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IRAKAS IR KITI ATEIS JORDANUI PAGALBON
Prancūzijos dienraš+is pamokė 

Maskvos komunistų vadus
Mūsų specialaus korespondento pranešimas iš Paryžiaus 
PARYŽIUS. — Prancūzų socialistų dienraštis ,,Le Populaire

de Paris“ pamokė Maskvos komunistų vadus, kurie apsimeta tautų 
laisvės ir nepriklausomybės gynėjais, o iš tikj-ųjų jie yra tautų 
laisvės plėšikai.

Dienraštis ,,Le Populaire de ===^==========-
Paris“, ryšiumi su Suezo kanalo 
krize, rašo: „Berods, vardan an- 
tikolonializmo ir tautinio suvere
numo bei nepriklausomybės prin
cipų, Sovietų Sąjungos valdovai 
ir jų minčių reiškėją (suprask — 
komunistai) remia pulkininką 
Nasserj. Deja, tų dosnių sielų 
neparankumui, visi gerai atsime
na kaip Rusija elgėsi ir dabar 
dar elgiasi savo kaimynų ir savo 
satelitų atžvilgiu. Ar Pabaltijo 
valstybių suverenumo ir nepri
klausomybės vardan ji jas 1940 
metais užpuolė ir paglemžė? Ar 
Suomijos suverenumo ir nepri
klausomybės vardan ji (Sovietų 
Sąjunga) užpuolė tą drąsų kraš
tą ir atplėšė nuo jo Kareliją? Ar 
lenkų suverenumo ir nepriklau
somybės vardan ji susidėjo su 
Hitleriu, kad smogtų Lenkijai j 
nugarą ir paglemžtų pusę jos že
mių? Rusų vadų elgesys po An 
trojo Pasaulinio karo parodo, 
kad rusų režimas (kuris pradžio
je buvo pasinešęs būti socialisti
niu) mažiau kaip per 30 metų 
išsigimė j tam tikrą rūšį valsty

lidarumas tebesąs nepaliestas ir 
kad „ar jie dėsis ar nesidės j 
naudotojų kooperatyvą, abiem 
kraštam pasilieka nepakitę du 
dalykai: 1) Suezo kanalas nega
li pasilikti vieno Nasserio ranko
se ir 2) tranzitas per kanalą yra 
būtinas, nes jo nukreipimas pro 
Pietų Afriką, ekonominiu atžvil
giu, yra fantazija. Ir vieną gra
žią dieną reikės iš tų dviejų rea
lybių pasidaryti tikrąsias išva
das“, baigia „L’Aurore“.

Vakarų Vokietijoje 

karinė tarnyba

dvylika mėnesių
BONNA, Vokietija, rūgs. 27. 

— Kancleris Konrad Adenauer 
planavo, kad naujai organizuoja
moje Vakarų Vokietijos armijo
je vyrai turėtų tarnauti 18 mėne
sių. Bet jo planas nepraėjo. Jis 
nusileido iki 12 mėnesių karinės 
tarnybos.

Izraelitai kareiviai grįžta iš Jordano, kur jie Husan apylinkėje n užuilė 50 jordaniečių.

Arabų valstybių vadai jau
kalba apie karą prieš Izraelį

JERUZALĖ, Izraelis, rūgs. 27. — Pakartotini kariniai susi
kirtimai tarp Izraelio ir Jordano diplomatiniuose sluogsniuose ke
lia didelį susirūpinimą.

Jordano pareigūnai pareiškė,1 =======================
kad arabai puls Izraelį, jei Jung
tinių Tautų Saugumo taryba ne-

(INS)

Adenauer atsisakė savo plano, 
binio kapitalizmo su imperialis-1 kuris neraab pritarimo plačioje 
tiniais apetitais... Lai rusų vado- vokiečių visuomenėje.
vai ir jų agentai Prancūzijoje 
liaujasi mums kalbėję apie jų 
antikolonializmą ir jų prisiriši
mą prie tautų suverenumo ir ne
priklausomybės“.

e
Anglų — prancūzų solidarumas 

nepaliestas

Prancūzų spaudoje jaučiamas 
gerokas nusivylimas antrąja 
Londono konferencija Suezo ka
nalo klausimu. Dienraščio „Le 
Figaro“ direktorius Pierre Bris- 
son rašo: „Londono konferencija 
pasibaigė menkystėje“.

Dienraštyje „L’Aurore“ Domi- 
nique Pado rašo, kad iš pirmykš
čio sumanymo sudaryti kanalo 
naudotojų kooperatyvą beveik 
nieko nepalikę. Kartu Pado pa
žymi, kad anglų — prancūzų so-

Vokietijos krikščionių demo
kratų parlamentarai pasisakė už 
12 mėnesių karinės tarnybos.

Į kom. Kiniją
VIENA, Austrija, rūgs. 27. — 

Indonezijos prezidentas Sukamo 
vakar iš Čekoslovakijos išvyko 
į komunistinę Kiniją. Sukamo 
viešėjo keturias dienas Čekoslo
vakijoje.

Stratton prabilo
ROCKFORD, Ilk, rūgs. 27. — 

Illinois valstybės gubernatorius 
William G. Stratton vakar pa
reiškė, jog Adlai Stevenson, kai 
buvo gubernatoriumi, nesugebė
jo pravesti modemiškų kelių pla 
no Illinois vieškelių sistemoje.

Amerikoje kas 129 žmonėms — 
vienas didysis nusikaltimas

WASHINGTONAS, rūgs. 27. — FBI vyriausias direktorius 
J. E. Hooveris paskelbė kaikurias išvadas iš nusikaltimų statisti
kos. Jis pastebėjo, kad didieji nusikaltimai per pirmus 6 mėnesius 
šiais metais, palyginus su 1955 m., pakilo 14.4 proc.

Išvedus palyginimą su laiku, —
išeina, kad vienas didysis nusi
kaltimas atsitinka kas 12.2 se
kundės. Tokis didelis nusikalti
mų dažnumas buvo užregistruo
tas tik 1946 m. pirmąjį pusmetį.

2 ir pusė miliono nusikaltimų
Jei šis nusikaltimų lygis ne

kris iki metų galo, tai šie metai 
bus vieni iš tų penkerių greta 
einančių metų, kada didžiųjų nu
sikaltimų skaičius prašoko 2 mi- 
lionus. Ir kartu tai bus pirmieji 
metai, kada bendras nusikalti
mų skaičius pasieks 2 ir pusę mi
liono.

Nuo š. m. sausio iki birželio 
mėn. did. nusikaltimų buvo 1,- 
291,120. Tai yra 162,770 nusikal
timų daugiau negu 1955 m. per 
tą patį laikotarpį.

Išvedant vidurkį tarp nusikal
timų skaičiaus ir gyventojų skai 
čiaus, JA Valstybėse per pasku
tinius šešis mėnesius kiekvie
niems 129 žmonėms išėjo vienas 
did. nusikaltimas. Palyginant nu 
sikaltimus tarp miesto ir kaimo,

Pagyre Trumaną
KANSAS CITY, Mo., rūgs. 27. 

— Adlai Stevenson vakar demo
kratams pareiškė, jog preziden
tas Eisenhoweris esąs silpnas 
prezidentas. Jis pagyrė Trumaną 
kaip stiprų prezidentą, ir girdi, 
Baltuose Rūmuose sustiprės va
dovybė su Stevenson laimėjimu.

Ūkininkės važiavo 

į Washingtoną

bulvių reikalu
WASHINGTONAS, rūgs. 27. 

— Long Island ūkininkų žmonos 
vakar grįžo namo. Jos dvi dienas 
Washingtone piketavo ir prašė 
vyriausybės pagalbos, kad bul
vių kainos būtų augštesnės.

Earl C. Butz, agrikultūros sek
retoriaus pagelbininkas, pareiš
kė moterų grupei, kad bulvių 
reikalas pagerės.

Į Washingtoną tuo pačiu rei-

Bolševikai Bulgarijoje 

smarkiai persekioja

Katalikų Bažnyčių
LONDONAS. — Bulgarijos 

Nikopolio vysk. Bossilkoff, Pa- 
sionistų kongregacijos narys, ku 
ris 1952 m. raudonųjų buvo nu
teistas sušaudyti, tebėra gyvas 
ir laikomas nerviniai nesveikų li
goninėje.

Vysk. Romanoff, Sofijos ir Fi- 
lipppolio apaštališkasis vikaras, 
yra kalinamas nežinomoje vieto
je-

Vysk. Kurteff, Bulgarijos bi
zantinių apeigų katalikų apašta
liškasis eksarchas, tebėra laisvė
je, tačiau laikomas policijos prie 
žiūroje.

Vysk., Bossilkoff buvo pats 
pirmasis vyskupas, kuris buvo 
pasmerktas mirti Sov. Rusijos

sugebės suvaldyti izraelitų išsi
šokimų ir kerštingų veiksmų.

Arabų pasaulis atidžiai seka 
Izraelio žygius. Jordano karalius 
Hussein tarėsi su arabų valsty
bių atstovais. Visi arabų atsto- 

' vai pasisakė prieš Izraelio agre
siją ir pasižadėjo ginti kiekvieną 
teritorijos pėdą.

Sirijos prezidentas Shukri Ku- 
watly, kuris turi ginkluotą briga
dą netoli pasienio, pažadėjo ka
raliui Hussein pilną pagalbą Jor 
dano visuose laukuose prieš Iz-i 
raelio agresiją. j

Sirijos premjeras Sabri Assali 
pareiškęs, jog numatoma arabų 
valstybių galvų konferencija.

Irako armija pasiruošusi įženg 
ti į Jordaną, jei atakos prieš Jor
daną išsivystytų į karą.

Jordano užsienio reikalų min. 
Awni Abdel Hadi nuskrido į Bag-

1 dadą ir tarėsi su Irako premjeru 
Nuri Said. Jie sprendė, ai- jau 
laikas Irakui pasiųsti savo ka
reivius, kurie pagelbėtų Jorda
nui.

Izraelis apkaltino karalių Hus
sein ir jo štabo vadą maj. gen. 
Ali Abu Nawar, kad jie žadina 
priešišką politiką prieš Izraelį.

Prašo pagalbos

JERUZALE, rūgs. 27. — 
Jordano karalius Hussein va
kar paprašė Irako karinės pa
galbos prieš Izraelio ,.agresi
ją“.

Jo sąjungininkas Egiptas 
yra „įtrauktas į Suezo ginčą“, 
karalius pastebėjo.

„Mes tikimės, jog Sirija pa
gelbės, jei Izraelis išvystys 
karinius veiksmus prieš Jor
daną“, karalius pareiškė.

Sirija ir Egiptas jau pir
miau pažadėjo pagalbą Hus- 
sein’ui ginče su Izraeliu.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Britanijos karalienė Elzbie- nių jėgų vyr. vadas centrinėje

ta II ir jos vyras kunigaikštis Europoje, šiandien pasitraukia iš 
1957 m. balandžio 8 d. vyks į, tarnybos. Jo vieton ateina Pran- 
Prancūziją. cūzijos gen. Jean Valluy.

• Ispanijos užsienio reikalų 
ministerija pareiškė, kad 513 is
panų repatriavo iš Sovietų Są
jungos.

Serbijos ortodoksų patriar- 
kas spalio mėnesį vyks į Rusiją, 

okupuotuose kraštuose. Prieš pa- pranešama iš Jugoslavijos sosti-
A

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Jugoslavijos diktatorius Tito kartu su Sovietų komunistų 

partijos bosu Chruščevu vakar išvyko į Sovietų Rusiją. Diktatorių 
Tito lydi jo žmona, viceprezidentas Aleksander Rankcnvic ir D juro 
Pucar, Jugoslavijos komunistų partijos politinio biuro narys. Po
litikai teikia nemažos reikšmės Chruščevo atvykimui į Jugoslaviją 
ir Tito išvykimui į Sov. Rusiją.

— Suezo kanalo ginčas jau įtrauktas į JT Saugumo tarybos 
dienotvarkę. Ateinančią savaitę Suezo ginčas bus pradėtas svars
tyti Saugumo taryboje. Prancūzijai, Britanijai ir Egiptui duodama 
šiek tiek laiko ,atvėsti“.

— Šiaurės Atlanto Gynybos organizacijai (Nato) suduotas 
smūgis, kai Vakarų Vokietija atsisakė nuo 18 mėnesių karinės 
vyrų tarnybos plano. Šiaurės Atlanto Gynybos organizacijos va
dai siūlė, kad vokiečiai vyrai tarnautų dvejus melus naujai orga
nizuojamoje Vakarų Vokietijos armijoje.

— Valstybės sekretorius Dulles išsireiškęs, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės nemano skelbti ekonominio karo Egiptui dėl 
Suezo ginčo.

— Britai vakar išsprogdino atominius ginklus Maralingojc, 
Australijoje.

— Prezidentas Eisenhoweris vakar pareiškė, jog Egipto pre
zidentas Nasseris sutiks taikiu būdu išspręsti Suezo ginčą.

— Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Dag Hammarsk- 
jold pareiškęs, kad bus sušauktas specialus JT Saugumo tarybos 
posėdis spręsti Jordano — Izraelio ginčą, jei nebus baigti kariniai 
susikirtimai tarp jordaniečių ir izraeltų.

— Jungtnių Amerikos Valstybių augšti pareigūnai labai nu
stebo Jugoslavijos diktatoriaus Tito išvykimui į Sovietų Rusiją.

— Graikai kipriečiai paskelbė vienos valandos streiką Kipro 
saloje, kai atvyko britų lordas Rmicliffc į Kiprą. Jis nori primesti 
naują konstituciją kipriečiams.

kalu buvo atvykusios ūkininkės 
mieste jų padaugėjo 14 proc., oįiš New York, New Jersey, Rhode 
kaime 14.6 proc. Island ir Pennsylvania.

37 žmogžudystės kasdien- /
Dažniausias nusikaltimas yra 

automobilio vagystė, kurių buvo 
22.3 proc.

Tolerancija didėja
LOS ANGELES, Calif., rūgs. 

27. — JAV senatorius John Ken- 
nedy, 39 metų (D., Mass.), kuris 
vos nebuvo demokratų nominuo
tas į viceprezidentus, pareiškė, 
jog Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse didėja religinė tolerancija.

tį karą jis buvo apsilankęs Anglį 
joje, kur atliko rekolekcijas ir 
1947 m. buvo konsekruotas vys
kupu.

Kaip minėtoje knygoje skel
biama, vysk. Bossikoff buvo su
imtas 1952 m. ir kartu su 26 ku
nigais, dviem vienuolėm ir dviem 
pasauliečiais atiduotas teismui. 
Minėti du pasauliečiai buvo kat. 
savaitraščio „Iština“ redakto
riai.

Vyskupas buvo apkaltintas 
šnipinėjimu, ginklų laikymu ir 
antikomunistine p r o p aganda. 
Teismo metu kartu su kitais tri
mis asumpsionistais kunigais bu 
vo nuteistas mirti.

Tik maža dalis 127 kunigų, 
kurie 1944 m. buvo aktyvūs Bul
garijoje, tebėra laisvi. Taipgi tik 
dalelė 200 vienuolių. Iš 18 reli
ginių institutų neliko nė vieno. 
Sumažėjo ir tikinčiųjų skaičius, 
kuris anksčiau siekė 57,000.

nės. Patriarkas Prodanov vado
vauja 10 milionų jugoslavų orto
doksų.

• Demokratų ir respublikonų 
rinkiminė kampanija vis labiau 
įsisiūbuoja. Ir vieni ir kiti nepa
gaili aštrių žodžių vieni kitiems.

• Bolivijoje vakar nebuvo laik 
raščių, nes laikraštininkų ir 
spaustuvininkų unijos paskelbė 
24 valandų streiką, kuriuo pa
reikštas protestas dėl sudegini
mo laikraščio „Nacion“ įstaigos. 
Šią įstaigą sudegino badaujan
tieji maištininkai.

• Nevo Yorko valstybės buv. 
gubernatorius Dewey pareiškė, 
kad prezidentas Eisenhoweris ir 
respublikonų partija Jungtines 
Amerikos Valstybes sulaiko nuo 
karo.

• Prancūzijos maršalas Al- 
phonse Juin, sąjungininkų kari-

Už gražų darbą
WASHINGTONAS, rūgs. 27. 

— Prezidentas Eisenhoweris va
kar priėmė Herbert V. Prochnovv 
atsistatydinimą iš Valstybės de
partamento sekretoriaus padėjė
jo pareigų. Prochnovv tarnybą 
baigs lapkričio 15 d. Prezidentas 
Eisenhoweris apgailestavo, kad 
Prochnow pasitraukia iš parei
gų ir padėkojo jam už gražų dar 
bą diplomatinėje tarnyboje.Teisia darbininkus,

kurie prašė duonos
POZNANĖ, Lenkija, rūgs. 27. 

Poznanės darbininkai'- kurieKas 4.1 minutės įvyksta viena 
žmogžudystė, pasikėsinimas ar š. m. birželio mėn. prašė duonos 
plėšimas. Kiekvieną dieną įvyks- ir darbininkų gyvenimo pageri- 
ta 37 užmušimai, 260 kitokių suk nimo sąlygų, užvakar atvesti į 
tų pasikėsinimų ir 55 plėšimai..komunistinio teismo salę. 150 
žmogžudystės miestuose pakilo vyrų teisiama. Komunistai jiems

i.

6.5 proc.

Chicagoje mažiau žmogžudysčių

Papildomai pranešama, kad 
Chicagoje per praėjusį pusmetį 
buvo mažiau žmogžudysčių ir pa 
sikėsinimų, bet daugiau plėšika
vimų, palyginant su 1955 m. tais 
pačiais mėnesiais.

primeta visokių nusikaltimų, 
kaip paprastai daro komunistai.

Komunistai birželio mėn. Poz
nanės išalkusius darbininkus 
malšino tankais ir kitokiais gin
klais. Nori duonos — komunis
tai duoda kulką.

Lenkas pilotas negalėjo

pakęsti sovietų režimo
KOPENHAGA, Danija, rūgs. 

27. — Lenkijos oro jėgų parei
gūnas, kuris atskrido su Mig-15 
sprausminiu lėktuvu į danij Born 
holm salą, vakar pareiškė, kad

Oras Chleago.F ijis |j£g0 $ Lenkijos, nes negalė-
Oro biuras skelbia: Chicagojepajėgti aovietų vyresnių pa-

ir jos apylinkėje rytoj ^a^’|reigūnų ir „visos sovietinės sis- 
nai apsiniaukę ir švelni oro tem- įenics 
peratūra.

Kalendorius
Rugsėjo 28 d.: šv. Vaclovas; 

lietuviški: Tautvydas ir Visgir- 
dė.

Saulė teka 6:43, leidžiasi 6:40.

• SAATO laivai atlieka praty
bas pietryčių Azijos vandenyse. 
18 laivų dalyvauja pratybose.

Lenkas, atskridęs į laisvę, va
dinasi Zygmunt Gosciniak, 28 
metų. Jis gimė Poznanėje ir turi 
piloto laipsnį.

Eiliniai prancūzai šaltai
žiūri į Suezo kanalo ginčą

PARYŽIUS, rūgs. 27. — Politinės aplinkybės vėl verčia Pran
cūziją ir Britaniją bučiuotis. Suezo kanalo konferencija jas su
jungė.

Britanijos premjeras Edenas 
ir užsienio reikalų ministeris Sel 
vvyn L’oyd dvi dienas sėdėjo Pa
ryžiuje, kad sudarytų naują stra
tegiją prieš Egiptą, kuris prieš 
du mėnesius suvalstybino Suezo 
kanalą.

Prancūzijos ir Britanijos vals
tybių vyrai suranda bendrą kal
bą svarbiais klausimais, bet eili
niai prancūzai žvairiai žiūri į bri
tus. Pas prancūzus dar tebėra 
gyvas Dunkirko vaizdas. Eiliniai 
prancūzai įsitikinę, kad anglai iš
davė prancūzus Dunkirke II Pas. 
karo metu.

Sulaikė laikraštį
PARYŽIUS, *rugs. 27. — Pa

ryžiaus policija neleido platinti 
Paryžiaus komunistų laikraščio 
„L’Humanite“ rugsėjo 25 dienos 

l laidos. Komunistų laikraštis bu- 
i vo sulaikytas dėl to, kad jis smar 
kiai užsipuolė Prancūzijos poli
tiką Alžirijoje.

Pas eilinius prancūzus Suezo 
klausimas nėra aktualus ir ne
turi noro dėl kanalo kovoti. Dau
giau pakalba apie Alžiriją, bet 
nekaringu tonu.

Tėvai, kurių vaikai kovoja Al
žirijoje, nori, kad jų vaikai grįž
tų namo.

Apskritai eiliniuose prancū
zuose vyrauja apatija Suezo ka- 
ntlo ir Alžirijos klausimais. To
kias nuomones skleidžia kaiku- 
rie amerikiečiai korespondentai 

'Paryžiuje.

Pagalba auksui
NEW YORKAS, rūgs. 27. — 

Jungtinių Tautų Korėjos rekons 
trukcijos agentūra paskolino 
$120.000 Pietų Korėjos vyriau
sybei, kad ši galėtų įrengti tris 
aukso kasyklas.

Diplomatai
LONDONAS, rūgs. 27. — Ru

munija ir Sudanas nutarė suda
ryti diplomatinius ryšius, Ru
munijos žinių agentūra praneša.

Graži šeima
GALLIPOLI, Italija, rūgs. 27. 

— Luigi Fracasso, 67 metų, ūki
ninkas, turi 33 vaikus.



♦»» ■< / • •'

. * 
T »

Itedaguoja J. sOLICNAS, 1207 W. Clark Str., Urboną, III.

DIKNRAStIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

Jaunių klasėje, išskyrus mc-Į Negalima nusiskųsti ir pasekmė Komandiniai; I — žaibas 39 siems mūsų sportu klubams. Sa 
tiku Paukštelį, kuris daro tikrai1 mis. Tris rungtiis laimėjusi V., taškai, II — Vytis 7 taškai ir vaime aišku, kad, kol nebus tin-
erą padangą, nė vienos bent , Titaitė (Žaibas), atrsdo, greitujlll— Neris 4 taškai.

Lengvoji atletika šeštose žaidynėse

gerokai vidutinės pasekmės 
nebuvo pasiekta. Iš pradžiokų 
vaizdą sudarančio prieauglio ge
resniais duomenimis kek išsi
skyrė bėgikas Šeputa (Detroito 
Kovas) ir šuolininkas A. Modes 
tavičius (Žaibas).

Lengvosios atletikos varžybo- ris) 4:34.9 min. (naujas žaid. 
se šeštose sportinėse žaidynėse: rok.); 3,000 m ėjimas — Br. 
dalyvavo apie 70 lengvaatletų. Keturakis (Neris) 15:29.0 min 
Buvo varžomasi net penkiose
klasėse: vyrų, moterų, jaunių, 
mergaičių ir jaunučių. Palygi-! (Vytis) 5’4”; trišuolis — A. Sū
nūs šias varžybas su ankstyv?s-l pronas (Vytis) 37’'2”; rutu- 
niomis, nenoromis darosi išva-| lys — Paukštelis (Neris) 38’- 
da, kad regresuojama. Išimtį U.” (jaunis!); diskas — Mace- 
sudaro tik moterys, dėka keletos vičius (Neris) 112’4”; jietis — 
pasišventusių veteranių išsilai-'A. Supronas (Vytis) 154’7”. 
kiusios savo lygyje ir, ypač me-j 4X100 estafetę (H. Piikturna, 
gaitės, kurios pasirodė kaip ge- S. Puškorius, S. Vodopalas ir M.

Penktadienis, rugsėjo 28, 1956
— —.......

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ikamai susirūpinta jaunučių or- Naujas adresas: 4255 W. 63rd St.
laiku atsistos į mūsų geresnių Jaunučių klasėje lengvosios ganizavimu sporto klubuose,1

Techniškos jaunių pasekmės
100 m — Šeputa (D. Kovas) | atrodo 

12 sek.; 211 yardų — Šeputa ; vuoja.

lengvaatlečių eiles. Gerą pažan-, atletikos varžybos buvo vykdo- 
gą padariusi V. Balsytė (Vytis), mos pirmą kartą žaidynėse. Tik 
Gerų duomenų atrouo turinti T., Toronto Aušra aktyviai daly va- 
Besparaitytė (Žaibas), šį kartą į vo šioje klasėje, duodami beveik 
negalėjusi dalyvauti individu- visus dalyvius. Kiti klubai, at- 
alinėse rungtyse dėl neseniai tu-j rodo jaunučių sekcijų c’ar netu
rėto susižeidimo. Silpniau buvo; ri. šis dėmesio nekreipimas

(Nukelta i 6 pusi.

DR, IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chiismgė) 

BCD1KIV IK VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTO

T1M South Weatern Avenaa

Ofiso U-l. HEllanco 5-4410 
Rczld. telef. GRovehUl o-oei7 

valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m. 
Penktad. tik po pietų.

Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti

(MEDICAL BUILDING)
pasirodyta mėtymuose, kuriuos , j jaunučius yra charakteringas vi ti>lrina<1-» antrad., ketv. ir penktai.

klubai mažai tekulty
(Neris)

J tolį — M. Motiejūnas (Žaibas) 23.0 sek. (distancija buvo apsi- Techniškos pasekmės mergaiči.i 
19’4”; į augštį — A. Kernius rikta)- 1000 m “ Rugienius 

(D. Kovas) 3:11.4 min. Į tolį —
Laurinavičius (Aušra) 18’2'j”.
Į augštį — A. Modestavičius 
(Žaibas) 5’13/4”. Rutulys —

klasėje
60 m — 1. V. Titaitė (Žai

bas ir 2. V. Balsytė (Vytis) — 
abi po 8.7 sek. (V. Titaitė užbė-Į

Tel. ofiso HE 4-6099, r«‘z. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p 
išskyrus ketvirtai. ir sekmad.

nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Settad. 11 
vai. ryto Iki S vai. poi .'et.

Ofioe U-l. KE. 108 
Rea. tel. WAlbrook B-S785

Ofiso tel. OLiffnide 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1178

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 471 h Street 
(Kampas 47tb ir Hermltage) 

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 
Beštad. nuo 2 Iki 6 Tai., lšskyr. sek.

Paukštelis (Neris) 46’3” (nau-j^ime Pabėgo per 8.4 sek., pa- 
jas žaidynių rekordas). Dis-' kartodama žaidynių rėk.). J; 

| kas — Paukštelia 122’2”. Jie- ' to,i ~ v- Titaitė 14’2” (nau-, 
j tis — A. Modestavičius (Žai-Jas žaid. rėk.), 2. R. Rakutytė
'bas) 152T0”. 4X100 estafetę Neris) 13’81-’’- I augštį — l.1

V. Titaitė 4’3’ (pakartotas žaid. 
gaudama Studentų Ateitininkų rek-i> 2. 'O Žėkaitė (Vytis)

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES EB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinloa —

SS22 So. Western Avenue 
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 1-9 vai. i 
rak. Šeštadieniais 10 1 vai. Trečia-)

I'eL ofiso VA. 7-6557, rea. RE. 7-4988

DR. FRANK C. KWINN
(KVITČlINSKAH)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 W«t 47th Strort

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:20 
Uždara treč. visa diena ir ieštad. vak.

riausia ir organizuočiausią gru- Motiejūnas) laimėjo LSK Žai-
pė lengv. atletikos varžybose. Į bas — 47.3 sek. (naujas žaidy- i laim®j° Toronto Aušra 50.6 sek.,
Kitose klasėse matėme po kele- nių rekordas) gaudami antrus, ---------------------- ------------,, Rutulv N Jaukutė (Žai-1‘įeniaia uždaryta. Kitu laiku susitarus
tą paskirų dalyvių, mėginančių metus iš eilės Lietuvių Studentų , Pareinamąją dovaną, Sflll. -
užkaišioti tuščias vietas rungty- Sąjungos JAV pereinamąją do- m-
se. Su mažomis išimtimis visos vaną, įsteigtą 1955 m. Komandiniai: I — Toronto
pasekmės buvo žemiau viduti- ; Komandiniai vyrų lengv. at- Aušra 24 tšk., II — Detroito 
nių. Iš paskirų klubų organizuo- ( letikos varžybas laimėjo Chica- kovas 24 taškai, III — Cleve- 
čiausiai pasirodė Toronto Auš- gos Neris — 46 taškai, antroje ; lando Žaibas ir IV — Chicagos 
ra, patiekęs dauigausia dalyvių vietoje — Clevelando Žaibas 29 Neris po 15 taškų.
prieauglio klasėse, tačiau dėl, taškai, trečioje — Vytis 18 tšk. Mergaičių klasė šį kartą bu- 
klubo jaunumo dar nesuspėjęs Moterų klasėje mūsų nuola- vo gausiausia dalyvių skaičium, 
išsiauginti pajėgesnių sportinin- i tinės varžovės su Elv. šikšniūte 1 -
kų. Per eilę metų lengvojoje at-1 ir D. Točilaųskaite priekyje iš- 
letikoje pirmavęs Clevelando; tikimai užpildė visas varžybų 
Žaibas, šį kartą atsivežė tik mer! rungtis.

bas 23’lJf. 
kute 69’2”.

TELEVISION SPECIALI
RCA Victor — 21” Console

$139-95
ROOSEVELT FURNITURE CO. 
2310 W. Roosevelt Rd., SE 3-4711

Re» telef. WAlbrook 5-6076

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

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

D61 valandos skambinti telefonu 
l’rospect <1-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. ir 
šeS*ad.

Kės. tel. GRovehlll 6-5003

Tel. ofiso PRospect <1-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS
5700 S. VVood Street

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

gaičių komandą ir keletą “parti
zaninio pobūdžio” dalyvių kitose 
klasėse. Kiti klubai, įskaitant

Kaip žinome, geriausioji mū
sų sportininkė Elvyra šikšniūtė, 

i šokdama priešpaskutinį šuolį 
ir pačius šeimininkus, sudarė į- paskutinėje varžybų rungtyje 
spūdį, kad lengvosios atletikos (šuolyje į tolį) nusilaužė koją. 
sekcijos paę juos veikia tik “po- Ši skaudi nelaimė labai sukrėtė 
grindyje”. ■ tiek pačius dalyvius, tiek ir žiū-

Trumpai peržvelgsime varžy- rovus.
bų balansą paskirose klasėse.

Vyrų kalsėje matėme tik po
keletą dalyvių kiekivenoje rung- 100 m 1. E. šikšniūtė (Žal
tyje (kartais tik po vieną!). | bas) 13.4 sek.; 2. D. Točilaus- 
Kaikurie jų, atrodo, dalyvavo

NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SROUNIMO
B-VTŲ LYGOS, KURIOSB

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki SIG,QOQOQ 
I R

Paskolos Duodamos Mamy Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

Moterų klatės pasekmės CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. W ėst e m Avė. Chicago 36, III.

daugiau iš reikalo, negu iš noro. 
“Labai prašė, tai bėgau”, pareis 
kė tūlas dalyvis. Tokiai padė
čiai esant, taškų medžiotojams

kaitė (Neris) 13.5 sek. 50 met
rų — E. Šikšniūtė 7.0 sek. Į tolį 
1. D. Točilaųskaite 15’1”. 2. "E 
E. šikšniūtė 4’4”, 2. V. RukšyL 
EI. škšniūtė 4’4”. 2. V. Rukšvtė

GRANE SAVINGS & LOAN ASSN. i,
2555 W. 47 th St. Chicago 32, UI.

DR. VL BLAŽYS
PLADčtŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
(Kampas 47-tos Ir Damen Avė.)
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Šeštad. 2—♦ vai. vak. 
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti- 

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

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvlr.. penkt. 1-4 ir 7-9 
Vntr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•317 South Weaten Aveuu 
Chicago 29, 111. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpublie 7-49AO 

Rezidencija: GRovehlll 6-8 ĮSI

buvo puiki dirva spekuliuoti už- (Aušra) 4’3”. Rutulys 1. St. 
kaišiojant tuščias vietas rung- Juodvalkytė (Žaibas) 30’2”, 2. 
tyso, tačiau šį kartą ir pasta-i K. Kuraitytė (Neris) 28’11”. 
rųjų trūko. “Vistiek Neris aiš- Diskas 1. O. Blandytė (Neris) 
kiai laimės — ko čia dar tąsy- Į 93’10”, 2. E. šikšniūtė 83’9”. 
siesi...”, beviltiškai numojo ran- Jietis 1. Kasperavičiūtė (Vytis) 
ka vieno klubo “strategas”. 82’8” (naujas žaidynių rėk.), 
Giedresnę nuotaiką sudarė M. 12. O. Blandytė (Neris) 82’7” 
Vygantas ir J. Norkus, abu iš 4X60 estafete 1. LSK Žaibas 
Neries, neblogų duomenų vidų- < (R. Saukutė, R. Besparaitytė, 
tinių nuotolių bėgikai. V. Titaitė ir I. Besparaitytė) Į

Paskirų rungčių nugalėtojai 34.5 sek. (naujas žaid. rėk.), t 
vyrų klasėje: 100 m — J. Puš- 2. LSK Neris 35.2 sek., 3. LSK j 
korius (Žaibas) 11.7 sek.; 200 Vytis 36. 8sek.
m — M. Vygantas (Neris) 24.3 Komandiniai: I -— Žaibas 411 
sek.; 400 m — M. Vygantas taškas, II — Neris 28 taškai ir 
55.6 sek. (naujas žaidynių rekor III — Vytis 14 taškų, 
das); 800 m — M. Vygantas! Nugalėtojos gavo Čiurlionio! 
2:10.0 min. (naujas žaidynių ansamblio pereinarrtąjr dovaną, 
rėk.); 1,500 m — J. Norkus (Ne i įsteigtą 1955 .i.

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

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

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, Hl.

JONAS GRADINSKAS
STOGO ANTENA NEMOKAMAI,

jei dabar perkat 19 5 7 metų TELEVIZIJĄ
J. G. TELEVISION COMPANY

2512 VAZ. 47tw St Tfu. FRontifr 6-1998
DuMont, RCA Victor, GE, Zenith ir kiti

BR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 3 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginla 7-0036

Rezidencijos tel. BEverlv 8-8244

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IB CmBDBGl 

Office; 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly Rilis 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
Išsklrus trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllmaa 5-6769 
Buto — BEverly 8-3946

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IK VIDAUS UGOfl 

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

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Strset
(Arti Archer Avė.)

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

LAfayette 3- 19 19 
Samų — C'Edurcsest 3-7 786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
0R. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St 

Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. Rcpubllo 7-8818.

TeL ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-8867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Spec. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Cailfornla Ava. 

VAL.: 2—4 Ir 6—8 v. p. p,
£>ešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius

Ofiso tUef. Y Arda 7-1166
■ezidencijos — KTewart 3-4811

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
'kampas Halsted ir 35-ta gatvN) 

VAL. 1—4 Ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien

Ofiso telefonas — Blshop 7-8825
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAJB 
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedzie Ir Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

.....
■f*

Chicago Savlngs and Loan Association naujai 

statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti Į 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 
Opening, *jvykstant} 1957 m. sausio mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 

pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben

drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 

pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 

valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokios 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 bendrovėj yra patogesnės taupytojai, visada Išmokėjo Ir Išmoka aukštesnius dividendus 
ir teikia pelningesnių* ir nandiogesnius patarimas.

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 82 metus, visada išmokėdavo taupytojams visas taupy

mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. R»ą liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savlngs yra viena iš nedidelio skai

čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iš keičiant 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 pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite.

CHICAGO SAVINGS 8C LOAN ASSOCIATION
6234 South Western Avenue Tel. GRovehilI 6-7575 • Chicago,Illinois

CUBBENTL.Y — AUK6CLALSLAS DIVIDENDAS I$MOK.VMAS ANT RAID IP 1NV KKTMKNTŲ SKUUALS.

DR. FL TALLAT-KELPšA
Ofisai: 20 North Waeker Drlve 

(Civlo Opera House, kam b. 858) 
Vai. kasd. 12—4

Tel. CEntral 6-2294 
6002 West 16tų Str., Cicero 

Vai. kasd. 5—8, šeštad. 1—8
Tel. TOwnliaU 3-0959 

Kitu laiku Ir trečiad. susitarus 
Rezld. tel. HEmlock 4-7080

OR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IB 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antri, 

Trečlad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. U 
šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South YVestern Avuu
VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—8 vak. 

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1128

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street 
Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak.

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

TeL ofiso PRospect 6-9400
Rezld. PRospect 6-9409

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevlčiatS)

GYDYTOJA IR CHIRURGU 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-8 vaL 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais
Ir kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAI 

1407 So. 49th Ct., Cicere 
KastUfiA.. HL12 vai ryto Ir 8-8 raL 

vak. šeštadieniais 19-1,
Trečiad. uždaryta

Ofiso Ir buto tel. OLymplc 2-1881

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telef. REpublie 7-2290
SPECI. CHIRURGINfiS IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 West 69th Street 

▼AL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt.
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:u0—8:00. 
Šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. IrIšskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. įkltu laiku susitarus telefonu.

Tel. WAlbrook 5-2670
Res. HUltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6182 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir šc$tad. pagal sutarti 

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p ir 7:30 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehlll 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIV LIGŲ SPECIAUST1

PRITAIKO AKINIUS

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

2422 IVest Marąuette Rd.

Telefonas REIIance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 West 59th Street

VAU 1—4 popiet. 6:30—8:80 vak 
Trečiad. pagal sutarti 

T*|. ofiso ir huto OLymplo 2-4189
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St. Cicero 

Kasdien 1—8 v. Ir 6—8 v. vakare 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1526 So. 19Ui Avė. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šnūkite KEdzie 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 

pirm., antr.. ketvlrt. 6-8:ts ».

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

keičia .tikins ir rėmus.
4466 So. Galifornia Avė., Ohlcago 

šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9; ieštad. 

10 vai. ryto Iki 4; trečlad. ir sekmad 
tik susitarus.

Tel. ofiso Y A 7-4797, rez. PR 6-188.

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

4646 S. Ashland Avė. (kamb. 811)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečlad., šei- 
tad. Ir sekmad. tik pagal sutarti. 

Jeigu neatsilieps vlršminštl telefonai
šaukite Mlduay 3-OOOI

V

Tel. oflao Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 8-0748

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGUI 

802 West 31st Street
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvlą#

I Prl8mimo valandos kasdien: 1-4 p.p, 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet. 

Tel. oriso I’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 sutarti

Tel. ofLso CA 6-0257, rez. PR 6-6688

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

Td. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6688 
Rezld. 6<>00 S. Arteslan Avė.

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—8 V. t

DR. G. SERNER
IiTETlVIH AKIU GYDYTOJAI

▼M 88 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1828 
Pritaiko akintus 
Kreivas akla 

Ištaiso.
Ofisas ir akintą dlrbtnvfl 
756 VVeat 35th Street

Vai nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8. tre
čiai! nuo 10-12, penktadienį 16-9 U 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

viro m

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orl hois-das - 1‘rctAtjtM 

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

(Arch Supporte) Ir tX
Vai : 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 8-1. 

ORTHOPEBMOS TECHNIKOS LAB 
8850 W. 63rd St. Chicago 28, UI. 

Tel. l'Rospcct 6-5084.

(temkite dien. Drauge

3384 M.
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Kantrybė tai ne sielvartas, — 
ji meilė. O. Milašius
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PILIEČIŲ GALIA
Demokratinėse valstybėse piliečių galia yra didelė. Jie tą 

galią panaudoja visai paprastu būdu — slaptu balsavimu. Kuri 
valstybė turi daugiau sąmoningų piliečių, kurie supranta ir 
vertina turimą pilietinę galią ir ją panaudoja, nors ir tuo pa
prasčiausiu būdu — slaptu balsavimu, — toji yra tvarkinga 
valstybė ir pilna ta žodžio prasme demokratiška. Piliečiai turi 
daug daugiau pareigų savo kraštui, tačiau mes jų neminėsime.
Šiuo metu yra aktualus balsavimo klausimas.

Šiomis dienomis dažnai girdime (per visus žinių perdavimo 
kanalus) paskatinimus užsiregistruoti, kad lapkričio 6 d. tu
rėtume teisę balsuoti. Tie, kurie neužsiregistruos, tos teisės ne
turės ir šios svarbios pilietinės pareigos atlikti negalės. Dėl vis
ko paminėsime, kurie piliečiai turi registruotis: tie, kurie yra 
persikėlę gyventi j kitą vietą; tie, kurie sulaukė 21 metų am
žiaus ir jau. gali balsuoti; ateiviai, kurie vėliausiu laiku jsipi- 
lietino ir dar nėra balsavę. Kurie jau yra pirmiau balsavę ir 
nėra pakeitę savo gyvenamos vietos, tiems nereikia registruotis.

Nepaisant kuriai partijai kas priklausytų ar būtų visai 
neutralus partiniu požiūriu, visi privalo balsuoti ir savo pilie
tinę pareigą atlikti. Nesupraskime klaidingai. Mes gyvename 
laisvame ir demokratiškame krašte, kuriame turime pilniausią 
laisvę balsuoti ar nebalsuoti. Niekas mūsų priversti negali. Tai 
darome savo laisva valia. Bet todėl mes ir turime šią savo pi
lietinę pareigą atlikti — balsuoti, kad tą laisvę palaikytume, 
kad ir toliau turėtume laisvą politinių partijų ir kandidatų pa
sirinkimą, kad ir čia nesulauktume laikų, kokių sulaukė komu
nistų kontroliuojami kraštai, kuriuose žmonės į rinkimus yra 
stumiami prievarta, kur balsuotojams pateikiami vienos poli
cinės valstybės diktatūros parinkti kandidatai ir piliečiai, nori 
ar nenori, turi balsuoti už juos. Jei ir JAV piliečiai nesirūpins 
savo krašto vidaus politika, nekreips dėmesio į savo valstybės 
ateitį, nevykdys pilietinių pareigų, nesidomės rinkimais ir ne
balsuos, valstybės likimą paliks mažos politikuojančių žmonių 
grupės rankose, gali privesti kraštą prie diktatūros, kuri iškart 
pasmaugtų visas mūsų laisves.

Teisės į laisvą, nepriklausomą ir demokratirtį gyvenimą ne- j buvo kiek rašyta apie nesenus 
lengvai įgyjamos. Ne be kovų, kraujo ir ašarų ir Jungtinės Ame- į įvykius sov. Armėnijoje, kurios

SUDEGĖ MIŠKO GAISRE

Moteris verkia ant vyro peties, kai Crest Pink apylinkėj, (’nlif., užsi
degė miškas ir sudegė jų namai. (INS)

ARMĖNŲ LAIŠKAS JAV PREZIDENTUI

telaiko Jis mus vertais sugrįžti 
prie prarastųjų namų slenks
čio.”

Toks tai būtų sutrauktas tek 
stas to laiško, llž šį armėnų 
amerikiečių suvedžiojimą, kai- 

1 kurių amerikinių įstaigų nuomo 
j ne, yra kaltos tam tikros jų pa
čių organizacijos. Jų tarpe di
delę rolę suvaidino armėnų 

! “apaštališkosios bažnyčios” tuo 
metinis vadovas JAV vysk. Ti- 
ran Nersoyan, kuris vykdė la- 

I bai gyvą repatriacijos kampani- 
' ją. Neseniai jis buvo ištremtas 
iš arabų Jeruzalės miesto da
lies, Jordano teritorijos, už pa
laikymą nuolatinių ryšių su So
vietų Sąjunga. Be to, aktyviai 
prie viso darbo dėjosi ir Armė
nų Progresyvioji Lyga, kuri da
bar yra įtraukta į raudonųjų 
fronto organizacijų sąrašą ir pa 
skelbta antivalstybine. Be to. 
kai 1944 m. jau buvo pradėta 
Amerikoje repatriacinė propa-

SOVIETŲ AKMENAI PRAŠO JUOS IŠLAISVINTI.* NUOŠIR- \ ganda, už ją pasisakė ir armė- 
D2IAI GAILISI UŽ DIDŽIĄJĄ KLAIDĄ. SANTYKIUS SU ' nų demokratų liberalų bei so- 
V AK AR AI S BANDĖ UŽMEGSTI PER DIPLOMATUS IR cialdemokratų sąjūdžiai. 
LAIKRAŠTININKUS. TIK DABAR PASKELBTAS VIENO

LAIŠKO PILNAS TURINYS. JĮ SLAPTA ATVEŽE VIENAS 

AMERIKIETIS VIEŠĖJĘS SOVIETUOSE.

KARALIENE IR KATALIKAI
J. Kl'7,MICKIS, D. Britanija

Nors Didžiosios Britanijos ka dos numerio su straipsniu, už- 
ralienė atsiuntė užuojautą, mi- vardytu ‘Karalienė nebuvo re
nis kard. Griffinui, tačiau jos
atstovas nedalyvavo laidotuvių

prezentuota’ ”. 
Tačiau kat. savaitraščio re-

pamaldose. Tai negalėjo patikti daktorius James Welsh paste- 
katalikams, kurių yra 30,000,-! bėjo: i

rikos Valstybės išsilaisvino ir susikūrė tokį gyvenimą, kokiu 
šiandien čia gyvename. Ne be pastangų išlaikytos ir to laisvo 
gyveiimo brangenybės. Jei kuris pilietis nevykdo savo pareigų, 
jei jis nesirūpina savo krašto gerove ir jo ateitimi, daug kuo 
rizikuoja. Jis stato į pavojų ir pareigingąjį pilietį, ir savo vals
tybės saugumą.

Šiuo metu eina jau gerokai įkaitusi rinkiminė kampanija. 
Turime visus galimumus išgirsti nusistatymus visų kandidatų. 
Rinkiminės kampanijos metu daug kas išryškėja. Turime progų 
susipažinti su kandidatų kvalifikacijomis, net su jų charakterio 
bruožais.

, Už kokius kandidatus pilietis balsuoja, tai yra jo reikalas, 
jo privilegija. Bet yra svarbu, ir labai svarbu, kad jis balsuotų, 
kad savo pilietinę pareigą atliktų. Kad visi ta pilietine galia 
pasinaudotume, apsižiūrėkime, ar mums nereikia užsiregistruoti.

AL. GIMANTAS

šis rašinys nėra jokia sensaci taika. Bet mes žiauriai apsiri- 
j ja, nes savo metu spaudoje jau kame. Per pastaruosius devyne

rius metus mes bandėme daryti 
viską, kad tik perdavus plačiau 
amerikinius idealus mūsų tau
tiečių tarpe. Bes mes čia nera
dome nei laisvės, nei teisingu
mo. Kaip tik dėlto nei mes, nei 
mūsų vaikai negalime čia pri
prasti gyvent ir negalime ilgiau 
pasilikti. Didelė mūsiškių dalis 
bandė jau nuo 1948 m užmegsti 
ryšį su JAV ambasada, bet to
kie drąsuoliai buvo ištremti 
nuo 10 iki 15 m. dažniausiai be 
jokio teismo proceso. Jų tarpe 
daug jaunuolių.

sostinėje besilankantį prancūzų 
užsienio reikalų ministrą Chri- 
sitian Pineau ir “The New York 
Times” bendradarbį H a r r y 
Schwartz, užblokavo gatvėje 
apie 4,50 armėnų būrys, kurių 
dalį sudarė 1947-49 metų iš- 
Jungtinių Valstybių repatrija
vę armėnai. Jų visų prašymai, 
tiesiog maldavimai, buvo: teda 
ro Amerika viską, kad tik juos, 
paklydusius vaikus, grąžintų at 
gal į JAV, kurios piliečiais jie 
buvę spėję tapti.

Visai neseniai per vieną ame
rikietį statybininką besilankiu-

KOVINGAS TIKĖJIMAS

“Ost-West Kurier” š. rugsėjo 
1 d. rašo:

Praėjusį sekmadienį krikščio
niškoje Rytų erdvėje, lenkų Cen 
stachawe prie stebuklingo Juo
dosios Madonos paveikslo įvy
ko religinė demonstracija, ku
rioje dalyvavo daugiau miliono 
tikinčiųjų, vadovaujamų 34 vys
kupų ir 1,000 kunigų. Censta- 
chawa virto kovingo tikėjimo 
simboliu prieš politinio ateizmo 
manifestą. Čenstachawas paro
dė, kad tarp komunistinės vals
tybės ir Katalikų Bažnyčios nuo 
1945 metų einančios grumtynės 
dėl lenkiško žmogaus sielos nė
ra komunistų laimėtos, kad tos 
rungtynės yra daugiau pasaulė
žiūrinės, religinės, o tuo pačiu 
ir politinės, išėjo Bažnyčios ir 
tikinčiųjų naudai. Lenkijos re
liginis gyvenimas po baisių prie
spaudos ir teroro laikų atsisto
jo prieš naują atgimimą ir abe
jotinos nustalininimo palaimos 
akivaizdoje jis tikrai ginkluosią 
naujam pasipriešinimui prieš ne
siliaujantį ateistinio komliniz- 
mo planavimą.

Apaštališkasis palaiminimas, 
■kurį popiežius suteikė susirinku 
šiai milioninei miniai, gali būti 
suprastas, kad kovojančių Rytų 
pusėje net neaiškios koegzisten
cijos epochoje stovi augštas po
piežiaus autoritetas.

Iš savo pusės mes turime pri
durti, kad Censtakawo įvykis 
yra reikšmingesnis negu Pozna
nės, nors ten jokio maišto ir 
kraujo praliejimo nebuvo.

Miliūnas žmonių negalėjo į 
Čenstakawą suvažiuoti arkliais 
ar pėsti ateiti; tam buvo reika
lingi specialūs traukiniai ir au
tobusai, kurie yra vyriausybės 
kontrolėje. Jei vyriausybė davė 
maldininkams masinio susisieki
mo priemones, tai turėtų reikš
ti, kad ji nusileido morališkam 
tikinčiosios tautos spaudimui.

J. Gs.

Šiuo mes drįstame apeliuoti į 
Jungtinių Valstybių vyriausybę 
prašydami dovanoti savo klydu 

sį Erivanėje, amerikiečiai armė*i siems vaikams, kurie dabar vi

Jungtinėse Valstybėse sus
kaitoma. iki 250,000 armėnų, ku 
rie, paprastai yra laikomi loja
liais piliečiais ir savo visokerio
pu įnašu prisideda prie šio kraš 
to gerovės kilimo, lygiai kaip ir 
kitų tautybių nariai. Gi suklai
dintų armėnų, kaip tą matome 
ir lietuvių tarpe, pasitaiko ir 
pas armėnus. Bet už savąjį leng 
vapėdiškumą jiems teko skau
džiai nukentėti.

Kol kas dar nežinoma Baltų
jų Rūmų reakcija į gautąjį lai
šką ir spėliojimais neverta už
siimti. Bet jei prez. Eisenhower 
ris nutartų daryti betkurios 
rūšies intervenciją buv. JAV pi
liečių, dabar gyv. Sovietijoj. 
naudai, reikia manyti toks mo
stas turėtų labai teigiamos reik 
šmės. Tuo būdu, gal reikalai pa 
judėtų ir kaikuriems mūsų tau
tiečiams, JAV piliečiams, kurių 
dar yra įvairiais būdais užsili
kusių Lietuvoje ar Sibire.

SOVIETAI PRALAUŽĖ TYLĄ
Rugpjūčio 25 d. Maskvos ra- 

^dijas pranešė, jog “Rusija, į- 
teikdama Šv. Sostui nusigink
lavimo pasiūlymą, jau turinti 
oficialų kontaktą su Vatikanu”.

Pranešėjas priminė, kad “ne 
Romos katalikų Bažnyčiai nusi
ginklavimo projektas siunčia
mas, bet Vatikano valstybei, 
kurios galva yra Pijus XII, iš
kėlęs savo kalbose tą mintį”.

“Galime tat turėti vilties”, tę
sė pranešėjas, “kad Vatikano 
valstybė ir jos vadai bendra
darbiaus, kas būtų dideliai į- 
vertinta didžiajai mūsų laikų 
problemai išspręsti, dirbant ben
drai už nusiginklavimą ir pa
stovią taiką”.

Apaštališkasis nuncijus nepri
ėmė, nes buvo prasilenkta su 
diplomatijos etiketu. Sekančią 
dieną tas pats Pogidalev prisi
statė pagal visus diplomatijos 
reikalavimus. Tada vysk. Fiet- 
ta jį priėmė. Pokalbis užsitęsė 
15 minučių. Rusijos konsului 
buvo primintas Bažnyčios per
sekiojimas, leidžiant aiškiai su
prasti, kad pirmiausia reikia 
užtikrinti tikėjimo laisvę, o tik 
tada bus galima kalbėtis.

Pranešėjas, kalbėjęs italų kal
ba, nepasakė, kokiu būdu tas 
“oficialus kontaktas” su Vati
kanu, yra pasiektas.

Sovietų konsulas Romoje P. 
Pogidalev rugpjūčio 22 d, ban
dė nuvykti pas apaštališkąjį 
nuncijų Italijai vysk. J. Fietta 
ir jam įteikti du raštus: sovie
tų memorandumą nusiginklavi
mui ir Suezo problemą, prašant, 
kad tie dokumentai būtų per
duoti popiežiui.

Į prašymą įteikti popiežiui so
vietų valdžios raštus buvo atsa
kyta neigiamai, bet, laoai pra
šant, buvo paimti. Tokiu būdu 
Sovietų Rusų^fts tik pralau
žė, nors ir vienašališkai, tylą, 
kuri jau tęsiasi nuo 1917 metų.

nai gebėjo atsiųsti laišką prez. 
Eisenhoweriui su prašymu — 
gelbėk! Dabar jau viešumai pa
teiktas ir to laiško turinys, pa
sirašytas “grupės amerikiečių 
Erivanėje”. Raštas pradeda
mas: “Mes, žemiau pasirašę 
Amerikos piliečiai, palikę Jung
tines Valstybes 1947—1959 m. 
bėgy atvykome į sovietinę Ar
mėniją. Nė vienas mūsų neturė
jo jokių blogų minčių ar jaus-

sa savo širdimi nori grįžti na
mo. Mes tikime, kad jau esame 
brangiai sumokėję už tą didžią
ją klaidą, tuo labiau, kad ir mū 
sų Amerikoje gimusiems vai
kams padarėme didžiausią nusi 
kaitimą atimdami jiems teisę bu 
ti laisvais amerikiečiais ....pra
šome .mūsų neišduoti... esame 
nuolatiniame pavojuje būti iš
tremtiems Sibiran... jei išgirsite 
tokius pareiškimus, kad mes ne

000 britų tautų šeimoje, ir rug 
sėjo 7 d. “The Catholic Times” 
savaitraštis paskelbė protestą: 
“Karalienė nebuvo reprezentuo
ta”.

Protesto tekstas

“Vysk. Heenan, rašydamas 
apie kard. Hinsley gyvenimą, 
apgailestavo faktą, kad Jo Di
dybė karalius nebuvo reprezen
tuotas Jo Eminencijos laidotu
vėse.

Šiandien mes galime apgailes
tauti faktą, kad Jos Didybė ka
ralienė nebuvo reprezentuota 
kard. Griffino laidotuvėse.

Britų tautų šeimoje yra arti 
30,000,000 katalikų; ir, nors kar 
dinolų yra Australijoje ir Ka
nadoje, Westminsterio kardino
las arkivyskupas yra laikomas 
atstovaujančiu asmeniu šių pi
liečių gausią bendruomenę ka
rūnos atžvilgiu.

Katalikai daugiau nėra nežy
mi britų piliečių grupė. Karūna 
yra reprezentuojama Vatikane, 
atsižvelgiant į svarbų vaidmenį, 
kurį katalikai vaidina bendruo
menėje. Tačiau civilinės admi
nistracijos viršūnėse- ir toliau 
egzistuoja senas nusistatymas. 
Karalienė gali atsiųsti užuojau
tos laišką, tačiau ji negali būti 
reprezentuojama šio krašto va
dovaujančio kataliko laidotuvė
se. Mes užregistruojame pro
testą”.

Komentarai

Tos pačios dienos laidoje 
“The Daily Express” dienraštis 
paskelbė komentarus — “Kara
lienė ir katalikai”. Rūpestingai 
patiekęs katalikiško savaitraš
čio protesto kopiją, dienraštis 
pastebėjo:

“Home Office vakar kreipėsi 
į Fleet-street “The Catholic Ti
mes” įstaigas vakarykščios lai-

“Tai ne Jos Didybės, bet tų, 
kurie jai patarinėja, kritika. 
Aš turėjau galvoje civilinę ad
ministraciją, kuri tokius daly
kus tvarko. Norfolko kunigaikš 
tis (kuris yra katalikas — J. 
Kz.) dalyvavo kaip vadovau
jantis pasaulietis katalikas. Bu
vo lengva paprašyti, kad jis at
stovautų karalienę”.

Pabaigoje J. Welsh pridūrė: 
“Nė vienas nelaukia, kad to
kiais atvejais karalienė darytų 
<>avo sprendimus. Tai pareiga 
tų, kurie jai patarinėja. Aš dėl 
to protestavau. Tikiu, kad ka
ralienė turėjo aiškiai būti atsto
vaujama kard. Griffino laidotu
vėse”.

Reikia žinoti, kad Anglijoje 
galima visus kritikuoti, tačiau 
įstatymai draudžia liesti krašto 
galvą. Jei vidaus reikalų mi
nisterija susidomėjo kat. savait
raščio protestu, matyt, ji nori 
įsitikinti, ar tas protestas neį- 
žeidė karalienės. Atrodo, kad 
viešas red. pasiaiškinimas bus 
užtenkamu įrodymu, jog kara
lienės asmuo nebuvo užgautas.

mų Amerikos atžvilgiu. Priešin- norime grįžti, netikėkite, jie bū
gai, gyvenę laisvėj, asmens sau 
gurne ir pažangoje, manėme, 
kad tuos pačius jausmus galė
sime perduoti ir mūsų tėvų kra 
šte Armėnijoje, Mes tikėjome, 
kad po II-ojo pasaulinio karo

tų iš mūsų prievarta išgauti... 
Te Visagalis Dievas laimina

amerikiečius ir jų vadams tesu
teikia gerą sveikatą ir pažinimo 
dovaną laimingai vadovauti lais 
vojo pasaulio pastangoms sie-

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

Aušros žvaigžde
Čia sudėta 58 didžiųjų poetų eilė

raščiai, poetų, atstovaujančių 15 tau
tų. čia randami tokie pirmaujantieji 
kūrėjai, kaip Dante. Byronas, Ches- 
tertonas, Goethe, Helne, V. Hugo, 
Gertrud von Le Fort, Longfellonr 
Maironis. Mickevičius, Milašius, MII- 
tonas, Gabriel Mistral, Poe, Puški
nas, Kilke, Šekspyras, Šileris, Una- 
muno, Verlaine ir daugybė kitų.

Tai poezijos antologija, kuri ne
sensta, kurios vertė ir po keliasde
šimt m“tų bus svarbi, kaip šiandien 
Kaina $2.00.
Užsakymus kart*’ «u pinigais ilųsklte:

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

visur viešpataus broliškumas ir kiant taikos ir susipratimo.

Mūsų pirmaujančio beletristo An
tano Vaičiulaičio vienas iš {domiau
sių kūrinių — romam

VALENTINA
vėl gaunamas, nes yra išėjusi antra, 
pataisytoji laida. Romanas buvo pre
mijuotas "Sakalo" leidyklos. Kaip 
visa Vaičiulaičio kūryba, šis roma
nas patraukia augšta stiliaus kultū
ra, rūpestingu menišku apipavidali
nimu, Vaičiulaitis yra davęs daugiau 
kaip 20 originalių ir verstinių vei
kalų ir šis romanas yra vienas iš jo 
stipriausių kūrybos, nupasakojus vie
nos mergaitės meilę, Jos vidaus ko
vas, jos audringą pabėgimą -už vie
nuolyno mūrų. Romanas turi 141 
psl. Kaina $2.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

DRAUGAS
2334 South Oakley Ave»

CHICAGO 8, ILLINOIS

Kanada yra didesnė, kaip Bra 
zilija. Brazilija turi 3,289,440 
kvadratinių mylių ploto, o Ka
nada 3,845,144 kvadratinių my
lių.

PASISKAITYMAS 
APIE MARIJA

PAŽVELKIME J MARIJĄ. Nuo
stabus švč. Marijos gyvenimas, pa
rašytas pasiremiant Dievo apšviestų
jų regėtojų pasakojimais (šv. Brigi
tos. Marijes Agreda, sės. Katarinos 
Emmerich ir kt.). 260 pusi. Knyga 
talpina 31 pasakojimą su 'nepapras
tai puikiais spalvotais paveikslais. 
Patrauklūs kieti viršeliai ir tekai
nuoja tik $3.00. šią puikią knygą 
parašė prel. ilr. P. Bartkus.

MARIJA MUMS KALBA. Švč. Ma
rija taiko bėgyje apsireiškė Įvairiose 
pasaulio vietovėse, šios knygos au
torius Kun. J. Kuzmlckls, šalia mū- 
eų lietuviškų šventovių aprašo ir ki
tur žinomus, Dievo Motinos apsireiš
kimus, kaip: La Salette, Lurde, Fa- 
timoje; apie Stebuklingąjį Medalikė- 
IĮ ir kt. Įžangoje ir pabaigos žodyje 
autorius svarsto švč. Marijos Nekal
čiausios Širdies kultą ir iškelia Ma
rijos kaip malonių Tarpininkės vaid
menį. Knyga turi 159 psl., paveiks
luota, {rišta l kietus viršelius ir kal
nuota 82.00

AUŠROS ŽVAIGŽDĖ. 15 tautų Ir 
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- 
ruolls. Tai knyga apie Mariją, kuri 
turėtų rastis kiekvienuose namuose. 
<10 psl. Kaina 82.00.
Tžsakymus kartu su pinigais siųskite:

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

ELE MAZALAITE^

PJŪTIES METAS
ROMANAS

77 tęsinys

f. r žeS i YaVi ■ r/aSi ? • (evi YtM ix j šaukė Mykolą, ji nesitraukė nė sekundei ir abu jie toks darbas — uždaryti bažnyčią? Juk neilgai, kaip,

Ji prasikeikė per kiekvieną jo išvykimą — tik
tai dabar, kada motina neatvažiavo, ir jis pasakė: 
— Ji atsisakė, ji nenori gyventi pas mus, Olga buvo 
atgavusi iš karto dvi dalis prarasto jo — savo vyro. 
Jis nebematys vaiko — ji tikėjo, taip būtų geriau 
jiems visiems trims, nes dabar ji — o, ji dar nega
lėtų aiškiai pasakyti kas bus, jeigu vieną dieną tas 
sūnus jos ateis — bet, tikrai, nebus gerai. Ji norė
tų matyti .motiną — tyčia, kad ir nekalbėtų, nesusi
tiktų, tiktai pasižiūrėti, kokia tenai būtybė,-kad ši
taip apžavėjo suaugusį vyrą, lyg žindeklį veršį, kad 
tas negali nurimti be jos. Kokios bjaurios tos die
nos buvo! Gal geriau, kad jis išvažiuodavo ir galė
jo išsidūkti, kada nesisekė, bet nors išvilkdavo iš 
namų tą neprakvėpuojamą sunkumą. Ir dabar jis 
buvo namie, tiktai namie, įkritusiais žandais, suke
pusiomis lūpomis, apsėstas — ji kartą jam pasakė, 
ji išrėkė, atsimena: — „Tu esi pamišęs!“ — gal ne 
tiktai motina? — Olga sustoja, — o jeigu jauna mo-1 
teris? Kas žino, kur jis važinėjo, kai važiuoja—kaip! 
sako — vaiko jieškoti. O gal jo žydė tebėra gyva? 
— Ji sukando dantimis muftą ir ištraukė keletą 
gaurų — ir jai buvo lengviau, knda turėjo spjau
dytis. *

( Bet vakar vakaras negalėjo apgauti! Iš pro-
T. B. Mikalauskas vincijos skambino telefonas, ji pati klausėsi, ji pa-

keitėsi: jį matė, o save jautė. Kas akimirksnį jis 
šviesėjo, lyg nušveistas puodas, o ji juto, kad temo. 
Ji regėjo, kad jo žandai rausvėjo, jie tarytum pri
augo jaunos skaisčios mėsos, ir akys mėlynavo, at
jaunėjusios, pripiltos naujos spalvos — ji juto, kad 
pati sensta vietoje, kaip negyva žuvis. Kai jis atsi
suko į ją, ji turėjo sėstis. — Dabar pasakys, kad 
važiuoja sūnaus, kad — lauk mūsų. — “Tuojau va
žiuoju, Olečka,“ — pasakė jis —ir ji tylėjo, jis gi 
stovėjo priešais, gražus ir galingas, ir ji buvo men
ka. — „Klebonas mirė“ — tarė jis, — „ar tu neti
ki, kad laukimas gali užmušti? Aš laukiau. Bažny
čia yra mano. Aš uždarysiu ją. O, tu negali su
prasti!” — Gal ji negalėjo, bet atsiduso nedūsau
dama, ji atsigavo, tarytum iš jo paėmė dalį galy
bės, ir jos pačios jaunumas ir jėga grįžo. Ji sku
bėjo padėti jam ruoštis — ji nešė batus ir kailinius, 
ji kalbėjo, taip pat gyvai, kaip jis. Ir seniai jis buvo 
taip bučiavęs ją — o, kaip tiktai, kad jis visai ne
regėdavo jos pro savo susigraužimus, buvo pagrin
das visokioms bjaurioms mintims Ir jis vėl iš kar
to buvo pamatęs, kad jos liemuo linguoja, kaip sun
ki gėlė, kad akys lyg gera degtinė — viską jis su
spėjo pasakyti per keliolika minučių. Ir prie durų 
— ji tarė jam: — Lauksiu tavęs. — Iš šitos kelio
nės nebuvo jokios grėsmės — ji tikrai galėjo 
lauktu

JI atsisuko atgal — nereikia pas Natašą — ji 
nebijo ir to — ji dabar nesumojo niekaip pavadinti 
draugą Gustą, — tegu tiktai ateis jis, pamatys to
kią knygą, jog po to nė savo eilių neįskaitys! Ji 
turi būti namie — gal vyras skambins, jis gi pra
neš, jeigu jį reikalai užlaikys. Kiek laiko užtrunka

sakysim, sušaudyti žmogų. Bet greičiausia, jis pats 
grįš — jis turi rasti namus pasiruošusius priimti jį 
is didelio žygio — jis gi pasakojo pats, kad tokių 
daiktų nedaug šiuo metu atsitiko. Su laiku taip, 
visos bus baigusios savo gyvenimą, visos bažnyčios, 
— ji susijuokė, — jis yra labai protingas ir gudrus, 
jos vyras—ką reikš paskui uždaryti bažnyčią? Tik- 
‘ai parašys raštelį į valsčiaus vykdomą komitetą ir 
viskas, bet jis pasirinko sau metą, kada apie tai 
verta sukurti dainas, apie karžygio narsą. Juk jis 
sakė, kad jo žmonės yra atkaklūs ir pasiryžę bet 
kam dėl daiktų, kuriuos jie brangina, ir reika būti 
drąseniam už juos, kad nuveiktum. Jis yra toks — 
jos sakalas, — suniūniavo ji, jis turės papasakoti 
iki nago juodumo viską, kaip buvo.

Nedaug kas težino tą viską.
Buvo vienuolikta kai jis sustojo prie švento

riaus vartų. Jam nereikėjo nieko iš šio miestelio tal
kininkų *— pranešdami apie klebeno mirtį jie net 
nenumatę kodėl taip buvo įsakyta. — Miegokit, — 
pasakė jis tylomis į kažinkur, — man nereikia pa
dėjėjų.

Jis priėjo prie vartelių ir atitraukė padėtą ant 
rankenos savo pirštinėtą ranką. Ir neatidarė jų — 
jis priėjo prie didžiųjų vartų, kurie buvo atveriami, 
kai numirėlį lydėdavo į bažnyčią ir kai procesijos 
keliavo — iškilmių vartai. Jis atidarė juos—abie.m 
rankoną praskyrė jis didelius, geležinius vartus ir 
pastūmė juos į abu šonus — šitaip jis norėjo įeiti. 
Kiek kartų jis buvo matęs save taip darant, kiek 
metų, jis savo troškime buvo atėjęs iki čia, ir tik
tai išgirdo geležį girgždant.

(Bm dangun) i '
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Latvijos prezidentas Clevelande
Pirmoje šio mėnesio savaitėje čioniškosios demokratijos pro- 

Clevelandc lankėsi ir vietos lat- blemomis. Po pietų vysk. Ran- 
vius vizitavo Rygos vyskupas cans krikšč. dem. skyriaus pir- 
Juozapaš Rancanas. Šiuo metu mininko ir kun. Goldikovskio bu
vysk. Rancanas yra laisvosios 
Latvijos prezidentu, nes jam tos 
pareigos atiteko kaip buvusiam 
Latvijos seimo vicepirmininkui, 
kadangi teisėtas latvių prezi
dentas ir seimo pirmininkas tų 
pareigų eiti negali.

Clevelando latviai ta proga

vo palydėtas aerodroman, iš kur 
jis išvyko j savo nuolatinę vie
ta Michigane.

Reikia pastebėti, jog ta proga

nuoširdžiai dėkodamas už taip 
naudingo darbo atlikimą. Dail. 
Ignatavičius ta proga pabrėžė, 
jog darbą dirbęs, nes norjs, kad 
jo prieauglis eitų j lietuvišką mo 
kyklą. Čia tenka pastebėti, jog 

1 kalbėjusio šeima yra didžiai lie-i 
tuviškai susipratusi ,nors žmo
na ir nėra lietuvių kilmės, šei- 

i moję kalbama tik lietuviškai.
Į Salė iš tikrųjų yra pakeitusi, 
savo veidą teigiama prasme. 
Smagu dabar joje susirinkus pa 
buvoti. Savanoriai atnaujinto-: 
jai atliko tikrai reikšmingą dar
bą. Daugiausia dirbo Raulinai-j 
tis, Kliorys, Gaižutis, Tamulio- 
nis, Balčiūnas, Žukas, Žagars- 
kas, Ignatavičius, Barškys, Pr. 
Stempužis ir kiti.

P. Tamulionis turėjo eilę pasi
kalbėjimų su latvių krikščionių 
demokratais ir jų paprašytas pa 
žadėjo talkininkauti latvių krik 

r ūgėtajam svečiui parodė daug ščionių demokratų skyriaus stei 
pagarbos ir prisirišimo. Rugsė-1 ginie ir darbe. Tai gražus lietu- 
jo 9 d. šv. Jurgio lietuvių para-1 vių ir lietuvių bendradarbiavimo 
pijos bažnyčioje įvyko latvių ka momentas. Apskritai lietuviams 
talikų pamaldos, kuriose daly-!^^ daugiau dėmesio kreipti 
vavo gražus būrys latvių ir lie- U latvius ir atvirkščiai, nes da- 
tuvių. Pamaldas laikė pats vys-1 bartis ir ateitis to reikalauja, 
kūpąs. Po pietų parapijos salė- J* Virpša
je įvyko iškilmingas aktas ir
vaišės vyskupo garbei, kuriose 
dalyvavo visokių pažiūrų latvių 
bendruomenė (tarp jų trys e-

PATIKSLINIMAS
Rugsėjo 10 d. “Drauge” tūpu

siame straipsnyje "Krikščionių
vangelikų pastoriai) ir būrelis I Demokratų konferencija yra ke- 
lietuvių. Lietuvių Krikščionių , Ii netikslumai, kurie šiuo patiks 
Demokratų skyriaus vardu gar- . linam i. Pietuose be kitų daly-

ATVYKSTA VLIK9 PIRM.
Jonas Matulionis š. m. spalio 

6 — 7 dienomis atvyksta d Cle- 
velandą. Sekmadienį, spalio 7 
d., Amerikos Lietuvių Tarybos 

’ Clevelando skyrius rengia pirm. 
J. Matulionio viešą pranešimą 
Clevelando lietuvių visuomenei. 
Pranešimas įvyks 11:30 vai. lie
tuvių salėje. Po pranešimo bus 
diskusijos ir paklausimai.

Tą pačią dieną 6:30 vai. va
kare toje pačioje salėje Cleve
lando Lietuvių Demokratinių 
grupių Prezidiumas rengia pir
mininkui Jonui Matulioniui pa
gerbti koncertą — vakarienę. 
Koncerto programą atliks dai- 
niViinkė Juzė Krištolaitytė.

Visi Clevelando lietuviai ma-

APDOVANOJAMA PRINCESE

llritų princesė Marga reta priima girliandą vainiką iš vietos moterų 

Afrikoj, kur princesė dabar lankosi. (TNS)

— Solistė Aid. Stcmpužicnėkuklia, auka parodysime, kad 
rugsėjo 30 d., sekmadienį, 8 mokame įvertinti ir atjausti 
vai. vak. dalyvauja “Rigoletto” tuos, kurie dirba dėl lietuvių 
operos pastatyme, atlikdama garbės. Jos liūdnose dienose pa 
vieną pagrindinių r dių. Opera, rodykime savo simpatiją ir ge- 
statoma Masonic Auditorium, rą širdį.
3615 Euclid Avė. Norintieji įsi- _ Aldona ir Vikt. Palūnai 
gyti biletų šį sekmadienį galės susilaukė pirmosios savo dukre- 
gauti Spaudos kioske arba pa- ięS Rasos Marijos.
skambinti telef. KE-1-5264. Mū- w,., ... „ , ... ,. . .. ,• — Nijole Rcr.s-nauskaite, baisų talentingoji soliste po operos: , • , ,. . . , , . , 7 , gusi kolegija pirmąja, įstojo ipastatymo dar keletą kartų kon ,,,, , ■ . , , . .1 . J ™ , VVashingtono katalikų umversi-certuos amerikiečiams Clevelan- , , , „ • , • _ . , , ., tetą, kur siekia magistro laipsde, o gruodžio mėn. išvyksta 
gastrolių į Pietų Ameriką.

— Labdarybės draugija šįI LIETUVIAI RUDŽIAI 
sekmadienį naujosios parapijos KANADOS VANDENYSE 
salėje rengia kori avimo vaka-Į Praėjusį šeštadienį ir sekma- 
rą. N isi kviečiami atsilankyti, dienį, esant geram orui ir pa-

— Sport. Elvyros šik-'niūtės lankiam vėjui, budžiai darė to- 
nusilau tos kojos gydymas vyks limus nuo JAV krantų išvažiavi

nio bibliotekų tvarkyme. S. G.

bingąjį svečią šaunia kalba pa-j vavo ir A. Karklius. Pulk. Žu-lioniai kviečiami ir pranešime, ir
sveikino valdybos pirm. P. Ta-, kas atstovavo valstiečius liaudi- 
mulionis, lituanistinės mokyklos i ninkus, o p. Šemeta buvo socia-

vakarienėj;

gio parapijos seselės sekmadie- nos dalyvis, paskutiniu metu bu
vo moksleivių ate.tininkų pir
mininku.

Susirinkę idėjos draugai su 
gailesčiu išleido mielą bičiulį. Iš
leistuvių metu kalbėjo klubo 
vardu S. Laniauskas ir pats Ba Į 
lys Graužinis. Palinkėta gra
žios asmeninės laimės ir dar ii- j 

Lietuvių Bendruomenes Vaidii gUs mgtus dirbti lietuvišką dar-1 
bą. Susirinkusieji išvykstam j

mais.
Dėl išsamesnių informacijų 

prašoma kreiptis d mokyklos ve
dėją Antaną Tamulionį telef. 
EN 1-6305.

“BRANDOS ATESTATAS”

los teatras spalio 21 d. lietu-
galimai gausiau da-į V1U,SalejellYaidir\s trijU veiksmų'tiems su?iedojo “Ilgiausių me- 

tų ir įteike knygą bei gelių.
vardu sveikino V. Tamulionienė, i bstų atstovas. Jis yra kartu ir nę jau dabar gaunami pas visus 

prezidiumo narius ir telefonu ga

, .. _ , . .. . . . . | veikalą Brandos atestatas .lvvauti. Pakvietimai j vakaris-1 T ., , . Vaidina I. Gatautis, E. Skuje-
Ig. Maiėnas ir Garka, o tauti-, Demokratinių Grupių Prezidiu
mais rūbais pasipuošusi mokinė mo vicepirmininkas. Skaitytojus 
Kavaliauskaitė įteikė Ganytojui už šiuos netikslumus atsiprašo- 
puokštę gėlių. Ateities Klubo me.
vardu žodį tarė jo pirm. B.
Graužinis. (Tenka nustebti, jog SIUNTINIŲ AGENTŪRA 
ttolAo augšto musų broliškos Anastazija Juodvalkienė ati- 
latvių tautos vado svečiavimosi darė siuntinių persiuntimo ageni 
ir pagerbimo metu mūsų bend- turą. Jos adresas: 1165 E. 71st 
ruomenės ir Alto atstovai nėra- Str., Cleveland, Chio. Siuntiniai 
do reikalo jį vizituoti ar bent persiunčiami į visus Europos 
pasveikinti). Į sveikinimo kai-, kraštus, taip pat ir už geležinės 
bas Vyskupas atsakė latviškai uždangos — į Lietuvą, 
ir lietuviškai. Ypatingai nuošir-j
dus žodis b 
viams ir tartas 
kalba. Tuo

nieks, J. Kijauskas, E. Bridžiu- 
vienė, Nijolė Balčiūnaitė, Aldo-!

TRUMPAI
Įima užsisakyti pas Leknicką— — Dr. A. Darnusis įvykusia-
PO-1-6508, A. Paškonį___ SW!na Balčiūnaitė, Z. Ducmanas, V., me Amerikos chemiką draugi-
1-5297 ir J. Daugėlą — PO-1- ^°fka?ieTne’V;.Zl?1°?ytTė ^; A!' 3OS suvažiavimo Atlantic City, 
2210 kaityte, J. Gailiusyte, J. Citavi- rugsėjo 17 — 21 dienomis skai-

' čius, Z. Peckus, Alb. Korsakas. įs paskaitą — pranešimą. Pa 
LITUANISTINĖ MOKYKLA Režisūra ir dekoracijos — akt. skaita susilaukė didelio susido- 

PRADEDA DARBA . Spalio 21 d. bus du!mgjįmo jr chemijos inžinierių
'spektakliai —-2 ir 6 vai. p. p.Vysk. Valančiaus mokykla 

darbą pradeda šia tvarka: rug- IŠLEISTU VĖS
sėjo 27 d. augštesnioji lit, mo- ( Palmvra ir Valdas
kykla (lankantiems High Scho-, - nn i , r. j- • a Graužiniai, išgyvenę septyneriusols 6:30 vai. vak. Šeštadienine ’ v .t .j .metus Clevelande, išsikėlė į

buvo labaipalankiaį įvertinta.

MOVI N O
A. BENIULIS atlieka įvairiu 

pervežimusmokykla (kurie nelanko Šv. Jur: Calif. Ši Dirmadieni P^rkraustymus ir , ____
mvo skirtas lietu-j NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA gio parapinės mokyklos) Pamo'i Ateitics Klubas išvykstantiems « tolinn* ir artimų atstumų. 
Tas gražia lietuvių | Rugsėjo 8 d. Šv. Jurgio lietu-J kas pradeda sj sestadienj 9:30isurc ė išleistuves Vetuviu «a-( TeL »>• 7-7075 arba 
dar kartą buvo pa-1 vių bažnyčioje susituokė dr. V. Į vai. ryto. Lankantiems šv. Jur- - ** pR ^ftR42

brėžtas Vysk— o draugiškumas Į Puškorius su Dalia Bartkute. | gio parapijos mokyklą pamokos į ' Qe‘velandc paskul
T ,1/of 11VQ i lt1 linf llirin wi o C? n 1 i z-» — j 3    _j___ ;  I k..„ <~r >-»<-» 1 i /-\ 1 z-4 • O z * kLietuvai ir lietuviams. Su lie
tuviais jis ir nusifotografavo.

Vysk. Rančans buvo apsisto
jęs Šv. Jurgio lietuvių parapi
joje, kurioje vikarauja didelis 
lietuvių bičiulis latvių kunigas 
Goldikovskis. Čia dar prieš iš
kilmingą posėdį (šeštadieni) Ga 
nytoją vizitavo krik č'-iriių de
mokratų skyriaus pirm. P. Ta
mulionis. Pasikalbėjimo metu

ta sėkmingai. Ligoninės išlai
doms padengti (jų susidarys ar
ti 2,000 dol.) aukos priimamos 
sporto klubo atstovo Šv. Jurgio

mus, pakartotinai įplaukdami į 
plačius Kanados vandenis.

Jau pats buriavimas be galo 
daug džiaugsmo duoda, o žuva-

parapijos salė je tuoj po pamal-i vimas nuo laivo, maudymasis 
dų. Mi.sų šaunioji sportininkė, j ir daina su muzika pavargusias 
tiek kartų gražiai kėlusi lietuvių ar išeikvotas jaunimo dvasines 
vardą, verta nuoširdžios para-, jėgas grąžina ir prislėgtą nuo
mos ir užuojautos. Savo, nors ir1 taiką pakelia.

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

Lyginimas, dažymas, taisomi ir reguliuojami (tune up) 
motorai, stabdžiai, transmisijos ir 1.1. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltui.

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
. . . $8.25 Mvrccrv 49-51 ..........
... 8.25 Olds, G cyl. 41-50 ...... 8.20
.... -9.95 Plymouth 42-56 .............. 9.95
.... 9.91 Pontiae 37-54 ................. 8.95

Dodge 6, 42-56 .............. 9.95 Buiek 37-52 ..................... 12.00
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 . Č E S A S
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

Ford 41-53 ..........
Chev. Ali 1937-53 
Chevrolet 54-55 
Chrysler 6, 42-53

$8.95

CRANE SAVINGS *5^“
2555 UEST 47lh STREET LAfayette 3-1083

B. R. Fietkieivicz, prez.; E. R. Pietkievicz, sekr. Ir advokatas 
Mokame augštiis dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkamo valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

Jaunuosius naujau gyveniman1 bus pradėtos spalio 1 d. ,tmju metu buyo
palaimino kun. Goldikovskis: pa pamokos vyksta sv. Jurgio pa-, irmjnlnku d ajrb A,
maldų metu solo giedojo solistė, rap.jos mokyklos patalpose. Ta lituanistinėje mokvk-
Ald. • Stcmpužicnė. vargonais, pačia proga pranešama, kad vai ALRRF Jaunim0 g
grojo mur. Pr. Ambrasas. Va-,kai tėvų. kurie pareikš norą sa- Komitct(, jr R;tur y.
kare. grasiam svečių būriui da-jvo vaikus prirengti prie p.rmo- nuošWus uo, fc(,t
lyvaujant. Įvyko vestuvinės vai- mos Komunijos lietuviškai, juos, kar{u labai Ru darbinin.

paruoš seseles. Tuos vaikus. .į . , , . . . . - .. kas. Jo žmona yra dirbusi litu-kurie lanko viešąsias ir kitas pa . . . .. .. , . , , . , ,i • • u.-oi amstineje mokykloe ir aktyviaitradicijų palaikymo ir daug lai-, rapmes mokyklas ir uores «>! dalyvavusi ateitininkų veikime 
parengti lietuviškai prie pirmo-
sios Komunijos, paruoš Šv. Jur-

šės. Linkėtina jaunajai porai 
šviesaus gyvenimo, lietuviškų

Iš ARTI 5R TOLI BAI.DŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujan specialus ditlelta 

sunkvežimis su pilna ap
draudė Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R $ E R E N A S
454R 8. Wood St.. Chlcago »,

Illinois, tel. VI 7-2972
nės. Dr. Puškorius šiuo metu 

pasikeista nuomonėmis apie j dirba Urbanos universiteto kli- 
krikščiionių demokratų ir glau-į nikose. Jaunoji Puškorienė ne- 
desnį bendradarbiavimą tarp lat' seniai baigė universitetą, yra 
vių ir lietuvių ir kitais klausi-, aktyvi ateitininkė ir nuoširdi lie 
mais. Pirmadienį Vyskupas re-Į tuvaitė. ' 1
vizitavo P. Tamulionį. Ta pro
ga Vitalijos ir Antano Tarnu-' DAŽYTOJŲ PAGERBIMO 
lionių buvo suruošti Vyskupo POBŪVIS
garbei petūs, kuiruose be kitų Rugsėjo 15 d. Dunbaro lietu-! 
dalyvavo ir Vyskupą lydėjęs viškoje kavinėje įvyko parapijos ! 
kun. Goldikovskis. Kalbėtasi ga sales savanorių dažytojų ir at- 
limos Lietuvos ir Latvijos fede- naujintojų pagerbimas. Jį su- 
racijos klausimais, prisiminti di- organizavo judrus visuomeninin 
džiuliai prel. Krupavičiaus dar- kas J. Mikonis, kurie, kartu su 
Lai, pasidalinta mintimis krikš- Dunbarais ir buvo šio pobūvio j 

šeimininkais. Pobūvyje dalyva-! 
vo apD 30 žmonių. Vaišinantis, 
pasikeista mintimis salės dažy-j 
mo reikalu. Salės dažymo ini
ciatoriais buvo lituanistinės mo
kyklos vedėjas Antanas Tamu
lionis ir K. Gaižutis. Pastara
sis trumpu žodžiu prisiminė da
žytojų organizavimą ir patį dar
bą. P. Tamulionis trumpame

’ i žodyje kalbėjo apie dažytojų 
nT Ė V Y N Ė S GARSŲ” darbštumą, dažnai dirbant iki 
Valandėlė transliuojama per WIX)K vidunakčio. Kartu dėkojo ir J.
stotį, banga 1260, kieki ieną penk- Mikoniui, kuris suruošdamas po

! būvį pabrėžė, jog gera valia ir 
* : pastangos yra įvertintos ir atsi-

Klubo pirm. J. STEMPUŽIS i menamos, šv. Jurgio parapijos 
1203 E. 74TH STREET 1 vikaras kun. Goldikovskis kal

elei eland 3, Ohlo, tel. EN 1-2296 bėjo parapijos klebono kun. Vil- 
kutaičio ir kitų kunigų vardu,

'cASSto ciSSs

TELEVIZIJOS
lt Radio Aparaty Taisymas

I
Sąžiningas ir garanlnotM darbu 
M. RIMKUS, 4617 S. Satryor St 
Tel. VI 7-A087 — VI 7-3087

r*-r-i I

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai. Rtabdiiai. 
transmisijos ir t. t. M.UBILGAS benzinas, įvairių riuių alyva, 

baterijos Ir automobiliams dalys Firefrione padangos.
19.14 Wft«t 59th Street Tel. GRovehill fi-AUR

Jų sūnus Valdas, aktyvus sce-l

3E

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butę. SKIRS

Liquor
S E L F 
SERVICE

Store
5515 SOUTH D AMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBROOK 5-8202

Rugsėjo, September 27, 28, ir 29 d‘taor.i

iimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Ii artimų Ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8115 S. UTUANIC* AVĖ., CBICAOO, D.L.

Telefonas — FRontler 8-1882
itiiiiiiiMBiiKiiiHiiiiiiiBiiiiiiniiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiH

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $28«0G
pas
Roosevelt Furniture

Company 
(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2310 West Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711
Nellie Bertulis ir l'ellv IUiimIuiiIh,

t>u\ linukai

KrautuvA atulnryta kasdien iki 
vai. vak, I’irnia<i. Ir Ketvlrtad. iki 
9 vai. vak. ir Sekmad. nuo 11 vai 
rvfn IVI vflf no ntnfu

MARTELL or COURVOISKER
THREE STAR COGNAC Fifth $4.9C
IIENNESSY, 3 STAR COGNAC $5.09

ASBACI1 URALT Fifth $5-49
CREME DE CASSIS Fifth $2-VS
GRAIN ALCOHOL. 190 I’roof

V.S.P. Fifth• $4.39
CINZAM) VERMOLT1I

Sweet or Dry Fifth $1.39
KIJAFA WINE Fifth $1.69
GRAND MARNIER LIQUEUR Fifth $6-23
MARTINI OR MANHATTAN

( (K IvTAlLS Fifth $2-80
CREAM DE CACOA Fifth $3-19

ESCOBIO SCHOOL OF LANGUAGES
SO (!o. Michigan Avenue

Visų kalbų mokykla siūlo
SPEGiAl U CHGLŲ KALBOS KURS4 su 
Prii£Bg;mn PILIETYBES EGZAMINAMS

Del i 11 tu ru i u i-i į 11 ! leįplis j Romanų Zalatorį, pirinailieniiiis aiba trečia
dieniai' nuo (i iki s vai. vak.'tel. FRontier 6-1125 arba Franklin 2-0531.

PriiiĮfkil Taupyti Šiandien. Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškojo

Įstaigoje — ORIGHTON SAVINGS AND LOAN 1
Kiekvieno (nuputojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

IIKIfillTftN SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Caliiornia Avė.

CILVRLES ZEKUS, Sekretorių*

OFISO VALANDOS:
PtrTnnd., antrail., p^nktad. tr. 

9 v«.l rrtn Iki 4:10 p.p.
TreCIad. t ryto Iki 11 vai.. 
Katrlrtad. 9 ml. tkt ■ vaL vak



Penktadienis, rugsėjo 28, 1956 DIENRA8TTS DRAUGAS. CH1CAGO. ILLINOIS

RUGSĖJO 29 D., ŠEŠTADIENĮ, MALONIAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI

į Pakšto Orkestro Metinę Šventę
Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Halsted Street pameni ir valsas Ilgesys. Dainuoja A. Mironas, V. Vaitkevičius,
Svečiai bus vaišinami lietuviškais gėrimais. • • BichneviČius ir B. Pakštas.
Bus išpildyti tai šventei paruošti pramoginės—šokių muzikos Staliukus užsisakykite iš anksto Liet. Auditorijoje, VI 2-61/2
Vytauto Jančio kūriniai: Tango — sudie. Neužmirštuolės, Ar h pas Pakštą VI 7-8252. Vakaro Pradžia 8 v. v.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Los Angeles, California tai yra Konsuiarinio korpuso 

& i dovana.
Lietinių pasirodymas | Po medžių 8odinimo 16kUmių.

Rugsėjo 21 d., Hollyvvood įvyko garbės svečių priėmimas 
Highschool patalpose įvyko su-j ir vaišinimas. Visų dalyvau jan- 
sirinkimas aptarti šio sezono! čiy konsulų vėliavos buvo išsta- 
“Cavalcade of Culture” progra-( tytos vaišių patalpose, 
mų parengimą. Susirinkimą su-j Sekančią dieną konsulų žmo- 
kvietė Hollywood Adult School nos buvo vaišinamos. Tą konsu- 
vadovybė, Lbs Angeles miesto lų žmonoms pobūvį surengė Pre 
viešųjų mokyklų rajono vadovy- kybos Rūmų Moterų skyrius, 
bės globoje. Kvietė visus kon
sulatus savo atstovus atsiųsti.
Lietuvos konsulas dr. J. J. Biels 
kis pakvietė prof. K. Alminą,

Draugo report.

Philadelphia, Pa.
Dainininkė ir parapijos solistė Ge

novaitė Maezys, dainuos Naujų Var
gonų Fondo koncerte ir bankete, 
sekinadienį 6:00 vai. vakare, Gimi
mo Švene. Panelės Marijos parap. 
salėje.

daringiems tikslams. Ne kartą ir, paniekinančiai pažvelgęs į 
jis ištiesia pagalbos ranką sa-Į augštaitį, pašaipiai pratarė:1
vo draugams nelaimės ar bėdos 
atveju.

Neseniai a. a. Jonas pažįsta
mųjų būrelio pokalbyje pasa
kė: “...o aš būsiu laimingas tik 
savoje žemėje, kai peržengsiu, 
kad ir sudilusį, savo namų slenk 
stį”. '

Grįžo iš kapų liūdni draugai, 
palaidoję kovų draugą, taurų 
lietuvį. Gelažietis

“Tai ką, pats tiek būva nusigan
dęs, kad bijoja pasijudinti?”

Hiiiiiiiiiiiiiimmiiiiimimiiiimiimiaiiit

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

f

%

Bendruomenės skyriaus pirmi
ninką ir kompozitorių B. Bud- 
riūną tame susirinkime dalyvau 
ti. Patsai konsulas irgi dalyva
vo.

Ansamblis pradėjo darbą
Š. m. rugsėjo mėn. 15 d. Phi- 

ladelphijos Lietuvių Meno an
samblio naujoji valdyba pasis
kirstė pareigomis: V. Šalčiūnas

Susirinkime paaiškėjo jog Mo, . pirmininkas, J. Jurskienė
kutinieji ansamblio parengimai, 
teko net skolintis. Keliais atve-

Drąsumas
Karo metu sėdėjo parke ant 

suolo žemaitis ir augštaitis. Už
skrido lėktuvai ir staiga netoli 
jų sprogo bomba. Augšt. liko 
sėdėti išbalęs, sustingęs iš bai
mės. Atsipeikėjęs dairos žemai
čio. Gi tas begulįs ant pilvo, no
sį į žemę įspaudęs. Pakilo žemai

CARR MOODY 
LUMBER CO-

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
špkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo

8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro b 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

pirmininko pavaduotoja, O 3al-| Ja^8 buvo kreiptasi Į visuomenę 
aukomis paremti čį choro žygį, 
tačiau rezultatai nebuvo labai 
džiugūs.

Šia proga naujoji ansamblio ,

kyklų rajono vadovybė norėtų, 
kad įvairios tautinės grupės pa
sirodytų su savo programa. Va
dovybė duoda savo puošnią au
ditoriją ir pažada visokeriopą įeina L. Kaulinis 
paramą kuo daugiausia žmonių 
sudominti ir tinkamai vietos 
spaudą ir kitus šaltinius infor
muoti.

Programai sudaryti pasiūly
ta:

Sveikinimai Lietuvos drau- karą-šiupinį. 
gams, konsulo žodis, bendrais 
bruožais ir trumpai apibūdina
ma Lietuvos istorija, Amerikos 
lietuvių istorija ir jų svarbes
nieji Įnašai Amerikos gyveni
mam ■ ’ •

Lietuvių literatūra: truputį 
istorijos. Pavaizduoti tipingus 
eilėraščius, dialogus.

Lietuvių drama: be trumpos 
istorijos, duoti ir dramos.

Lietuvių muzika: liaudies mu
zikos ir dainų paaiškinimas ir Žydriam vidurvasarį, kai tė- nius. Vėiiau palieka liktiniu pus 
pavaizdavimas solo, kvarteto ir.viškės laukai kvepėjo nupjautu karininkių tam pačiam pulke

ciūnienė — sekretorė, Br. Im- 
pulevičienė — kasininkė ir A.
Gedvilą — narys. Be to, į valdy 

choro
vadovas ir A. Šalčiūnas dra-! vaj(jyba ir visas kolektyvas nuo
mos būrelio vadovas. j §jr(jįjai dėkoja visiems taųtie-

Buvo aptartas ateinančių me-| čiams aukojusiems choro kelio- 
tų veiklos planas. Numatyta su- nės Veikalams, ypač Lietuvių 
rengti choro koncertą, vaidini- Bendruomenės Philadelphijo3 
mą ir lengvesnio pobūdžio va-Į skyriaus valdybai, paskyrusiai 

į 50 dol. auką, dr. J. Puzinui, 
Praėjusiais metais choras ne-| Balčiui ir J. Puzinui aukoju- 

mažai dirbo besiruošdamas da- s^ems P° 5 dol.
lyvauti Dainų šventėje. Ryšium I j ansamblio revįzijos komisi- 
su tuo ir ansamblio valdyba tu- į • išrinkti; j Ramanauskas, Ir. 
rejo daug rūpesčio surinkti lėšų Sabaiiauskaitė įr R. Pūkis, 
choro kelionei į Chicagą. Kadan
gi mažokai svečių susilaukė pas

tis nuo žemės, nusipurtė purvus |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||iuiiiiiiiiii

ŠIANDIEN PROGA!
J. JANUSAIČIO ir J. MAŽEIKOS.
Midwest Maisto - Likerio 

Krautuvėje
2515 W. 69th SI., Tel. PR 8-9259 

★

Specialios kainos rūgs. mėn. 28, 29, ir 30 d.d.

Ans-tė

IR VĖL naujas kapas
(A. a. -Joną Petrulį palaidojus)

%

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.00 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:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

V
1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

J?

Nauji Lietuviški Rekordai]

choro dainomis.
Lietuvių šokiai: liaudies šo

kių paaiškinimas ir šokimas.
Lietuvių virtuvė: trumpas pa

aiškinimas ir receptų valgių ga
minimui patiekimas.

Lietuvos liaudies menas: pa
aiškinimai ir rankdarbių paro
dėlė.

Tautiniai drabužiai: paaiški
nimas ir demonstravimas.

Lietuvos vaizdai: pageidauja
ma įdomesnes vietas parodyti 
kinematografu.

Lietuviai pasirinko vakarą 
vasario 27 d., 1957 m. Progra
ma įvyks Hollywood Highschool 
auditorijoj, Hollywood, Califor
nia.

Tam reikalui bus sudarytas 
specialus komitetas vietos Ben
druomenei ir konsulatui koope
ruojant.

Persikėlė į naujas patalpas
Š. m. rūgs. 14 d. čia įvyko ne

paprastos iškilmės. Tą dieną Los 
Angeles Chamber of Commerce 
persikėlė į savo naujas ir Įspū-' 
dingas patalpas. Prie šios pro
gos Konsularinis korpusas sodi
no specialiai tai progai pirktą 
atitinkamą medį prie tų naujų 
patalpų. Tose iškilmėse dalyva
vo beveik - visi 46 Generaliniai 
konsulai. Kiekvienas konsulas, 
kartu ir Lietuvos, buvo alfabe
tine tvarka iššauktas ir užpylė 
žemių Ant medelio šaknų. Bu
vo iš anksto prašoma, kad kon
sulai pasirūpintų gauti apie du 
svarus žemės iš savo šalies.

Be medžio sodinimo, 'Konsu- 
lario korpuso dekanas, kuriuo 
dabar yra Šveicarų generalinis 
konsulas dr. Walter Schmid. pa 
sakė atitinkamą kalbą ir visų 
konsulų vardu įteikė Prekybos 
Rūmų pirmininkui specialiai pa 
ruoštą diplomą. Tame rašte 
diplome sužymėta visų dalyvau 
jančių konsulų valstybės.

Prie rnod^lin itaisvta bronzi-i

šienu ir pribrendusiais javais, 
svetimoj šaly, toli nuo namų, 
š. m. rugpjūčio 23 d. buvo su
piltas naujas kapas Lietuvos 
kariui, augštaičiui Jonui Petru
liui (Chicagoj, Šv. Kazimiero 
kapinėse). Nei tėvų, nei brolių, 
nei seserų ašara nevilgė jo ka
po, nes jų, kaip ir kitų giminių, 
šiame krašte jis neturėjo. Sve
timi jį palydėjo į amžinos ramy
bės vietą. Svetimųjų malda, aša 
ros ir gėlės pynė liūdną vaini
ką.

O Jonas mylėjo savąją žemę. 
Dėl jos jis mokosi ginklą varto
ti 7 pėst. pulke 1935 m., atlik
damas karinę prievolę. Pavyz
dingas ir gabus baigia Ryšių ba 
taliono mokamą kuopą ir iš jos 
grįžęs keliamas į karių laips-

P.&JJOKUBKA
rv, DEIMANTAI m LAIKRODŽIAI 

Pai-davlmM Ir Talsynat 
4077 So. Archer Avė.

Chicago 32, UI. — Tel. LA 3-881*

a.wi riAangĮjfeag'B.y 
AR ŽINOTE-

kad galite įsigyti:
Rūdiją .................................. nuo *12.50
Televiziją .......................... nuo **9.00
Fonografą ......................... nuo *17.50
Vokišką radiją ................ nuo *55.00
HI-FI fonografą .............. nuo *70.00
Dulkiasiurbli ..................... nuo *45.00
Elcktr. skutiinonl iiinšlnčlę — *14.05
Elcktr. laikrodi (žadint.) nuo *3.05
TV anteną ........................... nuo *2.50
Ir daug kitų clekt. reikmenų už že
miu, kalnai,.

Viekas garantuojama

iJ.iDflinfl
OTELEVISIOn
'(sales - ser-yięąO

Kav. Ini. A. KEMfcNIAS

ir, eidamas būrininko, kuopinin
ko ir net būrio vado pareigis, 
visų gerbiamas ir vertinamas.

• išbūva iki Lietuvos kariuomenės 
išformavimo.

Bet ten, kur šiaurės Lietuvos 
Žalioji giria ošia, kur gimtasis 
Sodelių kaimas ir mokykla, kur 
Pyvesos upė ir Gelažių bažnyt
kaimis, ten, štai, Jonas su gink
lu už savąją žemę šimtinę' par
tizanų veda, kad išvyti raudo
nąjį priešą į Rytus.

Keli kovos metai Rytuose, 
traukimasis į vakarus. Vokieti
jos žemė, stovyklos ir sargybų 
kuopos. Amerika, doleris ir fab
rikų mašinų triukšmas neišdildė 
Jono ilgesio savo namams, savo 
žemei. Nekartą jis matomas su 
sąrašu rankose berenkant au
kas, Lietuvos laisvinimo ir lab-

NUlJ UŽSiSENEJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ižAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 
TV. kurte kenCt* nuo SENŲ AT 

TIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
negali rainiai eSdfitl Ir naktlmir 
<nl«>»ntl, nwi Jų užBinenSJunloe žaledot 
niežti Ir akauda. Kad pašalinti tą 
ai-žAJImą ir skaud«JImą eenų atvi
rų Ir skaudžių žaizdų, ųtdSklte 
LEOULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybei, palengvina Jusu akaudfijl- 
ma ir galSaito rainiai miegoti nak- 
J. Vartokite Ją taipgi nuo akau 
tžlų nudegimų. JI talpą' pataline 
ntežtjliną llgoa vadinamos PSORIA 
SIS. Taipgi pašalina perMJImą Ilgo* 
radlnamos aTHUETF’S FOOT, eti 
itabdo džiovinimą odoa Ir perplySlmą 
-arnplrtCIų. Tra tinkama vartoti nuo 
lClflatanSloa, auakllualoa odoa dedlr- 
rtnlų, odoa Išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
•Įrodo skaudus IšbSrlmaa nuo yyaty 
*lų. Ji yra gera gyduoĮ* nuo la- 
vlržlnlų odoa Ilgų. La 
tūlo Olotment yra 
oarduodamą po 71 

j it., *1.26. Ir H.SO.
, Pirkite valatlnŠaeChl 

vagoj Ir apyllnk»ae—
Vtllvraukee, Wlsc..Oa 
ry. Ind.lr Detrolt, Ml- 
•.hlgan arba tašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
oey order |

ALKOHOLIS 190 proof 

MARTĖL, prancūziškas konjakas 
BISQUIT.

HENNESY 3 STARS 

KIJAFA VYNAS 

PORTUGALIŠKAS iniport. lynas 

VODKA, VISKEY IR DRY GIN 

VYNAS GALIONAIS

Stli
5th
5th

5th
5tb

5th

5th

$4.89 

$4-95 
$4.85 
$5-1® 
$1.64 
95c 
$2-98 
$2-95

PO $1.00 KIEKVIENAS

UalrtM _ i*

ir daug kitų gėrimų specialiomis kainomis
Gaunami lietuviški sūriai, Importuoti grybai, uogienė, lietuviš

ka Jvairl duona ir kiti guminiai kaip vietiniai taip ir importuo
ti iš užsienių.

Piknikams ir {vairiems parengimams perkant dideliais kiekiais 
duodama speciali nuolaida.

KRAUTUVE ATDARA KASDIEN NUO 7 ,V. RVTO IKI 10 V. V:

Paskutinis Sekmadienis — Tango ir Vyrai Užkim — Foks
trotas. Solo, Šabaniauskas.

Nutilk Širdies — Tango ir Kanarkų Fokstrotas. Solo. Ša
baniauskas.

Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka ir Visur Tyla. Solo, Bab
ravičius.

Našlaitės Kapas ir Griuvėsių Gėlėlė. Duetas: Pupų Dėdė 
ir Diedienė.

Tu, Lietuva ir Drulia. Pupų Dėdės ir Dėdienės duetas.
Kai Aš Turėjau ir Kam šeri Žirgelį. Vanagaitis ir Olšaus

kas — duetas.
Marcinkonių Polka ir Virginijos Polka. Orkestras.
Linksmų Laikų Polka ir Koja. Koja — Polka. Orkestras. 
Vainikas, I ir II dalis. Lietuviškų melodijų pynė.
Geismai ir Svajonės ir Oželis — kvartetas su orkestru. 
Gyvenk, Juokis ir Mylėk ir Dzinguliukai — duetas su 
Dariau Lyseles ir Jonelio Polka — solo Saukevičius su

orkestru.
Ramu Čia Gyventi ir Šlama šilko Vėjas. Radio kvartetas 

“Rūta”.
Eleno Polka ir Linksmų Laikų Polka. Akordeonų orkestras.

PO $1.80 KIEKVIENAS
Liaudies Daina ir Subatos Vakarėlį. Švedo

LEGULO, Department D.

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fountain, Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalau
kite Michigan Farm sūrio. Šis sūrlr iau per ilgus metus gami
namas Jono ir Angclinos 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 47fh St., • YArds 7-8393

Žemaitiška 
ansamblis.

Apie Palvą Arklį ir Kikilis. Švedo ansamblis.
Nudavė Dukrelę ir Avižą Prašė — Solo, R. Marijošius.
Barkarolė it' Noktiurnas — duetas: Izabelė Motekaitienė ir 

Alė Kalvaitytė.
žvaigždelės ir Temsta Dienelė — duetas: Izabelė Motie

kaitienė ir Alė Kalvaitytė.
Čigonės ir Noktūrnas — duettas: Izabelė Motiekaitienė ir 

Ale Kalvaitytė.
Valsas ir Žvakė ir Plaštakė. Budriūno kvartetas.
Į Kovą ir Gyvenimo Aidu ir. O, Dalelė. Budriūno kvartetas.
Klumpės ir Vežė Mane Iš Namų. Budriūno kvartetas.
Subatos Vakarėlį ir Tėvynei. Budriūno kvartetas.
Alutis ir Šauksmas. Budriūno kvartetas.
Rekordus siunčiame ir paštu į kitus Amerikos miestus ir į 

kitas valstybes. Amerikoje pašto ir supakavimo išlaidoms sių
skite e*kstra $1.50 Kanadon—$2.50. J kitas valstybes proporcingai 
daugiau. Siųsdami rekordų užsakymą siųskite ir money orderį 
kartu. GOD rekordų nesiunčiame

Budriko Radio Valanda iš WHFC, 1450 kil., radio stoties, 
ketvirtadieniais nuo 6 iki 7 vai. vakaro.

Naujas elektrinis fonografas. 3 greičių, groja ant visokios 
elektros — AC ir DC, vertės $29.95, už ............................ $19.95

Su prisiuntimu 20 angliškų rekordų nemokamai.
Rankinis laikrodėlis. 17 akmehų, natūralaus aukso: Benru- 

ar Bulovą, vertės $59,00, už ..................................................... $19.95
Nemokamai perlų karoliai. Palangos jūros gintaro karoliai, 

importuoti. 29 colių ilgia karoliei, kai kurie virš colio didumo,
vertėr $29,95, už ........ ;................... '....................................... $19.95.
Su prisiuntimu.

Labai gražios lietuviškos spalvos nemokamai priedas 5 ga
balų "Mannieuring Sėt”.

Galima pirkti ir lengvais išmokėjimais įmokant dalį.

' JOS. F. RUDRIK FIRNITIRE. INC.
3241 So. Halsted Str. Chicago 8, Illinois

Krautuvė atidaryta pirmadienį ir ketvirtadienį vakarais.
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Sporto pasaulyje
(Atkelta iš ? psl.)

mūsų sportinio priauglio proble
ma nebus išspręsta.

Jaunučių pasiektos pasekmės 
buvo dar labai kuklios. Išsisky
rė tik K. Batūra (Aušra), šuo
ly į tolį atsilikęs tik 1 cm nuo 
geriausios tremties pasekmės.

Techniškos pasekmės
60 m — S. Petravičius (Auš

ra) 8.7 sek.. Į tolį — K. Batūra 
(Aušra) 15’9”. Rutulys — S. 
Petravičius 27’6". 4XG<) m — 
Aušra 35.3 sek. — gavo J. ir L. 
Černiauskų pereinamąją dova
ną.

Komandiniai: I — Aušra 37 
taškai, II — Žaibas 5 taškai ir 
III — D. Kovas 1 tašaks.
Plaukymas šeštose žaidynėse
Jeigu nusiskundėme, kad leng 

voji atletika sudarė nekokį į- 
pūdį, tai plaukymas — atvirkš
čiai — savo pasekmėmis aiškiai 
prašoko lengvąją atletiką.

Toki plaukikai kaip Giedrai
tis (H. Kovas), Boreišis (D. Ko
vas) ir kitų duoda tikrai daug 
vilčių, kad mūsų plaukymas tu
ri gražią ateitį. Linkėtina klu
bams šią neseniai pradėtą kulty 
vuoti sporto šaką ko daugiau 
puoselėti.

Plaukyme varžybos ėjo tarp 
trijų klubų — Detroito Kovo, 
Toronto Aušros ir Hamiltono 
Kovo. Atrodo, kad kiti klubai 
plaukymą mažai tekultyvuoja. 

Techniškos pasekmės
VYRAMS: 100 yd. laisvai st. 

1. J. Giedraitis (H. Kovas) 1:- 
05.0 min., 2. A. Ruseckas (D. 
Kovas) 1:09.4 min. 400 yd. lais 
vu st. 1. J. Giedraitis (H. Ko
vas) 5:16.0 min., 2. G. Boreišis 
(Detroito Kovas) 5:22.2 min. 
100 yd. krūtine 1. A. Boreišis 
(D. Kovas) 1:21.9 min., 2. J. 
Giedraitis (H. Kovas) 1:22.0 
min. 100 yd. nugara 1. G. Bo
reišis (D. Kovas) 1:11.9 min. 
(!), 2. V. Mickevičius (Aušra) 
1:15.8 min.

Kiek išleidžia?
Praėjusiais metais kiekvienas 

Vak. Vokietijos gyventojas iš
leido futbolo toto 7,70 DM, ki
nui — 13 DM. rūkalams — 87 

MOTERIMS: 50 yd. laisvu st. MD’ alkoholiniams gėrimams—
1. M. Mazoliauskait'ė (Žaibas)
42.3 sek., 2. S. Skirgailaitė (Auš 
ra) 47.5 sek. 50 yd. krūtine. 1. 
Černiauskaitė (D. Kovas) 52.7 
sek., 2. G. Skirgailaitė (Aušra) 
53.6 sek.

Koma-ndiniai vyrų ir moterų 
klasėje: I — Detroito Kovas 26 
taškai, II — Toronto Aušra 15 
taškų ir III — Hamiltono Ko
vas 13 taškų.

Techniškos pasekmės jaunių 
klasėje

100 yd. laisvu stilium 1. A. 
Ruseckas (D. Kovas) 1:08.7 
min., 1. Burdulis (Aušra) 1:- 
09.0 min. 50 yd. krūtine 1. D. 
Kinderis (Neris) 39.5 sek., 2. V. 
Šernas (Aušra) 39.9 sek. 50 
yd. nugara — V. Mickevičius
31.4 sek (!!!) (Aušra.

Komandiniai: I — Aušra 16
taškų, II — D. Kovas 14 taškų 
ir III — Neris 5 taškai.

LIETUVIAI LAIMĖJO 7:0

Praėjusį sekmadienį Marųuet- 
te parke susirinkę keli šimtai 
sporto entuziastų matė septintą 
Chicagos Lietuvių Futbolo Klu
bo “Vainutas” futbolininkų per
galę šių metų “National Soccer” 
lygos II divizijos pirmenybėse, 
kada mūsiškai sukūlė Rockford, 
III., miesto “Baltic” vienuolikę 
net 7:0 (3:0).

Pirmą kėlinį, žaisdami pavė
jui, lietuviai tris kartus — dvie- 
mis Stulgos ir vienu Sipavi
čiaus šūviais K nuginklavo sve
čių vartus, palikdami bent pen
ketą puikių neišnaudotų progų.

Po pertraukos, nors ir turint 
vėją savo priešininku, mūsiškių 
puolimas parodė neblogą susi- 
cementavimą ir Rockfordo at
stovai buvo bejėgiai prieš jį at
silaikyti. Kėlinio pradžioje Li
bus tuoj pasekmę pakėlė 4:0, o 
netrukus jis pats dar pirdėjo 
5:0.

Žaisdami daugiausia rockfor- 
diečių aikštės pusėje, mūsiškiai, 
mezga puikius derinius, bet ne 
visi jie paverčiami įvarčiais. Į- 
pusėjus kėliniui, Gavėnia patai
ko į vartus, padarydamas 6:0, 
o po jo Kaunas prideda ir sep
tintą — paskutinį įvartį.

Šiose rungtynėse lietuviai pa
rodė retai matytą žaidimą ir už 
priešininkus buvo žymiai pajė
gesni. Čia jie taip pat gražiai 
atsigriebė už patirtą pralaimėji
mą Rockforde (4:5) praėjusį 
ratą, kada, neatvažiavus lygos 
teisėjui, sutiko žaisti teisėjau
jant vietos klubo teisėjui, kurio 
dėka mūsiškiai turėjo prarasti 
du vertingus taškus.

Lietuvių komandoje žaidė Per 
kūnas, Malinauskas, Sipavičius, 
Omilijonas, Leifsrtas, Martin- 
kus, Remeikis, Kaunas, Stulga, 
Linartas, Gavėnia, Baltramonas, 
Blandis ir Libus.

Šį sekmadienį, rugsėjo 30 d., 
2:30 vai. lietuviai vėl žaidžia sa
vo aikštėje (prie 67 ir Kedzie 
Avė.) Marųuette parke. Jų prie 
šininku yra “Wanderers B” ko
manda. Tai bus jau paskutinės 
rungtynės mūsiškių aikštėje ir 
toliau seks dvi rungtynės išvy
kose: vienos — St. Joseph, Mi- 
chigan, kitos — East Chicago, 
Indiana.

Todėl mūsų publika turėtų ne 
praleisti progos pamatyti mū
siškius, jau bebaigiančius savo 
pirmenybių susitikimus. Praėju 
sį sekmadienį jau atsilankė bent 
pakenčiamas žiūrovų skaičius. 
O, jei taip jų dar du ar tris 
kartus padaugėtų, tikriausiai 
žaidėjų ir jų vadovų žygiai bū
tų dar našesni. E. š.

Perstatys 35 akrų plotą
Chicagos Miesto tarybai pa

tiektas planas išpirkti pasta
tus 35 akrų plote ties 800 So. 
Halsted ir čia pastatyti nau
jus apartamentinius pastatus, 
naujus namus, įrengti parkus. 
Dabar šioje apylinkėje yra su
senę ir apšepę namai.

131 DM ir aukoms, skirtoms 
mokslo reikalams, — 0,72 DM. j

17,200 ffmer. Legiono postų
Amerikos Legionas visame 

krašte turi 17,200 postų. Jų vy
riausiu kapelionu per metinę 
konvenciją Los Angeles mieste 
išrinktas katalikų kunigas Ber- 
nard W. Gerden, 42 metų amž.

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas 

128 pusi. Kaina $1.00 

Užsakymus kartu su pinigais siuskite:

‘‘DRAUGAS’* 
$884 B. Oakley Avė., Chicago 8, EI

Gauta nauja siunta knygelių
KAIP PASIRUOŠTI 
AA V PILIETYBEI

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Helis. Kaina 
60 'centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
iaigyti JAV pilietybe.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
‘DRAUGAS”. 2834 S. Oakley avė

Chicago 8, UI.

ĮSIGYKITE DABAR

PKEMIJUOTAS 
P, O A\ A n/ /\ S

Birutės Pūkelevičiutės

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 Avė.,

Chicago 8, Illinois

STASYS DŽIUGAS

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

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. Dh

A. f A.

STASEI GRONSKIENEI mirus, 
jos vyrą Stasį Gronskį, sūnų Algį, dukrelę 
Ireną ir žentą Petrą Čiurlį, giliai užjaučia ir 

kartu liūdi
A. ir A. Patrick su šeima, K. čiurlys

---- -------- ------ "-----------------------

D. JURJONO B-VĖS KRAUTUVE
perkelta į naujas didesnes patalpas, 3251 So. Halsted St., 
Chicago 8, I1L Telefonas CAlumet 5-1064. Atidarymas įvyks
ta š. m. rugsėjo mėn. 29—30 ir spalio m. 1 d. Atsilankiu
sieji dalyvauja dovanų paskirstyme (burtų keliu ir gali lai
mėti dovaną 16.50 dol. vertės).

Gauta iš Vokietijos plieno dirbinių: kišeninių peilių, 
žirklių siuvėjams, namų reikalams ir nagams; porcelano ir 
kristalo paskutinių naujienų.

Didžiausias pasirinkimas dažų, sienoms klijuoti popie- 
ris ir daug kitų naujienų. Įvestas skyrius — rašomoji me
džiaga. Tame skyriuje ras ir mokiniai, ir suaugusieji, ir 
raštinės kasdieniam naudojimui prekių ir dovanoms. Im
portuota iš Vokietijos sidabrinių ir Gold-Double pluksna- 
kočiai su auksine plunksna ir 4 spalvų pieštukais — kombi
nacija. • 8

Verta kiekvienam atsilankyti ir aplankyti šią bendrovę 
naujose patalpose ir pamatyti naujų prekių, naujų modelių.

%___ —---- ------—---------

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 

SESTĄ

ROMANO KONKURSĄsA-
Skiriama tūkstantis ($1,000.00) dolerių premija

1. 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 — tūkstantis doL
3. Jury komisiją sudaro: Aldona Augustinavičienė, Petras 

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

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for
mato puslapių.

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija, 
“Draugas”, 2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, III.

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardį.

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.

PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomas Antunas Grunskis, Juo
zo sūnus, anksčiau gyvenęs Mas- 
peth, N. Y. Jieško Antanas Nau- 

Į dilimas iš Lietuvos. Jis pats ar 
apie jį žiną prašomi pranešti:
A. G-aška, 5723 S. May St., Chi- 
,cago 21, III.

VLADUI RAI.IUGAI, gim. 1910 
m. yra žinių nuo jo sesers iš Lie
tuvos. Kreiptis pas — Joną šiniu- 
konj, 198 Kniekerhocker Avė., 
Brooklyn 37, N. Y.

c4«artiJsarQJSBrQJSrfrEasa&
Naujasis Testamentas -

Šventas Raštas 
★

Vertė lietuvių kalBon JUOZAPAI 
SKVIRECKAS — Kauno Arldvye 
kūpąs Metropolitas. IV laida. 14 
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte 

620 pusi. Kalus $1.50. Gaunama

“DRAUGE” 
2334 So. Oakley Avo.

Chicago 8, Illinois

AUTOMOBILE!! —. TRT7OK8 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO2ICO8 
lietuviška gazolino stotis Ir auto 

taisymas
Atitekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
575* S. WESTERN AVĖ. PR 8-8533

REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
ir parduodami uždirb
site per Alą įstuigą.
AL. BUDRECKAS

REALTY
4681 Archer Avė. (prie

Culifornijos g-vės) 
liAfuyetle 3-3384

CLASSIFIFD AND HELP W A N T ED ADS

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus
KUTRA-NORKUS REALTY
SEAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 SL 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

Po $100-500 gryno pelno j .savaitę! 
Taverna su namu prie Stoek Yardij. 
Vakarais ir Šventadieniais uždaryta. 
Skubėkite! A. Sirutis.

Piginu niekad nelaukit! Marąuette 
Parke 5 kamb. mflr. bungalovv. Au
tomatiškas šildymas. Dvigubas gara- 

Įžas. Sklypas 30 pėdų. $16,700. A. L.1- 
inas-
I Skubiam pardavimui puikus medi- 
Įnis namas, 2 po 6 kamb. Ashland 
|prie 70th. $10,000. K. Juknis.

Reta proga M u rq tie t te Parke! 4 
butų kampinis mūr. namas: 2 po 5 
ir 2 po 4. Autom, šildymas karštu 
vandeniu. Dvigubas mūr. garažas. 
Tik $47,000. A. Rėklaitis.

Geram stovy 6 kamb. gazu apšil
domas namas netoli Marųuette Par
ko. Dviejų auto. garažas. Tik $14,000. 
A. Katilius.

Prie Leniont kelių sankryžos par
duodamas 30 arkrų, ūkis su 5 kamb. 
gyv. namu. $20,000. Savininkus duo
da morgičlų. J. šaulys.

Virš $8.000 metams pajamų plius 
virš $100,000 metinės apyvartos pui
kiam biznyj Marųuette Parko centre. 
Didelis mūrinis 2 augštų namas. 
Kaina žema — biznieriui ateitis šyp
sosi! K. Volodkevičius.

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5-6015

2-jų augštų mūrinis kampinis na
mas ir taverna su visais įrengimais. 
Mėnesinių pajamų $350. Galima pirk
ti įmokant $4,000, kitus* lengvais iš
mokėjimais. Vlrginia 7-3147.

BRIGHTOV PARKE
Mūrinis. 3 butai iir taverna. Centr. 

šildymas alyva. Garažas.
Puikus mūrinis— 2 po 5 kamb. Di

deli ir šviesūs kamb. 1-me augšte 
centr. šildymas. Mūrinis garažu.

Meilinis su rūsiu ir centraliniu šil
dymu. 2 po 4 kamb. ir 2 po 3 kamb. 
Naujas plasteris ir vonios, šalia staty
bai tinkąs 32 pėdų. sklypas. Namas 
mokasi pats.

PRIE 72-os ir Fairfield Avė. Mūri
nis 6 kamb. bungalovv. Centr. šild. 
Visi k. dideli ir švarūs.

ARfl 62-os Ir Paulina St. Geras 
mūrinis — 2 po 5 kamb. Centralinjs 
šildymas alyva. Garažas. Tik $20,500

48-OS IR HERMITAGE AVĖ. Me
dinis — krautuvė ir 3 butai: 2 po 4 
karnų, ir 5 kamb. Garažas. Geros pa
jamos. Kaina $12,000.

RESTORANAS—ROSELANDE. Ul
bai gera biznio vieta ir įrengimai. Di
delė apyvarta. Parduodama dėl ligos.

VENTA
REAL ESTATE 

4409 S. Fairfield Avė.,
LA 3-3881, LA 3-9027

Savininkas parduoda 2 butą: 5 
kmb. ir 4 km. namą. Vieną butą ga
lima tuoj užimti.

4638 So. Fairfield Avė.

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 5»th St. Tel. Prospect 8-5454

PROGOS — OPPORTUNITIES

TAVERNA su modemišku 2-jų 
augštų mūriniu namu. 6 dideli 
kamb. viršuj. Alyva apšild. 2 au
tom. mūro garažas. 50 pėdų skly
pas. Savininkas parduoda dėl silp
nos sveikatos. 6101 S. Ashland 
Av«., PRospect 6-8176.

švari, naujai .įrengtą DELIKATE
SŲ KRAUTUVU. Geras biznis. 4 
kamb. užpakaly. Greitam pardavimui 
— labai prieinama kaina. PRospect 
6-3626.

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiem*.

TOOL AND DIE MAKERS
7 to 10 years 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 SC Beck Div.

BORG WARNER CORPORATION 
5950 WEST 66TH STREET

POrtsmouth 7-7500

REAL ESTATE

Pirkite dabar prieš žiemą 
Įsikrausi y Ii

Pasluviausi vertybė yra namai: — 
Daugiausia poilsio teikia savus butas.
Rrlghton Parke:

Mūr. 2 po 5 ir skiepe 3 kamb. 
centr. šild. gazu. did. skl., arti mo
kyklos ii- bažn., patruukli išv,

Mūr. 7 ir 4 kamb., dvig. skl., švie
sūs kurni).

Mūr. 2 po 6, centr. šild., garažas, 
prlein. kaina.

Mūr. 2 po 4. centr. šil-i., 3 autom, 
gar., kamp, sklypas.

Med. 4 butai, 2 po 4 ir 2 po 3, 
centr. šild., garažas.
Gage Panke:

Mūr. bung. 5 kamb., 2 mieg., cent- 
rin. šild. gazu.

Mūr. bungul., 6 Rami)., centr. šilti., 
did. kamb.
MarųucUe Parke:

Nauj. mūr., georg., 5 kb., 2 mg., 
centr. šild. gazu,

Nauj. mūr. bilng., 6 kb., centr. šilti, 
alyva .
Briilg<*, torte:

Mūr. 6 ir 3 kb., gazo peč., šild. 
modern. vonios ir sink.

Mūr. 3 butai po 6 kamb., gazo peč. 
šild., prieinama kaina.

Biznio namai:
Mūr. 6 butai, 3 po 5 ir 3 po 6. 510 

paj. j mėn., gražus namas.
Mūr. 4 butai, 2 po 5 ir 2 po 3, 

centr. šild. kiekv. bt., atsk., kaina 
$36,500.

3 namai, S butai, $510 paj Bright. 
Parke. ,

Aštuoni butai po 4 kamb., pietva
karinėj daly, $600 paj. į mėn. $21,000 
įmokėti. Reta proga.

iu 15 htont. .t rf fofof
Bizniui:

Laik. dirbt, ir brang. krautuvė; 
ideali vieta laikrodininkui. Pigiai.

Taverna su visais įreng. išnuomo
jama pigiai.

Su didelėm pajamom maisto krau
tuvė; tik prekes.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders. Infl urane* 

2737 West 43 St. 
CLiffside 4-2390

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-6232
BERWYN. Savininkas būtinai tu

ri parduoti mūrinį bungalovv su pa
jamom — 5 ir 5 kamb. Gazu apšild. 
Daug priedą. GUnderson 4-1911.

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūpinimas.

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Estate 
General Insurance, Notary Public 

5910 S. \Vestėm Avė.
REp. 7-0880 arba HEm. 4-7085

BRIDGGEPORTE. Našlė turi par
duoti — 1 aukšto mūrinį namą 
Taverna su 4 kamb. butu užpaka
ly, plius salė banketams ir t.t. Di
delis valgcmasis kamb. Pilnas rū
sys. Autom, karštu vand. apšild. 
Kreiptis į sav. tel. VIctory 2-9166.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visą rūšių apdr&udoa. Automobl 

tlų finansavimas. Notarlataa. Valsty 
b8s patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdrandas kitu) 
oasltelrauklte pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 8-5871

INTERSTATE INSURANCE AGENCA 
6108 S. Ashland Avė.. Chicago 36, III

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

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

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų-{vairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2788 nuo 8 vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLiympic 2-6121 nuo 6 vai. 

vakaro iki 11 vai. vakaro.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th OOUKT, CICERO 
TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vai

ryto iki 5 vai. vakaro.
1 Telefonas nuo 5 vai. vakaro:
' OLympic 2-6752

HELP VVANTED VYRAI

MACH INE
REPAIR MAN
Experience in repair and 

maintenance of produetion 
shop eąuipment. lst & 2nd 
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 iji repair and 
matic machinery & eąuip
ment. Ali shifts. 1.90 to 
$2.00 per hour. Steady, 
good working conditions & 
liberal beneiits.

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

POrtsmouth 7-7500
GRINDERS

Centerless, internal, or cylindrlcal; 
for conimerciul or precision vvork. 
Job shop expcrience preferred. Good 
vvages, overtime, conipany benefits, 
permanent. Days or nights. z

HAliEJl CORP.
IMK) W. North Avė.

Reikalingi (iltlMUNG MACUI N E 
OPEKATORS. taip pat GEAR HOB- 
B1NG MACHINE OPERATORS Ir 
GENERAI, MACIŪNE SHOP DAR
BI N ENK AI. t

EMC0 GEARS
4329 N. Kedzie Avė., KE 9-1441

Reikalingi —
PLATERS & POLISHERS 

Dirbti dienomis ar naktimis. 
Taippat reikalingas 

PLATING FOREMAN
AURORA LAMP OOMPANY 

18 E. 24th St. DAnube 6-5542

IŠNU0MUCMAMA

IŠNUOM. kambarys su atskiru į- 
ėjimu.

GRovehiH 6-7675
Išnuom. 5 liiinib, hutas. Karštas 

vanduo. $55 į mėn. Tiktai suaugu
siems. Artį šv. Kryžiaus basnyčios.
l-'Rontier 0-5702.

Išnuomuojamas geras kambarys 
Marąuette Parke. Telefonuokite —

WAlbrook 5-8715

Išnuomuojamas 5 kamb. butas 
antrame augšte. 5349 So. Camp
bell Avė., tel. GRovehiH 6-5054.

BUILDING & KEMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Gontractor

' Stato rezidencinius Ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-422* 
arba rez. tel. III 7-3340. Kreiptis — 

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - ImuraiKM 

2737 We*t 43rd Street

KONTRAKTO RIU8 
STANDARD BUILDERS, INO. 
S623 W. 60 st. CblenffO 2«, IU.,

PRosprckt 8-37*2 
A. GINTNERI8 — pirmininką*

V. F. PETRAUSKA8 — stat. ved*Ja«
Lietuvių Statybos Bendrovl:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengia alumlnlįaus langus ir 

duris.

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

BI1I.DING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5891 
HiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiimuiiHiiiiii
. ............................................................ IĮ
s LIETUVIU STATYBOS =

BEL’DROVR |

MORAS Į
Ihilldcrs, Gen. Contraetors S
Atlieka planavimo ir staty- S

bos darbus gydytojų ofisų, gy- g 
veliamųjų Ir viešųjų pastatų. E

Namų įkainavimas Ir įvairūs S 
S patarimai nemokamai. —
S Kreiptis šiuo adresu: =

|lOiaS STANKUS |
= Kasdien nuo 8 vai, ryto iki S 
S 8 vai. p. p. Kitu laiku susitarus —
s TeL PRosneot 3-2018 =
= <800 HO. CAMTPBEIJ, AVU. = 
E ('hlratjn 29, IIlinais =
ffimiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimift

adien.fi
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PASIKALBĖJIMAS SU SOLISTU 

ST. BARANAUSKU
DK. P. CELIEšIUS, East Chieago, Ind.

Nevvark, N. J.

— Kaip skaitytojams žinoma — Tai mano jautriausioji vie 
iš spaudos pranešimų, jūs ren- ta. Ir deja, turiu atsakyti nei
giatės važiuoti pasitobulinti dai- giamai. Mano šeima liekasi čia1 Janonis. Dvasios vadas kun. VI 
navime. Įdomu, kur ir kada vyk Amerikoje. Mano mylima žmona Karalevičius susirinkimą pradė- 
stat? daug aukojasi, išleisdama mane jo malda. Euvęs centro pirminin

— Italija yra pagarsėjusi ne užsienin studijuoti ir pasiimda- 
tiktai savo architektūra, skulp-jma ant savo pečių visus šeimos 
tūra, tapyba, bet ir pasauliniiorūpesčius.
masto dainininkais, dainavimo . , . .. , .— Ar turėsite prieš išvažiavi

mą koncertų? Kada: ir kur?

Kaune Petras, spėjamai kilęs iš 
Kretingos apsk. (gal Mosėdžiu vai.),

.. ». , i Kletkus Aleksandras ,sūnus Jero-Is Vyčių veiklos !llhno
New Yorko ir New Jersey ap ! Kletkus Aleksandras, sūnus Jero- 

skričio vyčiai turėjo susirinki- j Kontrimavičius Stasys, 
mą rugsėjo 23 d. Kasmoscius ljalas •Jonas, « Kviečlaakos k.,
salėje, Great Neck, N. Y. Susi-, ZųmšinsS’Viktoras, 
rinkimą sušaukė pirm. Larry j Mnčiulskvtė Ona, gyvenusi Vokie

tijoje, ,
1 Martišius Kazimieras ir Martišiū- 
tė Marijona,

mokytojais ir operų pastaty
mais. Ten ir aš norėčiau vykti, 
pasitobulinti dainavime, įgyti! — Pirmąjį koncertą turėsiu 
scenos patyrimo ir išbandyti sa- šio mėnesio 29 dieną Chicagoje. 
vo laimę. į Jį remia specialiai sudarytas ko

Jeigu viskas palankiai klosis, 
tai manau išvykti Italijon šių 
metų spalio mėnesio 21-27 die
nomis.

— Ar esate numatę jau dai
navimo mokytoją ir kokį?

— Turiu keleto žymesnių dai
navimo mokytojų adresus: vie
nus gavau iš italų dainininkų, 
dainavusių Chicagos Lyrik O- 
peroje, kitus — iš savo daina
vimo mokytojo Butėno, kuris y- 
ra studijavęs dainavimą Italijo
je septynerius metus.

— Kurie svarbesni motyvai 
pažadino jus imtis studijų?

— Dainavimo menas mane ža 
vėjo nuo pat jaunystės dienų.
Aš trokšdavau visa savo širdimi 
mokytis dainos meno, kad nors 
dalinai pajėgčiau savo balsu 
atskleisti tą grožį, kurį jausda
vau savo dvasios gelmėse.

Be to, mūsų žinomesnių mu
zikų, kaip A. Kučiūno, St. Gai- 
levičiaus, žodžiu paraginimai,, 
prof. V. Jakubėno spaudoje til
pusių straipsnių padrąsinimas 
galutinai mane paveikė įgyven
dinti senai širdyje degantį troš
kimą — rimtai atsidėti daina
vimui.

S. Adomaitienė su S. Baranausku iš
leistuviniam koneerte rugsėjo 29 d., 
7:JO v. v. dainuos duetą iš G. Verdi 
“Trubadūrai”.

kas ir šiuo metu 109 kuopos 
pirm. Al. Wesey-Vasiliauskas 
pasveikino narius ir svečius. Lar 
ry Janonis davė pranešimą iš 
Vyčių seimo Chicagoje. Frank 
Vaskas, pirmininkas Lietuvių 
Reikalų komiteto, padėkojo ap
skričio nariams ir valdybai už 
puikų bendradarbiavimą. Na
riais į Lietuvių Reikalų komi
tetą išrinkti Ann Klem, Ann 
Mitchell ir May Motecus.

Albin Jankauskas, pirm'nin- 
kas 40 sukaktuvinio banketo, 
pranešė, kad banketas įvyks 
spalio 7 d. 5:30 vai. Robert

Matonytė-Kuksenienė Antanina, ir 
vyrus Rukšėnas Antanas,

Matulaitis Antanas, sūnus Jono, 
iš Šakių.,

Matulevičius Vladas, spėjamai gy
venęs Alytaus ar Seinų apskr.,

Meiliūnas Antanas, Jonas, Leonas, 
Stasys ir jų seserys,

Mickevičius Juozas, iš Radvilionių, 
sūn. Stanislovo,

Mitoliūniene-Šabliauskaitė Ona,
Pakėnas Balfrus,
Baškauskaitė Michalina, ir jos se

suo, I
Paškevičieuė-lndriliūnaitė Emilija, | 

vyras Jonas ir vaikai Jonas ir Kot-Į 
ryna,

Pauliukynai,
Shamokin, Pa.,

Piliukartis Edmundas,
Poeevičiūtė Magdntė ir Onutė, iš

Huila Antanas ir Juozas, ir jų se
serys Elzbieta Doškcvičichė ir Onu, Į 

I Dulkienė, iš Vaitkūnų k., Pušaloto' 
. vai., Panevėžio ap., - 1

Keliuga Vladus, iš Patingos vai., I 
| Kinka Charlis, išvykęs iš Lietuvos { 
i 1940 metais, į llaverhill, Mass.,

Kukšenienė-Matonytė Antanina, ir 
vyras Rukšėnas Antanas, •

Šapliauskaitė-Mitoliūnienė Ona,
Kaulius Robertas, ,
Suviekas Anupras,
Slamiškiūtė Katriutė, vienuolė, iš 

Avikilų k., Liudvinavo v., Marijam- 1 
l»olės ap.,

Smiltims Martynas,
Stonytė-Pe.tkūnienė Elzbieta, ir 

i jos seserys Jadvyga ir Juzefą, gyve- 
I nusios Braddock, I’a.,
1 Šukytė-Pinkuvienė Marija (buvusi 
Kurutienė),

Šule Vladas,
Šveistys Juozas ir Vincas ir jų se

suo Verutė, iš Jurbarko vai.,
Tomkevičius Bronius ir Tomkevi- 

čienė Jadvyga, gyvenę Panevėžyje,
Tumosu Vincas, iš Smilgių k., Sas 

navos iv., Marijampolės ap.,
l'ktweris Rozalija, ir vyras Anta-

t nas, . gyvenę 713 IVasliington Street, 
yveuę Kulpmont, ar \ew York, N. Y.,

Vasiliauskaitė Viktorija, 
Velvikaitė Adolfina, duktė Autu

no,
Vikertas Vincentas, 

eagoje,
\S’ulilo-Wilkuniee Eduardas, gyvo 

nęs Haiutraniek, Mieli.,
Zajančkauskas Aleksandras, sūn 

Stanislovo, gyvenęs Bostone,
Žukaitė Marijona.

, Zalatoriene-Pulionytė Grasė,
Žemaitis Kazys, sūn. Petro, iš Kai

i mėlio parap., vokiečių išvežtas iš 
gyvenęs Chi- Praveniškių.

J ieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

^ĮAUSTAS “
n IŠ TOLI IR ARTI "M

NAUJI OI DELI TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTTMO ĮRANKIAI 
H&Ų METŲ PATYRIMAS-PISUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36., ILL. Tcl. V/Albmok 5-9209

MOVINC

Treat viešbuty. Rytą numato-! Avikilų k., Liudvinavo v., Marijam- 
mos pamaldos Šv. Fetro ir Po-' P°1<"s al’s->

mitetas, kurio pirmininku yra 
K. Kleiva. Tai yra pavadintas 
mano “Išleistuvių koncertas”.

Laikau didele garbe, kad ma
no išleistuvių koncerte sutiko 
dalyvauti Chicagos žinomi me
nininkai: P. Bičkienė, S. Adomai 
tienė, J. Vaznelis, A. Kučiūnas, 
A. Dikinis ir V. Baltrušaitis su

vilo- bažnyčioje Elizabethe, ku
rias laikys kun. V. Karalevi
čius. Janks bus banketo vedė
jas, o kalbėtoju pakviestas kun. 
Contons, South Boston vyčių 
dvasios vadas. Banketas bus bai 
giamas šokiais, griežiant Joe 
Thomas orkestrui. Kun. V. Ka
ralevičius kalbėjo apie svarbą 
gilintis į krikščioniškas tiesas. 
Susirinkimas buvo baigtas Vy
čių himnu ir malda. Nariai dė
koja Great Neck vyčiams, ku
rie susirinkusius gražiai priėmė.

F. V.

Plike Maria, 
phijoje,

gyvenusi Phil&del-

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE

PAJIEŠKOMI ASMENYS:
Adomėnas Juozas, gyvenęs Det

roite,
Aleliūnicnė Marijona, ir jos duk-

Chicagos Lietuvių Vyrų choru. |terys Elzbieta, Emilija, Liucija ir 
Paskutinis mano koncertas Marijona,

įvyks Toronte spalio mėnesio Alminauskas Albinas, is Kurinių

— Kas yra jūsų studijų me- 14 d. Po tų ruošiuosi išvykti Ita-, Andruškevičienė Marijona, gyveno 
cenatas? Ar .jaučiate visuome-1 lijon.
nės pYitarimą? i Taip baigė pokalbį daininin-j

— Dabartinis VLIK’o pirmi- kas S. Baranauskas, kuris šiuo. 
ninkas J. Matulionis, buvęs Ka- metu dirba įtemptai ir fabrike,

prie sunkaus fizinio -darbo, ir į 
nuolatos repetuodamas Chieago 
je su busimojo koncerto daly
viais, palydint pianu muzikui A. kiuosc,

Lovvell, Mass.,
Bakštytė Marcelė, iš Sintautų, Ša

kių apskr.,
Barauskaitė Salomėja, d. Antano, 

iš Alytaus apskr.,
Barauskas Antanas, buv. miškų 

urėdas Trakų ap.,
Bendorius Juozas, sūn. Antano, iš 

Marijampolės ap., gyvenęs Mažei-

A. A.
BARBORA MARKŪNAS 

(Ramonaitė)
Gyveno G441 S. Maplcvvood
Mirė nigs. 25 d., 1956, 6:15 

va), vak., sulaukus pusės am
žiaus. Gimė Lietuvoje: kilo iš 
Šiaulių apskr.- ir parapijos.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me vyras Jonas, 3 dukterys: 
Pauline, žentas Robert Scotch- 
mur, ajiūkai: Ronald ir Gloria: 
Violet, žentas Jack Nelson, 
anūkas Jack bučky, ir Lucille, 
žentas Joseph Lans, anūkė 
Patricia Ann; brolis Juozapas 
Ramonas, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika- 
Evans koplyčioje, 68 45 S. Wcs- 
tern Avė.

Laidotuvės įvyks šešt.. rug
sėjo 29 d., iš .koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėta į švenč. Pa
nelės Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
phmaldų buL- nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai ■ kviečiame visus 
giminčb, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, dukterys, 
žentai ir anūkai.

I.aidotuvių direktorius Ma- 
žeika-Evans. Tel. REpublic 7- 
8600.

A. A.
JOHN FARRELL

Gyveno 7 051 S. Maplc\vood

Avė. PRospect S-5851

Mirė rūgs. 26 d., 1956, 1 vai 
popiet, sulaukęs 54 m. amžiaus.

Gimė Chieago, 111.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Estelle (Tainkutė), 2 
sūnūs: Anthdny Mellens ir
John Farrell, 3 dukterys: Rita, 
Mary Jeanette ir Joan, motina 
Maria Farrell, 5 broliai: James, 
Francis, Richard, Vincent ir 
Edvvard, sesuo Mary Goie, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

• Priklausė Loyal Order of 
Moose, Lodge No. 44.

Kūnas pašarvotas Iaekavvicz 
koplyčioje, 2424 \V. 69th St.

I.aidotuvės įvyks šeštad., 
rūgs. 29 d., iš koplyčios 11 vai. 
ryto bus atlydėtas į St. Adrian's 
parapijos I ažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldi} bus 
nulydas j š\. Kazimiero ka
pines.

l\'uQ*i|'<lžiai kivečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, sūnūs, duk
terys, motina Ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Stepo
nas Laeka\viez. REp. 7-1213.

PIRKITE DABAR TIESIOG HUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASiMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Telef — CEdarcrest 3-6335

L1 ODĖ8IO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8848 So. Weetera Aro. Air Condltioned koptylto 
7-8600 — 7-8601 AatomobiUoms vtate 
kori* <yv»na kltoM mint* 4*.ly»«t eMotoot 

koplyčia arUaa JOaų aamų.

Kučiūnui ir prižiūrint dainavi-

VestuviŲ nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUOIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav,

4058 Archer Avenue

nados Liet. Bendruomenės pir
mininkas, prieš metus laiko, po 
mano koncerto Hamiltone, vie
šai kėlė mintį, ar nereikėtų Ka
nados lietuviams pagalvoti ir
įsteigti fondą mano studijoms-mo mokytojui J. Butėnui
remti. Šiam J. J. Matulionio,--------------------------- ------
pasiūlymui Hamiltono lietuviai
karštai pritarė. Greitu laiku bu 
vo sudarytas mano studijoms; 
remti Kanados lietuvių komite
tas, kurio pirmininku yra Šv.
Jono parapijos klebonas kun.
P. Ažubalis. To komiteto rūpes
čiu ir lietuvių nuoširdumu buvo j 
sukelta dalis lėšų mano studijų 
reikalui. Šio fakto buvau galu-, 
tinai paveiktas ir ryžausi leistis 
užsienin rimtai padirbėti- daina- j

vimo meno srityje. Telefonas VIrginia 7-248i
Sis lietuvių visuomenes mani- j 3

mi, kaip dainininku, susirūpini- j 
mas ir įsisteigusio Kanadoje ko
miteto lėšoms telkti buvimas 
duoda man pagrindo spręsti, 
kad mano mecenatas yra kartu 
visa nuoširdžioji lietuvių visuo
menė, kuriai šia proga aš reiš
kiu nuoširdžiausią p? dėką, ži
nodamas, kad aš nesu prieš ją j 
visą atsakomybę. •

— Kaip ilgai manote f.tudijuo 
ti?

— Esu numatęs išbūti Itali
joje bent vienerius metus. Po 
to orientuosiuosi, kas toliau da
rytina.
, — Ar imate g-u savimi kartu 
savo šeimą?

VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
naują dideli auna vežinų 

ir apdrandaa
W 91st St. Chieago, QL 
Tai. PItescott 9-2781

Didvalis Pijušas ir du jo broliai, 
iš OŠkasvitių k., Gižų parap.,

Dobiliauskas Juozas ir Stasys, gy
veno Shamokin ar Kulpmont, Pa.,

Doškevičienė-Railaitė Elzbieta ir
Vyras Povilas,

Dulkicnė-Railaitė Ona, ir vyras
Petras,

Dzenkauskas \ aclovas,
Gaižutis Napoleonas Stasys, ir

Vytautas,
Gaštautų šeima,
Grikis Vytautas,
Iftdriliūnas Jonas ir Mykolas ir 

sesuo Emilija Paškcvieienė,
Iškauskas Antanas, 
Jackienė-Cibulskytė Filomena, 
Janeliūnas Povilas,
Jokubauskas \ ytah, iš Vokietijos 

buvo išvykęs Anglijon, gimęs Ame-' 
rikoje, I

Karvelis Julius ir Stasys, sūnūs 
Rapolo, • ,

PADĖKA

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS

Mano mylimam vyrui,«
A. f A.

PRANUI WAITEKAIČIUI
mirus — 1956 m. rugsėjo 17 dieną, nuoširdžiai dėkoju vi
siems, kurie suteikė jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo 
jį į amžiną poilsio vietą 1956 m. rugsėjo 20 dieną.

Nuoširdžiai dėkoju Gerb. Kun. A. Stasiui už jo malonų 
patarnavimą ir atlaikymą šv. Mišių bei kitų gedulingų pamal
dų už velionio sielą.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie užprašė už jo sielą šv.
| Mišias.

Dėkoju visiems, kurie mano mylimam vyrui prisiuntė 
gėlių.

Dėkoju grabnešiams ir visiems, kurie pareiškė man už
uojautą liūdesio valandoje. e

Dėkoju laidotuvių direktoriui J. F. Eudeikiui ir jo štabui 
už jo malonų patarnavimą.

Nuoširdžiai dėkoju visiems dalyvavusiems mano mylimo 
vyro laidotuvėse, kuriems atskirai neturiu galimybės padė
koti. Visiems, visiems nuoširdus dėkui.

Lieka giliame nuliūdime: žmona Alice ir visi giminės.

o
got;’

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILUS GELINYC'IA 
Geriausios g«l#n <4 Al venturlų. banke 
tų, laldotuviu Ir kitu paouoAtmų.

2443 WEST 03KD NTKFFT 
Tcl. PRoapect 8-O83S Ir PR 8-O834

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJU

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANKS TV & RADIO, INC-
3240 Sa. Halsted SI. CAIumet 5-72S2

*1/
EDMUND GORZYNSKI

Gyveno 1638 S. Washtenaw Avė. Tel. LAfayette 3-4211

<1., 1956, 1 :.‘1O viii. ryto, sulaukęs 51 m. amžiaus.

tr

SOPNIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

11 WGE38 stoties — Banga 
NUO PIRMAD. IKI PKNKTAD

a:4R lkl 1:10 vai. ryta 
RESTAD. s. 10 iki 9:80 ryte 

PIRMADIENNIO rak. nuo 7—1 a. 
BEKAD. 8:80—0:80 v. r. U atoUna 

WOPA — 1490 k 11.
Chieago 29. 111. HEmlock 4-2413 

7121 80. ROCKWELL HT.

ęAes
1

1MIDLAND
1 Savings and L oan<U7)i 

Assocldtlon
gissmajs

r£R 40 MITU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IK 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ
4038 Archer Arenus 4 Tai. LA3-671P 

AUGUST SALOUKAS Prezidentą '

Mirė nigs. 2'
Gimė Chieago, II

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona llallie (Mažeikaitė), 2 
sūnus: Edtvard, marti Ircnei; Ricbal'd, marti Elizabcth, anūkė 
Domia Marie, (i seserys: Clara Heicliert, Irene Buraheki, Gelia 
Gorzynski, Eleimor Pucell, LoreUa Hickter ir Mnmie Ulėmis ir 
jiį šeimos, stogelis Htanley Mažeikas, jo žmona Barbara ir jų šei
ma, uošviai Mykolas ir Stanislava Mažeikai, kiti giminės, drau
gai ir pHŽjstaini,

Kūnas bus pašarvotas 5 tai. vak. John F. Eudeikio koply
čioje, 4605 S. IIcrmitngc Avė.

Laidotuvės įvyks pirmad. spalio 1 d., iš koplyčios H:30 vai. 
ryto Ims atlydėtas į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčių, ktirioie įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio* sielų. Po pamaldų bus nulydėi.is 
Į šv. Kazimiero kapines.

\uošiitlžiai kticčiainc visus gimines, draugus ir pažįslanuts 
daly t aut i šiose laidoluvėse.

Nuliūdę: žmona, sūnūs, marčiop ir anūkai.
Laidotuvių direktorius Jobu F. Eudeikis. Tel. Y Arda 7-1741.

ANTHONY B. PETKUS
' ' ' ii. ,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 SO. 50th AVĖ. 

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

TOwnhall 3-2IG9

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

HCKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIKERTHKIU ASOCIACIJOS 

| Ambulansų patarna- turime koplyčia*
i vlmaa dieną Ir nak- visose Chieago* ir
14, Reikale laukite Roselando dalyse Ir

tuojau patarnaujame

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

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

PETRAS P. GURSKIS ~
659 West 18th STREET Tcl. SEeley 3-5711,

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Ri ve reide, DI. Tel. OLympic 2-5245

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

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

JURGIS F. RUOMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArde 7-US8-113S

VASAIT’S — SUTKŪS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, IU. Tel. OLympic *5-1003

ŽfGMUND^UmrŽUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArda 7-0781

STEPONAS G. LAUKAWICZ 
2424 W. iOtti STREET BEpaUle 7-11]1 2314 W. 13rd PLACE Vlret-U 7.
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X Sopliie Barčus pirmadie

nio vakaro radijo programose, 
kurios prasideda 7 vai. vakare 
po vasaros atostogų, vėl pra
dedami skaityti tėviškės vaiz
dai, pavadinti “Gražioji Nemu
no šalis”. Tai ketvirti metai, 
kaip pateikiama ši programa 
tikslu prisiminti numylėtą tė
viškę. Keliautojo patirtais įspū
džiais, keliaujant po Lietuvą, 
pasakojama apie upes, ežerus, 
kalnus, piliakalnius, kaimus, 
miestus, miestelius, prisimena
mi gražūs papročiai, pasakoja
mos įvaiKos legendos, padavi
mai. Reikia dėkoti Sophie Bar
čus už šių programų organiza
vimą, kurių metu senesnioji 
karta prisimena pasiilgtą tė
viškę, o jaunieji susipažįsta su 
gražiuoju, numylėtu tėviškės 
kraštu.

X Izabelė ir Mykolas Gedvi

lai, Marąuette Parko gyvento
jai, yra labai susipratę lietuviai. 
Jų sūnus šįmet baigė Urbanoj 
universitetą, o dukra Izabelė 
studijuoja mokytojų akademi
joj Chicagoj. Abu studentai 
Gedvilai kalba gražiai lietuviš
kai, nes patriotai tėvai reika
lavo iš savo vaikų, kad jie, rno-1 
kytųsi lietuvių kalbos. Tai pa- 
vyzdis naujiesiems ateiviams, 
kurie nenori leisti vaikų į Li
tuanistinę mokyklą. Gedvilienė 
yra didelė liaudies meno mėgė
ja ir turi daug lietuvių liaudies 
meno dirbinių, kuriais ji džiau
giasi ir didžiuojasi.

X Ąrcjiitektas Jonas Pajau

jis, Lietuvių Fronto svečias iš 
Švedijos, aplankęs New Yorką 
ir įvairias vietas Kanadoje, šio
mis dienomis atvyko į Chicagą. 
Šiandien 8 vai. Hollyvvood sve
tainėje Lietuvių Fronto susi
rinkime kalbės ką pasakoja 
nauji pabėgėliai iš Lietuvos. 
Ateinančią savaitę svečias iš
vyks į Los Angeles.

X Pranas Povilaitis, Korp! 
“Kęstutis” pirmininkas, visu at
sidėjimu rūpinasi korporacijos 
trisdešimties metų šventės pa
rengiamaisiais darbais, šven
tės pokylis įvyks š. m. spalio 
mėn. 13 d. viename iš geriausių 
Shoreland viešbutyje, prie pat 
ežero, puikioje Liudviko XVI 
salėje, grojant Broniaus Jonu
šo orkestrui

X Chicagos Augštesniosios 

Lituanistikos mokyklos moki
nių tėvų ir motinų visuotinis 
susirinkimas įvyks rugsėjo 30 
d., sekmadienį, 2 vai. Šv. Jur
gio lietuvių parapijos pradžios 
mokyklos patalpose. Adresas 
3230 So. Lituanica.

Č. A. L. mokyklos vadovybė 
maloniai kviečia visus mokinių 
tėvus ir motinas atvykti į su
sirinkimą.

X Adv. dr. jur. Kazys Šid

lauskas skaitys paskaitą — 
JAV administracinis procesas 
— ateinantį sekmadienį, rugsė
jo 30 d. 2 vai. 30 min. p. p. 
Lietuvių Teisininkų Draugijos 
narių visuotiniame susirinkime 
Hollyvvood mažojoje salėje — 
2417 West 43rd St.

X Algis Vaičiulis, gyv. 2552 
W. Marąuette Rd., išvyksta at
likti karinės prievolės. Ta pro-

MILIONO DOLERIŲ VERTES 
PASTATAI

CHICAGOS ŽINIOS
Nusižudė kabaretų 

garsenybė
Iššokusi iš Alan viešbučio

’ ... A ..... . J (2004 Lincoln Park West) ket-Tėvų Marijonų vienuolyno — Taip, lietuviai tikrai pa-, vjrto 
ir Draugo nauji pastatai 4545 kankamai remia Tėvus Marijo- 
W. 63 St., jau išaugo ir bai- nūs. Už tai galime net sakyti, 
giami įrengti. Netrukus nu- kad čia nėra vien Tėvų Marijo- 
matoma persikelti į naujas nų užsimojimas, bet yra visų 
patalpas. Ta proga statybos lietuvių Amerikoje. Atsiranda 
vajaus vykdytojas kun. V. šiek tiek ir nelietuvių, kurie re- 
Parulis sutiko atsakyti į mia mūsų užsimojimą. Visi al- 
keletą klausimų, kuriuos čia' toriai, mūsų koplyčioje, visi vit- 
ir pateikiame skaitytojams. į ražai, ir bendrai visa koplyčia 

Red.' yra įrengta vien tik lietuvių au- 
| komis. Dar šiuo metu keletos 

— Kaip sekasi telkti lėšas dalykų įrengimui reikia aukų. 
naujajai Tėvų Marijonų vienuo-' Vienuolyno koplyčioje yra

PASIKALBĘ (IMAS SU TftVŲ MARIJONU IR DRAUGO 

STATYBOS VAJAUS VEPRIU KUN, V PARULIU, MIC.

lyno ir Draugo statybai?

X Richard Estka, iš Mar-' mūsų jaunimas, nors lankyda- 
ąuette Park, Lietuvos Filatel’s-j mas svetimas .mokyklas, nepa- 
tų draugijos susirinkime išrink-į miršta gražiųjų liaudies dainų, 
tas dr-jos iždininku. Pirmiau, x Chicagos Studentų sky- 
per keletą metų dr-jos iždą j rjaus valdybos rinkimuose da- 
tvarkė plačiai žinomas pašto iyVauti galės nariai užsiregist-
ženklų žinovas a. a. Juozas Liu 
binskas. Gražių dalykų iš savo 
rinkinių Richardas Estka išsta- 
tys dr-jos pašto ženklų paro
doje spalio 20—21 d., Lietuvos 
Vyčių svetainėje.

X Pivarunų, žinomų biznie-

augšto lango Chicagoje 
baigė savo gyvenimą garsioji 
kabaretų šokėja Faith Bacon. 
Ji buvo vadinama pirmoji vė
duoklių šokėja, ypač išgarsėju
si 1934 metų šimtamečio Pro
greso parodoje. Akimis gaudo
ma gražuolė, kuri savo linijas 
demonstravo tik vėduoklėmis 
dangstydamasi, vos sulaukusi 
apie 38 m. amžiaus jau liko be 
darbo, be pinigų, pametusi vy
rą, įpuolusi į tamsią depresiją,

Stiprins kovą su nepilna
mečių nusikaltimais

Illinois Jaunimo komisija nu
tarė prašyti padidinti sąmatas, 
kad būtų galima išplėsti kovą su 
nepilnamečių nusikaltimais. Nu
matoma organizuoti vietinius ko 
mitetus, kurie, bendradarbiauda-

P.nktadiėnis rugsėjo 28, 1956

Kur mano mama ir tėtis?
Penkerių metų mergytė Ro

bin Sher, kuri po tėvų ir sesers 
mirties automobilio katastrofo
je yra paveldėtoja miliono do
lerių ir kuri dabar globojama 
Michael Reese ligoninėje, pra
dėjo klausinėti, kur yra jos 
mama ir tėvelis. Iki šiol jai bu
vo slepiama apie artimųjų mirtį, 
bet dabar gydytojas pasakė,

mi su teismo įstaigomis, geriau kad t5velial pasiSalino. Jle ne 
paveiktų , jaunimų, įtraukiam, norėjo t0 pada ti ir jle ncbe. 
j nusikaltimų pinkles. r J 1 J

penki altoriai. Vienas didysis ir, kuri ją išbloškė pro langą.
— Kaip jau gal žinote, nau 

jas vienuolynas ir naujos 
go” patalpos kainuos arti milio 
no dolerių. Iš pradžių manėme, 
kad už pusę miliono pastatysi
me, bet, kai pradėjome statyti, 
pamatėme, kad pusės miliono 
neužteks, jeigu norime spaustu
vę tinkamai įrengti ir vienuoly
no apylinkę gražiai sutvarkyti.
Surinkti milioną dolerių yra ga
na sunkus dalykas. Pereitą pa
vasarį, kovo mėnesį įvyko sta
tybos fondo banketas, kuriame 
dalyvavo daug svečių ir pasek
mės nebuvo blogos. Čia dėkoti 
tenka statybos fondo direkto
riams, ypač adv. Ed. Stasukai- 
čiui, Statybos fondo ekzekuty-
viniam pirmininkui, kuris tuvėl""irę
pęs visas' jėgas stengėsi, kad 
banketas pavyktų. Statybos 
fondo vyriausias pirmininkas y- 
ra inž. Ant. Rudis, kuris irgi ne

keturi šoniniai. Dar liko vienas 
’’nau* i šoninis altorius, kuriam reikia 

Drauį $-Į 3oo aukos. Koplyčioje bus ke 
turi dideli vitražai, vienam taip 
pat dar reikia $1,300 dol. Kop
lyčioje bus ir suolai, kuriems 
trūksta $1,700. Tikimės įsigyti 
ir vargonus, kuriems reikia

Krisdama ji susiskaldę kauko
lę, susilaužė šonkaulius, kurie 
pradūrė plaučius ir mirė nebe- 
atgavusi sąmonės. Ją laidoti 
apsiėmė jos scenos draugai. 
Jos visas palikimas — išnuo
motos vėduoklės, truputis dra- 

tbužių ir tik 85 centai pinigais.$3,000. Pačiame viėnuolyne yra! 
daug kambarių. Kas norėtų sa-. 
vo vardą ar kitų vardus įam- j 
žinti mūsų vienuolyne, tai gali, 
padaryti. Kambario įrengimui J Roosevelto universiteto fakul- 
reikia $500 Itetų dėkanas John F- Colay, bu-

Lietuviai pakankamai remia v?s Sąjungininkų Augštasis ko-

Vakarai turės susijungti 
ar žūti

mažai pasidarbavo.

Būtų gerai, kad atsirastų lietu
vių organizacijos Jungt. Valst.,

misionierius Vokietijoje, per pa
rengimą Blackston viešbutyje,

kurios gana turto turi ir tokiu| Clu^goje, pareiškė, kad Vaka- 
būdu įamžintų savo vardą nu- rų valstybės privalo arba susivie- 
pirkdami ką nors naujai spaus- ir draugėje gyventi pagal

tų kambarį ir t.t. įstatymus, arba viso žūti. Mūsų 
laikų būtinybė yra sukurti tarp
tautinę bendruomenę, vieton na
cionalistinių valstybių tarpusa
viu santykių anarchijos.

Būtų katalikiškos spaudos pa 
rėmimas.

— Kada manoma galutinai 

užbaigti vidaus ir lauko įrengi-

Surinkti milioną dolerių ne-| mus ir kada numatoma į nau- 

ga jo tėveliai savo namuose su- iengVa todėl Drauge skelbiama jas patalpas persikraustyti? 

ruošė šaunias išleistuves. Bu*! mašįn,- fondas, kad nors galėtu! _ Kalbėdamas su kontrakto- 
rys pažįstamų ir draugų gra-, me įrį ng t i tinkamą spaustuvę.'
žiai padainavo. Džiugu, kad Rugsėjo 30 d. įvyksta metinis 

Tėvų Marijonų Bendr. draugijos 
seimas. Šis seimas vyksta nau-

Jaunikiui 75 m., 
jaunajai — 85

ravę ir užsimokėję nario mo
kestį pas bet kurį valdybos na
rį iki trečiadienio, spalio mėn. 
3 dienos. Visi senieji ir naujieji 
nariai prašomi kuo greičiau už
siregistruoti.

X Kazys Steponavičius, cho

rini ir gerų darbų rėmėjų, dūk- To Pirmyn dirigentas labai yra
ra Stella Johnson su vyru grįž
dami iš Indianos, kur buvo nU' 
vežę dukterį į universitetą, su-

užsiėmęs paruošimu operetės 
“Čigonų Baronas”, kurią sta
tys spalio mėn. 21 d. Sakalų

tiko nelaimę. Automobilio ka- salėje, 2339 So. Kedzie avė., o
tastrofoje Stella sužeista. Jos 
vyras ypač sunkiai, jau ketu
rios dienos neatgauna sąmonės. 
Abu randasi ligoninėje India- 
napoly.

X Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choras aštuntajam dainavimo 
sezonui išsirinko naują valdy
bą, į kurią įėjo Stasys Antonai- 
tis, Vladas Stropus, Kazys 
Skaiagirys, Leonas Bildušas ir 
Vytautas Radžius. Revizijos 
Komisijon išrinkti Vaclovas 
Mažeika, Leonas Kalvaitis ir 
Alfonsas Kerelis.

X Juozas Kazikaitis, savinin
kas Kazik Furniture Co., 1596 
West 63rd St., po dviejų opera
cijų išbuvo ligoninėje 6 savai
tes. Dabar jaučiasi daug geriau 
ir darbuojasi savo prekyboje.

X Pirmoji auka Vyrų cho
rui, kuris stato Verdi operą 
“Rigoleto”, yra 50 dol. Ją įtei
kė vienas chicagietis lietuvis, 
sveikindamas už pasiryžimą pa
statyti operą, bet prašė jo pa
vardės neskelbti viešai.

Duos $5, nežino kam
Walter Copowycz, 60 m, am

žiaus, gyvenąs 4918 S. Komens- 
ky, labai džiaugiasi atgavęs savo 
šoferio leidimą, balsavimo regis
tracijos kortelę, iš kariuomenės 
atleidimo dokumentą, socialinės 
apdraudos kortelę ir kitus doku
mentus, kuriuos jis pametė ties 
63 gatve ir eCntral. Nežinomas 
geradarys jam grąžino paštu. 
Dabar jis tam geram asmeniui 
atsilygindamas norėtų sumokėti 
$5, bet nežino nei kas jis, nei kur 
jis gyvena.

Padegėjas, dėl kurio mirė 5
Willie Lee Chism, 27 .m. 

amžiaus, gyvenąs 155 W. Oak, 
Chicagoje, prisipažino pradėjęs 
gaisrą 167-173 W. Hill, kur 
žuvo penki žmonės ir keliolika 
buvo sužeistų. Tardomas su 
melų detektoriumi jis policijoje
prisipažino numetęs degtuką į 
popierius ir lengvai degančias 
šiukšles, kai jisai jieškojo bu- art “kuris 
vusios^savo žmonos, kun buvu
si to namo apačioje. Iš pradžių 
jis tvirtino, kad gaisras kilo 
netyčia, bet toliau tardomas 
prisipažino padegęs.

sugrįš...

Mergytė nei nežino, kad da
bar giminės bylinėjasi, varžy
damiesi, kam teks laimė ją ir 
jos milioną globoti.

Kard. Mindszenty istorija
Dienraštis Sun - Time, einąs 

Chicagoje, nuo sekmadienio pra
dės spausdinti kard. Mindszenty 
istoriją, pavadintą „In Silence I 
Speak“ (Aš kalbu tyloje). Daug 
medžiagos yra slaptai atgabenta 
iš Vengrijos.

Stevensonas kalbės 
Chicagoje

Demokratai organizuoja didelį 
priešrinkiminį imtingą Chicago 
Stadium patalpose. Mitingas 
įvyks lapkr. 3 d. Jame kalbės 
Stevensonas.

106 svarų arbūzas
Netoli Chicagos esančioje 

vietovėje — Arlington Heights 
— viename ūkyje išaugintas 

syeria net 106 
svarus. Jo sėklos esančios gau
tos iš Texas.

KAS KĄ IR KUR
— Moterų Sąjungos 48-tos kuopos 

susirinkimas įvyks spalio 1 d. 7:30 
vai. Šv. Antano parapijos mokyklos 
kambary, Cicero, III. Kviečiame vi
sas nares atsilankyti. Bus praneši
mas apie kuopos išvažiavimą į Sand 
Dunes. Bus aptarti ir kiti kuopos 
reikalai. Narės, kurios yra nenžsi- 
mokėjipųos, turi užsimokėti, kad ne

Susijungė dvi ligoninės
j Vadinamoji Presbiterionų ir

at“TOdo W^ha„k3givi„g, S"”

atęy PataaUXnad^UIUbeveik|M Renwicl!'85m an,žtous■Abujpždary!a’..° prle Presbi_terion'f 
1 du jie yra nariai Auksinio Am- ligonines išaugs nauji rūmai ir 
žiaus klubo, kurio pirmininkė! tada ši ligoninė galės sutalpin-j liktų suspenduotos nuo pašalpos bei 
Lillie Nitschke, 83 m. amžiaus,^i apie 1,000 ligonių. Tai bus P°mirtin,‘!' 
apie juos pareiškė, kad jiedu abu didžiausia privati ligoninė JAV.

rium Juozu Augustinavičium,
Šiandien, penktadieį, yra ves

tuvės vienos brandžios poros:

joje Draugo spaustuvėje. Tiki-- baigtas. Vienuolyno antras augs 
masi, kad gausi minia atsilan-. tas jau išdažytas ir jau galima 
kys į seimą ir kokiu nors būdu I gyventi. Pirmas augštas nebaig- 
suteiks pagalbą. Ta proga busi tas, nes daug darbo iš medžio 
galima ir visą naują vietą ap
žiūrėti, ir kiekvienas atsilankęs 
galės sau pasakyti, kad tikrai 
čia bus lietuvių kultūros cent
ras.

— Kokių patobulinimų susi

lauks Draugo dienraštis ir kiti 

leidiniai įsigijus naujas patal

pas bei naujas mašinas?

— Dienraštis Draugas tikrai 
išeis tobulesnis, nes bus nauja 
dvigubai greitesnė ir tobulesnė

yra dar jaunos širdies.

Peršovė banditų sėbrą
Frank J. Schweihs, 26 m. am

žiaus, gyvenąs 522 W. 29 St., Chi 
cagoje, buvo peršautas į vidu
rius gatvėje priešais Fairview 
viešbutį, 2124 S. Michigan. Įbė
gęs į viešbutį tarnautojai jis pa
sakė: „Pašauk policiją. Mane per 
šovė“. Policija susekė, kad jis 
jau anksčiau buvo areštuotas už 
dalyvavimą plėšime ir vagystėje.

vėliau spalio 28 d. tą pačią ope- mašina, kuri spausdins Draugą.
retę statys Detroite Western 
Highschool auditorijoje.

Ne tik Draugo pats laikraštis 
sustiprės, bet sustiprės ir visi

X Evaldas Leifertas, kuris j<aįp Laivas ir The Marian. Tu- 
šxuo metu tarnauja Dėdės Sa- rėsįme įr įitų naujų mašinų, ku 
mo armijoje, dabartiniu metu, rjos ga}gs daug tobuliau ir grei- 
gyvena nepertoliausia Chicagos čiau išspausdinti lietuviškas kny
ir iš čia savaitgaliais pavyksta 
atstovauti LFK “Vainutas” 
futbolo komandą, dalyvaujan
čią vietos pirmenybėse.

X Chicagos Lietuvių Sporto 

Klubas Neris, Vl-jų šiaurės 
Amerikos Sportinių žaidynių 
nugalėtojas, pirmų vietų laimė
tojams pagerbti lapkričio mėn. 
10 d. Lietuvių auditorijoje ruo
šia iškilmingą vakarienę ir šo
kių vakarą.

X Dr. Aldona Rugis, vaikų 
ligų specialistė, pradėjo priim
ti ligonis Loyolos ur.iv. prof. dr. 
Vaughn kabinete, 3050 S. Wal- 
lace str.

X YVilliam J. Kareiva, Town 
of Lake verslininkas ir visuo
menės veikėjas, svečiuojasi Rio 

Hondo, Texas.

reikalinga vienuolyno pagražini
mui. Koplyčioje altoriai sudėti, 
tik reikia dažyti ir medžio dar
bai pagražinti. Virtuvė bus šią 
savaitę įrengta. Spaustuvė jau 
beveik baigta, tik reikia laiko 
perkraustyti iš senos vietos į 
naują vienuolyną ir spaustuvę.
Sodas ir keliai bus sutvarkyti 
spalio mėnesyje. Numatyta, kad 
naujoje vietoje galėsime įsikur
ti lapkričio pabaigoje.

Nors ten ir būsime jsikrau3- 
tę, bet dar viskas nebus užbaig
ta. Vieno arba kito dalyko tik keletą minučių. Kadangi ae-I

truks, todėl numatoma, kad pa-
kiti Tėvų Marijonų leidiniai,' šventinimas vienuolyno ir Drau

gas, kurių mums šiuo metu rei
kia, kad išlaikytumėm lietuvybę 
pačioje Amerikoje. Draugo raš 
tinė ir redakcija turės daugiau 
vietos, todėl ir daugiau žmonių 
galės dirbti ir tokiu būdu sa
vaime viskas eis tobulyn.

Raštinėje bus įrengtas religi
nių dalykų pardavinėjimas, nu
matoma įrengti pašto stotį, kad 
galėtumėm lietuviams daugiau 
patarnauti ir taipgi numatoma 
įrengti turistų agentūrą.

Kadangi bus daug naujų ma
šinų, kurios pagreitins spausdi
nimą ir greičiau galėsime visuo
menei pateikti reikalingas ži
nias.

go spaustuvės greičiausia įvyks 
ateinantį pavasarį, kai jau vis
kas tikrai bus įrengta. Jau da
bar vyksta planai padaryti pa
šventinimo įvykį istorišku.

— Senosios Draugo patalpos 

buvo daugiau miesto centre, ar 

persikėlus į miesto pakraštį ne

sudarys sunkumų koresponden

cijos pristatymui bei laikraščio 

išsiuntimui ir ar nemanote, kad 

laikui bėgant susidarys tenai 

nauja lietuvių kolonija?

—Tiesa, kad toliau dabar gy

vensime nuo miesto centro, bet 

kadangi turėsime greitesnes ir 

tobulesnes mašinas laikraščio 

spausdinimui, tai laiko daug ne- 

sugaišime pristatyti centriniam 

paštui. O ui kelių metų, apie 

1958 ar 1960 metus, numatyta 

miesto išvesti naują superhigh-

— Ar pakankamai lietuviai way, nuo centro miesto dalies, 

remia šį užsibrėžtą didelį darbą kuris bėgs netoli mūsų vienuo- 

ir ar tik vien lietuvių aukomis lyno ir tokiu būdu už kelių mė

tos patalpos bus pastatytos? I tų į miestą nuvažiuoti truKS

Po susirinkimo bus arbatėlė. Šia
me posėdy pirmininkės vietą užims 
vicepirmininkė Bronė Kazlauskienė. 
Kuopos pirmininkė su savo dii'..nele 
Terese Vaičiūnaite išvyko į Floridą 
koletai savaičių. — Kuopos Valdyba

HKKKKKHHJOOOOOOOOOOOOOOOOO

Lithuanian dictionary
Angliškai lietuviškas ir Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 

rasta Šerais ir bonaiš $1,000,-įH- H- Pewtress ir T. Gėriko. 333 
000,000. Tai palikintas Hugo So„ gg* &£

lakley Avė., Chicago 8. HL 
•oooooooooooooooooooooooooc

Statybų planas pareikalaus 
apie $18.5 milionų ir jis bus 
baigtas 1961 m.

Seife rado milioną
Reikalaujant testamento vyk

dytojui, First National banke, 
Chicagoje, buvo atidaryta dvi dė
žutės seifų skyriuje ir jose buvo

nenschein, 72 m. amžiaus, miru
sio rūgs. 2 d.

rodromas netoli mūsų, paštas 
ir susisiekimas neužilgo bus he
likopteriais, tai dėl to jokių sun 
kūmų nenumatoma.

Galime tikėtis, kad ir lietuvių 
kolonija ten pradės kurtis. Jau 
dabar apylinkėje gana daug lie
tuvių apsigyvenę. Ten yra nau
jas rajonas. Visi namai apylin
kėje yra nauji ir dar daug jų 
statoma. Greičiausia tuose na
muose ir atsiras daugelis lietu
vių. Keturi blokai nuo mūsų 
vienuolyno jau Chicaga baigia
si ir prasideda Clearing miestu
kas. Lietuvišką parapiją 
steigti bent ligi šiol, rodos, kad 
nenumatoma.

Baigdamas noriu priminti, 
kad lietuviai visi Chicagoje ir 
apylinkėje yra kviečiami at
silankyti į Tėvų Marijonų sei
mą, kuris įvyks ateinantį sek., 
rugsėjo 30 d. Posėdžiai prasi
dės 2 vai. po fyet. Bus proga 
aplankyti visą naują vietą. Mi
šios bus 10 vai. ryto. Po mišių 
pusryčiai. Al. B..

ŠAUKIAMAS
Visų Tėvų Marijonų Bendradarbių

SEIMAS
1956 m. rugsėjo 30 d. - sekmadienį

Naujose “Draugo” patalpose — Lietuviškos Ir 
Katalikiškos Spaudos Centre

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

10 vai. šv. Mišios ir pamokslas; 11 vai. užkandžiai; 2 vai. posėdis

Šis metinis seimas yra labai svarbus, nes jis vyksta atliekant 
milžiniškus darbus katalikiškom spaudos srityje. Dideli nauji pastatai 
yra statomi katalikiškos spaudos išlaikymui ir ištobulinimui. TT. 
Marijonai stato lietuviškos katalikiškos spaudos eentrą Amerikoje. 
TT. Man jonams yra reikalinga milžiniška parama privesti visą darbą 
prie sėkmingos užbaigos.

Šiais metais seimas yra šaukiamas jau naujose, nors ne visai 
užbaigtose patalĮ>ose, 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 lietuviškoo draugijos ir orga
nizacijos siųsti atstovus ir aukas į šį reikšmingą seimą. Dienraštis 
DRAUGAS ir savaitraštis LAIVAS tarnauja visiem/, lietuviškiems ir 
katalikiškiems reikalams ir yra užsitarnavęs visų organizacijų at
stovų atsilankymo j 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.

1956 M. RUGSĖJO MEN 29 DIENĄ 7:30 V AL. VAKARO MARIA AUKŠTESNES MOKYKLOS SALĖJE ĮVYKS

STASIO BARANAUSKO IŠLEISTUVIŲ KONCERTAS
5l

Programoje dalyvauja: S. ADOMAITIENE, S. BARANAUSKAS, P. BI6KIENE, A. KU
PONAS, J. YAZNELIS ir CHICAGOS LIETUVIŲ CHORAS, dirig. V. BALTRUŠAIČIO.

Bilietai nuo $1.50 iki $3.50.
Visi kviečiami dalyvauti. STUDIJOMS REMTI KOMITETAS

.J, — ■■■ ...'iB.f.'.-g.1 ,"j!r, • -..ri.i".—'"itt -,"' irm.aun—i

BiHeted gaunami: 1. KARVEIJS — 3322 S. Halsted Str. 2. “MARGINIAI” — 2511 W. 69th Str., tol.
PRospect 8-4585, pirmadienį ir ketvirtadienį atdara iki 9 vai. vak.. Kitomis dienomis atdara iki 6 v. v.

. 3. STASIO PENCYLO8 maisto produktą krautuvėje, 4501 So. Talman Avė., tol. VI 7-2758. 4. STASIO
MIKULSKIO maisto krautuvėje, 726 W. 18th Str. 5. CICERO! — KLIMAICIO maisto krautuvėje,, 
4828 W. 15th Str. 6. INDIANA HARBOR — E. V1LUTIS, 3808 Alder Str., sekmadieniais knygų kios
ko je prie bažnyčios. Koncerto dienoje bilietai gaunami prie salės kasos.
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