.

Toliau savo pasikalbėjime su 
laikraštininku Lacostę paaiški
no iš savo patyrimo, kaip čiabu
vių (Alžirijos) šviesuomenės at
stovai jo buvimo Alžirijoje pra
džioje jį lankydami stengėsi įti
kinti, kad vieninteliais rimtais 
bendradarbiais tėra vadinamo 
Tautinio Išlaisvinimo Fronto 
žmonės, atseit sukilėlių vadai.

Vėliau, kovoms išsisiūbavus, 
Alžirijos šviesuomenės atstovai

pripažinti raud. Kiniją 1 Okupdntdl Siunčia lietuvius

sunkiausių darbų atlikti
TOKIO, Japonija, rūgs. 20. —

Komunistinė Kinija nori diplo
matinės neliečiamybės Japonijo
je. Bet japonai nenori to pripa
žinti. Dėl to kom. Kinija atsisa
ko įsteigti užsieninės prekybos 
ofisą Japonijoje.

Nors Japonija nusileido ke
liuose punktuose kom. Kinijai, 
bet Japonija nenori nei oficialiai, 
nei neoficialiai pripažinti raud.
Kinijos vyriausybės.

Atvyko į Maroką
RABAT, Marokas, rūgs. 20. —

Cavendish W. Canon, pirmas 
Jungtinių Amerikos Valstybių
ambasadorius Marokui, atvyko į ... .
Ratai ir ten pradėjo ambaaado- sunk.aus.ų augi,es kasimo darbų 

atlikti parinktuosius jaunuolius 
ir merginas, apšaukdami juos sa
vanoriais.

Vilniaus radijo pranešimu, rugpjūčio 25 d. į Donbasą pir
muoju ešalonu išvyko apie 500 „jaunųjų patriotų“. Skelbiama, 
kad jie visi „išreiškę pasiryžimą šventai vykdyti partijos ir vy
riausybės iškeltus uždavinius“.

Vilniaus radijo rugpjūčio 29 . ■ ■ ■■■-■- ........... '
d. pareiškimu, išsiųstųjų į Don- Raud. Kinija už Egiptą 
basą lietuvių „pasiuntinių" 600, _

astuoniose Komunistinės Kinijos ministeris
buvo nugabenti į Matiejevską.
Atvykusieji dirbs 

jDonbaso kasyklose. Žmonės bu
vo tuojau paskirstyti į darbovie
tes.

Šiuo metu sovietai labai ska
tina anglies gamybą, siųsdami

naus pareigas.

Žiaurus uraganas

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Sovietų premjeras Bulganin užvakar pasisiūlė dalyvauti 

Suezo konferencijoje su prezidentu Eisenhoweriu, Britanijos, Pran
cūzijos, Indijos ir Egipto galvomis. Bulganin pasišovė neva pagel
bėti išspręsti Suezo krizę. Žinoma, tai tik būtų tos krizės vilkini
mas. To tik ir nori Kremlius. Vakarai pažiūrėjo šaltai į Bulganin 
pasisiūlymą.

— Singapūro policija areštavo Singapūro augštą amatininkų 
unijos vadą ir kitus keturis kiniečius. Jie bus ištremti į komunis
tinę Kiniją. Singapūro vyriausybė nusistačiusi griežtai kovoti 

vietų kolonizacijos srityse Rytų prieš komunistinio fronto organizacijas.
Europoje šiuo metu yra bent,
trijų partnerių reikalas. Trečia
sis partneris, pro kurį dėl prak
tinių politinių sumetimų labai 
mielai norima praeiti, yra vie
tiniai gyventojai.

Labiausia apgailestautina dėl 
laivyno apsilankymo Rygoje yra 
tai, kad latvių tauta vietoj lais-

— Popiežius Pijus XII vakar priėmė aitdiencijojc mokslinin
kus, tyrinėjančius erdvę.

— Prezidentas Eisenhoweris užvakar per televiziją išpasako
jo visus savo administracijos nuopelnus. Vadinasi, prez. Eisenho- 
weris pradėjo rinkiminę kampaniją.

— Optimistai įsitikinę, kad Suezo kanalo naudotojų sąjunga 
pradės veikti apie spalio vidurį. Dideli politikai mano, kad tuo 
laiku Suezo kanalas bus patekęs į didelį vargą.

JERUZALE, rūgs. 20. — Iz
raelio — Jordano paliaubų ko
misija vakar pabarė Izraelį, kad 
praėjusią savaitę jos kariai bu
vo užpuolę Jordano policijos sto
tis prie Khirbet ir Rahwa. Ten 
20 jordaniečių kareivių ir poli
cininkų žuvo.

Komisija taip pat pabarė Jor
daną, kad jo kareiviai nužudė še
šis Izraelio kareivius Izraelio te
ritorijoje.

Atominis ginki as
LONDONAS, rūgs. 20. — Bri

tų armija gavo pirmąjį atominį 
ginklą iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių.

pirmininkas Chou En - įsai pakė 
lė taurę už Egipto pergalę Suezo 
kanalo krizėje.

Augšciausias pastatas
LUZANA, Šveicarija, rūgs. 20. 

— Šveicarijos architektas suda- 
Kalbėdamas bankete, kuriame rė planus pastatyti 1964 m. augš*

buvo pagerbtas Egipto ambasa- čiausią namą pasaulyje.
Prof. Alexandre Sarrasin pa

reiškė, jog pastatas bus 1,800 pė
dų augštumo ir kainuos 4.6 mi
liono dol. The Empire State pa
statas yra 1,472 pėdų augščio.

dorius Hassan Ragab, Chou pa
sakė: „Kinijos vyriausybė ir jos 
žmonės palaikys heroiškus Egip
to žmones, kovojančius už nepri
klausomybę Suezo kanale“.

1960 m. numatoma padidinti 
anglies gamybą iki 593 milionų 
tonų per metus. Į pirmąją parti-

... ... . x , « M parinktųjų vad. „savanorių“
mų, kurie paliko be pastogės, kai buvo pristatyta i5 visų 9Varbiau- 
uraganas Freda prieš tris dienas gjų LietuvO3 mieatų IŠ8iųsti įvai

TAIPEI, Formoza, rūgs. 20. — 
Policininkai ir civiliai buvo su
mobilizuoti išgelbėti 20,000 žmo-

nusiaubė šiaurinę Formozą. Ura
ganas užmušė penkis asmenis, 
sužalojo 631 namą, ir apsėmė še
šis miestelius saloje.

• Estų, latvių, lietuvių ir len
kų biologai šiemet rudenį atsidė
ję studijuos paukščių skridimą, 
telkimąsi ir kt.

Kalendorius
Rugsėjo 21 d.: šv. Matas Apaš

talas ir Evangelistas; lietuviški: 
Mantvilas ir Visekintė.

Saulė teka 6:36, leidžiasi 6:52.

rių specialybių žmonės. Tarp jų 
didelę grupę sudarė ir paleistieji 
iš kariuomenės.

Vilniaus radijo teigimu, iš
siunčiamieji tiesiog verkė iš 
džiaugsmo, kad jiems teko tokia 
garbinga misija...

Volgos — Baltijos vandens ke
lią bolševikai yra pasiryžę re
konstruoti, pagilindami dabarti
nį kanalą ir iškasdami naują. 
Tuo būdu norima žymiai padi
dinti pervežamų krovinių apy
vartą, paspartinti laivų praplau 
kimą ir baigti sukurti vieningą

Oras Chicagoj* vandens transporto sistemą Sov.
Oro biuras praneša: Chicagoje Sąjungos europinėje dalyje. Ir 

ir jos apylinkėje — rytoj dali- čia, netenka abejoti, bus taip pat 
nai apsiniaukę, šilčiau ir mažas pasiųsta „savanorių“ iš Lietu- 
lietus. vos. (E.).

TRUMPAI ,Š VISUR
• Vakarų Vokietija. Jungtinės nau->4 televizijos aparatųą, su 

Amerikos Valstybės atsiuntė už kuriuo gali pagauti televizijos
transliacijas iš Londono.

• Ukrainiečių studentų sąjun
ga Muenchene, Vokietijoje, buvo 

tarpyje. VakVokietija pfanuojai 3uruašusi sukaktuvinį akademi- 
dar pirkti ginklų už U/2 biliono)ni kongresą, kuriame dalyvavo 
dolerių iš JAV. visus apie 160 žmonių. Prof.

I Kubijowyczius iš Paryžiaus nu- 
• JAV žmonės praėjusiais me-j rodė, kad šiuo metu laisvajame 

tais praleido gėrimams daugiau' pasaulyje ukrainiečij esą apie 1 
kaip 10 bilionų dolerių, pareiškė milioną JAV-se, pusę mil. Kana- 
JAV moterų krikščionių blaivi-j doje, 20 tūkst. Vokietijoje ir 25

476 milionus dolerių vertės gin
klų į Vakarų Vokietiją naujoms 
ginkluotoms jėgoms. Tie ginklai 
pristatyti keturių mėnesių laiko-

ninkių draugija.

• Į Švediją rugsėjo 7 d. laive
liu pabėgo 12 latvių, kurie atve-
žė naujausių autentiikų iinių į7v 8enatorių Ellender (D., 
apie padėti pavergtoje Latvijoje.^ ,, kuris nep,Unkilj lteireis.

• Naujas televizijos aparatas, i kė apie Korėją? Ellender dabar 
Suomių laikraščio „Iltasanomat“ I lankosi Pietų Korėjoje. Demons- 
žiniomis, Tartu mieste estas tracijos buvo suruoštos Seoul 
technikas Penna Eimer išrado mieste.

tūkst. Anglijoje.

čių
20 tūkstančių pietų Lorėjie 
vakar demonstravo prie.
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par/oOT

Redaguoja J. šObICNAS, 1207 W. Clark Str., Urbana, 111.

Ruzgy, mes tavęs nepamiršonie T

Neseniai iš mūsų bendradar
bio Vyt. Grybausko gautas bu- Prahoje lengvai laimėjo Euro- 
vo laiškas, kuriame iis rašo, . , , ...
kad Prancūzijos krepšinio rink- Pos meisteri ) vardą, galima tik 
tinės treneris Paryžiaus spor-į džiaugtis mūsų moterų pasiekta 
to dienraštyje L’Eųuipe štai ką žaidimo klase.
rašo apie mūsų garsųjį krepši

Po spartakiados buvo galuti
nai sustatyta ir Rusijos vyrų 
krepšinio rinktinė olimpiniams 
žaidimams. Į ją, be 4 lietuvių, 
pateko dar pora milžinų. Su jau 
mums pažįstamu latviu Janiu 
Kruminš, 218 cm ūgio, į Aust
raliją vyks dar naujas, vos 17 
metų turįs, žaidėjas, 207 cm ū- 
gio, ir Akhataev, kuris jau prieš 
metus buvo bandytas ir dabar 
yra padaręs didžiulę pažangą; 
jo ūgis — 232 cm! Taigi ameri
kiečiui B. Russel ir jo ilgiesiems

SUDIEV, PILOTE

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Šį sekmadienį, rugsėjo 23 d., presentantams bent mažutę au-' W. Comber, iš Lawrence, Mass.,
lietuviai futbolininkai turės tre- ką. Pradžią padarykime šį sek-i naujuoju savo vyriausiuoju, taip
tįjį rudens rato pirmenybių su- madiend atvykdami Marąuette gi išrinko jam keturis patarė- Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
.... . ... r» i r j , Ollso tel. KEliaUce 5-4410įsitikimą ir žais su Rocktordo, parko aikštėn! E. š. jus.

(miesto komanda, šios rungty- -------------- -----
nės įvyks gražioje aikštėje Mar- fidujas Maryknoll vadovas 
ąuette parke (prie 67 ir Kedzie 1 Maryknoll misionierių vado-| DR, IRENA KURAS

ltezld. telef. UKoveliilt 0-0017 
Vaandos: 1—3 p. m. fi—8 p. m. 

Penktad. tik po pietų.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį

gatvių), kuri ateityje bus nuo-į Vybė turėjo savo generalinės ka 
latine lietuvių komandos žaidi-Į pįiulos suvažiavimą, užtrukusį

ninką Ruzgi. Kadangi šita ži
nia mums įdomi ir svarbi to
dėl dedame.

“Sp. Apžv.” Red.
“Liūdna žinia mus nustebino 

ir pritrenkė, kad Mykolas Ruz- 
gys, sunkios ligos parblokštas, 
tapo paguldytas Ispanijos ligo
ninėje. Tai jis, kuris buvo pui
kiausias žaidėjas 1939 m. Euro
pos krepšinio pirmenybėse Kau
ne, vėliau Monaco ir Prancūzi
jos krepšinio rinktinių treneris, 
po to įsikūręs Madride ir paga
liau mažame šiaurinės Ispanijos 
miestelyje. Jis buvo pirmasis 
su savo lietuviška komanda nu
stebinęs prancūzus savo nepa
prastu studijuoto krepšinio ži
nojimu, savo gestais, kuriuos 
kopijavo prancūzų krepšininkai,
ir savo knyga apie krepšinį ku- tis. 29:31
„ buvo pirmoji to žanro Pran-. Rafc); „Auga ypatingas susi. ®ungtynė8 baig<amos pa8ek. 
cuzijoje. dom'ėjimas lauko tenisu. Atsi- ( me 37:52.

!,S ° ypac r®‘.7?randa daugiau aikščių ir žaidėjų.į Worcesterio komandą sudarė:
kelt, praktiškąją pusę. Aikštėje] igg4 mctai8 pabaWjo k i (kapitonas) _ 18 taš.

darneinespeję a' sijos spartakiadoje Lietuvos ko-: kų Matušaitis — 8, 2idžiūnas 
likt, taisyklingo judesio, jau pa manda ,alm5]0 pirmą vietą J 2 Garsy8 _ 4 Gasevi{ius _
jusdavo apčiuopiamą na ą. - gta]0 tenise ypa{ pasižymėjo: 10, D. Glodas — 3, Pranskevi- 
pochoje, kurioje teoretiškos kon dvejetaS: gaunoris _ Bal_, _ Ba2iUauskas _ 0.
ferencijos .r brėžiniai juodoje aklB, kur,e 1954 ir 1955 m ; Hartfordo Rt atstovavo: 
entoje stovi krepšinio pagrinde, vle,ų Ruaijos j Mse. lai. Kubihus (kaįitonas) _ 14

mėjo II vietą, o šiemet tapo meis taškų, Kriščiokaitis — 12, Ne- 
teriais ir gavo aukso medalį.: nortas — 6, Kirkutis — 5 ir 
Įdomu, kad ši stalo tenisininkų Bernotas__ 2.
pora yra vienintelė studentų po- Pažiūrėjus į rungtynių eigą,
ra (kiti daugiau ar mažiau dir- būtų galima pasakyti, kad abi
bą sportinį darbą). Saunoris komandos yra daug žadančios
jau baigė medicinos studijas, o ateityje. Ypatingai Worcesteris,
Baltakis studijuoja ekonomiją, nors ir turėdamas jaunas, ne-
Ypač pastarąjį bara spauda ir patyrusias jėgas ir be jokios

... , r> r -t- į sporto darbuotojai, kam jis žai- subrendusio priežiūros, kurios,
mnka, nes ką Rnzgys davė Lie- džja ,auk0 ,r sta)o tcnisus ir ko jems (a rcikia kelint
tuvos krepšiniui, to mes niekada ki., , -• • ,• , _. .. ’. ... I dėl nesitremruoja. kartą šioje apylinkėje tampa nu
nepajėgsime įkainuoti! yfa

TRUMPAI IS RUSUOS i nistainkai Variakojis ir Duške- 
| sas.

Maskvoje įvykusioje sparta- Kitais metais Švedijoje įvyk
siančiose pasaulinėse stalo te

mo vieta, kada ji bus rungtynių 
rengėja. Rungtynių pradžia — 
2:30 vai.

Šiuo metu lietuviai yra lente
lės priekyje ir turi daug vilčių 
tapti II divizijos nugalėtojais. 
Tik gaila, jog jų žygius remia 
taip mažas sporto bičiulių būrys. 
Į rungtynes lankosi apgailėtinai 
mažas žiūrovų skaičius; mato
mai, daugumas pasitenkina jų

23 dienas. Dalyvavo 38 misio
nieriai ir jie išrinko tėvą Joną

(Gydytoja Ir CtUmsąd)
MCI) IKI U IR VAIKŲ LIGŲ 

SPEClALlaT*
TUfl South W e storu AT6BM

(MEDICAL, BUILDING) 
Pirmad,, antrad., ketv. Ir penktai.

Tel. uitam HK I-’iev*. no. l'K 6-733J nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. lr nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — Iv. p. p. fletatad. 11 
vai. ryto Iki S vai. popiet

Ofloe tel. HE. 7-1108 
Rea. u-l. VVAlbrook 5-3766

Su pilotu amerikiečiu kapt. . , . , ..____
Beale, išvykstančiu iš Suezo kana- Į aprašymu spaudoje paskai y u. 
lo į St. Petereburg, Fla., atsisvei- Matant šį mūsų sporto mėgė-
kina papūga. Kapt. 4 m. dirbo Su
ezo kanale. . (INS)

jų atšalimą, kyla klausimas, 
kaip ilgai mūsų futbolininkai 
pajėgs sportuoti, nesusilaukda

‘JR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 Ir •—»

he&tadleniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvirtad. lr sekmad.

OR. ANNA BALIUKAS^
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

8S22 So. Western Avenue 
Vai.: kasdien 10-12 vai. lr 7-8 vai. 

: vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečla-žiame Maironio parke, prie ne-Imi moralinės (jau nekalbant a-«enia7uidarX kuu laiku .usUaru.
didelio skaičiaus žiūrovų, aikš-:pie materialinę) paramos? Juk 
tėję pasirodo šeimininkų koman ; jie, kaip ir kiti mūsų veikloje 
da, vedama kapitono A. Glodos. pasireiškiantieji asmenys, norė- 

. Juos paseka Hartfordas, ve- tų reikalauti tam tikro dėmesio
draugams priešininkų bus bent (jarnas kapitono V. Kubiliaus. ir paramos
jau ūgiu. Vyt. Gryb. Trečio ketvirčio gale šeimi-

Red. pastaba. Kalbant apie nįnkaį įma ginčytis. O koman- 
sportą Rusijoje, tenka pridurti (jog kapitonas Glodas žaidžia so- 
keletą ką tik gautų žinių iš Lie- lo ir ima duoti patarimus teisė-
tuvos. Dėl visiems žinomų prie- jams. Ta proga svečiai pasinau- 
žasčių žinių šaltinis yra paslap- įr trečią ketvirtį veda( jį

turime pripažinti, kad mums a- 
kis atvėrė Ruzgio patyrimas.

Ir štai šiuo metu pirmo jo Eu
ropos milžino krepšinyje Lubi
no partneris yra labai nusilpęs. 
Prancūzijos krepšininkai jam iš 
visos širdies linki greito pasvei
kimo”.

Prie šių linkėjimų prisideda ir 
visi be išimties lietuviai sporti-

kiadoje pirmąją vietą krepši
nyje laimėjo Latvija, nepralai- 
m'ėjusi nė vienų rungtynių. Dėl 
antrosios vietos turėjo peržaisti j lietuviai.
Lietuva su Kazachstanu. Mote- Pernai metais prieš TSRS — 
rų grupėje Maskva tapo nugalė- Rumunijos tarpvalstybines rung 
toja, laimingai įveikusi Lietuvą tynęs Baltakiui būvo suteiktas 
57:56! Rungtynės buvo nepa- sporto meisterio vardas”, 
prastai įtemptos iki paskutinės
sekundės. Lietuvaitės vienu me- HARTFORDAS SUKLUMPA 
tu vedė net 14 taškų skirtumu. ■ Neseniai tarp Hartfordo Ryto 
Turint galvoje, kad Rusijos mo- ir Wcrcecterio LSK įvyko drau- 
terų krepšinio rinktinė neseniai giškos krepšinio rungtynės. Gra

Jr

Oflso telefonas: PR 8-3129 
Res telef. W Al brook 5-5078

Ofiso teL C Ll t f side 4-2388 
RealdencIJos: LAfuyette 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS

1724 VVest 47th Street 
(Kampas 47U> lr Hermitage) 

Vai.; nuo 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak.
Šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr.

Ttl. ofiso TA. 7-5557, rea. RE. 7-4888

DR. FRANK C. KWINN
(h VIIM" INS KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vaJ. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:20 
Uždara treč. visą dieną lr Aeštad. vak.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 North tVacker Drlvs 

(Civic Opera House, kamb. 868) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 6-2294 
5002 West 10 Ui Str., Cicero 

Vai. kasd. 5—8, šeštad. 1—8 
TeL TOunhall 3-0959 

Kitu laiku ir trečiad. susitarus 
Rezid. tel. HEnilock 4-7030

Jau seniai nusistovėjęs dės
nis, kad be talkos nebus nieko 
padoresnio pasiekta. Yra gali
ma paskirai šį tą sukurti, bet 
labai greitai galima ir tą sukur
tą vaisių numarinti.

Chicagos lietuviams būtų di
delė negarbė, jei įsteigtoji fut
bolo komanda negalėtų gyvuoti 
vien tik dėl jų abejingumo ir 
dėmesio nerodymo. O juk tiek 
maža tereikia: ateikime kas ant
rą sekmadienį į rungtynes ir 
retkarčiais paskirkime mūsų re-

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą.. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect (1-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. ir 

' šeš’ad.
Ree. tel. GRovehill 6-5603

Tel. ofiso PKospect 6-2240
PKospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. VVood Street

PriSmimo vai. nuo 2—4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. ir penkt. 
Trečiad. ir sek. uždaryta.

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IB 

HPKO. MOTERŲ LIGOS
Ofisas lr rezid.: 2410 W. Slst SL 
Tol. PKospect 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antri, 

Trečlad. lr Penktad. 6-9 vai. vak. U
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

S. Zabulis

FUTBOLININKAI PIRMEN. 
RUNGTYNĖSE

Šiuo metu turbūt nerasime 
niso pirmenybėse Sovietų Rusi- nė vieno Chicagos lietuvių spor-
jos komandoje dalyvaus ir keli i to mėgėjo, kuris būtų negirdė

jęs apie vietos lietuvių futbolo 
klubo “Vainutas” futbolo ko
mandą, jau pradėjusią antrą se-
zoną amerikiečių pirmenybėse. 
Taip pat ši vienuolikė ir ki
toms vietovėms irgi yra žinoma, 
nes ji jau yra padariusi išvykų 
.į kitus miestus bei rungtynia
vusi su tenykštėmis komando
mis.

MOVING
) ii ‘i’

v BENIULIS atlieka įvairius 
jerkraustymus ir pervežimui 
š tolimų ir artimų atstumų.

Tel BI. 7-7075 arba 
PK 8-984.2

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
(Kampas 47-tos lr Damen Ave.)
VaL kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. lr kitu laiku pagal sutartj. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: VVAlbrook 5-3048_

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2S24

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-&, treč. lr šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEYIčlŪF
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•317 South Westen Aveiu 
Chicago 29, IU. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpublio 7-4900 

Rezidencija: GRovehill 6-8181

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

'Office: 10748 South Michigan Ave. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. V., 
išskirus trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllmas 5-9768 
Buto B E veri y 8-3946

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Atmu
VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak. 

Trečiadieniais, šeštadieniais lr 
sekmadieniais uždaryta

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiNiiiiiiniiimuiB

STATYBAI 
(R NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
/isokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai 
Raštinė atidara kasdien nuo

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 W. 69 St
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Wlūpple Street
(Arti Archer Ave.)

Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4949 
Namų — CEdarcrest 3-7 786

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

S267 South Halsted Street 
Vai. 1 iki 4 v. p. p. lr 6—8 ▼. vak.

Šeštadieniais 1—4 v. p. o-

DR. T. DUNDULIS '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:10 v. 
vąk. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutartj 
OfLso tel. Vlrginia 7-0036

Besldencljoe Ul. BEverlv 8-8844 

T»L ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Speo. moterų ligos lr akušerija)

4055 Archer Ave. * 
Kampas Archer tr California Ava.

VAL.; 2—4 lr 6—8 V. p. p.
Sešt. 2—7 vai. p. p., 
Išskyrus sekmadienius

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR (7411RURGAI 
3259 South Halstad 8t. 

Kasdien 2—7 vai. vak. Sežtad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 3487 
W. 62nd St., tel. Republio 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzie lr Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

TeL ofiso PRoepeet 6-9400
Rezid. PRoepect 6-9406

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlūtfi)

GYDYTOJA IR CHIRURG1 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-2 p.p. ir nuo <-> vaL 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečladlsalala 
ir kitu laiku tik susitarus.

Dr. j. vaitaitis
GYDYOOJAS IR CHIRURGAi 

1407 So. 49th CL. Cicere 
Kaadlen 10-12 vai ryto lr 6-1 raL

vak. ReštadlenlaU 19-2.
Trečiad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLymplo 9-1381
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Ofiso telef. YArds 7-1166
■estrtencijos — STcwart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
’ 'kampos Halsted lr 3 5-ta gatve) 
VAL 1—4 lr 6:30—8:30 p.p. kaa-

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro if dt0n Išskyrus trečiadienius. Atidara
šeštadienia'a iki 8 vai. vakaro. ______ šeštadieniais i—4 vai,________

■iimuuiuiiiiuiiHiiiiimimiHHimiuniH Tel WA]brook 5.2670
Res. HUltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
j (JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue 

TAL. Z—4 p. p. lr nuo 7—9 v. vak
i Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublie 7-2200
8PECT. CHIRURGINP.S IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69 th Street

▼AL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt.
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. lr 
kitu laiku susitarus telefonu.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akle: pritaiko aklnlna, 

keičia stiklus lr rCaeue.
4455 So. Oaliforni*- Ave., OUeago 

šaukite YArris 7-7384 
Priima: vakarais 6 Ikt 9; AeAtad. 

10 vai. ryto iki 4; trečlad. lr eeknead. 
tik susitarus.

Tel. ofiso. Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 9-9741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAa 

802 West 31rt Street 
Kamp. Halsted lr 81-mos gatvių) 

Prl#mimo valandos kasdien: 1-4 p.p, 
lr nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet. 

Tel. ofLso 1»R. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vak.

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutartj

Tel. ofiso CA 6-0257, rea. PR 6-6659

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Halsted Street

TeL ofiso CA 6-0257, rea. PR 6-5659 
Rezid. 6600 S. Arteslan Ave.

VAL. 11 ta. r. Iki S p. p.; 6—9 v. 4.

DR. G. SERNER
IdETl VIS AKIŲ GYDVTOdAa 

▼Iri 95 metų patyrimo
Tel. Y Arde 7-1826 
Pritaiko aklnlna 
Kreivas akis 

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dlrbtuvB 
756 Wes( S5th 8treet 

Vai. nuo 10 Iki 2. nuo 6 Iki B. trs- 
čtad nuo 10-12, penktadieni 16-9 16 
teštadtentais 10-2 vai. popiet.

Tel. efiso PR. 6-8838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GTDYTOJA8)
2500 West 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. lr 7:80 
Iki 9 vai. Trečiad. lr šešt. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-16 95

DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIV UGŲ SPECIAUSTS

PRITAIKO AKINIUS

Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. pagal 
susitarimą Išskyrus trečiadienius

2422 Mest Marąuette Rd.

TeL ofiso YA 7-4787, rea. PR 6-195U

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 S. Ashland Ave. (kamh. III)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečlad., Aeft 

tad. lr sekmad. tik pagal sutartj. 
Jeigu neatsilieps vlršminėtl telefonai

šaukite Mldway 3-0061

P. ŠILEIKIS, 0. P.
OrthoiMslaa - IhsHezlstas

Aparatal-Protezal, Med. ban 
dažai. Spec. pagalba kojom 

(Arch Supporte) Ir LL
Val.: 9-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 63rd SL Chicago 26, OI. 
Tel. PKospect 6-5084.

Chicago Savings and Loan Association nanjal 
statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti | 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 
Opening, {vykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 
pinigams laikyti yra ajidranstose taupymo ben
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, tarinčios šitokius ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks; kai kurios bendrovės yra patogesnės tanpytojnl, visada išmokėjo ir temoka aukštesnius dividendai 
ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimas.

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 32 metus, visada Išmokėdavo taupytojams visas taupy
mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iškeičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
kias pinigines operacijas.

Chicago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,000,000. 
Kviečiame visus pss mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsi klausiu to.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 South Westem Avenue Tel. GRovehill 6-7575 Chicago,Illinois

CLTRRKNTI.Y — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

Telefonas REIIance 6-1811

OR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVI8 GYDYTOJAS)
8925 Mest 59th Street 

VAL. 1—4 popiet, 6:80—8:80 vak.
. Trečlad. pagal sutarti 

j ToL ofiso ir buto OLymplc 2-4156

DR. P. KISIELIUS
j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

♦938 W. 15th St.. Cicero
Kasdien 1—l v. Ir 6—8 v. vakar*. 

Išskyrus trečiadienius 
Butas 1526 So. 49th Ave.
SsAtadlenlais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, jei 
neatsiliepia, Aauklte KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURO. 

4146 S. Archer Ave. 
j VAL. Kasdien popiet nūn 12-2:80 v. 
į Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-2:66 v.

TreAtadlenl tllr I

Skclbkitės “Drauge”!

Edvino'5

Skclbkitės “Drauge”!
DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
2334 S. Oakley Ava., Chicago 8, III. TeL

■ntered es Second-Class Matter March II, 1916, at 
Under the Act of March B. 1879.

PnMIeked

7-66411 7-9649

Ckloage. nilao*.

daily, evept 
by the

Lltkuanlan Cathollo P 
PRUNTIM1CRATA: 
Chicagoj Ir Cloerol 
Kitur JAV tr KaaadoTk 
IMelenyje

esą Ass’n SUBSCKIPTIOM RATM
Bundaya 86.00 per year outside of Cklcage

86.00 per year ln Chicago A Clseeo
i Boolety 18.00 per year tn Canada 

Foreign 111.80 per yeu.Metams H metų B mBn. ■ u>9a
89.00 5.00 42.78 It.M
88.60 84.&e ĮSAS 4L6S

811.66 85.16 45.66 41.66

Redakcija etralpenios t*l«o savo nuottdra. Meennandotų_____ ___
sauga. Juos gražina Mk 15 anksto susitarus. Redakcija ui ekedMaaa

>Mxnų kainos prlstaadlaseoe gavus------
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NEATMEZGAMAS MAZGAS
Neatrodo, kad ir antroji Londono konferencija Suezo ka

nalo krizei spręsti bus sėkminga. Daug kas pripažįsta, kad 
JAV sekretoriaus John Foster Dulles planas yra geras ir kad 
jo pasakytoji konferencijoje kalba buvo rimta, įspėjanti ir 
padarė gerą įspūdį, bet vis dar abejojama, ar ir šį planą bus 
galima įvykdyti.

Problema yra perdaug sunarpliota. Egipto diktatorius — 
perdaug užsispyręs. Sovietų Rusija nesulaiko savo užkulisinės 
veiklos — arabiškųjų tautų kurstymo. Vakarų demokratijų 
frontas nėra vieningas, šitokia situacija privertė valstybės sek
le torių Dulles Londono konferencijoje ir stipriau pasisakyti, 
primenant, kad Amerikai rūpi surasti tinkamą Suezo kanalo 
sprendimą ne dėl to, kad jai rūpėtų savi interesai kanalo zo-

KOVA DfiL IMIGRANTŲ BALSŲ
DR. ALBERTAS TARUIIS, IVaabinrtcn D C.

KEFAUVER MIIAVAUKEE, WIS.

Rinkimų metu kiekvienas bal
sas svarbu. Juk jo vertė yra vie 
noda, ar jis bus atiduotas čia 
gimusio ir augusio piliečio ar 
tokio, kuris čia neseniai teatvy
ko ir įsipilietino. O tokių yra 
šimtai tūkstančių. Daugelis jų 
iš viso pirmą kartą balsuoja šia 
me krašte.

Abiejų politinių partijų stra
tegai šį reikalą pilnai įvertina. 
Todėl ir aiškūs pažadai jų rin

noje, bet labiausiai dėl to, kad ši problema liečia Amerikos drau- kiminėse platformose išvaduoti
gus, o svarbiausia — pasaulio taiką. Gi pasaulio taikos atstei- 
gimo ir palaikymo darbai yra JAV darbų programos pirmoj 
vietoj.

Labai ryšku, kad paskutinėmis dienomis pasikeitė ir JAV 
visuomenės viešoji opinija. Jei maždaug prieš savaitę daug kas 
galvojo, kad reikia kiek kantriau palaukti, nes Suezo kanalo kri
zė gali savaime atslūgti, tai šiandien jau laukiama veiksmų iš 
vyriausybės pusės ir dėl to pasidžiaugta tuo faktu, kad p. Dul
les išskrido į Londoną, veždamas ten savo vyriausybės šešių 
punktų planą. Kai Londono konferencijoje pasireiškė nesklan
dumai, visuomenėje pastebimas didokas susinervinimas.

Visuomenės opinijoj reiškiasi baimė, kad, nepaisant JAV 
vyriausybės rūpestingų ir nuoširdžių pastangų išvengti konflik
to, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos vyriausybės gali pasi
likti prie savo nusistaymo — panaudoti jėgą, kad Suezo kanalo 
zonoje būtų atstatyta bet kokios formos tarptautinė kontrolė, 
jei Egipto prezidentas Nasser atsisakys pats tai padaryti.

Antroji nuomonė, kuri seka pirmąją, yra ta, kad, Britanijai 
ir Prancūzijai užsispyrus pajudėti savo laivais ir aviacija į Su
ezo kanalo zoną, arabų pasaulis tikriausiai pultų į Sovietų Ru
sijos meškos glėbį, atsidurdamas jos įtakų sferoje, o gal ir sa
telitų padėtyje.

Vienas labai žymus tarptautinių reikalų stebėtojas šiomis 
dienomis kaip tik yra pareiškęs, kad arabų pasaulis sėdi ant 
70% pasaulio naftos rezervų viršaus, ir todėl, jam patekus so
vietų kontrolėn, įvykis būtų liūdnesnis ir skaudesnis, negu pa
stumiant Kiniją Rusijos link.

Kitas žymus tarptautinių įvykių komentatorius prieš porą 
dienų priminė valst. sekr. Dulles padarytą pareiškimą Suezo 
krizei prasidėjus, kad karas bet kurią valandą gali užsiliepsnoti. 
Tęsdamas toliau savo pastabą, komentatorius pastebėjo, kad: 
“blogiausia, jog šis jo pareiškimas galimai ir šiandien tebėra 
teisingas”.

Daug yra ir taip galvojančių, kad Suezo klausimą reikia 
perkelti į Jungtines Tautas, o Nasser esąs tokioj būklėj, kad 
jis galįs tai ir padaryti. Priduriama dar ir tai, kad Nasserio po
zicija šiuo metu yra tuo gana tvirta, kad Vakarų jėgos yra 
pripažinusios jam teisę kanalą nacionalizuoti. Dabar klausimas 
yra toks: ar Egiptas turi teisę vienas kontroliuoti kanalą, nes 
yra surištas tarptautinėmis sutartimis ir iš jų kylančiais įsi
pareigojimais.

Atrodo, kad ir po antrosios Londono konferencijos Suezo ka
nalo problema ilgokam laikui pasiliks neatmezgamu mazgu.

Sovietų pavergtas tautas. Dabar 
jau prasidėjo šitų pažadų aiški
nimas.

Štai rugsėjo 3 Detroite kal
bėjo prezidentinis kandidatas 
Stevensonas. Žinodamas, kiek 
daug detroitiečių tarpe yra atei
vių, tebepalaikančių ryšį su sa
vo senosios pavergtos tėvynės 
reikalais, Stevensonas dalį kal-

reapublikonun, kad jų administ
racija tylėjo, kai Poznanėje vy 
ko si:kilimas.

Respublikonai neliko skolingi. 
Parl''oq pirmininkas Leonard 
W. Hali mčia diena iš ryto 
davė snaudai pareiškimo tuo pa 
čiu reikalu užbėgdamas Steven
sonu i už akių.

"Ręspublikonu platforma aiš 
kiai pasisako už. tautų išvada
vimą ir ansisnrendima visose 
šalyse, kurios kadaise buvo lais 
vos ir iš kuriu yra kilę tiek daue 
mūsų geriausių piliečiu”, Hai, 
pasakS. “Raudonoji armija 1955 
m., pirma kartą po Antrojo Pa
sauline karo pasitraukė atgal 
kai Austriia l'ko išvaduota. Res 
publ konu parti ia stipriai remia 
satelitų kraštu išvadavimą ir y- 
ra tikra, kad jos energinga po
litika, laikui bėgant, atkurs ne

bos paskyrė jiems užtikrinti, priklausomybę tu tautu, kurios 
kad demokratai rūpinsis jų tė- ( dabar velka raudonosios vergi- 
vynės išvadavimu. • :j0B kolonijų jungą".

išsipildę. štai viename it prana
šauta Eiasnhowerio liga, kita
me vėl orlaivių nelaimė ant Can- 
von su 123 užmuštais keleiviais. 
Viena iš paskutiniųjų pranašys
čių sako, kad 1959 m. rugpjū
čio 16 aukrės pasaulį labai bai
si nelaimė.

Bendandi n'.’ra joks magas. 
Jis yra gilus mokslininkus, ku
ris gerai pažįsta kosminį moks
lų, kaip astronomiją, meteorolo
giją. geograf:ką, kosmobiologi- 
jų ir kosmopatologiją.

T. B. Mikalauskas

Žodis Darbo dienai
NCWC socialinės akcijos sky

rius Darbo dienos proga išleido 
atsišaukimą, kuriame primena, 
kad darbdaviai ir darbininkai tu 
ii pareigą paklusti Dievo nu
tiestiems keliams. Primenama, 
kad geras dalykas yra kolekty- 
v.nes darbo sutartys, bet jos vi
so reikalo neišsprendžia. Reikia 
ir darnaus bendradarbiavimo 
dvasios.

“Mes jieškosime kiekvieno 
taikingo kelio kovai su komu
nistine žmonijos vergija”, jis 
pareiškė audringai pritariančiai 
miniai; “mes dieną ir naktį spau 
sime, vadovaudamiesi išminti
mi ir remdamiesi jėga, laisvės 
reikalą, kuris yra Amerikos is
torinis pašaukimas”.

Ta pačia proga Stevensonas 
pasityčiojo iš respublikonų už

Leisdamas suprasti kad už 
šių žodžių slypi reali jėga. Hali 
pridūrė, kad “NATO iki šiol bu
vo daugiau karinė organizacija: 
dabar vra plečiama ir jos poli
tinė veikla, kas suteiks priemo
nių suderinti visu organizacijos 
narių politiką tokiais klausi
mais, kaip satelitų išvadavimas 
ir Vokietijos suvienijimas”. 

Rinkikas, girdėdamas abiejų 
1952 m. duotą pažadą išva- ,sa^9 pažadus ir argumentus, ga

Demokratų kandidatas į viceprezidentus Estes Kefauver, lan
kosi Milwaukee, Wis., kur jį čia matome po rinkiminės kalbos ap
suptą fotografų ir gerbėjų. (INS)

Pranašauja žemyno dingimą
Faenzos mieste, Italijoj, gy- vena vienu du su seserimi Jani- 

vena nuostabus žmogus, Rafae- na, kuri išverda valgyti ir prižiū

nuo užszsenejusių 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 
TV. kurie kenčia nuo SENU AT

VIRU SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ,
nevali ramiai sSdett lr naktimis 

j miegoti, nes Jų užsisenBJuslos žaizdos 
i ateiti Ir skauda. Kad pašalinti tų 
m-žBJtinų lr skaudBJlmą senų atvi-

lis Bendandi, kuris jau per 30 
metų yra tiksliai išpranašavęs 
daug dalykų. Iš kur jis visa tai

n namus.
Jo mokslo metodas prasideda 

klausimu: kas yra krizė? Po
JU
duoti pavergtas tautas ir to pa
žado pamiršimą po rinkimų. Tai 
kydamaais prie gausios Lenki
jos išeivių kolonijos Detroite, 
Stevensonas taip pat apkaltino

AR IŠSKALBS?
“New York Times” savaitinis 

žurnalas deda straipsnį apie da
bartinę Kiniją, kurį parašė Ki
nijoje gimęs amerikietis A. Do- 
ak Barnett, dabar Hong Konge 
vedąs JAV universitetų palaiko
mą tyrimo stotį. Jis pasakoja, 
kad įvyko kinų komunistų par
tijos kongresas. Paskutinis įvy
ko prieš 11 metų tolimo Jenano 
užkampio kalnynuose. Dabar
tinis — buvusios galingos kinų 
imperijos sostinėje Pekinge, kur 
buvusių imperatorių rūmų sto
gai auksu blizga. Per tuos 11 
metų komunistai nustūmė buvu
sios vyriausybės galvą Chiang 
Kai-sheką į Formozą (Taiwan)

tas’ ir ‘bo'bų piejagląl’ (dauguma 
kinų yra bemoksliai, ^beraščiai), 
nes jų vieton liepiama svarstyti 
dienos įvykius, kaip jie reiškia
mi partijos spaudoje, per radiją 
ir lapeliais.

Kiekvieną dieną maži kinų bū 
reliai (nuo 6 iki 12 žmonių) tu
ri privalomai susirinkti ‘studijuo 
ti’ diktatūros skelbiamą ideolo
giją ir politikos siekimus. Ty
lėti susirinkime uždrausta — 
kiekvienas turi atsistoti ir kal
bėti. Jei reiškėjo mintys kiek 
skiriasi nuo oficialiųjų, jo pro
tas kitų dalyvių tol ‘skalbia
mas’, iki pasidaro toks ‘grynas’, 
kokio diktatūra nori. Galutinis 
visos šitokios įkyrios propagan-

atsakė: ‘Mums tai buvo ženk
las, kad ateitis bus geresnė, ne
gu praeitis. Stalino nuvertini
mas tebuvo žingsnis kitų eilėje. 
Jau pirmiau pajutome, kad vyks 
ta permainų. Man akis atidarė 
vyriausybės žygiai sudrausti gir 
tuokliavimą, nors ji iš degtinės 
pardavinėjimo ima didelius pel
nus. Kitas dalykas buvo pensi
jų įstatymas. Dabar pensijon 
galės išeiti daugelis senų spe
cialistų. Reiškia, vyriausybė ri
zikuoja. Arba vėl — ūkinin
kams paliekama daugiau mais
to, darbininkai nebeareštuoja- 
mi, kad pavėluoja arba neatvyk 
sta į darbo vietą, slaptos poli
cijos nagai šiek tiek apkarpyti, 
kaliniai ’ grįžta. Tas viskas 
mums labai svarbu dėl to, kad 
praeitis iš tikrųjų pasiliks pra
eitimi’.

Tačiau, jei S. S. kraštų sąži
nė kyla, ji dar nesiekia linijos, 
kuri nustatytų visų piktybių 
šaknį. Visgi daugelis jaučia 
naujų idėjų reikalą. Net bedie
viai sako: ‘Žmogui tikėjimas 
būtinas’. ” V-

li su jais sutikti ar nesutikti 
Negalima tačiau nesutikti su 
Hali raginimu “visiems įvairios 
tautinės kilmės amerikiečiams, 
sudarantiems mūsų didžią ben
druomenę, aktyviai dalyvauti 
politinėje veikloje”.

Vienas tokios veiklos pareiš 
kimų—balsavimas. Pats geriau-

sužino ? Iš žvaigždžių judėjimo, to jieško krizės pasekmių iš me-

Bendandi savo raštinėje turi 
nemažą kartoteką. Kortelės iš
margintos geometrinėmis figū
romis, skaitlinėmis ir datomis. 
Štai ant vienos užrašyta kas at
sitiks 1957 m., ant kitos kas 
atsitiks 1962 m., ant trečios kas 
bus 1974 m. ir t.t. iki 2012 m.

sias demokratas ar respubliko-' Pagaliau dar vienoje pažymėta,
nas , jeigu jis lieka namuose 
ir nebalsuoja, yra bevertis sa- 
o partijai — a dead fish.

KAS NUTIKO LIETUVOS
"KARO LAIVYNUI"?

Lietuva nebuvo karinga vals
tybė. Vienas iš įrodymų — tai 
faktas, kad visas jos “karo lai
vynas” susidėjo iš vienintelio 
minogaudžio “Prezidentas Sme
tona”.

Praėjusio karo metu šimtai 
galingų karo laivų nuėjo į dug
ną, bet “Prezidentas Smetona” 
išsilaikė. Deja, jis nebepriklau
so Lietuvai, būdamas įrašytas 
į sovietinio karo laivyno sąra 
šus, kaip vienas iš “štorm” kla
sės laivų.

Naujas "Prezidento Smeto
nos” vardas — “Pirmūnas”, ku
ris irgi jau pakeistas iš anksty
vesnio vardo ”M-59”. Tokios ži
nios įrašytos į plačiai žinomą 
informacijos knygą “Jane’s 
Fighting Ships”.

kad 2521 m. visai pranyks vie
nas žemynas. Ar Europa? Ar 
Azija? To dar negalįs pasakyti.

Šis ateities žinovas yra links
mas ir simpatiškas žmogus, 63 
metų. Jo studijos kambarys 
tamsus. Sodelyje turi observa
toriją. Antras jo kambarys yra 
kvadratinis, baltomis sienomis, 
kuriame laiko trapidometrą, azi- 
mutografą ir inklinografą. Gy-

i teorologinio, telūrinio, magneti
nio ir fiziopatologinio taško. Po 
viso to seka kosminis metodas.

Jis kritikuoja Einšteiną, tvir
tindamas, kad Newtono įstaty
mas apie dangaus kūnų atrak
ciją yra tikras. Šiuo įstatymu 
remiasi visas Bendandi moks
las. Iš žvaigždžių judėjimo apie 
saulę atspėja ateitį. Ir tokiu 
būdu jis rado, kad 2521 m., ba
landžio mėn., bus toks baisus 
dalykas, jog dings vienas žemės 
kontinentas.

Jis turi surinkęs laikraščius, 
kuriuose buvo aprašyti jo pra
našavimai ir savo laiku tiksliai

-ų tr skaudžiu žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins jusu skaudSji- 
nia ir galėsite ramiai miegoti nak-
). Vartokite Jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. JI talpg* pašalina 
nležBjluių Ilgos vadinamos PSORIA- 
318. Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
radlnamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimų 
arpplrščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
įtinstančios, suskilusios odos dedlr- 
rlntų, odos Išbėrimų lr t. t., taipgi 
Inkama vartoti vaikučiams, kada pa 

ilrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gydue^» nuo_l»- 
rirtlnlų odos Ilgų. La
-ulo Ointment yra 
parduodama po 76 
ot., 11.25, ir $2.60.
Pirkite vaistinėse Cbl 
cagoj Ir apylinkėse—
1£llwaukee, Wlsc.,Ga 
ry. Ind.lr Detroit, Ml- 
:blgan arba rašyki
te Ir atsiųs kits Mo
ney order |

LEGULO, Department D. 
6618 W. Eddy St. Chicago 84, I1L

ELE MAZALAITĖ ž«šl ftfc

PJŪTIES METAS
salą, kraštą apjungė, suorganiza dos tikslas yra sukurti naują 
vo aštrios partinės diktatūros žmogų — ‘socialistą’, kuris sa- 
santvarką, išnaikino ar prislopi- vo protą ir valią yra pavedęs

ROMANAS

no visą opoziciją, apiplėšė pla
čius visuomenės sluogsnius, su- 
kolektyvino žemės ūkį, suvals
tybino pramonę bei prekybą ir 
vykdo ambicingą industrializa
ciją. Be to sukūrė stiprią ka
riuomenę. Vienu žodžiu, Kinija 
vėl tapo viena galingiausių, jei 
ne pati galingoji valstybė Azijo
je. Toliau Barnett rašo:

partijai, kalba jos kalbas, gy
vena, kaip ji įsako, ir kovoja 
jos revoliucines kovas. Propa
ganda parlekia visus — tolimo 
užkampio beraštį kaimietį ir di
džiausių universitetų profeso
rius. Ji ypač paveikia jaunimą. 
Bet tik ateitis parodys, ar ji 
iš tikrųjų padaro ‘naujus žmo
nes’. Ta ateitis pasauliui būtų

“Tačiau ateičiai svarbus klau' liūdna ir grasi, jei diktatūros
simas — ar komunistai pasigavo 
tautos širdį bei valią? Kinai juk 
turi labai seną, savitą kultūrą 
bei pasaulėžiūrą, kuri yra se
nesnė negu daugelis mums ge
riau žinomųjų. Diktatoriaus 
Mao ir jų bendrų diktuojami 
septyni milionai komunistų vi
sais žiauriais ir nežiauriais bū
dais, baime ir prievarta siekia 
varu išrauti šešiuose šimtuose 
milionų žmonių senąją kultūrą 
ir įdiegti naują, paremtą Mao 
aiškinamu ‘marksizmu ir leni
nizmu’. Darban įkinkytas net 
taip vadinamas kuntaplinia paš

propagandai iš tikrųjų pavyktų 
padaryti savo galybę atgavusią 
Kiniją raudonųjų ‘robotų’ kraš
tu”.

MAINOS RŪBAI MARGO 
SVIETO

Anglijos valstybinio radijo 
žurnalas “The Listener" skelbia 
rusų kalbą mokančios savo ben
dradarbės Maria Harari kelionės 
įspūdžius po Sovietų Sąjungą. 
Sako:

"Vieno reniuko paklausiau: 
‘Ar apsidžaugei, kad apie Sta
liną pradėjo tiesą skelbti?* Jis

71 tęsinys

Tada jis nutvėrė motinos ranką ir sušnibždėjo;
— Aš matau------------- Aš žinau, motin, — tarė

garsiau, — kad tavo širdis plyšta, bet aš nieko ne
galiu ------------ .

— Dievo valia, — pasakė ji ramiai ir jo ranka 
nukrito. — Nėra ko plyšinėti širdžiai dėl žemės daly
kų, juk širdis tiktai viena, — ji šyptelėjo ir palinga
vo galvą. — Ji tiktai skauda. Ir gaila, kad viską iš
ardys, kiek reikės vargti paskui prasikuriant, kaip 
po gaisro.

— Tu manai, — jis negalėjo nė kalbėti, — tu
-------- sakai, kad tiktai laikinai? O, motin, kokia tu
keista!

— Kur esi girdėjęs, kad Dievas baustų be atly
dos. Kartą jau bėgo rusai, bėgs ir vėl.

Jis norėjo kvatotis iš visos gerklės, jis norėjo 
atvert ją už pečių ir kratyti, kol ji atgaus protą, ir 
kalbėti jai protingai ir aiškiai, kad nėra jokios vil
ties, kad tiktai senos bobos, nesuprantančios politikos 
ir pasaulio rinkos, gali galvoti, jog kas nors atsitiks, 
išgelbės.

Bet ji jau žengė pirm jo ir žvalgėsi, ir jam atro- tų dvasių. Tiktai niekas nepadeda nuo tų nelabųjų, 
dė, jog ji vaikštinėja, kaip klėtyje ir žiūri, kiek dar kurie rytoj užims namus, ir šitą kadugių pievą. — Ne- 
gijų siūlų liko, kiek duonos kepalų, ar greit reikės ilgam, — sako ji ramindama save, ir kaip benaikintų, 
naujos. — Jis norėjo bėgti, jį smaugė jos ramumas! atliks kokia kadugio uoga, kuri vėl pavirs medžiu, 
ir tikėjimas, bet tiktai žengė iš paskos. t Taip atėjo jie per jaują, motina girdėjo dobiluo

Kitos žinios yra tokios: van
dens išspaudimas — 350 t tuš
čias ir 525 t su pilnu pakrovi
mu; dydis — 183U>x241/įx8M> 
pėdų; pajėgumas — 1850 a. j.; 
greitis — 16 mazgų arba 19 my
lių į vai,; gali paimti anglies — 
160 t; apginklavimas — “3” pa- 
trankėlės ir trys kulkosvaidžiai 
(taip buvo ant “Prezidento Sme
tonos” ; dabartinis apginklavi
mas nežinomas) ; įgulą 48 
žmonės; pastatytas — 1917 m. 
Vokietijoje.

Nėra jokių žinių, kur "Pir
mūnas” dabar priskirtas.
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KNYGA,
Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.

.. PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 
ROMANAS

Didelė Lietuviškos buities knyga, 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jury 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukštienės, 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
434 psl. Kaina $4.00.

Užsakymas ir pinigus siijskite 
DRAUGAS 

23.84 So. Oakley Avė., 
Chicago 8, III.
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Kartais jis nudžiugdavo, kai matė kaip ją vėrė 
sopėjimas, lyg užlipus ant spygliuotos vielos. — Taip 
buvo, kad širdį labai skaudėjo. Ji tikėjo, jog laikinai 
išeina, arba, jeigu ne jinai, tai Jonas ateis tais pa
čiais keliais, bet negalėjo nejusti, kaip einant žemė 
traukė žingsnius, kaip raudojo apkabinus kojas ir 
maldavo: nepalik! Kiekvienas laukas priminė, kiek 
saikų javų davė iš savo delno, kaip giliai laikė van
denį, kad gintų nuo sausros, kaip tvirtai saugojo ru- pasirodyti

se žiogus, ir pralėkė peteliškė, ir birėjo sėklos, jos 
susigėrė į žemę, kaip užkasami pinigai, kad kada 
nors, atlikus reikalingą užkeikimo apeigą, jie iškiltų 
tarnauti bitei, gyvuliui ir žmogui.

Iš paskos eidamas ūkininkės sūnus regėjo tik
tai lapkričio tuštumą, jis tiktai žinojo, kad čia do
biliena. Lygiai taip, kaip žinojo, kad čia buvo pra 
leidęs dalį savo gyvenimo, bet negalėjo jo iššaukti

gius, kad vėjas neišlankstytų. Ir dainos rugiapjūtėje 
kritusios, kaip palaidi grūdai, rodos, dabar buvo iš
augę ir skambėjo jos širdyje. — Ji pasilenkė, jai pa
sirodė, kad gyli varpa, bet baltas smailas akmenėlis 
buvo toje vietoje, ir jį pasiėmė ir įsikišo į priejuostės 
kišenę.

Kad aš galėčiau taip jausti, — krimtosi jis eidamas 
iš paskos, ir spaudė kišenėse kumščius, — jis taipgi 
pasilenkė pasiimti akmens, bet tasai buvo šaltas ir 
šiurkštus ir išslydo iš jo pirštų, tarytum pabėgo. Su 
neapykanta Mykolas paspyrė jį, bet ir tai nepadėjo 
prasiveržti sustingimui — niekas nepadėjo.

Taip jie buvo perėję laukus, vėl pasukę į vietą 
kur augo tiktai kadugiai. Jis norėjo atsiminti kaip jis 
darydavosi botagui kotus, tačiau ir tokio nieko ne
galėjo, ir susijuokė — net šitiek!

O motina žengė, lyg per bažnyčią — matė jis, 
— tai ji rinko atsiminimų kadugius verboms, joks 
medis nėra taip lengvai pašventinamas, kaip tas pa
prastas kadugis, ir prie mirštančio jo kvepėjimas su
silieja su grauduline, ir perkūnijoje jis smilksta ug
niakure, apsaugodamas nuo gaisro nelaimės, nuo pik-

Dabar jie žengė pro jaują, motina žiūrėjo į pir
ties langą, jai kvepėjo linamynės spaliai, kava ver
dama nakties valgį, paskaninti talkininkams, ir per 
baltą sniegą matė sumintas smulkių kojų pėdas — 
tai avys bėgo gerti prie lovio, ir eketė juodavo, 
ne baidydama, bet gera, nes ji davė vandenį.

Paskui ją eidamas sūnus žiūrėjo į purviną ta
ką žemai, ir į augštas epušes patvoryje — ir tarė 
sau: — Judo medis.

Ties tvartais motina stabtelėjo.
— Gyvuliai dar nešerti, — pasakė ji susirūpi

nusi, ir tada jis atsiminė, jog ne tiktai žemė ir tro
besiai sudaro ūkį — jis tarė:

— Kur dėsi arklius? Viską, manau, visus gy
vuosius.

Motina pažvelgė, prieblandoje jos akys atro
dė tamsios, o ne skaisčiai mėlynos, ir ji atsakė 
rūsčiai:

— Ar tu juokauji, ar nežinai — bolševikai kai 
ima, tai viską, kaip gaisras. Aš negaliu išsinešti 
savo drabužius ir patalinę — vienai lovai. — Ji ta
rytum susijuokė — negalėjo jis suprasti, nes dabar 
jis ką tiktai buvo pamatęs, kad gali dar daug nu
stebti, nors tarėsi viską žinąs, ką daro jo išpažįsta
ma valdžia.

(Bus daugiau)
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IŠ KLAIPĖDOS VADAVIMO LAIKŲ
A. a. Joną Jurgaitį prisimenant

JONAS BUDRYS, New York, N. Y.

Man buvo pranešta, kad Vo- Vokietijos. Per porą dienų dar 
kietijoje, Schlesvvigo miesto li- ne viskas paaiškėjo, 
goninėje, po keturių savaičių li-Į Kapitono Jurgaičio atsaky- 
gos rugpjūčio 10 d. mirė Jo-' mai ir laikysena buvo nuošir- 
nas Jurgaitis, pasiekęs garbingo dūs, su noru man padėti orien- 
83 metų amžiaus. Palaidotas tuotis krašto padėtyje. Iš p'r-
rugpjūčio 14 d. miesto kapinė
se. Tremtyje jis visą laiką iki 
pat mirties buvo P. L. Bendruo-

mo pasikalbėjimo išsinešiau į- . 
spūdį, kad tai ne karjeristas, 
bet ramus, gerai žinąs savo j

menės Schlesvvigo seniūnas ir, darbo sritį valdininkas; kaip lie- 
Mažosios Lietuvos Tarybos rė- tuvis — didelis pliusas mūsų pa
Riejas.

Man teko jį pažinti Klaipėdos 
krašto sukilimo metu, 1923 m. 
Jau keletą mėnesių prieš suki
limą, jį ruošiant ir planuojant, 
Erdmonas Simonaitis man pa

dėtyje. Vėliau pasirodė, kad ne- 
klydiu: jis niekuomet nestatė 
priekin savo lietuvybės, nelaukė 
dėl to sau kokių privilegijų, jo 
tarnyba ir darbai buvo geriau
siu įrodymu jo sugebėjimų. Pa

DTENRASTTS DRAUGAS, CHICAGO. TLLINOIS

Kapitonas Eliner W. Beale, 43 metų, stovįs prieš žemėlapį, aiškina savo žmonai Emilijai-ir laikraštinin
kams, susirinkusiems į ldlewild aerodromą Xew Yorke, Suezo kanalo geografiją. Amerikietis, buvęs 
Suezo kanalo pilotas, pareiškė, kad kanale gali įvykti didžiausia netvarka, kai prasidės miglų sezonas. (INS)

sakojo apie gerą lietuvį polici-1 prašiau, kad kas rytą ateitų su 
jos kapitoną Joną Jurgaitį. Iš t pranešimu apie įvykius krašte 
atsargumo nesusipažinau su juo! 'r kad trumpiausiu laiku pa- 
asmeniškai: visi ryšiai, kiek tai įteiktų žinias: kiek policijos Be
buvo reikalinga, buvo palaikomij statė yra ne šio krašto žmonių, 
ir toliau per Erdmoną Simonai- kiek mokančių lietuviškai, ir są-
tį, su kurio šeima Jonas Jurgai
tis palaikė draugiškus santy
kius. Jau tada abu su Simonai
čiu planavome pasinaudoti ka
pitono Jurgaičio patyrimu ir pa
vesti jam, kaip lietuviui, viso 
krašto policiją, kurios Klaipė
dos mieste ir trijuose apskričiuo 
se būta apie, ar net daugiau, ke 
tūrių šimtų žmonių.

rasą nepatikimų 
naujam režimui.

ar priešingų

Vertinga talka

Jau kitą rytą pradėjau skir
ti, pagal man pristatytas polici
jos kvotas, administratyvines 
baudas, suprasdamas, jog kiek
vienas naujos valdžios sprendi
mas yra aptariamas gyventojų 
tiek namuose, tiek viešose vie
tose. Nors sprendimus daryda
vau pats, vado J. Jurgaičio nuo
mone daug padėjo orientacijai. 
Jis atnešė man ir sąrašą 10 ar 
12 nepatikimų valdininkų. Su 
pasitenkinimu radau ten ir 
vachmistro Slązak pavardę, ku
rio griežtą neapykantą “žemai
čiams” buvau ir pats patyręs ir 
ruošiausi jį pašalinti. Visi jie 
buvo atleisti iš tarnybos, duo
dant trumpą laiką išvykti iš 
krašto.

Kapitonas Jurgaitis pranešė 
apie sunkią policijos valdininkų 
materialinę padėtį. Mėnesio pra 

joru nuvykome į Prefektūrą, džioje gautąją algą markėmis 
Ten, einant paliaubų deryboms, j*e išleido, o čia “viskas pabran- 
atsirado senyvas civilis ir prisi-1 S°” beveik dvigubai ryšium su 
statė, kaip Klaipėdos miesto nauja padėtimi. Aš liepiau iš- 
burmistras Schultz. Tas vokie- duoti kiekvienam po 100 litų, 

paaiškinant valdininkams, kad 
ne gyvenimas pabrango, bet 
markės vertė krito ir kad laikas 
eiti prie pastovios valiutos — li-

sausio 
Iš Gi-

Žygis į Klaipėdą

Kaip žinoma, 1923 m.
15 d. dėjome į Klaipėdą, 
rulių šiaurės pajūrio ir Truše-
lių — Sendvario įėjo pirmoji su 
kilėlių rinktinė, Aukštuolio va
dovaujama. Dalį Klaipėdos — 
Smeltę ir Prefektūrą — užėmė 
trečioji rinktinė, vadovaujama 
Bajoro, specialiai mano iššauk
to iš Pagėgių. Bajoras forduku 
atvyko pas mane su pranešimu 
apie Prefektūros paėmimą ir 
kad Petisne atsisakė kalbėtis su 
bet kuo, išskyrus vyr. vadą. Aš 
su savo pavaduotoju Fricu ir Ba-

tis prabilo lietuviškai ir pagar
biai pareiškė man, kad jo žinio
je yra miesto policija ir kad jis 
prašo mano parėdymų. Tas sku 
bus prisitaikymas naujai situaci to. Tad ir algų dydį tenka nu 
jai ir rodoma pagarba supykino statyti litais ir sekančiam mė

nesiui algų lapą jau paduoti li
tais, tuomet ir markių kritimas,

ir išvedė iš lygsvaros Petisne.
Jis nesivaržydamas garsiai pa
sakė Schultzui: “Matai, matai, kainų “pakilimas” nerūpės, 
sena lapė, skuba įtikti naujiems Sienų apsauga
ponams!” Bet Schultzas nuda
vė negirdįs tos pastabos, nekrei- Į Vasario 19 d. prancūzai ap- 
pė dėmesio į Petisne, išsitempė '^e^d° Klaipėdą. Siena su Lietu- 
ir laukė. Paprašiau jį ateiti ki-1 va ^uvo panaikinta ir pajūrio 
tą dieną iš ryto drauge su po- saugojimas perėjo 
licijos kapitonu Jurgaičiu ir čia

minę) ir valstybinę. Sienų ap-i 
saugą ir funkcijas uoste nega-i 
Įima atiduoti autonominei val
džiai — tai jau aiškiai Lietu
vos valstybinės prerogatyvos. 
Tokiu būdu su kapitono Jurgai
čio pagalba apsvarstėme vals
tybinės policijos etatus. Tai iš
ėjo į naudą ir Klaipėdos krašto 
biudžetui: atėmus iš jų kaiku
rias funkcijas, svarbiausia — 
sienų ir uosto apsaugą — kraš
tui nereikėjo buvusio policijos 
skaičiaus; jie sumažino savo e- 
tatus bent per pusę, jei nedau
giau.

Milicija ar policija

Savo projektą ir sumanymus 
aš aptariau su Piliečių Apsaugos 
Departamento direktorium J. 
Navaku Kaune. Jis ir vidaus 
reikalų ministeris (rodos Ole
ka) entuziastingai pritarė tam 
mano projektui. Vidaus reikalų 
ministeris tik suabejojo, ar man 
pasiseks jį pravesti seime, nes! 
Lietuvoje buvo vartojamas Ru-1 
sijos revoliucijos terminas “mi
licija”. Be to aš, prisitaikyda
mas prie Klaipėdos krašto, vie
ton nuovados viršininkų paė
miau terminą policijos komisa
ras; vieton vado padėjėjo — po 
licijos kapitonas; taip pat, tu
rint omeny, kad teks paruošti 
prieauglį, — ir policijos leite
nantas.

Tą mano projektą lengvai ap
gyniau Ministerių Taryboje. Vi
siems patiko idėja įvesti pasie
nio policiją ir panaikinti pasie

nio pulkus. Greitu laiku tai bu
vo įvesta ir visoje Lietuvoje. 
Seime man irgi teko referuoti 
tą projektą Biudžeto Komisijo
je, kur ta proga buvo pakalbėta 
ir dėl žodžio “policija”. Man pa
aiškinus, kad Klapiėdos krašte 
“milicija” suprantama kaip pa- 
gelbinė piliečių kariuomenė ir 
kad jau dabar man teko girdė
ti iš policijos vado Jurgaičio, 
jog jo pavaldiniai, klaipėdiškiai, 
atsisako pereiti į “miliciją”, ir 
tas klausimas sudaro tik kliū
čių, projektas buvo priimtas. Po 
kelių mėnesių juo pasinaudojo 
ir Vidaus Reikalų Ministerija, 
pakeisdama ir savo “miliciją” į 
“policiją” dėl suvienodinimo.

Tokiu būdu Klaipėdos krašte 
policija buvo padalinta į krašto 
(autonominę) ir valstybinę). Aš 
pavedžiau policijos kapitonui 
Jurgaičiui sukomplektuoti vals
tybinę policiją, parenkant dalį 
valdininkų iš krašto policijos ir 
dalį — iš Didžiosios Lietuvos. 
Jis noriai ėmėsi to darbo ir grei
tai valstybinė policija perėmė 
sienų saugojimą ir kontrolę uos 
te.'

Man labai gaila, kad neturiu 
žinių apie jo jaunesnes dienas, 
taip pat ir kas buvo po to. Bet 
iš Mažosios Lietuvos Tarybos 
pirmininko Erdmono Simonaičio

laiškų žinau, kad ir tremtyje 
jis iki mirties bendradarbiavo 
su juo ranka rankon. Velionis 
paliko žmoną, kuriai reiškiu gi- 
Iią užuojautą.

Kino teatras kolegijai
Šeši Floridos kinų savininkai 

įtaisė visus reikmenis filmams 
demonstruoti Šv. Ksavero kole
gijai Bahamų salose, Nassau 
mieste.

tisais šimtmečiais yra pasakę apie j 
Mariją? Apie tai rasite naujai iš 
spaudos išėjusioje poeto A. TyruoHo 
paruoštoje Marijos antologijoje, pa
vadintoje:

i
Aušros žvaigždė

Čia sudėta 58 didžiųjų poetų eilė
raščiai. poetų, atstovaujančių 15 tau
tų. čia randami tokie pirmaujantieji 
kūrėjai, kaip Dante. Byronas, Ches- 
tertonas, Goethe, Heine, V. Hugo, 
Gertrud von Le Fort, Longfellow 
Maironis, Mickevičius. Milašius, Mil- | 
tonas, Gabrlel Mlstral, Poe. Puški
nas, Kilke, Šekspyras. Šileris, Una- 
muno, Verlaine lr daugybė kitų.

Tai poezijos antologija, kuri ne
sensta, kurios vertė ir po keliasde
šimt ni-tų bus svarbi, kaip šiandien 
Kaina $2.00.
Užsakymus kart*'«u pinigais tfųskite

DRAUGĄ 
2334 S. Oakley Avė. 
CHICAGO 8, ILL.

TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS

Antram 1956 metų pusmety-, 
je Tėvai Marijonai vadovaus mi-' 
sijoms sekančiose parapijose: į

Rugsėjo 16-18 — Šv. Jurgio 
par. Bridgeport. Conn. kun. J. 
Mačiulionis, MIC,

rugsėjo 23 iki spalio 7 — Šv. 
Kazimiero par. St. Clair, Pa., 
kun. a. Mažukna, MIC,

rugsėjo 30 iki spalio 2 — Šv. 
Juozapo par. YVaterbury, Conn., 
kun. J. Mačiulionis, MIC.

Spalio 7-9 — Šv. Kazimiero 
par. Nevv Haven, Conn., kun. J. 
Mačiulionis, MIC,

spalio 8-21 — Šv. Trejybės 
par. Wilkes-Barre, Pa., kun. A. 
Mažukna, MIC,

spalio 14-16 — Šv. Antano 
par. Ansonia. Conn., kun. J. Ma 
čiulionis, MIC,

spalio 21-23 — Šv. Andriejaus 
Par. Nevv Britain, Conn., kun. 
J. Mačiulionis, MIC,

spalio 22-28 — Šv. Rapolo 
par. Philadelphia, Pa., kun. A. 
Mažukna, MIC,

spalio 28 iki lapkričio 11 d. 
— Šv. Pranciškaus par. Miners- < 
ville, Pa., kun. A. Mažukna, j 
MIC,

spalio 28 iki lapkričio 4 — i 
Lietuviams, Hamilton, Canada, I 
kun. A. Spurgis, MIC,

lapkričio 18-27 — Šv. Kazi
miero par. Pittsburgh, Pa., kun. 
A. Mažukna, MIC,

lapkričio 28 iki gruodžio 8 —i 
Šv. Mykolo par. Bayonne, N. J.,' 
kun. J. Mačiulionis, MIC ir kun. 
A. Mažukna, MIC,

gruodžio 12-25 — Šv. Antano 
par. Ansonia, Conn., kun. A. 
Mažukna, MIC.

Prašoma Tėvų Marijonų rėmė 
jų ir draugų pasimelsti už mi
sijų pasisekimą ten, kur jos bus 
vedamos.

Kun. J. Mačiulionis, MIC,
Tėvų Marijonų Misijų vedėjas, 
1910 E. Falls Street,
Niagara Falls, N. Y.

P.&J. JOKIJBKA
"V DEIMANTAI UI LAIKRODŽIAI 

Par tla r Hutui It TMijidm 
4077 So. Archer Avė.

Chicago 32. III. — Tel. LA 3-8017

SOPHIE DARGUS 
RADIO PROGRAMA

• Ir SVGES etotlao — Banga 11»» 
WO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

0:48 1*1 #:$o vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8: >U Iki 9:|U ryte 

t IRMADIENNTO vak. nuo T—* v. 
8KKAU. H:3«l—«:30 v. r. Ii stotin 

■viip • — kO
Chicago 29. 111. HEmloek 4-2413 

"121 SO. ROCKVVELL ST.

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butę.

r#

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems.

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $28.0C 
pas
Roosevelt Furniture

Company 
(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2310 ĮVest. Roosevelt Road 

Tel. SEeley 3-4711
Nt-Uio ilertali.M ir Fellx Raudonis,

salininkai

Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 
vai. vak. l'irmad. ir Ketvlrtad. iki 
9 vai. vak. ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:30 vai. po pietų.

Remkite dien. Draugą!

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO

pat pasakiau prancūzų kapito
nui Laroche, Petisne kabineto 
šefui: “Ar tai ne geras įrody
mas, kad su šio krašto žmonė
mis, nors ir vokiečiais, mes su
sikalbėsime”.

Susitikams

antram pa' 
sienio pulkui, vadovaujamam 
pulk. Įeit. Kubiliūno. Tai buvo 
nauja Klaipėdos kraštui, ir ne 
į gerąją pusę. Karioumenė va
dovavosi savo statutais ir jos 
patvarkymai įnešė gyventojų 
tarpe sumišimą, ypač septynių 
kilometrų pasienio ruože: buvu
sios policijos taisyklės griežtai 
skyrėsi nuo naujai įvestų kariš-

KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 
IR NESENSTA 

Tai Juozo Švaisto

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

Lyginimas, dažymas, taisomi ir reguliuojami (tune up) 
motorai, stabdžiai, transmisijos ir t.t. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltui.

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ...........
Chev. All 1937-53 
Chevrolet 54-55 
Chrysler 6, 42-52 
Dodgc 6, 42-56 ..

$8.25 ' Murcerv 49-51 .............. $8.95
8.25 Olds, 6 cyl. 41-50 ...... 8.20
9.95 Plvmouth 42-56 .............. 9.95
9.91 Pontiac 37-54 .................. 8.95
9.95 Buick 37-52 ...................... 12.00

Rytojaus dieną atvyko Schul- 
tzas. Su juo buvo ir pilnoje! potvarkių, 
uniformoje, su kardu ir balto-, Trumpu laiku pasipylė skun

dai augštojo įgaliotinio įstaigai. 
Policijos vadas Jurgaitis kas
dien pranešdavo apie incidentus 
pasienio ruože: medžioklė su
trukdyta, ginklai atimti ir t.t. 

Skundams prasidėjus, išsikal-

mis pirštinėmis, apie 50 metų 
vyras, kurį Schultzas pristatė: 
kapitonas Jurgaitis. Pasakęs 
burmistrui, kad, susitarus su 
krašto prezidentu Erdmonu Si
monaičiu, kapitonui Jurgaičiui

Šioje knygoje gražios mūsų žmonių 
pasakos, su paveikslais. Jas mielai 
skaito ir suaugę ir Jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms, b 
viso 73 pasakos. Kaina *2.50. Pla
tintojams didelė nuolaida.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avo. 

Chicago 8, Illinois

Ir taip pat čia neišvardintiems automobiliams. Išmeti
mo paipą irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu.

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta.

M. CESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

8-VTŲ LYGOS. KURIOS®

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namu {gijimui 
;_____ lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOANASSML 
6234 S. Westera Avė. Chicago 36. m.

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. _______ Chicago 32. HL

DISTRICT SAVINGS t LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8. III

pavedama visa krašto policija, bėjau su bataliono vadu majo- 
su juo atsisveikinau, palikdamas ru Liutermoza, bet supratau, 
Jurgaitį platesniam išsikalbę ji- kad prie visų gerų norų nedaug 
mui. Kalba buvo lengva ir ryšys ką galima padaryti, statutų nc- 
tuoj užsimezgė. Paklausiau ka-1 &abma pakeisti. Tuomet pra- 
pitoną Jurgaitį apie jo vaidmenį! šiau policijos vadą Jurgaitį su- 
policijos pasipriešinime sukilę- pažindinti mane su jų policijos 

taisyklėmis. Mačiau skirtumą į- 
statymuose, be to ryškiai sky-. 
rėsi ir vykdymas: jauni karei
viai, imami tarnybon pagal ben
dras naujokų ėmimo taisykles, 
trumpu laiku negalėjo atstoti po 
licijos valdininkų. Taip pat ir 
Krašto Direktorija, prezidentas 
Viktoras Gailius, narys Bor- 
chcrtas ir kiti reiškė savo susi
rūpinimą tokiu dalykų stoviu 

Viską apsvarstęs, priėjau iš
vadą, kad tenka pavesti pasie
nio apsaugą policijai. Bet tuo 
metu jau aiškėjo, kad tenka 
skirti policiją į krašto (autono-

Gauta nauja siunta knygelių

KAIF
JAV

PASIRUOŠTI
PILIETYBEI

liams.
— Ką gi galima buvo daryti? 

Toks buvo Petisne įsakymas, 
griežtai vykdomas policijos di
rektoriaus Korneliaus, pabėgu
sio į Vokietiją. Daugumas val
dininkų laikėsi pasyviai, jiems 
nepatiko primestas vaidmuo.

— Koks ūpas {Milicijoje? — 
paklausiau. — Ar daug yra prie 
šingų naujai padėčiai?

— Daugumas valdininkų yra 
šio krašto žmonės, jie eis savo 
pareigas sąžiningai ir lojaliai. 
Yra keletas ateivių iš pačios

Klausimai ir atsakymai angių 
lr lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Wells. Kaina 
60'centų.

Pasiskubinkite įsigyti rcikalin 
gą knygelę, kuri tikrai palengvina 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
DRAUGAS”, 2334 S. Oakley avė

Chicago 8, 111.

J.GLIAl/DA

OftAPftO
NOBIS

PREMIJUOTAS 
ROMA MAS

įdomiausias romanas!
*

Gyva Intriga Ir fiiurpūs 
{vykiai, ifisamial pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų.

Abi dalys vienoje knygoje 
448 psl. — tik $4.00

Užsakymus siųsti:

"DRAUGAS" 
1884 Se. Oakley Aveaue

Chicago 8, Illinois

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

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
I80P S Hal.ted St. Chicago 8, III.

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADUAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME* IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 Se. Halsted St. CAIumet 8-7252

M0VI.MC

Perskaitė dienr. ‘ Draugą", duokite ii kitiems

IŠ TOU IR ARTI
NAUJI OlUeil T*OKAI-NAUJAM KMUSTT/^0 (RANK/AI 

Naų Mtrų PATrfHMAS- P/6US IRSAtlNIN&AS AATARNAWNAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAILm«k 5-9209
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DARBŠTI APYLINKĖS 
VALDYBA

pradėjo dirbti Real Estate biz- 
' nyje — T. F. Gannon Realty Co.

Ofiso adresas: 3537 Lee Rd., te-
. _ , . _ lef. LO 1-0600. Namų adresas:
dyba. vadovaujama Jono Vir- lg42 Orasmere East cieevland. 
balio, gana plačiai ir sėkmingai tdef MU 4 lg44
varo gražų kultūrinį darbą gau-' _ 4Q Va,andŲ atla|daį Šv. Jur
šioje lietuvių kolonijoje J io parapljos bažnyčioje jvyks

Norėdama sudaryti didesni ,io 7> 8 ir 9 dienomis. S. G.
fondą lietuvių namų Įsigijimui,
ir toliau renka popierių bei se- DEMOKRATŲ GRUPĖ DIRBA 
nūs laikraščius. Jau turi surin
kusi keletą tonų ir prašo lietu
vius toliau valdybai talkininkau
ti šiame darbe.

LB Clevelando apylinkės val-

Paskutiniame posėdyje val
dyba nutarė, kad jau seniai ren
giamas “Brandos atestatas” bus 
vaidinamas spalio 21 d. lietuvių 
salėje. Veikalą suvaidns Vaidi
los teatro artistai bei mėgėjai, 
režisuojant akt. P. Maželiui.

Lapkričio 3 d. Clevelande į- 
vyks rajoninis LB atstovų su
važiavimas. Pabaigus posėdžius, 
bus pobūvis.

LB apylinkės valdyba litua
nistinei mokyklai paskyrė 50 
dol., moksleivių ateitininkų sto
vyklos išlaidoms padengti 35 do 
lerius, susižeidusiai sportininkei 
Elvyrai šikšniūtei (jos gydymo

Š. m. rugsėjo 12 d. lietuvių sa
lėje įvyko Clevelando Lietuvių 
Demokratinių Grupių Prezidiu 
mo posėdis. Atsilankė po kele
tą atstovų iš kiekvienos grupės.

Buvo aptartas ir priimtas to
limesnės veiklos planas ir stip
riau pabrėžta nauja idėja, su 
kuria demokratinės grupės iš
ėjo į viešąją veiklą, jungdamos 
bendras politinių grupių jėgas 
Lietuvos laisvinimui. Spren
džiant tautos išlaisvinimfo klau
simus, politinių grupių bendra
darbiavimas ir nuoširdus sugy
venimas gali būti visiškai įma
nomas, paliekant pasaulėžiūrą 
nuošaliai ir nepažeidžiant jos 
principų.

Konstatuota, kad iki šiol de
mokratinių grupių apsijungi-

€KI0 T.EIKALAIS

I’iez. Eiscnhouer kalbasi su šen. Bourke Hiekcnlooper, Iowa, farmų ir ekonomijos klausimais. (INS)

DAUG SKAUSMŲ YRA PALENG
VINAMA SU ŠIA RECEPTO i

FORMULE
Ala piam-Aimas atneš dftluugMino i 

t ūksiant* lalua kentėtojų, kurt** mano 
kad jie duugluū negales Šypsotis. Ga- i 
bitiniai žmonių išbandymui, kurio }

' kentėjo kunkinam'ius nervų škuna- ' 
I mus. urbti suu.sk>slių nervų uždegi. | 
I mų (Neurulgla arba Neuritls), Jro- 
i do, kud Ale skausmai gult būti grol- 
| tui palengvinami ir tie jokių injekci

jų ur ilgų gydymų. Jei kada buvote 
kankinami raumenų ar nervų, ligų. 
kurie lig ugnimi degino, arba kada 
kiekvienas skaudančių rankų ar kO- j 
jų judesys rodCsl nepakenčiamas; 
jei rankos, pečiai, kojos taip balsiai 
sikaudėjo nuo Neuralgijos, kad negu- j 
įėjote dirbti, ari,a net nei miegoti, ' 
tai jūs tikrai džiaugsitės šių žinia. ' 
Viena ar dvi dozos šio nuostabaus 
vaisto formulės veikimas viduje yra 
net 4 skirtingais būdais ir tokiu 
greitu laiku, kad jums bus sunku 
tikėti..

Vardas tos formulės yra ANTRO | 
Jūs jų galite gauti iškirpdami ir pa
siųsdami šį skelbimų į KINGSL.Y 
Co., Box 415, Dept. 48, Peeksklll, 
N. Y. Pinigų nesiųskite — tik paš
tininkui sumokėsite $3.45 pristatant 
vaistus. Pasitikrinkite, kad jūsų var
das ir adresas būtų aiškiai užrašyti 
spausdintom raidėm ant užpakalio 
Voko; būsite tikri, kad jūsų užsaky
mas ANTRO jus paseks be suvėla
vimo.

ta
AR ŽINOTE—

kad galite įsigyti:
liudiji} .................................. nuo $12.30
Televizijų ........................... nuo $HW.U0
l'onoK ru f i} ........................... nuo $17.30
Vokiški} rūdiji} ...................nuo $53.00
Ili-Fi fonografų ................ nuo $70.00
Dulkiasiurblį .................... nuo $13.00
Riekti*, skutimosi mašinėlę — $ 11.03
Kleklr. laikrodį (žadint.) nuo $5.03
TV antenų ........................... nuo $2.30
ir daug kitų olekt. reikmeuų už že
mus kuinus.

Viskas garantuojama

iL-DAIim

lOlTCLEVISIOn
(sales - Service)

Sav. Inž. A. SEMENAS 
(321 S. Hlllsted — CUffside 4-5005

tinkamiausius seime įgytus įspū vo šis: žiemos metu surengti; Šiuo pagerbimo banaetu dau- 
džius: Marijos augštesniąją mo-1 kokį vakarą su vaidinimu. Šiam giausiai rūjinosi šios narės: P, 

darbui buvo išrinkta komisijakyklą, kuriai vadovauja sese
lės kazimierietės; inž. Antano 
Rudžio puošnią rezidenciją. Taip 
pat pasidžiaugė jų nuoširdumu 
ir vaišingumu. Ta šeima gali 
didžiuotis ne tik vyčiai, bet ir 
visa mūsų išeivija.

Pranešėjai pabrėžė, kad kon
certas, kurį atliko Dainavos an
samblis ir solistas Algirdas Bra
zis padarė į visus didžiausią į- 
spūdiį, gat išskyrus chicagie- 
čius, kuriuos buvo galima ant 
pirštų suskaityti.

išlaidoms padengti) — 10 dol.
Dailės paroda, rengiama LB mas Clevelande pilnai pateisino

apylinkės Kultūros Tarybos, į- darbą. Demokratinės grupės 
vyks advento metu. Yra gavusios daug sveikinimų ir

paskatinimų dirbti iš paskirų 
Zigmas Dautartas, gražiai j mūsų politikos veikėjų ir orga- 

tvarkąs “Gardens Friend” įmo- nizacijų.
nę, mokėdamas nario mokestį, Numatyta ir toliau plėsti 
apylinkės valdybai paaukojo 10 J veiklą stiprinant mūsų politinę 

lietuvi0 ver3_ vienybęir kurti nauJas dem°- 
J kratines tradicijas.

Nutarta surengei pagerbimo 
vakarienę Vliko pirm. J. Matu- 

) lioniui, kuris lankysis Clevelan- 
Praėjusį sekmadienį Ateities de spalio 7 d.

Klubas sušaukė specialų susi 
rinkimą Vysk. M

lininko gestas.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
REIKALAI

mokyklos reikalams aptarti. Da 
lyvaujant mokyklos vedėjui A. 
Tamulioniui, tėvų komiteto pir
mininkui Antanui Garkai ir 
gausiam ateitininkų sendraugių 
būriui, visi su mokykla susiję 
klausimai buvo išsamiai ap
svarstyti. Mokyklos klausimu 
pasisakė B. Graužinis, V. Palū- 
nas, P. Graužinienė, I. Malėnas, 
St. Barzdukas, dr. A. Masilio- 
nis, J. Staniškis, A. Tamulionis, 
A. Garka, S. Laniauskas, J. Ži
lionis, J. Mikonis, E. Alsėnienė 
ir kiti. Ateities Klubas, šią mo
kyklą suorganizavęs, susitaręs 
su LB apylinkės valdyba ir tė
vų komitetu kviečia mokyklos

Glugodienė, J. Capienė ir A. J 
iš P. Balčiūno, A. Buknio ir J. Grybauskaitė. Visi gavusieji do

vanas, ypatingai Sadauskų šei
ma, reiškia didžiausią padėką 
Paulinai Glugodienei ir jos pa- 
gelbininkėms už tokias gražias 
dovanas, kurios ilgai primins šį 
draugišką pagerbimą.

Sadausko.
Po susirinki.no buvo pagerbi

mas delegatų ir visų kitų, kurie 
tik buvo nuvykę į Chicagą L. 
Vyčių seimo metu. Visi nariai 
buvo pavaištin ne tik kava, bet 
ir lietuvišku sūriu bei “high- 
ball”, o pabaigoje delegatams 
ir buvusiems L. Vyčių seime 
Chicagoje buvo įteiktos gražios 
dovanos. Jas gavo M, Trainaus- 
kaitė, V. Žitkutė, A. Buknis, J.

PIGLVI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE Ui Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS

Duoiu} *r (vairias skoningas 
bulkutes kepa

4C

Moteryste Izraelyje

lunu naują didelį sunkvežimį 
lr apdraudas

1818 W. 91st St. Ghicago, IU. 
Tel. PRescott 9-2781

BRUNO'S KEPYKLA
8339-41 S. Lituanica Avė.

Tel. Oliffside 4-6376 
Pristatome Į visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčia i visus artimuosius 

miestus

Žydų valstybės vyriausybės 
komisija pasiūlė naują įstatymo 

ir R. Sadauskai ir jųjų jauna, projektą, pagal kurį moterystės 
Delegatai taip pat pareiškė dukrelė Rose Ann, kuri šiai ko-, reikalai būtų tvarkomi bažnyčių, 

padėką seimo rengėjams už ge-j misijai pagelbėjo ir patarnavo kurioms besituokiantieji pri-

Remkite dien. Draugą! Skclbkitčs "Drauge

rą transportaciją ir kitus nuo
širdžius patarnavimus ir pato
gumus. Bet jiedu pastebėjo ir 
netikslumus, būtent — Chicagos 
didžioji ir gausioji publika ne
parėmė daug gausiau vyčių pa
rengimų. Net dauguma ir pačių 
vyčių juose nedalyvavo, kas ki
tuose vyčių seimuose būna prie
šingai.

Po šeiminio pranešimo sekė 
kiti, trumpesni pranešimai ir 
nutarimai. Nutarta rugsėjo 23 
d. pas naują sendraugių narę 
K. Magilienę, kuri šiame susi- 

išrinkto “spaudos reikalams rin,kime davė Priesaiką, suruoš

Valančiaus komisija, kurią sudaro Žukas,!
Liudžius ir Stravinskas.

Sudaryta ir Vliko pirmininko* 
pagerbimui rengti komisija: Pas 
konis, Židonis ir Gruodis. A. P.,

— Pranas Joga, buvęs Liet 
Studentų S-gos CV pirm., LB 
apylinkės kontrolės komisijos 
pirm. ir aktyvus visuomenės vei 
kėja s, šį rudenį tęsia savo stu
dijas Wcstern Reserve un-te.

— LB apyl. ižd. J. Žemaitis 
su žmona atostogas praleido ap 
lankydami Nebraska, Missouri, 
Kansas, S. Dakota, Iowa, In
diana; ilgiau buvo sustoję Ome- 
hoje ir Chicagoje.

— Andrius Markevičius, š.

ti kortavimo parengimą, dešre
lių kepimą ir kt. Į šį parengimą 
kviečiami ir vyčių sendraugių 
bičiuliai. Antras nutarimas bu-i

vedėją. Labai sėkmingai mo- m. birželio mėn. baigęs Western 
kyklai vadovavęs praėjusiais me Reserve universitete biznio ad- 
tais A. Tamulionis sutiko ir ministracijos studijas “eum lau- 
šiais mokslo metais vadovauti de”, šį rudenį gilina studijas to
šiai svarbiai lietuviškai institu-. liau tame pačiame universitete, 
cijai. Jo vyresnioji duktė Dalytė pra-

Lietuviškoji visuomenė yra! dėjo lankyti katalikišką Notre 
maloniai prašoma kreipti dau-! Dame gimnaziją.
giau dėmesio į š*:ą vargo mo- > — LB apylinkės valdyba krei
kyklą, leisti į -ją vaikus, ja do- Į P’asi i visuomenę prašydama, 
mėtis ir ją remti. Be nuošir- kad būtų atkreiptas rimtas dė 
džios visuomenės paramos, ši

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meili 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai it 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau 
giausia mėgiama mažųjų gkaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS” 

2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. DI.
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Knyga visokiai blogai 
nuotaikai nugalėti

NELES MAZALAITES 
SAULĖS TAKAS

prie stalų. ' klauso.
HE

SELFVlAIl W SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — VVALBROOK 5-8202 
Rugsėjo - September mėn. 20, 21 ir 22 dienom

mokykla negalės išsilaikyti ir 
bus atimtos galimybės lietuvių 
vaikams išmokti lietuviškai ra
šyti ir skaityti. Sudarytos są
lygos Sv. Jurgio parapijos mo
kykloje, pritariant klebonui ir biai atvejais 
seselėms, leidžia šiai mokyklai 
egzistuoti ir atlikti sunkų užda
vinį lietuvybės išlaikymo tar
nyboje.

Tikimasi, kad ir šiais metais 
bus sudarytas toks darbingas 
tėvų komitetas, kaip ir praėju-' Rugsėjo 11 d. lietuvių avėtai
siais metais, vadovaujant A n-] nėję buvo Clevelando vyčių sen- 
tanui Garkai - Garkauskui draugių gražiausias ir atminti-

Apie mokslo metų pradžią niausiąs susirinkimas, kuriam 
bus painformuota per spaudą pirmininkavo M. Trainauskaitė;

mesys į draudimus nelaimingų 
atsitikimų ir mirties atvejais 
Pasitaiko, kad dėl neapsižiūrė
jimo draudimai būna pasibaigę, | ,taL7 auTu'us prasmingu ir dailiu ap-
premijos neužmokėtos arba net lanku. Lietuviškos Knygos Klubo lel- 

. , , i dinys, kaina $3.50.visai draudimo neturima; to-
iotikiia nolnimoi įsigykite šių knygų ir Jūs niekada 
ĮSUKUS nelaimei „enuobodžlauglte. Vienas kitas per- 

patį asmenį ar jo šeimą reikia skaitytas jos puslapis gražins jums

Knyga dovanoti ir sau pačiam 
pasiskaityti

ir radiją. Ateities Klubo susi
rinkimui pirmininkavo Alg. Ka-

padengti išlaidaj.
Jonas Kazlauskas

IS V VYTŲ SENDRAUGIŲ 
SUSIRINKIMO

sekretoriavo V. Žitkutė. 
šiame susirinkime dalyvavo

sulaitis, neseniai grįžęs iš Ko- didokas sendraugių skaičius, 
rėjos, atlikęs karinę prievolę. Į Pranešimą iš seimo pateikė

— o— sendraugių pirm. M. Trainaus-
— Ant. Garka - Garkauskas, kaitė ir J. Sadauskas. Jiedu la- 

išlaikęs nekilnojamo turto pir-, bai gražiai apipasakojo viso sei
kimo ir pardavimo egzaminus, I mo eigą, ypatingai paminėjo pa-

JONO IR ANGEUNOS ANDRIULIŲ IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fountain, Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalau
kite Michigan Farm sūrio, šis sūris jau per ilgus metus gami
namas Jono ir Angelinos Andriulių ir jų šeimos. Fountain. Mich.

Šis sūris yra gaminamas pagal receptą, atsivežtą iš Lie
tuvos, ir bus gaminamas tik Andriulių ir jų šeimos. Tas jums 
užtikrina gerą kokybę ir jūsų mėgiamą skonį. Šis sūris taip 
yra mėgiamas lietuvių, kad jo didelius kiekius siunčia ne tik į 
Chicagą, bet ir visą Ameriką ir Kanadą. Chicagoje visą lai
ką tą sūrį atstovauja ir ateityje atstovaus Stasys ir Marija 
Metrikiai. Jų adresas :

FARM FOOD COMPANY
1804 West 47th St., YArds 7-8393

<1

nuotaikų Ir pasitikėjimų savimi, nors 
Jūs labiausiai būtumėt apsivylęs.

Užsakymus su pinigais siųskite.

DRAUGAS

2334 So. Oaklty Avė.,
Chicago 8, Illinois

iimimiiiiininiiiiiuniiimiiiiuiniinnn' i

M ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas aperlalua didelis 

sunkveiimis su pilna ap
drauda. Pigus ir aątialngas 
patarnavtmaa.

R ŠERĖNAS
4548 S. Wnod St., Chioago •,

Illinois, tol. VI 7-2972

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki 010,000,00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarui nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretoriui

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir 
l««ua t »al ryto iki 4:»o p.p.

Trečlad. • ryto lkl U *al..
Ketvlrtad. • vai. Iki I raL vak.

JONAS GRADINSKAS

HENNESSY, 3 STAR COGNAC Fifth $5-09

GOLD LEAF COGNAC Fifth $3-89
BISUUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.79
GItAIN ALCOHOL. 190 Proof

V.S.P. Fifth. $4.89
CINZANO VERMOUTH

Sweet or Dry Fifth $-| .39

KIJAFA WINE Fifth» $1.69
ASSOIITED IMPOKTED WINES

Sautemes, Koše, Bortleauv, Malaga Fifth $1.19
COINTREAU LIUUEUR or

COINTKEAU LIUUEUR & BRANDY $4-09
CHAKTREUSE (Green 110 Proof) Fifth $6-75
CEEME OF BAN ANA OR 

PINEAPPLE LIUUEUR Fiftli $4.98

iiimtmiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimnituiii

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų lr 

tolnnų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
841S S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL

Telefonas — FRontier 8-1882 
ii i iii iiii m įminti i n, tiiiimiuimmiilimii iiiiiniiiiiiimiiiiiiiuiiuiiiuiuiiin imu u m

CRANE SAVINGS
2555 MEST 471 h STREET LAfa.vette 3-1083

B. R. Pletkietvicz, prez.; E. R. I’letkievviez, sekr. ir advokatas 
Mokame augštug dividendu*. Kcšiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkamo valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk 9 ik? 5; treč. uždaryta, o šešt nuo 9 iki vidurdienio.

STOGO ANTENA NEMOKAMAI,
jei dabar perkat 1 9 5 7 metų TELEVIZIJĄ

J. O. TELEVISION COMPANY
2512 W 47tm S-t Tf» . FRontier fi-1998

DuMont, RCA Vietor, GE, Zenith ir kiti

susirinki.no
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SIBIRO MEŠKOS IR VITAMINAI
A. GINTNERIS, Chicago, IU.

KKHKH>C<JO<XKKKKKKHK>&3tK>0<W CIASSIFJED AND HELP WANTED ADS MELE UANTED VYRAI

REAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE
Dabar g3iiii laišką iš Sibirą taip supranta, pvz. Dievai ir 

jau nėra jokia naujiena, kaip pan. Kartą vaikas parėjęs iš 
buvo prieš metus. Tuomet buvo, mokyklos saki:
retenybė laisvame pasaulyje, o , . . ,
dabar jau pasidarė kasdienybė. , , . • , ,
Laiškas per dvi savaites pasie- ..... ’ . . .’T . , 4, o-v- jokio Iuevo nėra, tai tik pasa-kia Lietuvą ir pat, Sibirą — ' 1
Krasnojarską. Tokių laiškų Sim
tai pasiekia laisvą jj pasaulį, kur Keil,a _ panriiulkiis vitaminas 
jieškomi tėvai, broliai ir kiti gi-1
minės bei pažįstami. Tuo būdu' Sibire mes neturime jokių vi
jau užsimezgė pastovūs ryšiai tapiinų, kaip jus laisvame pa- 
ir santykiai su daugeliu tremti- šaulyje. Čia neauga obelys, 
nių tolimajame krašte ir savo kriaušės ir slyvos — peršaltas 
tėvynėje. Toki santykiai abiems klimatas, bet miške gerai dera 
pusėms yra reikalingi ir nau- Į serbentai, avietes ir kiti kru- 
dingi. Dabar galima sužinoti a-1 mbiiai augalai. Jų vasarą pri- 
pie savo tautiečių likimą, ji, į- Senkame ir galėtume pasiruofi- 
sikūrimo sąlygas Sibire arba ka žiemai, bet trūksta cukraus, 
Įėjimu se bei darbo stovyklose. neR Kana brangokas.

I Pagrindinis mūsų vitaminas,

MARQi rTTF PARKE arti g-nro
susisiekimo, krautuvių lr mokyklos 
parduodamas augštas pu lamas, 
$15,nuo 1 metus, nesantis apartmen- 
tlnls namas Kaina tik tSS.fuift.

Arti bažnyčios geras 6 kamh bun 
gulow. Centr. Aild. alyva. GaraZus. 
Kaina $17,71)0.

Mūrinis t po 4 k. Šildymus. Oa- 
rnJtas. $»tio 1 mėnesį pajamų. Kaina 
lik $:i4.ooo

HKIGHTON PARKE
Mūrinis 2 po 5 kumb. Centr. 

šlIdvmaH abiem augšt am Garažas. 
Kaina $22.0110. Skubėkite!

Mūrinis — 2 po 4 kamh Dvi at
skiros centr. šildymo sistemos Gara
žus. $22,000.

tll-os ir Pulaski. Naujas 4 kamb. 
bungalovr. $16.500.

BRIDGEPORTE. Mūrinis, kampi
nis. 6 ‘-utal lr taverna. Rūsys. 4 ga
ražai. Kaina $13,500.

Pirkdami sutaupysite 
lr parduodami uždirb
site per Alų įstaigų
AL. BUDRF.CKAS

REAI.TY
4OH1 Archer A»e, (prie

Californijos p; vml
I.Afuyetle 3-3384

Priei pirkdami ar parduodami 
aauiiiH, biznius, Bklvpiut ar ūkius 
atlankykite anta

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 VVest 51 SL 
VVAlbrook 5-5080

PRospeet 8-8579 (vak. Ir sekmad.)

tai riešutai. Tas medis čia va
dinamas kedrą. Jo vaisiai la
bai panašūs į pušų skujas, tik 
patys riešutai yra mažoki, bet 
skanūs ir labai maistingi. To
dėl stengiamės jų daug prisi
rinkti vasaros metu, kad tu

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina 11.00 

(TžsakvmiiB kartu su pinigais siųskite 

•‘DRAUGAS’’
2331 S. Oakley Ave., Ohlcago 8, IIL
< OMOOOOOd

VENTA
REAL ESTATE 

4409 S. Fairfield Ave., 
LA 3 3881, LA 3 9027

ti kambarių 15 metų mūrinis na
mas n.-toli Marąuette Parko Stoke
ris. 2 auto mūr. garažas. $18,oo0. A. 
Sirutis.
. . 1 Vį augšto 9 kambarių 3 metų se
numo mūr. namas Marąuette Parke. 
Aut. šildymas alyva. Pilnas rūsys au 
apsauga nuo potvynio. Tik $21,900. 
Kur berasit pigiau?. A. Linas.

šlole nejudomo turto pardavimo Pulkus 2 butų po 6 kamb. mūro 
Įstaigoje perkant ar parduodant, Jū- 'namas sii centralinlii šildymu, Mar 
sų laukia greitas Ir teisingas patar- jųuette Parke. Tuojau galima užimti 
navimas ,ubn butu. $30,000. K. Juknis.

NORVILĄ 1 Virš $8,000 metams pajumi) pilus

Kur mes gyvename?

Štai, ką pasakoja kitas ūki
ninkas, kuris atvažiavo su šei
ma į Krasnojarsko kraštą prieš 
aštuonerius metus. Tai buvo 
3948 m. gegužės 22 d., kuomet 
atvažiavo sunkvežimis prie na
mų. Liepė susirinkti būtiniau- retume žiemai pagrindinių vi
slus daiktus ir pasikrauti į ma- taminų. žiemos metu juos 
šiną. Tuomet vežė daugelį stam j lukštename, kaip voverės, 
besnių ir valdžiai nepatikimes

Meškos ir burundukai

Jūs įsivaizduojate, kad Sibire 
būtinai turi būti meškų. Ir koks 
tas ten Sibiras būtų, jei ten ne- 
sivalkiotų meškos. Tačiau taip 
baisu nėra. Miške meškų yra, 
bet jų sutikti negalima. Jos už

Illlllllimilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

PER PASAUL, KELIAUJA

ŽMOGUS
Bernardo Brazdžionio poezijom 

rinkinys. Nedidelis skaičius žios 
knygos gautas šiomis dienomis 
•‘Dmuge", 2334 So. Oakley Ave., 
CHICAGO 8. TLL. Kuygoa kaina 
kietais viršeliais $2.
HillIlllllllllllllllllAliIIIIllllIIIIIIIIIIIILIIIII

REAL ESI'ATE SALES 
2000 AV. 5*1 Ii St. Tel. Prospect 8-5454

ĮSIGYKITE DABAR

nių žmonių, kurie nenorėjo lais
vu sutikimu eiti į kolchozinį gy
venimą, nes tais metais buvo 
pradėti organizuoti pirmieji ke- 
lc-ktyviniai ūkiai Lietuvoje. Ir 
po ilgos vargingos kelionės pre
kiniais traukiniais pasiekėme
Sibiro žemę. Apsigyvenome vie-' uodžia žmogaus kvapą ir artyn 
noje vietoje visas transportas: Į nesileidžia. Bijosi žmogaus ir 
turėjome pasistatyti triobesius galime matyti tiktai jų pėdsa 
ir dirbti miške. Ir taip viename kus sniege. Taigi per aštuone- 
pamiškyje, prie X kalno pape- i rius metus neteko meškų maty-
dės išaugo didokas kaimas, su 
mokykla, krautuve ir kitomis 
reikalingomis įstaigomis. Visi

ti. Bet čia pasitaiko pamatyti 
kitą plėšrų žvėrelį, kurį vadina
me burunduku. Jis taipgi pa-

darbingi vyrai ir moterys turi 1 vojingas miško gyvūnas. Ste 
dirbti miške prie medžių kirti- į bėtina, kad per tiek metų neteko 
mo. Medžius pjauname masino- matyti ir paprasto lietuviško 
mis. Ikiškelio! x

Moralari arba briedžiai

Briedžius būtų galima lengvai 
pagauti, kai pavasarį sniegas 
dienos metu atšyla, o naktimis 
pašąla. Kai jie bėga per snie
go kalnus, tai paviršius neatlai

Paštas, gydytojas ir kinas į

Artimiausias miestelis už 31 
km, bet paštas tiktai už 60 km.
Vakar gavome pakvietimą atsi
imti siuntinį iš JAV, tai reikės 
važiuoti ir sugaišti visą dieną.
Prieš porą dienų tenai buvau, ko ir jie įklimpsta. Turėtume 
dantų gydyti. Joks gydymas nė Į puikios mėsos kepsnį. Bet yra 
ra įmanomas, nes pertoli važinė j tvarka ir Sibiro krašte. Val- 
ti, todėl reikėjo skaudantį dantį i džia rūpinasi briedžių apsauga, 
duoti Ištraukti. Jau mūsų žmo-i Už tokio žvėries pagavimą ir už- 
nės nuvažiuoja ir į patą Kras-' mušimą nusikaltėliai būtų bau- 
nojarsko miestą. Toliau važinė-! džiami iki 10,000 rublių, todėl 
ti reikalingas leidimas, bet ne- niekas iš lietuvių nenori rizikuo-

jslgyklte, perskaitykite Lietuvoje 
premijuotų Istorini romanų dviejuo
se tomuose,

KRAŽIŲ SKERDYNES
Gražūs Žemaitijos gamtos vaizdai, 

gyvai pavaizduoti anų dienų papro
čiai. (domi meilės intryga, vaizdūs 
dialogai atskleidžia anų dienų tik
rovės vaizdų. Jie parodo kaip dar 
Lietuvos nepriklausomybės priešauš
ryje maskoliai persekiojo mylinčius 
savo kraštų Ir tikėjimų žemaičius lr 
jie liejo kraujų dėl savo šventovės.

Autorius — J. Marcinkevičius 
pats lankėsi Kražiuose, gerai susi
pažino su vietos aplinkuma, apklau- 
sintjo gyvus (vykių liūdininkus ir 
panaudojo plačių archyvinę me
džiagą.

I tomas 318 pusi. kaina ....$3.00
II tomtfci 320 pusi., kaina ....$3.00 

Užsakymus eu pinigais siųskite;

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avenue

CHICAGO 8, ILLINOIS

00000000000000000000000000

Milžinai Lietuvos Pajūryje
Jaunimui, n lr sumigusiems, vienas

maloniausių pasiskaitvinų bus Euro
poje išleistoji dr. j. REMEIKOS 
knyga

LIETUVOS PAJŪRIO 

PADAVIMAI
1S tilžiškio tautosakininko Olzevl- 

Jaus ir kitų autorių surinkęs medžia
gų, dr. J. Remeikis pasukoja apie 
Šatrijos milžinus, kurių pirštinė smė
lio supylė piliakalnius, apie milžinų 
Džiugų, kurs delnu pasėmęs Palan
goje vandens supylė Telšių ežerų, 
apie Nemuno žiočių milžinų, kurs 
baigęs darbų numesdavo savo kirvį 
Nidos milžinam.

ši laki, vaizdi tautosaka apie mil
žinus įkvėpė nevienų Kraševskio ir 
Mickevičiaus kūrin).

Knyga apie Klaipėdos krašto mil
žinus, pajūrio laumes, užburtus ak
menis. senovės milžinkapius yra ver
tinga dovana mūsų jaunimui šven
čių, gimtadienio, vardinių ir kitomis 
progomis, patriotinis — literatinis 
svarbus įnašas šeimos knygynuose, 
ugdųs meilę gražiajam Lietuvos pa
jūriui.

Knyga turi 75 pusi. puošniais, kie
tais audeklo apdarais, su aukso spal
va įrašyta antrašte, kaina $2.

Įvirš $1110,000 metinės apyvartos pul- 
ikiani biznyj Marųnelte Parko centre. 
Didelis mūrinis 2 augštų namas. 
Kaina žema — biznieriui ateitis šyp
sosi! K. Volodkevlčius.

1 melų senumu 6 kamb. bungulovv 
Marąuette Parke. Šildymas alyva. 
Virtuvės kabinetai. Plytelių vonia. 
$21,500. J. šaulys.

Lcmonte U kamb. 5 metų namas. 
Autom, šildymas alyva. Garažas. 
Sklypas 47x135 pėdų. $8,500. A. Rėk
laitis.

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 7lst Street 
Visi telefonai: WAIbrook 5-6015

Pirkite dabar prieš žiemų 
)-,tkraust ytt

M ARQUETTE PARKE
.Mūrinis 8 butai po 31, kamb 

Centr. alyva šildymas. {mokėti — 
$2l,ooO.

Naujas mūrinis bungalow. 51., 
kamb., 3 ntli-g.

Mūrinis 4 butai 2 po 4 kamh. ir 
2 po t, kurni, Ci'iitr. šildymas Gu 
ra žus
BKICHTON PARKE

Gružus mūrinis 2 po 5 kumb. 
Centr. šilu. guzu. Platus sklypas Ar 
t i mokyklos.

Medinis r, kumb. ir 2 po 3 kumb 
Centr, šild. alyvą. $is,f,oo.

Mūrinis. 7 kamb. ir 4 kamb. Dvi
gubus sklypus. Garažas.

Mūrinis, kampinis. 2 po 4 kamb 
Centr šild. Garažas.
GAGE PARKE

Gražus mūrinis bungaloiv. fi kamb. 
Karštu vandeniu, gazu šildymas. La
bai graži vieta.
BRIDGEPORTE.

Mūrinis — 2 po 4 kamb, Gazu ap
šild $7.700.

Meilinis 3 kamb. $5,500.
Naujus mūrinis — 6 lt- 3 kamb. 

$1 6,000.
KITI’R

Ypatingai gražiai įrengtas mūrinis 
6 kamb. 58-os ir Keeler apylinkėje.

Kas pirks per mus rugsėjo 15 — 
spulio 15 d. perkraustymus nemoka
mai.

ŠIMAIČIAI
Realty, Butldęrs. Insurance 

2737 VVest 43 St. 
CLlffside 4-2890

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublie 7-6232

$tšt.NNt3N Al NlNtNlNi3K.lS.K3KNi.4f 3UE3RE3RE—GG3RE—^k3$E3KC .N4E 
Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 

bei valdymas. Paskolų parūpinimas.
VISŲ ROSIU APDRAUDIMAI 
J. BACEVIČIUS 

‘•Varpas” Real Estate 
General Insurance, Notary Public 

59111 S. AVestem Ave.
REp. 7-688(1 arba HEm. 4-7085

VASARY 1ETR prie gražios Fox 
River ujx"s. 35 mylios nuo Chicagos. 
9 akrai žemės (3 akrai piknikams 
daržas). Laiveliai. Kambariai ir pil
nas rūsys — visi išmušti pušinėm 
lentom. Dėl informacijų rašykite— 
J. C. K., Box 61, Cary, HL J____

Marąuette Parke prie gero susisie
kimo, '/i blk. parkas, 5 k. mūrinis, 
liuksusinis (Georgian) namas, v. b., 
gazo šilima, s. — s. divonai, vandens 
apsėmimui kontrolė, garažas. Ypa
tingai gražiai įrengtas, naujai išda
žytas. Savininkas išvyksta iš mies
to. Kaina $19,000. “Varpas”, HEm 
loek 4-7085.

Savininkas parduoda 1 7i ang, pa
jamų med. namą. Platus sklypas, 
daug priedų. Prieinama kaina. Ne
toli 63 ir Kedzie. Agentai {įrašomi 
nesikreipti. ,

PRospect 6-9320

7 kamb. mūr. bungaJow (4 mieg. 
k.) A lyta apšild. Tile virtuvė ir vo
nia. 2 autom, garažas. Parduoda sa
vininkas. PRospect 6-8297.

PARDUODAMA TAVERNA. 4
kamb. užpakaly. Lietuvių apylin
kėje. 4516 S. Washtenaw Ave.

turime jokio noro ir reikalo. 
Sekmadieniais turime dirbti sa
vo reikalams.

Retkarčiais atvažiuoja kinas 
j miestelį arba net į mūsų kai
mą. Parodo filmus, ir galime 
matyti, kaip žmonės toliau ir 
gražiau gyvena. Jaunimas mėgs

ti tokį gyvulį pasigauti, nors 
ne vienas seilę varvina, juos ma
tydami.

Laiškai ir kelionė į Lietuvą
Vargingos gyvenimo sąlygos 

sulygino žmones ir padarė juos 
artimais. Daugumoje esame to

ta pramogas ir jas dažnai jan. | Paties apskrities gyventojai. Ne
ko. šokame ir tolimajame Si.l turime jokių paslapčių: ką ži-

bire.

Ligoninė ir mokykla

Už 3 km turime ligoninę. Už 
ligoninę mokėti nereikia. At
skaitoma iš uždarbio. Už pra
leistas dienas ligoninėje kiek su
moka rublių. Veikia kompensa
cija ir kitos viešojo atsiskaity
mo taisyklės. Moterys gimdyti 
privalo tiktai ligoninėje. Kitaip 
nebūtų sudaroma metrikacija 
Lietuviai savo vaikus užrašo ir 
krikštija daugumoje lietuviš
kais vardais, kaip kadaise savo 
tėvynėje.

Turime savo kaime rusišką 
pradžios mokyklą. Vaikus na
mie išmokome poterių ir kate
kizmo. Norime auklėti katali
kiškai, bet mokykla daug apga
dina. Ten auklėjimas vyksta 
kita kryptimi. Dažnai tėvai tu
ri pasilikti melagiais, nes tą pa
tį dalyką tėvas ir mokytojas ki

rtome vieni, tą žino ir kiti. Laiš
kai labai laukiami ir viešai skai 
tomi, o po to plačiau aptariami. 
Norima, kad visi tautiečiai ži
notų, kas dedasi pasaulyje ir 
kaip vieni ir kiti gyvena. Tuo 
būdu daug ko sužinoma ir pasi
seka užmegzti ryšius su giminė
mis užsienyje.

Vienas kitas mūsų jau gavo 
leidimą apleisti f.ibirą ir grįžti 
į tėvynę, bet su išvykimu nesi
skubinama. Tolimai kelionei rei
kalingi pinigai, kurių atsargų 
neturimi. Parduodami apyvokos 
daiktui ir gyvuliai, jei tokių tu
rima: karvė, paršas ir vištos. 
Dabar laukiame bulvių derliaus 
nuėmimo, tai jas parsidavę tu
rėjime pinigo. Mat čia atvažia
vome valdžios lėšomis, į tėvynę 
grįžti jau reikia savo pinigais: 
atgal niekas nemokamai neveža

Tikrai verta ir naudinga jaunimui
ir vaikams perskaityti A. Vilainio 
kelionių reportažus,

Žemaičių žemėje
Čia aprašomos istorinės vieto

vės, žymiausiųjų vyrų tėviškės 
upes, ežerai ir gražusis Lietuvob 

į pajūris. Autorius paduoda daug 
padavimų, pasakų. Knyga gausiai 
iliustruota. Skaitytojams padės 
susipažinti su gimtąją žeme ir pa 
liks neišdildomų vaizdų.

Žemaičių Žemėje 132 pusi., kai 
na $1.50. Reikalaukite knygynuo
se, pas platintojus arba užsaky
mus adresuokite:

Užsakymus ir pinigus siųskit*. 

DRAUGAS

. 2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL.

Parduodama GROSERIŲ IR MO
KYKLOS REIKMENŲ KRAUTU

VE. Gerai einąs biznis. Mažos gyv. 

patalpos. 2117 W. 65th St.__________

Parduodamas Lietuvių Auditori- 
-crvrvnnfynno-ceoo-oooo-ryooooooooc j°le restoranas. Kreiptis telefonu

CAnal 6-9046 arba CAIumet 5-5685.

Įmokėti $1,900. 2-jij butų — 5 ir 
4 kantb. Arti 18th ir Kostner Ave. 
Gazu apšild. Pilna kaina $9,900. 
SVOBODA, 3739 W. 26th St. LAwn- 
dale 1-7038.

Užsakymus su pinigais siųskite

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avenue 

Chicago 8, III.

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. AdamkevtčiAus apianka 
l'tBakymua ra pinigais Muškit*:

BK psl., kates fLM 
DRAUGAS »S»4 S. Oakl«r* Ava, 

UUoMto OI

Mos nuostabios tr nepaprasto* kny 
ros personalu* Mtalp (vertina ra 
irtoje* Gliaudą: “...Reisas — pa
niekinta* niekintoje*, bet turj* 
*vyje Fra A n pel leo an<elų varnu 
lept, Tatjana—nesuprantanti 
loa sąvokos, bet mylinti skaisčia 
maita. Pagaliau Julius... paslUgs* 
«kal*tumo lr nesuvoktą* Jo **mSa
drąsu* b* drąsos, nesuprantą* pa
vojau* bepr^iAJImo proo*s*”

Jeigu dar neturite, tai bū
tinai įsigykite

DR. JUOZO KAŠKELIO 

KOMUNIZMAS BE 
KAUKES

Tai yra gyvai parašyta 
knyga, kurioj teigimai pa
grįsti dokumentais ir dau
gybe dar nežinomais fak
tais. Knyga naudinga kiek
vienam.

Kaina $1.50, Gaunama1 
“DRAUGE”.

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumanaitei 
Av. Kryžiaus relikviją

Popiežius Pijus XII dovanojo 
šv. Kryžiaus relikviją šių laikų 
stigmatizuotojai Teresei Neumati
nsite!.

Apie Teresės Nenmanaitės gy
venimą — kaip ji pergyvena Kri
staus Kančias, kaip jai pasidaro 
ant rankų ir kojų stigmos (žai- 
doe), iš kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta kun. J. Burkaos 
parašytoj knygoj TERES® NEU- 
MANAIT®. Knygoje yra daug 
nuotraukų su Teresės Neuman- 
naitės pergyvenimais. Gražus J. 
Kelečiaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 268 pus. Kaina $8.00.

Pinigus su užsakymais siųsti: 

"DRAUGAS”,
2384 S. Oakley Ave^ 

Chieago 8, IIL

MISCEIJ.ANEOU8 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDU AGENTCUA
Visų rOSlų apdraudo*. AutomoM 

lių flnanaavima*. Notariatas. Valsty 
bS* patvtrtintos kalno*.

Prieš darydami apdraudas Kitur 
pasiteiraukite pa* mus.

JONAS KIRVAITIB, 
VVAlbrook 6-5S71

INTERSTATE INSURANCE AGENCT1 
• 108 S. Ashland Ave.. Chlcaso 36, 111

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, Di.
Statome naujus namus ir garažus.

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbns, skubiai, 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube e-2793 nuo • vai. 

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

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

P LU M B I N G
Licensed, bonded plumbere 

Joke darbas nėra didelis ar mažas, 
laukite dabar. Kalbame lietuviškai

TeL REpuMic 7-0844 
WAlbrook 5-8451

Skelbtis “DRAUGE” apslmoks 
nes jis yra plačiausiai skaitoma* 
lietuvių dienraštis o akelbimi 
kaina yra prieinama visiem*.

TOOL AND DIE MAKERS
7 to 10 yeara experience. Work all 3 shifts. $2.92 
per hour plūs shift premium. Good working condi
tions. Liberal employee benefits. Excellent oppor- 
tunity for conscientious workers.

TOOL & CUTTER GRINDERS
$2.52 to $2.67 per hour

Borg 8č Beck Div.
BORG WARNER CORPORATION 

5950 WEST 66TH STREET 
POrtsmouth 7-7500

AUTOMOBILEH — TRUCK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICOS 
UetuvUka gazolino atotla Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo, 
lažymo darbai Jr keičiamo* daly*

CALL-ME-MOTORS CO.
575» S. WP.STEKN AVE. PR 8-S5S3

BUILDING St REMODELING

VIKTORAS SIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius lr komerciniu* 
namus: pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus: Išrūpina atatybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-422S 
arba rez. tel. Bl 7-3340. Kreipti* —SIMAIČIAI

Realty - Builders - Ineuranoe
2737 VVest 43rd Street

KONTRAKTORIU8 
STANDARD BUILDERS, INO. 
3523 VV. P9 et. Ohlcago 29, Hl.,

FRosprckt 8-3702 
A. GINTNERIS — pirmininkas

į V. F. PETRAUSKAS — *tat. vedi J a* 
Lietuvių Statybos Bendrove:
• stato namus pardavimui.
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbu*,
• jrengla aluminijaus langu* h 

durį*.

iiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiimi
ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Street

BUILDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo 
|a senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmloek 4-5881 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIIIIUIIIIIIIIB

ĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIg 
LIETUVIU STATYBOS 

BENDROVE
I MORAS

Builders, Gen. Gontractor*
Atiteka planavimo Ir staty-

S bos darbus gydytojų ofisų, gy- 
£ venamųjų tr vleftųjų pastatų.
£ Namų įkainavimas Ir įvairūs 
£ patarimai nemokamai.
£ Kreipti* Atuo adresu:
f JONAS STANKUS
S Kaadlen nuo S vai. ryto Iki 
£ ® vai. p. p. Kitu laiku *usitarua
5 TeL FRosnect 8-2018 
£ «M0 80. CAMPBELL AVE..
£ Chicago 29. Illlnol* 
Kiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiimu

PLATINKITE “DRAUGI”

MACHINE
OPERATORS

Exp*rif-nced nn Automatic Ma
chines other than Punch Press or 
Drill Prc3.s. All Shifts. $192 per 
Hour to Start. Steady, Good 
Working Conditions and Liberal 
Benefits.

Borg & Beck Div. 
BORG WARNER CORP. 
5950 West 66th Street

POrtsmouth 7-7500

MACHINE
REPAIR MAN
Experience in repair and 

maintenance of produetion 
shop eąuipment. lst & ?.nd 
Shifts. $2.54 to $2.69 per 
hour. Steady, good working 
conditions and liberal be
nefits.

Borg & Beck Div.
BORG WARNER CORP.
5950 West 66th Street

POrtsmouth 7-7500

OILER
Experienced in repair and 
matic machinery & eąuip- 
ment. Ali shifts. 1.90 to 
$2.00 pei hour. Steady, 
good working conditions & 
liberal benefits.

Borg & Beck Div. 
BORG WARNER CORP. 
5950 West 66th Street

POrtsmouth 7-7500

Laundry-Dry Cleaning Routeman
Steady work. No lay-off. AVelfare 
plan. Paid vacation. For ngressive 
niarried man sales ability. Litima- 
nian speaking preferred. Gnaranteed 
salary and com. Apply aftęr 2 P. M. 
Archer Laundry & Dry Cleaners

3857 Archer Avenue

_____ISNUOMUO4AMA ________

936 W. 33rd St. Išnuom. 4 kamb. 
butas pirmame augšte iš priekio. 
Karštu vand. apšild. Karštas van
duo kasdien. Pageidaujama suau
gę. Dėl informacijų kreiptis į B. 
Arbataitj, 1-as augštas iš kiemo, 
arba rašyti sav. Agnės Šidlaus
kas, Townsend, Wisconsin.

Išnuom. atskiros kamb. vyrui. 2510 
W. 55th St.

WAlibrook 5-7428

Išnuom. 2 k. butas pastogėje. Ap
šildoma gazu.

4417 So. Artesian Avenue

Išnuom. 5 kamb. butas 2-me augš
te. Suaugusiems.

Tel. — GRovehill 6-5054

Išnuom. 4 kamb. butas 2-me augš
te. Teirautis įėjus per šonines duris 
2-me augšte. 4508 S. Honore St.

Marfpiette Parke išnuomojamas 
kambarys su atskiru įėjimu ir visais 
patogumais, galima naudotis virtuve 
ir šaldytuvu.

Tel. GRovehill 6-3069 

~P A R D A V I M ui’

Sveikinimų Korteles 
visoms progoms!

10
Puikių spalvotų korteliu lietuviškai 

vaizduojančių 4 metų dalis
$1.00

Pagerbkite savo brangiuosius meniš
ku sveikinimu. Užsisakykite dabar, 
siųsdami Žl adresu:

DRAUGAS 
2884 So. Oakley Ave.

CHICAGO 8. ILL.

i
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Paitaboi ir nuomonės

PŪDYMŲ VIEDRINELIS
JUOZAS BERTU JS, Los Angelės, Calif.

Lietuviuose yra išsidirbusi juk tai buvo pirmoji tokio di- 
aksiominė taisyklė: “Jei susirin delio maštabo šventė, 
kę bent trys asmenys nutaria; Po to imtasi nagrinėti spau- 
steigti kultūrinę arba labdaros dos recenzijos.
organizaciją, tuojaus grupuoja
si didesnis būrys, kad tą organi 
zaciją sugriautų”. Kad tą įvyk
dytų, daugelis griebiasi šmeiži
mo priemonės. Dažniausiai tai 
daro kalbamos srities diletan
tai, prisidengę specialistų, žino
vų priedangomis, ir kalba au
toritetingu tonu, net su patosu. 
Tuomi suklaidinta visuomenė ne 
bežino kaip j tai bereaguoti, o 
daugelis, lengvesnio būdo, net 
rimtai ima patikėti ir prie šmei-
žimo prisidėti, nežiūrint, kad išvedė.

Viską susumavus, susirinki
mui nebuvo aišku, dėl kurios 
priežasties mūsų recenzentai y- 
ra tokie tendencingai priekabūs. 
Gavosi vaizdas, kad čia yra as
meniškos ambicijos paslėpta pa 
gieža, kurią š ąja proga rasta3 
momentas atsiskaitymui. Šios 
recenzijos visų buvo griežtai pa 
smerktos, nes tuo keliu mes 
užkertame kelią mūsų idealis
tams, kurie mūsų tautos dvasią 
į tarptautinę, šviesesnę areną

1

■i

VAULAS BANDITU

J*

■,;į5

Mii

tuomi griaunami tautinės veik
los pamatai.

Sveika, rimta, pamokinanti 
kritika yra net labai naudinga,

Todėl, pirm negu kritikuoti, 
prašoma bešališkai įsigilinti į 
esminius, o ne šalutinius daly

.. , „ , • kus. Po to, mūsų tautiečiams
nes Ji bešališkai, nes.karaciuoda į tiekti ko nors pamokinan{io, 
ma atskleidžia padarytus tru
kumus, detaliai išdėstydama.

Skaudžioji vieta vis dar tebė
ra Dainų šventė. Kur bepasiklau 
sytumei, net kiekviename šei
myniniame ssuirinkime — toji 
pati tema. Vis dar nesupranta-

naudingo,
rinėlius”.

o ne “pūdymų vied-

ma, kodėl taip skaudžiai šmei
žiama ir net su “pūdymų vied- 
rinėliu” (liepos mėn. “Naujieno 
se”, L. Vaičiūnienė) apipilama.

Tiesa, Dainų šventėje buvo 
kaikurių trūkumų. Bet jei daly-

Tam tikras jausmas
Kino teatruose Chicagoje ei

na humoristinis filmas “That 
Certain Feeling”. Ekrane pa
rodomas dviejų kartūnistų (ka
rikatūristų) gyvenimas. Vieno 
jauna žmona susižavi antruoju 
ir ruošiasi už jo ištekėti, ta-

, ._ . čiau jai gaila ir oirmojo vyro,
ką išanalizuosime įs esmes, pa- . . .. ...
matysime. kad čia buvo tiktai Ul J1 butų
išpūstas mažmožis. Svarbiausias Pasam as Pa eJeJu an ra jam. 
trūkumas gal buvo tas, kad ne- Šls antrasis nezino’ kad 3° Pa’ 
išnaudota proga save parėkia- ^toji yra žmona pirmojo, 
muoti per televiziją. Bet kas ga į t° susidaro eilė komiškų gi
lėjo numatyti, kad tiek daug tuacijų, kurias gabiai ekrane 
publikos prisirinks ir visas iš- pertiekia talentingas komikas 
laidas apmokės? Bob Hope. Planuojamos vestu-

Trūkumų išvengti neįmano- vės iširsta ir žmona susitaiko 
ma, nes visur ir visada įvyksta su vyru. Žmonos vaidmenį ge- 
kaanors nenumatyta. Neveltui rai atlieka Anna Marie Saint,
lotynų yra pasakyta: “Errare ............ . ------
humanum ėst”. Griežtiesiems
kritikams norėtųsi pasakyti:

— Tamstos gyvenate naujoje
mūsų tėvynėje nemažiau šeše- 
rių metų, tad kodėl per šį lai
kotarpi nei vienas iš Tamstų 
nesiėmėte iniciatyvos “pavyzdin 
gai” pravesti, parengti kokią 
nors didesnio masto šventę?

Jeigu iš tikrųjų Tamstoms gi 
liai rūpi mūsų tautos gerovės 
klestėjimas, kodėl, kai buvo 
kviečiama prisidėti prie Dainų 
šventės organizavimo, Tamstos 
neradote reikalingu teigiamai 
prisidėti? Kai jau reikalai ėmė 
vystytis, kodėl Tamstos nese
kėte eigos ir draugiškai nedavė
te savo sveikų (neužgauliojan- 
čių) pastabų? Anie žmonės is-l 
sijuosę varė tautinę vagą ne
klausdami: “kiek aš už tai gaul 
siu?”, bet teiraudamiesi: “ar 
daug teks mums iš savo kišenio 
pridėti?”. O Tamstos dar drįs
tate jųjų gerus norus dirbtinu 
purvu apdrėbti!

Šventė pravesta sėkmingai.
Lietuviai, tiek publika, tiek ir 
choristai, yptingai pasižymėjo 
savo kultūringa disciplina. Cho
ras labai gražiai apvainikavo 
dirigentų ir savo paaukoto triū-

Korėjos ligoninei
Jungtinių Tautų Korėjos at-• 

statymo agentūra iš viso pasky- 
! rė $63,750 pastatymui ir įren- ii RadŠO Apar/ity TBlSyinBl 
; gimti naujos ligoninės Pusane.
Ligoninė bus -/ėdama Maryknoll 

Į seselių.

TELEVIZIJOS

Sąžiningas ir garantuota* darba* 
di. KIMKLri, tol7 S. 8a«yei di 
Tel. VI 7-0087 - M 7-W

JI r
John W. Kuhel, father

Robert Kuhel, 14 m. amžiaus, Heidelberge. Vokietijoj, nušovė 
banditą, kuris jo tėvą bankininką ir motiną vežė į banką reikalau
damas 75,000 dcl. Vaikas slapčiomis paėmė iš namų revolverį ir ke
lk nėję į banką banditą VValgenbach, nušovė. Plėšikas yra vokiečių 
kilimo ir po 10 m. kalėjimo už bankų plėšimą, buvo 1939 m. depor
tuotas iš Amerikos į Vokietiją. Dešinėj berniuko tėvas J. W. Kuhel.

(INS)

Robert Kuhel, 14

daugiau įprasta matyti televizi
joje, bet ir už vaidybą filme 
gavusi Akademijos premiją. 
Antrasis kartunistas aktoriaus 
George Sanders asmenyje yra 
taipgi radęs tinkamą įkūnyto
ją. Filmas laikomas lengvo žan
ro buitinė komedija, vietomis 
virstanti sutirštintų spalvų far-

Pijaus XII gatvė
Elchės mieste, Ispanijoje, vie

na pagrindinių gatvių pavadin
ta popiežiaus Pijaus XII vardu 
Ta proga suruoštose iškilmėse 
dayvavo tūkstančiai žmonių.

vooooooooooooooooooo-ooooo^

Lithuanian dietionary
. (Angliškai lįetuviškas ir Lietuviš-

NuotyklS bažnyčioje 'kai angliškas žodynas. Parašytas
Maryknoll misionierius tėvas H., H. Pewtress ir T. jGeriko. 333 

Arthur Dwyer vieną rytą Peru
valstybėje ruošėsi laikyti šv. mi 
šia, kai jam buvo pranešta, kad 
vienas žmogus nori išpažinties.
Jis greitai išėjo į bažnytėlę ir 
pakvietė pirmame suole sėdintį 
vyrą prie klausyklos. Žmogus 
žiūrėjo kiek nustebęs, bet prie Į 
klausyklos priėjo. Pasirodė, kad 
įvyko klaida — ne tas norėjo 
išpažinties, bet pakviestasis jau 
10 metų nebuvo klaupęs prie 
klausyklos. Jam atrodė, kad ku 
nigas įžvelgia jo sielą ir buvo 1 
labai patenkintas po išpažinties.

su.

psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Draug-2334 South 
lakley Avė., Chicago 8. HL 
00000<XKXX><XXX>OOQOOOOOOOO<

PASISKAITYMAS 
APIE MARIJJį

PAŽVELKIME | MARIJĄ. Nuo 
stabus §vfi. Marijos gyvenimas, pa
rašytas pasiremiant Dievo apšviestų
jų regėtojų pasakojimais (šv. Brigi
tos. Marijos Agreda. sės. Katarinos 
Emmerich ir kt.). 260 pusi. Knyga 
talpina 31 pasakojimų su nepapras
tai puikiais spalvotais paveikslais 
Patrauklūs kieti viršeliai lr tekai
nuoja tik |3.00. šių puikių knygų 
paraše prel. dr. F. Bartkus.

MARIJA MUMS KALBA. 8v«. Ma 
rija laiko bėgyje apsireiški įvairiose 
pasaulio vietovėse, šios knygos au
torius Kun. J. Kuzmickis, šalia mū 
sų lietuviškų šventovių aprašo ir ki
tur žinomus, Dievo Motinos apsireiš
kimus, kaip: La Salette, Lurde. F&- 
tlmoje; apie StebukllngųJJ MedalikS- 
ij Ir kt. Įžangoje ir pabaigos žodyje 
autorius svarsto Švč. Marijos Nekal
čiausios širdies kultų ir iškelia Ma
rijos kaip malonių Tarpininkes vaid
menį. Knyga turi 169 psl., paveiks
luota, jrišta j kietus viršelius lr kai
nuoja *2.00.

AUŠROS ŽVAIGŽDE. 16 tautų tr 
68 didžiųjų pasaulio poetų dailiausi 
žodeliai mūsų dangiškajai Motinai 
Marijai pagerbti. Tuos per 600 m 
žybtelėjusius rašytojų perlus iš įvai
rių kalbų surinko ir sutvarkė A. Ty- 
ruolis. Tai knyga apie Marijų, kur< 
turštų rastis kiekvienuose namuose 
110 psl. Kaina »2.00.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Avenue
CHICAGO 8, ILLINOIS

GUŽAUSKŲ
BE VERDI HILLe UfiLlNYei.
Geria usioa gfišb jei vestuvių, Lialik
tų, laidotuvių lr kitų papuošimų

244M UiA'l «2K1< STKCK'I 
Tel. FKuep.-ct k-OMSA br PR H-OS.H-

Vestuvių nuotraukos Ir
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

Pirkit Apsaugos Bonus!

, Jį k

I II
K w IB xy
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Viena* blokai nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste 1

Telef. — CEdarcrest 3-6335

Mylimai Mamytei atsiskyrus iš šio pasaulio 

nuoširdžią užuojautą reiškiame

p. A. MUSTEIKIENEI

IR JOS ŠEIMAI IR ARTIMIESIEMS.

PRETKŲ ŠEIMA

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 
ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄ
Skiriama tūkstantis ($1,000.00) dolerių premija

A. A.

PETRAS WAITKUS
Gyveno 7027 So. California

Mirė rugsėjo 19 d.. 1956 m., 
5:30 vai. vakaro, sulaukės pu
sės amžiaus.

Gintė Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 45 m. 

l’asiliko dideliame nuliūdi

me augintinis Dr. John Šim
kus, jo žmona Stefanija, jų 2 
dukterys: Rita ir Juanita, gi
minaitė A. Raštutienė su šei
ma, draugai ir pažįtsami.

l’riklausė šv. Vardo Draugi
jai.

Kūnas pašarvotas A. Pet 
kaus koplyčioj^, 6812 S. Wes- 
tern Avc.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
rūgs. 2 2 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j švenč. 
Panelės Gimimo parapijos baž
nyčių, kurioje, jvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę GIMINUS

Laidotuvių direktorius Anta

nas Petkus. Til. GRoveliill 6- 

2345.

A. A.

STANISLOVAS MOSCICKIS
Mirė 1956 m. rugsėjo 19-tų 

d., 1956, 3:45 vai. po pietų.
Gimęs Lietuvoj, Šiaulių aps., 

Tryškių parap., Maldėnų kai
me.

Pasiliko nuliūdę: duktė Ber
nice Rozgųs, 2 sūnūs; Stanley, 
marti Dorothy: Frank, marti 
Ada, 6 anūkai, brolis Juozapas,
2 pu.Mn-oliai: Pranciškus Ivaš
kevičius ir Stanislovas Dimavi- 
čius, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Draugijai ir Liet. Keistučio Pa
šalpos Klubui.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
I’hillips koplyčioje, 3307 Li
tuanica Avenue.

šeštadienį, rugsėjo 22 dienų 
8:30 vai. iš ryto bus lydimas iš 
koplyčios į šv. Jurgio parapi
jos bažnyčių, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas šv. 
Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Stanislovo Moscic- 
kio giminės, draugai ir pažjs
tami nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę lieka: Duktė, .sūnus, 
marčios, anūkai, brolis, pusbro
liai ir giminės.
giminės.

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

LlODfiJlO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

«46 So. West«n Arą. Air Condltloned 
7-8600 — 7-8601 Aatomobiliams 
karte gyrsn* kitose aalssts dalyss;

koplyčią arčias jūsų aamų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 SO. 50fh AVĖ.
CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-234S arba 

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

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

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

A. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra
darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti —
1956 m. lapkričio 1 diena.

2- Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantig dol
3. Jury komisiją sudaro: Aldona AugustinaviČienė, Petras 

Balčiūnas, Viktoras Mariūnas, kun. Alfa Sušinskas ir Mykolas 
Venclauskas.

Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 
so vaisius. Lietuvių vardas dar į Prašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for- 
daugiaus iškilo. Svetimtaučiai ma^° Puslapių.
grožėjosi su pagarba. Tad ko ( Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija, 
dar norima? ! ‘Draugas”, 2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, III.

, 6- Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira- ra
. u i e įu apg.u es avimu en syti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 

ka pasakyti, kad gavau nevieną tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
laišką, nevieną asmenišką nusis pasirinktą slapyvardi.
1 r ii m <1 «vv. i X Iru mu wi <-* 4- z-\zs i lr n zM __ Av

A. f A.

STASEI GRONSKIENEI mirus, 
jos vyrui Stasiui Gronskiui su šeima, reiš
kiame giliausę užuojautą.

(
Širmuliai ir Karinai

SEKANTIEJI YBA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- 
rimaa dieną lr nak
tį, Reikale laukite
mos.

Mee turime koplyčias į 
visose Chicagoe lr 
Roselando dalyse lr 

I tuojau patarnaujame

PETRAS BIELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel LAfayette 3-3572

3307 8. LITUANICA AVĖ.
ANTANAS M. PHILLIPS

Tel. Y Arda 7-3401

kundimą, iš kurių matosi, kad 
Dainų šventės rengėjai, chorve
džiai ir choristai yra labai įskau 
dinti. Tai slopina pasiryžimus 
ateičiai.

Š. m. rugp. mėn. 25 d. Los 
Angeles mieste pas p p. Tumus 
įvyko periodinis Menininkų klu
bo narių susirinkimas. (Siame 
klube dalyvauja: prof. M. Biržiš 
ka, dailininkai, muzikai, poetai 
ir rašytojai). Ta vakaro tema 
buvo: “Dainų šventės įspū
džiai”. Narių tarpe buvo 6 as
menys, kurie patys dalyvavo 
šventėje. Susirinkimui jie davė 
šventės bendrą vaizdą. Iš nupa
sakojimų gavosi įspūdis, kad 
šventė visapusiškai praėjo gra
žiai, su pakelta nuotaika. Žino
ma, buvo kaikurių spragų, bet

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises perleidžia “Draugui”, įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.

Nies

0vvi<iel'<^

I 1 k I I V KR 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

i PELNINGIAUSIA
TAUPYMO 

MNDROVi

4038 Archer Arcmic Tai. U3-471» 
AUGUST SALOUKAS Prazldart<»'

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

Universal Savings and Ix»an Association užtikrina Muga
mą ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
810.00b nfl kiekvienam Indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

PETRAS P. GURSKIS
659 VVest 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 VVOODSIDE Rd., Riverside, I1L TeL OLympie 2-5246,

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228,

JURGIS F. RUOMIN
3319 S- LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-1138-11391

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO, OI. TeL OLympio 2-10031

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, llinois

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET Y Arda 7-07811

STEPONAS C. LACKAWiCZ 
2424 W. <9th STREET REpuMIe 7-UlS|
2314 W. SSrd PLACE YIr«Wa 7-efTlj
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X šakių Apskrities Klubo 
Munii inkime, kuris įvyko rugsė
jo 15 d. J. Budriko svetainėje, 
Ciceroje, atsilankė ganaus na
rių akaiėiua. Klubo pirm. Pra
nui Juškai negalėjus susirinki
me dalyvauti jį pravedė vice
pirm. M. Neberiezienė. Sekre
toriavo P. Kideravičius. Susi
rinkimo buvo priimta buvusios 
gegužinės apyskaita. Nors ge
gužinėje atsilankė tikrai gau
sus žinonių skaičius, tačiau pel
no liko neperdaugiausia. Nu
tarta surengti rudeninis zana
vykų vakaras spalio m. 27 d. 
toje pat J. Budriko svetainėje. 
Rengimo komisijon išrinkti: M. 
Neberiezienė, M. Endziulienė, 
P, Kisielienė, P. Sideravičius ir 
Broniuška.

Sergančius klubo narius — 
Broniuškienę ir Budraitį susi-

X Vyčių sendraugių susirin 
Rime iš kuopos iždo paaukota 
$15 TT. Marijonų Statybos fon
dui. Pinigai bus įteikti per TT.
Marijonų Bendradarbių metini 
suvažiavimą rugsėjo 30 d. TT.
Marijonų vienuolyno patalpose,
63rd St. ir Kilbourn Avė. At
stovais išrinkti: sendraugių 
pinn. I. Sakalas, T. Norbutienė 
ir M. Stankienė.

X Paminklinis kryžius prie 
a. a. veter. gydyt. Kęstučio 
Kasperavičiaus-Kasponio kapo
bus pašventintas šį sekmadienį, ] rinkimas nuoširdžiai atjautė ir 
IX. 23 d. 2 vai. p. p. fiv. Kazi
miero kapinėse, Bl. 30. Pašven
tinimo apeigas atliks kun. Juo
zas Domeika. Visi velionies ar
timieji, ypač akademikai skau
tai,-ės, veterinarijos gydytojai, 
kviečiami dalyvauti.

X Tėvų Marijonų rėmėjų 8 
skyr. rengia arbatėlę rugsėjo 
23 r. 3 vai. p. p. E. Gedvilienės 
namuose, 4639 S. Hermitage 
avė. E. Gedvilienė ir P. Tur
skienė visus maloniai priims ir 
pavaišins, šio parengimo pelnas 
yra skirtas Tėvų Marijonų sei
mui pasveikinti.

X Vytautas JanČys, jaunas 
muzikas ir kompozitorius, B. 
Pakšto orkestro pianistas, yra 
sukūręs daug lengvosios muzi
kos kūrinių. Rugsėjo 29 d. per 
B. Pakšto orkestro metines L. 
Auditorijoj orkestro kvartetas 
padainuos jo sukurtus: anglų 
valsą “Ilgesys” ir tango “Su
die” bei “Neužmirštuolės”.

X Onos Brinaitės ir Stasio 
Dunaičio sutuoktuvės įvyksta 
rugsėjo 22 d. 3 vai. po pietų Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje. Vestuvi
nis pobūvis bus jaunosios tėve
lio A. Brino svetainėje, 4342 S. 
Hermitage. Vestuvėse sukvies-

visi bendrai palinkėjo jiems 
greitai pasveikti.

X Julia Pukelienė, Elzbieta 
Stankevičienė, Ona Bakutienė,
Uršulė Petraitienė ir kitos Se
selių Pranciškiečių Rėmėjų l1 
skyr. narės kruopščiai dirba, 
kad atstovai ir viešnios būtų 
kuo geriausiai priimti per šv. 
Pranciškaus vienuolyno seserų 
rėmėjų seimą, kuris įvyks spa
lio 7 d. Šv. Jurgio parapijos 
svetainėj. Šv. mišios 10:45 vai., 
pietūs 12:30, seimas 2 vai. p. p.

X Kun. dr. Juozas Prunskis
pakviestas Daughters of Ame
rican Revolution suvažiavime, 
kuriame dalyvaus atstovės iš 
visos Illinois valstybės, padary
ti pranešimą apie padėtį bolše
vikų okupuotoje Lietuvoje. Pa
skaita bus vienoje salėje Ghi
cagos miesto centre.

X Romas Kozeniauskas, vie-, 
nas iš pajėgiausiųjų LFK “Vai-Į 
nutas” futbolo žaidėjų, po po
ros savaičių atostogų vėl pasi
rodys aikštėje rungtynėse prieš 
Rockfordo miesto komandą šį 
sekmadienį Marąuette Parke.

X Aldona Lankutytė, Rūta 
Lukoševičiūtė ir Jonas Vazne-

PASAUIY SENIAUSIAS ŽMOGUS

Javier (Jereira, gimęs ir gyvenąs Colombijoj, turi 167 m. amžiaus.

sceno3, gyvenimas jų karaliaus i kandinių prižiūrėtojas, — H. A. IŠARTI IR TOLI 
rūmuose. Atkviestoji gubernan-Į Wolfe, 49 m, Illinois mokyklų t
tė turi auklėti keliasdešimt to! užkandinių direktorius. Jie kai-1 _ studentų at-kų žiniai. Pra-
karaiiaus vaikų. Įtinami susitarimu nustatyti ne-’šoma pranešti, kad Chicagos stu-

Dideiea intrygoa nėra, bet leistinai augšteane3 kainas, su
ganą gausu komiškų situacijų simokymu išvengti konkurenci- 
suaiduriant dviejų kultūrų at- jos, susitarimu apgauti Illinois 
stovams. Nuostabiai gražus i valstybę
inscenizavimas “Dėdės Tomo Į
trobelės”, duodant tam siatniš- 
kų versiją. Garsioji britų akto-

dentų at-kų draugovės susirinki
mas įvyks rugsėjo mėn. 30 d. pas 
tėvus jėzuitus.

Be to visi draugovės nariai y- 
ra kviečiami gausiai dalyvauti 

Į50-ties metų jubllėjiniame A.L.R.- 
I K.F-cijog minėjime, kuris įvyks šįr* ■ 1 aiį • . , vijus uuiivjiiiivA nulio Įvyti:! siį

Pertvarkys Chicagos centru sekmadienį, rugsėjo mėn. 23 d., 
Minėjimo programa: 10:45 vai. šv.

Chieagos Centrinės Srities ko
rė Deborah Keri čia yra stipri. !m|tPtas sukėlė puse miliono do-
Karalių vaidinąs Yni Brynner krių jr juo{J išleis‘ perplanavi.
daug kur šaržuoja, bet tai daro 
apskaičiuotai, siekdamas įnešti 
daugiau komizmo. Nors filmas 
turinio atžvilgiu nėra labai tur
tingas, tačiau pastatymas pui
kus ir moraliniu atžvilgiu tvar
kingas. Filme pravedama min
tis, kaip vakarų kultūros nešė- 

! ja kritė mokyto paveikia gru
bų despotą, laimėdama jį demo
kratiškesnei minčiai.

Apdrauda indėlininkams
Exchange National bankas 

Chicagoje pranešė, kad jisai 
apdraudžia savo indėlininkų

tarp miestų keliaujantiems lėk
tuvais, traukiniais ir autobu
sais, — sutvarkymą judėjimo 

gyvybę šiomis sąlygomis: indė-1 pa£įame miesto centre, pagal
lininkas turi būti nuo 1 iki 60 
m. amžiaus; apdraudos planas 
baigiasi sulaukus 66 m. am
žiaus; nereikia jokio gydytojo

Čia jj matome kelionėje (vidury) į New Yorką, Miami mieste, Flo-... „_ridoj. Gydytojai speeialistai tvirtina, kad jis gali būti nemažiau, hudymo, apdrauda pradeda 
kaip 120 m. amžiaus. Viena senutė, 86 m. amžiaus, pasakoja, kad veikti praslinkus 60 dienų po
kai ji dar buvo maža Pereira jau tada buvo laikomas labai senu 
Jo oda atrodo kaip senio, tačiau kraujo cirkuliacijos sistema yra, kaip 
jauno. Jis yra tik 4 pėdų 4 colių ūgio ir sveria 75 svarus. ((INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Streikas Swiito skerdyklose pabėgti. Po keletos minučių,

T, , . , ,. . , ... i policija, pagal gautus iš lėktu-
Ketvirtadiemo rytą streikuo- / • , - ,. ,. .. , ,. . , . ivo nurodymus, pasiekė aikštelę

jantieji darbininkai pradėjo . , . . . ... ..
., A .. ~ ... , , ,, i ir rado tenai žudiką su «Rlreit.o-piketuoti Svvifto skerdyklas,! . , ., x. . . . / mis rankomis pasiduodanti. Jis

nes paskutiniai bandymai susi- .... f , .. . .. prisipažino nušovęs pusbroli irtarti su darbdaviais neatnese . ...
rezultatų. Dėl streiko užsidarė ?ers0’ę8,. kel"į “rgyta"‘: t,k 
40 Swifto fabrikų, esančių 26 į” t'?rtln°', kad nu*“d5™as 
valstybėse. Streikuoja 25,000 bennuko (vykęs per nekumę
darbininkų, ju tarpe 4,000 Chi-1, Sar^b,n‘° Per“"ma» Wk° 

taip: sargybinis sustabdė West

indėlio įnešimo. Bus išmokama 
apdraudos suma lygi indėlinin
ko į banką įneštai sumai, ko
kia ji buvo du mėnesiu prieš 
mirtį, tačiau nebus išmokama 
didesnė apdrauda, kaip $5,000, 
apdrauda bus skiriama ne pa
žymėtam atskiram asmeniui, 
bet bus priskiriama prie ap
draustojo turto ir teks jo pa
veldėtojams. v

Kiek anksčiau savo indėlinin
kams paskelbė apdraudą iki 
$2,500 South Side Bank & 
Trust Co., 4659 Cottage Grove, 
Chicagoje.

ta dalyvauti gausus būrys jau
nojo ir jaunosios bičiulių ir'Us’ akompanuojant Marijai

Mondeikaitei, išpildys meninę 
programą A. L. R. K. Federa
cijos 50 metų sukakties minėji- 
mė-akademijoj š. m. rugsėjo 
mėrl. 23 dieną Šv. Kazimiero Se
serų Kongregacijos senojoj sa
lėje, 2601 VVest Marąuette Rd., 
Chicago 29, III.

X Muz. Broniaus Jonušo or
kestras gros šokiams tradici
niam koncerte-baliuje, kurį ren-' 
gia Chicagos ateitininkai šio' 

mėnesio 22 d. (šeštadienį), gra
žioje VVestern Avė. Ballroom, 
3504 So. Western Avė. Koncer
to pradžia 7 vai. 30 min.

draugų.

X Pranui čižauskui rezigna
vus iš Vyčių Namo Tarybos, jo 
vieton vyčių sendraugių kuopa 
išrinko Brighton Park veikėją 
Vincą Paukštį, šiuo metu ei
nantį Vyčių salės ir Ramovės 
šeimininko pareigas.

X Emilija ir Benediktas No- 
vickiai, 5836 S. Artesian avė., 
plačiai žinomi Town of Lake 
kolonijos gyventojai, stambūs 
gerų darbų rėmėjai, atostogau
ja savo dukros ir žento Jesu- 
laičių vasarvietėje.

X Tėvu Saleziečių rėmėjų 
visi skyr. spalio 7 d., Tėvų Sa
leziečių sodyboje, Cedar Lake, 
rengia išvažiavimą. Kviečiami 
dalyvauti visi saleziečių rėmė
jai ir bičiuliai.

X Konstancija Kazekevičie- 
nė, 2218 N. Mobile avė., susi
tuokė su Kazimieru Lukoševi
čium rugsėjo 12 d. šv. Antano Rekolekcijas pradėsite spalio 5 
parapijos bažnyčioje, Cicero,1 d., penktadienį vakare ir už- 
111. Jungtuves palaimino prel. I. baigsite sekmadienį, t. y. spa

lio 7 d. padėkos Mišiomis ir iš
kilmingais pusryčiais. Rekolek-

J. A. VALSTYBĖSE
— Moterų rekolekcijos. Vi

sos vyresnio amžiaus moterys 
kviečiamos dalyvauti uždarose 
rekolekcijose Nekalto Prasidėji, 
mo vienuolyne, Putnam, Conn.'

Albavičius.

X Elzbieta Bružienė, Cicero 
gyventoja, keletą metų palies- ( ciW vedėjas — kun. V. Paulau- 
ta paralyžiaus ligos buvo kiek i skas.
pagerėjus, bet krisdama susi- Viešpats kviečia: "Ateikite 
laužė kojos kaulus ir ligoninėj pas mane visi, kurie vargstate 
turės išbūti keletą savaičių. jr esate apsunkinti, ir aš jus at

gaivinsiu”. (Mat. 11, 28). O rū
pesčių ir vargo, be abejo turime 
visos.

Atlyginimas už visą rekolek
cijų laiką $7.00. Savo atvykimą 
praneškite raštu: Rev. Sister 
Superior, R. F. D. 2, Putnam, 
Conn., arba telefonu: Walnut 
8-5828.

X Tėvų Marijonų rėmėjų 35 
skyrius ruošia rudeninį išvažia
vimą, avies kepimą, rugsėjo 
23 d. Tėvų Marijonų seminari
jos kieme.

X Prel. K. Bičkauskas užsi
sakė pirmos eilės biletą į S. Ba
ranausko išleistuvių koncertą, 
kuris įvyks rugsėjo 29 dieną 
7:30 vakaro Marijos Augšt.
mokyklos salėje. j — Lietuvių Studentų sąjun-

X Feliksui Lukoševičiui yra gos Waterbu rio skyrius ruošia
laiškas Draugo administracijoj 
iš Kauno,

"Initium semestri”, kuris įvyks 
šio mėnesio 22 dieną Sv. Juoza

Mišios Marųuette Parko paraoijos 
bažnyčioje. Po pamaldų minėjimas 
Šv. Kazimiero Seserų senajame pa 
statė, 2601 W. Marąuette Rd.

Kviečia visus draugovės narius 
dalyvauti.

Draugovės Valdyba

— Moterų Sąjungos 67-tos kuo
pos Bunco Party įvyks rugsėjo 
23, 1956 Gimimo šv. Panelės pa
rapijos svet. 2:30 vai. p.p. Visas 
pelnas skiriamas naujos baž- 
nyčicfl baudai. Prašom visas na
res ir drauges dalyvauti.

Valdyba

mui miesto centro, esančio tarp 
Michigan ežero, Congress gat
vės ir upės šiaurėje ir vakaruo
se. čia kasdien suvažiuoja apie 
800,000 pirkėjų ir norima šį 
prekybos centrą pertvarkyti.
Chicagos meras tam atsidėjęs 
talkins. Pertvarkymas apims: 
pagerinimą greito susisiekimo
iš įvairių miesto dalių ir prie- — Nekalto Prasidėjimo Seserų
miesčių bendromis susisiekimo ,R?mčjv Gildos Chicagos Apskri- 

. , . . , ..... tis rengia ši sekmadien), rugsėjo
priemenėmis ir automobiliais, ] 23 d. 6 vai. vak. vakarienę su
— įrengimą tinkamų stočių programa seserų darbams parem

ti. Vakarienė įvyks Brightonparke 
Šv. P. Marijos Nekalto Prasidė
jimo parapijos naujoje saleje, 
2745 W. 44th St.
Prašome brightonparkiečius ir 
kitų kolonijų lietuvių šioje vaka
rienėje gausiai dalyvauti.

— Marąuette Parko Namu Sa
vininkų Dr-jos susirinkimas įvyks 
rugsėjo 27. 7:30 vai. parapijos 
didžiojoj salėje, 6820 S. Washte- 
naw avė. Nariai kviečiami daly
vauti, nes bus daug ką apsvars
tyti. Kviečiami nauji nariai. Pir
mininke Helen Kraeger turi daug 
ko pranešti.

Marcelė Tverijonas, koresp.

galimybes atskiriant pėsčiuo
sius nuo automobilių, — per
statymą sunykusių namų, — 
numatymą parkų, — pagražini
mą upės pakrančių.

Pašalino mokytoją dėl 
moksleivės

Robert Drucker, 33 m. am
žiaus, mokytojas, buvo paša
lintas iš Hayes mokyklos ir pa
trauktas teismo atsakomybėn, 
nustačius kad jis gyveno su 15 
m. amžiaus moksleive. Mergai
tė buvo pabėgusi nuo tėvų. 
Druckeris areštuotas.

Iš šoferio jieško $50,000
Tėvas dviejų mergaičių, ku

rios buvo užmuštos susisiekimo 
nelaimėje, iš vairavusio tuo 
metu automobilį Richard Dom-

cagos fabrikuose. Į bergo mašiną ir paprašė šoferio Į Apkaltino maisto statytojus beck, 16 m. amžiaus, jieško
$50,000 kompensacijos. Mašina 
užmušė Griffith šeimos dvi 
mergaiti — 5 ir 7 m. amžiaus.

Darbdaviai pasiūlė unijai pa-, kortelės, šis gi išsitraukė re- Į 
sirašyti sutartį trejiems me-. volverį ir šovė tris kartus į sar- 
tams. Iš karto alga būtų pake-^ gybinį. Kulkos jį sužeidė į 
liama 10 centų per valandą, o sprandą, šoną ir nugarą. Žudi- 
antrais ir trečiais metais dar kas pametė automobilį ir pra
būtų pridedama po 6 centus.' dėjo bėgti į krūmus. Prava- 
Darbininkai reikalauja dau- žiuoją žmonės sužeistąjį įkėlė 
giau,, bet svarbiausia — jie ne-' į policijos mašiną, iš kur jis per 
patenkinti darbdavių pasiprie-' radiją pranešė apie pavojingą 
šinimu punktui, kad tebūtų į žudiką ir tada jisai buvo augš- 
skerdyklas priimami tik tos vie-' čiau minėtu būdu sugautas, 
nos unijos darbininkai. Svvifto
bendrovė apie streiką neprane
šė gyvulių augintojams ir per
ka atvežamus gyvulius kaip 
anksčiau.

Karalius ir aš
Kaikuriuose Chicagos kino

Žudiką sugavo lėktuvais
Ronald Westberg, 20 m. am

žiaus čikagietis, kuris nušovęs 
savo 11 metų pusbrolį pabėgo, 
buvo sugautas Missouri valsty
bėje. Bebėgdamas jisai ten per
šovė Missouri valstybės kelių 
sargybinį ir bandė pasislėpti 
krūmokšniuose. Tuojau jį pra
dėjo vytis trys policijos lėktu
vai. Beveik astuonias valandas Parodomos
žvalgė lėktuvai, kai tuo tarpu ■ ----------
policijos automobiliai lėkė apy-! 
linkės vieškeliais. Pagaliau vie
nas lėktuvų pamatė bėglį aikš
telėj tarp krūmų ir paleido į jį 
kulkosvaidžio ugnį. Kulkos ne
pataikė, bet visgi jam iš galvos 
išbloškė mintį, kad jis galės

po parapijos salėje, John Str., 
Waterbury, Connecticut. Pra
džia 7 vai. vakaro groja orkes
tras, programa išpildoma pačių 
studentų. Kviečiami visi daly
vauti šiame Naujosios Anglijos 
studentų linksmavakaryje.

— Kunigų Vienybės Centro 
Valdybos pirmininkas kun. Ce- 
pukaitis ir visa eilė lietuvių pa
triotų yra paskyrę stipendijas 
Fordhamo universitete skaito
mam lietuvių kalbos kursui. Bū 
tų labai liūdna, jeigu mūsų jau
nimas nepasinaudotų šia proga 
ir stipendijomis; nuo dabartinio 
pasisekimo priklausys lituanis
tikos kursų praplėtimas ir ben
drai tolimesnis programos liki
mas.

teatruose su pasisekimu eina 
Hollywoodo filmas “The King 
and 1”. Filmas vaizduoji gu- 
bernantės darbą ir nuotykius 
Siamo karaliaus rūmuose. Ank
sčiau tas veikalas buvo stato
mas Broadway gatvės teatre 
New Yorke, todėl ir sukurtasai 
iš jo filmas neturi tų gausiai 
besikeičiančių scenų, kaip tie 
filmai, kurie nebuvo skirti te
atro scenai. Visdėlto pastaty
mas labai turtingas ir įdomus.

Siamo didmiesčio

mokykloms
Cook Apskrities prisiekusių

jų teismas rado trauktinais at
sakomybėn vadovaujančius as
menis, kurie turėjo reikalo su 
pristatymu mokykloms maisto 
produktų iš JAV vyriausybės 
papirktų maisto peęteklių. Kal
tinami Vernon Niekei, 65 m., 
mokyklų superintendentas, — 
J. W, Dunbar, 47 m., sunkveži
mių savininkas ir Sangamon 
apskirties paveldėjimų teismo 
raštininkas, — F. O. Washam, 
62 m., Chicagos mokyklų už-

Ar Marija apsireiškė Lietuvoj* 
Atsakymą rasite J. Budzeikos kn> 
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 cento
Ją galite gauti

“DRAUGE’
2884 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, CLL.
to to.jv **įto toto to to

ŠAUKIAMAS
Visų Tėvų Marijonų Bendradarbių

SEIMAS
1956 m. rugsėjo 30 d. — sekmadienį

Naujose “Draugo” patalpose — Lietuviškos ir » 
Katalikiškos Spaudos Centre

4545 W. 63rd STREET, CHICAGO 29, ILL.

10 vai. šv. Mišios ir pamokslas; 11 vah užkandžiai; 2 vai. posėdis
Sis metinis seimas yra labai svarbus, nes jis vyksta atliekant 

milžiniškus darbus katalikiškos spondos srityje. Dideli nauji pastatai 
yra statomi katalikiškos spaudos išlaikymui ir ištobulinimui. TT. 
Marijonai stalo lietuviškos katalikiškos spaudos centrą Amerikoje. 
TT. Marijonams vrn reikalinga milžiniška parama privesti visą darbą 
prie sėkmingos užbaigos.

šiais metais seimas yra šaukiamas jan naujose, nors ne visai 
užbaigtose patalpose, nes norima duoti bendradarbiams ir kitiems 
nuoširdiems prieteliams pirmą progą pamatyti, kokius didelius užsi
mojimus TT. Marijonai yra padarę katalikiškos spaudos naudai.

Kviečiamos visos katalikiškos ir lietuviškon draugijos ir orga
nizacijos siųsti atstovus ir aukas į šį reikšmingą seimą. Dienraštis 
DRAUGAS ir savaitraštis LAIVAS tarnauja visiems lietuviškiems ir 
katalikiškiems reikalams ir yra užsitarnavęs visų organizacijų at
stovų atsilankymo į šį seimą.

Visi, kurie, atsilankys į seimą, galės aplankyti dar pilnai ne
baigtus TT. Marijonų vienuolyno pastatus, kurie yra ten pat prie 
naujų spaudos rūmų.

i

Skclbkitės “Drauge”!

Izidorius Vasyliūnas

Birutės Pūkelevičiutes

AŠTUONI LAPAI
Pūkelevičiute kuria tikrovę, ku
rioje yra daug erdvių. ši tikro
vė nėra stebuklinga, bet gigantiš
kai normali.

Telesforo Valiaus aplankas.
392 psl., kaina $3.75 

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avc.,

Chicago 8, Illinois

Algirdas Brazys

CHICAGOS ATEITININKŲ

tradicinis rudens

KONCERTAS BALIUS

Rugsėjo mėn. 22 d., 7:30 v. v.

IVestem Ballro<vn salėje (3504 S. VVastem Avė.)

Programoje: smuiko virtuozas prof. Izidorius Vasyliūnas,

Metropolitain Operos solistas Algirdas Brazys,

Alice Stephens choro trio—G. Peškys, J. Bobinas, G.

Mačys.

Akompanuoja prof. Vladan Jakubėnas.

Šokiams gros Br. Jonušo kapela. Skanus bufetas, puikūs gėrimai.


