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3,000 ASMENĮ! ŽUVO VENGRIJOS KOVOSE
Įvykiai, nuvedę vengrus į

sukilimą prieš komunistus
Patiekiame svarbesnius įvykius, kurie vengrus paskatino su

kilti prieš komunistinį režimą ir sovietus:
Ketvirtadienis, spalio 18 —

Vengrijos komunistų jaunimo 
organizacijos centro komitetas 
pareikalavo pašalinti priversti
nas paskaitas apie marksizmą 
universitetuose.

Penktadienis, spalio 19. — Ven 
grijos jaunimo organizacijos or
ganas „Szabad Ifjusag” pareiš
kė, kad studentai pasiruošę „ko
voti už laisvę“. Studentai parei
kalavo savivaldybės universite
tuose. Tai pirmas toks balsas ko
munistinėje Vengrijoje.

Buvo pranešta, kad vyriausy
bė nusileido studentų reikalavi
mams ir pašalino priverstinas ru 
sų kalbos pamokas.

Daugiau kaip 3,000 studentų 
išstojo iš komunistinės jaunimo 
organizacijos ir suorganizavo 
„nepriklausomą“ studentų drau
giją.

Sekmadienis, spalio 21. — Bu
dapešto radijas paskelbė, kad 
siunčiamas specialus korespon
dentas į Varšuvą, kad jis praneš
tų apie lenkų laisvės kovas, ku
riomis norima atsikratyti Mas
kvos įtakos.

Pirmadienis, spalio 22. — Ven
grijos komunistinės organizaci
jos pasiuntė telegramas Lenki
jos komunistinėms organizaci
joms. Vengrijos komunistinės or 
ganizacijos telegramose pagyrė 
Lenkiją, kovojančią už socialinę 
demokratiją.

Budapešto radijas pranešė, 
kad studentai pareikalavo grą
žinti buvusį premjerą Imre Nagy 
į Vengrijos premjero postą, kaip 
Vengrijos „Gomulką“.

Studentų demonstracijos pa
reikalavo, kad Vengrija atsisa
kytų aklo paklusnumo Kremliui.

Antradienis, spalio 23. — Ra
šytojai pareikalavo sovietų ka
riuomenę pašalinti iš Vengrijos.

Jie taip pat pareikalavo tuojau 
grąžinti kalinį kardinolą Josef 
Mindszenty į bažnytinį postą, 
kaip Vengrijos primą.

Vengrijos partijos vadai, įskai 
tant premjerą Andras Hegedues 
ir komunistų partijos bosą Er- 
noe Geroe, grįžo-iš Jugoslavijos, 
kur tarėsi su diktatoriumi Tito. 
Kraštas buvo apsiaustas nera
mumų.

Trečiadienis, spalio 2^. — Re
voliucija. Sovietų tankai ir lėk
tuvai malšina sukilėlius. Buda
pešto gatvėse daug žuvusių.

Du lėktuvai įkrito 
į namus[

MIDLAND, Tex., spalio 25. — 
Oro jėgų sprausminis lėktuvas 
vakar susidūrė su civiliu lėktuvu 
virš Midland. Septyni asmenys 
žuvo. Sprausminis lėktuvas, spro 
gęs ir degdamas, smogė į vieną 
namą, o civilis lėktuvas įkrito į 
kitą namą.

Belgų ambasadoje
MASKVA, spalio 25. — Sovie

tų premjeras Nikolai Bulganin ir 
komunistų partijos bosas Nikita 
Chrnščėv pietavo Belgijos amba
sadoje su Belgijos delegacija, ku
ri dabar lankosi Rusijoje.

Pakistanas pakvietė
TOKIO, spalio 25. — Pakista

no premjeras Hussein Shaheed 
Suhrawardy pakvietė komunisti
nės Kinijos premjerą Chou En- 
lai į Pakistaną. Chou En - lai pa
kvietimą priėmė.

Kalendorius

Spalio 26 d.: šv. K varis tas, lie
tuviški: Nergis ir Pagezanė.

Saulė teka 7:15, leidžiasi 5:25.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Susijaudinę Čekoslovakijos komunistai pasiuntė į visą 

kraštą partijos pareigūnus, kad jie žmonėms susirinkimuose „pa
aiškintą“, kas vyksta Lenkijoje ir Vengrijoje, paskelbė vakar Pra
hos radjas. Radijas kreipėsi į Čekoslovakijos žmones, kad jie pa
siliktą „lojalūs Sovietų Sąjungai, mūsų išlaisvintojai“ ir liepė 
priešintis „Vakarų perversmų bandymams“. Bratislavos radijas 
pareiškė: „Pranešimai iš Budapešto neturi leisti atsirasti neramu
mams ar disorganizadjai mūsų gyvenime“. Prahos radijas paskel
bė: įvykiai Varšuvoje ir Budapešte ir visos kalbos apie „titoistų 
žygius“ reiškia, kad Čekoslovakija taip pat gali vykdyti komuniz
mą „pagal Čekoslovakijos specialius reikalus“.

— Beveik 50,000 prancūzų, tarnaujančią Maroko vyriausybės 
įstaigose, vakar paskelbė 2Ą valandą streiką, protestuodami prieš 
arabą kerštingas žudynes, kuriose jau mažiausia 60 europiečių žu
vo Maroke. Tarnautojai paskelbė streiką, kai priešprancūziškos 
demonstracijos išsiplėtė skersai Šiaurės Afriką ir arabai pareika
lavo paleisti penkis Alžirijos sukilėlių vadus, kuriuos prancūzai 
areštavo skrendant į Tunisą.

— 80 milionų arabą, nuo Atlanto iki Persijos įlankos, planuo
ja sekmadienį paskelbti “Streiką, protestuojant prieš penktą Alžiri
jos sukilėlių areštavimą.

1
— Jungtinių Amerikos Valstybių ekspertai vakar pareiškė, 

kad geležinė komunistinė ranka vėl spaus Vengrijos žmones, ne
bent vyriausybė pasuktų demokratijos keliu. Maskvos karinė ma
šina sutriuškins Vengrijos sukilėlius.

— Vengrai sukilo ne tik prieš senus stalinistus komunistus 
vadus, bet ir prieš visus komunistus ir taip pat sovietus.

— Lenkjos studentai dar tebedemonstruoja prieš sovietus ir 
reiškia simpatijas Vengrijos sukilėliams, kovojantiems prieš so
vietą viešpatavimą Budapešte.

— Maskvos laikraščių skaitytojai tik vakar sužinojo, kad 
Vengrijoje vyksta sukilimas. Maskvos ląįkraštis rašo: „Kontra- 
revcliueionieriai ir reakcionieriai sukilo Budapešte ir Rusijos ka
riuomenė buvo pašaukta padėti numalšinti sukilimą“.

— Rytų Berlyne darbninkai nerimsta. Sukilimas gali išsi
veržti ir Rytų Vokietijoje. Komunistinė policija budi.

— Lenkijos komuriistinė delegacija vyksta į Maskvą.
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Naujausieji įvykiai už geležinės uždangos:
prieš komunistinį režimą. Lenkija nori atsikratyti sovietinės įtakos, Vengrija

Nauja politinė taktika
bręsta Vakarų Vokietijoje

\
BERLYNAS, spalio 25. — Maištai Lenkijoje ir Vengrijoje bei 

beplintą titoizmo reiškiniai už geležinės uždangos buvo akstinas 
įvairiuose vokiečių sluogsniuose susidaryti naujus Vokietijos su
vienijimo planus, kurie dabar išryškėjo Vakarų Vokieitjos politi
kų galvose. Pagrindiniai to plano dėsniai yra šie:

1. Pasitarimai su Lenkija dėl 
Vokietijos rytų sienų nustaty
mo;

2. Pastangos nuo komunistų 
atplėšti vadinamąsias buržuazi
nes partijas Rytų Vokietijos 
liaudies fronto vyriausybėje;

3. Sudarymas diplomatinių 
santykių ir artimesnių prekybos 
ryšių su Rusijos satelitais, jų 
tarpe ir su raudonąja Kinija.

Esmėje čia siekiama paspar
tinti skilimą Rusijos satelitinėje 
imperijoje. Pirmą kartą visos 
trys Vakarų Vokietijos didžio
sios partijos artėja prie sudary
mo bendro fronto kovoje dėl Vo
kietijos vienybės. Į šios rūšies 
bendras pastangas ima jungtis 
krikščionys demokratai, social
demokratai ir laisvieji demokra
tai. Šiame besiformuojančiame 
bendrame lageryje bręsta vyrau
janti mintis, kad reikia trauktis 
iš Šiaurės Atlanto organizacijos 
(Nato) ir darytis neutralia vals
tybe.

Tos naujos tendencijos neside
rina su ligšioline Adenauerio po
litika, kuris savo veiksmus dau
giau koordinuoja su vakariečiais, 
manydamas, kad pati viena Va
karų Vokietija dar nėra pakan
kamai pajėgi paveikti Rusiją, 
kad ši išpildytų Vokietijos viltis. 
Ir vidaus politikoje Adenaueris 
yra nutolęs nuo bendro darbo su 
laisvaisiais demokratais, kada 
juos turėjo palikti nuošaliai nuo 
koalicinės vyriausybės postų, kai

Kariuomene paruosta

prieš agrsijas
TOKIO, spalio 25. — Jungti

nių Amerikos Valstybių vadai 
Japonijoje ir Korėjoje, minėda
mi vienuoliktas Jungtinių Tau
tų metines, įspėjo, kad jų ka
riuomenės yra pasiruošusios 
prieš naujas komunistų agresi
jas.

„Mūsų pareiga pasilieka... ap
saugoti saugumą ir principus, ku 
riuos gina Jungtinės Tautos“, pa 
reiškė gen. L. L. Lemnitzer, JAV 
Tolimuose Rytuose ir Jungt. Tau 
tų vadas.

sukilo
(INS)

Mikolajczyk žodis
Lenkijos klausimu

PARYŽIUS, spalio 25. — Sta- 
nislaw Mikolajczyk, ištremtas 
buvęs Lenkijos premjeras, pa
reiškė, kad Lenkijos komunistų 
vadų persijojimas turi šį tikslą: 
sumaišyti .Vakarų nuomonę, gau
ti ekonominę pagalbą, išgelbėti 
komunistinę sistemą..

Buvęs premjeras, dabar gyve
nąs Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, Paryžiuje dalyvavo ryti
nės Europos valstybių buv. ūki
ninkų partijų kongrese.

„Gomulka — Cyrankiewlčz - 
Ochab triumviratas turi tikslą 
sustiprinti ir sujungti komunis
tinę partiją Lenkijoje. Tai nėra 
Lenkijos žmonių, kurie kovoja 
prieš komunistinį režimą, tiks
las“, 'pareiškė Mikolajczyk.

• Vengrijos turistų atvyko į 
Vieną į futbolo rungtynes, ir 17 
iš jų paprašė Austriją azylio, at
sisakydami grįžti į Vengriją.

Vėl grįžtant prie vandenilio 
bombos bandymų sustabdymo
WASHINGTONAS, spalio 25. — Sovietų pasiūlymas sustab

dyti vandenilio bombos tyrimus buvo prezidento Eisenhowerio at
mestas. O demokratų prezidentinis kandidatas Stevenson pareiš
kė savo solidarumą su šiuo atmetimu. Nors jis buvo tas, kurio 
pažiūros išėjo ginti sovietai su savo nota prezidentui Eisenhowe- 
riui.

Jeigu rusai ką nors išmano -■ —.........
apie Jungtinių Amerikos Vals- Galbūt tai yra dėl to, kad jis no- 
tybių rinkimus, tai Bulganino rėjo atremti respublįkonų prie- 
nota prezidentui Eisenhoweriui kaištą, sakantį, kad demokratai 
negalėjo turėti kito tikslo, kaip yra karo partija, o respublikonai 
padaryti taip, kad susitarimas esą taikos partija. Galbūt, kad 
vandenilio bombos tyrinėjimų i savo pasiūlymu Stevensonas no-' 
reikalu būtų neįmanomas. rėjo padaryti ką nors panašu į j

Grubus svetimos valstybės įsi- tai, ką Eisenhoweris padarė per j 
kišimas į dviejų kandidatų dis-, praėjusius rinkimus pažadėda- 

susikirto su jų partijos vadu To- kusi jas, kurį padarė Bulganinas, mas sustabdyti karą Korėjoje. į 
mu Dehler. Adenauerio pozicija negali turėti kitų pasekmių, kaip Bet gal dar Čia yra ir kitokių 
dabar dar pasunkės, kai žymi da-' Jungtinių Amerikos Valstybių' priežasčių.
lis jį rėmusiųjų savųjų ir kitų visuomenę nukreipti prieš šį pa-
partijų vadų nori pasukti nauja siūlymą. Būdinga, kad Maskvai Be susitarimo
politinės taktikos kryptimi. laiSką paskelbė pirmiau negu xtomin4, energ,j03 tyrinėtojai

jia Washingtone buvo suskubtas. kad na?
Analine triiktfsa ‘ ' tūraliai yra pasidarę tarptauti-liuksui _ niai Nesą galima išsprogdinti

BERLYNAS, spalio 25. — Ko- 
munistinė Rytų Vokietija prisi-

Ko norėjo Stevensonas? megafono bombos, kad bet ko-
Ko norėjo Stevensonas išeida- kiame žemės kampe tas sprogi- 

paižino, kad jai trūksta anglies, mas su pasiūlymu sustabdyti , mas nebūtų pastebėtas. Nėra 
Rytų Vokietijoje geležies garny- vandenilio bombos bandymus? abejonės, kad sustabdymas van- 
ba sumažėjo. i Reikia pasakyti, kad tai yra se- jdenilio bombos tyrinėjimų be

_______ . j na jo pažiūra, kurią jis pirmą abipusio susitarimo, būtų savęs
Oras • kartą buvo paskelbęs prieš 6 mė- silpninimas. Eisenhoweris taip

Oro biuras praneša: Chicagoje nesiūs. Kodėl jis paskutiniuoju pat norėtų sulaikyti atominį gin- 
ir jos apylinkėje rytoj — giedra metu ją pradėjo naudoti, kaip klavimąsi, tačiau be abipusio ir 
ir šalta. I rinkiminės agitacijos priemonę, realaus susitarimo tai nėra įma-

Vengrijos komunistų partijos 
bosas iškrito iš valdžios kėdės
VIENA, Austrija, spalio 26. — Vengrijos komunistai vakar 

išmetė stalinistą Emoe Geroe iš partijos boso kėdės. Tai buvo 
desperatiška pastanga sulaikyti trijų dienų civilinį karą, kuriame 
šimtai žmonių žuvo ir Budapeštas paskendo liepsnose.

Komunistų vadai dvi dienas 
posėdžiavo ,kai gatvėse vyko ko
vos.

Geroe pašalintas iš Vengrijos 
komunistų partijos sekretoriaus 
pareigų ir jo vieton paskirtas 
„titoistas“ Janos Kadar. Geroe 
trečiadienį dar sėdėjo sekreto
riaus kėdėje.

Tai buvo antroji didžiulė pa
stanga nuraminti priešstalinis- 
tus, kurie puolė vyriausybės rū
mus Budapešto mieste ir kovojo 
prieš sovietų tankus, kariuome
nę ir artileriją. Sukilėliai norėjo 
nuversti raudonųjų režimą.

Komunistai trečiadienį grąži-

“Pravda” puolė
Eisenhowerio nota

MASKVA, spalio 25. — Sovie
tų Sąjungos „Pravda“ šiandien 
puolė prezidentą Eisenhowerį, 
kad jis, girdi, „piktai“ atsakė į 
Sovietų Sąjungos premjero notą. 
Komunistų organas atspausdino 
Eisenhowerio rašto tekstą.

Bulganinas siūlė baigti atomi
nių ginklų bandymus. Preziden
tas Eisenhoweris pareiškė Bul- 
ganinui, kad jis nelaiku atėjo su 
pasiūlymu ir kišasi į JAV vidaus 
reikalus, ypač tuo metu, kai rin
kiminėje kampanijoje atominių no Įmre Nagy į Vengrijos prem
ginklų 
mas.

klausimas linksniuoja-

Padidino translacijas
WASHINGTONAS, spalio 25. 

— „Amerikos Balsas“ vakar da
vė daug daugiau transliacijų už 
geležinės* uždangos esantiems 
gyventojams apie sukilimus ko
munistų satelitinėse valstybėse.

jero kėdę ir jis kreipėsi į minią, 
kad ji nurimtų. Ketvirtadienį 
kraujas tekėjo Budapešto gatvė
mis.

Imre Nagy paskirtas vieton; 
Andras Hegedues, kuriam esant 
premjeru kilo sukilimas Ven
grijoje.

Kovos tęsiamos ir Geroe ket
virtadienį numestas vilkams.

Kadar kartą buvo patekęs į 
raudonųjų nemalonę, nes jis kaip

sąjungos klausimas «toi5tas "or4į°. ^™rankiško3o Vengrijos. Jis kaip titoistas pen
kerius metus sėdėjo kalėjime, 
bet vėliau grįžo į vadovaujančių 
eiles.

Jordano ir Britanijos

AMMAN, Jordanas, spalio 25. 
— Jordano karalius Hussein va-1 
kar pareiškė, kad ji? ir toliau pa
laikys Britanijos — Jordano są
jungą.

Suleiman Nabulsi, Jordano na
cionalistinės socialistų partijos 
vadas, abejoja, kad parlamentas, 
išrinktas sekmadienį, tuojau at
šauktų Jordano — Britanijos su 
tartį.

Į raud. Kiniją
DAMASKAS, Sirija, spalio 25. 

— Penkiolika Sirijos parlamen
tarų vakar išskrido į raudonąją 
Kiniją. Jie ten išbus mėnesį.

Sutartį pasirašė
HONG KONG, spalio 25. — 

Japonų grupė ir komunistinės 
Kinijos geležinkelių darbininkai 
pasirašė sutartį Peipinge, kad 
geležinkelių darbininkai arti
miau bendradarbiautų.

Darbininkai streikuoja
TOKIO, spalio 25. — 3,000 lai

vų statybos darbininkų vakar su
streikavo netoli Tokio miesto.
Jie reikalauja pakelti mokestį. malus 
50,000 ja-ponų plieno darbininkų 
sustreikavo praėjusį pirmadienį.

Prieštaraujančios žinios atei
na iš Budapešto radijo. Ketvir
tadienį anksti rytą buvo paskelb 
ta, kad sovietų kariuomenė, vei
kianti kartu su Vengrijos armija 
ir policija, numalšino sukilėlius. 
Bet vėliau buvo pranešta, kad 
kovos tebevyksta Budapešto 
mieste ir muzėjus paskendęs 
liepsnose.

Po pietų radijas paskelbė: ka
rinės policijos būriai „dar tebe
kovoja“.

Revoliucijos centras yra tik 
keli blokai nuo Jungtinių Ameri
kos Valstybių atstovybės Buda
pešte.

Bet JAV atstovybė pranešė į 
Londoną, kad padėtis esanti 
„okay“, kad atstovybė nesužalo
ta ir amerikiečiai nesužeisti.

Vengrijos vyriausybės agen
tūra taip pat paskelbė, kad visi 
užsieniečiai Budapešte yra sau
gūs. Bet tik tiek.

Paskui atėjo žinios iš komunis 
tinio radijo, kad su užsieniu su
sisiekimas „netrukus“ bus nor-

Kruvinos kovos
VIENA, Austrija, spalio 25. 

— Kovos tebevyksta Vengri-
............... joje, nors naujoji vyriausybė

MUENCHENAS, V o k ietija, pafadėjo dovanoti sukilėliams 
spalio 25. Septyniasdešimt du jr Įarfjs jgĮ SOviety kariuome- 
vyrai, moterys ir vaikai, kurie „g8 IStraukimo ig Vengrijos.

Atvyksta į JAV

pabėgo į laisvę iš komunistinių 
kraštų, šiandien išvyksta į Jung 
tinęs Amerikos Valstybes.

Televizija

Premjeras Imre Nagy vėl 
kreipėsi per radiją į sukilėlius 
studentus ir darbininkus, kad 
jie padėty ginklus ir pagelbė
tų jo naujai vyriausybei įves
ti tvarką.

VIENA, Austrija, spalio 24.— Iš Budapešto pranešama. 
Daugiau kaip 700,000 čekoslova- kad soviety ir vengry kari Uo
kų turės televizijos aparatus menės baigia likviduoti pries- 
1960 metais. Į sovietinius sukilėlius, bet mū-
-........... ■ ----------- šiai tebevyksta Budapešte,
noma. Stevensonas su savo pa- kur yra 1,750,000 gyventojų, 
s’ūlymu norėjo padaryti geros Paskutinėmis žiniomis, Su
valios pradžią, kuria paskui len- dapešte žuvo apie 3,000 žmo- 
gviau pasektų ir Sovietų Sąjun- niy sukilimo metu. 
ga, nes nereiktų susitarimo dėl Budapešte areštuojami gu
viau ginklų inspekcijos. . kilėliai ir jy bičiuliai.
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Redaguoja J. ŠOLICNAS, 1207 W. Clark Str., Vrbana, III.

Nesulaužė rekordo j pasekmė
Neseniai spaudoje radau vie-, giausia tie sportininkai, kurie Mano nuomone, tikrasis spor- 

no piliečio graudų pasipiktinimą I sulaužė ar sutrumpino pasaulio i tininkas nėra tik įvairiausių re- 
rekordus. Na, ir jaudinamės dėl kordu laužytojas. Jo pasiekta- 
jų pasisekimo. Taip, mes jau-1 gįg rekordas tai yra tarp kitko 

padarytas žingsnis 
'veiklos kelyje. Šiandien tikra-

mūsų žurnalistais. Girdi, mūsie- 1 
ji rašeivos labai dažnai nesuvo
kia, kaip trumpai ir drūtai api
būdinti padėtį, ir todėl dažnai 
nuo pat pradžios kokid rašinio 
šneka apie žvaigždes ir debesis, 
kai tuo tarpu turėtų būti kalba
ma apie konkrečius įvykius. 
Anas pilietis sako, kad Lietu
voje redaktoriai dažnai gauda
vo korespondencijų su įžangi-

dinamės.
Jaudinimosi priežastys

kurių komandos per dažnai pra-i sportininkas yra pastebėjęs vie- vesti. Priežasčių galima išskai- 
laimį. % n0 mūsų rekordininko norą visą čiuoti didžiulius kiekius. Bet to

Nuo Sydnėjavs iki Brazilijos mūsų lietuviškąjį sportą pavers- nereikalinga.
džiunglių šiandien sporto pusią- ti rekordų kalve. Nežinau, kiek Dabartinėse mūsų nenatūra- 
piuuse skelbiami pirmiausiai tie, tas rekordų kalimas pačiam pro, bose sportinės veiklos sąlygose 

I kurie pasiekė naujus rekordus, paguotojui. sekasi, tačiau pritar- į mums daug sveikiau yra išlai- 
'Na. ir bėga, šoka, plaukia, eina ti tokiai rekordų kalimo propa- kyti ko didesnį kiekį sportinin- 
į visi sporteivos, nenorėdami būti gandai negalimą. Esu įsitikinęs, i kų. Savo uždavinio, kaip spor- 
,paskutiniais. Tai įtaka suinirtu- kad ypatingai mūsų sąlygose; tininkai svetimame krašte, ne
šios civilizacijos. Tai pažangos tas rekordų propagavimas nėra būsime įvykdę, jei mes turėsi- 

sveikas dalykas. Jis mums dau- me vos kelis rekordų laužyto- 
giau žalos negu naudos neša. .

Kodėl? Nebūčiau priešingas 
tam rekordų laužymo skatini
mui. jeigu šitoks žingsnis pasi-

sportinės! tarnautU mūsU sportinei veiklai.
! Tačiau yra negera, kai asmuo,

jus, bet prarasime tuos, kurie 
buvo nubaidyti tokios rekordų 
laužymo pnopagandos. Geriau 
daugiau ir blogesnės kokybės, 

(Nukelta j 5 pusi.)

sis sportininkas negali sekti i P^įįėjęs į pasaulinės rinkos 
Rekordai. Koks saldus žodis, greitosios civilizacijos pavyz ! L u®’ ve nemato eta 

džiu nes jis yra bejėgis pasivyti ?at esančios aplinkos. Negera
sprausminius lėktuvus. ‘ik- ,r mums- ,r Paclam

Manau, kad ne vienam mūsų 
sportininkui, ypatingai lengvaat- 
lečiui, kuriam rekordai turi dau
giau savotiškos magiškos reikš
mės, tas žodis turėtų sukelti

niu žodžiu, kur būdavo maždaug daug pasiryžimų ir pasižadėji- 
šitaip kalbama: Ne paslaptis,
kad Lietuva yra žemės ūkio 
kraštas”... Na, ir taip išdėstęs 
mintį apie visas “nepaslaptis”, 
pagaliau paminėdavo i? įvykį, 
dėl kurio jis ir savo korespon
denciją siunčiąs.

Jo tik
rasis uždavinys turėtų būti ne 
rekordų siekimas, bet savosios 
asmenybės auklėjimas. Nesu
tinku, kad prie šito auklėjimosi 
betkokių rekordų laužymas la- 

! bai smarkiai prisidėtų. Tiesa,
mų tol sportuoti, kol ką nors 
sulaužys ar sutrumpins.

Šiandien sporto pasaulis yra! rekordai ir dovanos skatina 
pamišęs. Tik pažvelkite į tuos ' sportininką, bet jam neatlygina 
iškilusiuosius sportininkus. Tik už jo įdėtas pastangas ir darbą, 
paskaitykite įvairiausių trenerių Rekordas sportininką sumecha- 
pasisakymus. Rekordai, rekor- nina. Ir rekordas auklėjimosi

'Naudinga tokias nusirašymo 
kritikas paskaityti. Aš jau irgi 
buvau bepradedąs sakyti, jog 
ne paslaptis, kad šiemet yra o- 
limpiniai metai. O taip norė
josi tą džiugią naujieną paskelb
ti. bet, va, ana kritika nubaidė 
ir mane. Tad. konkrečiai.

Mes jaudinamės

Nesakysiu, kad šiemet yra o- 
limpiniai metai. Geriau prasi
tarsiu apie jaudinimąsi, kurį su i 
kėlė galbūt žinios apie olimpi
nius pasiruošimus arba kitų 
tautų sportinį aktyvumą.

Kai kartais perilgai žiūri į 
saulę, tai paskiau žvilgterėjęs 
į šalį nieko 'nematai. Apakina 
tas saulės šviesumas. Todėl dak 
tarai nepataria ilgai žiūrėti į 
saulę, kad netaptume žlibais.

Paskutiniu metu mūsų spau
doje kaikurie rašeivos pradėjo 
stipriai jaudintis. Spėju, kad jų 
ilgas žiūrėjimas į olimpinę sau
lutę ar tik nebuvo apakinęs. Kur 
tik pažvelgsime: anglų, vokiečių, 
prancūzų ir dar kitokių gudrių 
kalbų rašytose sportose skilty
se visur rasime begales aprašy
mų apie tai, kaip vienos ar ki
tos tautos sportininkai ruošiasi 
“tarptautiniam broliškam jėgų 
išbandymui” Australijoje. Vi
sur tos žinios neišpasakytai džiu 
gios. Visur ten aprašomi dau

dai ir dar sykį rekordai. Atro
do, kad nieko daugiau jau ir ne
beliko. O, beje, amerikiečių tar
pe dar viena liga yra gangreniš- 
kai įsigalėjusi. Tai laimėjimas. 
Jei pralaimi, tai tu esi blogas 
sportininkas. Tik pastebėkite, 
kaip virsta įvairiausi treneriai,

kelyje sportininkui yra tik vie
na priemonių, bet ne tikslas.

Sustabdykime epidemiją

Kalbant ąpie lietuvišką spor
to darželį, tektų vieną kitą pa
stabą pasakyti dėl tos pačios 
rekordų ligos. Turbūt ne vienas

Lietuviškajam sportiniam ju
dėjimui tas lyginimas įvairių pa 
saulinių rekordų su lietuviškai
siais yra žalingas, žinant, kad 
šitoks palyginimas psichologiš-Į 
kai veikia kiekvieną sportinin
ką. Ir kas dar blogiau; tas lie
tuviškų, sakysim lengvojoje at
letikoje pasiektų, pasekmių pa
lyginimas visuomet daromas su 
didžiuliu cinišku pasigėrėjimu. 
Lyg ir norima pasakyti: “Va, 

žiūrėkite, ką vokiečiai padarė. 
Jūs net jų moterims negalite pri 
lygti”.

Grynai logiškai galvojant, juk 
jokios lygiagretės tarp mūsų pa 
siektų pasekmių ir betkokių pa
saulinių rekordų negalima pra-

Tel. ofisu HE 4-(K>U0, rez. I’K 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akiniu. —

6322 So. Western Aveniu 
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
rak. Šeštadieniais 101 vai. Trefila- 
,deniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-322*
Bes telef. WAlbrook 6-6076

1?

Išrinkite RICHARD STENGEL 

U. 8. Senatorium!

Jisai yra už jus!

(Sk.)

kibi

Ofiso telef. LAfayette 8-3210, Jei 
neatsiliepia, Sauklto K Edžio 8-2863

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG®

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet uito 12-2:10 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. «-8:I» t. 

Ov*M/>1arilAn1 fllr anmttjtrn*

DR IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KODIKIŲ IR V Alk V LIGŲ 
SPECIALISTO

7166 South We*tern Avoum
(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.

Ofloe tel. RE. 7-.168 
Rea. tel. WAlbrook 6-8765

Tel. ofiso VA. 7-6557, rea. RE. 7-4966

DR. FRANK C. KWINN
(KV1EČINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 Vert 47th Btrert

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 8 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:80 
Uždara treč. visa diena Ir šeštad. vak.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
Ofiso tel. KEliancc 5-4410 

Kezid. telef. GltoveliiU 6-0617 
valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečlad. ir šeštad: pagal sutarti

Ofiso tel. CLiffeide 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1171

DR. P. STRIMAITIS 9
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 471 h Street 
(kampas 47tb Ir Hermilage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 ir 6 Iki 9 v. vak. 
Beštad. nuo 2 iki 6 va)., lšskyr. sek

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 North Wacker Drive

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

Tel. CEntral 6-2294 
6UO2 H'est lOth Str., Cicero 

Vai. kasd. ’ 6—8, šeštad. 1—8 
Tel. TOwnhaU 3-0959 

Kitu laiku ir trečiad. susitarus 
Kezid. tel. UEmlock 4-7080

Tel. ofiso Pltospect 6-2240
Pltospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEO. CHIRURGIJOS EIGOS 
6700 S. Wood StrtNt

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

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IB 
SPEC. MOTERŲ LIGOS

Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel. PKospect 8-1223 arba WE 6-6671 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antri, 
Trečiad. Ir Penktad. 8-9 vai. vak. II

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

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

D61 valandos skambinti telefonu
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 'išskiriu trečiad. Šeštadieniais nuo 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. Ir iki 4 vai. popiet. 
šeš‘ad.

Res. tel. GRovehill 6-5603

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IB CHIRURGĄ 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

t

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. I’R. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Avi

Tel.; Ofiso — PUUmaa 6-8788 
Buto — BEverly 8-3948

Atsiliankykite . • . . Dalyvaukite ....

Lietuvių Masiniame Susirinkime!
Sekmadienį, spalių meti. 28-tę dienų - 3:00 valandų po pietų

DARIAUS GIRĖNO SALĖJE
4416 South Westem Avenuef ’ Al i zZ

it
IŠKLAUSYKIT KALBAS AKTUALIAIS KLAUSIMAIS

WILLIAM G. STRATTGN
ILLINOIS VALSTYBES GUBERNATORIUS

ANTANAS A. OLIS
PREZIDENTAS METROPOLITAN SANITARY DISTRICT 

0F GREATER CHICAGO

ĮDOMI MENINĖ PROGRAMA

Kviečia ILLINOIS LIETUVIAI REPUBLIKONAI
E: S?

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Dam©n Avenue 
(Kampa. 47-tos Ir Damen Avė.)
VaL kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Beštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutart]. 

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

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvtr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
A_ntr. J-o, treč. ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
gydytojas ir'chirurgas .. 

6317 South Weaten Avobub 
Chicago 29, 1U.

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpubllc 7-4900

Rezidencija: Gltovehlll 6-8181

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4853 S. Wlxipple Street
(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 10 iki 12; 2—8; 7—9. 
Šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta. 

LAfayette 3-1919 
Narni) — CEdarcrest 3-7 788

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 8-8:10 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. V’lrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-824Ą

; Tel

=

patogesnės taupytojai, visada išmokėjo Ir išmoka aukštesnius dividendui

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

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

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

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra 
Ir telkia pelnlngesnius ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per danglau, negu 32 metus, visada Išmokėdavo taupytojoms visas tanpy* 
mui įdėtas sumas su aukštais divldendais^-lias liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai* 
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, įkeičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
Idos pinigines operacijas.

Chicago Savings b-vė, sąžiningai Ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,000,000. 
Kviečiame visas 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

UUBBENTLY — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

ofiso VI 7-0G00, rez. HE 7-6867

DH. DR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Speo. moterų lltfos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Californla Ava 

VAL ; 2—4 Ir 6—8 v. p. p, 
feešt. 2—7 vai. p. p..
Išskyrus sekmadie'nius.

Ofiso tUef. YArds 7-1166 
Beaidcncijos — 8Tcwart 3-4S1A

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampas Halsted ir 36-ta aatvS) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. ALBINA PRUNSIiS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

^GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted St.

Kasdien 8—7 vai. vak. Beštad. nuo 
i 1—5 vai. vak.
I Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
.Ofiso tel. Vlctpry 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. RcpubUu 7-8818. 

Ofiso telefonas —■ Bl.shop 7-9625

DR. AL. RA6KUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

» 4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

VAL.. kasdien 2—4 p. p. tr 7—• vak 
Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1128

DR. A. YALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v d. p.

TeL ofiso Pltospect 6-9400
Rezid. Pltospect 6-940S

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vičiūtš)

GYDYTOJA IR CHIRURGK 
6248 South Kedzie Avenue 

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

DR. J. YAITAITJS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAI 

1407 So. 49th Ct., Cioers 
Kasdien 10-12 vai ryto Ir Š-S vak 

vak. šeštadieniais 18-2.
., „Trečiad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympio 2-1S81

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

802 West 31at Street
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių)

PriSmimo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popl.t.

Tel. WAIbrook 5-2670
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javols
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medičal Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p.- p. ir nuo 7—9 v. vak.
Tročiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tai. ofiso PR. 6-1888, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2566 West 6Srd Street

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

Telefonas GRovehill 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAUSTS

PRITAIKO AKINIUS•
Valandos: 8—12 Ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 West Marųuette Bd.

Telefonas REliance 6-1811

DR. WALTER I. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 Weat 59th Street 

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

Tek ofiso tr buto OLympio 2-4166
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CIHRURGAS 
4938 W. 15th St. Cicero 

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

Botas 1526 So. 19th Ate. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telef. REpublie 7-2290
BPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

VAL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo ^illO—8:00. 
šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marąuette Rd.
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KOKS MŪSŲ NUSISTATYMAS?
Mūsų dienraščio skaitytojai labai gerai žino, kad JAV vi

daus politikos atžvilgiu “Draugas” yra nepartinis. Yra dienraš
čių, savaitraščių ir net žurnalų, kurie yra artimai susirišę su 
viena ar kita partija — su demokratais ar respublikonais. 
Mažai tėra tokių, kurie būtų visai nepartiniai. Prie tokių ne
partinių priklauso ir mūsų dienraštis. Mūsų nusistatymas jau 
iš seniau yra žinomas — paremti tokius kandidatus, kurie yra 
kvalifikuoti užimti vietas, j kurias nori būti išrinkti. Visai na-

so ir Dainų šventės. Taigi šis 
numeris turi niekad nesenstan- j 
čią. reikšmę kaip kultūros isto
rikui, taip ir mūsų kultūros ug
dytojui, o taip pat visų mūsų 
kultūros šakų atstovams — 
mokslininkams, istorikams, dai
lininkams. teatro darbuotojams 
kalbininkams, muzikams, stu
dentams, r’švtojpms. žurna'is-

... . . tams — '"su tu sekliu darbai l
tumiu kad visos poliUnės partijos norėtų, kad spauda remtų ,Kultf,r;, kongrese {ia pi|nai pa. 
tik jų kandidatus, nesinnkdama iš kelių partijų. vaizduoti

Nepartinės spaudos uždavinys kaip tik ir yra supažindinti ' 
savo skaitytojus su partijų programomis, su jų kandidatų kva
lifikacijomis. Ligšiol mes tą ir darome. Nekartą mūsų dien
raštis ragino visus gerai susipažinti su kandidatais, klausant jų

ATEIČIAI GAIRES TIESIANT
Jau šm "Aidų” numeris k*>1in 

-. minti. kad. organizuoiant kitą 
kalbų ir pareiškimų, k;am tai būtų prieinama, gauti jų asmeniš- kultūros kongreso. b">tu nandin- 
kus pasisakymus piliečiams rūpimais klausimais.

Mums, lietuviams, ypač reikia būti akyliems ir sekti poli
tiką, susipažinti su kandidatais j vieną ar kitą valdžios vietą.
Mes turime kitokių problemų, negu kiti piliečiai. Mes domimės 
vidaus politika. Ji mums taip pat svarbi, kąip ir visiems kitiems.
Tačiau mums nėra ir nebus vistiek, kaip vairuos užsienio politi
kos reikalus perrinktasis ar naujai išrinktasis prezidentas. Prieš 
balsuodami turi žinoti jo nusistatymą pavergtųjų tautų išlais
vinimo reikalu. Mes aiškiai turime žinoti; kad jis ir už Lietu
vos žmonių teises į laisvą, nepriklausomą ir demokratinį gyve
nimą stovės. Dar daugiau — kad jis ir konkretesnių žygių ta 
kryptimi padarys.

Mums taip pat negali būti visvien, kokį nusistatymą nusi
ves į sostinę Kongresan išrinktas senatorius ar Atstovų Rūmų 
narys. Jis turi būti mums žinomas, jis turi būti įsipareigojęs 
Kongrese kiekvienų atveju stovėti už pavergtųjų tautų ir Lie
tuvos teises ir reikale jas ginti ir net vyriausybei padaryti įta
ką, kad mūsų tautos laisvinimo byla nebūtų padėta ant lenty
nos ir užmiršta. Tik mažumoje valstybių mes tegalime tiesio
giniai paveikti kandidatuojančius j Kongresą, nes ne visose tu
rime pakankamą savo tautiečių skaičių. Todėl ir yra svarbu, 
kad ten, kur mūsų esama, tokius paveikimus padarytume, kaip 
jau ir seniau esame nurodę, ir gautume ne šiaip jau priešrinki
minius pigius pasižadėjimus, bet konkrečius, kaip vienas kitas 
kandidatas į Kongresą jau yra padaręs.

Šiomis dienomis satelitiniuose kraštuose vyksta kova. Tuo 
tarpu ji eina labiau pačių komunistų tarpe. Ar ji plis plačiau, 
sunku pasakyti. Sunku pasakyti, ar ji pasieks ir Lietuvą bei 

, kitas Pabaltijo valstybes. Kaip ten bebūtų, už geležinės uždan
gos vyksta labai dideli dalykai. Labai yra svarbu, kaip į . tuos 
įvykius atsižvelgs JAV vyriausybė, kiek ji, bent moraliai, pa
dės laisvės siekiantiesiems. Iš prezidento Eisenhowerio esame 
girdėję gana aiškų pasisakymą, taip pat ir linkėjimus, kad 
kovojančių dėl laisvės žygiai pavyktų. Jo simpatijos yra su ko
vojančiais. Pažadama ir parama. Tokių simpatijų1 yra pareiš
kęs ir demokratų kandidatas d prezidentus Stevensonas. Tik jo 
simpatijas kiek temdo neseniai jo padaryti ir pakartoti pareiški
mai dėl vandenilio bombų bandymų sulaikymo ir dėl kariuo
menės mažinimo. Tai liečia Amerikos gynybos ir pagalbos lais
vosioms tautoms susilpninimą, ko laukia Maskva, apie ką jau 
girdėjome iš paties Bulganino. Šiandieninė užsienio politika, 
ypač ryšiai su sovietais bei jų satelitais, turi būti aiški ir griež
ta. Kaip atrodo, to šiandien reikalauja šio krašto žmonių dau
gumas, pagaliau -ir JAV "Baugumas bei jų šiandieninis uždavi- 

• "V9 - kitu InĮŠVę išsaugoti ir pavergtiesiems padėti iisilaisvinti. KonkurMJ chorinei dainai
Kuris kandidatas laikysis srtWiftW^B$$SWnWwnątft),ymo, tas _ njrilv ti r

susilauks ne tik lietuvių, bet ir kitų ? jjatuviSkM ttataM ugdymui,
didelis muzikos meno gerbėjas, 
Steponas Bučnys, gyv. Dayton, 
Ohio, paskyrė $150 premiją už 
parašymą originalios ir nuotai
kingos dainos mišriam ar vyrų 
chorui su solo vyro balsui; su 
pritarimu arba kapela, ne trum
pesnę 120 taktų. Teksto pasi
rinkimas laisvas. Kūrinys turi 
būti nurašytas ne autoriaus 
ranka su pridėtu slapyvardžiu, 
kurio paaiškinimas su auto
riaus vardu ir antrašu atskira
me užklijuotame voke turi bū
ti pristatytas ne vėliau kaip 
1957 metų vasario 16 dienos 
antrašu: J. Žilevičius, 230 In- 
slee Place, Elizabeth 1, N. J. 
(Muzikos Žinių 1956 m. balan-

ga prie io suruošti meno ir 
spaudos rurodns. vaidinimus, sa 
vo tautinius Šokius ir balota, pa 
skiru dainininku nasirodvmus 
mokslo ir meno veikalų premi
javimą.

Mūsų dienraštinėje spaudoje 
gal kiek mažiau buvo pavaizduo
ta teatro sekcijos posėdžio eiga. 
Ten savo kalboie apie scenos 
darbuotoms St.. Pilka pareiškė:

— Pasišventęs scenai dirbti, 
iki karsto lentos turi būti te
atrui ištikimas. Manyčiau, iog 
profesiją ar pašaukimą pakeitė, 
turėtu ir savo titulus iš viziti
nių kortelių išbraukti. Dėl tų 
titulu ir ambicijų iau perdaug 
yra liūdnu ir juokingu nesusi
pratimų. Esame juokingi, kai 
ne teatrą, bet save teatre ger
biame.

Šie St. Pilkos žodžiai mūsų 
teatro atstovų vardu yra akto
rių ir režisorių išduotas visuo
menei vekselis, kuri reikia iš
pirkti; suprantama, kad ir vi
suomenė tam savo palankumą 
turi parodvti.

šioje srityje Gasp. Velička 
reiškia gražias viltis. Jis augš- 
tai vertina pašaukima akto
riaus. kuris "kaio vaidila, kal
ba miniai gyvu širdies žodžiu”. 
.Tis skatina į profesinį teatrą su
burti fabrikuose nykstančius ?e 
ruosius aktorius. Jis kviečia 
“surizikuoti ofenzyvą” — su 
spektakliais (trys automobiliai 
ir viena priekaba) — lankyti 
plačiąsias kolonijas, už mažą pi
nigą nugalint didelius atstumus.

Dr. J. Daug.

ŠIE “AIDAI” TURI PASIEKTI 

VISUS

Lietuvių tremties gyvenime 
Kultūros kongresas buvo tas 
šviesus prožektorius, kuris mū
sų žvilgsnį metė plačiai tolyn 
ir augštyn tamsioj vergijos nak
ty.

’ — Kultūros kongresas, — a- 
not dr. A. Baltinio vedamojo 
naujausiame “Aidų” numery
je, — patvirtino seną išmintį, 
kad “nevien duona žmogus gy
vena”, kad mes visi sąmoningai 
ar nesąmoningai jaučiame šią 
regimąją tikrovę nesant vienin
tele, kad šalia jos yra dar kita, 
gal realesnė, dvasinė tikrovė, 
apsireiškianti religija, filosofi
ja, menais ir mokslais bei mūsų 
dvasios kūryba apskritai. Ir, 
jei mes artinamės į šią dvasinę 
tikrovę, jei bent akimirką per
gyvename religines, etines, me

nines ir mokslines vertybes, pa
sijuntame pakilę dvasioje ir lai
mingi, mes tada prarandame sa
vo izoliaciją ir jaučiamės įsi
jungę į gilesnį, tikresnį gyve
nimą. Mums sušvinta kažkokia 
nauja šviesa, kurioje suvokiame, 
kad tik čia yra tai, ko labiau
siai trokštame, kas patenkina 
giliausią mūsų prigimtį. Ir vi-

Įvykdymas svarbu! Ne pažadai! 

Išrinkite vyrą, kuris darbuosis 

dėl jūsų!

Balsuokit už RICHARD STEN- 

OEL į U. S. Senatorius.

. ____  (Sk.)

isų amžių kompetentingiausieji 
žmonės, kurie sugebėjo kultūri
nes vertybes pergyventi ir jas 
kurti — šventieji ir genijai — 
yra pripažinę, kad tik šios ver
tybės sudaro tikrąjį mūsų žmo
giškumą ir jų pergyvenimas bei 
pasisavinimas pripildo jnūsų gy 
venimą turiniu, įprasminančiu 
mūsų būtį.

Kadangi šiame Kultūros kon
grese neturėjo galimybės daly
vauti tolimesnių šalių lietuviai 
(Europos, Australijos ir Pietų 
Amerikos), tai šis “Aidų” nu
meris vadovaujantiems tų šalių 
kultūrininkams būtų graži do
vana. Manytume, kad Lietuvių 
Bendruomenė gražiai pasitarnau 
keliasdešimt egzempliorių šio 
numerio išsiuntinėdama kitų ša
lių lietuvių bibliotekoms, o net 
būtų naudinga šiuos “Aidus” į- 
vesti ir į kaikurių universitetų 
bei miestų bibliotekas — būtų 
gera apsauga ateičiai; nekal
bant, kad šis numeris yra būti
nas kiekvieno mūsų kultūrinin
ko bibliotekoje.

KULTŪROS KONGRESO 
DARBAI

Naujausias “Aidų” numeris 
(nr. 8, rugsėjo — spalio mėn.) 
yra skirtas Kultūros kongresui, 
įvykusiam Chicagoje šios vasa
ros pradžioje. Šis “Aidų" nu
meris yra žymiai padidintas, tu
ri arti 100 stambių puslapių ir 

yra r”a5tos visos paskaitos, 
visos rezoliucijos, diskusijų ir 
posėdžių eigos aprašymai bei 
nuotraukos iš Kultūros kongre-

LENKŲ POLITIKAI PAS DULLES

Amerikiečiai lenkai veikėjai lankėsi pas valstybės* sekr. Pulles prašydami, jog Amerika darytų pastan
gų, kad iš Iaenkijos būtų atitraukta Sovietų kariuomenė. Sėdi (iš kairės) kun. V. Kare/, iš Indianos, C. 
Rozmarek, pirm, amerikiečių lenkų draugijos Chiea goj. K. Kozakiewicb, pirm. lenkų katalikų organiza
cijos Amerikoj, J. Aszkler, pirm. amerikiečių lenkų draugijos. Stovi (iš kairės) T. Mornwski, K. Piatkie- 
wicz, laikraščių redaktoriai, J. Wazeter, F. Popawski ir C. Burke, žinomi lenkų visuomenės veikėjai. (1XS)

PER LIPŠNŪS GRINDŲ MAZGOJIMUI

SOVIETAI NEPATENKINTI 

NAUJOKAIS
RAUD. ARISTOKRATIJOJE AUGA “MAMOS SŪNELIAI”. 
NETINKA NE ŠLAVIMUI, NE SUNKESNIAM DARBUI. 
MASKVOJE SUSIRŪPINIMAS NAUJAISIAIS PONAIČIAIS. 

AL. GIMANTAS

Įvairūs posūkiai rusų vidaus! doj”, Įeit. V. Fomin ne juodais
ir užsienio politikoje gal ir gali 
suklaidinti nepažįstančius sovie 
tinės tikrovės, bet toji pati tik
rovė jau pateikė nemaža staig
menų ir patiems sovietams ir 
tai tokių, kokių jie gal net' 
ir nesitikėjo. Naujosios aristo-Į 
kratijos buržujai prisiaugino Į 
dukraičių ir bernaičių, kurie, nu 
sižiūrėię į Vakarų turčių vai
kus, taipogi nori nerūpestingo 
ir neatsakingo gyvenimo leng
vumu. Jie laksto gatvėse auto
mobiliais,’ sudaro pavoju praei
viams, jie išsigėre triukšmauia. 
kartais pasikarščiuojama iki 
muštynių ir t.t. Tai iškelia pati 
rusu spauda. Gi šiuo kart jau 
reiškiamas vie«;:s nepasitenkini
mas ir jaunuoliais ką tik paim
tais" kariuomenėn. Skundžiama
si jų nepasiruošimu gyvenimui 
ir aplinkai.

Va, “Komsomolskajoj Prav

džio-birželio skelbta data gruo
džio 15 d. pakeičiama į 1957 
m. vasario 16 d.). Jury komisi
ja bus paskelbta vėliau. Už kū
rinį pripažintą pirmąjai premi
jai skiriama $100, už antrąją 
— $50. Ar galės vienąs ir tas 
pats autorius gauti abi premi
jas, sprendžia jury komisija. 
Premijuotieji veikalai pereina 
premijų skirėjo nuosavybėn su 
išleidimo teise. Varžybose 
kviečiami dalyvauti nesvarbu 
kur gyveną lietuviai kompozi
toriai. — Juozas Žilevičius,

konkurso pravedimui įgaliot.

iškelia ir piktinasi kaikuriais 
faktais iš naujokų priėmimo 
punkto ir pirmųjų apsilankymo 
įspūdžių kareivinėse. Jis šaukia
si sovietinių motinų, kurios pa
gal jį turėtų savo sūnus atleisti 
nuo virtuvinio žiursto kilpų kol 
dar nepervėlu, nes vėliau jau
nuoliai bus visiškai sugadinti. 
Rašėjas piktai bara tuos tėvus, 
kurie gyvai rūpinasi savo vaikų 
dvasiniu subrendimu ir tuo kart 
užmiršta fizinio lavinimo reika
lus.

Leit. V. Fomin rašo: “Kartais 
tėvai pripučia labai žalingų idė
jų, k. a. jei tu, vaike, gerai m>

PASIRINKITE DOVANAS 

TERROJE!

Čia 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, operetės, simfonijos, ari
jos ir kt.

Prekės ir jų katalogai siun
čiami į visus kraštus.

Adresas: Terra, 3333 South 
Halsted Street,’ Chicago 8, III. 
Tel. LA 3-0427.

ELĖ MAZALAITĖ-®

PJŪTIES METAS
ROMANAS

100 tęsinys
Ji pasakė: — „Jūs herojus!“

— ji brankė ranka per jo ordinų juosteles. — „Aš 
jau darau žygių — einu į kariuomenę, koks čia gy
venimas fabrike! O po to, kai pamačiau jus!“ — Jis 
juokėsi: — „Jūs nemanykit, kad fronte yra stachano- 
viečių — jeigu ir taip, tai iš dviejų pusių, ir dažnai 
gali atsitikti taip, kad gavus atsižymėjimus, nebėra 
kur juos užkabinti — įhanau, nėra peties, arba krūti
nės“. — Su ja reikėjo kalbėti aiškiai, jis matė — jo
kių vietų tarp eilučių tos tingios, gražios akys neiš
skaitė. — „Bet jūs nesibijote!“ — ji sušuko, — ,^jūs 
herojus! Kaip jūs narsiai kovojate, brolis sakė, ir pa
ti matau“ — ji vėl palietė juosteles. — „Ką aš kitą 
galiu?“ — sako jis, ir kalba, kaip nebuvo sakęs sau
— gal reikia iškalbėti garsiai, kad gerai pats supras
tum; — „Aš norėčiau pasidaryti dešimtimi, tūkstan
čiu kareivių — pabūklais ir bombomis — norėčiau vir
sti, kad tiktai greičiau baigti: man nėra kito kelio 
grįžti namo, kaip tiktai su tais, kurie kovoja savo ka
rą — su rusais. Aš bėjau, kad jūs buvot išvaryti —

kysies, tau niekados nereikės 
dirbti sunkaus fizinio darbo. Tu 
galėsi būti viršininku ar vado
vu”. Po to, pasak tą leitenantą, 
raudonoji armija gauna tokius 
naujokus, kaip eil. šaumijan. 
Šitas kareivukas, va, kaip atro
do: “Neaugštas, storokas, švel
nios ir lygios veido odos, švel
niomis, mažo vaiko rankomis. 
Kai vienas puskarininkių įsakė

eil. Šaumijan išmazgoti grindis, 
naujokas labiausiai nustebęs at
sakęs: — Ką. aš turiu mazgoti 
grindis? >š nežinau kaip tą rei
kėtų atlikti! Tada, pųskarinkis 
paklausė naujoka ar jis kada 
kapojęs malkas. Deia, Šaumi- 
i°n atsakęs, kart ie namuose 
tv.rė'e ’azo apši'dvmr, be to, 
io tėvai tu»'5'e i’* von:'-'S kam- 
bari ir iam nipk^d neteko nešio
ti vandenin naščia’s Padaliau 
naniok"-? buvo paklaustas, ka 
ūs išvis mokas pats pasidaryti 
ar pagaminti. “O, aš rraliu ir mo 
ku nats išlvmnti mano kelnes!” 
— buvo atsakąs”.

Mums įdomu kas buvo tokio 
kareivuko tėvai? Pasirodo, jo 
tėvas inž'nierius. o mori’m mo- 
kvt.r.-'p Abu roblop-ai uždirba ir 
save laiko privilegijuotu klasė- 
ie. Aišku, to pačio nuoširdžiai 
linkėio ir savo sūnui. Todėl Įeit. 
Fomin toliau jaudinasi: “Jie iš
mokė vaika pamėgti literatūrą 
ir meną, bet visiškai nesupažin
dino su paprasčiausiais rankų 
darbais. Kartą visiems laikams 
reikia paklausti tokius tėvus: 
kokios rūšies gyvenimui jūs ruo 
šiate savo sūnus?

Ir taip. raudonojoj kariuome
nėj tenka naujokus mokyti pa
tiems paruošti malkas ir d ran
kas įdėti šluotą ar grindų maz
gojimo skudurą. Vietoje pradė
jus gilintis į karinius reikalus, 
pirmoje eilėje tenka išmokti kas 
dieninius dalykue. Gi tokių šau- 
mijanų kasdien vis daugėją.

JONAS GRADINSKAS
Tik $140-00 už 21 colio 1957 m. TV su spintele

J. G. TELEVISI'ON OOMPANY

2512 W. 4"7th St. Tel. FRontier 6-1998 

Spalvota TV, radijąs, patefonai, vokiški aparatai

-------------------------—--------------------------------------— i

Atliekame didelius ir mažus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis. 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.) 

Telef. PRospect 8-8942 Namu tel. WAlbrook 5-5934

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

ūnlversal Savings 
mą ir gražų pelną.

and Loan Assoclation užtikrina saugu-

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
$10,000 00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipldtės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

aš galiu grįžti, kai jūs vėl eisit į mano žemę“. — „Ko 
jūs taip veržiatės ten?“ — sako ji nuliūdus, — „kodėl 
negalit likti čia visada?“ — „Visada? — aš palįsčiau 
po pirma vokiečio kulka, jei žinočiau, kad turėsiu likti 
čia. Mane kartais sapne kamuoja košmaras, kad nie
kuomet nepareisiu namo, niekuomet!“ — Jis pašoko 
ir ėmė vaikščioti — jis buvo užmiršęs merginą ir gir
tumą, bet ji neužmiršo, ji negalėjo leisti, kad jis iš
bėgtų dabar, ar bet kada, vienas, atgal. — „Ar kas 
laukia jūsų?“ — sako ji nerami, ir jis atsimena: — 
„Nežinau — motina laukia, ji laukia. Ji neturėtų už 
ką, bet laukia. O gal ne ?“ — jis sustojo vaikščiojęs ir 
susimąstė sunkiai ir paniuręs: gal nelaukia? — “O tik 
motina“, — išgirdo jis, ir pamatė, kad nėra vienas, 
bet merginos veidas užtemo, kai ji klausė vėl: — „O 
kas kitas laukia?“ — „Turėtų, bet gal nebegali“, — 
sako jis, ir merginos akys pajuosta: — „Aš manau, 
gal mano žmoną nužudė vokiečiai — ji buvo žydė“, — 
sako jis. — „Žinoma,“ — sušuko Olga, — „aišku! vi
sus žydus vokiečiai pribaigė. Ko jums grįžti ten, jei
gu ir galėsit. Galima ir išsiskirti su ja, jeigu gyva — 
čia lengva. Aš jau išmėginau! Pasilikit čia!“ — su
šnibždėjo priėjus, ir pamatė jį vėl atsitolinusį — ro
dos, jis tebuvo palikęs savo veido atšvaitą, kurio ji 
negalėjo pagauti. — „Ką aš veikčiau čia, ką aš dary
čiau čia visą amžių!“ — „Ką jūs darėte tenai,“ — sa
ko ji nustebusi ir nusigandusi, — „pasakėt taip, lyg 
būtumėt ten pats — o, ar jūs ten turėjot tokį galin
gą, kaip mūsų vadą?“ — „Aš buvau didesnis* ! — jis

šypsosi, — „ką reiškia įsakinėti žudyti arba atimti, 
arba užimti krąštus? Aš darau daugiau.“ — „Nesąmo
nės!“ — ji buvo dar labiau nugąsdinta tokio paskel
bimo, bet ji žiūrėjo į gražiausią vyrą, ir tikėjo, jog 
jam viskas galima. — „Ką?“ — sakė ji — ji tiktai 
norėjo žinoti, bet galėjo tikėti iš anksto, kad jis di
džiausias. — „Aš kovojau su Dievu, mano miela drau
ge, su pačiu Dievu, aišku? Juk tai daugiau, negu iš
plėšti žmogui piniginę, ar net išlupti akį: atimti Die
vą. To, ko negalima atimti — ir vistiek mėginti, pri
versti ar suvilioti.“ — Kaip blizgėjo jo akys, gėrėjosi 
ji ir suprato: „A, antireliginė propaganda! Tai augš- 
ta vieta! Bet juk tą jūs galit gauti ir čia? Ko važiuoti 
atgal?“ — „Ar važiuoju?“ — jis susijuokė, — „jūs 
kalbate, lyg aš jau sėsčiau į traukinį. Kad jūs būtu
mėte ta geroji varna, kur iškranksi tokį daiktą—grįž
ti! Ne, mano gražuolė — aš čia nenoriu tokios vie
tos, kaip jūs sakote — ką čia daryti? Manęs neinte
resuoja jūsų popai nei kova su jais — jokiu būdu, il
giausių metų jiems! Jūsų Dievas yra — buvo provas- 
lavas ir kiek beliko pas jus religijos, iš viso? Pasi
lenkti, ropoti pažeme ir lasinėti po vieną grūdelį, ke
lis kart išartoje dirvoje? Gi mano žemė yra kaip ru
gių laukai, derlingi ir puikūs — tenai, o tiktai tenai 
galima pasirengti pjūčiai ir griovimui“. — „Koks jis 
gražus,“ — galvoja ji stebėdama, kaip jis stovi atla
šus ir išpuikęs, ji pasakė abejodama: — „Tai juok
darys !
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“Brandos atestatas”

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, spalio 26, 1956

Praėjusį sekmadienį apie 600 
clevelandiečių gėrėjosi L. Fedo- 
ro trijų veiksmų veikalu, atlie
kamu lietuvių salėje. Pirmaja
me seanse daugumą žiūrovų su
darė jaunimas, o vakariniame — 
vyravo, vidurinė ir vyresnioji 
mūsų visuomenės karta. Visi 
žiūrovai buvo patenkinti mūsų 
apylinkės Vaidilos teatro akto
rių sugebėjimais, jų įsijautimu 
į veikalą ir vaizdžių jo pertie- 
mu. Vaidinime buvo ryškiai jau 
čiama gabaus režisoriaus akt. 
P. Maželio ranka. Tik ilgo ir 
sunkaus darbo dėka, šis veika
las, vaidintas daugumoje tik 
scenos mėgėjų, galėjo patenkin
ti įvairaus skonio ir reikalavi
mų žiūrovus.

Pagrindines roles atlikę ak
toriai: Z. Ducmanas — direkto
riaus, E. Skujeniekas — filoso
fijos mokytojo, V. Morkūnie
nė — lotynų kalbos mokytojos, 
E, Bridžiuvienė — literatūros 
mokytojos, Ig. Gatautis — ma
tematikos mokytojo, Z. Pec-

pužienė ir Vaclovas Verikaitis. 
Klausytojams bu patiektos rink 
tinės Dainų šventės Chicagoje 
dainos, rinktinės liaudies dainos 
ir operų ištraukos su solistais.

Mažosios dainų šventės ren
gėjas — Čiurlionio ansamblis. 
Biletai jau bus pradėti platinti 
si sekmadienį Spaudos kioske ir 
“Dirvoje”.

TRUMPAI
— Lituanistinės mokyklos tė

vų komitetas užpraėjusį sekma
dienį išrinktas šio sąstato: Ant. 
Garka, Z. 'Gbelenis. Žygienė, F. 
Navickas, Pr. Karalius, Ant. 
Gailiušis ir Liaukonienė. Parei- 
reigomis komitetas pasiskirstys 
artimoje ateityje.

— Radijo Klubo vajus eina 
sėkmingai. Radijo Klubo Val
dyba, pirmininkaujant J. Stem- 
pužiui, deda visas pastangas, 
kad lietuviškos transliacijos ne
būtų nutrauktos. Šiltą žodį ra
dijo išlaikymo reikalu tarė ir 
lietuvišką sumą laikęs kun. B.

kus — gąmtos mokytojo, J. Gai | Ivanauskas Šv. Jurgio bazny-
liušytė — gimnastikos mokyto
jos. N. Balčiūnaitė — mokinės 
ir E. Žilionis — sargo — buvo 
puikūs ir įtikiną. Ir kiti šio są
stato dalyviai — J. Kijauskas,
J. Citavičius, A. Balčiūnaitė, V.
V. Žilionytė, A. Alkaitytė ir A.
Barzdukas — buvo reikiamoje 
rolių augštumoje.

4Malonaus ir humaniško filo
sofijos mokytojo įspūdį paliko 
latvių rašytojas Emil Skujenie
kas, šį veikalą išvertęs į lietuvių 
kalbą. E. Skujeniekas, artimai 
ir mielai bendradarbiaująs su 
lietuvių visuomene, yra ir LB 
Clevelando apylinkės teatro Vai 
diloš vadovybėje — dramatur
go pareigose.

Be E. Bridžiuvienės retas ku
ris veikalas yra Clevelando lie
tuvių suvaidinamas. Ji retu uo- ta — pranešimas, lietuvybės is
lamu, didele meile scenai ir di- į laikymo rūpesčiai, centro valdy

čioje. Po sumos nemaža lietu
vių savo aukas įteikė valdybos 
nariams parapijos salėje. Ir šį 
sekmadienį aukos bus priima
mos Spaudos kioske.

— Dr. Adolfas Darnusis kal
bės Kristaus Karaliaus minėjime 
lietuvių salėje šį sekmadienį.

— Liet. Enciklopedijos leidyk 
loję dar galima gauti visus iš
ėjusius aštuonis tomus. Norin
tieji įsigyti prašomi kreiptis į 
atstovą V. Rocevičių Spaudos 
kioske arba tel. KE 1-5264.

L. B. APYLINKĖS ŽINIOS
— LB rajoninio suvažiavimo

reikalu apylinkėms išsiuntinėti 
pranešimai su darbų tvarka. Ra 
šytojo Jurgio Jankaus paskai-

numatoma surengti birželio 301 
d. Diamond Lake.

— Birutininkės 1957 m. sau
sio 19 d. Lake Shore Countryi 
Club rengia vakarą — koncertą.

— Kariuomenės šventės mi-l 
nėjimas rengiamas lapkričio 24 
dieną.

— Alto Clevelando skyriaus
susirinkimas šaukiamas lapkri
čio 4 d., sekmadienį, lietuvių sa
lėje.

— Seno popieriaus rinkimą 
apylinkė tęsia toliau. Turį su
rinkę prašomi pranešti valdybos 
nariui F. Eidimtui, tel. ŠW 1- 
4908, arba galintieji prašomi 
pristatyti į garažą, 1353 East 
82nd Str.

— Solidarumo mokestį sumo
kėjo ir bendruomenei aukojo: 
E. Mazys — $7.50, A. Banys — 
$2.50, P. Jurgaitis — $2.50, E. 
Skrebulytė — $1 ir kiti po ma
žiau. Niekur nedirbanti A. Puš- 
korienė atidavė bendruomenei 
priklausantį įnašą. Visiems nuo 
širdžiai dėkojama ir prašoma 
pasekti jų pavyzdžiu. .S. G.

SUVAŽIAVIMAS IR 
VAKARAS

Bendrieji mūsų darbai, susi
ėjimai, pramogos mūsų nuotai
kas palaiko ir mus gyvus išlaiko.

Neįkainuojamai dideli nuopel
nai anksčiau atvykusiųjų lietu
vių. Jie čia ir parapijas, ir mo
kyklas, ir įvairias organizacijas 
sukūrė.

Visi JAV lietuviai, jungdamie 
si į bendrą darbą ir bendrus pa
rengimus, gali sėkmingiausiai iš
laikyti lietuvybę ir padėti savo 
pavergtam kraštui.

Norėdami sudaryti visiems 
jaukaus pabendravimo progą,

P.AJ.JOKUBKA
TV, DEIMANTAI IR LAlKROIitiV 

PardavtmM Iv Talflymaz 
4077 Su. Archer Av®. '

Chicago 32. III. — Tel LA 3-8617

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS

deliais sugebėjimais yra nuola
tinė sunkių vaidmenų atlikėja. 
Ir šį kartą jai teko senos lite
ratūros mokytojos rolė, kur ne 
visiems būtų lengvai įkandama.

Ir clevelandiečių mėgstami ak 
toriai — Z. Ducmanas, Ig. Ga

bos žodis, apylinkių pranešimai 
ir kt. Vakare bus pobūvis. Į 
suvažiavimą ir pobūvį kviečiami 
gausiai atsilankyti.

— Apylinkės seniūnai imasi 
rinkti solidarumo mokestį. Krei
piamės į visą lietuvišką bend-

Tunu naują dideų sunave&mj 
ir apdraudaa

ISIS W 91st St. Chicago, FU. 
Tel. PRescott 9-2781

tauti3, Z. Peckus. V. Morkūnie- ruomenę, kad būtų solidarūs ir
nė, J. Gailiušytė ir E. Žilio- savo įnašą atiduotų atsilankiu-
nis — šiame veikale buvo tikri, i 3iam apylinkės atstovui. Taip 
nemeluoti ir nuoširdūs. pat mokestis priimamas sekma-

Ne vieną savo sceniniais su- dieniais po pamaldų Šv. Jurgio 
gebėjimais nustebino Nijolė Bal parapijos salėje, 
čiūnaitė, vaidinusi Katrės rolę. — Penktoji Lietuvių diena

SOPKIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

It WOE8 stoties — Banga Uit 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAI). 

S:46 Iki 9:10 vai. ryte 
BEST AT). 8:80 Iki 9:80 ryta 

EIRMADIENNIO vak. nuo t—S v 
SEKAU. 8:30—9:80 v. r. lt stotie* 

WflP* — 1490 kll 
Chicago 29, III. HEmlock 4-2413 

7159 SO. MAPLEWOOD AVĖ.

NORI VENGRIJAI LAISVES

Antikonmnistai \ ongrijos veikėjai Belą Varna (kairėj) konl'eruoja 
su vengrų tautinės organizacijos pirm. Cit. Ravmlal, aptardami da
bartinius įvykius Vengrijoj. (IXS)

mingai tą šventę minėti, tai Al-; 
to skyriaus valdyba, visuomenei 
pageidaujant, nutarė skyriaus 
narių susirinkimą šaukti lapkri
čio 4 d. 11:30 vai. (sekmadienį) 
lietuvių salėje, po sumos Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje.

Alto Cieve’.ando Skyr. V-ba

Pittsburgh, Pa.

Svarbus susirinkimas 
JAV Lietuvių Bendruomenės

Pittsburgho apj linkės susirinki
mas įvyks sekmadienį, spalio 28 
d., 5 vai. p. p. Lietuvių Piliečių, 
Klubo svetainėje, 1723 Jane St'

MOVIHC

Bus tariamasi rajoninio suva
žiavimo reikalu, pranešimai iš 
centro valdybos ir tolimesnis 
apylinkės veikimas. Visi pri
jaučiantieji Bendruomenės tiks
lams ir darbams prašomi daly
vauti šiame susirinkime. V-ba

ROŽANČIUS IŠ GYVŲ 
JAPONŲ

Šv. Rožančiaus šventėje Sono- 
bės mieste, Japonijoje, per iškil 
mes buvo sudarytas rožančius iš 
gyvų žmonių. Kiekvienas nešė 
spalvotą japonų žibintuvą. Vaiz 
das buvo patrauklus ir daugelis 
japonų juo domėjosi.

I

maloniai kviečiame visus — 
stambesnę metų naštą nešan
čius. suaugusius ir jaunus — š. 
m. lapkričio 3d. 6:30 vai. vak. 
lietuvių salėn į tradicinį įdomų 
parengimą — pobūvį.

Po meninės programos ir už
kandžių buš* šokiai, lietuviškos 
dainos", pašndkesial.

Tą pačią dieną lietuvių salė
je vyksta LB rajoninis suvažia
vimas. Prašome visus gausiai 
dalyvauti. Suvažiavimo pradžia 
11 valandą.

LB Clevelando Apyl. V-ba

ALTO CLEVELANDO SKYR. 
SUSIRINKIMAS

Alto Clevelando skyriaus val
dyba buvo paskelbusi, kad š. 
m. spalio 28 d. 11:30 vai. lietu
vių salėje įvyks eilinis Alto sky
riaus narių susirinkimas.

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butą.

Kadangi tą dieną yra švenčia 
ma Kristaus Karaliaus šventė, o 
Clevelando lietuvių visuomenė 
ir organizacijos rengiasi iškil

otu UŽSISENEJUSIŲ 
SKALDANČIŲ ŽAIZDŲ Į

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tlf. kurie kenčia nuo SENU AT

VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ 2AIZDŲ,,
negali ramiai sėdėti Ir naktimis,
miegoti, nes jų užsisenėjųsios žaizdos ■ 
oležtl Ir skauda. Kad pašalinti tų 
mažėjimų Ir skaudėjimų senų atvi
rų Ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins jusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak- 

1. Vartokite Jų taipgi nuo skau- 
Ižlų nudegimų. Ji taipg* pašalina 
įležBJltnų ligos vadinamos PSOR1A- 
1IS. Taipgi pašalina peršėjimų Ilgos 
'artinamos aTHLETE'8 FOOT, su- 
tabdo džiovinimų odos ir perplyšimų 
arppiršClų. Yra tinkama vartoti nut 
IžiOstančios, suskilusios odos dedlr- 
rtnlų, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
.lnkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus išbėrimas nuo vysty 
dų. Ji yra gera gyduole nuo 16- 
rtršlnių odos ligų. Le
julo Olntment > r* 
j&rduodama po 76 
st, 11.26, ir SS.50.
Pirkite vaistinėse Chl 
;agoj Ir apylinkėse— 
tlllwaukee, Wlsc.,Ga 
ry.Ind.lrDetrolt, Ml- 
:hlgan arba rašykl- 
.e Ir atsiųskite Mo- 
įey ordsr J

LEGULO, Department D. 
5618 M. Eddy St Chicago 34, DL

TELEVIZIJOS
r Radio Aparatu Taisymas 
Sąžiningą* ir garantuotu darbu 
M. RIMKUS. 4617 S. 8awyor St. 
Tel VI 7-9087 _ VI 7-80S7

Gk bJJSSi ciJęSaifč?- c-i
diiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiliiiiiiiiiiuniiiiB

NAUJI OI DEL! TUOKEI ~ NAUJAUSI KRAUSTYMO (RANK/A! 
H6tį METU PATURIMAS-PISUS IRSĄŽININGAS PATARNAVIMAI

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 Sf. CHICAGO 36, ILL. Te,. V/Alkmok 5-9209

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

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

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ........................... $8.25 Murcery 49-51 ... • $8 95
Chev. Ali 1937-53 .......... 8.25Olds, 6 cyl. 41-50 8 20
Chevrolet 54-55 ................. 9.95 Plymouth 42-56 .... 9 95
Chrysler 6, 42-52 ............ 9.91 Pontlae 37-54 .................’ 8.95
Dodge 6, 42-56 ................. 9.9iSBuick 37-52 ........................ .. 12.00

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

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

M . Č E S A S
1934 West 59th Street ' Tel. GR 6-9136

TELEVIZIJA* RADIJAS
H1 - Fl FONOGRAFAI • VOKIŠKI R.ADUAJ

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANKS TV <& RADIO, INC*
3240 So. Halsted St CAIumet 5-7252

rZ-

Prie akt. P. Maželio dekora
cijų “Brandos atestatas” dau
gelį nukėlė į mūsų mieluosius j 
gimnazijos laikus su visais 
džiaugsmais, rūpesčiais ir pava-

Po vaidinimų trumpą žodj 
sariška jaunyste. '
tarė apylinkės kultūros tary- ] 
bos pirm. P. Balčiūnas ir teat
ro režisorius akt. Ig. Gatautis 
įteikė simbolišką “atestatą” te
atro vadovui P .Maželiui, minin
čiam 15 metų darbo sukaktį lie
tuviškoje scenoje. Visi aktoriai 
apylinkės valdybos buvo apdo
vanoti gėlėmis, o gausi publika 
nepagailėjo audringų ir ilgų plo
jimų. Būtų malonu, kad mūsų 
apylinkė ir dažniau su savo ga
biuoju teatru pasirodytų ram
pos šviesoje.

MAŽU JI DAINŲ ŠVENTE
Lapkričio 18 d. WHK salėje 

rengiama mažoji dainų šventė, 
kurios programą atliks Čiurlio
nio ansamblis, Toronto Varpo 
choras ir solistai Aldona Stem-

Ncbūkitc suklaidinti. Būkite už| 
progresą!
Išrinkite RICHARD STENGEL 
U. S. Senatorium!

(Sk.)

ŠIANDIEN PROGA!
s

J. JANUŠAIČIO ir J. MAŽEIKOS

Midwest Maisto - Likerio 
Krautuvėje

2515 W. G9th St., Tel. PR 8-9259
★

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $28-00 
pas

Roosevelt Fumiture

Company 
(LIETUVIŲ KRAUTUVU) 
2310 Mest Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711 
Nollle Bertulis ir I'ellv Raudonis,

savininkai
Krautuve atidaryta kasdien Iki 6 
vai. vak. Plrrnad. Ir Ketvlrtad. Iki 
9 vai. vak. Ir Sektnad. nuo 11 vai. 
ryto Iki 4:30 vai. po pietų.

STATYBAI 
IR NAMŲ
PATAISYMUI
PRISTATOM 
/Isokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO-

STASYS LITWINAS, Prex.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
\pkaina virau h Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro b 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

llllllllllllllllllllllll,lllllllllll,l'lHI,llltll,l

i
PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA 

TAUPYMO
BENDROVĖ 

r
4038 Archer Avenue Tai. LA3-671P

AUGUST SALDUKAS Pragidantm ji

■iimiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiimiiiii,milini

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Vfsi apdraudimai. Iš artimų Ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 8. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, tLL.

Telefonas — FRontler 8-1882
iniiiiiiiiiii iiiiiiii'iiiHiiiiniiiimiiiiiiiiiiiiiminmiiifiiiiimiiiiuiiiiiiiuiiiiimiiiiiiiii

Specialios kainos spalio men. 26, 27 ir 28 d.d.
IMPORTUOTA PORTUGALIŠKA 

10 metų Brandy

MARTEL, prancūziškas konjakas 
BISUUIT,

IIENNESV 3 STARS 

KIJAEA VYNAS 

PORTUGALIŠKAS import. vynas 
VODKA, VISKEY IR I>RY GIN 

VYNAS GALIONAIS

18 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvrilmls su pilna ap- 
dratida. Pigus ir sąžiningai 
pa ta rnn rimas.

R iERENAS
154« 8. Wood St., Chicago », 

iiiiiMiis, tei. vi 7-2972

5th $3.79 

»th $4.95 

5 th J /J,. 8 5
5th $5.10 

5th $-f.64 

5th 95v

$2-98
$2-95

MOV t N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymua ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL Bl. 7-7075 arba 
PR 8-9842

ar •».. .ts*

ir daug kitų gėrimų specialiomis kainomis
Gminaml HctuviAkl Ir Mnin.ilės sūrini, impnrtiioli grybai. 

iKigicni'. lietuviška Įtari (luoiin ir kiti gaminiai kaip vietiniai, taip 
ir imiMM-tiiotl iš užsienių. *

Piknikams Ir ,vairiems parenglmums |ierkant dideliais kiekiais 
duodama speciali nuolaida.
KILAITI Vft ATDARA KASDIEN NUO 7 V. IIVTO IKI 10 V. V:

Pradrkrt Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite laupyti šioje lietuviškoje 

ištaigoje — BRIGHTOH S4VIKGS AMD LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,900,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

NADIAI IJETUMŲ TAliP. IR SKOLINIMO
fVVIŲ LYGCKS, KURIOS®

Kiekvieno Apdrausto; iki t f 0,090.98
9 a

Duodamos Nam^ įgijimui 
lengvomis Sąlygomis

CHICARO SAYINGS & LOAM ASSM.
5234 S Westem Avė. Chicago 36, DI.

GRAME SAVINOS S LOAM ASSIL
255 S W. 47*h St. Chicago 32, IU.

niSTFJGT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Hakted Street Chicago 8, III

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

FJMIVZRSU SAvFnGS A LOAN ASSN.

1300 S Hahled St. Chicago 8, III.
OFISO VALANDOS:

Plrmad, aotrad., pnnktad. Ir 
laėtad • vai ryto iki 4:»# p.p.

Trefilad. » ryto Iki lt »»l 
Ketvlrtad. » vai. tkt l vai. vak.
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ŠACHMATŲ ŽINIOS

DIENRA8TTS DRATTJAS. CmCAOO. ILLINOIS

VENGRIJOS BOSAS

(

A

— Taut'aišos, Vaitonio, Jakš
to, Škėmos, Žalio, Judzentavi- 
čiaus ir žižio pavardės buvo 
linksniuojamos Amerikos ir Ka
nados spaudoje ryšy su Kana
dos atviromis p-bėmis, Montrea 
ly ir Tartakoverio turnyru De-, 
troite. Tų p-bių eigą informavo 
N. Y. Times, o dabar plačiai 
aprašė CHESS REVIEW ir 
CHESS LIFE.

— Latviai įvertino lietuvių 
laimėjimus, dėdami gražius atsi 
liepimus j savo šachmatų žurna
lo ŠACHA PASAULE skiltis. 
Spalio nr. randame Dreibergo 
straipsnį apie Tartakoverio tur
nyrą, Detroite. Jis rašo, kad 
Tautvaiša gerai atsigavęs po sa 
vo atostogų ,kovojo su nepap
rastu ryžtumu ir sumanumu, pa 
siekdamas didelio laimėjimo; jis 
dalinosi antrą vietą su visos A- 
merikos meisteriu A. Bisguie- 
riu. Apie Jakštą ir Škėmą pa
sakyta, kad jie parodė nepap
rastai didelį pajėgumą. Apie 
Kanados p-bes rašo Mednis, jis 
Povilą Vaitonį mini, pačių stip
riųjų Kanados meisterių eilėje. 
Liepnieks, žurnalo redaktorius, 
straipsnyje “Lietuvieši Kores- 
pondencšacha” iškelia lietuvių 
pasiekimus pagal paskutinį 
Chess Review kvalifikavimą, 
kur iš 3000 dalyvių, Merkis, Ža
lys ir Stonkus pačioje Ameri
kos žaidėjų viršūnėje. Žymieji 
Amerikos meisteriai: Lombar- 
dy, Steinmeyer, Berliner stovį 
žemiau latvių dr. Berzarinšo ir 
Ratermanio. Šacha Pasaule tei
gia, kad pastarieji turnyrai įsak 
miai rodo, jog lietuviai Ameri
kos šachmatų gyvenime vaidina 
nemažą rolę.

— Romanas Arlauskas iš
Australijos praneša, kad jis, loš 
damas pirmoj lentoj Australi
jos komandoje, kūri dalyvauja 
pasaulio koresp. p-bėse, padarė 
lygias rungtynėse su Jugosląvi- 
ja. Suomija, Norvegija, Belgija 
ir Faroe salomis. Partiją, kurią 
tikėjosi išlošti (su Danija) jis 
pralošė, kai užrašuose ąvėlė klai
dą ir jo priešininkas pasiėmė 
Arlausko valdovė veltui.

— Maskvoje, visasąjunginių 
(masinių) p-bių baigmėje iš Lie 
tu Vos dalyvauja: Cholmov, V. 
Mikėnas, I. Vistaneckis ir M. 
Ostrauskas.

— Povilas Vaitoti?.:, kuris Ka 
nados atvirose p-bėse atsistojo 
priešaky visų Kanados dalyvių, 
išvyko į I^ke Erie p-bes Buf- 
falo, N. Y. Vaitonis tose p-bė
se jau dukart dalyvavo. Vie
nais metais jis dalinosi pirmą 
vietą su dr. Merchand ir kitą 
kartą buvo?>-—'Joju. Tikėkime, 
kad šiuokart mūsų Vaitonis iš
kovos pirmą vietą.

— Bostono šachmatų turny
ras jau įpusėjo. Pirmauja Nau
josios Anglijo3 meisteris John 
Curdo su 5-0, seka Kazys Mer
kis su 4-1. Merkis 'įveikė buv. Į 
N. Anglijos meisterį M. Raga
ną. Bostono meisteris A. Kli- 
nuškovas turi S1/)-1/- ir vieną 
nebaigtą.

— New Yorkas. Į Baltijos' 
šachmatų klubo vadovybę išrink ’ 
ti: Staknys, Vilpišauskas, Šu-1 
kys ir dr. Repečka. Pradėtas j 
klubo turnyras. Dalyvauja 8 lie 
tuviai. 11 latvių ir 5 estai. Stak 
nys įveikė Trojaną, Vilpišaus
kas — Purmalį ir Šukys — Slapv •SJ.

— Chieaga. Neries klubo tur
nyre Tautvaiša eina pirmuoju 

* su 3-0, A. Žujus ž'/j-'/j, Vosy
lius 1-1, V. Karpuška 1-2 (su
dorojo Jakštą!), Jakštas ’/•>-
2*/j, Kalvaitis 0-2 ir R. Estka i ■ 
be loširtio.

— Garsus Remerio turnyras
1937 m. Latvijos laimėtojus ri
kiavo šitaip: amerikietis R C- ’ 
shcv.sk y, latvis V. Petrovs ir čc-Į 
kas Flohr po 12-5, dr. Aliochin ' 
ir estas Keres po 11 >/2, toliau ; 
sekė Steinčr, dr. Partakover,' 
amerikietis R. Fain, švedas!

Stahlberg, mūsų Vl?<fas Mikė
nas, latvis Apšniek, suomis Bėk, 
vokietis Rellstab ir kt. Šiame 
turnyre Mikėnas įveikė pasau
lio meisterį dr. Aliochiną, V. Pet 
rovą, dr. Tartakoverį ir kitus. 
Mikėnas gavo grožio prizą už 
partiją su Petrovu. K. Merkis

SPORTAS
(Atkelta iš 2 psl.)

bet ne mažiau ir geresnės koky
bės. Manding, mes jau per daž
nai save laikome “ambasado
riais”, užmiršdami, kad prie 
“ambasadoriavimo” yra dar ir 
kitų uždavinių, pvz. jaunimo iš
laikymas‘savame kieme.^

Todėl nesijaudinkime ir kitų 
nejaudinkime kokiais ten pašau 
liniais rekordais. Nebijokime, 
kad “kitų tautų” moterys esta
fetėje nubėgo greičiau negu mū
sų vyrai. Dėl to pasaulis nesu
grius. Tegul tos moterėlės bė
ga, jei jos gali. Mūšų vyrai ir
gi atbėgs. Svarbu viena, kad jie 
atbėgtų savan kraštan, bet ne
būtų nubaidyti kokių ten re
kordų laužymo propagandisto.

Mūsų kelias — ne rekordi-' 
nis. Mūsų kelias — išlikimo. Ir Į 
todėl skaitau, ir dabartinis Fas 
kas, ir kiti yra teisingi, jeigu 
jie suteikia sąlygas, kurios ska
tina jaunimą laikytis prie savo 
kamieno.

Svarbu yra: ne kaip greitai 
atbėgsime, bet svarbu, kur nu- 
bėgime. Jonas šofiūnas

•
IŠ OLIMPINIO KREPŠINIO

— Garsusis anglų bėgikas
Gordon Pirie yra jau Australi
joje. Neseniai sumušęs 3,000 m 
ir 5,000 m pasaulinio bėgimo re
kordus ir ką tik po vestuvių, 
jis bus bene pirmasis sportinin
kas, atvykęs daugiau kaip prieš 
mėnesį olimpiniams žaidimams. 
Jo tikslas — apsiprasti su Aust 
ralijos oro sąlygomis, nes jis 
turbūt yra vienintelis anglas, tu 
rįs pagrįstų vilčių laimėti aukso 
medalį. Treniruojasi su vienos 
mylios pasaulio rekordininku J. 
Landy.

Imre Nagy

Vengrijos komunistų partijos sek
retorius Įnirę Nagy. (INS)

— Tėvas ir sūnus pirmą kar
tą olimpinių žaidimų istorijoje 
bus varžovais. Tai Albert ir 
Rudi Sigl, kurie dalyvaus šau
dymo varžybose.

— Vynas, nors ir ne Veng
rijos. Australijos vynuogių au
gintojai pareiškė, kad jie skiria 
kiekvienam dalyviui po litrą vy
no kasdien. Ta pačia proga 
prancūzai pranešė, kad šį kartą 
jie savo vyno nesiveš, nes ir aus 
tralų vynas yra pakankamai ge
ras.

— Daugiau 1,000 žurnalistų 
yra numatoma pakviesti į gegu
žinę, organizuojamą p0 olimpi
nių žaidynių teniso stadione, ku
riame gr/)džio mėn. vyks baig
minės teniso varžybos dėl Davis 
taurės.

— “Ruhig, bitte1!” Vokiečiai, 
kad užtikrintų savo sportinin
kams visišką ramybę, išnuomojo 
kambarius 80 km nuo Melbour- 
no.

— KaTštos, šaltos? Ceylonas 
pasiuntė į Melbourną 700 kg 

• arbatos, kuri bus dalinama pa
gal pageidavimą — karšta ar 
šalta.

— Alkcholinių gėrimų mėgė

jams Melbourne bus nekokios 
sąlygos, nes baruose jie negaus 
gerti nuo 18 vai., o restoranuo
se — nuo 22 vai.; tik viešbu
čiuose laikas neribotas. Tuo tar 
pu naktiniuose 1-okaluose, kurių 
yra labai mažai, reikia turėti 
savo bonką, už kurią dar net 
mokestis imamas. Tačiau švei
carų tai nė kiek nedomina, nes 
jie turės savo gamybos obuolių 
ir kriaušių sunką.

— Olimpinė ugnis (dujų) bus 
jardo platumo ir dviejų jardų 
augštumo.

— Dalyvių skaičius pakilo iki 
74, užsiergistravus dalyvauti o- 
limpiniuose žaidimuose Etiopi
jai ir Bermudai.

— Atrinko. Neseniai Pekine 
baigots varžybos kiniečių olim
pinei rinktinei sudaryti. Jos tru 
ko 13 dienų, dalyvaujant 2,000 
sportininkų. Varžybas sekė itf- 
200 žurnalistų.

— Čekoslovakijos 91 sporti
ninkų rinktinė keliaus į Melbour 
ną lėktuvu. Jie taip pat 28 va

landoms sustos Singapoure, kur 
bus pravesta treniruotė.

— Olimpinė ugnis bUs lėktų-

Draperija ....
NEMOKAMAI ĮRENGIAME.

Pagaminami pagal užsakymą 
mūsų nuosavioje dirbtuvėje.
KILIMAI...

PAGARSĖJUSIU FIRMŲ

Kainos pagal susitarimą. Ne
mokamai apkainuojame jūsų 
namuose. Atvykstamė su pa
vyzdžiais dieną ar vakare. 
Visų plač. reklamuojamų firmų

BALDAI - LEMPOS

— LOVOS IR MATRACAI.
Pagaminami baldai pagal už

sakymą už fabriko kainas.

STAN LE Y’S 
FURNITURE

(Lietuvių Krautuvė)
“Kur klientas atsiunčia savo 

draugą”.
7026 So. Western <*«.
Telef. PRospeel 6-2254

Savininkais Stanley C. Tranai

Apsukrumas
Užėjęs augštaitis pas žemaitį,

vu atgabenta iš Graikijos. Ke-,ra<^° an^ lėkštes beplaunantį, o 
lionė bus pradėta lapkričio 9 d I ->° žmon4 su kaimynka beple- 
Australijoje ugnis bus nešama1 Panči4- Augštaitis ir sako: “Na, 
sportininkų, kurie keisis kas myl 3au> brolau, aš tiek moteriai ne- 
lią. Juos lydės 6 automobiliai.
Bus sunaudota 110 fakelų, ku-1 c ------------ --------
rių paskutinysis bus ypatingo 
modelio.

— Dovana rusams? Vengri
jos futbolo rinktinė po įspūdin
gų pergalių Belgrade ir Mask
voje praėjusią savaitę įveikė ir 
Prancūziją: 2:1. šios trys per
galės užsienyje ir prieš augštos 
klasės priešininkus rodo, kad 
vengrai yra atgavę savo formą, 
o nedalyvavimas olimpiniuose 
žaidimuose auk^o medalį grei
čiausiai atiduoda rusams.

Vyt. Grybauskas

AR ŽINOTE -

kad galite įsigyti:

(Lidiją .................................... nuo 512.50
Televiziją'............................. nuo $80.00
Fonografą ............................. nuo $17.5<i

l'VolįiSką radiją ....................nuo $55.00
Hi-Fi fonografą................. nuo $70.00
Dulkiasiurbli ...................... nuo $45.00
Elektr. skutimosi mašinėlę — $14.95 
Elektr. laikrodi (žadint.) nuo $3.95
TV anteną ................................nuo $2.50
ir daug kitų elekt. reikmenų už že
mas kainas.

Viskas garantuojama

TCLtVfSjOn
sales - servičę)

Sav. lnž. A. SEMCNAS .
3321 S. Halsted — CLiffslde 4-5B65

Vestuvty rtnotrankos fir 
augštos r&šMs foToįrafrĮo* 

mūs? specialybė

PRECfN PWff) SFttrtD
(Ifteorporated) 

EDVARDAS ULES; Š»V, 
4058 Archer Avenue

Telefonas VIrginia 7-248i

nusileisčiau!” “Aš, nežinau, kad 
turėčiau skųstis, — atšovė že
maitis, — mata, man žmona pa 
deda skalbinius skalauti...”

Pirkit Apsaugos Bonus!

ROSELAND RESTAURANT
(Under New Management)

11050 So. Michigan Blvd.
Joseph Lonergan, Prop.

Serving a complėtc menu 24 hrs. dnil 
WE NEVEll CLOSE

Šviežias saldus sūris gauna
mas kasdien Metrikių — Farm 
Food Co. krautuvėje.

Saldus sūris yra lengviau 
virškinamas ir labai sveikas 
valgyti visiems, o ypač nega
lintiems vartoti druskos. Jis yra 
gaminamas iš saldaus pieno.

Reikalaukite maisto krautu
vėse, kūr perkate kasdieninius 
produktus. Jeigu negausite, te
lef onuokite YArds 7-8393 ir 
bus pristatyta.

iJ

C0 4-9042

Stasys Metrikis
FARM FOOD CO., 1804 West 47th Str.

Atvykęs į Metrikių krautuvę kiekvienas galės paragauti 
saldaus sūrio nemokamai.

PRALEISKITE KALĖDŲ ŠVENTES EUROPOJE! ! !
Seglicttl Tinvel Bureaii kviečia jus pasirinkti vienų kurį iš šių laivų 
ir pailsėti Europoje, sutinkant Kalėdų šventes ii Naujuosius Metus.

Pagarsėjęs savo puikiu 
įrengimu ir greičiu laivas

*’QIEĖN MAltY” išplaukia 
LA'l’lVBIfl’o 30 Prity
ręs vadovas tai ekskursijai 
Joseph Mitzi padarys ir Jūsų 
kelionę labai įdomia.

Norvegų linijos laivas
M. S. BFJRCENSF.lOItB išplaukia gruodžio 8 dieną. Šis naujas 
laivas pasižymi liuksusiniu įrengimA it* visiems gerai žinomais 
skaniais skandinavų valgiafs. Vadovas Mr. H. A. HJORTHOLM, 
kuris yra gimęs Europoje ir ilgai gyvenęs Amerikoje, žino kaip 
svečius užimti, kad kelionė būtų smagi ir įspūdinga.

Pasauly ketvirtas didžiausias laivas
S. S. I.IBEKTĖ, prancūzų biivų linijos, išplaukia gruodžio 14 dienų. 
Kelionės vadovas Mr. Otto Balderiotti. jus iš pirmos dienos laive taip 
užimponuos, kad jau laiVu plaukdami Jūs jausitės esu Paryžiuje. 

Norėdami gauti smulkesnių informacijų kreipkitės į

SEGHETf I TRAVEL BUREAU
2451 So. Oaktey Avė., Chicago 8, Dl. Telef. YArds 7-3278 ir 7-3279 

Nemokantieji anglų kalbos gali rašyti ir lietuviškai

k

GAS RANGĖS, 0IL, COAL 
& GAS HEATERS 

STOVĖS 0F ALL KlNDS
Ncw and Used

Repairs & Parts for Ali Makos

ENGLEWOOB STOVE 
& REPAIR C0.

SALES • SERVICE 
HUdson 31220

7300 So. Halsted St.

ei/lD’O SELF wixii O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUEs t

ALI PNORES — WALBROOK 5-8202

Spalio - October mėli. 26 ir 27 dienomis

Nuoširdžiam sugebėjimui. . . . 
Išrinkite RfCHAItD STENGEL 
U. S. Senatorium!

(fili.)

GKAIN ALCOHOL. 190 Proof
USP Fifth.. $4-89

DURELE. Imported French Brandy Fifth $3-29
RfENNESNV, 3 STAK COGNAC Fifth $g,09

MARTELE or COURVOIS1ER
THREE STAR COGNACt Fifth $4*98
LANG’S 8 years Old IMPORTED

seorerr whiskev Fifth $4.59
CINZANO VEKMOUTH

8weęt or Dry Fifth $1-39
RON CHICO, 15 ycars Old Imported

iVA'ftK nuft Fifth $3.98
FINE IVIPORTeD nbURlf POTR WINE, Fifth $ 1.69
K1JAFA WINE Fifth $1.69

CREME OF BANANA OR 
PINE APPLE LIULELR, Importėd Fifth $498

Kiekviena sąskaita neša aukščiausią dividendę Chicagoje ir yra apdrausta iki $10,000.00 

per Federalrhę Valdžios Agentfifę Washingtone, D. C.

Turtas Viršija 015,000,000
KVIEČIAME Į MOŠŲ 34 METV SUKAKTUVES

Per VISĄ SPALIO MENESĮ Visi ATSII.ANK| svečiai BUS PAVAISINTI 

SKANIA KAVUTE IR SUKAKTUVIŲ PYRAGU. VAIKUČIAI ATSILANKĄ 

SU TĖVELIAIS GAUS GRAŽIŲ DOVANŲ.

DYKAI DOVANOS TAUPYTOJAMS
RANKINIS LAIKRODĖLIS VISIEMS, KURIE PRADĖS NAUJĄ TAUPYMO 

SĄSKAITĄ SU $5,000 ARBA PASIDĖS ŠIĄ SUMĄ Į JAU TURIMĄ SĄSKAITĄ.

TAIP PAT YRA DUODAMOS IR KITOS GRAŽIOS DOVANOS PADĖJUS $500 

- $200 - $10. . . Patartina visiems asmeniškai ateiti j mūsų raštinę ir įsitikinti!

'-".i".-*' „ii z

St. Anthony Savings
AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Court Cicero 50, Illinois

Uždara Trečiadieniais

: W-
A** .4

Tel. TO 3 8131-8132 JUOZAS GRIBAUSKAS, Sekr.

*

shcv.sk
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PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomas Stasys Navickas, kilęs 

iš Kretingos npskr., Tinteliu kaimo. 
Yrn labui svarbių žinia. Kreiptis: 
Petronela Virpša, 4025 S. Rentini; 
Avė., Chicago .?2, 111.

I) Juozas Oreutas, gimęs 1925 m. .lieškomi JONAS JKNČAFSKAS, Normantas, Mizuikių km., Kulių

.1 ieškomas Mykolas Dankevičius, 
(ar Daukevičius), kilęs iš Lietuvos, 
Panevėžio npskr., Ktiklenų Molin
iu). Tarpe 1947-49 m. gyveno Vokie
tijoje, Krank tu rt e. Kurį laika buvo 
darbo kuopoj, .lis pats arba apie ji 
žinantieji prašomi atsiliepti antrašu 
Pranas Tnninlionis, 5038 \V 
St., Cbieago 44, 111.

I ir jo sesuo Ona Orentaitė, gimus
1927 m., vaikai Jono. 2) Mrs. S. 
Saržickas, prieš karų gyvenusi 4441 
S. Fairfield Avė., Cbieago, III. 3) 
Pr. fil. Petras Bašinskas, gimęs 
.1912 ių. Žinantieji prašom rašyti: 
A. Masionis, 233 Fulton Plaee, Pa- 
terson 1, Nevv .lersey. Yrn žinių iš 
Liet uvos.

Pajieškomn Magdė Dičmanaitė - 
Sirutienė. .įieško brolis Juozus* iš 
Lietuvos. Pašyti adresu — Z. Romu- 

Fulton !Kfc 82 Campbell Avė., Toronto Ont., 
Canada.

gimęs Audrijnvo vals., Pažvelsio vaisė., Kretingos npskr. Amerikoje 
kaime. Į šį kraštų atvykęs prieš ke- gyv. apie 55 m. .įieško broliai, 
lis metus. 2) JI ŪGIS ŠATEIK1S Kreiptis šiuo adresu: Tadas Razu- 
ir KAZYS SATKI.KIS, broliai, gi- tU, 2310 N. 15th St., Springfield, 
nię Jankaičių km., Rietavo vals. 1 IR,
Ameriką atvykę prieš I-jį Pasaulini i ---------------- «
Karų. Gyv. C b icngĄįe. Jų įieško gi- | Ona Juzaitikė-Bukauskienė jieško 
minės iš Sibiro. Atsiliepti arba apie 1 savo brolio Vlado Juzaičio, gini. 
juos pranešti šiuo adresu — Juozas Žvingių mieste, Tauragės aps., unks- 
Kazragys, 3715 Pulaski St., Indiana ėiau gyv. Cliristolal.
Harbor, Indiana. | žymančius jieško savo brolių Jo

no ir Juozo Žymančių (jų tėvas Jo-

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

Pirkite dnhar prieš it einą 
įsikrauki vtl

RMfiHTON PARKE;
Mfir. — 4 bt. tu didele taverna 

Ir {rengimais. Gerai einantis biznis. 
Pilietės pajamos.

Mūr. — 2 po C. Centr. ftild., mo
dernios vonios ir virtnvfis, labai gra
žūs kambariai.

Mūr. — 4 būt.: 2 po 4 ir 2 po C 
kmb. Centr. ftild., garažas, f.O pėdų 
sklypas. Geros nuomos.

Medinis — 3 bt. po 4 kmb., pe
čiais ftild. Tik $15,200.

Medlnts — 2 po 4 kmb. Ir rūsy 
rūbų, siuvykla. Centr. šlld.. garažas.

Medinis — 3 bt. Centr. ftild. Ga-

BEAL ESTATE

JONAS PEČIULIS
PARCEL DEPARTMENT

3901 Alder Street Phone E. C. 3954-R
EAST CHICAGO, INDIANA

Siuntiniai į Lietuvą, Rusiją, Sibirą ir Lenkiją priimami 
kasdieną nuo 10 vai. ryto iki l^ val. nakties. Pristatymas 
garantuotas.

.1 ieškomas Algirdas-Jurgis Kudir- mis), prieš du metus gyvenusių Clii 
ka, gini. 1923 metais. 1948 m. baigė engoje.
medicinų Tuliingene, Vokietijoje. Javyga Einikaitė-Baužienė jiešk.i 
Atsiliepti adresu — Fridą Sipavi- Povilo Danisausko, gyvenusio Spren- 
čius, Caixa Postai 4844, Soa Paulo, gyni.
Brasil. i Visi jieškomieji ar apie juos ži-

------------------- Inantie.įi prašomi atsiliepti adresu
.lieškomi: 1) Valeria Ramasus- Mrs. Sofija Kraujalis, 2715 W. 43 ražas. Tik $i4.7oo.’

kas Šalis, ausčiau gyv. 2014 S. Peo- St., Chicago, III. Phone LA 3-9751.
Venckienė Jagminas, ausčiau gyv..į Lietuviai—Pikelionių kaimo!_ Dnu- jsldypas.^ Art/mmirnektmo".

G AG E PARKE
Mūr. t M, augftto rezideneiĮa. 9 mt.

Pirkdami sutaupysite 
ir parduodami uždtiIl
site per ftlą įstaigų.
AL. RUDRECKAS,

REALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Callfornljos g-všs)
LAfayette 3-3384

Stojo nejudomo turto pardavimo 
ištaigoje perkant ar parduodunt. jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2(100 W. 59tli St. Tel. Prnspeet 8-5154

4541 S. lleimitage Avė., Cbieago 9, 'gelis kaimynų iš Lietuvos prašo ma 
111. Atsiliepti arba apie jieškotnasias ne pajieškoti gimines Amerikoje, 
pranešti šiuo adresu — Bishop’s Teirautis: 0. Gustienė, 1037 N. San- 
Resettlement Coaittee, 228 N. La bom Avė., Los Angeles 29, Califor- 
Salle St., Chicago 1, I1L TeL ANdo- nia.
ver 3-7080. Į ------------ - „ ..

____________ j Jieškomi: Kazimieras Nausėdas,
Katauskan,Iš Lietuvos jieškomi: 1) 

Stankus, Kulių vaisi' 
apskr. Jieško giminės

Juozas Kazimiero s., Antanas 
Kretingos Zozų Katauskaitė. .Įieško Ona Baub- 
'i Tanas laite Jucikaitienė, d. Juozo iš Vai-

Mūr. bungalovv — 5 kmb. —-y 2 
mieg. Centr. ftild. Platus sklypas, 
moderni virtuvė.

Naujas mūr. — 2 po 5 kmb. Bai
giamas {rengti. Atskirai apftildomas 
kiekvienas butas. Platus kampinis 
sklypas.

Mūr. (— 4 bt. po 4 kmb. Centr. 
ftild. Garaž; Gražūs kambariai, labai 
prieinama kaina.

MARQl ETTE PARKE:
Mūr. — 4 bt. po 4 kmb. Centr. I 

ftild. Gražus namas. Geros pajamos. *
Mūr. bungalow — 5 kmb. — 1 

kmb. pastogėje. Centr. ftild. Garažas. 
Arti susisiekimo, nebrangus.

ŠIMAIČIAI
Realty. Builders. Insurance 

2737 West 43 St 

CLiffside 4-2390

2) Ignas nuta vals., Girininkų k. Rašyti —
Tvaskučių k., Švėkšnos paštas, Prie
kulės raj., Lithuania.

Harvest Baldu Paroda
Budriko 44 metų patyrimas prekyboje. . . . Budrikas perka tiesiog iš išdirbę jų 
AMERICAN FURNITURE MftRT, MERCHANDISE MART. Jūs mokate daug mažes

nes kainas pirkdami iš Budriko už augštos kokybės rakandus. Didelis pasirin
kimas ant 5 lotų visų Amerikos žymiausių išdirbysčių. Sutaupoma iki 40 pro
centų. Per 100 dienų nereikia mokėti jokio nuošimčio.

Jieškomas Domas Linkevičius, 
anksčiau gyvenęs adresu: e/o Anna 
Lasinskas, 4633 S. IVood St., Chi
cago 9, III. Apie jį žinantieji prašo
mi parnešti: Bishop’s Resettlement 
Committee, 228 N. La Šalie St., Chi
cago, III. Tel. ANdover 3-7080. 
Jieškomas Pranas Šarpnickas, sūn 

Jono, gim. 1884 m. geg. m. 24 d. 
Salantų yalsč. Išvažiavęs į New

2 dalių Parlor setas, geros medžiagos ir stiliaus, geriausios Kroehler išdirbys- 

tės, garantuotas 10 metų per Kroehler ir Budriką, vertės $248, už $148.00 
DIDELES MIEROS KARPETAS DYKAI

4 dalių miegamojo kambario setas, gražios spalvos, vertės $248, už $148.00 
DYKAI 2 LEMPOS

7 dalių Dinette sėt, Chrome, Formica Top, vertės $98, už ..................$68.00
DYKAI 32 DALIŲ SILVERWARE SERVIZAS

Studio couches, gali miegoti 2 asmenys, po . . ... ................... ................ $68.00
3 kambarių baldai, susidedantis iš 2 dalių Parlor seto, 5 dalių miegamojo 

kambario seto, 5 dalių valgomo seto, pečiaus, šaldytuvo, radio, klejonkės ii

3 staliukų, vertės $398, už................................................................................ $298.00
Geriausi Sealy ir Simmons matracai nuo ................................. $19.98 iki $79.50

J. F. Budrik Fu mitu re
3241 South Halsted Street Telfonas CAlumet 5-7237
Atdnra sekmadieniais 19—5. Pirmadieniais ir ketvirtadieniais iki 9:30. Kitomis dienomis nuo 
9 ryto iki 6 vai. vakaro. Budriko radio valanda iš WHFC, 1450 kil. radio stoties kas ketvirta
dienį nuo 6 iki 7 vai. Mįslių kontestas, dovanos, laimėjimai. Budriko radio orkestras ir žymūs 
dainininkai.

%3

Tvarkingas, patogus C kamb. mūr. 
bungalovv arti 71 ir California Avė. 
Garažas. Prašo $19,000. Volodkevi- 
čius.

3 butų su taverna mūr. namas 
iūsvs. Garažai. Nuomų 
: $12,000. Savininkas 

Atsi- Iduos morgičlų. J. Juknis.
y. y. j 6 kjlmb- bungalovv Marųuette Pk.liepti šiuo adresu: Petronėle Šarp- Dujomis apkūrenamas. Dviejų mafti- 
nickaitė - Smardakauskienė, carno i nų garažas. Moderniška virtuvė ir 
e-vė Nr. 60, Šiauliai, Lithuania. vonia, gražiai {rengtas rūsys. $25,900. 
B Y _________ ___ ___ J. šaulys.

_ . - » i.„„ Štai bargenas! 8 apartmentu (visiOna Jakutiene yra prašoma k to , po 4 kamb.) mūr. namas geroj vie-
skubiausiai parašyti j Lietuvą laiškų toj. Bridgeporte. Rūsys. 50 pėdų
jos vyro motinai, kuri vra labai ser- j sklypas. Namą. kiek patvarkius —

Krenti' cVnb'mi reikalinga vaistu. Pajamos žymiai padidėtų. Dabar l-anti n skubiai remaun.a vaistų. parduoda už $17>000 A RfklaitK

Yorką 1912 m. Iš Lietuvos išsivežė 2 Bridgeporte. R ė 
sūnus Pranų ir Kostų, kurie buvo .IMU mėn. Tik• t C 7 1 - - *gimę Lietuvoje, Stulos vals.

Priei pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar tikina 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-LNSŪRANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
YVAJbrook 5-5030 

PRoepect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

Savininkas parduoda pagal užsa
kymą pastatytą 7 kamb. mūrinį, ap
valiu priekiu bungalovv, perdirbtas j 
2 butus. 42 pėdų pločio sklypas. 
Kombinuoti aluminum žieminiai lan
gai ir sieteliai visiems langams. 
“Lifetime” asbestas stogas. Variniai 
gutters ir dovvnspounts. Gazu apftild. 
karštu vandeniu — “baseboard’e”. 
2 pilnos vonios, keramikos koklių. 
Spintos virtuvėje. Didelis kambarys 
rūsy. Tualetas rūsyje. Gazinis ftašlavų 
degintuvas. Automatiškai karštas 
vanduo. Pilnai tinkuotas rūsys, šo
ninis privažiavimas J 2 autom. ce
mento bloksų garažą, 20x21 pėdų. 
Arti transportąciia. mokyklos ir baž
nyčios. Apžiūrėti galima tiktai susi
tarus. 0534 W. 27th St., Bervvyn, III. 
Tel. RIverside 7-5258 arba Gl’derson 
4-0358. Prašoma kaina $28,500.

HELP WANTED — VYRAI

AMERICAN WHOLESALE

COMPANY
ORDER PILLERS 
PACKERS
RECEIVING CLERKS 
SHIPPING CLERKS 
STOCK MEN 
TALLY CLERKS 
INDEX CLERKS

Good starting salary. Excellent 
Company Benefits. Good Insur
ance Plan.. Liberal Employee Dis- 
counts.

Apply
PERSONNEL OFFICE 
222 W, Monroe St.

ANdover 3-4500

Brighton Parke puiki 7 k. rezi
dencija $11,500 arba pasiūlymas.

» REp. 7-6232

Adresas: J. Laukienė, Baranausko 
g-vė 15, Kaunas, Lithuania. Arba 
rašyti — H. Jasaitis,
St., Levviston, Idaho.

Jieškomas Vladas Tacionis, sūnus 
Jokūbo, apie 18 m. antž., gyv. Lie
tuvoje, Simno mieste, gimęs Aly 

J taus apsk., Užupių km., Nemunaičių 
parapijoje. Yra žinių iš Lietuvos. 

I Rašyti — Rev. St. Aleksiejus, P. O. 
Box 999, Deming, New Mexieo. ..

Jeigu ieškot gero 2 butų namo 
fttai Jums Brighton Parke 2 po 4 

723 — 18th ! Ir rūsyj dar 2 kamb. Dvigubas gara
žas. $18,500. A. Linas.

$40,000 vertės apartmentas pats 
save iftmoka trumpiau negu per 4 
metus. $12.800 metinių pajamų. A. 
Sirutis.

Geras 5 kamb. bungalovv ant 70-os 
į vakarus nuo Marųuette Parko, šil
domas gazu. Dvigubas garažas. Kai
na $16,500.

Mes Kunickaitė Elė, d. Broniaus, 
gim. 1940 m., V. 3. Kybartuose ir 
Kunickaitė Renata, d. Broniaus, gi
musi 1945'. IX. 10 Kybartuose, jieš- 
kom savo tėvo Kunicko Broniaus, 
sūnaus Antano, gimusio 1912 m. 
Anglijoje, dingusio per karų be ži
nios. Buvo girdėta, kad jis yra Ka
nadoje ar Ghieagoje. Musų adresas: 
Elė Kunickaitė, švyturio g-vė Nr. 
16, Kybartai, Lithuania.

Austin’as Lietuviams
Rašo advokatas Charles G. 

Tisckos, gyv. Springfielde, III.
"Man teko turėti pasikalbėji

mą su Demokratų Kandidatu Ri- 
chard B. Austin’u. Šio pasikalbė
jimo metu buvau iškėlęs Lietu
vos laisvinimo kalusimą. Jisai 
aiškiai pasisakė, kad jis pilnai 
supranta ir pritaria Lietuvos lais
vinimo reikalui. Jis pažadėjo, jei 
bus išrinktas Illinois Gubernato
rium, kad pas j bus visada durys 
atviros Lietuviams, besikreipian
tiems savo tautos reikalais.

Mes lietuviai turime būti jam 
dėkingi už tokį gražų pasižadė

jimą — remti visur mūsų ir mū
sų Tautos reikalus ir išreikšti 

! mūsų džiaugsmą bei dėkingumą 
balsuojant už jį š. m. lapkričio 
mėn. 6 d. rinkimų metu.

Charles G. Tisckos 
(Skelb.)

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5-6915

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

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Kcal Ilsta t e 
General Insurance, Notary Public 

5016 S. \Vestern Avė.
REp. 7-0880 arba IlEm. 4-7085

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

E. KURŠIUS 

REAL ESTATE SALES
REpublic 7-6232

BUILDING & REMODELENG

VIKTORAS ŠIMAITIS

General Contractor
Stato rezidencinius tr komerciniu, 

namus; pasiūlo sklypus; rekomen 
duoja planus: Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4228 
arba rez, tel. BI 7-3340. Kreiptis —

SIMAIČIAI 
Realty - Builders - Ti

2737 West 43rd Street

CICERO. 2-jų butų bungalovv. 
Bargenas. 4 ir 4 kamb. Arti 50th ir 
23rd St. Karštu vand. apšild. 
$20,900. SVOBODA, 6013 Cermak. 
Rd., BIshop 2-2162.

MISCEULANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDĘ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Antomobt 

llų finansavimas. Notarlatas. Valsty 
b8s patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kltw 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KTRVAITIB, 
WAlbrook 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AGENO7 
6108 S. Ashland Avė- Chicago 36, UI

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

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

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbiu, skubiai,
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-278$ nno 8 vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLyniplc 2-5121 nuo 6 vaL 

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

ŠILDYMAS
A. StančJauskas 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, CICERU 

TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vai 
ryto iki 5 vai. vakaro. 

Telefonas nuo 5 vai. vakaro:
OLympic 2-6752

PROGOS — OPPORTUNITIES

AR ESATE PAJEGfS VERSTIS
$250,000 METINES APYVARTOS 

BIZNIU
Super Marlset daug metų toje pa

čioje pietų vakarų miesto dalyje. 
Pradėkite Šiandien su $15,000, pa
skambinę

' , REpublic 7-6232

AUTOMOBILE* — TRUCK8 
Automobiliai — Sonkveilmlal

VIKTORO KO2IOO8
Uetavlika

atliekami motoro remontai, lyginime 
dažymo darbai Ir kelfilamoe dalyt

CALL-ME-MOTORS 00.
5758 8. WEOTERN AVĖ. PR 8-8531

7šnuoi5uojama”
IšniMtmuoJama vieta bizniui, nau

jai atremontuota, tinka: beauty shop, 
barber shop ar dry cteaner. 3-Jų 
kamb. gyvenimui patalpa, nu apštl- 

' dymu. i *'
i 2451 W. 45th 8t., YArdfl 7-0831

PARDAVIMUI

Pigiai parduodami mieg. 
j I baldai. 1837 W. 66th St.

HEmlock 4-0800

kamb.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiin

ANTANAS LUKAS IR SONUSi 
2717-19 West 7lst StrMf

BUILDING OONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo 
ja senus Kreipkitės:

Tel. — IIEmloek 4-5881 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIUIUIIIIIIIII1 

ttMMimiiiiiiiiiiiiiiiiiimnniiimiiiiiiiiiĮL
LIETUVIU STATYBOS 

BENDROVB

MORAS
Builders, Gen. Oontractore 
Atlieka planavimo Ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų Ir viešųjų pastatų.

Namų {katnavlmas Ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

i I0NAS STANKUS |
5 Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki S 
5 š vai. p. p. Kitu laiku susitarus §
= TeL PRosnect 8-2014 E
s 8800 80. CAMPBELL A VU. =

Cbieago 29. DBnola = 
iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimiiiiiiimiR

VYRAI IR MOTERYS

RKTKALTNGI VYRAI ir mote
rys lengvam fabriko darbui, taip 
pat ir (Tool Makers) įrankių dary
tojai ir mašinistai.

WESCO SPRING CO.
2266 S. Archer Avė.

SEWING MACHINE 
MECHANIC

Experienee<l on imlustrial markinęs 
and faetory scrvice. Good preeision 
man, overliaul, repair, maintennnce.

Exeellent salary.

MR. C0VYEAIT 
ENGLANDER 

MATTRESS CO.

2451 WEST ROOSEVELT ROAD 
MOnroe 6-7500, Ext. 35

WOODWORKERS
Patchers on Wood and 

Masonite TV Cabmets. 

Experienced.

ZANGERLE & PETERSON 
COMPANY

2164 Clybourn Avė.
ADDRESSOGRAPH 

SPEEDAUMAT OPERATOR
Experienced. New air oonditioned 
offices. Near North Side. Ali 
Company Benefits.

PLAY BOY. MAGAZINE 
MIchigan 2-1000

Reikalingas duonos išvežiuotojas 
REAL RYE BREAD BAKERY. 

LAfayette 8-6927

SHEET METAI, WORKERS 
For Heating. Union No. 73

Steady Work.
QUALITY SHEET METAI. 

WORKS
7447 South Dorchester Avė. 

Tel. DOrchester 3-4504

MAINTENANCE

MAN
s
Age 25 to 40 yenas 
Mušt speak English. 

iApply Mon., through Fri.

UNIVERSAL CARLOADING 
& DISTRIBUTING 00., 
977 W. Cermak Road

IEŠKO* NUOMUOTf *****

4 suaugusiu, rami šeima jieško 5—6 
k. apšild. buto. Skambinti penktad. 
vak., šešt. ir sekmad. visų. d. OLym
pic 2-9297.

HELP WANTED — MALĖ

JUNIOR ENGINEERS
DRAFTSMEN & CHECKERS

PLUID AND MECHANICAL BACKGROUND ESSENTIAL
RERI'MES WELCOMED EROM VOUNO MEN DESTRTNG 

EXPERIENCE AND A GOOD FUTURE.
WE ARE P1ONEERS IN OXYOEN REOULATOR FIELD 

PERTAINIG TO HIGH ALTITUDE FLYING. 
INCLUDE IN YOUR I.ETTER YOUR INTERESTS, 
BACKGROUND AND OTHER PERTINENT ITEM8. 

ALSO WE WE1.COM E I.ETTERR EROM MEN 
BETWEEN THE AGES OF 45 AND 65.

IF YOU CANNOT APPI.Y IN PERSON 
WRITE, CAI.li OR W1RE

ARO EQUIPMENT CORP. 
2700 E. 79th ST., CLEVELAND, 0HI0

-------------
HELP WANTED — FEMALE

_. a

ATTENTION G I R L S!
The Salary is tops if you are good at your work. 
Immediate openings with a leading Bra Mfr. Firm. 

SECRETARIES BILLERS

TYPISTS CLERICAL.
Some experienoe helpful or, will train good beginners. 

Congenial working conditions. 5 day week.
Many company benefits

Call 9 to 5 Mr. Rither WAbath 2-9374

%

WE1.COM
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Boston, Mass.

Trumpai
— Kristaus Karaliaus šventė

švenčiama spalio 28 d. Vyčiai 
turės bendrą Komuniją ir pus
ryčius 9 vai.; ateitininkų, bend
ra Komunija bus 10 vai. pamal
dų metu. 2:30 vai. p. p. para
pijos bažnyčioje bus pamaldos, 
o tuoj po jų — parengimas sa
lėje po bažnyčia.

— Pu-baltiečių A m e r i kiečių 
draugijos susirinkimas įvyks šį 
šeštadien, spalio 27 d., 7:45 vai. 
tarptautinio instituto patalpose 
ir skiriamas tos draugijos 15 
metų veiklos sukakčiai paminė
ti. Pagrindiniu kalbėtoju bus 
Lietuvos garbės konsulas adv. 
A. Šalna. Laukiama didesnio 
lietuvių dėmesio.

— Kultūros Klubo susirinki
mas įvyksta sekmadienį, spalio 
28 d., 7 vai. vak. taut. namuose, 
484 E. 4th Str., ir ąkiriamas 
smuikininko virtuozo Iz. Vasy- 
liūno 50 m. sukakčiai atžymėti. 
Programoje Iz. Vasyliūnas at
liks Mozarto kūrinių koncertą, 
o komp. J. Gaidelis atrs pritai
kytą žodį. Po to bus tradicinė 
kavutė. Kviečiami nariai ir sve
čiai.

Panevėžiečių valdyba daro 
pastangas surasti dar 4 asme
nis ir tokiu būdu sudaryti pil
ną būrelį, kuris išlaikytų vieną 
moksleivį. Panevėžiečiai per Bal 
fą pereitais metais nusiuntė 16 
Vasario gim. 30 dol. ir iš gim
nazijos gavo rėmėjo pažymėji
mą.

Labai būtų gražu ir kilnu jei
gu kiekviena lietuviška draugi
ja, kiekvienas lietuviškų orga
nizacijų narys pasektų panevė
žiečių pavyzdžiu ir savo auko
mis prisidėtų prie bendro dar
bo. Tai yra aukotų nors ir ma
žą auką lietuvių šelpimo, Lie
tuvos laisvinimo reikalams, nes 
visiems šiems darbams reikalin
ga pinigų, o neužtenka tik gra- 
-žių žodžių nuo kurių alkanas 
nebus sotus.

VVUdyslavv Gomulka

Wladyslaw Gomulka, naujas Len
kijos komunistų partijos pirmas 
sekretorius, norįs atsipalaidoti nuo 
Maskvos varžtų. {INS)

Gudrus mokytojas vo dingo keli triušiai. Suer
zintam dėl šio įvykio mokyto
jui ūmai kilo įdomi mintis. Pir- 

, ,, ,. . _. madienio rytą jis liepė visiems
J mokytojams duoti vjsoms kla

sėms rašto darbą tema: “Ma 
no sekmadienio pietūs”. Du 
vaikai aprašė, kaip jie skaniai 
valgė motinų skoningai paruoš
tą triušieną. '

Tai buvo Aschaffenourgo 
j Vokietijoje. Vieną saVaitgalį

Netikęs artistas I — Tu, Stakuti, sako režisie-
... ... ... Irius, — visai netinki vaidybai.Viena organizacija ruošė vai-1 ... . . .. .| Šioje mirties scenoje reikta j- 

dinimą. Stakutis turėjo ilgoką ne§tį jaugiau gyvenimo džiaugs 
j rolę. Prasideda repeticijos. rno ir gyvumo.

Chicagoje.
Panevėžiečių klubas aukoja 16 

VasaTio gimnazijai

Malonu yra, kad vis daugiau 
atsiranda lietuvių, kurie aukoda 
mi Baltui prisideda prie šelpi
mo vargstančių lietuvių, auko
dami Altui prisideda prie kovos 
už Lietuvos išlaisvinmą ir au
kodami 16 Vasario gimnazijai 
bei kitoms kultūrinėms įstai
goms prisideda prie lietuvybės 
išlaikymo lietuvių išeivių tarpe. 
Štai šiomis dienomis panevėžie
čių klubas per Bąlfo Chicagos 
apskr. v-bą pasiuntė 16 Vasa
rio gimnazijai išlaikyti 55 dol. 
kuriuos suaukojo šio klubo na
riai. i

•tr

10 dol. aukojo J. Kazanaus- 
kas. Po 5 dol. — P. Žilys ir S. 
Radzevičius. Kit po mažiau. Vi-j 
so 34 dol. ' j

Be to, pąsižadėjo mokėti re
guliariai kas mėnuo po dolerį,; 
pradedant 1957 m. sausio mėn., 
1 d., ir avansu jau sumokėjo 
21 dol. šie asmenys: P. Starevi- 
čius, A? Rukuiža. J. Juodviršis, i 
dr. K. Sruoga, Alg. Margis, V. 
Juknevičius, K. Gineitis ir O., 
Gineitis.

Dvigubai sugeba! Pusiau kalba! 
Išrinkite RICHARD STENGEI, 
U. S. Senatorium!

(Sk.) ;

Balio Chicagos apskr. v-ba 
Pavykęs vakaras

Seserų Kazimieriečių Rėmėjų 
dr-jos rengta “Kauliukais žai
dimo” pramoga, spalio 21 d. pui 
kiai pavyko. Didžiulė Marijos 
Augšt. mokyklos svetainė pilnu 
tė buvo svečių. Nuotaika visų 
gera — linksma. Sesers Ignaci
jus visa gražiai suplanuota, do
vanos meniškai išstatytos, kad 
visi matytų. Jaunas Lindžius iš 
Brighton Parko, Sesers m. Anie 
los brolis, smagiai pravedė žai
dimą. N. Šatunas globojo Bun- 
co party.

Rėmėjų skyriuose dirba šios 
ponios: C. Rudys, E. Paulius, 
V. Bučnis, Jadvyga Čepulis, Ski 
manis, M. Pakeltis, B. Rokaitis, 
H. Povilonis, A. Žylius, A. Ru
dokas, M. Genis. A. Rudinski, 
A. Nodus, E. Rusevich, H. Mask

PRANK JAKAITIS '
Gyveno 938 W. 34th St.

Mirė spalio 24 d., 1956, su
laukęs 65 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me brolis Joseph, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Povilo Ri
diko koplyčioje, 3354 South 
Halsted St.

Laidotuvės įvyks .šeštadienį, 
spalio 27 d., iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. IJo pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdęs BROLIS
Laidotuvių direktorius Po

vilas Ridikas. Tel. YArds 7- 
1911.

A. A.
GEORGE PŪKELIS

Gyv. 6447 S. Washtenaw Avė.
Mirė spalio 25 d., 1956. 4:45 

vai. ryto, sulaukęs pusės amž.
Gimė l.ietuvoje. Kilo iš Tau

ragės apsk., Žvingių parapijos, 
Lubkasių kaimo.

Amerikoje išgyveno 51 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Aleksandra (Čepulytč), 
pagal pirmų vyrų sniaukšlicnė, 
2 sūnūs; Stanley, marti Irene; 
ir Ldyvard? marti Joun; 2 duk
terys: Antoinette, žentas llay- 
inonil VVeiland; ir Valerie, žen
tas Joseph Taseli; 6 anūkai, 
brolis Antanas, sesuo Marijona 
Juneliūnas su teima, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Priklausė šv.' Vardo Draugi
jai Maniuetto Parke, amžinas 
narys: TT. Jėzuitų Rėmėjų
Draugijos ir Nekalto Prasidėji
mo Vienuolyno Rėmėjų D-Jos, 
ir 'IT. Marijonų Rėmėjų d-jos 
Marų. Parko skyr.

Kūnas pašarvotas Mažeika- 
Kvitus koplyčioje, 6845 H. Wcs- 
tern Avė.

Laidotuvės įvyks pirmad., 
s pui. 2 9 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas į Šven. Pa
nelės Gimimo parapijos bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielų. 
Po pamaldų bus nulydėtas J 
šv. Kazimiero kapines.

Pagal velionies pagidavimų 
prašom,gėlių nesiųsti.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, duk
terys, marčios, žentui ir anū
kai.

Laidotuvių direktorius Ma- 
žetkn ■ Evans, RKpublIc 7-8R00.

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikoa kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų

Ją galite gauti
“D K A U G E’1 

2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8. ILL.

VYTAUTĄ RADŽIU,
Dainų Šventes Komiteto Vice-Pirminink«7, 

jį mirus ištriemime mylimiems tėveliams, sesn- 
’ tei, broliams ir dėdėms, giliai užjaučiame it 
i kartu liūdime.
| Dainy šventės Komitetas

vytis, A. Jonušas, Mrs. Hayes 
Shainauskas, M. Dobrovolskį, 
A. Winslaw, B. Kazimer, B. Ver 
pucen. Panelės Marytė Stankus, 
L. Bučnis, A. Gervainis, Ona 
Kazlauskas. S. Gudonis, M. El- 
vikis. Vakaro kasininkė buvo 
K. Pocius. Dovanų gražių išda
linta šimtai, ar tai kaip įėjimo 
premijos ar laimėjimo būdu.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HULS GfiUNYClA 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke 
tų, laidotuvių Ir kitų papuo&lmų.

2443 WIM 03 HD STKELT 
fel. PRospect 8-0S3S 1- PR 8-OSS4

VIENERIŲ METŲ MIRTIES 
* SUKAKTIS

lai A. , A- f

VALEKIE NORUSIS
Jau suėjo vieneri metai, kai 

negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimų dukterį ir 
seserį. Netekome savo myli
mos 1955 m. spalio mėn. 27 
dienų.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jos niekados negalėsime už
miršti. loti gailestingas Dievas 
suteikia jai amžinų ramybę.

Už jos sielų mes užprašėme 
gedulingas šv. Mišias spalio 
mėn. 27 d. 6 vai. .ryto Dievo 
Apvaizdos parapijos bažnyčio
je.

Maloniai kviečiame visus gi
mines. draugus, kaimynus ir 
pažįstamus šiose pamaldose 
dalyvauti ir kartu.su mumis 
pasimelsti už a. a. Valerie sie
lą-

Nuliūdę: Tėvai ir broliai

IMPORTUOTI VOKIŠKI RADIO 1 
APARATAI
t ■

IAM—KM All-VVave Hi—Ei
BLAUPUNKT DISTRIBUTORS 

PETER P. RINKUS, Ine.
Wboli-salo liistrib. (Urmo prekyba)

2601 W. 63rd St. WA 5-2350-1

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

Nuliūdę: Draugai.
Laidotuvių direktorius Anta

nas M. Phillips. Tel. YArds 
7-3401.

SIMAS DULAITIS
Gyveno 3701 S. Halsted St.

Mirė spalio 22 d., 1956, 1:30 
vai. popiet, -sulaukęs 48 m. am.

Gimė Amerikoje, gyveno" ir 
augo Suvalkijoje.

.Amerikoje išgyveno 6 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

draugai ir pažįstami.
Laidotuvėmis rūpinasi Alek

sandra Naujokas, 3529 S. Hal
sted St., tel. YArds 7-605$.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Philips koplyčioje, 3307 Litua- 
nica Avė.

Laidotuvės įvyks šešt.. spalio 
27 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio 
parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Vienerių Metų Mirties Sukaktuvės
f
A. A.

FRANK VIZGARD
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestingu mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo mylimų vyrų ir tėvų. Netekome savo mylim'o 1955 m. 
spalio mėli. 27 d.

Nors laiįįų,s tęsiasi, bet mes jo niek arta*, jjęuga lėsiuta užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam aiiiJjmif^fŠmybę. • -

Vž jo sielų mes užprašėme gedulingas šv. Mišias spalio mėn. 
27 dienų 11 vai. ryto St. Adrian’s parapijos bažnyčioje, 7000 So. 
\Yaslitcnavv Avė.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pa
žįstamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis pasimelsti 
.už a. at Krank Vizgardo sielų.

Nuliūdę: žmona Sopkie, duktė Adeline Kutehins, žentas ir 
anūkai.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO-
3914 West lllth Street

Vienai blokai nuo kapinių

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimai mieste 1

Te,et — CEdarcrest 3-6335

L1OD&S1O valandoj 
Atskitr

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6846 8a. Westen Are. Air Oondltloned 
1-8600 — 1-8601 Aatomobiliama
kario o"r«na kitoM ml«at« 4alrM4 * 

keplyCių arda* Jdių samų.

ANTHONY B. PETKUS f
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 SO.WESTERN AVĖ. 1410 'SO. 50fh AVĖ.
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

JONO IR ANGELINOS ANDRULIU IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fountain, Michigan

Jūa esate namuose ąr kur keliaujate, visuomet reikalau
kite Michigan Farm sūrio, šis sūria iau per ilcus metus gami
namas Jono ir Angolos 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 
Chieagą, bet ir visą Ameriką ir Kanadą. Chicagoje visą lai
ką tą sūrį atstovauja ir ateityje atstovaus Stanys ir Marija 
Metrikiai. Jų adresas:

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

A. A.

" SOFIJA tREIGIS
(RAUBŪNAITĖ)

Gyveno 6036 S. Kolniar Avė.
Mirė spalio 23 d., 1956, 3:15 vai. popiet, sulaukus pusės aini.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kauno apskr., Žeimių parapijos, 

Bluodžių Sodos. Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Juozapas, 2 dhkterys 

llelene Ambrose, žentas Ben, anūkė llelene; ii' Valcry Treigis, 
sūnus Bdyvard Treigis, švogerka Veronika Kaubūnas su šeima, 
švogeris Bruno lJadzetvicz su šeima, pusbrolis Julius Kriaučiūnas 
su šeima, pusbrolio žmona Teklė Kriaučiūnas su šeima, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko 2 seserys ir 2 broliai, /] 
Argentinoje liko brolis.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 S. Wcs- 
tern Avė.

Laidotuvės įvyks, šešt., spal. 27 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėta į Kvenč. Panelės Gimimo parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. I’o pamaldų 
bus nulydėta j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, dukterys, sūnus, žentą; ir anūkė.
Laid.otuvių direktorius Mažeika-Evans. Tel. REpiiblie 7-8600

JOHN 1. EUDE1K1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7“1741’2 ir 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 z patam*- Mes turimą koplyčias i

I rimas dieną ir nak- visose Chicagos ir

Reikale iauk’to Roselando dalyse ir

mn* tuojau patarnaujame

PETRAS“BiĖU0N4S
4318 8. CAUI'OKNIA AVĖ. TeL LAfayette 3-3572

ANTANlS m. PHILLIPS
8307 S. LITUAN1CA AVĖ. Tel. YArds 7-8401

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. SEeley 8-5711J

ALFREDIS VANCE
177 1VOODSIDE Rd„ Blvereide, IU. TeL OLymplc 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HAI-STEl) STBEET Tel. V Arda 7-4811

C R A N E S A V I N G S
2555 ĮVEST 47th STREET LAfayetto 3-1083

B. R. Pietkietvicz, prez.; E. R. Pietkiewicz, sekr. ir advokatas 
Mokame augstua dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkamo valstybės bonus. Taupytojoms patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvlrtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir peuk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o kcftt. nuo 9 iki vidurdienio.

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10K21 8. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodora 4-2228!

JURGIS F. RUOMIN
3318 S. LIT4 ANICA AVĖ. Tel. YArcta 7-1U8-4138I

VAŠAlilS — BUTKUS
1448 8. 50th AVĖ., CICERO, m. TeL OLymplo 2-1003

ŽIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 4«th STREET Y Arda 7-0781 į

STEPONAS G. LACKAWICZ 
?4?4 W. 89th STREET USpiiMla 7-llli|

1 SOI H. PLACE Ylrgtefti 1-4077 j

kartu.su
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X Sol. Stasys Baranauskas
praeitą trečiadienį išvyko į 
New Yorką, o iš ten tuojau iš
plauks į Europą. Lapkričio 
mėn. 2 d. solistas jau bus Ita
lijoje, kur pradės tobulintis 
dainavime. Praeitą pirmadienio 
vakarą įvyko paskutinis komi
teto posėdis, kuris buvo su
rengęs jam puikųjį koncertą 

sa-
pasiro-i jgje Komiteto nariai palinkė- 

i jo išvykstančiajam gero vėjo 
sugrįžtančio atgal į 
Posėdis įvyko vai- 
gen. Musteikio na-

X Ateities šokėjai vėl televi
zij°je. Lapkričio 7 d., 7 vai. i Marijos Augšt. mokyklos
vak., Ateities šokėjai 
dys su dviem šokiais Frankie 
Jakovic programoje, iš WGN , lauk3 
stoties, 9 tinklo. Ateities šoke- ęhicagą 
jai be to šoks spalio 28 d., Slo-, šinguose 
vakų Dainų ir šokių festivaly
je Sokol salėj, lapkričio 3 d. 
demokratų Stevenson-Kefauver 
rinkimo į prezidentus, parodo
je, Chicagoje, lapkričio 6 d.
Ilines kareivių ligoninėj ir. lap
kričio 16 d. Palmer House 
YMCA šokių festivalyje. Įvai
rių užprašymų yra ligi gegužės

muose.

X Latnlarių draugijos 37
seimas įvyksta lapkričio 11 d. 
Senelių prieglaudoj. Seimas 
prasidės 10:30 vai. mišiomi3 
senelių prieglaudos koplyčioje. 
Po mišių bus bendri pietūs de
legatams ir svečiams, kuriuos 

menesio. Ateities šokėjai yra pagamins seselės kazimierie- 
tiek reikalaujami su pasirody-l tės. Posėdžių pradžia 2 vai. 
mais, kad jau treti metai išti- į P- P- Labdarių sąjungos sky-1 
sai veikia be jokių atostogų.■ riU bei organizacijų atstovai ir 
Reikia pastebėti, kad visi me- pavieniai asmenys kviečiami 
nininkai susilaukia daug kriti- dalyvauti. Nebuvusiems 
kos iš savųjų, lietuvių, bet amei proga pamatyti gražią lietuvių 
rikiečių tarpe jie labai vertina- įstaigą, kurioje gyvena 65 se
mi. Būtų gera, kad lietuviai su neliai.
vartotų savo energiją ne peiki-1 x Jokūbas J. Stukas, Rūtos 
mui šių vienetų, bet geriau pri- ansamblio direktorius iš Jer- 
sidėtų prie šio jaunimo gražaus sey valstybės, Dainų šventės 
darbo, padėtu jiems parengi- komitetui rašo ilgesnį laišką, 
muose bei pasirodymuose. Taip į kuriame sako, kad “visi cho- 
veikdami lietuviai gyvuos, o ristai) kurie dalyvavo jūsų di- 
lietuvių šokiai, dainos, lietuvių j jžiulėje Dainų šventėje, par- 
kalba ir patys lietuviai garsės- vyko namo sužavėti jos pasi-

TmrNTtAjMftB DRaUGas, FFOCACZ), nXiNf>TB

MOKSLEIVIŲ TAUTINIO ANSAMBLIO KANKLININKAI

šis (’hi,'ilgos kanklininkų sambūris, vadovaujamas Anelės Kirvnit.vtės, spalio 28 
Šventųjų parap. auksinio jubileįaus bankete pasirodys su nauja programa.

d. (i vai. Koselan.le įsų

UNIVERSITETAS DOMISI LIETUVIAIS
Chicagos universitetas, tir-. ateiviams ne tiek stengiasi įkal papasakojo, kaip lietuviai 

bus I damas Rytų Europos imigrantų j ti gramatiką, kalbos formas, 
kiek pramokyti juos žodžių ir
padėti įsijungti į amerikietiško so studijas Italijoej. Gary fab

I Moterims, Ieškančioms 
pensijų

Socialinės apdrandos įstaiga 
Chicagoje mūsų dienraščiui 

I pranešė, kad moterys, sulauku- 
’ sios 62 m. amžiaus jau gali 
paduoti prašymus, jieškoda- 

į mos pensijų. Pagal naująjį 
įstatymą 62 m. amžiaus mote- 

j rys įstatymo numatytais atve- 
■ jais pensijas jau pradės gauti 
nuo šių metų lapkričio mėne
sio. Reikia kreiptis adresu: So
čiai Security Administration, 
1425 S. Racine Avė., Chicago 
8, UI.

Nutroškino sieros dujos
Sieros rūgšties dujos, prasi- 

veržusios Visking Čorp., 6733 
W. 65 str., Chicagoje, nutroš
kino darbininką Tomą Walker, 
35 m. amžiaus, gyvenusį Oak 
Lawn. Jis mirė atvežtas į šv. 
Kryžiaus ligoninę. Be to — ge
rokai pritroškino dar 18 kitų.

. Dvylika iš jų buvo nugabenta

Priims viengungius
Chicabos Butų komisija pa

skelbė, kad į miesto pastatytas 
pigių butų kolonijas bus priima
mi ir viengungiai, turį daugiau 
kaip 65 metus amžiaus.

Greituoliui $208 pabaudos
.Teisėjas Alfonse F. Wells, nu
baudė 18 metų jaunuolį Carl E. 
Curter $208 pabaudos už per- 
greitą važiavimą. Policija pieti
nėje Chicagos dalyje jį turėjo vy
tis pusantros mylios, kol pasiga
vo.

Atsuksime laikrodžius
Sekmadienį 2 vai. ryto baigia

si vasarinis laikas Chicagoje ir 
tada laikrodis bus atsuktas viena 
valanda atgal. Vasarinį laiką 
Chicagoje turėjome šešis mėne
sius.

Hodge pavogė $1,429,407
Hodge vietą užėmęs naujas 

auditorius Lloyd Morey — pa 
skelbė, kad Hodge yra pavogęs 
žymiai daugiau, negu iki šiol bu-

į Šv. Kryžiaus ligoninę. Jiems vo manoma: dabartiniais duome 
su- buvo suteikta pirmoji pagalba nimis jis iš Illinois valstybės iždo 

dėję pinigus išleido savo solis- ir paskiau jie buvo paleisti, bet' išeikvojo $1,429,407. 
tą St. Baranauską pagilinti bal- dviejų padėtis buvo kritiška iri « , . n no, v

jie pasiliko ligoninėje. Į Melsis 9,031 Žmogus
n - v , , . - Sun Time dienrašty buvo pa-

ausme UZ pakabintas Į Skelbtas Marijos A. Mardsen, 71 
kelnes j m. amžiaus, prašymas, kad būtų

Septyni Rytų Auroros Augšt. meldžiamasi už ją ir jos vyrą 
mokyklos auklėtiniai ant telefo- Petrą, 72 m. amžiaus, kurie abu-

kitataučių tarpe.

X De Paul universiteto lie
tuvių klubas gali būti pavyz-j 
dys! Praeitos savaitės susirin-! 
kime svarstant lapkričio 16| 
dieną ^rengiamo šokių vakaro j 
finansinę pusę paaiškėjo, kad 
ižde yra vos dvylika dolerių.
Su tiek, žinoma, vakaro nesu
ruoši — reikia bent keliolika 
kart tiek. Kilo pasiūlymas, kad 
kiekvienas narys paskolintų po 
dešimt dolerių vakarui ruošti.
Visi nuoširdžiai parėmė šį pa
siūlymą ir pažadėjo po dešim
kę. Tikrai gražus reikalo su
pratimas. Daugeliu atvejų tai 
galėtų būti pavyzdys ir ki
tiems užsimojimams. , m ...

Prel. Ig Albavičius, Šv. Antano 
Į par., Cicero, klebonas ir ALRKF

X Sekmadienį būkime Cice-' centro iždininkas, jubilejiniame Fe- 
roje. ALRKF Chicagos apskri-1 ,leraeii°s kongrese ir vėl išrinkta* 

tis rengia bendrą Kristaus Ka-

sekimu ir nuotaika. Bravo 
jums ir visiems, kurie tiek 
daug sielos ir darbo pašventėt 
ją sėkmingai pravesti.”

įsikūrimą Chicagoje, savo mie
sto centro patalpose, 123 W. 
Madison, turėjo trečią posėdį, 
kuriame pirmininkavo direkto
rius Hans Adler ir į kurį buvo 
pakviestas lietuvių atstovas pa 
daryti pranešimą.

Pirmoji savo patyrimus pa
pasakojo Mary Eilėn Abeles, iš 
Wilmette, III., kuri padėjo at
gabenti į šį kraštą ir įsikurti 
daugiau kaip 300 tremtinių. Su 
radus sau talkininkų iš bažny
tinės organizacijos, ji su savo 
vyru kvietėsi tremtinius, apgy
vendino savo namuose, padėjo! 
jiems paskiau rasti butus ir dar 
bus. To uždavinio Abeles šeima 
ėmėsi norėdama pagerbti atmi
nimą savo sūnaus, aviatoriaus, 
kuris buvo numuštas ir žuvo 
Prancūzijoje. Mary Abeles pa

gyvenimo būdą.
Žydų atstovų Rita Spaulding

papasakojo, kad jų organizaci
jos į JAV atgabeno apie 10,000

rikai, atsikeliant tremtiniams, 
pasiūlė jiems 300 darbų, Gary 
įsikūrė daugiausia serbų; tame 
mieste yra serbų veikimo cent-

šeimų. Tik nedaūgelis šeimų — ras- Atvyko daug čekų. E. Wil- 
pilnos. Daugelis žuvo nacių lai- son pasisakė, kad ji yra protes- 
kais, ir jau kėlėsi iš vieno kraš' tantė, bet apgailestavo, kad pro 
to į kitą kelis kartus. Žydai: testantai šioje srityje mažai pa 
daugiausiai apsigyveno vakari-' sidarbuoja. Pažymėjo, kad trem 
nėję Chicagos dalyje ir apie si tiniai kits kitam padeda ir su 
nagogas, kur rado savo pažįs-( jais nėra jokio rūpesčio, 
tarnų. I Chicagos universitetas, tęs

kim. dr. J. Prunskis susirin! damas tyrimus naujų ateivių 
kusius profesorius, socialinių įsikūrimo eigą, turės šiuos stu-
agentūrų atstovus painformavo 
apie lietuvius ateivius. Papasa
kojo apie darbus Balfo, kurio 
pagalba pinigais ir kitomis gė
rybėmis sau siekia apie $4 mi- 

Jlionus; papasakojo, kad lietu- 
baigoje pabrėžė, kad jeigu bus!™1 ChicaS0S apylinkėse turi 
ryžtamasi, meldžiama Dangaus kellollka mokyklų, dvi ligoni-
pagalbos, galima daug atsiekti.' ?es’ senelių namus- Amerikie' 

poli &ai Su dėmesiu klausėsi

tos organizacijos iždininku ir kata
likų Akcijos direktorium. Be to, 
kongresas prel. Alhavičių pakėlė 

Cicero IR I Federacijos garbės nariu. Prelatas 
... ... ... , . ’ I globoja busimoji sekmadienį įvvks-
Minejimas prasidės baznycio--tnntį K,.įstaus Karaliaus šventės 
je 3 po pietų. Kun. dr. V. Rim- minėjimų jo vadovaujainoj šv. An

raliau3 šventės minėjimą šv. 
Antano parapijoj,

selio, MIC, pamokslas ir gie
dojimas specialių šiai didžiajai 
šventei .giesmių. Akademija

tano par. Ciccroj

Roosevelto universiteto 
tinių mokslų profesorius R. W. 
Siebenschuh savo kalboje pa
brėžė, kad ateivių asmeniškas 
pažinimas, jų rūpesčių suprati
mas yra vienas iš svarbiųjų 
punktų siekiant jiems padėti.

Roosevelto universiteto pro
fesūra yra tos minties, kad 
naujus ateivius mokant anglų 
kalbos, reikia naujus žodžius ir 
sakinius atnešti jiems su atitin 
karnomis krašto kultūrinėmis 
apreiškomis. Roosevelt universi 
tetas turi apie 80 studentų atei 
viams skirtose anglų kalbos ir 
Amerikos kultūros studijose. 
Jos buvo pradėtos 1953 m. ir

apie
šiemet suruoštą lietuvių Kultū
ros kongresą ir Dainų šventę. 
Papasakojo ir apie lietuvių rū
pestį atsigabenti dar kelis tūk
stančius tremtinių iš Europos, 
o taip pat šelpti, gelbėti trem
tinius Sibire.

Tarptautinio instituto, vei- j 
kiančio prie YMCA, atstovė El
zbieta Wilson, iš Gary, pasi
džiaugė lietuvių vieningumu ir

dijų vakarus: spalio 30 d.‘— in 
dėnai iš rezervatų atvykę į mic 
stą; lapkr. 8 d. — rytiečiai Chi 
cagoje (socialinis — psichologi
nis žvilgsnis); lapkr. 13 d. — 
pietiečiai Chicagoje; lapkr. 20 
d. — pagalba atvykusiems iš 
pietų; lapkr. 27 d. — ispaniš
kai kalbantieji atvykėliai; lap- 
krič. 29 d. pagalba ispaniškai 
kalbantiesiems suprasti Chica- 
gą; gruodžio 4 d. — kaip nau
jieji ateiviai ir čikagiečiai jau
čiasi; gruodžio 11 d. — miesto 
bendruomenės organizacijos me 
todai, naudingi padedant nau
jiems ateiviams.

| Šios universitetinės diskusi
jos vyksta Chicagos .miesto cen 
tre, 123 W. Madison avė., antra 
me augšte.

no stulpo pakabino vieno iš savo 
draugų kelnes. Už tai policija 
juos nubaudė: per keturias die
nas kasdien po penkis kartus 
perrašyti Dešimtį Dievo įsaky
mų, per pietus plauti lėkštes mo
kyklos kafeterijoje, uždraudė 
jiems vairuoti automobilius ir 
uždraudė išeiti iš namų po 8 vai. 
vak. Kas šeštadienį jie turės lan
kytis į specialias pamokas, ku
rias turi policija nepilnamečiam, 
sugautiems kaip nors nusikaltus.

Nixon darbuojasi Chicagoje
Viceprezidentas Nixon uoliai 

sako rinkimines kalbas Chicagoj 
ir apylinkėse. Vakar vidurdienį 
miesto centre buvo paradas, po 
kurio sekė Nixono kalba. Po pie
tų uždėjo vainiką prie Pergalės 
statulos ties 35 gatve ir South 
Parkvvay. Nakčia buvo išskridęs 
sakyti kalbą į Rockfordą. Šian
dien jau jisai turi, lėktuvu pasie
kęs, sakyti kalbą Montanoje. Į 
Nixono kalbas susirenka nema
žos minios.

1,238 balsuos iš namų i
Lapkričio mėn. 6 d. rinkimuo

se Illinois valstybėje yra įsiregis 
travę 1,238 žmonės, Kurie nega
lės atvykti į balsavimo vietas dėl 
ligos ar kitų priežasčių. Jiems 
bus išsiunčiamos balsavimo for
mos į namus, tik jie turi paštu

_ . . , , v. , .. ... . . pasiųsti prašymą Chicagos tary-Patarimai automobilistams atpažino šešiolikamete mergaite, baj , 230 kambarj Cook apskri.
paliudydama, kad jie buvo j, nu. tjM rūmuose
skriaudę Marquette parke.

Baigėsi teleonų streikas

du serga vėžiu. Greit buvo susi
laukta 9,031 laiškas, kur žmo
nės pasižada už juos kalbėti ro
žančių, priimti šv. Komuniją ir 
kalbėti kitas maldas.

..... .
POPU L A R 

UTHUANIAN RECIPES
Surinko JUZE DAOŽVABDEBlffl

CHICAGOS ŽINIOS
Tai nepaprasta knyga. VlrS 200 re

ceptų grynai lietuviškų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
dlenA. kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo Ir televizijos stotis, surinko pa
čiu, {domiausius lietuviškų valgių 
receptus Ir DRAUGAS juos Išleido 
labai parankioje formoje. Pirmų kar
tų tokia knyga pasirodo knygų rin
koje.

Gera dovana kitataučiams ar ang
liškai skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00

Užsakinius kartu su pinigais siųskite:

"DRAUGAS“

2884 So. Oaldey Avenue, 

CHICAGO 8. ILL.
"iniiiimiinniiiiiiiiiiiiiiiiiimmimimii

X Amerikos ir Kanados lie- 
įvyksta šv. Antano parap. sa-l tuvių tautinių šokių šventės 
lėj 4 p. p. Kun. Jono Kidyko,! komitetas per Amerikos ir Ka-.
S. J., paskaita, choras. Progra- nados Lietuvių Bendruomenės a studentų buvo daugiausia
mos metu bus pagerbti ALRKF 
jubilėjinio kongreso Bostone 
atžymėti veikėjai ir įteikti 
jiems specialūs tokio atžymėji- 
mo diplomai.

Taigi, sekmadienį, spalio 28 
d., suvažiuokime į Cicero visi 
ir iš visur. Kviečia ALRKF 
Chicagos apskrities valdyba ir 
prel. Ig. Albavičius, dvasios 
vadas ir Šv. Antano parap. 
klebonas.

X šv. Kryžiaus parapijos 
klebonas kun. Linkus mielai su
tiko atnašauti šv. mišias už 
žuvusius 1941 m. sukilimo da
lyvius ir visus lietuviškosios 
rezistencijos kovotojus 1956 m. 
gruodžio 9 d. minint 1941 m. 
eukilimo ir rezistencinės veik
los 15 metų garbingą sukaktį.

lietuvių ir latvių. Dabar dau-
šokių vadovus ir ! ?iausia 5™ gralkų’ it?»‘ ir «■ 

tų. Studentai dalinami į tris 
grupes, pagal kalbos žinojimą. 
Pamokos kartą savaitėje, dvi 
valandi. Dėstytojams palieka
ma daug mokymo laisvės. Penk 
tadienių vakarais sueina visų 
grupių studentai, kur jie supa
žindinami su AV institucijomis,

apylinkes krėipėsi į visus lietu
vių tautinių 
tautinių šokių grupes, raginda
mas galimai greičiau regist
ruotis ir ruoštis pirmajai Ame
rikos ir Kanados lietuvių tauti
nių šokių šventei Chicagoje 
1957 metais.

X Urbanos lietuviai studen
tai spalio 26—27 d. ruošiasi 
pagerbti Illinois Universiteto 
alumnus. Universitete įvyksta 
“Homecoming” šventė, kurios 
programa susideda iš futbolo 
rungtynių, įvairių kitų paren
gimų, o taip pat ir lietuvių stu
dentų ruošiamo pasilinksmini
mo. Pasilinksminimas įvyksta 
7 vai. šeštadienį.

X Kun. Juozas šaulinskas,
Visų Šventųjų parap. klebonas, 
kviečia visus į parapijos auk-

Chicagoje vyksta Susisieki
mo Saugumo konferencija, Į 
kurią suvažiavusių 12,000 at
stovų. Tuo besirūpinančios 
draugijos pirmininkas gen. Ste- 
wart automobilistams paskelbė 
šiuos patarimus:

1. Šventadieniais būkite ypa
tingai budrūs, saugodamiesi 
nenumatytų pavojų.

2. Blogam orui esant sulėtin
kite važiavimą.nesilaikant formalios istorijos 

ar visuomenės mokslų progra
mos. šventės duoda progos įves geri — nevažiuok 
sti į amerikiečių papročius.

Universitetas šiose pamokose

3. Jei važiuoji — negerk, jei

Nukrito SU vogtu lėktuvu Vakar jau pradėjo dirbti su- 
’ streikavusieji kaikurių Illinois ir

Du 16 metų berniukai, Logan Indianos mieatų telefonistai. 
Continuation mokyklos auklėti-1 Streikas tęsėsi tik vieną dieną, 
niai, su savo sėbrais nuvykę į Sugitarta) kad bus pakeltos al- 
Pavvaukee aerodromą, prie Į g()3 nuo $25o iki $5 savaiteį. Te

X Moterų Sąjungos 21 kuo
pa rengia kauliukų žaidimo va
karą spalio 28 d. 6 vai. p. p. 
Šv. Kryžiaus parapijos salėje. 
Vakaro pasisekimu daug rūpi
nasi sąjungos pirmininkė Če
pulienė ir komisija. Bus įvai
rių dovanų, o sąjungietės visus 
mielai priims ir pavaišins.

X Roselanilo Ralfo 57-to sk.
rūbų vajus pradedamas spalio
28 d. tęsis iki lapkričio 4 d.
Vajui vadovauja Petras Nied-

X Prof. Vladas Jakubėnas varas‘ Rūbai priimami bet ku-
pa3kambins kelis savo kūrinius j r*uo *aiku Visų Šventųjų par.

sau pagelbininke didesnei grupei *r akompanuos šokėjai Jonei | ’ 1^06 So. Wabash Avė.
žmsnių. Geras atlyginimas ir už- Kvietytei per D. L. K. Birutės . X Mikasei Šalkauskienei
laikymas. Kreiptis - “Draugas”, H.ino vaVara lonUl^ m

Laimutės Šimkauskienės iš 
Jurbarko. Kreiptis į Draugą.

Iškil.mingos pamaldos Šv. Kry-1 s*n’° jubilėjaus banketą spalio 
28 d. 6 vai. Banketas, kuria-žiaus bažnyčioje prasidės 10 

vai. Iškilmingųjų pamaldų me
tu giedos Dainavos ansamblis.

PAJIFAKOMA VIRĖJA
REIKALINGA moteris virėja su

,m e dalyvaus daug augštų sve 
čių iš Chicagos ir kitur, įvyks i 
parap. salėje, 10806 S. Wabash 
Avė.

Jakubėnas

Si" 2334 So” oKU vakar* laPkriči° ™

Avė., Chicago 8, Illinois. ' d. Western Ballroom salėje,
3504 S. Western avė.

4. Sulėtinkite važiavimą sau
lei nusileidus. Tamsa padvigu
bina pavoju.

5. Aptemdykite savo šviesas 
net jeigu priešais atvažiuojąs 
užmiršta tai padaryti. ,

6. Pėsčiuosius praleiskite pir
ma.

7. Rūpestingai sekite susisie
kimo signalus ir ženklus.

8. Būtinai būkite savo pusėje 
sankryžose, važiuojant kalnais 
ir užsisukimais, kur nesimato 
toli į priekį.

9. Važiuodami iš užpakalio 
visada laikykitės reikiamo tar
po.

Sugavo mergytės 
skriaudikus

Policija sugavo du jaunuolius 
— 17 ir 19 m. amžiaus, kuriuos

Wheelingo, įsėdo į nedidelį mo
komąjį lėktuvą ir, nepaisydami 
budėtojo perspėjimų, pakilo. Jie 
buvo pasiekę gal tik 15 pėdų 
augštį, kai lėktuvas nukrito, nu- 
lauždamas sparną, apdaužyda
mas propelerį. Lėktuvą vairavęs 
Larry Newmann, 16 m. amžiaus, 
susidaužė, tik savo kelį. Jis sako
si psukęs ne tą vairą ir lėktuvas 
kritęs. Antras jo draugas —'
Charles Black, irgi 16 m. am-! 
žiaus, su kruvinai susidaužyta I 
galva pabėgo į gretimus miške
lius, bijodamas policijos. Lėktų-1 „„l,lll,mimi|,llHlimilllllli|l|,,1,1,11,1,111,1111111111111111111111111111111111111111111111111111 
vas visdėlto gerokai apdaužytas, * "* KNYGA,

Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.

.. PREMLTUOTA8I8 DRAUGO .. 
ROMANAS

nebetiks naudojimui. Jo vertė — 
apie $3,000.

Mušeikų neleis į žaidynes
Mokyklų vadovybė, bausdama 

už netvarkingą elgesį, paskelbė, 
kad Lane Technikos mokyklos ir 
Steinmetz Augšt. mokyklos auk
lėtiniai nebus leidžiami į aikštę, 
kada jų mokyklų komandos rung 
sis.

Balsuokite už progresą!
Išrinkite RICHARD STENGEL 
II. S. Senatorium!

(Sk.)

lefonų bendrovei tai padidina iš
laidas $1,350,000.

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkevlčlaua apianka
Ulsakymus su pinigais siųskite:

8M> paL, kaina $2JW 
DRAUGAS, UB4 8. (tokie? kvs.,

Ghloasn S, IU.

. Alos nuostabios ir nepaprastos any 
i sos personalus Utalp {vertina ra- 
i Rytojas Gliaudai “...Welsaa — pa 
i niekintas nleklntojaa, bet turjs 

eavyje Fra Angellco angelų varsų 
i gama, Tatjana—nesuprantanti sie

los sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvoktus Jo ssm«a
drąsus be drųsos, nseuprantųs pa 
vojaus beprvtljlmo prooees”.

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

Aplankas dail. J. PaukStienės, 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
434 psl. Kaina

Užsakymus ir pinigus siųskite 
DRAUGAS

2834 So. Ookley Avė., 
Chicago 8, m.
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