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SUNKUMAI SUEZO NAUDOTOJU SĄJUNGOJE
Dideli sunkumai Lietuvoje su 

derliaus nuėmimu
Šiemet okup. Lietuvoje su derlium — blogi reikalai. Ypač blo

ga su jo suėmimu. Numatytieji ir garsiai išreklamuotieji planai 
toli gražu neįvykdomi norimąja apimtimi. Tat pripažįsta ir patys 
komunistų vadai.

Štai Vilniaus radijas 1956. IX. 
18 ir komunistinė spauda paskel
bė „LKP ck ir Lietuvos Minis- 
terių Tarybos“ nutarimą „Dėl 
priemonių derliaus nuėmimui už
tikrinti“. Minimajame nutarime 
pažymėta, jog „grūdinių kultū
rų derliaus nuėmimas respubli
kos kolūkiuose vyksta labai ne
patenkinamai, o tai kelia rimtą 
pavojų dėl jo likimo.

Sužlugdytas derlius
Daugelis partijos rajonų komi

tetų, vykdomųjų komitetų, MTS 
ir kolūkių vadovų, prisidengdami 
blogomis oro sąlygomis, tuo aiš
kina trūkumus blogai organizuo 
jant grūdinių kultūrų derliaus 
nuėmimą. Laukia gero oro — ir 
žlugdo derliaus nuėmimo darbą. 
Nemažiau rimtą pavojų kelia, 
kad daugelis rajonų atsilieka su 
linarūte, klojėdami linus“ etc., 
etc. Toliau minimajame „nutari
me“ nusiskundžiama, jog toli 
gražu „ne visi kolūkiečiai daly
vauja darbuose, labai blogai nau 
dojama derliaus nuėmime MTS 
technika. Pasitaiko atvejų, kai 
nupjautas derlius ilgą laiką guli 
laukuose“. Žemės ūkio vadovai 
barami, kad neorganizuoja pa
prasčiausių prietaisų derliui džio 
vinti. Pvz. Ariogalos rajono ko
lūkiuose tik 1956 m. padaryti

miestų gyventojus, kaimų mo
kyklų vyresniųjų klasių, viduri
nių ir augštųjų mokyklų moks
leivius“... Netenka abejoti, jog 
tai ir buvo padaryta — pagal bol 
ševikinę „darbo tarnybą“ nacių 
pavyzdžiu išsiųsta žemės ūkiui 
padėti daugybė neprityrusių ir 
nepajėgių žmonių, žodžiu, mobi
lizuoti visi, kas tik gali pakelti 
šakę ar kastuvą... Sudarinėjami 
net ir „jaunimo smogiamieji bū
riai“.

Atsilikta ir sėjoj
Prievarta įjungti į „soc. lenk

tyniavimą“ su Gudijos kolchczi- 
ninkais lietuviai darbo valstie
čiai visose srityse tų pralenkia
mi ir visur atsilieka. To paties 
Vilniaus radijo 1956. IX. 18 tei
giama, jog gudai lietuvius aplen
kė nuimdami derlių. Javapjūtė 
ypač nerimą sukėlė dėl padėties 
Šiaulių grupės rajonuose. Iš visų 
ar tik ne smarkiausiai atsilikęs 
Skuodo rajonas, kur tebuvo su
imta vos 53,7 proc. grūdinių ir 
ankštinių kultūrų, negu turėjo i

Consumer Potver kompanijos 
bininkų ir 17 sužeisdamas.

Britai šukuoja
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3 augštų pastatas surriuvo užvakar Jackson,

=

Mieli., užmušdamas ]0 dar- 
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Kipro salę

Suezo kanalo naudotojų 
organizacijos vargai

LONDONAS, spalio 4. — Nėra taip lengva susitarti visiems 
tiems, kurie naudojasi Suezo kanalu, kaip iš pradžios atrodė. At
rodo, kad su šios organizacijos darbu labai tampriai rišasi naftos 
rinkų pasiskirstymas pasaulyje. Kaikurios valstybės atsisakė 
mokėti šiai organizacijai mokesčius už kanalo panaudojimą. Nors 
Londono užs. reik. min. kalbėtojas, nesupranta, kodėl tas mokestis
šiai organizacijai neturėtų būti mokamas. ____________ _

Kanalo naudotojų organizaci
ja atsisako savo puolamųjų tiks
lų. Pasak Londono ir Washingto- 
no, ši organizacija niekad ir ne
turėjo tikslo jėga išsikovoti ka
nalą.

Pakenkė Dulles pareiškimas
Ypač šiai organizacijai paken

kė Dulles pareiškimas, esą šis 
visas Suezo kanalo klausimas 
yra greičiau kolonijinis klausi
mas, o ne tarptautinio teisingu
mo klausimas. Londono laikraš
tis Times šį Dulles pareiškimą 
laiko dideliu nepasitarnavimu 
Anglijos ir Amerikos vienybei.

Egiptas tuo tarpu pirmuosius 
blokados ir krizės egzaminus 
yra išlaikęs. Jam iš šio sunkumo 
išeiti padėjo ta aplinkybė, kad 
jis už laivus kanale pradėjo pri
imti visokią valiutą ir ne vien 
svarus ir dolerius, kaip anks
čiau. Taip pat Egiptas gavo 15 
milionų dolerių paskolos iš tarp
tautinio monetų banko.

Šaukia karo tarnybon
BONNA, Vokietija, — Vaka

rų Vokietijos vyriausybė spalio 
15 d. pradeda registruoti naujom 
divizijom karius, kurių numa
toma pašaukti 500,000 vyrų.

Išsprogdino antrą

.atominę bomba
MARALINGA, Australija. — 

Britai išsprogdino antrą atomi
nę bombą. Pirmoji buvo išsprog
dinta bokšte rugsėjo 27 d.

Taikaus sugyvenimo 

planas
STUTTGART, Vokietija. — 

JA Valstybių Įeit. gen. Clarke su: 
gestijonuoja, kad vokiečiai pasi
kviestų Amerikos karius į šei
mas bei parengimus ir tuo būdu 
galima būtų greičiau suredukuo- 
ti incidentų skaičių tarp vokiečių 
ir JAV karių.

Žuvo astuoni

Nasseris susitarimo 

dvasioje
KAIRO. — „Egiptas yra ir vi

suomet buvo pasiruošęs tartis 
dėl taikingų sąlygų Suezo kana
lo krizėje“ — pareiškė Egipto 
prezidentas Nasseris.

Tačiau jis pažymėjo, jog bet 
kokie pasitarimai turėtų būti 
vykdomi rėmuose, pažyminčiuo- 
se, jog kanalas yra neatskiriama 
Egipto dalis. Nasseris užtikrino, 
kad kanalas negali būti atplėš
tas nuo Egipto, nebent jeigu bū
tų panaudotą Ą/esija.

Geras pakėlimas
CINCINNATI. — Anglių ka

sėjų unija paskelbė, kad jos 200,- 
000 narių anglių k,asyklų darbi
ninkų gauna pakėlimą 2.40 dol. 
per dieną arba 30 et. valandai.

Autobusų katastrofa
LAHORE, Pakistan. — Dvide

šimt šeši asmenys žuvo kai susi-

NICOSIA, Kipras. — Britų 
trijų tūkstančių armija pradėjo 
jieškojimą sukilėlių vyriausio 
vado. Britų parašiutininkai ir 
pėstininkai šukuoja 200 kvadra
tinių mylių plotą įskaitant Ki- 
renėjų kalnų dalį. Arčiausias 
jieškojimo punktas nuo Nicosia 
yra 10 mylių. Britai yra būtinai 
užsispyrę pagauti sukilėlių vadą 
George Grivas 58 m. amžiaus,

būti padaryta nustatytu laikuj kurio vadovaujami sukilėliai jau 
18 mėn. puola .britus. Anksty
vesnis toks jieškojimas sukilėlių 
baigėsi katastrofa, kai sukilėlių 
padegtame miške žuvo 19 britų 
kareivių.

Trumpai iš visur
• Boston Post, 125 m. senumo 

laikraštis vėl užsidarė nenuma
tytam laikui.

Smarkiai nuo gudų atsilikta ir 
kuliant derlių. Jo planas įvyk
dytas 30,9 proc. Nemaža Lietu
vos kolchozų delsė ir su kukurū
zų silosavimu. Plūstami dėl ja
vapjūtės, linarūtės ir kt. ypač

594 žaiginiai palikti stovėti be Joniškio, Tytuvėnų, Radviliškio,
naudos. Tokia pat padėtis yra 
Obelių, Rokiškio, Zarasų, Dusetų 
ir eilėje kitų rajonų kolūkių. To
dėl partijos c. komitetas ir „Mi- 
nisterių Taryba“, bėdą suversda
ma vargšams kolchozininkams ir 
ž. ū. vadovams, kaip toliau „nu
tarime“ pažymima, norėdama 
„išvengti nuostolių“ ir „siekda
ma greičiau užbaigti derliaus nu 
ėmimą“, įpareigojo visus augš- 
čiau minimuosius vadovus „už- . .
tikrinti, kad grūdinės kultūros Naujas ginklas 
būtų nuimtos per 5 — 10 dienų.
„Būtina visur pagaminti reika
lingą žaiginių skaičių ir visą der
lių sudėti ant jų“, nes, partijos 
vadovybės ir visų kitų bolševiki
nių šventųjų įsitikinimu, „tik to
kiu būdu bus galima be didelių 
nuostolių nuimti likusį derlių“...
Toliau įsakoma „organizuoti vi-

Šiaulių ir Linkuvos rajonai. Pvz. 
Joniškio rajono kolchozuose iki 
rugsėjo 15 d. tebuvo nurauta vos 
2,8 proc. linų. Okupantai ir jų 
klusnūs tarnai tiesiog šaukia: 
tokia padėtis ilgiau jokiu būdu 
negali tęstis...

Atsilikta ir rudens sėjos ba
ruose, ypač Tauragės, Skaudvi
lės ir kt. rajonuose. (E.)

• Argentina ir JAV pasirašė 
sutartį, pagal kurią atnaujina
ma Amerikos oro misija Argen
tinoj.

• Izraelio oficialūs asmenys 
praneša, kad netoli Jordano sie
nos, jų keleivinis traukinys buvo 
apšaudytas iš kulkosvydžių.

. „ 1 . Traukinio mašinistas buvo su
pilęs pOV. laivUS žeistas, bet traukinį nuvedė dar 

20 mylių kelio. Niekas iš kelei
vių nebuvo sužeistas.LOS ANGELES. — Jūrų sek

retorius Thomas pareiškė, kad 
JAV turi naują slaptą ginklą 
prieš povandeninius laivus. Sek-

• Švedijos berniukų choras 
lankosi Amerikoje ir sekantį sek
madienį duos koncertą Chicago-retorius spaudos atstovams pa

reiškė, kad tai augštos klasės Je-
sų kukurūzų pasėlių nuėmimo ir S*nk^as. M’ turėti baisių pa-Į • Šen. Kefauver vakar Los 
silosavimo užbaigimą“, masinį sekmių- bet kokiem eventualu- Angeles vartojo helikopterį, no- 

mam iškilus su Sovietų Sąjunga 1 -- •- ...............linų rovimą, jų perdirbimą į 
pluoštą, taip pat „visur organi
zuoti bulvių, daržovių, cukrinių! 
runkelių ir pašarinių šakniavai-| 
šių nuėmimą“...

Smogiamieji būriai
Anksčiau Tiesoj buvo paskelb

tas įsakymas baigti derliaus nu
ėmimą iki rugsėjo 10 d., o šiauri
niuose rajonuose — iki 15 d. Da
bar, tas terminas dar prailgin
tas. Matyti, pirmasis raginimas 
nepavyko. Koks striokas su der-I 
liaus nuėmimu, gerai parodo 
jau anksčiau duotosios citatos, 
taip pat Lietuvos bolševikinių 
vadovų ir vyriausybės įsakymas 
mesti į derliaus suėmimą visas 
turimas pajėgas. įsakyta parti
jos rajonų komitetams, lajonų 
vykd. komitetams, MTS direkto
riams ir pirminėms partinėms 
organizacijoms: jos „privalo už
tikrinti, kad kolūkiuose būtų tai
komos natūralios kolūkiečio su
interesuotumo pakėlimo priemo
nės, siekiant, jog derliaus nuėmi
me dalyvautų kuo daugiausia ko
lūkiečių, taip pat reikia įtraukti 
į derliaus nuėmimą miestelių ir;

Sovietų užsienių 
ris šepilov pirmi} 
JAV dalyvauti J. 
dėl Suezo kanalo.

reikalų minitde- 
knrtą atvyko į 
T. konferencijoj

(IN’S)

rėdamas greičiau pasiekti vietas, 
kuriose jis turi pasakyti prieš
rinkimines kalbas.

• Du jūrininkai kariai žuvo 
mokomajam lėktuve Foley, Ala., 
kai jų lėktuvas nukrito netoli Fo
ley miesto.

• Maria Spada, Italijoj, Turi
no mieste, 33 colių ūgio moteris, 
sverianti 28 svarus, pagimdė sū
nų 7 ir pusės svarų, kuris mano
ma bus normalaus ūgio. Jo tė
vas yra už motiną didesnis tik 
pora colių.

• Banditai įsilaužė Baltimorėj 
į kailių parduotuvę išvengdami 
pavojaus aliarmo ir pavogė kai-

Dideli plotai

be derliaus

Slapti pasitarimai

Gautosiomis žiniomis, derliaus 
suėmimu Sibiro erdvėje visoj Ru
sijoj domimasi tiek pat gyvai, 
kiek amerikiečių — busimaisiais 
prezidento rinkimais. Pasirodo, 
ten bent iš ketvirtadalio ploto ne-

Suezo kanalo klausimas penk- buvo įmanoma gauti veik jokio
tadienį bus pradėtas svarstyti 
Jungtinėse Tautose. Tuo tarpu 
Rusijos, Jugoslavijos ir Egipto 
užsienių reikalų ministeriai su
sitiko slaptam pasitarimui. Iš 
antros pusės tarėsi prancūzų, 
anglų ir Joelgų užsienių reikalų 
ministeriai.

derliaus. Pagaliau ir šalti Sibiro 
vėjai smarkiai sutrukdė derliaus 
nuėmimą. Derliaus suimti į „tal
ką“ pašiusia buvo net iš Lietu
vos.? '

seimos nariai
MUNCIE, Ind., spalio 4. — 

Vienos šeimos 8 asmenys žuvo 
auto katastrofoj Indiana valsty
bės autostradoj, susidūrus su ki
ta mašina, kurioj buvo vienas 
vairuotojas. Iš aštuonių šeimos 
nąrių buvo vyras Fred Douglas 
Beal, 32 m. amžiaus, jo žmona, 
jo motina, sesuo ir keturi vaikai, 
kurių vyriausias 8 m., o jauniau
sias 4 m. Toj pačioj mašinoj va
žiavo ir Jesse Price. Dešimtas

dūrė du keleiviniai autobusai! žuvęs yra Thomas Burns, kurio 
netoli Multan miesto, Vakarų Pa- Į mašina per susidūrimą buvo nu- 
kistane. • i mesta 88 pėdas.

Lietuvė pabėgo Švedijoj iš 
sovietinių turistų grupės

Gautosiomis žiniomis, Stockholme iš sovietinių turistų grupės 
nubyrėjo viena lietuvė, kuri pasiprašė švedų įstaigas politinės glo
bos. Daroma žygių su ja susisiekti.

Per vienų metų laikotarpį da
nų Bornholmo saloje nusileido 
su naujausio modelio Mig spraus 
miniu lėktuvu jau trečias pabė
gęs į laisvę lenkų lakūnas. Šį 
kartą danų įstaigas politinės glo 
bos pasiprašė su lėktuvu pabėgęs 
28 m. lenkų aviatorius Z. Gos- 
ciliak. Jo pareiškimu, norį pa
bėgti ir daugiau lenkų lakūnų.
Apskritai iš satelitinių kraštų 
turistų, išleistų į Vakarus nuby
ra vidutiniškai apie 10 proc. Dau
giausia nubyrėjusių yra lenkų.
Tuo tarpu iš Sov. Sąjungą lan
kančių Vakarų turistų nenubyra 
nieko. (E.)

Poznanės teismo salėj
POZNANĖ, Lenkija. — Teis

mas teisiąs Poznanės sukilimo 
dalyvius atmetė gynėjo prašymą 
priimti liudininkais darbininkų 
delegaciją, kurios veiklos pasė
koje kilo neramumai.

Zispo garvežių fabriko darbi
ninkų delegacija buvo nuvykusi 
Varšuvon skųstis dėl esančių 
sunkumų. Kai delegacija iš Var
šuvos grįžo ,tai tuoj prasidėjo ir 
streikas. Teismas atmetė gynėjo

Milionai naujų

automobilių
DETROIT, spalio 3. — Auto 

įmonės trijų didžiųjų korporaci- j 
jų, General Motors, Chrysler ir 
Ford pagamino per šių metų 9 
mėn. 4,090,833 automobilių. Pra
eitais metais per tą patį laiką pa
gaminta 5,714,147.

Bolševikai atvyksta

žiūrėti rinkimų

WASHINGTON, — Bolševikai 
sutiko atvykti pasižiūrėti Ame
rikoj vykstančių rinkimų, gi iš 
savo pusės jie pakvietė ir ame
rikiečius atvykti ir pasižiūrėti 
sovietinių rinkimų, kurie įvyks 
1958 m. Bolševikiniai stebėtojai 
galės vykti į kiekvieną miestą, 
klausytis rinkiminių kalbų ir ste 
bėti balsavimus. Ką šiam trijų 
savaičių vizitui bolševikai atsiųs 
dar nepranešė. Bolševikai prane
ša, kad jų stebėtojai atvyks į šį

PF o-

Žemės ūkio sekretorius Benson 
šiomis dienomis lankosi Cliieagoj, 
tęsdamas rinkiminę kampaniją per 
18 valstybių. (INS)

• Politinių pabėgėlių į Austri
ją iš Rytų komunistinių kraštų 
per mėnesį atbėga ligi 1,000 as
menų.

• Per rugsėjo mėnesį iš Rytų 
Vokietijos į Vakarų Vokietiją 
atbėgo 13,512 žmonių.

prašymą remdamasis tuo, kad 
nei vienas iš kaltinamųjų netu- ’ kraštą spalio 21 d. 
rėjo jokio ryšio su delegacija.

Gynėjas taip pat prašė teismą i 
padaryti vietos apžiūrėjimą prieš ;
policijos būstinę, kur įvyko riau- — Alžyrijos sukilėliai vakar vėl kovose užmušė 23 prancūzų 
šės. Teismas šį prašymą atmetė t karius. Didelė dalis iš jų buvo tik neseniai pašaukti naujokai. Tai 
remdamasis tuo, kad teismui esą didžiausias prancūzam nuostolis per pastarąjį laiką.
pateikta pakankamai nuotraukų,1 — Vakar atidarytas Cicero, III., tiltas, kainavęs pusę mil. do-

Vokietijo3 kariuomenės kareivių Į iš kurių galima susidaryti aplin- lerių ir turįs pusę mylios ilgio. Atidarymo kalbą pasakė šen. Dirk-

Nepatenkinti karinės 

tarnybos sutrumpinimu

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA

. . <1 i PARYŽIUS. — Bonno3 vylių uz 200,000 dol. Miesto polici-i . . . . •4 ’ , riausybes nutarimas sutrumpinti
! ja teigia, kad tai didžiausia va 1
gystė miesto istorijoj.

Oras Chicago j»

tarnybos laikotarpį iki 12 mėne
sių iššaukė daug nepasitenkini
mo balsų iš Nato. Kai kurie tei
gia, jng toks nutarimas Nato 

1 įstūmė į krizę, sunkesnę už Kip-
Šv. Placidas ir Draugai Kent 

šen. Palemonas ir Upynė.
Saulė teka 6:51, leidžiasi 6:28. ro ar Suezo krizes. Augštieji Na- 

! to pareigūnai tikisi, kad šį spren- 
1 dimą „Bundestagas“ galėtų at-

Oro biuras praneša: Chicago- mesti, jeigu Eisenhovverio admi- 
je ir apylinkėse temperatūra apie nistracija imtųsi atitinkamų žy- 
70 laipsnių. (gių-

Kalendorius

kos vaizdą
Kaltintojas iškėlė, kad minia

prieš policijos rūmus šaukė: Ša
lin rusai. O vienas liudininkas 
paliudjo, kad 13 metų vaikas ne
šė plakatą su įrašu: „Mes nori
me duonos“.

šen. Tiltas jungia 25 ir 31 gatves, eina per Burlington geležinkelių 
liniją ir yra ant Laramie gatvės.

— Gertrudc Johnson, Ą9 m. amžiaus, žuvo gaisre, kai. vakar 
užsidegė namas Highland, Park, III.

— Naujų poli jo susirgimų JAV sumažėjo. Praeitą savaitę už
registruoti 655 susirgimai, gi savaitę prieš buvo 765.

— Antroji JAV oro pajėgų divizija, stovinti Dharan, Saudi
Vakar turėjo būti paskelbtas Arabijoj, gavo naują viršininką kol. F. J. Sutterlin iš Midway, 

sprendimas pirmiesiems teisia- Tex.
miems, kaltinamiems už polici-Į — Bolševikų lyderis Malcnkovas, kaip skelbia spauda, atvyk
tos korporalo nužudymą. į Ameriką stebėti prezidento rinkimų.
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Trumpai iš visur
VYT. GRYBAUSKAS

Tinklinis

Redaguoja J. ŠOUCNAS, 1207 W. Clark Str., Vrbana, UI

Krito ir Vengrija
P. GANVYTAS

/vairiausias ana- 
daugybę receptų.

Praėjusių metų bėgyje ne vip-1 tatoriai daro 
nas sporto žinovas tarėsi pašte-' ližes ir siūlo 
bįs vengrų rinktinėje eilę silp-j Jieškota kaltininko, kuris taptų 
numų, kurie turėtų iššaukti to atpirkimo ožiu už visus vengrų
krašto rinktinės krizę. Ir patys 
vengrai buvo tuo klausimu susi
rūpinę ir bandė įvairius būdus 
išvengti tokio reiškinio. 1955 
metai prabėgo be ypatingesnių 
skaudinančių reiškinių. Nepra
laimėta nė vienų rungtynių, su 
garsia rusų rinktine sužaista ly-

krizės reiškinius. Nesunku bu
vo jį atrasti, nes vengrai turi 
savo sporto ministeriją ir 
viceministeri’ui Sebes yra paves
ta rūpintis rinktinės reikalais

skaičių. Gali. J nes pasekmės bus
.. ......... ' kitame numeryje.
f temai Paryžiuje ,vyko pa-. is ,utboto5

uaubnės tinklinio pirmenybės,; PaBaulinč8 futbolo sąjung!)S
kurių dalyviams 5,000 paryzie- 5 . - .... , -, 1 J vadovybe neseniai iš savo bus-cių šukele didžiules ovacijas. 145„- ._ b_. . - ,, . • , tinęs Šveicarijoje patiekė staig-Pirmenvbese dalyvavo 500 tink-į e p u , * ,• •.... * . . ,, meną fvtobolo pasauliui, pranešniunkų, atstovaudami 24 tautas, j ’ i j « , j_ . . .. .. dama, kad Vengrijos komanda,Tai buvo pirmosios tokio di- „ , .. . ,. . . . .,... ,. t paskutines ęUmpiądos laimėto-
dz.nl,o masto tinklinio pir- ja jr pasauliwiteraeisteri8, 5ie.
meny ei a yvaujan ne - - vy- met olimpiniuose žaidimuose ne 
rų bei moterų komandoms, at-; > D . . .. , j; _ .... dalyvaus. Priežastis: komanda
... ... .. .. .. , . esanti neformoje, ką rodo irCll?, Kiniją, Koreji,. abejas Vo- kcleta8 nesenjai y ,a|.
kietljau tol kitas valstybes. Ir mėjimų Kiekvienu atveju tai 
vyrų ir moterų grupėse koman- didžiulis aMsla olimpiniam fut. 

jos |dos buvo padalintos jlO grupių, bolui kurlo , is ir ,aj jaQ

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairiu.* 
perkraustymus ir pervežim'U! 
ifi tolimų ir artimų atstumų. 

Tel BĮ. 7-7075 arba 

PR 8-9842

Tel. ofiso HE 1-0(180, rez. PR (1-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1 — 4 Ir 6—8 

Šeštadieniais lino 1 iki 4 va), p. p 
išskyrus ketvutad. ir sekmad.

TELEVIZIJOS
ir Radio Aparaty Taisymas

Sąžiningas ir garantuotu darbu | 
M. RIMKUS, 4617 S. Sawyer St 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3037

1 DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

'Naujas adresas: 4255 W. 68rd St.
Ofiso tel. KKliunce 5-4410 

Rezitl. telef. GRovellIU <1-0017 
valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m. 

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

kurių laimėtoja, jejo į batgnu- yra si, nedaiyvaujant dau.
.. . ■ ■ S7*;5S' J '?nf I8"1,03 g,r" Sriiui geresniųjų pasaulio ko-

Tiesa, jis netremruoja koman- pę pateko Rusija, Cekoslovaki-1 mandų s Likusi L ma ]5 da, 
ja, Bulgarija, Rumunija. Veng- vių suporuoti irmam 8Csitiki. 
rija. Prancūzija. JAV, Kinija, j muj seka„{ial:. jug,)8lavija - 
Jugoslavija'ir Lenkija. JAV> Bulgarija _ Egip(as Ki_

. I moterų baigmes grupę įėjo Į nija — Turkija, Vietnamas —
j,j pasirodė tokia stipri kad jis Rusįja> jav, Lenkija, Kinija, i Indonezija, Tailandas — Angli- 
buvo nuo rinktines globėjo pos- Čekoslovakija, Olandija, Bulga-j ja> Australija — Japonija, Vo- 

lyginus tik vidutinio lygio, rink- to atstatytas. Jo vieton paskir- rija> Rytų Vokietija, Rumunija 1 kietija — Rusija: Indija be žai-

dos, tačiau jos sąstatą sudaro, 
kartu tvarkydamas visus tech-

giomis ir t.t. Tačiau 1956 metai, niškus klausimus, kaip rungty- 
vengrų fotbolo pasauliui yra nių terminus ir t.t. Kritika prieš 
itin skaudūs. Pirmosios žaizdos
kaltininkais buvo turkai. Ši, pa buvo nuo rinktines globėjo pos

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IK 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinio* —

8822 So. Western Avenue
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
rak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3228
telef. WAlbrouk 5-5A78

tinė įveikė savo svečius 3:1. Tuo ta 5 asmenų komisija. Gal šis įr Korėja, 
būdu po pasaulinių pirmenybių i veiksmas dalinai ir yra teisus,; Rungtvnėa vvko n-t keturiose 
baigmės pradėtoj žaidimų šeri- tačiau sporto žinovai Šiuo atžvUip ži|u3
joje atsirado pirmas pralaimėji- , g,u yra pareiškę Įvairių nuoma- traukdamos vis didesnį žia
mas. Iki to laiko vengrai buvo nių. Teks palaukti, kol įsrys-1_____ ______________________

darbolaimėję 15 tarpvalstybinių su- kės jo vietą perėmusių
sitikimų ir 4 lygiąsias (iš jų 2! vaisiai. Labai galimas dalykas,! dymas prieš juos, jei žaidynių 
su rusais). Tiesa, būtų galima' kad vengrai yra patekę į pana-; tvarka juos suves susitikimui, ( 
rasti pateisinamų priežasčių, šią krizę, kaip vokiečiai, iš ku-! parodys mums, kokio stiprumo 
kaip Kocsis nedalyvavimą rung- r,ios sunku išsikapstyti. Sportu Į krizę vengrai išgyvena. Gi aiš- 
tynėse, tačiau faktas lieka f ak- besidomintiems olimpiniai žaidi-{ku tik viena, kad šių metų pir- 
tu, kad pirmasis pralaimėjimas! mai suteiks gerą progą susidary i masis pusmetis vengrų futbolui 
įvyko. ; ti tikslesnį vaizdą šiuo klausi- j buvo juodas ir skaudus.

Bet tai nebuvo vienintelė žaizį mu. nes Ui; kelių menesių Veng-į Rpd imstaba.; Sportinės spau
da. kuri vengrus kankino. Nu-,nJa savo laimę bandys Austrą-^ žiniomis vengrai atsisakė 
vykę į Portugaliją, jie turėjo hj°s žemyne. Nesivaržydami
pasitenkinti lygiosiomis 2:2. Į- vengrai savo rinktinę užregist 
domu pastebėti, kad portugalai rav°, nors daug žmonių mano, 
net negalėjo išstatyti stipriau-j kad jie yra tikri profesionalai, j

dalyvauti olimpiniuose žaidimuo
Į se. Plačiau žiūrėk Vyt. Gry
bausko straipsnį.

sios rinktinės, nes jų šulai Tra- i Tiesa, oficialiai jie už žaidimą j _ 
vassos ir Mattąteu rungtynėse atlyginimo negauna, tačiau vi-!

sas jų pasireiskimas, tai futbo-negalėjo dalyvauti. Nuvykę į 
Belgiją, vengrai išgyveno antrą 
pralaimėjimą; svečiai buvo į- 
veikti 5:4. Tas reiškinys skau
dus tuo, kad belgai skaitomi vi
dutinio lygio rinktine. Nesėk
mės grandinę apvainikavo ee-; 
koslovakai. Ta diena buvo vie

dimo.
Iš šių visų komandų tik Rusi

ja ir Jugoslavija turi gerą mar
kę ir jos greičiausiai susitiks 

! baigmėje. Iš pirmųjų susitiki- 
, mų gal kiek įdomesnis bus Ru- 

(Nukelta j J psi.)

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

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

Dėl valandos skambinti telefonu 
l’rospect <1-1785 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. Ir 
šftš*ad.

Res. tel. GRovchlll 6-5(103

DR IRENA KURAS
(Gydytoja (r Chlr—gfl) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTO

TUM South Western Atsiimi
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Beštad. 11 
vai. ryto Iki S vai. poi’ct.

Ofiee tel, RE. 7-zl08
Res. tel. WAlbrook 6-3706

M, ofiso YA. 7-6557, re*. RE. 7-4B00

DR. FRANK C. KWINN
(KV1E01NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 W«rt 47th SumS

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 1 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80 
Uždara treč. visą dieną Ir ieštad. vak.

Ofiso tel. CLlffside 4-2880 
Rezidencijos: LAfąyette 3-1178

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street
(Kampas 47th Ir Herinllage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 
Deštad. nuo 2 iki 6 vai., lAskyr. sek

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 North Wa»ker Drlve 

(Clvic Opera Huuse, katu b. 868) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 0-2281 
5002 VVcst 161h Str., Cicero 

Vai. kasd. 6—8. šeštad. 1—8 
Tel. TOvvnhull 3-0858 

Kitu laiku ir trečiad. sunitą rn« 
Rezld. tel. HEndock 4-7080

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

8PEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. filst St 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 0-6671 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr«. 

Trečiad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. U 
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso I’ltospect (1-2240
l’ltospect 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEO. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. Woo<l Street

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

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 0-8484

DR. V. P. TUMASONIS
. CHIRURGAS

6256 South Western Arnu
VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—D v*k>

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta 

Tel. ofiso: DAnube 6-112&

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Haisted Street 
Vai. 1 Iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak. 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

TeL ofiso PRospect 0-8400
Rezid. PRospect 0-8408

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURG1
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
Kasdien 10-12 vai ryto Ir i-D vai. 

vak. šeštadieniais 10-1,
Trečiad. uždaryta

' Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1881

TeL ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

802 West Slst Street
Karap. Haisted Ir 11-mos gatvių} 

i I’riOmimo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIG08 

4701 South Damen A vena*
(Kampas 47-tos ir Damen Avė.) 
Vai. kasdien nuo 0—8 va.l. vak. 

fieštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfąyette 3-11048
______ Rea.: VVAlbrook 5-3048
Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvlr., peukt. 1-4 Ir 7-9 
ABtr. 1-6, treč. Ir šešt. Daga! sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•317 South Wester» Ave»<« 
Chicago 28, IU. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpublio 7-4800 

Rezidencija: GlLovehill 0-81*1

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1053 \V. 103 St., Bevcrly Hills 

iVal.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
Išsklrus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllmaa 5-07*0 
Buto — BEverly 8-3840

OfLso nEmlock 4-5815 
Rez. HEnil. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4263 S. Whipple StrooS
(Arti Archer Avė.) 

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

LAfąyette 3-4948 
Namų — CEdarcrest 3-7780

SUDRIK FURNITURElo žaidimas. Už gerus pasirody
mus jie paaugštinami (mat dau
guma gerų vengrų žaidėjų yra 
kariškiai) ir jiems suteikiamos 
visos galimybės pasišvęsti fut- 

;bolui.
Australijoje galima tikėtis i- i 

tin įdomiu futboložiauriausių vengrų spor- ‘-*11 įdomių futbolo rungtynių, 
tinei visuomenei. Jaunučiai pa-1 kurių varžovais turėtų būti ru- 
sidavė 4:1, juniorai buvo įveik- jsa* ’r vengrai. Nėra abejonės, 
ti 3:1, gi pirmoji rinktinė tu- kad rusai savo pirmaujančios 
rėjo nusileisti į Budapeštą at- vietos futbolo pasaulyje (o šios 
vykusiems čekoslovakams 4:2. (jiems P° vengrų pralaimėjimų 

niekas negali užginčyti) neno-

na

Skaudus šis įvykis ne tik savo 
pralaimėjimu, bet ir tuo, kad 
po 13 metų vengrai savoj žemėj 
pralaimėjo tarpvalstybinį susi
tikimą. 1943 metais pas veng
rus atvykę švedai įveikė juos 
pasekme 7:2. Tačiau po šio įvy
kio vengrai svetimiesiems savo
se aikštėse nepasidavė. Tiesa, 
retkarčiais priešinihkams pa
vykdavo pasiekti lygiąsias, ta
čiau daugumoj vengrai galėda
vo pasipuošti laimėjimais. 

Nerimas vengrų tarpe

rėš prarasti. Gi vengrų pasirc-

DAUG SKAUSMU YRA PALENG
VINAMA SU ŠIA RECEPTO 

FORMULE
' šis ptiini'šinias atneš dziaugMino 
tūkstančiams kentėtoju, kuri, mane 
kad jie daugiau negales šypsotis. Ga
lutiniai žmoni,j išbandymai, kuria 

I kentėjo kankinančius nervų skaus
mus, arba sausgyslių nervų uždegi
mų (Neuralgia arlst Neuritis), įro
do, kad šie skausmai gali būti grei
tai palengvinanti ir be jokiu injekci
jų ar ilgų gydymų. Jei kada buvote 

į kankinami raiuinenų ar nervų, ligų. 
kurie lig ugnimi degino, arba kada 
kiekvienas skaudančių rankų ar ko
jų judesys rodėsi nepakenčiamas:

, . . , . j jei rankos, pečiai, kojos taip baisiaiSIU įvykių akivaizdoje veng-! skaudėjo nuo Neuralgijos, kad nega
lėjote dirbti, arba net nei miegoti, 
lai jūs tikrai džiaugsitės šia, žinia. 
Viena ar dvi dozos šio nuostabaus 
teisto formulės veikimas viduje yra 
tnt 4 skirtingais būdais ir tokiu 
greitu taiku, kad jums bifs sunkų 
tikėt i..

Vardas tos formulės yra ANTIIO 
gauti iškirpda ml ir pa- 
skelbimų ) KINGSI.Y 

(’o., Bok' 4 15, Jfopt. 4S. l’ookskill, 
N. Y. Pinigų nesiųskite tik paš
tininkui sumokėsite $3.15 pristatant

rų tarpe kilo neramumų. Patys 
žaidėjai pradėjo demonstruoti 
savo nevykusį elgesį. Vienas 
garsiausių futbolo žaidėjų Puš
kąs turėjo būti suspenduotas ir
tokiu būdu negalėjo žaisti prieš s K' ratile 
čekoslovakus. Ne jis vienas bu
vo nubaustas; ir kiti žaidėjai 
neparodė tinkamo sportinio el
gesio ir už tai buvo laikinai dis
kvalifikuoti.

Nerimauja ir spauda. Komcn-

vaistus. Pasitikrinkite, kad jfistj var
das ir adresiis būtų aiškiai užrašyti 
spausdintum raidėm ant užpakalio 
voko; Imsite tikri, kad jūsų užsaky
mas ANTI’.t) jus paseks be suvėla- 
\ imo.

3241 SOUTH HALSTED STREET 

44 metų sukakties televizijų išpardavimas! 

Išmainykite savo TV į naują, 1957 modelį. 

SUTAUPYKITE 40 NUOŠIMČIŲ!
17 colių Travler—buvo $180—dabar ............................... $80.00
14 colių RCA nešiojamas — buvo $149—už........ ........... $99.00
21 colio Sonora—buvo $169—dabar ............................... $119.00
21 colio CBS (onsolė— buvo $250—dabar  ......... $129.00
21 colio spalvotos televizijos setas—specialiai............... $389.00
21 colio Admiral — buvo $199 — dabar.............   $119.00
21 colio Sylvania eonsole — buvo $300 — dabar .... $149.60
21 colio Travler Blonde — buvo $250 — dabar........... $125.00
21 colio Crosley eonsole — buvo $300 — dabar .......... $179.00
21 colio Ze.nith stalo modelio — buvo $199 — dabar $139.00
21 eoiio Philco eonsole — buvo $389 — už ............. $199.00
24 colių Natalie Kaimus consolette—buvo $250—dabar $119.00
Tapė Reeordcr — buvo $129—dabar ....................... .. . $59.00
Revere Tapė Reeorder — buvo $250—dabar............... $159.00
Hallieralter trumpų bangų radio—buvo $125—už.... $69.00 
Hallierafter įvairiu bangų radio—buvo $175—už .... $119.00
Canister stiliaus dulkių valytuvas — buvo $59—dabar $29.00 
General Electric šlavėjas (svveeper)—buvo $59—dabar $29.00
Vilnų dideli Manketai — buvo $19 — už ....................... $11.00
Aretie. didžiuliai blanketai — buvo $12 — už ............... $6.00
Vatiniai blanketai — buvo $4 — už ................................ $2.00
Antklodės (comforters) — buvo $12 — už ............... $6.00
Užklodės (be<l spreads) — buvo $11 — už ................... $6.00
Dinnervvare (indai), nupiginti iki 15 centų kiekvienas
Stainless steel peiliai, šakutės, šaukštukai, 15c kiekvienas.............
Elektrinė šildymui poduškaitė (heating pad) buvo $7 dabar $4.00 
50 gabalu indų (dinnervvare) setas —buvo $24—už. . $10.00 
Visi nauji—vėliausieji—Benrus, Bulovą, Elgin, Longine*

rankiniai laikrodėliai didele nuolaida. lengvais išmokėjimais.

Jos. F. Sudrik Furniture
3241 South Haisted Street

At:kra pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30 vai. 
Kitc.mis dienomis nuo 9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniai* 10-5.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo’ 2-4 ir nuo 6-8:80 v. 
wak. Šeštadieniai^ uuO 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutartj 
Ofiso tel. Vlrginia 7-0030 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244 

Tel. ofiso VI 7-0600, rez. ItE 7-CS67

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(8pe«. moterų ligos ir akušerija)

, 4055 Archer Avė.
Kampan Archer ir Californla Avė. 

VAL.; 2—4 Ir 6—8 v, p. p, 
šešt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius

Ofiso Ulef. Y Artis 7-1100
■ealdcneijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street
'kampas Haisted Ir 35-ta gatvO)

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAlbrook 5-2670
Rea. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

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

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8269 South Halstod St 

{Kasdien S—7 vai. vak. Šeštad. nuo
I 1—6 vai. vak.
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 24S7 
W. 62nd St., tel. Rcpubllc 7-8818.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2626
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS 
4342 Archer Avenue

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso PR. 0-0440, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

/r

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

Lludriko Radio Valanda iš WHFC, 1450 kilocyclcs, radio stoties 
ketvirtadieniais nuo 6 7 vai. vakaro.

Unlversal Savings 
mą ir gražų pelną.

and Loan Associatiou užtikrina sauga*

- 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
tus ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Haisted Street, Chicago 8, Illnois

I CRANESAVINGS AND LOAN
ASS’N

2555 WEST 47th STREET LAfąyette 3-1083
B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Fietkiewicz, sekr. ir advokatus 

Mokame augšttis dividendu*. Rėšiu o jame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10.000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šeėt. nuo 9 iki vidurdienio.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublis 7-2280
SPECI. CH1RT IlGINfiS IR 

ORTOPEDINES I.TGO8 
2745 Wcst 69th Street

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weet 63rd Street

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

Telefonas GRovehlll 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPEC1ALIST1

PRITAIKO AKINIUSi
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimų išskyrus trečiadienius
2422 Weot Marąuette Bd.

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

keičia stiklus Ir rėmus.
4455 So. Californla Are.. Ohicagr 

šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 Iki 9; šeštad 

10 vnl. ryto Iki 4: trečiad. Ir sekmad. 
tik susitartu.

Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR 0-0668

DR. P. Z. ZALAT0R1S
1821 So. Hslotod Stna

Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR 0-0*68 
Rezid. 0000 S. ArteaLan Ava. 

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; 6—t v. t.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJA8 

Viri 26 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1828 
Pritaiko akinius, 
Kreivas akla 

Ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbtuve 
756 West 85th Street 

Vai nuo 10 Iki 2. nuo 6 Iki S, tre
čiad nuo 10-12, penktadieni 1D-I 18 
(eštnnieniais 10-2 vai. popiet.

virs »

Telefonas RElIance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street 

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

---- - »
Tai. ofiso Ir buto OLympic 2-4168

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th SU Cicero 
Kasdien 1—8 v. Ir 6—3 v. vakare. 

Išskyrus trečiadienius 
Butas 1520 So. 48th Avė. 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfąyette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:10 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:34 v. 

Hleinl fllr

Atrinkite ilien. Draugiį!

V

Teg oflao YA 7-4787, rez. PB 0-18*.

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamh. $11)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš
tad. Ir sekmad. tik pagal sutari). 

Jeigu neatsilieps rirSmlnOti telefonai
Šaukite M1dway 3-0001

XO\)R

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopcdas - Protezlsta* 

Aparatai-Protezat. Med. ban
dažai. Rpec. pagalba kojom

(Arch Hupports) tr t.t.
Vai.: 9-4 tr 6-8. šeštadieniais D-l. 
ORTHOPEDMOS TECHNIKOS LAB. 

2860 VV. 03rd St. Cblcaąo 28, UI. 
Tel. PRospect 0-5084.

«4VIN«*

Skelbkitčs “Drauge”!
DRAUGAS 

THE UTHUANIAN DAILY FRIKND 
23X4 H. Oakley Ave„ Chicago 8, UI. Tel. Vlrginia 1-M4I| l-0e«S

Bntered as 8eoond-( :iass Matter Mare h 31, 1916, at Cblczga, 
Under the Aot of Marcb S, 1379.

Member of the Catbollc Prese Ass’n 
Publlahad dally, ezept Bunda y a 

by the
Lltkuanlaa Cathoilo Prem 
PRKNTIMBRATA:
Chlcagoj Ir Cicero)
Kitur JAV Ir Kanadoj
TUMenyje •

IUlzels

STJB8CRIPTION RATE8 
*8.00 per year outslde of Ckloago 
*9 00 per year In Chicago A Cinam

Boctety *8.00 per year ln Canada
Forelgn *11.90 per yeas.Metam* H metų B m*n. 1 mOa.

ID.OO 6.00 99.79 *1.36
*8.90 94 69 93.69 *1.00

*11.99 96 69 *D.9* 9116

Redakcija riralpsnLn taiso savo nuotlflra Neaunaudotų atratpralų ne
saugo, Juos grąšlna ilk Iš anksto susitarus. Redakcija ui 
neatsako, Ikalblmų kainos prlslusčlamos gavus Brnšymą.
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ARTIMO MEILĖS AKTAS
Po II Pasaulinio karo JAV savo Kongrese pravedė taip 

vadinamą Refugee Relief Act, kurį būtų teisinga pavadinti ar
timo meilės aktu. šio specialiai išleisto įstatymo terminas bai
giasi š. m. gruodžio 31 d. Vadinas, po tos dienos tremtinių įkur
dinimas Jungtinėse Amerikos Valstybėse, laikanti^ tos specia
laus akto jau nebus galimas.

Šio akto dėka į JAV galėjo atvykti apie pusė miliono trem
tinių, kurie po karo kentė didelį vargą Vokietijoje ir kituose 
Vakarų Europos kraštuose. Į šitą vargą buvo įstumti tarp 70 
ir 80 tūkstančių ir iš Lietuvos ištremtųjų. Į JAV atvyko apie 
30,000 lietuvių tremtinių. Kiti išvyko į Kanadą, Pietų Ame
riką, Australiją ir kitus kraštus. Nemažai pasiliko ir Europoje.

Tikrai didelį ir garbingą vaidmenį tremtinių šalpoje ir jų 
atgabenime į JAV suvaidino Katalikų šalpos Tarnyba (Catholic 
Relief Services), veikianti prie Nacionalinės Katalikų Gerovės 
Konferencijos (NCWC). ši garbingoji tarnyba, kurią įsteigė 
ir palaikė Amerikos vyskupai, nudirbo veik neįtikėtinai didelius 
darbus. Jiems vykdyti ir remti Amerikos katalikai per savo 
bažnyčias sudėdavo po daugiau kaip penkis milionus dolerių 
kasmet. Katalikų šalpos Tarnyba yra išaugusi didžiausia pri
vatine šalpos organizacija visame pasaulyje. Už ją didesnės 
dar nėra buvę ir nėra. Ar ji bus likviduota po š. m. gruodžio 
31 d., tuo tarpu žinių neturime. Pažymėtina, kad prie šios tar
nybos buvo įsteigta Katalikų Įkurdinimo Taryba, kurion įėjo 
ir mūsiškio Balfo atstovai. Jos biuruose dirbo ir rodos tebe
dirba ir keletas lietuvių (p. Cerienė ir kiti). Tarnybos pareiga, 
be tiesioginės tremtinių šalpos, buvo surasti tremtiniams naujus 
namus, darbus ir padėti jiems kelionėse.

1952 metų pabaigoje į JAV atvyko ir įsikūrė 393,542 trem
tiniai. Iš to skaičiaus 135,748 asmenis įkurdino CRS — NCWC, 
o kitus 45,257 atvežė kitos katalikų agentūros. Tuo būdu 45% 
visų Amerikoje įsikūrusių tremtinių atvežė katalikų šalpos or
ganizacijos.

Katalikų šalpos Tarnyba iki šių metų pabaigos, kai jau 
baigsis specialaus įstatymo laikas, o tremtiniai galės atvykti tik 
pasiremdami regulariais imigracijos įstatymais, dar tikisi atga
benti Amerikon apie 10,000 asmenų. Reiškia artimo meilės dar
bai bus dar labiau padidinti ir pagilinti, nors ir be to Amerikos 
katalikų nuopelnai šioje srityje yra labai dideli ir garbingi.

Pravartu pabrėžti,kad ir lietuvių tremtinių didelis daugu- 
gumas atvyko į Dėdės Šamo žemę ir čia įsikūrė CRS — NCWC 
pagalba. Balfas veikė ranka rankon su šios organizacijos va
dovybe tiek tremtinių įkurdinime, tiek jų šelpime. Balfas yra 
gavęs iš šios tarnybos daug paramos ir gėrybėmis, ir net pi
nigais. Todėl lietuviai turėtų būti dėkingi katalikų šalpos or
ganizacijoms, atėjusioms jiems į pagalbą pačiu sunkiuoju jų 
gyvenimo laiku.

Nereikėtų užmiršti ir to, kad ir Amerikos Lietuvių Taryba, 
ir Bendrasis Amerikos Lietuvių Šalpos Fondas labai daug pri
sidėjo, kad JAV Kongresas pravestų tą įstatymą — Refugee 
Relief Act, kuris suteikė galimybes atgabenti į Ameriką šimtus 
tūkstančių tremtinių. Be to specialaus įstatymo nė katalikų 
organizacijos, nė kitos įstaigos nebūtų atlikę šio milžiniško di
dumo artimo meilės darbo.

SOCIALINE GLOBA IR SVEIKATA
P. V. RAUIJNAITIS, Los Angeles, Calif.

PASKUTINĖS ATOMO BOMBOS AUKOS GRĮŽO NAMO

VILNIAUS KLAUSIMAS
Vakar įdėjome K. Mockaus 

straipsnio dalį Vilniaus klausi
mu. Jo pabaigą dedame šien- 
dien šioje vietoje. Autorius ra
šo apie gen. St. Raštikio versi
ją šitaip:

Iš gen. St. Raštikio atsimi
nimų knygos pirmojo tomo tu
rime progos susipažinti ir su 
to meto mūsų valstybės bei ka
riuomenės vadovybės pažiūra. 
Nusistatymas buvo aiškiai už 
neutralią-laikyseną, už nekarto- 
jimą pačių lenkų nesenai jvykdy 
to puolimo prieš žlungančią Če
koslovakiją. Mūsų valstybė šil
tai priglaudė lenkų karo pabė
gėlius ir karius, kurie internuo
ti vėliau visdėlto rado galimy
bės pasiekti laisvame pasaulyje 
besiformuojančius savo dali
nius. Praktiškai juk vistiek ir 
mes ir lenkai šiandien būtume 
tokioje būklėje, kokioje esame. 
Tačiau ano momento mūsų val
džios laikysena nepaliko kartė
lio nei pas alijantus, nei pas vo
kiečius, nei pas pačius lenkus. 
Nedarysime gal antrą sykį tų 
pačių klaidų ir nevaizduosime 
didesnės valstybės, negu iš tik
rųjų esame. Turėsime surasti 
būdą geriau sugyventi su savo 
kaimynais. Ta prasme to meto 
mūsų valdžios pasielgimas gali 
duoti santykių su lenkais išly 
ginimui gana palankų psicholo
ginį pagrindą, panašiai, kaip 
žmoniškas elgimasis su vokie
čiais Lietuvoje pirmaisiais po
kario metais yra atnešęs mūsų 
tautai labai daug moralinio kre
dito pas vokiečius ir visame lais 
varne pasaulyje.

Mūsų bendradarbis p. K. Moc 
kus sav0 straipsnį baigia šiuo 
paraginimu daugiau rūpintis 
tuo klausimu ir daugiau dirbti, 
būtent:

Nesenai Vilniaus krašto lie

PaTtijųi platformų 

patrauklumas

Šių metų rugpjūčio mėnuo bu 
vo labai judrus ir darbingas mū 
sų didžiosioms politinėms parti
joms, kad paruoštų įtikinančias 
rinkimines platformas. Reikia 
gi prieš rinkimus pasakyti ko 
siekiama socialiniame, ekonomi
niame, kultūros ir politikos gy
venime ir kas bus vykdoma lai
mėjus Prezidento, Senat o ir At
stovų Rūmų rinkimus. Dėl šio

reikalavimams ir atitinkamai de 
rinama pagal ūkiškąjį krašto 
pajėgumą.

Partijų nusistatymas šiuo 
k'.i-jsbnu

Respublikpnų partija smulk
meniškai nęišdėarto savo pažiū
ros į socialinės globos /Sritį, o 
vien pabrėžia\Juo»ntpaf, kad ji 
jieškos praplėtimo ir pagerini
mo sveiko socialinio saugumo 
sistemos, šis principas gali bū-

abiejų politinių partijų platfor-’0 naudojamas kaipo pakanka-
mas pagrindas didinti dirban
čiųjų pajamas, pav. keič'ant nu
statytą minimalinj darbo valan
dos atlyginimą ir draudžiant

Bet”te*kstaš 7ar^ ' "galutinai "T*4* Už parytus ^rb° 
vienetus ar pagamintas prekes.

mų tekstai išėjo patrauklūs. Tie 
siog sunku yra atskirti kurios 
politinės partijos rinkiminiai už 
simojimai yra žavingesni.

tuvių kovotoju atątųvąi yra įsto 
ję į bendrinę hiūsų kovos organi 
zaciją — Vyr. Lietuvos Išlais
vinimo Komitetą. Netenka abe
joti, kad tas faktas suaktualins 
Lietuvos rytų reikalus mūsų po
litinėse sferose. Nedaug šian
dien galime tarptautinėje are
noje, tačiau galime daug kam 
pasirengti. Rytų sienų proble
mos iškils nubrėžiant naują Eu
ropos žemėlapį ir mes su savo 
rimtomis studijomis, kurių dar 
labai trūksta, turime būti pasi
rengę reikšmingai prisidėti prie 
galimai teisingesniu pagrindu to 
kio žemėlapio sudarymo. Taip 
pat galime ir turime aktyviau 
pasipriešinti prieš laisvojo pa
saulio mokslo bei politikos žmo
nių daromas klaidas tais klau
simais. Darbo yra labai daug 
ir linkėkime, kad anų sunkių 
dienų atsiminimai prisidėtų prie 
dabartinių dar sunkesnių dienų 
nuotaikų praskaidrinimo ir re
alaus darbo sustiprinimo.

nuspręs balsuotojo pasirinkimą, 
jam reikės pažvelgti dar į par
tijos praktiškai vykdomos ar 
pirmiau įvykdytos politikos at- 
siekimus, pirmiau duotų pažadų 
tesėjimą, tarptautinės ir vidaus 
politikos įvykių raidą, tikrosios,
•o ne vien vaizduojamosios tai
kos, laisvės ir gerovių įgyven
dinimą.

Socialinė būklė

Daug vietos ir laiko reikėtų, 
kad aptartų visą respublikonų 
ir demokratų rinkiminių plat
formų tekstą: tad šį kartą pa
žvelgtame vien į visiems svar
bią vidaus politikos sritį — so
cialinę globą ir sveikatą.

Šis kraštas turi 67 milionus 
dirbančiųjų gyventojų, kuriems 
darbo pajamos yra šaltinis gy
venti ir išlaikyti šeimas. Šie 
milionai maža turi atsargų juo
dai dienai — bedarbiai ir li
goms; tad jie visi tiesioginiai 
priklauso vargo ar nelaimių die
nomis nuo socialinės globos ir 
sveikatos organizacijos.

Tiesa, nemaža yra atsiekta so 
cialinės globos srityje: turi
me neturtingiems piliečiams se
natvės pensiją, kuri, kad ir ne
pakankama, visgi bent dalinai 
lengvina senatvės naštą; turime 
socialinį saugumą (Sočiai Se- 
eurity), kuris rūpinasi dirban
čiųjų senatvės ar invalidumo 
pensija. Ši pensija nesuteikia 
pilnai pakankamų lėšų, itin 
tiems darbininkams, kurie dėl 
savo mažų turėtų uždarbių gau
na nepilną pensiją, bet visgi yra 
didelė atrama ir senatvės pa
guoda ją gaunantiesiems.

Turima senatvės, darbo ir in
validumo pensijų organizacija 
teikia viltį, kad artimoje atei
tyje pensijų normos bus dau
giau pritaikintos pragyvenimui, 
nepareinamai turėtų uždarbių 
ar įmokėtų įnašų socialiniam 
draudimui, nes “asmuo yra aug 
ščiausios svarbos” ir “Ameri
kos gerbūvis kyla tik visų ame
rikonų gerbūviui augant” anot 
prezidento Eisenhowerio.

Veikiančioji senatvės, darbo 
ir invalidumo pensijų sistema be 
didelių sunkumų gali būti pri-

Atlikto darbo atlyginimo sis
tema yra sunki darbininkui, ji 
išsemia jo jėgas ir naikina svei
katą, Dėl šios sistemos partijų 
platformos nekalba, bet, geri
nant socialines darbo sąlygas, 
ji galėtų ir turėtų būti uždraus
ta.

Demokratų partijos rinkiminė 
platforma socialiniais klausi
mais yra plati. Ji žada bendrai 
pakelti bent 20% gyvenimo stan 
dartą, didinti senatvės ir šęimos 
draudimą, anot jų teksto “De
mokratinė partija tiki, kad A- 
merika gali ir privalo imtis prie 
monių patikrinti kiekvienam pi
liečiui galimumus pilnutinio, 
sveiko ir laimingo gyvenimo”,

Paskutinė gru|)ė uiorcraičiij nukentė.įnsnj per Hirosbi ma, Japoni joj, sunaikinimą grįžta namo. Visos buvo 
atvykusios j New York, kur Monnt Sinai ligoninėj joms išlyginti nudegimo randai ant veido, rankų ir 
kojų. (1N-S)

pasiruošusių asmenų. Galima 
būtų nustatyti, kad darbdaviai, 
privatūs asmens, biznio įmonės 
ir įstaigos, viešosios ir valstybi
nės ar federalinės institucijos 
primtų į darbą tam tkrą raco- 
nalų vyresniojo amžiaus asme
nų kiekį greta jaunų kandidatų, 
kas lengvai panaikintų dabar 
pastebimą atsižvelgimą į amžių. 
Deja, apie šios padėties gerini
mą ar taisymą tiesioginiai ne
randame parašyta nei respubli
konų, neii demokratų partijų rin

Vargu ar užtenka krašto svei 
katingumui kelti vien ligoninių 
skaičiaus didinimo; reikia dar, 
kad sveikatos pagalba būtų vi
siems prieinama ir kad susir
gęs žmogus nebūtų parblokštas 
išlaidų naštos mokėti ligoni
nėms, gydytojams, vaistams ir 
kitiems sveikatos srities patar
navimams. Šie reikalai, mums

prašoka daugelio amerikonų šei 
mų finansinį pajėgumą” ir to
dėl “mes pažadame (jie sako) 
nuolatinę ir padidintą paramą 
ligoninių statybos programoms, 
o taip pat padidintą federalinę 
paramą viešosioms sveikatos in 
stitucijoms, ypatingai kaimo sri 
tyse. Mes tęsime energingai pa
remti visas pastangas, viešas

atrodo, turėtų būti tvarkoma • ir privatines, nenuilstamai ko-

socialinio saugumo srityje *kiminė9e Platformose
“mes tęsime (jie sako) kovą už 
tvirtesnę bedarbės apdraudimo 
sistemą, kuri plačiau apimtų ir 
padidintų pašalpą atitinkamai

Sveikatos reikalai

Sveikatos reikalus respubliko 
nų partija savo platformoje

kylantiems uždarbiams", todėl!sPrendžia Šiuo tvirtinimu: "Mes
žada gerinti viešą socialinę ap
saugą jos reikalingiems; neuž
miršta vyresnių kaip 65 metai

esame pilnai pasiryžę tęsti mū
sų pastovius laimėjimus žmo
gaus nesibaigiančioje kovoje

amerikonų būklės (jų yra apie!su ir Mes pa-
14 milionų) gerinimo reikalin- rcmema nemokamą polio akie- 
gumas 'PU paskirstymą, kad apsaugo-

Jeigu partijų pažadai būtų'Jua mil‘0nU3 vaikų nuo baisios 
nuoširdžiai ir tuojau vykinama,1 P010 ligos- Respublikonų va- 
tada visa tauta pajustų sociali- dov>'ba. P“**"® federalinę pa
neš gerovės praplėtimų visiems, ramą statybai, pabrėz
nepareinamai jų turtingumo ar 
uždarbių didumo.

Mes tvirtai tikime, kad tai ga 
Įima atsiekti tinkamai paruošta 
socialine organizacija, kaip to 
jau yra atsiekta mažiau turtin
guose kraštuose, nei Jungtinės 
Amerikos Valstybės, pav.: Da
nija, Norvegija, Švedija, Vokie
tija ir t.t.

Daug prisidėtų socialiniam 
gerbūviui uždraudimas visose 
įmonėse ir įstaigose, kaip pri
vatinėse taip ir savivaldybių, 
valstybės ir federalinėse a be

žvelgti į amžių samdant darbi
ninkus ir tarnautojus.

Šis dalykas sunkina daugeliui 
vyresniojo amžiaus asmenų pa
sirinkti geresnį darbą ir tam 
tikslui keisti darbovietę. Vargu 
yra moraliniai ir ūkiškai pagrįs 
ta vien jaunus ar jaunesnius 
asmenis statyti pirm vyresnio

taikinta pensininkų gyvenimo amžiaus savo patyrimu darbui

daima pigžtus kašto rūpesnį gy 
dymo nuo chroniškų ligų ir spe 
cialius senesnių asmenų reika
lus, o taip pat padidino federa
linę medicinos pašalpą jos rei
kalingiems. Mes reikalavome di
džiausių padidinimų tyrimo lė
šų betkada jieškotų vieneriems 
metams, kad suintensyvintų ko 
vą su vėžiu, proto, širdies ir ki
tomis baisiomis ligomis. Mes 
drąsinome didesnį išplėtimą ir 
pagerinimą laisvo sveikatos 
draudimo ir skatiname, kad per 
draudimas ir sutelktiniai patvar 
kymai būtų leisti šį progresą 
pagreitinti”.

Ši respublikonų partijos svei
katos reikalais platformos iš
trauka nėra pakankamai kon
kreti; būtų naudinga išgirsti 
rinkiminėse vadų kalbose dau
giau išvystytą ir konkrečiau for 
muluotą sveikatos reikalų tvar
kymo programą, kuri galėtų pa
traukti balsuotojus.
= fe

daugiau socialinės globos ir so
cialinės sveikatos tarnybos, bet 
jokiu būdu ne biznio pagrindais.
Sveikatos globos srities pažan
giuose kraštuose ligoninės ir gy| bais ir žygiais, 
dymas yra visiems prieinami ir 
jų patarnavimai pigūs arba vi
sai nemokami.

Moderniu sveikatos reikalų 
tvarkymu JAV, dėl savo pažan
gos medicinos mokslų ir prakti
kos srityje, galėtų būti pavyz
dys kitiems.

Programinis respublikonų rin 
kiminės platformos padrąsini
mas plėsti laisvą sveikatos drau 
dimą neiveda sacialinės medici- 
fiiškosios globos visai tautai, 
bet skatina privatinių draudimo 
bendrovių veiklą.

Kova su ligomis ir rūpesnis 
žmonių sveikata nėra pelno šal
tinis draudimo bendrovėms, gy
dytojams ar jų pagalbiniam per 
sonalui, bet vien tik tarnyba 
artimui, šios tarnybos tinkamos 
organizacijos galima atsiekti į- 
vedus tam tikrą prieinamą vals
tybinį draudimą nuo ligų ir rū
pinimąsi sveikata, suteikiant vi
siems apdraustiesiems ir jų šei
moms nemokamą arba lengvai 
prieinamą medicinos pagalbą, gy 
dymą ligoninėje, operacijas ir 
vaistus.

Ši išganinga reforma nepa
verstų krašto socialistiniu ir 
neatimtų privatinių asmenų ini
ciatyvos, o vien tik užtikrintų 
visų, socialinį saugumą ir palen
gvintų, itin neturtingiems, rū
pintis sveikata.

Demokratų partija supranta, 
jos platformos teksto žodžiais 
tariant, kad “ligoninės kaštai

vai su ligomis”. Tai yra tikrai 
gražūs žodžiai; gera būtų, kad 
būsimas 15-tas Kongresas juos 
paverstų visiems naudingais dar

Abi partijos sveikatos reika
lais, deja, neturi konkrečiai iš
dėstytų sumanymų savo rinki
minėse programose. Gaila, kad 
ši svarbi sritis vis dar laukia 
skubių darbų; mes tikime, kad 
jau atėjo laikas JAV tapti pa
vyzdžiu visam pasauliui gyven
tojų socialinio gerbūvio srityje. 
Šiame laimingajame, demokra
tijos ir laisvių krašte tai yra 
lengvai atsiekiama ir materiali
niai pakeliama.

AR ŽINOTE -

kad galite įsigyti:

Radiją ...................................... nup $12.50
Televiziją .............................. nuo $80.00
Fonografą .............................. nuo $17.50
Vokišką radiją ..................... nuo $55.00
HI-FI fonografą.................. nuo $79.00
Dulkiasiurbli .................. nuo $45.00
Elekt r. skutimosi mašinėlę r— $14.05 
Elektr. laikrodi -(žadint.) nuo $3.95 
TV* anteną .... .- .. . . . .^ nuo $2.50
ff' daug kitų elekt.. reikmenų už že
mas kainas.

Viskas garantuojama
, >?•

C
TELEVISIOn

sales - Service)

8av. lni. A. SEMENA8 
$891 S. Halsted — IjLilffside 4-5005

B ELĖ MAŽA LAITE

PJŪTIES METAS
ROMANAS

mas rankas į stiklinę. Jis junta, kad brolis negali su- Kokie Tavo keliai, Viešpatie, — galvoja kunigas 
rišti tokių daikų, kaip mėsa ir ašaros, ir liūdnai tę- Kazimieras žiūrėdamas į brolį ir klausydamas. Balsas
si®: — Bet taip buvo. Aš galvojau apie karą, ir kur 
tuo metu buvaus numestas. Už vieną dešros griežinėlį

tas įsigeria į jį iki pačių sielos pakraščių ir tenai dau
žosi ir verkia, pasikartodamas — jis buvo girdėjęs,

83 tęsinys

Kokiu teismu teisite, tokiu 
ir jūs būsite teisiami. Mat. 7,.2

Ateities pasaulis teturės tik 
dvi socitines: Maskvą ir Romą; 
turės tik dvi šventvietes: Mask
vos raudonąją aikštę ir Romos 
Šv. Petro baziliką; turės tik 
du žiburius: komunistų raudo
ną vėliavą ir raudonos eucha
ristinės lempos žėrėjimą.

Vysk. Fui ton Sheen

Darbas yra visų geriausias 
vaistas kūno ir dvasios sveika
tai laikyti, tam, kad žmogus 
pats savimi tenkintųsi. Darbas 
yra tautos subrendimo, kultū
ringumo ir nepriklausomybės

— Palauk, dabar atnešiu arbatą, — sako kunigas 
ir išeina vėl — Mykolas stačiomis, pirštais paima ga
baliuką dešros, įsideda į bumą, ir ūmai pasijunta keis
tai nuveiktas: tai padvelkė kadugiais, mėsos rūkymu, 
ir vėl jis buvo savo tėviškės kadugyne, ir žinojo, kad 
jau nebus, ir — jo gomurys karčiai susispaudė. Jis 
galvojo apie numirėlį netoli — nebus daugiau klebono, 
šito, kuris išėjo — ilga vingiuota upe bėgo kelias, visi 
daiktas iš kūdikystės, iš jaunystės, iš laisvo krašto, bė
go nusigrįžę, ir bangos paskui juos užsiskleidė. — Deš
ra ir patriotizmas, — pasakė jis pusbalsiai, — kaip 
gerai, kad žmogus yra seifas, — pagalvojo, ir jau ku
nigas vėl buvo su juo.

Jis įpylė abiem arbatos ir žiūrėjo, kaip Mykolas 
godžiai valgė, — skalsink Dieve, — galvojo kunigas, 
— vargšas berniokas, toks alkanas.

Kaip geriau pradėti, — galvojo Mykolas, — už-
lenkti stačiai, ar eiti labai aplinkui? Kalbėti kaip mi- 

saikas. Darbas neturi kojų, pats.niai, ar taikyti į asmenį, atrasti vieną mažą taikinį, 
į mus neateina. Reikia patiems'kaip aguoną, nors tokį?
jieškoti visur ir visada. \ — Nepatikėsi, kad aš vos nepravirkau pirma, pa- tau nieko kas neverstų mus smėliu, sausu ir trupan-

/. Jablonskis ragavęs dešros, — sako truputį pasilenkęs ir šildyda- čiu, iš kurio vieno negali pastatyti namų.

būčiau atidavęs po-ordiną. O jie, žinai, krauju apmo- kad o brolis garsus ir pavoingas kalbėtoas, nes įkal- 
kėti. — Jis pakėlė akis stačiai į brolio veidą. — Su
pranti, kalbu ne apie dešrą, bet apie tokią — ji juk 
panaši į mūsų, namuose. Tėviškė. — Jis nutilo ir lei
do taksėti tylai, kaip dideliam laikrodžiui, ir jis juto 
brolift širdį einant, sunkiai ir liūdnai. — Matai, — gal
vojo jis, tu neturėtum rūpintis žemiškais daiktais, kaip 
tėviškė, bet esi silpnas.

— Netrukus nebebus tokio žodžio tėviškė, — jis 
susijuokė karčiai, — žmogus begalės sakyti: aš gimiau 
kolchoze. — Jis pajuto, kad brolio akys yra pilnos ge
dulo, ir pajuto pats kažinką, kas jį prirėmė prie spyg
linės tvoros: juk jis ne tiktai pasakoja parengdamas 
brolį, jis pats žino, kokia bjauri tiesa yra tai. Jis jau 
nenorėjo kalbėti nieko, tiktai išeiti. Kur? Kur buvo 
durys išeiti iš šio krašto ir iš savęs ? — Reikėjo stum
ti save tolyn, kaip kalinys skaldykloje velka vežimą 
akmenų su vienu aukso grūdu — ne sau. Bet juk jis 
sau vilioja brolį — jis atsimena, ir vėl kalba: .

— Tuojau nebebus nieko jungiančio tautą, išsky
rus vergiją, tačiau juk pančiai būryje nešami nepa- 
lengvėja, jie tiktai varžo: jeigu aš guliu, kitas nori sto
vėti. Mus gražiai skaldo darbas — varžybos, ne talka.
Ir mokykla — ne mokslas, tik propaganda. Aš nema-

ba net tam, kuris pirma atėjo tvirtas ir priešiškai nu
siteikęs. Bet kas gi jį pažino? Jeigu jis šitaip kalba, 
kaip nūnai? Kokiai rolei jis yra pasirengęs, kankinys 
ar gelbėtojas, kovotojas klasta, vidaus griovikas, prie
šas priešams jų viduryje, kaip bacila? — Koks baisus 
turi būti jo gyvenimas šitaip slėptis, net nuo motinos. 
Jokios paramos žodžio, tiktai keikimus matyti ir justi 
iš savųjų — taip, net iš brolių. Koks jis nuostabus, 
galingas ir gražus. — Kunigas žiūrėjo į brolį ir gailė
josi savo kiekvienos minties, kuri pirma buvo smer
kusi šitą drąsų ir ištvermingą atsiskyrėlį.

— Tu nemanyk, kad kas vėliau pasikeistų, — kal
ba Mykolas niūriai, — ir galvoja: — tai aš sau pats 
sakau. — Ir garsiai kalba: — Tiktai blogiau. Tiktai 
kasdien bus blogiau. Tai ne praeitieji vieneri metai. 
Dabar bangžuvė ne tiktai prarijo pranašą Joną, ad tas 
paskui išlįstų gyvas, — ji sudraskė jį į gabalėlius. O 
juk tokių stebuklų nėra užrašyta, kad prikeltų skute
lius, kaip vienumą — jeigu ir numirėlis atsikelia, jis 
buvo gulėjęs ištisas. — Per jį ėjo smulkus karštligės 
šiurpas, kai jis aiškino broliui — ir sau — ateitį. — 
Bet mes dar turim vieną vietą būti ir išlikti lietuviais.

Kunigo Kazimiero širdis beldė ir tilo — ką jis 
dabar išgirs?

(Bus daugiau)
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Iš ALTO CLEVELANDO 
SKYRIAUS VEIKLOS

Alto skyriaus valdybos posė
dis įvyko š. m. rugsėjo 14 d. 
Jokūbaičių bute. Pirm. L. Lek- 
nickas iš priimto metinės veik
los plano pateikė darbotvarkę, 
kas pirmoje eilėje svarstytina 
ir vykdoma.

Ankstyvesniame Alto valdy
bos posėdyje buvo nutarta pa
kviesti Vliko pirm. p. Joną Ma
tulionį d Clevelandą, kad pada
rytų viešą pranešimą Cleveian- 
do lietuvių visuomenei.

diečiams, kad vėl turėsime pro
gą išgirsti mieląją solistę. A. P.

TRUMPAI

— Sol. Aldona Stempužlenė
praėjtisį sekmadienį dalyvavo 
Cafsrelli kompanijos “Rigolet
to” operos pastatyme, atlikda
ma Magdelenos rolę. Pati di
džioji Clevelando spauda apie 
pastatymą šiltai atsiliepė. Prieš 
vaidinimą didieji laikraščiai bu
vo įsidėję jos nuotrauką.

— Skautiškas vakaras ren
giamas spalio 20 d., šeštadienį,

Gavus iš p. J. Matulionio print lietuvių salėje Clevelando skau 
cipinį sutikimą, valdyba nutarė čių Neringos ir skautų Pilėnų
p. Joną Matulionį pakviesti į 
Clevelandą š. m. spalio 7 d., 
(sekmadienį), kad 11:30 vai 
lietuvių salėj padarytų Clevelan

tuntai šį skautišką vakarą ski
ria jaunimui ir vyresniesiems. 
Vakaro programą sudarys a- 
biejų tuntų sueiga Lietinių

do lietuvių visuomenei viešą pra! Skautų Sąjungos 38 metų gyva- 
nešimą. Po pranešimo bus pa-J vimo sukakčiai paminėti. Bus 
klausimai ir pirm. Jono Matulio-1 laužo programėlė ir vėliau pasi
nio atsakymai. linksminimas — šokiai viršuti

nėje salėje. Apatinėje salėje 
skaučių ir skautų tėvai ruošiaAlto Clevelando skyriaus 

susirinkimas., , , . „ , ,. ... jaunimui ir svečiams įvairių uz-Valdyba nutarė saukti Alto,, ... , . . . . ,, . kandžių. Jaunimas ir visi skauClevelando skyriaus narių susi-i ....... .tų bičiuliai maloniai prašomi tąrinkimą š. m. spalio 28 d. 11:30 
vai. lietuvių salėje. Darbotvar
kėje numatyta: valdybos veik
los pranešimas, patiekimas me
tinio veiklos plano, diskusijos 
dėl pranešimų ir patiekto meti 
nio veiklos plano, paklausimai 
ir patiekimai naujų sumanymų

vakarą praleisti drauge su skau 
tiškuoju lietuvišku jaunimu.

— Algis J. Kasulaitis, nese
niai grįžęs iš Korėjos, kur atli
ko karinę prievolę, pradėjo pre- 

. | kybinės administracijos studijas 
Western Reserve universitete. 
Be tiesioginio studijinio darbo, 
Algis aktyviai dalyvauja visuo
meniniame veikime, ypač ateiti
ninkuose.

— Lituanistinės mokyklos tė-

Pabaltiečių pasitarimas
J. Daugėla pranešė, kad š. m. 

rugpjūčio mėn. įvyko pirmas 
Clevelande gyvenančių pabal- 
tiečių pasitarimas. Iš lietuvių! vų susirinkimas šaukiamas spa-
dalyvavo keturi Alto skyriaus1 lio 14 d. tuoj po pamaldų. Vieta 
valdybos nariai, iš latvių ir es- bu3’ pranešta kitame numery ir
tų — po vieną atstovą. Tartasi 
dėl bendros veiklos. Iš pirmųjų 
pasitarimų išsinešti geri įspū
džiai ir tikimasi, kad ateityje 
pasiseks užmegzti glaudesnį ben 
clradarbiavimą ir veikimą.

VLIKO PIRMININKO 
PRANEŠIMAS

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

TAI BENT LAKŪNAS

llionms Fitzpatrick iš Emerson, N. J., laimingai lėktuvu nusileido į St. Nicliola. ir 191 gatvių sankry
žų New Yorke. Liudininkai pasakoja,, kad jis gėręs saliflne, jmj to nuvykęs į aerodromą ir išskridęs su 
Cessna 140 tipo lėktuvu. Jis pats betgi sako, kad motorui sugedus buvo priverstas čia nusileisti; Noi's 
viskas baigėsi laimingai: nė lėktuvas nesužalotas, nė niekas nesužeistas, tačiau už šį žygį turės teisino 
atsakyti. . . (INS)

jos — akt. P. Maželio. Tą die
ną bus du spektakliai — 2 ir 
6 vai. p. p. Sį gražų veikalą ver 
ta pamatyti visiems — ir jau
nimui, ir suaugusiems.

— Romanas Kasperavičius,
šiemet baigęs gimnaziją, labai 
uoliai ir sėkmingai dirbęs su at
eitininkais, praėjusiais metais 
buvęs moksleivių ateitininkų 
kuopos pirmininku, ateinančią 
savaitę išvyksta į Šv. Kazimiero 
Kolegiją Romoje siekti kuni

gystės. Mielam Romanui linki- maldos Šv. Jurgio bažnyčioje, o 
me sėkmės ir ištvermės! j po pamaldų svečiai ir nariai ren

— LRKSA Ohio apskritis ren
gia organizacijos 70 metų su
kakties minėjimą spalio 14- d.

kasi vaišėms lietuvių salėn. Vai
šių šeimininke pakviesta Paulė 
Glugodienė, nuoširdi Susivieni-

lietuvių salėje. 10 vai. bus pa- jimc veikėja. Biletų galima gau

0^

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue Tel. LA3-67P 
AUGUST SALDUKAS Prezidento*

ti ir spaudos kioske šį sekma
dienį.

Norintieji sumokėti už L. En
ciklopedijos IX tomą, prašomi 
tai padaryti šį sekmadienį spau 
dos kioske. S. G.

NEBUVO PAINFORMUOTI

“Draugo” ' korės pondentas 
(žiūr. “Draugas” Nr. 228) ap
gailestauja, kad Clevelando LB 
apylinkė nesveikino latvių ka
talikų vyskupo Juozapo Ran- 
cano, jo lankymosi metu Cleve
lande, kai sveikino kaikurie ki- 

I ti. Tenka pareikšti, kad tie, ku
rie organizavo vysk. J. Kanaa
no pagerbimo pietus ir jį svei
kino, nerado reikalo apie tai pa
informuoti kitų. Todėl LB apy
linkės valdyba, nežinodama a- 
pie vysk. J. Rancano atvyki
mą — lankymąsi, nesveikino.

J. Virbalis,
Valdybos Pirmininkas

r-- 1

P&J. JOKUBKA
W, DEIMANTAI IK LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Iv Taisymai
4077 So. Archer Avė. 

Chicago 32. III. — Tel. LA 3-8017

Kiekvienu momentu žmogus 
rizikuoja; tai jo gyvenimo są
lyga — pradedant šeimos suku 
rimu bei gyvybės .perteikimu iki 
didžiųjų pasaulinės politikos už
simojimų._________ J. Maritain

t?lev7s76m~specTalT'
RCA Vlctor — 21” Console

$139 95
ROOSEVELT FURNITURE CO. 
2310 W. Roosevelt Rd., SE 3-4711
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ŠTAIARAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
visokių Rūšių 
HEDŽIAG4

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Pret
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Rastino atldara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro Ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų Ir 

tolimų distancijų, gaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontier 6-1882 
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NARIAI LIETUVIU TAIP. IR SKOLINIMO

per' radiją. Tėvai maloniai pra
šomi tą dieną dalyvauti svarbia
me pasitarime, nes tik tėvų nu
sistatymas nulems tolimesnį mo 
kyklos klestėjimą.

— IB Clevelando apyl. v-ba 
prašo visus tėvus leisti savo vai 
kus į lituanistinę mokyklą, ta 
mokykla domėtis, ją remti ir

Šį sekmadienį, spalio 7 d., lie- visas pastangas, kad ji ga- 
tuvių salėje Vyriausiojo Lietu- Į^tų išsilaikyti *r tęsti sunkiai 
vos Išlaisvinimo komiteto pirm. įkainuojamą lietuvybės išlaiky- 
Jonas Matulionis padarys Cle-^ mo darbą.
velando lietuviams pranešimą! — I’iž, Stp. Matas - Matuse- 
aktualiaisiais politiniais ir Lie- vičius, siekiąs magistro laipsnio 
tuvos laisvinimo organizacijos metalurgijoje, Case Instituto pa 
klausimais. Po pranešimo bus kvostas specialiu lektoriumi me- 
diskusijos ir paklausimai. Visi talurgijos departamente. Ste- 
Clevelando lietuviai kviečiami ponas praėjusį sekmadienį taip1; 
galimai gausiau šiame praneši-į Pat išrinktas Korp! Vytis Cle-! 
me dalyavuti. valando skyriaus pirmininku.

Tą pačią dieną 6:30 vai. va-į sekretoriumi išrinktas Vytautas 
kare toje pačioje lietuvių salė- Muliolis.
je Demokratinių Grupių Prezi-1 — Kvn. dr. K. širvaitis, ilgus 
diumas rengia pirm. Jonui Ma- metus vikaravęs Šv. Jurgio pa- 
tulioniui pagerbti vakarienę — rapijoje, spalio 7, 8 ir 9 dieno- 
koncertą. Koncerto programą1 mis s-’kys pamokslus Šv. Jurgio 
atliks solistė Juzė Krištolaitytė, i parapi jos bažnyčioje 40 valan- 
prie pianino — Regina Brazai- dų atlaidų metu.
tienė. Visi maloniai kviečiami _ Spalio 21 d. Clevelando a- 
vakarienėje dalyvauti. Vakario į pylinkės “Vaidilos” teatras lie- 
nės — koncerto biletų kaina 2 tuvių salėje suvaidins “Brandos 
dol. asmeniui ir 3 dol. šeimai, atestatą”. Režisūra ir dekoraci- 
Kvictimus vakarienei iŠ anksto —■   ,
galima gauti pas visus prezi-! PASIRINKITE DOVANAS 
diumo narius. TKRROJK!

Apsirūpinkite laiku 

apšildyti savo butę.

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $28.00 
pas

Roosevelt Furniture

Company 
(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2310 VVest. Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711
Ncllic Bertulis Ir I’cIIk I&audoain,

savininkai

Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 
vai. vak. I’irinad. ir Ketvirtad. iki 
9 vai. vak. ir Sekinad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4; 30 vai. po pietų.

MOVINCSUNJSMS PEIimus^
IŠ TOLI IR ARTI *^>3

NAUJI OIDCU TU O KAI- NAUJAUSI KRAUSTOMO ĮRANKIAI
Ilsų Merų PATYRIMAS-P/SUS IRSĄtlNIK6AS patarnavimas

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Alkmok 5*9209

B-VTŲ LYGOS. KURIOS®

Kiekvieno Santaupų Apdraustos Iki SI04)00.00 
i R

Paskolos Duodamos Ramo įgijimui 
lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINOS & LOAN ASSN.
6234 S. Western Avė. ' Chicago 36, 01.

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI - FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 So. Haisted St. CAIumet 5-7252

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

DISTRSCT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, UI

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

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

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

UHIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, UI

DAINUOJA KRIšTULAITYTfc
Vliko pirmininkui J. Matulio

niui lankantis Clevelande spalio 
7 d„ Lietuvių Politinių Demo
kratinių Grupių Prezidiumas jo 
pagerbimui rengia vakarienę — 
koncertą lietuvių salėje.

Koncertinę dalį atliks buvusi 
Lietuvos operos solistė Juzė 
Krištolaitytė, kuri yra labai 
mėgstama lietuviškosios visuo
menės.

Solistė dainuos lietuvių ir pa
saulinių kompozitorių kūrinius.

Tenka pažymėti, kad solistė 
Juzė Krištolaitytė šiuo metu ren 
giasi Gildos partijai būsim'aja- 
me “Rigoletto” operos pasta
tyme Chicago jc; be to dar ak
tyviai reiškiasi lietuvių kultū
riniame gyvenime.

Labai džiugu mums clevelan-

Cia didelis pasirinkimas vo
kiečių, švedų ir čekoslovakų 
kristalo, porceleno (chinos) ir 
keramikos, odinių albumų, pi
niginių, manikiurinių setų, tau
tiniais raštais pagalvėlių, ta
kelių ir juostų, iš medžio drož
tų koplytėlių, kryžių ir vyčių.

Gintaro papuošalai, gražūs 
ir labai pigiomis kainomis. Vi
sos lietuviškos knygos. Visos 
lietuviškos ir klasiškos muzi
kos plokštelės (rekordai): ope
ros, operetes, simfonijos, ari
jos ir kt.

Prekės ir jų katalogai siun
čiami į visus kraštus.

Adresas: Terra, 3333 South 
HnlMed Street,’ Chicago K, III.
Tel. LA 3-0427.

N

NUO U ZStSEN ujusių 
SKAUDANČIŲ VAIZDŲ

(K AfV.RŲ ODOS LIGŲ
TV. kurio Kenčia ouo SENŲ *T 

HKij Ir 8K.AUD21Ų 2AJZDŲ, 
oeKH.il ramiai * sėdėti Ir naktim,* 
miegoti, nes Jų užkibo nėjusi o. žatadoa 
niežti ir akauda. Kad pašalinti tų 
aiefcfljiiuų ir skaudėjlr.4 senų atvi
rų Ir skaudžių taUaų. uždėkite 
t-EOULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybei, palengvini, juau skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak- 
]. Vartokite Jų taipgi nuo skau

džių nudegimų. Ji talpg* pataline 
aležėjlma ligos vadinamos PHORIA- 
3X8. Taipgi paAalina perMjlmų Ilgos 
radtnamos aTHI.ETE'8 FOOT, su
stabdo džlovlnlmg odos Ir perplySlmų 
tarppirAČlų. Tra tinkama vartoti nuo 
Įtinstančios, suskilusios odos dedlr- 
rlnlų, odos išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
,Įrodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gsra gyduoĮ" nuo te
virstai ų odos Ilgu. Ls
gulo Olntment j ra 
parduodama po T S 
at.. 11.18. Ir 18.60.
Pirkite vaistinėse Chl 
sago] Ir apylinkėse—
Vfllvvaukes, Wlsc.,Os 
ry. Ind.lr Detrolt, W- 
ihlgan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
nsy ordsr |

LKGULO, Department D. 
5618 W. Eddy St. Chicago M. IIL

(MUFFLERS INSTALLįED FREE)
Ford 41-53 ....................... $8.25Murcery 49-51 .................. $8.95
Chev. AJI 1937-53 ........ 8.25 Olds, fi eyl. 41-50 ........... 8.20
Chevrolet 54-55 .............. 9.95PlVmouth 42-56 ................ 9.95
Chrysler 6, 42-52 .......... 9.91 Pontiac 37-54 .................... 8.95
Dodge 6, 42-56 ............... 9.95Buick 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. ČESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

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

įstaigoje — BRIGNTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Iki $10,000,00 -

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorių*

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad., penktad. Ir 
isfttad. • vai. ryto Iki 4:10 p.p.

Trsčlad. ( ryto Iki 11 vai.
Kstvlrtad. » vaL Iki ė vai. rak.

=====

SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBN00K 5*8202

S E L F 
SERVICE

Spalio . Gctober mėn. 4, 5, ir 6 cftenom

•M
1IENNESSY, 3 STAK COGNAC Flfth

MARTELE, COLRVOISIER OR BISQUIT

$4.98TURĖK STAIi COGNAC Fifth

M ET ANA imported 5 star brandy Fifth $5.49
GRAIN ALCOHOL. 190 Proof

USP Fifth. $4.89
IMPORTED MI'MMS OR PIPER UEIDSIECK

CHAMPAGNE Z
$3.98

,MANI)OUREMA (GOLI) DROPS) WINE 5th $2-59
UINZANO VERMOUTH t

Sweet or Dry Fifth $1-39
VANDERFLIP DUTCH CHERRY, 

Rasberry or Black Current Wine Fifth $1.59
CHARTREUSE (Yellow), 86 Proof Fifth $5.95

BLACK FORRKST IMPORTED
KIRSCHWAS8ER Fifth S65S

■ .y— -Į 38

oeKH.il


Penktadienis, spalio 5, 1956 DIENRAPTTS nTNUTAR TLLINOTS

E?

ŠEŠTADIENĮ, SPALIŲ MEN 6 D. 7:30 V AL. V AK. — WESTERN BALLROOM SALĖJE, 3504 SOUTH WESTERN AVENUE, ĮVYKS

A. L. Mokytojų Są-gos premijos įteikimo Koncertas - Balius
Programoje: 1. Premijos įteikimas laimėjusiam jaunimo scenos veikaliĮ konkursą 

laureatui ir paties autoriaus išpildoma ištrauka. 2. Lietuvos Valstybės Operos solistė 

ranka 2. Lietuvos Valst. Operos solistė ALODIjR DIČIŪTE-TREčIGKIENE. 3. Garsėjanti

balerina VIOLETA KAROSAITL 4. Metropolitan Operos solistas ALGIRDAS BRAZIS. 

Akompanuos Genovaitė Aleksiūnaitė. Šokiams gros Br. Jonušo kapela.

Bufete skanūs namie gaminti valgiai ir gėrimai. Pakvietimai $2., moksleiviams ir studentams $1.

SPORTO APŽVALGA
(Atkelta iš 3 psl.)

sijos — Vokietijos, nes Vokie
tijos rinktinę sudaro abiejų — 
Rytų ir Vakarų — zonų žaidė
jai. Tai gal vienas sporto lai
mėjimas prieš politiką.

Iš šiaudo priskaldė vežimą

Visi skaitėme apie garsiosios 
rusų lengvaatletės Ninos Po- 
nomarevos incidentą Londone. 
Ji buvo apkaltinta keletos pigių 
skrybėlaičių vagyste. Po pus-i 
valandžio visi Londono laikraš-l 
čiai didžiulėmis raidėmis
nepaprastą įvykį. Sekančią die
ną tačiau veltui perukuotas ang

buvo pranešta rusų vadovams. 
Jis pareikalavo šį įvykį užmirš
ti, arba,palaikydamas Niną, bus 
priverstas atšaukti rungtynes. 
Dar pridūrė, kad turbūt bus at
siradę tokių, kurie šių rungty
nių nenorėjo...

Galbūt. Tačiau tūkstančiai bi- 
letų jau buvo išpirkta, tūkstan
čiai Anglijos ir likusios Europos 
sporto mėgėjų htikė šių rung
tynių, tikėdamiesi gerų pasek
mių. Artėjant olimpiadai, ang
lų ir rusų lengvaatlečiams šios

skelbė runS^yn®s buvo svarbios, nes 
buvo norėta išbandyti jėgas.
Tačiau labiausiai nusivylę buvo

lų teisėjas laukė jos pasirodant, .garsieji bėgikai Pirie, Chataway

ALGIRDAS BRAZIS

Šis Metropalitan operos solistas

SČ. BOSTONO ŽINIOS
ALRKF JUBILfiJINIiO 

KONGRESO INFORMACIJOS

Kongresas pradedamas pa
maldomis Šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje penktadienį, 
spalio 12 d., 10 vai. ryto. Pa
maldas laiko J. E. vysk. V. Briz 
gys, pamokslą sako prel. J. Bal- 
kūnas. Kadangi tą dieną yra 
Kolumbo šventė, tai daugumas

dainuos A. L. Mokytojų s-gos kon- žmonių nedirba ir galės daly-
oerte-baliuje šių m. spalių 6 d. 7:30 ,_______ __ ,j /
vai. vak. Western Ballroom salėje,
3504 So. IVestern Avc. Sekmadienį, 
spalio 7 d. 3 Vai. 30 uiin. dalyvaus 
Balio koncerte Lietuvių auditori
joje.

teisme. Veltui jos jieškojo ir 
garsusis Scotland Yard; ji jau 
nedideliu tusų laivu buvo pake
liui į namus. Tuo šis incidentas 
kasdieniniame pasaulyje be jo
kių pasekmių ir užsibaigė.

Nelaimei, to viso įvykio auka 
tapo sportas, aiškiai šį kartą 
pralaimėjęs politikai. Pirmą 
kartą Londone turėjo įvykti 
lengvosios atletikos rungtynės1 
tarp Rusijos*ir Anglijos. Jos 
dėl šio smulkmeniško, keleto do 
lerių vertės, įvykio nevyko! Ru 
sų vadovas pareiškė, kad jis, 
gerai pažindamas Niną, yra įsi
tikinęs jos nekaltumu, ir čia bu
vo įvykęs arba paprastas nesu
sipratimas dėl jos anglų kalbos 
nežinojimo, arba... nevykusi pro
vokacija, ką rodo toks greitas 
alarmas spaudoje ir perdavimas 
įstatymų žinovams bei vykdy-

ir Kutg, kurie iš šio susitikimo 
tikėjosi net pasaulinių rekordų. 
Anglijos lengvosios atletikos są
jungos pirmininkas bandė visais 
būdais šį incidentą užtušuoti, ta
čiau jo pastangos atsimušė į 
perdaug jau nelanksčius įstaty
mų vykdytojus. Dar daugiau: 
pagal 1881 m. įstatymą kiekvie
nas nusikaltėlis, pagautas Com- 
monwealth ribose, turi būti pri
statytas Anglijos teismui. Įsi- 
vaizduokie sensaciją olimpinių 
žaidimų metu Melbourne: ru
sų lengvaatletė suimama aust
ralų policijos... Atrodo, kad vis 
dėlto tiek toli nebus einama. 
Nors žymiai geriau anglai bū
tų padarę, pasekdami švedų pa
vyzdžiu, kai prieš keletą metų 
vienas Rytų Europos sportinin
kas, sugautas panašiame atsiti
kime, buvo pristatytas savo va
dovybei, o rungtynės be jokio

mes, ka dateinančiais metais ir 
čia dalyvių skaičius bent padvi
gubės.

Prieš baigiant, apie šeštąsias 
žaidynes Detroite reikia pami
nėti, kad vyrų ir moterų klasė
se klubiniu nugalėtoju lengvai 
išėjo Chicagos LSK Neris, palik 
damas kitus sporto klubus gero
kai atsilikusius. Taškai skai
čiuojami iš abiejų ratų varžy
bų. Tuo būdu diplomatijos šefo 
pereinamoji taurė šiemet pate
ko į Neries rankas. Tuo tarpu 
mergaičių, jaunučių ir jaunių 
klasėse dėl Fasko pereinamos 
taurės vyko taškų varžybos 
tarp Toronto Aušros ir Detroi
to Kovo. Šią taurę išėmėt lai
mėjo Detroito Kovas, surinkęs 
102 taškus, gi aušra — 90, per
imdamas taurę iš Clevelando 
Žaibo. P. M.

vauti kongrese bei pamaldose. 
Hotel Sheraton Plaza yra Cop

ley Square. Tai yra žymiausias 
Bostono viešbutis. Jame buvo 
sustojęs ir praėjusią savaitę Bos 
toną lankęs buv. prezidentas H. 
Truman. Kongreso dalyviai tu
rės progą aplankyti tą žymų 
viešbuti. Iš kitur atvažiavę ten 
galės sustoti. Tame viešbutyje 
abi dienas vyks kongreso posė
džiai. Posėdžiai bus atviri. Juos 
galės lankyti visi suinteresuo
tieji. Svarbu, kad jie būtų gau
sūs, todėl vietos katalikų dar
buotojai prašomi rodyti jiems 
ypatingą dėmesį.

galius. Numatoma, kad kalbės 
J. E. arkiv. R. J. Cushing, Ma- 
yor Hynes, konsulas adv. A. 
Šalna ir Feder. pirm. Ad. Da
rnusis.
Iškilmingos pamaldos katedroje 

Jos bus 2:30 vai. Katedroje 
telpa keli tūkstančiai žmonių.
Lietuviai turime ją pripildyti. 
Todėl ten laukiami visi ne tik 
iš Bostono, bet ir iš kaimyninių 
vietovių — Cambridge, Nor- 
wood, Lawrence, Brockton, Wor 
cester ir kitų. Lietuviškos ir lo
tyniškos giesmės katedroje bus 
giedamos visų susirinkusiųjų. 
Reikia, kad lietuviška giesmė 
galingai skambėtų didžiojoj ka
tedroje! Tikimasi, kad tas pa
maldas aplankys visi tautiečiai, 
panašiai kaip prieš kiek metų 
lankė lietuviškas pamaldas Vil
niaus bažnyčiose.

Laukiama daug svečių 
Be jau paskelbtų programos 

dalyvių, kongrese laukiama at
stovų ir svečių iš tolimesnių ir 
artimesnių vietovių: Bus atsto
vų iš Chicagos, Clevelando, Det
roito, Philadelphijos ir kitų vie
tovių. Ypač gausiai žada daly
vauti New Yorko ir New Jersey 
apskritys. Be abi? j o gausiausiai 
turi būti atstovaujamos N. Ang 
lijos vietovės.

pats žymus katalikų darbuoto
jas, atvyksta specialiai į kong
resą iš Clevelando.

Atspausdinta- kongreso knyga !
Knygą atspausdino Lietuvių į 

Enciklopedijos spaustuvė. Joje 
yra trumpa Federacijos istorija, 
parašyta kun. dr. A. Juškos.

(Nukelta į 7 psl.)

PAJIEŠKOJIMAS

Jieškomas Petras Jasinskas, s. 
Povilo, į Ameriką atvykęs prieš 
pirmąjį Didijį karą, gyvenęs Cliira- 
«®je.

Jis pats arba žinantieji apie jį 
prašomi atsiliepti jo brolio Svogū
nui šiuo adresu:

JOHN B0GWILL 
3337 So. Wallace St.

Chicago 16, III.
Tel. Wagner 4-2226

SPECIAL HOOVER

tojams pirmiau, negu apie tai triukšmo įvyko.
I

Lauko tenisas šeštose žaidynėse

LIETUVIAI WANDERERS
3 80 9:0

Lauko tenisas, kuris žaidynė
se reikalauja daugiausia laiko, 
"kasmet žaidynių metu sukelia 
tą pačią problemą — ar pavyks 
ir ar užteks laiko jam pravesti. 
Tai oro nepalankumas, tai žai
dėjų dalyvavimas be teniso dar 
kitose sporto šakose. Šiose žai
dynėse Detroite lauko tenise da-

Rugsėjo 30 d. Chicagos Lie 
tuvių Futbolo Klubo “Vainu
tas” futbolininkai iškovojo augs 
tą pergalę, įveikdami Wande-

mas V. Grybauską 6:3, 6:4. III 
vieta atiteko P. Gvildžiui ir 
IV — V. Miliauskui. Reikia 
pažymėti, kad baigminėje kovo
je matėme puikų žaidimą, ku-į1^ rungtynės, mūsiškius dar 
riame mūsų žinomas sportiniu -

rers B komandą 9:0 (5:0). Tai 
buvo eilinės “National Soccer”

«i695 Cleaner 
and Tools

Ilas Hoovers famous 
cleaniug action ... it beats 
as it sweeps as it cleans, 
on a cushion of air.

Cleaning Tools make it tlie best 2-in-l cleaning 
combination money can buy,
At tbis tremendous saving they won’t lašt long, so stop 
in now and order your de luxe lloover at —

A R B E T’ S 3 GREAT STORES
1746 W. 47th ST., VIrginia 7-3377 

11441 8. MICHIGAN, WAterfall 8-2505 
2442 W. 47th ST, VIrginia 7-0700

St. Barzdukas,
Lietuvių Bendruomenės 

Centro Valdybos pirmininkas.

Pamaldos šeštadienį, spalio 
13 d., bus 9 vai. ryto. Jas lai
kys prel. Pr. Strakauskas, pa
mokslą sakys prel. K. Vasys. 
Lankykime pamaldas. Sekma
dienį pamaldos bus įprastu lai
ku — 10 vai. Šv. mišias atna
šaus kun. J. Švagždys, šiemet'
švenčiąs 50 metų kunigystės; , . v 
jubilėjų. Pamokslą sakys AL- 
RKF gen. sekretorius kun. dr.
A. Juška, labai daug dirbęs’ šio 
kongreso pasisekimui.

Banketas šeštadienio vakare
Banketas bus tame pačiame 

Hotel Sheratort Plaza. Arkivys
kupas yra pažadėjęs punktua
liai atvykti, todėl reikia ir da
lyviams ten būti punktualiai. 
Geriau biletus įsigyti iš anksto.
Labai norima, kad daugiau da
lyvautų jaunesnių žmonių. Po 
banketo ten pat bus šokiai. 
Banketui vadovaus adv. J. Gri

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
PRECIN PHOTO STUDIO

(Incorperated)
EDVARDAS ULIS, sav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-248 ivienu laiptu privedusios prie tos 

lygos II divizijos pietų grupės 
meisterio vardo laimėjimo.

Pačioje rungtynių pradžioje 
lietuviai Blandži0 šūviu iš deši
nio krašto padarė 1:0, o po jo 
Libus dar du kartus pataikė ) 
priešininkų vartus, pakeldamas 
pasekmę iki 3:0. Tada sekė ma
žutė pertrauka ir kėlinio pusėje 
Sipavičius iš tolimos — 30 met
rų — baudos įšovė 4:0. Kėlinio 

„ _ . . . . ... pabaigoje geriausias dienos žai
r- ?^USiaU i dejas Leifcrtas 11 m baudą pa-

v į au m i verį^ įvargįU) padarydamas 5:0.

kas V. Grybauskas tikrai įro
dė, kad jis yra vertas II vietos. 

Vyrų dvejete baigmėn pate
lyvavo 24 vyrai, 7 moterys ir 5' ko čikagiečiai L. Andrijauskas 
jauniai (pirmą kartą). Jau šeš-J įr V. Miliauskas, nugalėję Ro- 
tadienį tenisininkus lydėjo ne-j dhesterio Sakalo Grybauską. — 
sėkmė, nes lietus juos kelis kar-Į Armoną 7:5, 3:6, 6:4 ir pasiau
tus išvijo iš aikštelių. Nors sek baigmėje detroitiečius Misiūną
madienį ir prie elektra apšvies
tų aikščių teko persikelti, bet 
teniso varžybas buvo galima už
baigti. Gi moterų ir mišrių dve
jetų nebuvo įmanoma pravesti,

— Rugienių 6:3, 6:0; ir kovie- 
čiai E. Kralsauskas — V. Še- 
puta, nugalėję Juodikius (Ne
ris) 6:1
torontiečius

nes iš ir taip mažo moterų te-, 2:6, 6:1, 6:2. Baigmėje susitiko, " *-v<»v>„ 
nisininkių būrelio daugiau puses du geriausi dvejetai, kurie pa-1 Po P'rtrauk“ kur!
nubyrėjo.

Vyrų vienete, be jau žinomų 
tenisininkų, dalyvavo nauja pa
jėga. Tai Detroito Kovo ame
rikietis lietuvis Edv. Kraslaus- 
kas. Po dviejų ratų tarp pasku
tiniųjų 8 tenisininkų liko 3 či
kagiečiai — L. zAndrijauskas, V. 
Miliauskas, J. Juodikis (visi Ne-

džiama be įvarčių, iki kol 20 mi

ns), 2 detroiticciai — E. Kras-,_ _ . , , , . .. ,, , _ 7:5 ir pradedama eraianti ko-lauskas ir P. Misiūnas, 1 Toron-1_  JA1
to Vyties — P. Gvildys, 1 Ro- 
chesterio Sakalo — V. Grybaus

rodė tikrai nešėmo lygio žaidi-, Rauna, «
mą, kūno paakufmej, teta, bu- Tu to ujfertM ,dcda
vo patraukę net gerų amerikie
čių tenisininkų dėmesį apšvies
tose Palmer parko aikštėse. De- 
trotiečiai E. Kraslauskas — V.
Šcputa laimi pirmus du setus 
7:5, 7:5 prie dienos šviesos, gi 
kitus du laimi čikagiečiai L. An 
drijauskas — V. Miliauskas 8:6,

7:0.
sai.

kas ir Hartfordo Ryto — Sol- 
daitis. Iš pirmojo rato pami
nėtina J. Juodikio pergalė prieš 
torontietį -O Rautinš 11:9, 5:7, 
6:2. Trečiame rate E. Kraslaus 
kas nugali L. Andrijauską 3:6, 
6:2, 6:1, o P. Gvildys nelengvai 
įveikė P. Misiūną 4:6, 6:4, 6.3. 
Be to V. Miliauskas laimi prieš 
J. Juodikį 6:3, 8:6 ir Grybaus
kas prieš Soldaitį 6:3, 6:0. To
liau pirmame pusfinalyje E. 
Kraslauskas išeina nugalėtoju 
prieš P. Gvildį 8:6, 6:0, gi ant
rajame — V. Grybauskas prieš 
V. Miliauską 6:2, 7:5. Pirmą 
vietą šiose žaidynėse vyrų vie
nete paima Detroito Kovo Edv.

i va dėl paskutiniojo penkto se
to. Pasekmei esant 3:3, vyksta 
sunki kova dėl persvėrimo, kurį i„ 
išplėšia detroitiečiai ir palaužia ia °8- 
čikagiečius, nugalėdami juos pa 
sėkmė 7:5, 7:5, 6:8, 5:7, 6:3.
III vieta: P. Gvildys — O. Rau
tinš ir IV — P. Misiūnas — A.
Rugienius.

Jaunių vienete I vietą lengvai 
laimi Detroito Kovo gabus te
nisininkas V. Šeputa, nugalėda
mas čikagietį Juodikį 0:2, 6:1 ir 
baigmėje V. Rugienių (D. Ko
vas) 6:2, 6:2. III vieta — Juo
dikis. Moterų ivenete I vietą lai 
mi Oželytė (Lituanica), nuga
lėdama N. Tamsevičiūtę 6:2,
6:3 baigmėje. II v. — T. Šal- 
kauskaitė (Vytis). Kaip m-ote-

Artėjant rungtynių pabai- 
Wandcrers irgi kelis kar

tus aplanko lietuvių vartus, bet 
didesnių pavojų jiems nesudaro. 
Likus 5 minutėms, publikos ra
ginami, lietuviai būtinai nori pa 
siekti įvarčių mušimo rekordą, 
kas jiems pasiseka: čia Kaunas 
išnaudoja vieną progą ir tuoj 
po jos kitą, pakeldamas pasek
mę iki 9:0, kuria rungtynės ir

Po šių rungtynių pirmenybių 
lentelėj lietuviai kartu su Wan- 
derers A komanda stovi antro
je vietoje. Pirmoje kol kas yra 
Azteka vienuolikė, su kuria nei 
lietuviai, nei Wanderers šį ratą 
dar nėra žaidę. Kaip atrodo, ši 
komanda rimtesnių galimybių į 
I vietą nebeturi, nes praėjusia
me rate mūsiškai prieš ją lai
mėjo 6:1. Įvarčių santykiu 59: 
18 lietuviai stovi pirmoje vieto
je ne tik savo divizijoje, bet i. 
kitose “National Soccer” lygos 
divizijose.

Reikia manyti, kad ir iš čia jie 
irgi parsiveš gražią pergalę.

E. 8.

KOVAS PIRMAUJA II 

DETROITO FUTBOLO LYGOJ

Rudens rate Detroito Kovas 
eina be pralaimėjimo, nugalėda
mas savo du varžovus, būtent 
amerikiečius Mercury Wings 
net 3:0, o ispanus — 3:2. Ant
roje vietoje liko Mercury Wings, 
atsilikę dviemis taškais, o tre
čioje — ispanai, kurie palikti 
net 4 taškais. Detroito Kovui 
liko dar 5 pirmenybių rungty
nės šiame II rate ir yra daug 
galimybių patekti į I lygą.

Detroito visuomenė, kuri jaut 
riai atsiliepė, paremdama ma
terialiai žinomą sportininkę E. 
šikšniūtę, yra palanki mūsų 
aportuojančiam jaunimui. Todėl 
laukiame detroitiečių futbolo 
aikštėje, kurioje darbštieji ko- 
viečiai futbolininkai jau yra ne
toli laurų vainiko. Likusiųjų 
rungtynių tvarkraštis:

Spalio 7 d. 1 vai. p. p. Patton 
parke Kovas — Kickers; spalio 
14 d. 3 vai. p. p. Patton parke 
Kovas — Macedonians; spalio 
28 d. 3 vai. p. p. Butzel Field 
(Myers — Lindon kampas) Ko
vas — Whitc Stags; lapkričio 
4 d. 1 vai. p. p. Patton parke 
Kovas — Red Jets. P. M.

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

U WQE8 stotie* — Bange. 1838 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAI). 

1:45 iki 1:80 vai. ryte 
SESTAI). 8:10 liti 8:80 ryte 

PIRMADIENNIO rak. nuo 7—8 e 
SEKAD. 8:80—8:80 v. r. U stotie.

wop* _ i«eo ko.
Chlcatro 29. TU. HEmlock 4-2413 

7159 SO. 1IAPLEWOOD AVĖ.

Šį sekmadienį lietuviai važiuo 
rų, taip ir jaunių klasėse dari ja į St. Joseph, Mich, ir čia ko-

Kraslauskas, baigmėje nugalėda mažokas susidomėjimas. Tiki-1 vos su vietos Kickers komanda.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EI BUKONIS
lunu naują aiaeų sunk vežinu 

ir apdraudas
1818 W 91«t St Chicago, HL 

Tel. PRescott 9-2781

Duoną Ir (vairias skoninga 
bulkutea kepa

BRVHO’S KEPYKLA
8839-41 S. Lituanica Av*.

Tel. Oliffsids 4-6378 
Pristatome J visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat 18- 
slunčl* | visus artimuosius

mlestua z

JONAS GRADINSKAS
Tik 0140-00 už 21 colio 1957

J. O. TELEVISION COMPANY
8

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998 
Spalvota TV, radijas, patefonai, vokiški aparatai

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 sūria lau per ilgus metus gami
namas Jono ir Angelinos Andriulių ir jų šeimos. Fountain. Mich.

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

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

j
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LABAI NOKI GLOBOTI

Robin Sher, penkių metų mergaitė, paveldėjo milioną dolerių, kai 
jo-, tėvai žuvo automobilio katastrofoj. Dabar ji susilaukė labai 

diug žmonių, kurie ją nori globoti. Tą reikalą sprendžia teis
mas. Čia ji stovi su savo seneliais, pas kuriuos paliks Irgi spalio
10 d. (INS)

LINKSMIAU
Laukuose

Dailininkas M. Liebermann 
jaunystėje mėgdavo patingi
niauti. Kartą su grupe kolegų 
studentų jis išvyko į laukus 
piešti gamtos vaizdų. Draugai 
tuojau pradėjo dirbt.Lieberman 
nas gi tuo tarpu nuvirto žolėje 
augštelninkas ir stebėjo debe
sis. Vienas iš draugų ir sako:

— Max, ar tu nedirbsi? Prie 
tokios šviesos piešti vienas ma
lonumas.

— Reikia kartais nuo .malo
numų mokėti atsisakyti — at
sakė Liebermannas.

Visus tris surado
Trys studentai atostogų me

tu keliavo per Lietuvą. Netoli 
Rokiškio sutikę keliu einanti 
artoją, studentai nutarė jį pa
erzinti. Pirmasi studentas ta
rė:

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA 

ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄ
* .

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 
Venclaųskas.

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.
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KNYGA,

Kokios pasirodo tik retais laikotar 
piais.
.. PREMIJUOTASIS DRAUGO . 

ROMANAS
Didelė Lietuviškos bnities knyga, 

iSrinkta iš daugelio kūrinių Jory 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukštienės 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys 
<34 psl. Ksina $4.00.

Užsakymus ir pinigus siųskite 
DRAUGAS 

2331 So. Oakley Ava., 

Chicago 8, Hl.
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Be reikalo baime
Moterys bijosi pelių, bet be 

reikalo, nes pelė gali bėgti tik 4 
mylių greičiu per valandą.

Apdairus tėvas
Džentelmenas pasakojosi drau 

gams, kaip jis pramato sūnaus 
ateitį ir rūpinasi, kad sūnus iš
moktų gerai boksuotis. Sako, 
visko gyvenime pasitaiko, o bok 
sas gali kaip tik pagelbėti ap
siginti, jei koks nenaudėlis už
pultų. Draugai pastebėjo, kad 
ir boksas gali neišgelbėti, jeigu 
jį užpuls didesnis ir stipresnis 
priešas. Rūpestingasis tėvas at 
sakė: “O, ir tai esu pramatęs 
ir dėl to paėmiau sūnui kitą 
trenerį, kuris jį pratina, kaip rei 
kia ko greičiausiai pabėgti".

Ko trūksta?
Du draugai, kurių vienas gy

veno Rokiškyje, o kitas Šiau
liuose, kiekviena proga vienas 
prieš kitą girdavo savo miestą.

Kartais prieidavo net iki gin
čių. Rokiškio bažnyčia įsigijo 
naujus vargonus, šiauliškis, su 
sitikęs rokiškėną atlaiduose, ta 
rė:

— Tai ką, girdėjau turite Ro 
kiškyje naujus vargonus! Vie
nas dalykas, ko jums dar trūk
sta, tai nusipirkti beždžionę!

— Galimas dalykas! — šal
tai atšovė rokiškėnas ir, apžve.’ 
gęs šiauliškį nuo galvos iki ko
jų, pridėjo: — O jums Šiauliuo-- 
se betrūksta tiktai vargonų.

Mokykloje
— Per šią pamoką jūs visi 

turite nupiešti, kuo jūs norite 
būti suaugę! — tarė piešimo mo 
kytoja.

Gale pamokos, surinkusi pie
šinius, mokytoja nustebo, ra 
dusi vieną tuščią lapą.

. — Tai ką, Maryte! — nuste
bo .mokytoja — nejaugi tu ne- į 
žinai, kuo norėsi būti užaugusi?

— Žinau,—atsakė Marytė — 
aš noriu ištekėti, bet aš jokiu 
būdu nežinau, kaip tą reikia 
nupiešti... SKAITYKITE “DRAUGĄ”

JUZĘ DAUŽVARDIENĘ,
“Dainavos” Ansamblio garbes narę 

liūdinčią dėl savo tėvelio mirties, nuoširdžiai 

užjaučia

Lietuviu Meno Ansamblis “Dainava”

A. -j- A.

JONUI RIMŠAI
mirus, užjaučiame dukterį Mariją, žmoną Celestiną ir 
anūką Algirdą.

BARAUSKŲ ŠEIMA

Mielai Poniai Juzei Daužvardienei, 
jos Tėveliui

A. f A.

JOKŪBUI RAUKČIUI
mirus, reiškiame giliausią užuojautą.

D. L. KUNIGAIŠTIENES BIRUTES D-JOS 
CHICAGOS SK. VALDYBA

A. A.

MAGDALENOS TUPCIAUSKIENES
penkerių metų mirties sukaktį minint, š. m. spalio mėn. 
7 d., 9:00 ir 10:00 vai. ryto, Švč. Panelės Gimimo para
pijos bažnyčioje (Marųuette Parke), bus atlaikytos 2-jos 
Šv. Mišios, apie ką praneša giminėms, draugams ir pa
žįstamiems.

DUKTfi ONA IR SŪNUS VYTAUTAS

HELP WANTED — MALĖ

M A C H I NISTS
To Repair and maintain Standard and special ma- 

chinery.

TOOL M A K E R S
To Construct and maintain all types of produetion 

punch and dies, molding dies, jigs, fbetures and 
gagės.

We are currently working considerable overtime, 
with Time and V? for overtime hours. 

EXCELLENT BENEFIT PLANS

WESTERN ELECTRIC
Apply Cicero Avenue & 23rd Place 

Employment Office Mon. thru Sat.

DffiNKAft'na DRAUGAS, CflTC.ArtO, HX!N0tt

PROGOS — OPFORTUNITIES

Nereikalingas joks

investavimas
Rūbą Valykla turinti pasto
vią gerą apyvartą. Pelnin
ga! Lietuvių ir lenkų ko
lonijoje. Gera proga. Tei
rautis —

ATlantic 5-9027
2 A. MŪR. KAMPINIS NAMAS.

Taverna ir 4 butai po 4 kamb. Mė
nesinių pajamų $.350.00. Galima nu
pirkti įmokant $4,00. Likusius leng
vais išmokėjimais.

VIrginia 7.-3147

1> fc MŪŠIO!

P L U M B 1 N G
Licenaed, bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas. 
Saukite dabar. Kalbame lietuviškai 

TeL REpublic 7-0844 

WAlbrook 5-3451

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
BE A L ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
Ir parduodami uždirb
kite per šių įstaigą.
Ali. BIJDRECKAS 

RE ALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Californijos g-vės)
LArayette 3-3384

Prieš pirkdami ar parduodami 
(tarnus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 SL 
WAlbrook 5*5030 

PRospect 8-3579 (vale Ir sekmad.)

SKUBIAM PARDAVIMUI pui
kus medinis, 2 po 6. Vienas butas 
tuščius. Ashland prie 70-tos, $10,000. 
K. J uknis.

NEPAPRASTAI GERAS PIRKI
NES l^-monte. Smarkiai augančia
me pramones rajone 6 akrai žemes,

: du gvv. namai, garažas. Kaina —
1 $18,000. įmokėti tik $5,000. Savinln- 
i kas parduoda tik dėl to. kad gauna 
Į palikimų, kitur ir turi išvykti. Ne- 
i praleiskite šios puikios progos įsigy- 
! tl vertingų jūsų ateitį užtikrinančių 
nuosavybę. A. Rėklaitis.

9 kambarių bungalow Marųuette 
Parke. G kamb. pirmam aukšte ir 3 
kamb. su virtuve pastogėje. Apšil
dymas karštu vandeniu — stokeriu. 
$20,000. J. šaulys.

$l,40U sav. apyvartos. Maisto pro
duktų ir mėsos krautuvė su puikiu 
6 kamb. butu savininkui. Be to, dar 
2 po 6. Tuščias gretimas sklypas. 
Šis didelis objektas nupigintas iki 
$35,000. Savininkas padės finansuo
ti. A. Linas.

Didelio masto I.iųuor store ir at
skiroje patalpoje didelė taverna. Di
delis biznio namas, rūsys, šaldytu
vai. Stambi prekybos gatvė. A. Si
rutis.

Skubiai parduodamas 6 kambarių 
bungalovv prie 59th ir Rockwell. Sa
vininkai išvyksta iš Čikagos, šildy
mas alyva. Uždari porčiai. $17,850.

Maisto krautuve ir mėsinė Mar- 
ųuette Parke. $G,500. K. Volodkevi- 
čius. P LEONAS

REAL ESTATE
2735 West 71st Street 

Visi telefonai: VVAlbrook 5-6015
BRIGHTON 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 garažas.

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

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

ARTI 02-os ir Paulina St. Geras 
mūrinis — 2 po 5 kamb. Centralinis 
šildymas alyva. Garažas. Tik $20,500

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

RESTORANAS—ROSELANDE. La- 
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

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2000 W. 59th St. Tel. Prospect 8-5454

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

YISU RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Estate
General Insurance, Notary Public 

5910 S. Westem Avė.
REp. 7-0880 arba HEm. 4-7085 '

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamų turtų per mano įstaigų. 
Naudokitės mane teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-6232
SAVININKAS PARDUODA

Geroj vietoj North-West kampas 
103 ir Artestan gatvių. 40x125 pėdų 
sklypas. Turi pamatyti, kad jvertin-
tų. HUdson 8-4090

SAVININKAS PARDUODA. 
Namas ir taverna. 3 butai: 6— 
4—3 kamb., pilnas rūsys. La
bai gerai išlaikytas. Taverna 
pilnai įrengta. Ilgalaikė klien
tūra. Karštu vandeniu apšildo
mas.

2014 So. Canalport
2-Jų aug. mūr. namas su Lunch 

ltnom, Gerai elnuntls buslness. lui
nai įrengtas ir apstatytas lunch 
room. 2 autom, garaž. Namas gera
me stovyje, be pataisymų. Gero 
(fine) stiklo) langai. Koklių vonia 
Ir virtuve. Neaugėta kaina. Turi pa
matyti, kad įvertintų.

VI 7-8209 
1848 W. 51 St.

$10,500 PILNA KAINA. 3-jų bu
tų. Apylinkėje Satvyer ir 24th St. 
4, 4 ir 2 kamb. 2 autom, garažas, 
įmokėti $2,500. SVOBODA. 3739 
W. 26th St. LAwndale 1-7038.

BRIGHTON PARKE
2-jų augštų mūr. 2 po 4 kamb. ' 
Netoli iletuvių mokyklos ir baž- 

I nyčies.
<348 8«, Tai man Y Arda 7-8596

REAL ESTATE

Pirkite dabar prieš žiemą 
jsikinustv tl

Itrightnn Parke:
Med. G kamb. Ir skiepe 3 kamb 

centr. šilti., garažas, gražus namas, 
tik 11,500.

Mūr. 2 po 5 Ir skiepe 3 kamb. 
centr. šilti, gazu, did. aki., arti mo
kyklos ir bažn., patraukli išv.

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

Mūr. 2 po 4, centr. šilti., 3 autom, 
gar., kamp, sklypas.

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

Mūr. 5 kamb. ir pastogėje 2 kamb. 
su atsk. įėjimu, skiepe e*tra virtu
vė, centr. šilti., garažas, platus aki p.
Mni-ųuettc Parke:

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

Nauj. mūr. bung., C kb , centr. šild. 
alyva ,
Bridgeporte:

3 butai po G kamb., pečiais šild., 
tik $1 2,500.

Biznio iltiniai:
Mūr. C butai, 3 po 5 ir 3 po C. 510 

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

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

3 namai, 8 butai, $510 paj Bright. 
Parke.

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

I-aik. dirbt, ir brang. krautuve; 
ideali vieta laikrodininkui. Pigiai.

Taverna su visais įreng. išnuomo
jama pigiai.

Su didelėm pajamom maisto krau
tuvė; tik prekes.

SIMAIČIAI
Realty. Bullders. Insurance 

2737 West 48 St 

CLiffside 4-2390

MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. N o taria tas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitai 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
VVAlbrook 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AOENCT 
0108 S. Ashland Avė.. Chicago 30, III

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, IIL

Statome naujus namus ir garažui. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
Šaukite DAnube 0-2793 nno • vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLymplc 2-5121 nuo 0 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 conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th OOURT, CICERO 
TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vai 

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro:

OLympic 2-6752

BUILDING & REMODELING
VIKTORAS ŠIMAITIS

General Gontractor

Stato rezidencinius Ir komerclatus 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja pianus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Bullders - Insuranča 

2737 Weat 43rd Street

iiiiimmiimiiiiimiimiimiiiiiiiiiiiiiiiim

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Streel

BUILDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontun 
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmiock 4-5881 
IIIIIIIIIIIIHHHHIIIHHmHHIIHUUmilHlh

uiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiniiiiiu 
B LIETUVIU STATYBOS = 
= BENDBOVB !

| MORAS Į
B Buildcrs, Gen. Contractora BS s— Atlieka planavimo ir staty- SS 

bos darbus gydytojų ofisų, gy- g 
venamųjų ir viešųjų pastatų. S 

Namų Įkainavimas ir {vairūs SS 
patarimai nemokamai. E

Kreiptis šiuo adresu: =
Į JONAS STANKUS I
S Kasdien nuo 8 vai. ryto ik) g 
B 6 vai. p. p. Kitu talku susitarus s
B TeL PRosnect 8-2018 , =
* 8800 SO. CAMPBELL AVK, S

Chicago 29. Illinois E
HkaiiimiiiiiiiniiiiiiiiiuiiiaiiiiiaiaiainiaiiB

Slalome
NAMUS IR
GARAŽUS

Ir atliekame visus statybos ir per
tvarkymo (remodeltng) darbus.

MASTER BUILDERS
General Contractlng Co.

(Sav. V. Sodeika ir .1. Skonibskas) 
1600 S. 48TH CT., CICERO 60, ILL.
Tel. OLympie t-188U TO 8-4134
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HELP WANTED VYRAI

HANDYMAN
Reikalingas viengungis dirbantis 

pensininkas bendriems namo priežiū
ros darbams, lengvi plumbingo dar
bai, tinkavimo, elektros bei dailydės 
darbai-taisymai. Gyventi vietoje. 
MAZEL & CO., 653 Miltvaukee 
Avė.__________ _ MO 6-1032

Reikalingi —
PLATERS & POLISHERS

Dirbti dienomis ar naktimis. 
Taippat reikalingas 

PLATING FOREMAN
AURORA LAMP COMPANY 

18 E. 24th St. DAnube 6-5542

Reikalingas duonos išvežiuotojas 
REAL RYE BREAD BAKERY. 

LAfayette 3-6927

PUNCH PRESS OPERATORS
Pastovus darbas. Geros darbo są
lygos. Apmokamos atostogos. Ap
mokami šventadieniai ir kiti prie
dai.
U.LINOIS BENDING & MFG. CO. 

1150 West Polk Street

MEDŽIO APDIRBĖJAI 
(Wood Workers) 

STICKER HANDS & FEEDERS 
RĖMŲ ORNAMENTAVIMAS

WILLIAM YUENGER MFG. CO. 
5215 So. Keeler Avenue

POLIRUOTOJ AI - POLISHERS
Šiek tiek prityrę prie bronzos lieji
mo. Pastovus darbas. Apmokami 
šventadieniai. Nemokamas ligoninės 
planas ir apmokamos atostogos.

PROGRESSIVE BRONZE 
WORKS, INC.

733 S. Halsted St. — 3rd Floor

SALESMEN
\Vork for Franciscan Fatliers. Fr. 
Peter, Manager. Unusual Opportu- 
nitv. Soul Satisfying Work. $300 
Per Month, Uitis Commission and 
Bonus. Apply Room 614, 5Q6 So 
Wabash Avė., 9:00 A.M. until 5:00 
P.M. Monday, Oct. 8.

VYRAI — patikimi. Sandėliams 
(stock room). Turi žinoti adreso- 
grafą. Pastovuj darbas — 35 vai. į 
sav. Daug priedų. Loop Office. Ge
nis atlyginimas.

Telef. — Mrs. AVallace
ANdover 3-2577

VYRAI IR MOTERYS

MANAGER 
O R C LE R K

Permanent position for par- 
ty who can ąualify for 
Neighborhood Dry Cleaning 
Shop, located in Polish and 
Lithuanian distriet. Mušt 
speak English. Call -

ATlantic 5-9027

HELP WANTED — MOTERYS

PERMANENT POSITION 
Attention, South Sidc Resident! 
GENERAL OFFICE DETAIL 
Position opcn for giri willing to

learn. Know1edge of typing and 
good at figures helpful. — Good 
starting salary. — 5 dav weck.

VI 2-7100 FOR APP'T
HARDWARE CLF.RIt 

(TARNAUTOJAS)
Pirmenybė prityrusiam. Priims ir 
neprityrusį. bet veiklų - energingų, 
norint išmokti. Moderni “'Air Condi- 
tioned" krautuvė. Kreiptis:

GAR-VAL HARDWARE * 
I’AINT CO.

1718 F,. 87 Str.
BAport 1-7723

SCREEN PR1NTERS 
Nepaprasta proga, pastoviam, prity
rusiam vyrui. Pradinė alga $80.— 
per savaitę plius viršvalandžiai. Ga
li paprastai uždirbti $100.— per sa
vaitę pradžiai. Priims ir patikimą, 
mokinį. Gera proga. — Garantuota 
pakilimus.
. . SCRKF.N PRINT PRODUCTS ..

1054 No. Damen Avė. 
HUmlX)hlt 6-7723

IAN LOM ĮJOJAMA

Išnuomojamas šviesus kambarys 
su atskiru įėjimu, baldais, visais pa
togumais ir patarnavimu. Kaina 
$9.00 j sav.

LAfayette 3-9230 
, 3348 So. Bell Avė.

IŠNUOMAVIMUI kampinė krau
tuvė Cieeroje. Tinkama ofisui ar ku
riam kitam bizniui. Prieinama nuo
ma. yėl. Ol.yinple 2-8753

AUTOMOBILE!* — TRUOKR 
Automobiliai — Rnnkvešlmlal

VIKTORO KO8ICO8 
Uettrvtfka gazolino stotis tr auto

taisymas
ktllskaml motoro remontai, lyginimo, 
daly m o darbai Ir keldamos dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
4759 8. WE8TERN AVĖ. PR 8-9488

Skelbkitės “ITraii^”
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Boston, Mass.

(Atkelta iš 5 pusi.)
Taip pat yra komiteto ir komisi
jų sąstatas. Knygoje daug ilius 
tracijų. Įdėta Federacijos isto 
rinių nuotraukų ir eilė dabarti
nių jos vadų, veikėjų ir rėmė 
jų. Knygą gaus visi kongreso 
dalyviai. Prie registracijos sta 
lėlių kengreso dalyviai ras bos- 
toniskius vyčius ir vytes, kurie, 
vadovaujami Liongino Švelnio, 
atliks registracijos darbą.

LABAI PASISEKUS ESTES 
SMUIKININKES KONCERTAS

Pabaltiečjų Amerikiečių Dr- 
ja penktadieni, rugsėjo 28 d., 
pradėjo savo numatytus pabal- 
tiečių tautų koncertus. Pirma
jame koncerte pasirodė estė 
Carmcn Prii, tikrai puiki smui
kininkė, akompanuojama Juta 
Vaska. Ji atliko tris estų kom
pozitorių kūrinius ir Bacho, 
Brahmso, Čaikovskio kūrinius. 
Koncertas buvo Jordan Hali. 
Vietos amerikiečių laikraščių 
muzikos kritikai labai šiltai su
tiko šios smuikininkės pasirody-j 
mą, lygindami ją su kitomis šio 
krašto įžymybėmis. Publiką ■ 
sudarė daugiausia pabaltiečiai, ’< 
bet salė nebuvo pilna. I

Kitas tos draugijos rengia
mas koncertas bus 1957 m. va
sario 8 d. Dainuos mūsų Vaclo
vas Verikaitis, gyvenąs Toron
te. Balandžio 5 d. latvis Ingus 
Naruns duos solo vieliončelės 
koncertą.

Pabaltiečių Amerikiečių Dr- 
ja savo jubilėjinį susirinkimą 
kviečia spalio 27 d , šeštadienio, 
vakare. Kalbės mūsų adv. A. 
Šalna. Reikia, kad lietuviai dau
giau dalyvautų toje draugijoje.

TRUMPAI

— Kultūros Klubo susirinki
mas įvyks sekmadienį, spalio 7 
d., 3 vai. p. p. International In
stitute patalpose III augšte. Pro 
gramoje — V. Sidzikausko pa
skaita politinis iš klausimais, St. 
Santvaro poezija ir St. Liepo 
solo dainos. Kviečiami visi su
interesuotieji.

— Misijos parapijoje jau pra
dėtos. Veda tėvas J. Kubilius,

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

SJ, iš Montrealio. Pirmoji sa
vaitė skiriama moterims, antro
ji — vyrams. Misijos bus baig
tos prieš pradedant Federacijos 
kongresą.

— Bostono simfoninis orkest- 
! ras, apvažiavęs visą Europą, i 
koncertavęs Rusijoje, grįžo na
mo. Pasisekimas buvo tikrai 
didelis.

— Studentų a.t-kų valdybą 
šiemet sudaro: Aid. Vasaitytė — 
pirm., D. Kuodytė — sekr., Sig.! 
Leimonas — kasin. Moksleivių j 
at-kų valdyba: R. 2ičkus — pir-' 
mininkas, Ir. Lendraitytė — sek 
retorė ir St. Žižniauskas — ka-1 
sininkas. '

— Rima-ntas Ivaška, atlikęs . 
karinę prievolę Vokietijoje esan 
čiuose šio krašto daliniuose, su 
žmona ir naujagime dukrele grį
žo namo j Bostoną.

— F. Kontautas ir L. Valic- 
kaitė susituoks spalio mėn.

t
4 4

ONA ŠILKIENfi
. (tėvų pavardė—Gudjonis) .

3406 South Union Avė.
Mirė 1 956 m. spalio 3 d., 3

vai. ryto.
Gimusi Lietuvoje, Tauragės 

apskr., šudnagiij kaime.
Amerikoje išgyveno 4S met. 
I’aliko nuliūdę: dvi dukte

rys: Ona Kademacher (Maho- 
ney), ir Helen Alexander, žen
tas Jonas. 2 anūkai Riehard 
Alexander ir Piane' Seilabba. 2 
proanūkai. sesuo Marijona Sa- 
bliuckis su šeima (Luther, Mi- 
chigan), pusbrolis Juozapas 
Gudjonis, brolienė Barbora 
Stočkuvienė ir kiti giiiiinės.
draugai ir pažįstami.

Priklausė T. T. Marijonų 
Bendradarbių, T. T. Jėzuitų, 
šv. Kazimiero Vienuolyno Rė
mėjų, Seselių l’ranciškiečių. 
Chicagos Lietuvių Draugijos ir' 
ex Muincrių JJ-jos. t n .

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 I.i- 
tuanica Avenue.

šeštadienj, spalio 6 d. 10:30 
vai. ryto bus lydimas iš kop
lyčios j Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčių, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas šv'. Ka- 
zimero kapinėse.

Visi a. a. Onos Šukienės gi
minės. draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimų.

Nuliūdę lieka: Dukterys,
žentas, anūkui, sesuo ir gimi
nės.

Laidotuvių direktorius An
tanas M. Phillips. Tel. YArds 
7-3401.

A. f A.
DR. OTTO J. VAITUSH

Gyveno 7254 So. Fairfield Avė.
Mirė spalio 3 d., 1956, 5:25 vai. ryto, sulaukęs pusės amž.
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Seimą, duktė Florenee, 

jos vyras Paul Maximoff, anūkai: Ronald, Riehard ir Jerry 
ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažeikos & Evans koplyčioje, 6845 So. 
Western Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 6 d., iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Gimimo Švč. Panelės Marijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Marijoš kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiese laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, duktė, žentas, anūkai ir kiti giminės.
Laidotuvių direktoriai Mažeika-Evans, Tel. REp. 7-8600. .

t
A. A.

A. A

STEPHANIA GALINSKI 
VAIČIŪTE

Gyveno Kenoaha, Wls.
Mirė spalio 3 d>. 19&6, su

laukus 63 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ma

žeikių apskr., Akmenės par.
Amerikoje išgyveno 47 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Leonas, marti Ona. anū
kas Kazimieras; 2 dukterys: 
Kristina Schmidt, žentas Erich, 
ir anūkas Erich, Valerija Ncu, 
žentas Jonas, ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antarfc M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Avė.

laidotuvės įvyks šeštad., 
spalio 6 d., iš koplyčios 11:30 
vai. ryto bus atlydėta j šv. 
Jurgio parapijos bažnyčių, ku
rioje (vyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. I’o pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Kūnus, nuirti, duk
terys, žentai ir anūkai.

Laidotuvių direktorius An
tanas M. Phillips. Tel. YArds 
7-3401.

ANTANAS TRUMPICKAS
Gyveno 4510 So. Paulina St. 
Mirė spalio 3 d,, 1956, 4:15 

vai. po pietų, sulaukęs pusės 
amžiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo 
iš Tauragės* apskr., Girdiškių 
parapijos.

Amerikoje išgyveno 45 m. 
Pasiliko nuliūdime žmona 

Magdalena — Baltušytė; duk
tė Veronika, jos vyras Juozas 
Jucius; 2 sūnūs Antanas, jo 
žmona Bernicc; Stanislovas, jo 
žmona Julija; 3 anūkai; bro
lis Jonas ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John P. 
Eudeikio kaplyčioje, 4605 So. 
Hcrmitage Avė.

laidotuvės įvyks pirmad., 
spalio 3 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielų. I’o 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, diiiktė, sū
nūs, anūkai ir kiti gimines.

Laidotuvių direktorius John 
P. Eudeikis. Tel. YArds 7-1741

KONSTANTAS KUPEJIS
Gyveno 4530 So. Wood št.

Mirė spalio 2 d., 1956, 11:00 
vai. vak., sulaukęs pusės amž.

Gimė Lietuvoj. Kilo iš Kau
no apskr., Vydžių parapijos, 
Bekelių kaimo.

Amerikoje išgyveno 4 9 m.
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

žmona Anelė-Kuzaraitė; 2 sū
nūs: Kaymoud, jo žmona Ag
nis, Connie, jo žmona Stclla. 
duktė Elena Baltutis, jos vyras 
John; 10 anūkų, 4 sesers sū
nūs: Antanas, kum Willlams, 
I)r. Pratik, Kazimieras Kvic- 
cinsklai ir Jų šeimos, sesers 
duktė Ona ir jos šeima. 2 Svo- 
gerio dukterys: Stclla šaukšte
lis ir jos šeima ir Ona Zyzas 
ir jos šeima ir daug kitų gimi
nių, druugų ir pažįstamų.

Priklausė prie Unity Pašal
pos Klubo.

Kūnas, pašarvotas John P. 
Eudeikio koplyčioje, 4705 So. 
Hermltage.

laiidotuvės (vyks šeštai]., 
spalio 6 d., iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas j šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielų. Po 
pumaldų bus nulydėtas Į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, ilruugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, sūnūs, -c-
hcps sūnūs, duktė, švogerto 
dukterys ir kiti giminės.

laiidotuvių direktorius John 
P. Eudeikis. Tel. Y A 7-1741.

GU2AUSKŲ
BEVERLY H1I.LS GRUNYCIA 
Geriausios gėlto dtl vestuvių, banke 
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

S448 M EST A3RD 8TREE7T 
Tel. PRospeot 8-0888 Ir PR 8-08*4

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

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

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

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovė* yra patogesnės taupytojai, visada Išmokėjo ir Išmoka aukštesnius dividendui 
ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1934 m. per daugiau, negu 32 melua, visada išmokėdavo taupytojams visas taupy
mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iškeičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito

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

CURRENTLY — AUKŪCIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

Hartford, Conn. j
-

Hartfordo skautų,-čių tėvui 
komitetas Amerikos Lietuvių Pi 
liečiu Klubo salėje (Lawrence| 
Str.) rengia šaunų Naujųjų Me
tų sutikimą.

Kaip ir kiekvienais metais, su! 
važiuos iš viso rytinio Atlanto! 
pakraščio skautai ir skautės., 1,

studijuojąs jaunimas, tėveliai ir 
skautų rėmėjai. Iš toliau atvy-1 
kusiems bus parūpintos nakvy-; 
nė3.

Lapkričio 10 — 11 d. d. Newj 
Britain, Conn., įvykstančiame 
skautų vyčių ir vyr. skaučių su 
važiavime bus galima įsigyti su- j 
tikimui pakvietimus ir gauti 
daugiau informacijų. J. B.

Vienerių Mėty Mirties Sukaktuvės

A. A.
JONAS ČEPULIS
(Gyv. 5526 So. Wolcott Avė.) x

Jau sukako vieneri metai, kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą a. a. Joną Čepulį.

Netekome savo mylimo rugsėjo 28 d., 1955.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmirš

ti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną atilsį.
Mes, atmindami jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, už

prašėme 6-šias gedulingas šv. Mišias šeštadienį, spalio 6 d.. 
1956 m.: 6:00, 6:30, 7:00, 9:00 — 3-jns Mišios su egzekvi
jomis Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčioje.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. Jono Čepulio sielą.

Nuliūdę: žmona Jadvyga, sūnus Leonardas, marti Jean, 
anūkai: Denis ir Susan.

:■»-

A. A.

MARY ALIŠAUSKAS
' GYVENO 2932 NO. AVERS

Mirė spalio 2 d., 1956, sulaukęs pusės amžiaus. Gimė Lietu
voje. Kilo iš. Panevėžio apskr. Amerikoje išgyveno 45 m.

Pasiliko -dideliame nuliūdime sūnus Robertas, jo žmona Car- 

mella; 2 dukterys: Violet, Ircnc, jos vyras Fred Lang, jų vai
kai: sūnus Fred, duktė Mary-Kav ir kiti giminės, draugai.

Kūnas pašarvotas West Town Funeral* Home koplyčioje, 418 
So. Cicero "Ąve., Chicago, III.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 6 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėta į Aušros Vartų parapijos bažnyčių, kurioje 

įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti .šia*e laidotuvėse. ,

Imidotuvių direktorius West Town Funeral Home. Telefonas 

COluinbiis 1-G600.

Pranešamo giminėms, draugams ir pažįstamiems kad spa
lio 2 d., 1956 m. mirė mūsų mylimas vyras, tėvelis ir brolis

A. A-

JONAS RIMŠA
Kūnas pišarvotas A. M. Phillips kopi., 3307 Lituanica Avė. 
Laidotuvės įvyks spalio 6 d. 1956 m., 9:30 vai. ryto. Kūnas 

bus lydimai į šv. Jurgio parapijos bažnyčią. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuliūdusi žmona Celina, duktė Marija, anūkas Algis ir se
suo Marcelė Rimša.

Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips, tel. YA 7-3401.

LIŪDESIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

So. Western Avė. Air Oondltioned koptyAo 
7-8606 — 7-8601 Automobiliams vtt» 
karu ęjT.na kltoee mi««t« dalys*: 

koplyčių arčiau Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. 1MESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVL 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehill 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
- LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ii LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

I Ambulanaų patam*- Mes turime koplyčias
zlmaa dieną ir auk Sf rtaone Ciucagoa ir

11}, Reikale šaukit.* Roeelando dalyse ir

muB- uojau patarnaujame

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

3307 S. LITUANICA AVĖ.
ANTANAS M. PHILLIPS

Tel. YArds 7-3401

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

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riveraide, I1L TeL OLympic 2-5245

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

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

JURGIS F. RU0MIN~
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-11391

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, DL Tel. OLympic 2-1003,

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-67811

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. «Dth STREET REpuMle 7-11131

'2314 K. 23t6 PL4CE TTrffnts 7-6777,
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X Vilniaus Universiteto 375 
metų įkūrimo sukakties minė
jimas bus spalio mėn. 7 d. 3 v. 
p. p. Marijos Augštesniosios 
Mokyklos salėje (6701 So. Ca 
lifornia Avė.). Įžangos žodį 
tars dr. P. Daužvardis, istori
ją nušvies prof. S. Sužiedėlis, 
reikšmę nupasakos A. Dundu
lis. Po paskaitų bus koncertas 
Dainuos operos solistė A. Di- 
čiūtė-Trečiokienė ir A. Ste- 
phens vedamas Marijos Augš
tesniosios Mokyklos choras 
Akompanuos prof. VI. Jaku-

X Padėkite vargtsantiems 
Vokietijoje atsilankydami į 
ruošiamą Western Ballroom 
salėje L. G. Seserų sąjungos 
metinį balių, spalio 20 dieną.

X Vysk. Vincentas Brizgys 
pašventins naują Šv. Antano 
parapijos bažnyčios portiką, 
kuris buvo pristatytas šių me
tų pradžioje. Šventinimo iškil
mės įvyks sekmadienį 3 vai. p. 
p. Šv. Antano parapijos klebo
nu yra prel. I. Albavičius.

X Adolfina Razbadauskienė,
įvairių lietuviškų draugijų na-, 
rė, po sunkios operacijos grį
žo iš ligoninės į savo namus 
3152 So. Emerald ir baigia 
sveikti rūpestingoje savo duk
relių globoje.

X Aliaskos vaizdus Don
bėnas. Programa tęsis apie Varnas posto susirinkime, 6816 
pusantros valandos. Minėjimą g0> Western avė., šiandieną, 
rengia Lietuvių Prof. dr-ja į 9 vap v. rodys kun. A. Švedas, 
Am. drauge su Chicagos kul-: MIC, trejus metus buvęs ka- 
tūrinėmis draugijomis. Į rįUOmenės kapelionas Aliasko-

MOKSLEIVIŲ TAUTINIO ANSAMBLIO KANKLININKAI 
zms

Viduryje — jtj 
(nūdienį, spaliu i

vadovė A. Kiįvnitytė; ši jaunųjų kanklininkų grupė 
d. 3 vai. 30 min. p. p. Lietuvių uuditori,joje.

Okupuotoje Lietuvoje
—Pastaruoju laiku iš Lietuvos 
gautos yra šios įdomios žinios: 
prel. Juozas Laukaitis, buv. Vii 
kaviškio kurijos oficiolas ir Sei
rijų klebonas, mirė tremtyje 
Donbaso srityje; prof. Pranas 
Kuraitis gyvena Zapyškyje ir 
talkininkauja vietos 
kun. Budrikiui; kun. Motiejus 
Petrauskas, buvęs Alksnėnų 
klebonas, klebonauja Marijam
polėje, jam talkininkauja kun. 
Juozas Adomaitis, buvęs Mari
jampolės mergaičių gimnazijos 
kapelionas; kun. Antanas Uo
gintas vis dar klebonauja Gra
žiškiuose, yra smarkiai susenęs 
ir suvargęs; kun. Dagilis, kau
niškis, klebonauja Pilviškiuose, 
jam gi talkininkauja kun. Vla
das Pėstininkas, buvęs Retur-

KAS KĄ IR KUR
— Amerikos ir Kanados lietuvių 

tautinių šokių šventei ruošti organi
zacinio komiteto posėdis įvyksta šį 
penktadienį, spalių 5 d. Hollyvoo.l 
svetainėje. Pradžia 7:30 vai. Komi
teto nariai kviečiami posėdyje da
lyvauti.

— Skautininkių sueiga įvyks spa
lio 7 <1., sekmadienį, 11 vai. skt. G. 

klebonui Meiliivienčs bule, 4525 S. Rock- 
well.

— Tėvų Marijonų bendradarbių
Briilgeportt) skyrius rengia hingo 
žaidimų sekmadienį, spalio 14 d., 
3:30 vai. po pietų Šv. Jurgio par. 
salėje. Pelnus pusiau su parapija*

Viskas dvigubai
Du airiai, Murphy ir Kelly, 

buvo aršūs varžovai. Ypač Mur
phy baisiai neapkentė Kelly. 
Dievas pasiuntė angelą, kad nu
teiktų Murphy kiek taikingiau.

X Cicero Augštesnioji Litu
anistinė mokykla pradeda dar
bą šį šeštadienį. 9 vai. ryto vi
si mokiniai renkasi į Lituanis-- 
tinę klasę. Visi, kurie turi pa
žymėjimus, įrodančius, kad 
baigė vieną ar kitą lituanisti
nę klasę, prašomi juos atsineš
ti. Mokyklai vadovaus kun. 
prof. Pijus Dambrauskas. Sek
madienį 4 vai. p. p. Lituanisti
nėj klasėj renkasi Lituanisti
nės mokyklos mokinių tėvai.

X Matas Sriubas, vienas se
niausių Ciceros gyventojų ir 
veikėjų, taip pat vienas pir
mųjų St. Anthony Building 
and Loan Assn., direktorių, 
buvo pasveikintas vardinių 
proga. Pietuose dalyvavo visi 
minimo banko egzekutyvai ir 
direktoriai. Kotrina Srubienė, 
žinoma ne tik Ciceroj, bet ir 
Chicagoj veikėja, svečiams iš
kėlė turtingą puotą.

X Iš Sibiro vis daugiau laiš-

IŠ ARTI IR TOLI
KANADOJ

je. Įėjimas visiems nemoka- — Liudas Januška ir Jonas 
mai, visi kviečiami pasigrožėti' Staškevičius, du naujosios emi
egzotiškais reginiais.

X Agnės Giliene, iš Los An
geles atvykusi į Chicagą su
tvarkyti savo nuosavybės, bu
vo iš toliausiai atkeliavusi da
lyvė Marijonų bendradarbių 
seime. Ji gausiai paremia lie
tuviškus katalikiškus reikalus. 
Šios savaitės pabaigoje ji vėl 
rengiasi grįžti į Los Angeles.

X Televizijos ir radijo mo
derniai įrengtoje parduotuvėje 
Daina, 3321 S. Halsted, telef. 
CLiffside 4-5665, praplėsti 
High fidelity, importuotų iš 
užsienio aparatų bei elektrinių 
namų reikmenų skyriai.

X C. Matuzas, New York 
Lietuvių Filatelistų draugijos 
biuletenio redaktorius; Walter 
Norton (Norkus1), J. Gudonis 
iš Philadelphia, Pa., jau at-

gracijos Toronto lietuviai šį ru 
denį įstojo į šv: Augustino ku
nigų seminariją ruoštis pasau
liečio kunigo pašaukimui. Per 
visą seminarijoje buvimo laiką 
visas mokslo ir pragyvenimo iš
laidos abiems apmoka vysku
pija.

— šeštadieninėje lietuvių mo
kykloje Toronte jau įregistruo-: 
ta 217 .mokinių. Mokykloje vei
kia šeši skyriai; pamokos vyk
sta šeštadieniais šv. Pranciš
kaus par. kanadiečių katalikų

Škotijoje ir gyvenusi Kanadoje. 
Baltrušaičiai yra apkeliavę be- 

’! veik visą pasaulį. Dabar pamė
gins savo laimę Australijoje.

— Tautos šventės — rugsėjo 
mėn. 8 — proga Sydnėjaus Te
atras “Atžala” buvo nuvykęs į 
Canberra, kur suvaidino L. Ful- 
dos 4 veiksm. komediją Mokyk
los draugai.

— Melboume rugpjūčio mėn. 
31 d. .mirė Jonas Grušauskas su 
laukęs 82 m. amžiaus. Buvo ki
lęs iš Žem. Naumiesčio. Palai
dotas Favvkner kapinėse.

— Bass Hill lietuvių kolonija 
, ir Australijoje palaiko gražius

mokykloje. Mokykloje šiais me j religinius lietuviškus papročius 
tais mokytojauja šie mokyto-1 gegužės mėnesį bendrai susi. 
jai: mok. ved. Jul. Sirka, se-rink kalba gegužinės pamal. 
šuo Margarita, M. Gudaitienė, daa 0 ljo mžnesĮ _ rožan 
M. Businskas J. Valiukiene,
A. Baliukonis, ir J. Jankaitis. 
Tikybą katalikams dėsto kun. B. 
Pacevičius ir T. Rafaelis, evan
gelikams — kun. L. Kosti- 
cenas. Pagalbiniais mokyto
jais sutiko būti Pusvaiskienė ir 
Vaseris.siuntė savo muzėjinius Lietu 

kų pasiekia šį kraštą. Jie visi vos pašto ženklų rinkinius ruo- 
šaukiasi pagalbos. Balfo šalpa šiąmai Lietuvos pašto ženklų
Š3uo metu kaip tik ir krypsta ; parodai spalio 20 ir 21 dieno- prie§ jam išvykstant studijoms 
ten. Balfui reikia milžiniškų ,mis Vyčių salėj. Parodon įėji- į Italiją įvyksta spalio 14 d 

mas nemokamas.

— Sol. Stasio Baranausko pa 
skutinis koncertas Toronte

lėšų. Balfo koncertas, kuris 
įvyks šį sekmadienį Lietuvių 
auditorijoje, rengiasi kaip tik 
padėti Sibiro lietuviams. Tat 
kiekvienas nuoširdus lietuvis 
kviečiamas dalyvauti.

X D. Jnrjono bendrovė
Bridgeporte persikėlė į naujas, 
erdvesnes patalpas, 3251 So. 
Halsted St. Naujos patalpos 
pripildytos naujomis įvairio
mis prekėmis. D. Jurjonas, vie
nas naujosios kartos ateivių, 
priklauso visai eilei lietuvių — 
senosios ir naujosios kartos — 
draugijų.

čių. Šiais metais spalio mėn. ro
žančius bus kalbamas ponų Mic 
kų namuose 75 Horton St. Bass 
Hill lietuviai yrą apgyvenę dvi 
gatves, labai gražiai kaimyniš
kai sugyvena ir yra religingiau- 
sia lietuvių kolonija Australi
joje.

— Inžinierių - architektų dr- 
jos Sydnėjaus skyrius atšven
tė savo veiklos penkerių metų 
sukaktį. Sukaktuviniame pobū 
vyje kalbėjo dr-jos pirmininkas

spalio
sekmadienį po pietų Prisikėli-

v __ . 4 „ mo par. salėje. Toronte yra fr-!inž. Balys Daukus apie lietuvių
X Kun. Antano Bungos var-(teigtas komitetas solistui su- inžinierių siekimus ir uždavi- 

du Memmingeno stovyklos lie- kelti lėšų. Tam tikslui Toronto Į
tuviams yra siuntinėjama po 2 liet. kredito bankely “Parama” i 

yra atidaryta speciali kasa1 
“Stasys Baranauskas Fund” 
vardu. i

egz. Draugo. Šios prenumera
tos reikaluil yra atsiuntę aukų 
šie geraširdžiai asmenys: Ele
na Tamošiūnas iš Chicagos, Pr. 
Kuizinas — Chicago, III., Edu- — Inž. dr. A. Juozapavičius,

ardas ir Aleksandras Špokai J™3 "laisto ^„drovės Cana- 
T , , . da Packers, iš Toronto buvo

komandiruotas į Philadelphia— E. Chicago, Ind., Juozas ir 
Ona Juškevičiai — Rockford,
III., ir Teklė Šomskaitė, Teklė , „ T .... Amerikoje. Inz. Juozapavičius,Balčaitienė bei D4. Ališauskienė1 
— iš Kenoshos, Wis.

kaip šild. krosnių specialistas,

X Laimėjo mūsų futbolinin
kai. Pereitą sekmadienį Mar- 
quette Parko aikštėje Chica- 
igos Lietuvių Futbolo klubo

X šv. Pranciškaus rėmėjų 
antras seimelis įvyks Chicago- 
je spalio 7 d. Šv. Jurgio parap. 
salėje. Seimo šv. mišios prasi- 

“Vainutas” futbolininkai “Na-. dės 10 vai. 45 min. ryto. Rė-
tional Soccer” lygos pirmeny- mėjos ir visi seimo dalyviai ma ir apsigyveno Hamondsvii- 
bių rungtynėse sukirto “Wan- renkasi apie 10 vai. ryto, pa-

kanadiečių įmonėje užima augę 
tą vietą ir yra augštai vertina
mas.

AUSTRALIJOJE
— Į Australiją iš Anglijos at

vyko Jonas Baltrušaitis su šei

nius tremtyje ir apie Autralijo
je gyvenančių inžinierių lietu
vių organizacinę veiklą. Sukak
ties proga draugiją sveikino 
ALB Krašto Valdybos pirminiu 
kas V. Skrinska, Šviesos Sam
būrio pirm. J. P. Kedys ir lietu 
vių teisininkų atstovas H. Kmi- 
tas. Pobūvyje dalyvavo draugi
jos nariai — inžinieriai su po
niomis ir keletas kviestinių sve 
čių.

— Sydnėjaus lietuvis Balys 
Mazgelis prieš tris metus dirb
damas viename fabrike susiža
lojo ranką. Po ilgo gydymo bu
vo pripažinta, kad jis nebega 
lės dirbti savo . specialybėje 
kaip siuvėjas. Kompensacijos

derers B” 9:0. Šį sekmadienį 
lietuviai važiuoja į St. Joseph, 
Mich., kur susitiks su vietos 
“Kickers” vienuolike.

X Dar viena lietuvių šeima,
iš 6 žmonių, atvyko iš Vokieti
jos pereitą šeštadienį. Jau ga
vo ir darbą. Trūksta tik baldų. 
Jei kas iš geraširdžių lietuvių 
galėtų paaukoti plytą, lovą, 
kėdę ar krosnį (aliejinę) ar ki
tą atliekamą daiktą, skambin
kite VI. Velžai FR 6-3496.

X Walter Sabalis turi pil
nus įgaliojimus iš vienos advo
katų įstaigos, One North La 
Šalie st., Chicago 2, Ilk, pri
imti įvairius teisinius patarna
vimus. Sabalio telef.: TOwn- 
hall 3-9611. Firmoje dirba 7 
advokatai.

rapijos svetainėje, kur visiems 
bus įteikti seimo ženkleliai ir 
kartu visi eis į bažnyčią.

Po pamaldų salėje įvyks pie
tūs, o 2 vai. p. p. prasidės sei
mo posėdis. Kviečiami lietuviai 
gausiai dalyvauti, išgirsti ką 
veikia rėmėjų skyriai, kaip 
darbuojasi pačios seselės Ap
vaizdos kalnelyje Pittsburghe 
ir kitur. Seimui pirmihinkaus 
kun. J. Kuzinskas. Pietų pa
ruošimu rūpinasi veiklios vieti
nio skyriaus narės J. Pukelie- - 
nė, E. Stanevičienė, O. Baku- 
tienė, M. Melkienė, U. Petrai- 
tienė ir kitos.

le. J. Baltrušaitis yra gimę3 Ka byla buvo svarstyta augščiau 
nadoje, kurį laiką gyveno J. A. šiame teisme. Šis teismas pritei- 
V., o vėliau Anglijoje 15 metų. sė B. Mazgeliui 15,500 svarų 
Ponia Baltrušaitienė gimusi kompensacijos.

Bronei Rumšienei, 3142 W. 
42 Place, tik už 7 dienas pra
leistas ligoninėje Leonardas

„ Jankauskas įteikė $213.20 čc-X Nora Gugienė, Balfo 
neralino sekretorė, kalbės šį , 
šeštadienį 9 vai. ryto per
Sophie Barčus 
koncerto reikalu.

radiją Balfo Skelbkitčs Drauge”!

Alodija Dičiūtė-Trečiokienė,
Lietuvos valstybės operos 
solistė, turinti savo daina
vimo studijų Chicagoj Kim- 
hall Bld. 306 So. IVabasli 
Avė., dainuos AL Mokyto
jų s-gos koncerte šių metų 
spalio (i d. 7:30 vai. vak. 
Westem tlnllroom salėje, 
3504 So. VVcstem Avė.

■44 • ’
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dalyvaus Balfo koneeile šį sek-

CHICAGOJE
DAR 4 DIENOS r

Chicagos piliečiai, kurie dar 
nėra užsiregistravę balsuoti 
prezidento rinkimuose, dar ga
li tai padaryti iki spalio 9 die
nos. Tai paskutinė diena re
gistruotis visiems tiems, kurie 
turi teisę balsuoti, kuriems su
kaks 21 metai prieš lapkričio 
6 dieną.

556 STUDENTAI GAVO 
STIPENDIJAS

National Merit Scholarship 
Corporation šį rudenį davė 556 
studentams stipendijas tęsti 
augštesnius mokslus. Stipendi
ninkai, parinkti iš 60,000 stu
dentų tarpo, kurie laikė egza
minus visoje Amerikoje. Sti
pendijos prasideda nuo $100 ir 
siekia net $2,100 metuose. Jos 

' bus atnaujinamos kasmet, jei 
j studentai išlaikys reikalingą 
' akademinį stovį.

National Merit Soholarship 
Corporation buvo -pernai įsteig
ta, kai gavo iš Ford Founda
tion $20,500 000. Ši korporaci
ja pati praveda stipendininkų 
egzaminus. Be to, ji praveda 
egzaminus ir daugeliui kitų 
grupių, kurios teikė stipendi
jas.

NORI DIRBTI

Lojolos universiteto pravesti 
tyrimai aiškiai rodo, kad dau
giau negu pusė visų žmonių, 
turinčių 65 metus ar daugiau, 
norėtų dirbti vieton išeiti į 
pensiją. Ši studija pravesta 
Chicagos New City apylinkėje, 
kur 300 senesnio amžiaus žmo
nių buvo apklausinėti šiuo rei
kalu.

IŠGELBĖJO KŪDIKĮ

Išgelbėta vienerių metų mer
gaitė Denise Campa, kai dvi 
kaimynės moterys kvėpavo į 
josios burną, kol ji atsigavo. 
Mergaitė buvo dūmų užtroš- 

I kinta, kai kilo namuose gais- 
į ras. Motina, pamačiusi dūmus,
I bandė ją išnešti, bet dėl dūmų 
1 ir liepsnų negalėjo prieiti prie 
jos. Tada pašauktas lauke dir
bęs tėvas, kuris pasiekė ją per 
langą ir išnešė. Tuojau kaimy
nės puolė mergaitę atgaivinti 
ir joms pasisekė.

PAGERBTAS NEGRAS 
MOKSLININKAS

Dr. Lloyd Hali, vienas žy
miausių negrų mokslininkų 
Amerikoje, buvo pagerbtas 
Chicagos skyriaus American 
Institute of Chemists. Jam 
įteiktas Honor Scroll Avvard. 
Nuo 1945 Hali eina techninio 
Griffith Laboratories direkto
riaus pareigas.

NAUJI ĮSTATYMAI 
JAUNIMUI

Chicagos policija išspausdino 
naują brošiūrą, kurioje išaiški
nami nauji nuostatai jauname- 
Čiams nakties metu. Pagal 
naują tvarką neturį 17 metų 
jaunamečiai negali gatvėse 

! valkiotis nuo 10:30 vai. vak. 
• iki 6 vai. ryto šiokiomis dieno-

— Tu esi labai žiaurus Kelly 
valakių klebonas; kun. Žalkau- atžvilgiu, — tarė angelas. — 
skas klebonauja Vilkaviškyje, 1 Dievas nori tave išgydyti ir lei-
jam gi talkininkauja kun. Jero
nimas Valaitis; kun. Jonas 
Aleksa, MIC. klebonauja Taba
riškėse; kun. Pijus Čižauskas, 
vilkaviškietis, klebonauja Jo
navoje; kan. Vincas Vizgirda ir 
kun. Vincas Dvaranauskas gy
vena Marijampolėje, yra smar
kiai susenę, pražilę ir suvar
gę*

Paskutiniu laiku pradėjo grį 
žti iš Rusijos kaikas iš senesnių 
kunigų ir pasauliečių, bet be 
teisės gyventi savo buvusiose 
gūžtose. Grižimo kelionę turi 1 kestras, tai paskui Kelly žygiuos 
apmokėti patys. Atsiliepė taip j du orkestrai? 
pat ir Telšių vyskupas Vincen- į — Taip. 
tas Borisevičius. Netrukus jis 
tikisi grįžti į Lietuvą.

Lietuvoje šiemet buvo ne tik 
nepraprasta žiema, bet ir va
sara. Ji buvo debesuota, lietin
gą ir gana vėsi. Kiek šiltesnių

džia tau pasirinkti ko tik tu 
trokšti, bet su sąlyga, kad tu 
nepavydėsi Kelly, jeigu jis gaus 
to paties dvigubai.

— Jeigu turtinga darbininkų 
unija išsirinks mane savo vadu, 
tai išeina, kad Kelly turėtų būti 
dviejų unijų vadu?

— Žinoma, — atsakė angelas. 
..— Jeigu aš išlošiu airių lote
rijoj stambią sumą pinigų, tai 
Kelly išloš dvigubai?

— Aišku, — patvirtino ange
las.

— Jeigu mane lydės dūdų or-

Murphy pagalvojo ir atsakė: 
— Gerai, angele, paprašyk 

Dievulį, kad jis duotų man vie
ną stiklinę akį.

Jis netaupus
— Aš savo vyrą, prieš išva-

dienų buvo tik birželio mene- žiuojant į užmiestį, pašeriu na- 
syj.” I mie pupomis, kalbasi dvi mote

rys. — Jis, galiu atvirai pasa
kyti, neturi taupumo dovanos.

K lmėa K*taiP’ sustojas pakely, kai aš 
,restorane užsisakau svarinį steialtarijoj. Jis yra gimęs ir au-

— Kun. Stanislovas Irtmo- 
nas,, buvęs Raudondvario kle
bonas, dabar gyvenąs

gęs Šilalės parapijoj, Tauragės 
apskr.

ką, užsisakytų ir jis. O žinai, 
šiais laikais viskas brangu...
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PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius žios 
knygos gautas šiomis dienomia 
“Drauge” 2334 So. Oakley Avė., 
CHICAGO 8, ILL Knygos kaina 
kietais viršeliais S2.

mis. Savaitgalio vakarais 
jiems’ leista išbūti valandą il
giau — ik 11:30. Šios brošiū
ros bus dalinamos jauname- 
čiams.

SKAUTĖS PARDAVINĖS 
SAUSAINIUS

Nuo spalio 5 iki 23 dienos 
Chicagos skautės eis iš namo į 
namą pardavinėdamos sausai
nius. Pelnas nuo parduotų sau
sainių skiriamas skaučių sto
vyklavimo tikslams. Numaty
tą parduoti milionas dėžučių 
sausainių.

ŠVIETIMO KONFERENCIJA
Daugiau kaip 600 kolegijų ir

universitetų atstovai dalyvaus P**ak°«, su paveikslais. Jai mielai 
, ... ... įkalto Ir suaugą Ir Jaunieji. Labai39-tam metiniam suvažiavime tinka lietuvių kalbos pamokoma, u

Ameririm Cnnnril nn Ednra- Tll,° 7S pasako" Kalna ,2 6°- Pla‘American councn on r.auca UntoJamB dldel8 DUOialda_
ticn. Suvažiavimas prasideda
spalio 11 d. Palmer House vieš-, 
būtyje, Chicagoje. Kalbėtojų 
tarpe bus JAV švietimo sekre
torė. Marion B Folsom.

KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 

ER NE8ENSTA 

Tai Juozo Švaisto

Aloje knygoje gražios mOaų Amonių

Užsakymus kartu Zu pinigais siųskite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8, IUinois

Kantrybė tai ne sielvartas, — 
ji meilė. O. Milašius

Lituanistinėms mokykloms
pranešama, kad Dr. V. Daugir
daitės Sruogienės “Lietuvos 
istorijos” skiriamos istorijos 
vadovėliu, naujoji laidą jau iš
ėjusi Jš spaudos. Visi suintere
suoti apsirūpinti šiuo vadovė
liu gali kreiptis tiesiai į leidyk
lą adresu Terra, 3333 South 
Halsted St., Chicago 8, III., ar
ba į leidyklos knygų platinto
jus, esančius visose didesnėse 
lietuvių kolonijose. Vadovėlio 
kaina — $3.00.

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienražtia. o akelbimų 
kaina yra prieinama visiem*.

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

forp Žalsvu Palapinių?
Dr. A. Baltinis saro recenzijoje 

apie A| romaną taip raAo: P. KeslO- 
no romanas "Tarp žalsvų palapinių” 
gražiai lAkella tą pasiaukojimo didu
mą, kur) beviltiškoje kovoje dBl tau
tos laisvės parodu Lietuvos partiza
nas, tą Idealizmą, kuriuo degt mūsų 
Jaunimas, liedamas kraują <161 savo 
SemUa, tuos didžiuosius nuostolius, 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų rep!6se. Todfil S| romaną 
skaitome au malonumu ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minim) 
žygiai žavės Jaunimą Ir kels jo dva
sią. Ais romanas, atskleidžiąs mūsų 
berolžkai tragiškus epizodus, yra 
Ivlesus spindulys tremties Idealizmo 
ugdyme.

296 pniL Kaina |S.OO
itfesasymus kartu su pinigais siuskite:

“DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Avė.,

Chicago, Illinois


