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SAUDI ARABIJOS KARALIUS KREIPIASI IKE
Ar Dag Hammarskjold bus 
patvirtintas antrajai kadencijai?

SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ,

Mūšy, speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Nors ligi šiolei jau buvo beveik 
kaip ir tikra, kad gen. sekretorius Dag Hammarskjold bus patvir
tintas antrai kadencijai, tai dabar, artėjant laikui, kada tas patvir
tinimas turi įvykti, atrodo, reikalai komplikuojasi.

Viską gadina sovietai. Aną- ------------- — - - ■ —
dien, kai buvo paskelbta, jog no
rima sušaukti JT Saugumo ta
rybos posėdį, kuriame Taryba 
būtų padariusi nutarimą Dagą 
Hammarskjoldą rekomenduoti J. 
T. generalinei asamblėjai, Sovie
tų Sąjungos atstovas pareiškė, 
kad jie nesą pasirengę tokiam 
posėdžiui.

Sovietų kozeris

Šitai diplomatiniuose sluogs
niuose ir politinių stebėtojų tar
pe sukėlė kalbų, įžiūrinčių gali
mybę ,kad sovietai gali norėti 
gen. sekretoriaus kandidatūrą 
laikyti kaip kozerį dviejuose 
svarbiuose ėjimuose. Esą, sovie
tams svarbu šituo kozeriu pa
veikti Asamblėją Vengrijos kiau 
simu ir Saugumo tarybos naujo 
nario rinkimuose.

Čia manoma, kad sovietai gal
būt ir sutiktų su Dago Hammars 
kjoldo kandidatūra antram ter
minui Jeigu Asamblėja, kuri da
bar susirinkusi specialios sesi
jos diskutuoja jų agresiją Ven
grijoje, kaip nors švelniai tą rei
kalą likviduotų.

Antras dalykas — tai sovietų 
rūpinimasis, kad į Saugumo ta
rybą būtų išrinkta jų kandidatė 
Čekoslovakija. Saugumo tarybo
je, kaip žinia, be penkių nuolati
nių narių, yra šeši renkami. Šie
met baigiasi trijų narių kadenci
ja. Tad Australijos, Kubos ir Pi
lipinų vieton bus renkami nauji.

Vieta, į kurią sovietai taiko Če 
koslovakiją, yra ta, kurią užėmė 
Pilipinai. Čia reikia prisiminti, 
kad Pilipinai Saugumo taryboje 
tebuvo tik vienerius metus — 
pusę kadencijos, o pirmąją pusę 
buvo Jugoslavija. Šitoks paskirs
tymas įvyko pernai, kai JT gene
ralinė asamblėja, visą eilę kartų 
balsavusi, neįstengė surinkti 
dviejų trečdalių balsų vienam iš 
tų dviejų kandidatų. Taip buvo 
susipynę Rytų ir Vakarų intere
sai. Tuo metu, kai sovietinis blo
kas ir vadinamieji neutralieji bai 
savo už Jugoslaviją, vakariečiai 
rėmė Pilipinus. Geriausia išeitis, 
nors ir nekonstitucinė, buvo su
sitarimas, kad abu kandidatai 
bus Taryboje po vienerius metus, 
tik burtais buvo nuspręsta, kat
ras pradeda pirmas. Ištraukė 
Jugoslavija, tai ji ir pradėjo, o 
atbuvusi savo terminą, atsista
tydino. Tada perėmė Pilipinai, 
nors sovietai jau ir tada turėjo 
savo kandidatą, nepaisydami su
sitarimo.

Čekoslovakija prieš Japoniją

Dabar sovietai tikisi pravesti 
Čekoslovakiją, kai vakariečiai, 
atrodo, rems Japoniją. Pastaroji 
jau šio mėnesio pradžioje oficia
liai pasiskelbė, jog tai vietai kan 
didatuosianti ir prašėsi remia
ma.

Sovietai, dabar siūlydami Če
koslovakiją, remiasi vadinamu 
„gentleman’s agreement“, kai 
1946 m. vakariečiai buvo sutikę, 
kad vienas narys Saug. taryboje 
būtų ir iš rytų Europos, kitiems 
nariams lygiai atstovaujant ki
tus geografinius regionus. Vis
kas buvo gerai ligi 1949 m., kai 
vieton sovietų siūlytos Čekoslo
vakijos buvo išrinkta Jugoslavi
ja, nes tada, kaip žinia, Jugosla
vija buvo bloguoju su sovietais. 
Vėliau reikalai nuėjo sovietams

visiškai nepageidaujama krypti
mi, nes sekančiais rinkimais vie
ton jų Gudijos buvo išrinkta 
Graikija, o dabar jau mažai kas 
kalba apie tą Londono „gentle
man’s agreement“.

Todėl, manoma, sovietai dabar 
ir nori daryti spaudimą, kad už 
jų sutikimą perrinkti Hammars
kjoldą antrai kadencijai, Saugu
mo tarybon patektų jų bloko na
rys.

Kaip bus su Dagu?

Gen. sekretoriaus Hammarsk
jold kadencija baigiasi 1958 m.

Aldona Stempužienė
atskrido į Kolumbiją
BARANQUILLA, Kolumbija, 

rūgs. 12. — Čia praėjusį pirma
dienį iš Jungtinių Amerikos Vals 
tybių atskrido dainininkė Aldona 
Stempužienė dalyvauti Kolumbi
jos lietuvių dienoje. Dainininkę 
aerodrome pasitiko kun. S. Ma
tutis su delegacija ir palydėjo ją 
į EI Prado viešbutį.

Apžiūrėjusi Baranųuillą, Aldo
na Stempužienė išskrenda į Me- 
delliną keliems koncertams. Jai 
kvietimą atvykti įteikė Kolumbi
jos Lietuvių Katalikų draugija. 
Jos koncertų Kolumbijoje mece
natu yra žinomas Medellino lie
tuvių veikėjas kun. M. Tamošiū
nas.

Vėl atskrenda
sovietų lėktuvas

MASKVA, rūgs. 13. — Sovie
tų Sąjungos TU-104 sprausminis 
keleivinis lėktuvas rytoj išskren-

Arkansas gubernatorius Orval Faubus (kairėje) savo 
namų kieme Little Rock mieste priima iš JAV maršalo R. 
Beal Kiddo raštą, kuriuo gubernatoriui pranešama atvykti 
į federalinį apygardos teismą rugsėjo 20 d., kad ten pa
siaiškintų, kodėl jis neįleidžia negrų į baltųjų mokyklas.

(INS))

Nespauskite Sirijos, pasakė
Saudi Arabijos karalius

NEW YORKAS, rūgs. 12. — Saudi Arabijos karalius Saud 
atsiuntė prezidentui Eisenhoweriui asmenišką laišką. Karalius 
Saud įspėja, kad Jungtinių Amerikos Valstybių spaudimas Sirijai 
gali turėti apgailėtinų pasekmių.

Saudi Arabijos karalius Saud, 
prieškomunistas ir relatyviai pro 
amerikietis, prašo prezidentą Ei- 
senhowerį užtikrinti, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės neban
dys nuversti Sirijos naujo kai
riojo sparno armijos režimo, tai 
sužinota Jungtinėse Tautose,
New Yorke.

balandžio 10 d. Jis buvo išrink- da ifi Maakvos j Jungtines Ame
tas 1953 m. balandžio 7 d. ir to 
paties mėn. 10 d. pradėjo eiti pa
reigas, prieš tai Saugumo tary
bai jo kandidatūrą rekomenda
vus Generalinei asamblėjai. Ka
dangi ateinančiais metais JT ge
neralinė asamblėja rinksis tik ru 
denį, kaip ir paprastai, tai jau 
dabar reikalinga išrinkti naują 
generalinį sekretorių, kad JT or
ganizacija nepaliktų be adminis
tratoriaus per tą laikotarpį, ku
riuo Generalinė asamblėja nepo
sėdžiaus.

Dag Hammarskjold, prieš tai 
buvęs Švedijos ministeris ir jų 
delegacijos į JT narys, į gen. sek 
retorius buvo pasiūlytas Pran
cūzijos ir Saugumo Taryboje pa
remtas visų, taigi, ir Sovietų Są
jungos. Dago pirmtakūnas nor
vegas Trygve Lie, pirmasis JT 
gen. sekretorius, iš kurio Dagas 
perėmė pareigas, dėl sovietų prie 
šiško nusistatymo atsistatydino 
iš savo pareigų 1952 m. lapkričio 
10 d., jau eidamas antrą kaden
ciją.

Hammarskjold, pasimokęs iš 
Trygve Lie patyrimo, ligi šiolei 
stengėsi būti labai „neutralus“ 
tos tarptautinės organizacijos 
administratorius, kuris savo dip
lomatinių sugebėjimų dėka, ma
noma, nebus nė vienam nariui 
užkliuvęs. Todėl čia tikima, kad 
jeigu sovietai nesutiktų su Dago 
kandidatūra ,tai šitai įvyktų ne 
dėl paties Dago kaltės, o tik dėl 
jam nepalankios politinės kon
junktūros.

rikos Valstybes. Sovietų spraus
minis lėktuvas atgabens rusų de
legaciją į Jungtinių Tautų gene
ralinę sesiją. Tai bus antras so
vietų sprausminio lėktuvo skri
dimas į JAV.

Sirija patieks
daugiau kaltinimų

DAMASKAS, Sirija, rūgs. 12. 
— Augštas Sirijos vyriausybės 
pareigūnas vakar pasakė, kad, 
girdi, dar daugiau amerikiečių 
bus apkaltinta sąmokslu nuvers
ti Sirijos dabartinį režimą.

Pareigūnas pareiškė, kad dar 
daugiau amerikiečių esą įvelta į 
sąmokslą prieš Siriją ir jų pa
vardės bus paskelbtos dešimties 
dienų laikotarpyje. Trys JAV 
ambasados pareigūnai, apkaltin
ti sąmokslu nuversti Sirijos re
žimą, buvo išvaryti rugpjūčio 13 
d. iš Sirijos.

Lebanas bijo 
Izraelio

BEIRUTAS, Lebanas, rūgs. 
12. — Lebanas, provakarinis Si
rijos kaimynas, vakar baimino
si, kad Izraelis gali pulti Siriją.

Lebano prezidentas Camille 
Chamoun įspėjęs JAV, Britani
jos ir Turkijos ambasadorius, 
kad visas arabų blokas pagelbė
tų Sirijai, jei Izraelis ją užpultų.

Kalba amerikietis, grįžęs
Kinijos ir RusijosIS

STOCKHOLMAS, Švedija, rūgs. 12. — Amerikietis studentas, 
kuris buvo išvarytas iš raudonosios Kinijos, kai jis nedavė savo 
paso Kinijos pareigūnams, vakar atvyko į Švediją.

„Tikrai malonu grįžti į namus 
— į Vakarus; aš esu patenkin
tas, kad viskas laimingai baigė
si“, — pasakė Shelby Tucker iš 
Pass Christian, Miss.

Pakeliui į Londoną

Tucker atskrido į Stockholmą 
iš Maskvos pakeliui į Londoną. 
Jis su kitais amerikiečiais jau
nuoliais nuvyko į raudonąją Ki
niją iš Maskvos, kur dalyvavo 
tarptautiniame jaunimo festiva
lyje. Bet komunistai išvarė Tu- 
ckerį iš Kinijos, kai jis nedavė 
savo paso Kinijos pareigūnams. 
41 amerikietis jaunuolis dar te- 
belanko raud. Kiniją.

„Jei aš būčiau žinojęs, ką šian 
dien žinau", — jis pasakė, „aš 
nebūčiau vykęs į Kiniją, priešin-

Sirijos armijos vadai
tariasi su Nasseriu

KAIRAS, Egiptas, rūgs. 12. — Sirijos prosovietiniai armijos 
vadai vakar atvyko į Kairą pasitarti su Egipto prezidentu Nasse- 
riu ir kariniais vadais Sirijos krizės klausimais.

Afif Bizry ir Abdel Hamid 
Seraj atvyko į Egiptą tuo metu, 
kai pasklido gandai, kad Izraelis 
galbūt puls Siriją. Bizry yra Si
rijos armijos vadas. Seraj yra 
Sirijos slaptos žvalgybos virši
ninkas.

vo ir Nasseris. Paskui Nasseris
juos pavaišino.

Sirijos kariniai vadai taip pat
du posėdžius turėjo su gen. Ab-

, . , . . _x. , . dėl Hakim Ameriu, Egipto karometais sudarė jungtinę karinę va ...... ° , ., , J. ®. ministerių ir jo pagelbinmkais.

Egiptas ir Sirija praėjusiais

dovybę. Nasseris šią savaitę pa
reiškė, kad Egiptas palaikys Si
riją „iki pat galo“.

Egiptiečių Artimųjų Rytų ži
nių agentūra pranešė, kad kari-

Šios vasaros pradžioje kara
lius Saud parašė prezidentui Ei- 
senhoweriui laišką, prašydamas 
palaikyti Saudi Arabijos teises 
Akabos įlankoje prieš Izraelį. 
Prezidentas Eisenhoweris tada 
atsargiais žodžiais patenkino ka 
ralių.

Arabų diplomatai Jungtinėse 
Tautose aiškina valstybės sekre
toriaus Dulles moderuotą pareiš
kimą Sirijos reikalu, kaip pasi
ruošimą Baltųjų Rūmų atsakyti

palaikys arabų valstybių nepri
klausomybę, susilaikant nuo bet- 
kokio kišimosi į jų vidaus reika
lus.

Saud yra susirūpinęs, kad nau 
jas sprogimas Artimuose Rytuo
se vėl nepaskatintų Siriją suar
dyti naftos vamzdžių į Vidurže
mio jūrą iš Saudi Arabijos.

Saudi Arabija neteko 50 mi
lionų dolerių, kai siriečiai iš
sprogdino du vamzdžius praėjusį 
rudenį britų — prancūzų ir Iz
raelio invazijos į Egiptą metu.

Lloyd skrenda į
New Yorką

LONDONAS, rūgs. 13. — Bri- 
tanijos užsienio reikalų ministe
ris Selvvyn Lloyd šį sekmadienį 
išskrenda į New Yorką vadovau
ti britų delegacijai Jungtinių

į naują karaliaus Saud laišką., , ...L,, • Tautų generalines sesijos atida-Dulles praėjusį antradien, pareis r^mo ^Utuo8e Jig turbat te„

pasiliks 10 dienų.kė, kad Sirijos krizė gali būti iš
spręsta ir be karo.

Saudi Arabijos karalius Saud 
savo laiške įspėjo prezidentą’ Ei- 
senhowerį, kad tiesioginis ar ne-

vybės štabe. Vakar vakare Egip- Mesioginis amerikiečių įaikiSi-
to ir Sirijos kariniai vadai vėl su mas nuvcratl S,rlJ°3 Į** ga" 
Biriuko į posėdi, kuriame dalyva-lduotl P™smgų pasekmių nori- 

miems siekiame. Tas įspėjimas 
buvo suprastas, kad sovietų įta
ka Sirijoje padidėtų, jei Sirijos 
dabartinis režimas būtų nuvers
tas.

Karalius Saud prašo preziden-

Laiminga nelaimė
LONDONAS, rūgs. 12. — Ste- 

phen Smith, 4 metų, iškrito iš 
balkono, iš 40 pėdų augštumos, 
bet išliko gyvas, tik galva su
žeista.

Egipto prezidentas Nasseris 
apkaltino Jungtines Amerikos 
Valstybes, kad, girdi, jos išgal
vojusios komunistinę grėsmę Si
rijai ir tuo nori suardyti arabų

tą Eisenhowerį Užtikrinti, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės

damasis valstybės departamen
tui ir tėvui“.

Tucker, 22 metų Yale ir Ox- 
ford universitetų teisių studen
tas, buvo vienas iš 42 amerikie
čių jaunuolių, kurie nuvyko į rau 
donąją Kiniją iš Maskvos jauni
mo festivalio, nors valstybės de
partamentas juos įspėjo nevykti 
į raud. Kiniją.

Turkerio žodis

Tucker sako, kad jis radęs Ru
siją „achitektūriškai — baisią, 
dvasiškai — dusinančią, ūkiškai 
— atsilikusią ir politiškai visiš
kai neįstengiančią pateisinti kai 
kurių nesuprantamų veiksmų, 
kaip — užpuolimas Vengrijos ir 
Suomijos, užgrobimas Besarabi-

niai vadai pirmiausia susitiko pasaulio vienybę ir pagelbėti Iz- 
Egipto — Sirijos jungtinės vado- raeliui.

Pavergtos Jungtinės Tautos 
• spaudžia Vengrijos bylą
NEW YORKAS. Ryšium su Jungtinių Tautų specialia sesija 

savo specialios komisijos raporto dėl Vengrijos įvykių svarstyti, 
ir Pavergtosios Jungtinės Tautos rugsėjo 9 d. buvo susirinkusios 
New Yorke specialaus posėdžio Vengrijos reikalu.

Camegie Endowment rūmų po 
sėdžių salė buvo sausakimšai pri 
sirinkusi Pavergtų Tautų atsto
vų ir svečių. Į „pirmąją ugnį“ 
išėjo lietuviai. Pradedant posėdį 
prel. J. Balkūnas sukalbėjo labai 
įspūdingą maldą ir, posėdžio for
malumus atlikus, jis, kaip Rytų 
ir Centro Europos kilmės ameri
kiečių susivienijimo pirminin
kas, išsamioje kalboje apžvelgė 
Vengrijos įvykius ir jų pasekmė
je susidariusią padėtį, pasiūlyda
mas visą eilę konkrečių priemo
nių tai padėčiai taisyti. Jis ypač 
pabrėžė visų sovietų pavergtų 
tautų solidarumo ir vieningos 
akcijos reikšmę.

Buvęs Budapešto burmistras 
(mayoras) J. Koevago priminė, 
kad Vengrijos sukilėliai kovojo 
už visų sovietų pavergtų tautų

jos, Moldavijos, Lietuvos, Latvi
jos, Estijos, Čekoslovakijos, Ven 
grijos, Rumunijos ir rytinės Vo
kietijos".

Tucker Kinijos komunizmą lai 
ko švelnesniu negu Rusijos, bet 
ir raud. Kinijoje esančios tos pa
čios blogybės kaip ir Rusijoje: 
priespauda, fantastiškas tiesos 
iškreipimas, intensyvi propagan
da prieš Vakarus, ypač JAV.

laisvę. Jis apgailestavo JT laiky
seną sovietų atžvilgiu Vengrijos 
byloje. Tokia JT laikysena esan
ti grėsminga pačiai Vakarų ci
vilizacijai. Koevago kaip Ven
grijos sostinės burmistras šau
kėsi visų laisvojo pasaulio mies
tų solidarumo ir paramos Ven
grijos laisvės kovai.

PJT pirmininkas dr. Masens, 
vertindamas JT politiką Vengri
jos atžvilgiu, pasidžiaugė JT 
spec. komisijos raportu ir atski
rų delegatų nusistatymu, bet ap
gailestavo laikyseną tų sovietų 
pavergtų kraštų draugų, kurie 
laiko JT bejėges Sov. Sąjungos 
nusikaltimų atžvilgiu. PJT pir
mininkas pabrėžė ,kad JT neturi 
tenkintis tik konstatavimu So
vietų Sąjungos agresinių nusi
kaltimų, bet turi iš tokio konsta
tavimo ir JT Chartos numatytas 
išvadas padaryti.

Bulgarijos siūlymas

PJT pilnačiai pasiūlyta rezo
liucija reikalauja Jungtines Tau 
tas pripažinti Sov. Sąjungą nusi
kaltusią agresija ir rekomenduo
ti savo nariams, kad jie taikytų 
agresoriui kolektyvines priemo
nes ir kad Maskvos marijone-

tėms Vengrijoje būtų atimtas 
mandatas Vengrijos vardu daly
vauti Jungtinėse Tautose. Dėl re
zoliucijos kilo gyvos diskusijos. 
Bulgarija pasiūlė šalia kolekty
vinių sankcijų prieš Sov. Sąjun
gą rekomendacijos papildyti re
zoliuciją aiškiu reikalavimu Sov. 
Sąjungą pašalinti iš JT. Esą, jei 
mes pagrįstai apgailestaujame 
laisvojo pasaulio politikos prag
matizmą, tai bent patys savo re
zoliucijoje turėkime drąsos da
lykus vadinti tikrais vardais. Už 
atitinkamą rezoliucijos papildy
mą pasisakė Bulgarija, Čekoslo
vakija, Estija, Lenkija ir Ven
grija.

Leido plaukti
PORT SAIDAS, rūgs. 12. — 

Norvegijos prekiniam laivui 
Marš, 2,716 tonų, vežančiam ce
mentą iš Haifos, Izraelio, į Ran- 
gooną. Burmą. egiptiečiai šian
dien davė leidimą praplaukti Sue 
zo kanalu. Vakar tas laivas buvo 
sulaikytas.

• Turkija uoliai varo propa
gandą už Kipro salos padalinimą 
tarp Turkijos ir Graikijos. Kip
ro saloje graikų yra trys ketvir
tadaliai ir turkų vienas ketvirta
dalis.

KALENDORIUS
Rugsėjo 13 d.: šv. Mauricijus 

ir šv. Eugenijus; lietuviški: Zub- 
ris if Giratė.

Saulė teka 6:28, leidžiasi 7:06. 
ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — lie
tus ir vėsiau.

VALIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Sirija pasiuntė Izraeliui slaptą ultimatumą tuojau sustab
dyti savo veiksmus Huleh ežero apylinkės niekeno žemėje. Jei 
Izraelis nepasitrauks, „Sirija griebsis priemonių“, kad priverstų 
Izraelį pasitraukti iš neutralios zonos, sako Sirijos nota. Ultima
tumas buvo įteiktas Sirijos augštų karinių vadų, prieš jiems už
vakar išvykstant į Egiptą pasitarti su Egipto prezidentu Nasseriu.

— Sirijos ministerių kabinetas vakar svarstė Sovietų Sąjun
gos ir Jungtinių Amerikos Valstybių pareiškimus Sirijos klausi
mu. Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministeris Gromyko įspėjo 
Turkiją ir Vakarus nenaudoti karinių pajėgų prieš Siriją, o JAV 
valstybės sekretorius Dulles pasakė, kad dabartinė krizė Sirijoje 
galima išspręsti be karo.

— Izraelio užsienio reikalų ministerijos pareigūnas Moshe Le- 
sem pasakė, kad kalbos apie Izraelio ataką prieš Siriją yra „tik 
propaganda“. Jis pareiškė, kad Izraelis neplanuoja pulti nė vieno 
ir pastebėjo, jog „visi karingi pareiškimai visuomet ateina iš ara
bų“.

— Sirijos spauda vis dar kartoja, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės sąmokslauja sugriauti Sirijos nepriklausomybę.

— Jungtinės Amerikos Valstybės pagreitino pristatymą gin
klų Jordanui, Lebanui ir Irakui.

— Ar kansas valstybės gubernatorius Orval Faubus šios sa
vaitės pabaigoje vyksta pas prezidentą Eiscnhoįverį į Neurport, 
R. L, pasitarti Little Roek Central augštesnės mokyklos integraci
jos ginčo klausimu. Gubernatorius neįleidžia negrų į baltųjų mo
kyklas.
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Apie vandens sportą

Sportas Australijoje 
A. LAUKAITIS, Australija 

Žaidynių įkarštyje
Įpusėjus australiškajai žie

mai, kurios metu visi lietuvių 
klubai dalyvauja įvairių šakų 
australų pirmenybėse, sportinė 
veikla yra augščiausiame savo 
pasireiškime. Krepšininkai Ade
laidėje, Sydnėjuje, Geelonge,
Melbourne ir kituose miestuose 
gina lietuviškųjų klubų vardą 
vietinėse pirmenybėse. Adelai
dės Vyties I vyrų komanda, ku
riai vadovauja buvęs Australi
jos olimpinės komandos kapito
nas A. Ignatavičius, antrajame I tuvių klubais.

non gausėja ir plečiasi. Prieš 
keletą mėnesių Tasmanijos sa
los sostinėje Hobarte, kur gyve
na tik keli šimtai lietuvių, į- 
steigtas naujas Perkūno klubas. 
Naujojo klubo nariais be išim
ties yra visi jaunieji ir sĮ»ortą 
mėgstantieji lietuviai. Klubo na 
rys A. Andrikonis yra Tasma
nijos stalo teniso meisteris.,

Naujasis klubas numato jau 
šiais metais dalyvauti lietuvių 
sporto šventėje ir pirmą kartą 
išbandyti savo jėgas su kitais lie

Šioje vietoje noriu pakalbėti 
apie vandens sportą nepriklau
somoje ir pavergtoje Lietuvoje. 
Kiek prisimenu, 1930 m. Kau
no Jachtklubas pradėjo rengti 
įvairias plaukymo rungtynes 
Nemune. Tuo laiku Kaune jokio 
baseino nebuvo ir buvo plaukia
ma upėje pasroviui. Plaukdavo 
nuo Panemunės tilto iki Jacht
klubo buveinės ties Kanto gat
ve. Tais laikais nenugalimas bu 
vo Stonkus, kuris buvo gero su
dėjimo ir savo negausius varžo
vus ‘‘nešdavo*’ lengvai.

Laikui bėgant, buvo atrasta 
Karmelitų pusiasalyje duobė, ir, 
ją truputį aptvarkius, pasirodė, 
kad ją galima panaudoti basei-

trejus metus yra laimėję Aust
ralijos lietuvių pirmenybes.

nui. Taigi 1934 m. buvo praves
tos pirmenybės nejudančiame 
vandenyje. Čia dar vis dalyva
vo nedidelis būrelis plaukikų iš 
Jachtklubo, vienas (Šalkevičius) 
iš LFLS ir rodos pora iš JSO.

Jau tuomet iškilo naujos 
žvaigždės, pvz. Šulkevičius, As- 
tašauskas, Peleekis, Portnojus. 
Vandens sportas pradėjo kilti, 
rado susidomėjimą jaunimo tar
pe ir jau kitais metais Kūno 
Kultūros Rūmai Nemuno kran
tinėje, ties Kanto gatve, pastatė 
50 m ilgio baseiną, kuriame bu
vo pravedamos pirmenybės.

Naujame baseine pravestos 
Kauno pirmenybės sutraukė a- 
pie 60 dalyvių, daugiausia jau
nių, ir pagal taškus I vietą lai
mėjo LFLS — Kipro plaukikai, 
už savęs palikę Jachtklubą ir

JSO. Tais pačiais metais pra
vestose Lietuvos pirmenybėse 
dalyvavo dvigubai daugiau plau 
kikų ir čia nugalėtoju tapo JSO. 
Jau tuo laiku atsirado daugiau 
pajėgesnių plaukikų, pvz. A. Ko 
ženiauskas, Vaškelis, broliai 
Kostkevičiai, Petruškevičius ir 
Bagdonavičius. Pridėjus dar se
nesnes žvaigždes, pvz. Astraus
ką, Šulkevičių ir kitus, susidarė 
gražus būrys plaukikų.

Be įvairių plaukymo rungčių, 
tuo metu taip pat būdavo pra
vedami ir šuoliai nuo 3 m tramp 
lyno, kuriuos eilė metų užtar- 

(Nukelta į

pirmenybių rate eina be pralai
mėjimo ir turi daug vilčių lai
mėti žiemos pirmenybes.

Adelaidės Vytis turi ypatin
gai gerą krepšinio prieauglį — 
dvi jaunių ir vieną jaunučių ko
mandas, dalyvaujančias vietinė
se pirmenybėse. Iškiliausias jau 
nių komandos žaidėjas yra A.
Lapšys, kuris, būdamas daugiau 
6 pėdų augštumo ir pasižymįs 
ypatingai gerais mėtymais, yra 
pakviestas į Pietų Australijos 
jaunių rinktinę atstovauti šią 
valstybę įvyksiančiose Austra
lijos krepšinio pirmenybėse.

Be vyrų, Adelaidės klubas tu- menininkai suvaidino A. Gustai- 
ri ir dvi moterų krepšinio ko- gjQ ypikaiiuką “Sekminių vaini- 
mandas, dalyvaujančias pirme
nybėse.

A. Ignatavičiaus rekordas
suteikė daug džiaugsmo gausiai

Pirmenybių rungtynėse prieš atsįiankiusiems žiūrovams, 
australų Port Adelaide krepši-

Baigia išgyti
Vienas žymiausių Australijos 

lietuvių stalo tenisininkų V. Sir- 
jatavičius, kuris yra buvęs Vik
torijos valstybės čempionu ir 
kandidatu į visos Australijos sta 
lo teniso rinktinę, prieš metus, 
gindamas Melboumo Varpo 
spalvas krepšinyje, nusilaužė ko 
ją ir dėl tos nelaimės turėjo vi
sus metus išgulėti lovoje. Šiuo 
metu šio žymaus stalo tenisinin
ko sveikata gerėja ir greitai jis 
vėl numato pradėti žaisti sta
lo' tenisą.

V. Sirjatavičius pirmasis 1955 
m. nugalėjo buvusį pasaulio sta
lo teniso čempioną Szabados, ku 
ris 17 metų buvo nenugalimas 
Australijos čempionas. . Dėl šio

kas”. Jaunieji aktoriai, daugu- j pralaimėjimo buvęs pasaulio 
moję subrendę tremties gyveni- j čempionas pasitraukė iš akty- 
me, savo gražia lietuvių kalba į vaus stalo teniso žaidimo.

Sportininkai scenoje

Sydnėjaus LSK Kovas, šalia 
aktyviosios savo sportinės veik
los, turi ir savo meno mėgėjų 
bei tautinių šokių grupę, kuriai 
vadovauja šios sekcijos vadovė 
A. Bernotaitė. Meno mėgėjų 
grupė yra jau daug kartų pasi
rodžiusi scenoje įvairių minėji
mų ir iškilmių progomis, taip 
pat 1955 metais suvaidindama 
V. Alanto “Buhalterijos klai
dą”.

Paskutiniame savo pasirody
me š. m. rugpjūčio 10 d. Kovo

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJA

RHEEM

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AHLCONDITIONER
t

Jo vasarinis vėdintu- 
vas taippat teiks ma
lonumą karštame ore.

GAZU AR ALYVA

MOVING
A. BENIULIS atlieka Įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tet Blshop 7-7075

nio komandą Vyties kapitonas 
A. Ignatavičius pasiekė P. Aust 

' ralijos daugiausiai įmestų krep
šių rekordą, surinkdamas 47 taš 
kus. Šias rungtynes Vytis lai
mėjo 99:33.

A. Snarskytė vėl laimi
Prieš keletą metų Australijos 

stalo teniso antroji žaidėja, dėl 
studijų nutraukusi aktyvų spor 
tą, vėl pradėjo žaisti ir neseniai 
laimėjo Pietų Australijos mo
terų meisterės vardą. A. Snars
kytė yra viena iškiliausių Aust
ralijos lietuvių stalo tenisinin 
kių ir jos vardas dažnai skamba 
australų spaudoje.

Iškilmingas dvidešimtmečio 
minėjimas

Australijos lietuviai sporti
ninkai numato Lietuvos krepši
nio rinktinės dvidešimtmečio iš
kilmingąjį minėjimą pravesti 
VIII Australijos lietuvių sporto 
šventės metu š. m. gruodžio 27 
— 31 dienomis Geelonge. Šven
tės rengėjai — Geelongo Vy
tis — tuo reikalu veda pasita
rimus su Australijos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto Vai 
dyba, kuri yra Sydnėjuje.

Australijos lietuvių sportinin
kų šeima turi du anų dienų 
krepšinio veteranus — L. Balt
rūną, kuris Lietuvą atstovavo 
1937 — 1939 m. pirmenybėse 
Kaune, ir dr. L. Petrauską, gy
nusį Lietuvos spaltas 1939 m. 
pirmenybėse Kaune. L. Baltrū
nas, daug prisidėjęs prie dabar
tinio Australijos lietuvių spor
tininkų iškilimo, šiuo metu gy
vena Melbourne ir daug prisi
deda prie lietuviškojo sportinio 
darbo visoje Australijoje.

Dr. L. Petrauskas dirba savo 
profesijoje N. Gvinėjoje ir šiuo 
metu atostogauja Sydnėjuje. 

Auga sportinė šeima

Stalo tenisininkai pirmauja
Sydnėjaus Kovo stalo teniso 

vyrų pirmoji komanda, kurią su 
daro 'V. Binkis, G. Bernotas ir 
R. Liniauskas, baigia laimėti 
Sydnėjaus australų A rezervo 
stalo teniso pirmenybes. Pu- 
siaubaigminėse rungtynėse leng 
vai nugalėję australų Table Ten 
nis Centre komandą, lietuviai 
pateko į baigmę ir turi daug 
vilčių čia laimėti.

Kovo stalo tenisininkai yra 
vieni geriausių Australijos lie
tuvių tarpe ir komandiniai jau

Veiklūs šachmatininkai
Sydnėjaus Kovo šachmatinin

kai, vadovaujami energingo va
dovo Alg. Dargužio, yra ypatin
gai šiemet veiklūs. Sureng
tame žaibo turnyre dalyvavo 
gausus pajėgių šachmatininkų 
skaičius. Turnyro nugalėtoju ta 
po J. Maščinskas. Šiuo metu 
baigiamas žaisti Sydnėjaus žie
mos turnyras ir greitai lietuvių 
iniciatyva numatoma pravesti 
Sydnėjaus pabaltiečių šachmatų 
turnyrą. Kovo šachmatininkai 
ypatingai ruošiasi ateinančiai 
sporto šventei.

• NAMŲ RAKANDAI
• TELEVIZIJOS. RADIJOS
• ŠALDYTUVAI
• DULKIŲ VALYTUVAI
• SKALBIAMOS MAŠINOS
• LAIKRODĖLIAI
• DEIMANTAI
• JEWELRY, GINTARAI
• LIETUVIŠKI REKORDAI

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE, INC.

3241 S. Halsted St.
Atdara pirmadienio ir ketvirtadie
nio vakaraia iki 9:30.

Uždara sekmadieniaia
Dėl Televizijos sutaisymo — 
telefonuctdt CAlumet 5-7237

' Budriko Radijo Valanda iš WHFC, 
Australijos lietuviai sportinin 1450 kil. radijo stoties ketvirtadie- 

kai, būdami geriausiai susiorga- niais nuo 6 iki 7 val- vakare- 
nizavę šiame krašte, diena die-

tAe®

mokate
MIDLAND
1 Sdvings and Loan 

Associdiion
IHSURI 0

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

l PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

• ENDROVt

4038 Archer Avhim t. i. U3-«zt» 
AUGUST SALOUKAS Pr»cl4

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, Ui.

TOvvnhall 3-6670 
Blshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

NAUJIENA
DVIGUBAI DIDESNIUS SIUNTINIUS (44 svary) 

DABAR GALIMA SIŲSTI Į LĖTUV4 IR 
TOLIMĄJĮ SIBIRĄ

DABAR PATS LAIKAS APSIRŪPINTI IMPORTUOTO
MIS IR VIETINĖMIS VILNONĖMIS MEDŽIAGOMIS. 
KAD JAS GAUTŲ DAR PRIEŠ DIDŽIUOSIUS ŠALČIUS.

PIRKITE TEN, KUR PERKA JŪSŲ DRAUGAI 
IR KAIMYNAI

Didžiausias pasirinkimas vilnonių impor
tuotų ir vietinių medžiagų!!! Moterų sukne
lėms, kostiumams ir paltams.

ARONSON BROTHERS
IMPORTININKAI IR RANGOVAI

224 W. Van Buren Street, Telef. WEbster 9-2588
Atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto iki 5:45 vai.

Seštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 4:30 vai.
Sekmad uždaryta.

vak.
vak.

CHICAGO 7, ILLINOIS

JONAS GRADINSKAS
J. G. TELEVISION CO. • 2512 W. 47th Str. • FRcntiep 6-1998 

PATARLE SAKO: GERAS PATARIMAS

BRANGESNIS UŽ AUKSĄ
Ateikite paaitarti su SPECIALISTU ir pažiūrėti TIKRŲ HI FI TE
LEVIZIJOS APARATŲ. 1958 m. spalvota TV, patefonai, radijai, 
HI FI vok. aparatai. Duodam Išsimokėtinai. Priimam senus. Taisom. 

Atdara kaadien lkl 6 vai., plrmad. Ir ketv. lkl 9 vai. Sekm. uidaryta

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

6430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susltarlma. 

L>61 valandos skambinti telefonu 
HEnilock 4-1662 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečlad. Ir 
šeštad

Rea. tel. GRovehlll 6-6A0S

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Plrmad., antr., ketv., penkt..Vai.

1—4 lr 6—8; 
uždaryta.

šeštad. 1—4; trečiad.

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 Ir 4—7 vai. Trečlad. 

Ir Aeštnd. tik 10—12 vai.

ToL RElianoe 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
-VDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

' TETHV1B GYDYTOJAS
3926 W«st 59th Street

Vai. Plrmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 1—4 p .p. 6:20—8:80
vai. vak. Trečlad. Ir šeštad. 1—4 v.
P- P

Tel. oflao Ir buto Oliymplc 9-4160
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St., Cicero 

Rea. 1034 S. 40tb Avė., Cicero
Kasdien 1-8 vai. Ir fl-ft vai vak.. 

Išskyrus trečiadienius 
šeštadlenlaia 12 Iki 4 popiet

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES BR 

GFRKLfiS LIGOS 
- Pritaiko akinius —

63?2 South VVeetern Avenue 
• ai. kasdien 10-12 vai. h 7-8 vai. 
vak. Šeštadieniais 10-, vai Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-3929 
Res tetef. VVAlbrook 6-6076

DR. VL BLAŽYS^
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
4701 South Damen Avenue 

(Kampas 47-tos lr Daman Avė.)
■ Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak

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

Telef. ofiso IiAfayette 3-6048 
Rea.: VVAlbrook 6-3048

”11. ofiso HE.4-6849. rea. HE.4-2124

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penxt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč.lr šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South VVestern Avenae 
Chieago 20, III 

telefonas REpubllo 7-4900 
Rjddencla: GRovehUl 6-8191

pasimatymai pagal sutartie*

M P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas • Proteatatae

Ar aratal-Protezai. Med. ban- 
“ dėkai Hpeo. |iagalba kojom

(Arcb Hupporta) tr t-t. 
Vai.: 9-4 lr 6-8. šeštadlenlaia #-l 
OKTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB
2850 W. 63rd St, Chicago 29, III 

Tel. PKospect 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4253 W. tfSrd 8t
Oflao tel. KEIlauce 6-4410 

Rezid. telef. Gltovehlll . 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietą.
Trečlad. tr šeštad pasai sutarti 

I —--------------------------------------------------------
Ofiso tel. CI.lffHlde 4-2890
Kozldencljoe: LAfajette 3-1171

DR. P. STRIMAITIS .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street
(Kampas 47tb tr Hermitage)

Vai.; nuo 2 lkl 4 lr 6 Iki 0 v. vak 
šeštad. nuo ’ iki 6 vai., lšskyr. sek

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAJU Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
Vak. pirm. antr., ketvtrt 6-8:80 v 

Trečlad. tik susltarua

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurge) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALI 8TE

9166 South Weetern Avenus
(MEDICAL BUILDING)

Plrmad., antrad., ketv. lr penktad. 
nuo 11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p. lr nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad. 11 
vai. ryto iki 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. VVAlbrook 6-8766

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-0700. Namų — PR U-4732

DR. A. M A C I 0 N A '
CHIRURGAS

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
Valandos: pirmad., ketvirtad., šešt. 
nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. ir 

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-0700 
Rez. PR 6-0801

DR. ). MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 West 7 lst Street 

(71-oa ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. v. 
Aeštadlenlais 9—11 ryto lr 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
, GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė.
Buto 1653 VV. 103 St., Beverly Hills

VaT.: kasdien, nuo 6 v. v. Ikt 9 v v?..
Vai,; kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 

Išskirus trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
lkl 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUlIman 5-6766 
Buto--BEverly 8-8946

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drive 
(Civic Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CEntral 0-2204

6002 West lllth Str.. Cicero
VaJ kasdien 6-8, šeštad. 1-9 vai 

Tel. TOvvnhall 3-0050
Kitu laiku lr trečlad. susitarus 

Rezid. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika lr motery ligos)
Ofisas ir res.: 5100 S. VVestern Avė. 
Tel. PRospint 8-1223 arba WE 6-557,
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., Seštad, 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu.

‘Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-0185

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 U’est 71st Street
(71st lr Campbell Avė.)

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 5—9 v. v. 
Antrad. ir penk. 1—5; šeštad. 2—4. 
Treč. uždaryta.

Telefonas GRovehlll 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

i Specialybė: AKI SERIJA Ir MOTERŲ 
LIGOS

2524 West 69th Street 
(60-os ir Maplewood Avė kampas)
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vau, 
šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

Tel. ofiso PRoepect 6-9400
Ib-zld. PRoepect 0-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlfltė)

GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-8 p. p. Ir nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
lr kitu laiku tik susitarus

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 

4157 Archer Avenue 
Oftao vai.: nuo 1-4 lr nuo 6->:>0 v. 
vak. šeštadlenlaia nuo 2 lkl 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Oflao tei. Virginia 7-0080

Realdend Joe tel. BEverty 8-3944

Oflao HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rea. RE 7-6867

DN. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligų 

2464 Wmt 71«t Street 
(71-oe ir Campbell Avė. kampae)
Vai.: kaadien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 
Šešadlenlaia 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Oftao telef. VArds 7—1186 
Realdend Joa — HTewart 8-4811

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weet 85th Street 
(kampas Halated lr 86-ta gatvl) 

VAL. 1—4 Ir 6:10—8:80 p. p. kaa
dien liskyrus trečiadienius Atidara 

šeštadlenlaia 1—4 vai.

Tel. oflao PR 6-1888, res. RE 7-8188

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GTDTTOJAS)
2500 West RSrd Street

VAL kaadien nuo 8—4 p. p. Ir 7:84 
lkl 9 vai. Trečlad. lr šešt. uždaryta.

Telefonu GRovehlll 6-1596
DR. ALDONA JUŠKA

AKTU LIGŲ SPECIALISTB 
— PRITAIKO AKINIUS —

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

I4H W. Marųnette Boad

Ofiso HEmloek 4-6816 
Rez. HEmloek. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAI S LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais Šv. Kryžiaus ligonine) 

Priima pagal susltarlma

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. VVhipple Street

(Arti Areher Avė.) 
Valandos: nuo 10 lkl 12: 1—6; 7-9. 

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 3-4949.

Namų — CEdarcrest 3-7780

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3259 South Halsted Street
Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. «2nd St., tel. Iteilllbllc 7-KSIH.

Oftao telefonas — Blshop 7-9696

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie lr Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 VVest 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligonine 
, Telef. REpabUc 7-2990

VAL: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 lkl 11 ryte lr nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad. lr 
kitu laiku susitarus telefonu.

OI. ofiso VI«-tory 2-1681
Rez. Vlctory 2-0741

OR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 VVest Sist Street
Kamp. Halsted lr 81-mos gatvių 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
lr nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet. 

Tel. ofiso PR 1-0440, rez. HE.4-8160

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Weet Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 lkl 4 p. p.; 6 lkl 8 v.

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 0-0267, rez. PR. 6-6661 

Rezid. 6600 8. Artesian Avė.
VAL 11 v. r. Iki 3 p. p.i 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. VArds 7-1898 

Pritaiko aklnlur 
Kreivas akta 

ištaiso
Ofisas lr akinių dirbtuvė 
756 VVest 85th Street

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl 8, tra 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 ll 
šeštadieniais nuo 10 lkl 2 vai. p.p

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akta lr pritaiko akinius, 

keičia stiklas lr rėmns 
4456 S. California Ava. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto lkl 8 vak. (trečlad. už
daryta), ieitad. 10 ryto lkl 9 v. p. p

Išėjo iš spaudos nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veiksmų komedija 

iš lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
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Chicago 29, III.
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AR GERU KELIU? I
Šitoks klausimas statomas JAV prezidentui ir Valstybės 

Departamentui ryšium su bandymais sušvelninti santykius su 
Sovietų Rusija ir jos satelitiniais kraštais. Pačioje Amerikoje 
tie bandymai ne tiek pastebimi. Jie labiau ryškūs yra Euro
poje ar kituosi' kraštuose gyvenantiems. Todėl daug užsienie
čių politikų ir klausia, ar geru keliu JAV pradeda sukti savo 
politikos liniją?

Europiečiai ypač, kaip pastebima spaudoje, tam tikru ner
vingumu stebi lyg ir naujus JAV posūkius. Nauju posūkiu jie 
laiko apkarpymą valstybinio budžeto ginkluotosioms jėgoms ir 
karinės pagalbos mažinimą savo draugams — sąjungininkams. 
Iš kitos pusės, Sovietų Rusijos diktatoriai ypatingu pasitenki
nimu stebi, kad JAV Kongrese darosi vis sunkiau pravesti gy
nybos ir užsienio paramai kiek didesnes sumas. Tokios nuotai
kos sovietams patinka. Juk jie to ir nori, kad JAV kiek galint 
daugiau nusiginkluotų, ties sovietai tada galėtų drąsiai diktuoti 
joms nusiginklavimo ir kitose tarptautinėse konferencijose. Bol
ševikai, manydami sulaukti “geresnių laikų” JAV nuotaikų ir 
vidaus politikos atžvilgiu, sutrukdė ir nusiginklavimo pasitari
mus Londone.

Europiečiai mano, kad Amerika vis mažiau besidomi už
sieniu, nes pas save viduje turi daug rimtų problemų, kurių iš
sprendimui reikia laiko, pastangų ir pagaliau pinigų. Šiandien 
čia didelio dėmesio reikalingi toki dalykai, kaip prekyba, vals
tybiniai mokesčiai, integracijos klausimas. Taip pat bijoma, kad 
Amerikoje vis mažiau besidomima krizėmis Europoje ir pačia 
Rusija, kuri toli gražu dar nėra išsižadėjusi savo tikslų siekti 
tolimesnių užkariavimų.

PO DAUGELIO METŲ

P. Francis Fabrizi susitiko su savo sūnumis po dauge
lio riiėtų. čia juos mes matome Cristoforo Columbo mieste, N.Y. 
F. Fabrizi, 79 m. amžiaus, neseniai atvyko j JAV. Jos du 
sūnūs yra Mykolas ir Liudvikas. Ji apsigyvens pas Liudvi
ką Pittsburghe. (INS)

VOKIETIJA RINKIMŲ IŠVAKARĖSE
Mūsų specialaus korespondento Vokietijoje

Š. m. rugsėjo 15 d. 35 milio
nai vokiečių yra pašaukti prie 

Pašaliečiai labiau negu patys amerikiečiai pastebi Valsty- j urnų išrinkti naują Vakarų Vo- 
bės Departamento bandymus- švelninti santykius su sovietais. : kietijos parlamentą t— Bundes- 
Pastebimi prekybos ryšių lengvinimai su komunistiniais kraštais Į tagą. Tai bus jau trečias par- 
esą irgi nemažai reikšmingi. Juk jau kiek laiko JAV žemės ūkio j lamentas po to, kai 1949 m. bu- 
gaminių pertekliai parduodami sovietiniams satelitams tikrai Į Vo įkurta Federalinė Vokietijos 
geromis ir lengvomis sąlygomis. Manoma, kad su Bulgarija ne- , Respublika.
trukus ir vėl bus atnaujinti diplomatiniai santykiai. Lengvina
mos ir kelionės iš vieno krašto į kitą.

Todėl, atsižvelgiant į tuos reiškinius, ir pradedama gana 
rimtai klausti, ar geru keliu pasukama JAV užsienio politika?

Sovietų Rusijos diktatorius lyg ir nuduodąs tų JAV pasi
keitimų nematąs. Chruščevas kiekviena proga giriasi naujoviš-

Šie rinkimai yra labai reikš
mingi ne tik pačiai Vokietijai, 
bet ir Vakarų pasauliui, nes nuo 
jų priklausys tolimesnė Vokie
tijos politika, žiūrint, kas iš dvie 
jų stipriausių partijų laimės —

jungti abi Vokietijas, panaikini
mas privalomos karinės prie
volės, Nato susilpninimas ar net 
visiškas nuo jo atsimetimas.

Taip atrodo programiniai a- 
biejų stipriausių partijų metme
nys. Iš jų matyti, kad su Aden- 
aueriu yra aišku, kur eis Vo
kietija ; o kur ji pasuks su Olen- 
haueriu — niekas nežino.

i
Moterų balsai

Norint gauti pilnesnį rinkimi
nį vaizdą, reikia susipažinti su

rinkusi bent 5% visų balsų. Ši | (abi kraštutin. dešiniosios, 1953 gausiai lankomi. Iš to reikia 
5% norma yra įvesta tam, kad1 m. rinkimuose neperlipę per 5% spręsti, kad ir prie urnų bus 
neleistų perdidelio partijų susi- barjerą), federalinė unija (pulip nemažiau rinkikų, negu praėju 
skaldymo ir duotų daugumą, dyta iš senos katalikų Centro siuose rinkimuose, kada bulsu- 
pajėgią sudaryti pastovią vai- ii Bavarų partijų) ir keletas ina v<> 86'< visų turim ių teisę bal 
džią. Dėl to mažesnės parti- žesniųjų tpv. gerų vokiečių ir suoti. Atmetus negaliojančius 
jos, kad neprarastų savo rinki- ueonacių) partijėlių, turinčiųjų balsus, ypačiai tų partijų, k,u-
kų balsų, yra priverstos jungtis 
su didesnėmis.

Šie visi apribojimai padarė 
tai, kad Vokietijos rinkikai vis 
labiau orientuojasi į dvi didžią
sias partijas — krikščionis de
mokratus ir socialdemokratus. 
Neseniai bandomajame gyvento 
jų apklausinėjime 80% pasisakė 
balsuosią už vieną ar antrą mi
nėtą partiją, ir tik 20% — už 
kitas mažesnes.

Berlynas

Ypatingoje padėtyje yra Ber
lynas .sudarąs Feder. Vokietijo
je dešimtąjį kraštą (Land) ir 
esąs dar keturių okupantų val
džioje. Dėl šios juridinės padė
ties, nors Berlynas pasiunčia į 
Vokietijos parlamentą 22 atsto
vus, tačiau jie turi ten tik pa
tariamąjį balsą; Berlyno atsto
vai net nėra tiesioginiai gyven
tojų renkami, o tik paskiriami 
Berlyno miesto parlamento pa
gal ten esančių partijų atstovų 
proporciją.

Valdžia

Kaip matėme, 5% klauzulė 
siekia sudaryti stiprią parlamen 
to daugumą, kuri sudarytų pa
stovią valdžią, šį pastovumą ga 
rantuoja ir Vokietijos konsti-

vos po kelis tūkstančius narių, rios nesurinks visų balsų, atro- 
kurios nori pabandyti savo lai- do, kad vienam atstovui išrink- 
mę rinkimuose. Komunistų par- ti į parlamentą reikės apie 55,- 
tija neturi teisės tiesioginiai sta 000 balsų. Jau rugsėjo 16 d. ry- 
tyti savo kandidatų, nes ji Vo- te bus žinomi apytikriai rinki-
kietijoje yra uždrausta. mų duomenys. Galutinis rezul-

Palyginus su 1853 m. rinki- ‘atas paaiškės tik pirmomis sps
mais, šį kartą daugiau balsuos 
2,500,000 rinkikų; vien Saaro 
krašto 600,000 gyventojų ati
duos pirmą kartą savo balsus 
į Vokietijos parlamentą. Ant

lio mėn. dienomis, kada bus pa
tikrinti visi rinkimų duomenys 
ir gautas išrinktųjų atstovų su
tikimas įeiti į parlamentą (nes 
išrinktasis gali atsisakyti). Ta-

kurios svarstyklių pusės guls “"j“?
šie nauji rinkikai?

Paskutinį kartą 12.5 miliono,

lamentas susirinks Berlyne nau
jo kanclerio rinkti. Nuo tada 
bus pradėta vėl keturių metų 

vokiečių atidavė savo balsus už' veikla — naujas vokiečių poli- 
krikščionis demokratus ir 7.5 tikos etapas. Dr. V. Mar.
miliono — už socialdemokratus. ________________________________
Trečioji iš eilės liberalų partija
surinko 2,600,000 balsų. Nepa-

kais kariniais ginklais, kurie pralenkią amerikietiškus. Demonst- jau g metUs valdžioje esą kr. 
ruojama sprausminiais lėktuvais. JAV apkaltinamos Sirijos 
krizės sukurstymu. Maskva siūlo paskolas Artimųjų Rytų, Af
rikos ir Tolimųjų Rytų kraštams geresnėmis sąlygomis negu JAV.

Visa tai stebėdami, europiečiai daro aiškiais išvadas. Daro 
savo išvadas ir sovietai. Jie tai laiko patogiu laiku lengvai pa
siekti naujų laimėjimų. t

Žinoma, ne pro šalį žvilgterėti ir į kitą medalio pusę. Tesi- 
giria naujais ginklais, tepuola JAV ir jų sąjungininkus kiek nori, 
bet pats Chruščevas geriausiai žino, kokia padėtis šiandien yra 
Rusijos viduje, kaip aštrėja jo santykiai su satelitais. Jis pats 
geriau žino ir tai, kad jo padėtis Rusijoje (kaip diktatoriaus) 
yra labai nestipri. Europiečiai ir kiti tuo galėtų nusiraminti, kad 
šiandieninė sovietų vidaus būklė neleis daryti ginkluotų žygių 
prieš Vakarus, nors JAV užsienio politikoje ir pastebimi pasi
keitimai, sušvelnėjimai ir kaikurie nuolaidumai. Tačiau Ame-

prasta krikšč. demokratų per
galė tada buvo didelė staigmena 
visiems. Juk tai buvo Vokieti
jos parlamento istorijoje pirmą 
kartą toks įyykis, kad viena par 
tija gavo absoliutinę balsų dau
gumą. Labiausiai tada nuste
bo patys krikšč. demokratai, ku 
rie tikrai nesitikėjo surinkti to
kį skaičių balsų tų, kurie nepri
klauso jokiai politinei partijai. 
Tada viską ir nulėmė tie nepar
tiniai; jie nulems ir šį kartą, 
nes jie sudaro apie 30% visų 
rinkikų. Kiti visi yra ištikimi 
savo partijoms ir niekas jų ne
įtikins atiduoti savy balsus už

Nekontroliuojamos aistros 
daugumoje atvejų yra dalinis 
pamišimas. — Th. Hobbes

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 80. TROY ST.

Telef. WAlbrook 5-7670 Ir 
GIbson 8-4938

• Generalis kontraktorius nau
jų namų statybai, Jvalrlems re
montams tr namų pertvarky
mams e Turime dideli patyri
mą namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus, e Apkainavimal nemo
kamai.

demokratai, ar taip pat 8 me
tus opozicijoje esą socialdemo
kratai.

Krikščionių demokratų laimė
jimas į valdžią vėl įsodins (jau 
trečią kartą) Adenauerį. Iš to 
seks tąsa tos pačios politikos: 
bendradarbiavimas su Vakarais 
ir iš to — dar didesnis Vokie
tijos autoriteto sustiprėjimas 
tarptautinėje politikoje. Jei lai
mės socialdemokratai ir iš tik
rųjų laikysis rinkiminės progra
mos, tada atsidarys kelias į

tucija. Prezidentui pasiūlius, par 
rinkimų technika. Balsuoti ga-. lamentas absoliutine balsų dau-
li visi abiejų lyčių Vokietijos pi- guma išrenka kanclerį (minis- priešingą partiją. Tie neparti-1 
liečiai, turį 21 metus. Iš 35mi-'terį pirmininką). Kartą jį iš- njai yra svarbus faktorius Vo-Į
lionų balsuotojų, 19 milionų y- 
ra moterys ir 16 milionų vyrų. 
Suprantama, kad moterų bal
sai yra lemiantis rinkimų reiš
kinys. Lygiai moterys gali bū
ti išrinktos į parlamentą, jei tu
ri 25 metus amžiaus. Paskuti
niame parlamente jų buvo 47.

rinkus, jam nepasitikėjimas ga
li būti pareikštas tik tuo at
veju, jei pirmiau yra garantuota 
absoliutinė dauguma parlamen- rj prieš akis. 
te įpėdiniui. Tuo būdu išven- Salėse ir aikštėse skamba pas 
giama ilgų tarpų be raidžios. Rūtiniai rinkiminės propagnn-, 
kas pasitaiko kituose kraštuo-ldos balsai. Priešrinkiminiai su-j 
se, kol surandama nauja vai-į sirinkimai ir mitingai yra labai*

Socialdemokratai deda viltis į džios galva, pvz. Prancūzijoje. ■  ------ . ■.— ...... ■ ......
moteris, žadėdami panaikinti pri Kancleris nustato valdžios prog ----- ••• ... . .......
valomą karine prievolę, nes ma-, ramą ir už ją yra atsakingas
no, kad moterys labiausiai bijo

“naujus horizontas” — atsipa- karo ir n eori leisti į kariuome-
rikos ir jos draugų ateičiai būtų daug sveikiau, jei JAV nesilp- Įaj{javįmaR nuo Vakaru, didesni" .v
nintų savo gynybos ir karinės pagalbos savo draugams, bet jas į 
dar labiau sustiprintų.

suartėjimas su Rusija, kad tuo
savo vyrus ir sūnus.

kietijos parlamento rinkimuose 
ir todėl rinkiminė didžiųjų par
tijų propaganda ypačiai juos tu

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS 
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigius ir sąžininga* 
patarnavimas.

R. Š E R E H A $
2047 W. «7th l’l., Chicago, 

IU. VVAlbrook 5-8063

parlamentui. Jo pasiūlyti ir pre
zidento paskirti ministeriai už į, 
savo veikla atsako tik prieš kati į

RUSAI ILGISI IDĖJŲ '
J. KUZMIONIS, Anglija

Šią. vasarą, kada sovietai lio metu galerijoje daugiausia 
plačiau pravėrė savo sieną va- taipgi buvo rusų. 
sarotojams, į Sov. Rusiją bu- Kartą jį ją kreipėsi viena 
vo nuvažiavę būrelis anglų, ku- rusė moteris, kad jai rekomen- 
rie ligšiol įvairiuose laikraš
čiuose spausdindina savo įspū
džius. Tų įspūdžių, kaip irĮžinusi su Galsworthy, Thake 
žmonių, yra įvairių, tačiau jie ray, Dickensu, Fieldingu, Smo-

duotų įdomiausius anglų rašy
tojus. Lig šiol ji buvo susipa-

būdingi vienu pastebėjimu — 
idėjų ilgesiu.

’S. Rusijoje apsilankiusi “The 
Tablet” bendradarbė K. Hun- 
ter Blair sakosi, kad ypačiai 
stengėsi išnaudoti kiekviena

lietu, Hemingway, 
ir

Steinbecku

Ką skaito .jaunimas

Jaunoji karta mėgstanti Al- 
drige (apie kurį ,pati Blair nie
ko negirdėjusi), Chestertoną,

proga pasimatyti ir pasikalbs- Gr Green) kurįg mėgstamag 
ti su įvairaus amžiaus ir įsiti- dėl Jq kūryboje vyraujančio
kinim/Į rusais- psichologinio motyvo; vienas

studentas rašė apie jį diplomi
nį darbą. Cenzūra nemėgstan
ti James Joyce, tačiau jis taip 
gi popularus: “Mes nelabai 
matome, bet jis nepaprastai

kultūringi žmonės; netiek svar-i įdomus”, — vienas pastebėjo.

mai įdomūs ir tikrai būdingi. 
Pilkas žmogus ir Dostojevskis 

Autorė pirmiausia cituoja 
Uya Ehrenburg žodžius, kad 
Sov. Sąjungoje esą “sukurti”

bu, kiek esą garsių rašytojų ar 
menininkų, bet kiek eilinis 
žmogus galįs spręsti apie me
ną ir literatūrą. “Dažnai gir
dėjau literatūrines diskusijas, 
pravestas kolchozuose, kurios

Ka:p buvusiame, taip ir būsi-! eierį ii parlamentas negali reikš i 
būdu greičiau būtų galima su- majahte narlamente bus 494 at- ti nepasitikėjimo paskiram mi-
—___ .-----..v.. stovai (išskyrus berlyniečius), nisteriui. Nepatenkintas kuriuo

ui- kurių pusė — 247 — bus renka-'nors ministerių, parlamentas tu 
jai mi tiesioginiai rinkiminėse apy-iri reikšti nepasitikėjimą pačiam 
•<są linkėse, o kiti 247 įeis į parla- kancleriui, pirma, kaip matėme, 
j,, mer.tą atskirų kraštų (Laender) I užsitikrinęs absoliutinę daugu— 

į sąrašais. Tuo būdu kiekvienas
balsuotojas paduos du balsus: 
vieną už savo apylinkės kandi
datą, o antrą — už krašto są

Jau laikas užeiti į ...
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

kad studentai įdomaujasi 
tūriniais klausiu ,<?•. kas 
padarė djdeVo i pi'. ”"i. Ju 
alkani ir ilgisi nauju idėjų: 
turį gerą skonį.

Vienas studentas pastebėjęs: 
“Kaip liūdna, kad ligšiol Vaka
rų įtaka yra neigiama! Atrodo, 
kad žemesnis elgesio lygmuo 
kur kas greičiau plinta nei po
zityvesni dalykai”.

Naujų idėjų ilgesys būdin
gas rusų jaunimo tarpe, tvir
tina K. H. Blair. Tačiau kokių

mą jo įpėdiniui.
Konkuruojančios partijos

DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
$10,000.00 JAU NUO 1935 M.

Į šiuos rinkimus stoja 14 par- 
rašą. Tiesioginiai išrinktieji at- ti jų su 3,000 kandidatų. Be dvie
kris iš krašto sąrašo.

Kitas įdomus ir svarbus Vo
kietijos parlamento rinkimų 
punktas tai tas, kad parlamento 
nariu gali būti išrinktas narys

idėjų linkme pasuks jaunoji1 tik tos partijos, kuri bent tri- 
karta? Ar tikrai toliau nuo ko-. jose rinkiminėse apylinkėse yra 
munistinių ? | gavusi bent 1 atstovą arba su
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Kalbant apie literatūros kri
tiką, ne vienas prašė atsiųsti 
studijų, kurios būtų naujos,! 
originalios ir įdomios. “Nesi-! 
rūpinkit, jei manysite, kad jų 
kritika skirtinga nuo mūsų;

tiktų net rimtiems literatūros mes domimės viskuo, kas An
glijoje parašyta; svarbiausias 
dalykas yra tikrai laisvas ir 
atviras minčių pasikeitimas 
Tarp kitko mes kiekvienas nu
spręsime, ar galime su tuo su
tikti ar ne; svarbu žinoti, kas 
•ten vyksta”.

Būdinga, kad rusų studentai 
ir skaitytojai vieningai kriti
kuoja knygą, kurioje iškeliami 
socialiniai reikalai, nuo ko nu
kenčia jos literatūrinis lygis 
Kai autorė kalbėjosi apie Du- 
dintsev’o “Ne tik viena duona” 
knyga, studentai maždaug taip 
išsireiškė: “Žinoma, idėjos yra 
įdomios; tačiau tai yra dalykai,

laikraščiams. Vakaruose kul
tūra yra mažumai, Sov. Sąjun
goje kiekvįenas išgali ja pasi
naudoti”.

Autorė prisipažįsta, kad ji 
nemačiusi prie knygynų žmo
nių eilių, laukiančių naujų kny
gų, kaip jai buvo pasakota, ta
čiau ji įsitikinusi, kad nauji 
leidiniai išgrobstomi per kelias 
valandas' — “toks yra naujų 
idėjų alkis ir entuziazmas”. Jos 
patyrimu, apie Dostojevskį ga
lima esą kalbėti su kiekvienu 
rusų darbininku ir kiekvienas 
jų turįs savo nuomonę apie jo 
kūrybą.

Taipgi pilna esanti Tretia- 
kov* Galerija, kurioje žiūrovai 
diskutuoja įvairius paveikslus. 
Būdinga, kad jaunimo festiva-

(TĘSINYS)
— Tušti namai. Nieko nėra...
— Taip, jie, turbūt, geria, atsakė Andrius.
Ji kramtė lūpas. Atsiduso. Primerkė akis ir vėl 

žiūrėjo į Andrių.
— Andriau... Jūs...

— Taip?
Kaip karšta audra ji veržėsi prie jo. Apkabino. 

Smaugė. Bučiavo be galo, kaip beprotė.
— Mielasis!.. Mielasis!.. Mielasis!..
Andrius jos nei priglaudė, nei atstūmė, nei gynė

si. Stovėjo susijaudinęs, bet tylus.
— Jūs manęs nenorite mylėti? — ji šnibždomis 

sudejavo. — Andriau, Andriau! Mano berneli, tam
siais plaukais. Andriau, Rita yra pasiutusi, bet ji my
li...

Andrius tylėjo. Ilgai ji verkšlendama šnibždėjo. 
Alsavo.

Kaip savęs ir Andriaus išsigandusi, Rita atitrau
kė rankas, nubėgo į kitą kambarį, įkrito į lovą ir ver
kė.

lų didžiųjų (krikšč. demokratų 
ir socialdemokratų) į šiuos rin
kimus eina liberalų, pabėgėlių 
ir vokiečių partijos, turėjusios 
savo atstovus paskutiniame par 
lamente. Be jų, šį kartą į rinki
kus kreipiasi naujos: reicho vo
kiečių partija, vokiečių lyga

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Chartered and Supervised by the United States Government 
JOHN J. KAZANAUSKAS, President

2202 WEST CERMAK ROAD Virginia 7-7747
CHICAGO 8, ILLINOIS
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Atplėšė tokiu greičiu, lyg kad pirštai degtų. Akim 
rijo žodžius. Matė ir girdėjo visas tolumas ir Marytę 
tenai.

Girdėjo ir tą, kuri kukčiojo už sienos.
— Rita... Rita! — jis šaukė. ,
— Taip — taip! balsas atgijo.
— Perskaitykite šį laišką — Andrius padavė ir 

uždarė duris. Ilgai Rita neatėjo. Ilgai tylėjo. Andrius 
laukė.

Pagaliau ji įėjo. Akmens šaltumas buvo jos kadai
se taip besišypsančiame veide, ir laiškas virpėjo jos 
rankose:

— Ar tai yra jūsų teisybe — ji klausė.
— Taip, tai yra mano teisybė, — atsakė Andrius 

ir šypsojosi, kaip gali šypsotis tik jaunas ir savo gel
mėse dar nesugadintas jaunuolis.

— Ir jūsų meilė ?
— Taip, mano meilė.
— Pirmoji?
— Pirmoji.
Rita tylėjo vanlandėlę ir tokiom savotiškom akim 

žiūrėjo į Andrių.
— Kodėl jums tas kryželis ant krūtinės? Jūs esa

te katalikas?
— Taip, katalikas.
Vėl skaisčiai nušvito Ritos akys, bet jose jau ne

bebuvo miglotos aistros.
Ilgai ji stovėjo duryse.

24
Prisimindamas, kad buvo pasigėręs ir visus kitus 

paskutinių dienų atsitikimus, Andrius vaikščiojo pik
tas, suraukta kakta, primerktom akim, buvo toks tar
si ligonis. Jam skaudėjo mintys galvoje. Jį pagavo antAndriaus galvoje sukosi šimtai minčių, kietų ir

karštų. Svaigulio virpulys dingo. Klausėsi Ritos kuk- flavo sparnų toks jausmas, taraf jam'reikėtų Išapruk- 
apie kuriuos kiekvienas žino-į čiojimų. Buvo gaila. Ar ši mergaitė buvo jam ką nors ti, pabėgti iš šios aplinkos ir šauti nežinia kur, kaip 

iu( blogo padariusi? Ne! Jos neniekino, bet ji jam ir neti- raketai.
Apsižvalgė — čia pat juk jįs buvo ir čia pat turės 

pasilikti. Jį supo ružava, dar šviesiai sumūryta plytų '

me, o literatūriniu atžvilgiu 
knyga kažkuo nepasižymi”, ko. Mergele, mergele!

Autorė sakosi pastebėjusi, Pažiūrėjo į stalą. Laiškas! Mariuk, Mariuk!

siena. Kvepėjo sumirkęs cementas ir kalkės, kvepėjo 
prakaitu prisisunkę marškiniai ir papirosų dūmai, ku
riuos jo darbo draugai čia rūkė aplinkui.

Čia pat prie antro augšto ant sutvirtinimų stovė
jo meistras Totoraitis, keikdamasis taku plytų naštas 
nešė Krūminis, bet Lipuras su Klimovu kaip tik pa
dėjo iškrauti plytas iš vos privažiavusio sunkvežimio. 
Niedraitis su Klopsiniu pasakojo vienas antram anek
dotus, žygdarbius ir pasisekimus pas merginas.

Su karštai alsuojančia burna sėdėjo saulė ant pie
tų debesies. Tirpdė kūną ir asfaltą gatvėje.

Vis sunkesnius plytų krovinius Andrius kėlė ant 
pečių. Pats norėjo sužinoti, kiek jis gali panešti. Įtem
pime pasirodė tvirtas kiekvienas muskulėlis jo kūne, 
bet įkaitusios mintys blaškėsi galvoje, kaip suspaus
tas garas.

— Žiūrėkit! Pasiutęs berniokas. Tu greitai visą 
namą imsi ant savo pečių — sakė meistras, tokį didelį 
plytų krovinį ant Andriaus pečių matydamas.

— Taip! Andrius tik pasakė.
— Matai, kai pašventinom, iš karto galingesnis, 

— juokėsi apačioje Klopsinis.
— Sūnau, kodėl tu toks nekalbus? — klausė To

toraitis, molio gabalą pirštais iš ūsų išimdamas.
— Taip sau. Reikia dirbti.
— Galima truputį ir pailsėti. Matai kaip tie ten 

apačioje tinginiauja.
— Meilės liga. Pasakoja, kad jo širdis kažkokiai 

merginai į užantį įkritusi — begėdiškai juokėsi apačio
je Krūminis.

— Na, nuo mergų tai, sūnau, čia Rygoje pasisau
gok... — taip Totoraitis.

Andrius pirmą kartą tą dieną nusišypso senu
kui, bet nieko neatsakė ir dirbo toliau.

Kada eisime dar kokiai bonkai numušti kaklo? 
rikė apačio je Krūminis.

(Bu* daugiau)
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Į suorganizuotas, prieš porą sa- 
i vaičių turėjo savybinę iškylą į 

r, -x- oo on j vieną gražiųjų Clevelando par-
. nnu™ _1_ Kartu su skyriaus narių šei

DR. VL. VILIAMAS 
CLEVELANDE

landė lankėsi CDUCE gen. sek
retoriaus pavaduotojas ir Lietu
vių Krikščionių Demokratų Są
jungos Centro Komiteto narys 
dr. VI. Viliamas. Svečias buvo 
apsistojęs vaišingoje Kliorių šei 
moję, kurios bute įvykusiame 
vietos krikščionių demokratų 
skyriaus gausiame susirinkime 
jis pateikė platesnį pranešimą 
aktualiaisiais klausimais. Pir
miausia dr. Viliamas iškėlė krik 
ščioniškosios demokratijos su
žydėjimą pasaulyje, pateikda
mas faktų iš Europos ir Pietų 
Amerikos krikščionių demokra
tų veiklos. Kartu atkreipė dė
mesį į neseniai pasirodžiusį ang
lo mokslininko veikalą “Krikš
čioniškoji demokratija Vakarų 
Europoje,, kuriame autorius tei
gia krkiščioniškąją demokrati
ją ir jos laimėjimus esant pačiu 
didžiuoju pokarinės Europos fe-

momis iškyloje dalyvavo būrelis 
Krikščioniškosios Demokratijos 
Studijų Klubo narių, keletas 
svečių iš New Yorko ir vietos 
bičiulių, tarp kurių kun. dr. K. 
Širvaitis ir kt. “Seniai” kartu 
su jaunimu ir pačiais jaunaisiais 
turėjo progą išbandyti savo jė
gas badmintone ir gausybėje ki
tų žaidimų. Ta proga buvo pa
sikalbėta aktualiaisiais klausi
mais ir aplamai pasidalinta min
timis, skyriaus moterims vai
šinant skaniais užkandžiais.

PIRMASIS RUDENS 
KONCERTAS — BALIUS

D. L. K. Birutės Moterų Drau
gijos Clevelando skyrius š. m. 
rugsėjo 14 d. Country Club pa
talpose rengia pirmą šio rudens 
sezono koncertą — balių. Pro
gramoje dalyvauja solistė Juzė

GRJ2O NAMO

Sheldon Elmore, 12 m. amžiaus, buvo pradingęs 5 mėn. 
Čia jis matomas Los Angeles mieste su savo tėVais ir bro
liu bei seserimi jau po sugrįžimo namo. Jis buvo dingęs iš na
mų po kaimynės moters mirties. Per 5 mėn. jis aplankė 8 
valstybes. (INS)

„ . , ... Knstolaityte ir Serge Nadeydmnomenu. Ragino ta proga ir lie-. . į,,I auklėtinė šokėja Terese Sta-
tuvius krikščioniš demokratus 
nesustoti pusiaukelėje, bet ženg
ti pirmyn ir gilyn krikščioniško
sios demokratijos idėjai plėsti, 
gilinti ir gyvinti. Plačiose dis
kusijose buvo kalbėta jaunimo 
veiklos ir spaudos, finansinės 
padėties klausimais, laisvinimo 
reikalu, Clevelando demokrati
nių grupių darbo reikalu ir kt.

Savo lankymosi metu dr. Vi
liamas aplankė prof. J. Grav- 
rogką, Alšėnus (St. Alšėnas 
šiuo metu yra demokratinių gru 
pių prezidiumo piirmininkas),
Idzelius ir kt. Su “Jaunimo Žy

cagos kilęs lietuvis kunigas Vin
cas Kamarauskas.

Kun. V. Kaleckio adresas yra 
šis: Sacred Heart Church, 156 
Valley Avė., S. W., Grand Ra
pids, Michigan.

— Rugpjūčio 31 d. staigia 
mirtimi mirė Vladas Paulaus
kas, prieš 7 metus su šeima at
vykęs iš Vokietijos ir apsisto
jęs New Yorko priemiesty Pe
terson, kur dirbo laukinių gy
vulių bandymo stotyje prižiūrė
toju.

; Velionis buvo kilimu žemaitis; 
baigęs gimnaziją Klaipėdoje, 
studijavo Vytauto Didžiojo 
universitete ekonomiją; tūlą 
laiką buvo mokesčių inspekto
riaus padėjėju ir vokiečių oku
pacijos metu ėjo “Valgio” Ben
drovės direktoriaus pareigas 
Vilniuje.

Pasitraukę^ iš Lietuvos, gyve
no Augsburgo-Hochfeido sto
vykloje. Buvo dar pačiame pa
jėgume, teturįs 45 metus am-1 
žiaus žmogus, visada giedrios 
nuotaikos, lietuviškų reikalų rė
mėjas ir nuoširdus artimui.

Dideliame nuliūdime paliko 
žmona, dukrelė ir sūnus. St. B.

— Kunigy Vienybės metinis 
seimas įvyks rugsėjo 26 d. Šv. 
Andriejaus parapijos patalpose, 
1913 Wallace Street, Philadel
phia, Pa. Suvažiavimas bus pra
dėtas Šv. Andriejaus bažnyčio
je 10 vai. ryto. Posėdžių pra
džia — 11 vai. ryto.

Gerojo latro sekmadienis
Net 350-se JAV kalėjimuose 

bus paminėtas gerojo latro sek
madienis. Tam minėjimui nu
matyta data — spalio 13 d. To- 

I kios iškilmės ,kaip sako kalėji
mo kapelionų vyresnysis, kali
niams atneša naujos vilties.

Ištrėmė 2 vengrų vyskupu
Raudonoji Vengrijos vyriau

sybė du to krašto vyskupu,: Ber 
talan Bakalik, O. P. ir Jozsef 
Petery — ištrėmė į mažą kai
melį, uždrausdama eiti parei

gas.

PASKUTINES NAUJIENOS
Tik ką atspauzdinta:

keturių agronomių VALGIŲ GAMINIMAS, 
su keliais tūkstančiais receptų, kaip 
pasigaminti valgius, gėrimus ir kitką.
Tokios knygos dar nėra buvę 560 pusi. 
gražiai įrišta $7.50. ___
Prof. Dr. V. Tumėnienės MANO ATSIMINIMAI. Visiems verta 
perskaityti 174 pusi. $3.00.

J. Narūne GINTARELE legenda. Iliust. V. Stančikaitė. Reto grą- 
žumo vaikams knygutė, pus. 24, $.95 
S. Raštikio Atsiminimai II, $7.00.

Reikalaukite visuose knygynuose ir pas
J. Karvelį, 3322 S. S. Halsted St., Chicago, III. tel. YA 7.0677.

P. S. galite pasiųsti savo artimiesiems į Lietuvą ir kitur 

Laikrodžius, AKORDEONUS, SIUVAMAS MAŠINAS, DEIMANTI
NIUS STIKLUI PEILIUS, PLUNKSNAKOČIUS ir visą eilę kitų 
dalykų.

Reikalaukite katalogų.

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

%

gių” redaktoriumi svečias turė
jo ilgesnį pasikalbėjimą to žur
nalo reikalais. Svečią Clevelan
de viešėjimo metu globojo vie
tos kr. dem. skyriaus valdyba, 
kuriai vadovauja P. Tamulionis 
(pirm.), P. Kliorys ir P. Gruo
dis.

IŠKYLAVO KR. DEMOKRATŲ 
SKYRIUS

Judrus vietos kr. demokratų

saite.

Solistė Juzė Krištolaitytė sa
vo daina yra džiuginusi daugelį 
lietuvių dar Vokietijoje trem
ties stovyklose. Emigracijoje sa' 
vo dainos koncertai yra aplan
kiusi daugelį JAV ir Kanados 
miestų. Visi jos koncertai bu
vo nepaprastai šiltai klausytojų 
sutikti ir įvertinti. Daugelis pri 
simename, kokiu pasisekimu dai 
nininkė Chicagoje “Rigoletto” 
operoje atliko Gildos partiją.

Šiame koncerte solistė dai
nuos Kačanausko, Šimkaus, Ver 
di Donizetti ir kitų kompozito
rių kūrinius.

Teresė Stasaitė lanko Serge 
Nadejdin School of Imperial Bai 
let. Mokykloje ji daro gerą pa
žangą ir ypatingai pasireiškia 
savo įsijautimu balete. Šį pava
sarį ji žaviai atliko solo partiją 
studijos rengtame koncerte Pub 
lic Auditorium. Šį rudenį su pa
rinkta studijos grupe ji daly
vaus Clevelande Caffarelli ope-

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILLl 

Telefonas -« FRontier 6 1882

skyrius, savo judrios valdybos ros “Trubadūras” pastatyme.

NEMOKAMOS

DOVANOS

Jaunoji šokėja šiame vakare at- se. Kad lietuviškoji visuomenė 
liks liaudies dainų popuri, J. visuomet mokėjo tinkamai Ba- 
Strausso “Pavasario balsai” ir ranauską įvertinti, įrodo jo kon 
šokį iš to paties kompozito- certų lankytojų skaičiai, 
riaus operetės “Šiksnosparnis”. St. Baranauskas tik ką grįžo

Koncerto pradžia — 7 vai. va 
karo. Biletai gaunami prie įėji
mo.

Veiks turtingas bufetas, gros 
puikus orkestras. Kviečiame vi
sus atsilankyti ir tuo paremti Si 
bire vargstančius.

iš Romos, kur tobulinosi pas 
geriausius Italijos dainos meno 
mokytojus. Išvykimas Italijon 
dainininkui buvo visais atžvil
giais prasmingas, nes keturios 
Vokietijos operos pasiūlė jam 
nuolat dainuoti tenoro parti-

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

IŠ WQE? stoties — Banga 189i 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKT. .D,

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

SEKMAI). 8:30—9:30 v. r. Iš stoties 
WOPA — 1400 kil.

7169 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29. IU HEmlock 4-2418

jas.SOLISTAS S. BARANAUSKAS | sų Baranauskas pasirinko 
C LEVEI.ANDE j Wiesbadeno operą ir žada ten

Š. m. rugsėjo 22 d. Clevelan-! išvykti po Kalėdų; taigi rugsėjo 

de, D. L. Kunigaikštienės Biru- i 22 koncertas tam tikra prasme 
tės Moterų Draugijos pakvies- bus atsisveikinimo koncertas, 
tas, koncertuos solistas Stasys Stasiui Baranauskui šiame 
Baranauskas. Jo reto žavingu- į koncerte talkininkaus lietu- 
mo balsas daliai Clevelando lie-I yiams gerai pažįstama ir augštai
tuvių yra pažįstamas dar iš 
Kauno. Daugumos jis yra gir
dėtas Vokietijoje, o vėliau — 
Jungtinėse Amerikos Valstybė-

TIKRAS IU RA Y KREP
ŠYS UŽ $100 SANTAUPAS 
Kai jūs atidarote naują, tau
pymo sąskaitą $100.00 ar 
daugiau, arba jdedate to
kią pat sumą į jau esamą 
taupymo sąskaitą, tai šį 
gražų, stiprų ir patvarų 
pirkiniams krepšį tikro 

"DURAN” medžiagos gau
nate NEMOKAMAI.

Rugsėjo menesio taupytojams

"I

TINKAMA MOKYKLAI 
DftŽUTfi UŽ StO.OO SAN
TAUPAS. šis visas kom
plektas pieštukų, liniuotės, 
trintuko lr drožtuko NE
MOKAMAI, kai jūs atida
rote S 10.00 ar daugiau tau
pymo sąskaitą, arba (dūla
te tokj pat sumą f jau turi
mą taupymo sąskaitą.

DABAR YRA PATS LAIKAS ...
TAUPYTI TEN ... KUR UŽ SAVO SANTAUPAS

GAUNATE AUKŠČIAUSIUS 
DIVIDENDUS

imo . 
IMI _ 
1M2_ 
MU.

1954.
1955.
1956.

TIKTAI PASIMCRftKITE I ŽEMIAU DEDAMĄ LENTELĘ 
KAIP MES NEPAPRASTAI MAUGOME . . .

DĖKA JCSŲ TAUPUMO IR GERO ĮVERTINIMO
DABAR JAU TURTAS VIRŠ

__________ 1,074,222.74
__ - 4.011.412.(4
_________5,353,200 09
................. 7,373,403.03
_ 1,281,967.19 
_ 10,882,452.14 

14,243,990.52
1957___16,081,794.67

ŠEŠIOLIKOS MILIONŲ 
DOLERIŲ

W»iore tšo SAFFTY of Your 
Savinga COMES FIRST INSURED

Offirr Hnvrt for YOUR Convrnienet 
(Umiay. 0 A.M. TO • P. M. iolurdoy. 0 A.M. TO 1 P.M.

T«M»4ay • Thiirtdoy - Friday, 0 AM. TO 5 P M.
0.05(0 AU DAV W«dn«Hlar

ST. ANTHONY SAVINGS
and Loan Assoeiation

1447 So. 49t.h Court 
TO 3-8131 • Cicero 50

vertinama koloratūrinis sopr. 
Monika Kripkauskienė. Pianinu 
palydės talentingasis Al. Kučiū
nas. Birutietės širdingai kvie
čia visus dainos mėgėjus šia pro 
ga pasinaudoti.

Biletus galima įsigyti “Dirvo
je” ir koncerto dieną prie įėji
mo.

Koacerto pelnas skiriamas lie 
tuviams Sibire remti.

JAUNIMO LABUI

“Jaunimo Žygių” fondo val
dyba, vadovaujama P. Tamulio- 
nio, dirba ir vasaros metu, telk
dama lėšas jaunimo veiklos fi
nansavimui. Dėkodama už pa
ramą, valdyba ragina neatsilie
pusius bendraminčius ir bičiu
lius nedelsiant tai padaryti.

j- v.
TINKLINIU) TURNYRAS

Šį šeštadienį, rugsėjo 14 d., 
Clevelando ukraniečių sporto 
klubas. rengia didesnio masto 
tinklinio turnyrą, į kurį pakvies 
tos dalyvauti komandos iš Chica 
gos, Detroito, Buffalo ir Toron
to, jų tarpe ir Clevelando Žai
bo vyrų ir moterų tinklinio ko
mandos.

Turnyras vyks Navy Park 
Recreation Center, kampas Rid- 
ge Rd. ir Clinton Rd., vakarų 
pusėje. Pradžia — 12 vai.

Tinklinio mėgėjai kviečiami 
atsilankyti.

j. A. VALSTYBĖSE
— Kun. Viktoras Kaleckis,

prieš porą mėnesių atvykęs iš 
Vokietijos į JAV ir čia aplan
kęs savo draugus Detroite ir 
Chicagoje, nutarė pasilikti šia
me krašte nuolatiniam apsigy
venimui. Jis gavo kvietimą pa
storaciniam darbui iš Grand 
Rapids vyskupo. Gavo paskyri
mą į švenčiausiosios Širdies pa-

DAŽYMAS
DEKORAVIMAS

VL. VAITEKŪNAS
Dažome ir dekoruojame 

Įvairiomis dažymo-dekoravi- 
mo technikomis bei paveiks
lais — BAŽNYČIAS, SALES, 
GYVENAMUOSIUS NAMUS 
iš vidaus ir iš oro

Ekspertas vidaus dekora
tyviam Įrengimui — interior 
deeorator. — Spalvų parin
kimas ir pritaikymas prie 
kilimų., baldų, užuolaidų ir 
kt. Turime visus draudimus. 
7144 S. SACRAMENTO AV.

Tel. PRospect 8-2215

PERKRAUSTAU
BALDUS 

Vietoje ir iš toliau
K. EIDUKONIS

2313 W. Olst St., Chicago, III. 
Tel. PRescott 9-2781

Vestuviy nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS. sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

SERVING YOU SINCE 1922

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 — 

ir Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Westem Avė., Chicago 36, III.

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., YAids 7-0145

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

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III.

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt„ Cicero 50, III., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicago 8, III.

r#

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

Universal Savings and Loan Assoeiation užtikrina saugumą 
Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentflra Ud 
$10,000.00 kiekvienam indėliui lr reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

NUO UZSLSENEJUSIŲ
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ. 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ZAIZDl. 
nagali ramiai sSdMI ir naktimis 
miegoti n« Jų užatBcnSJuaios žatždoe 
nležSJlmų .tr skau’MJimą senų atvl 
• u Ir skaudžių žalždų uždekite 
'EOULO Ointment Joe gydymo 

pa i byra palengvina niau akaudSII 
>ia Ir galėsite ramiai miegoti nak

tį Vartokite Ją tapgl nuo akau 
Ižlų nudegimų. JI taipgi pašalĮ-» 
niežėjimą ilgos vadinamos P8ORIA 
418 Taipgi pašalina peršėjimą Ilgo* 
vadinamos ATHLETE.a FOOT. sn 
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšlm 
tarppttM'u. Yra tinkama vartoti nu< 
Ižlftstančlos suskllslos odos dedlr 
vinių, odos Išbėrimų Ir t t taipgi . 
tinkama vartoti vaikučiams. kada 1 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų JI yra gera gyduojš nuc Iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment yra 
parduodama po 76 
ct.. 11.26. tr 28 60 
Pirkite valstlnšseChl- 
ragoj Ir apyllnkeae—
MUvraukee. Wlsc . Ga 
ry, Ind. Ir Detroit. MI- 

hlgan arba rašyki
te I r atsiųskite Mo 
ney order I

ERGUI/), Department D
rapiją Grand Rapids mieste; ten Ml8 w rxldy gu Chlcago gą, m, 
pat jau metai darbuojasi iš Chi- _ _,___

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

ATNAUJINAME NAMĄ! 

DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

LOVOMS, STALAMS, LEMPOMS, PARLOR SETAMS 
IR ŠIMTAM KITŲ PREKIŲ.

Taip pat didelis pasirinkimas naujausių ir modernišidanslų 
rak antį ų, TV, vėsintuvų, šaldytuvų, pečių, veidrodžių Ir kt.

F.* A- RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevell Road Telel. SEeley 3-4T11

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30. J



Penktadienis, 1957 rugsėjo 13 DIENRASTlS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

%------

LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGA CHICAGOS SKYRIUS RUOŠIA

INITIUM SEMESTRIS
kuris įvyks Leituvių Auditorijoje, 3133 So. Halsted Street didžioje salėje - 1957 met. rugsėjo 14 dieną.

Gros B Pakšto orkestras Del staliukų rezervacijos skambinti YArds 7-4693

BALTIMORĖS ŽINIOS
PIRMASIS RUDENS 

SUSIBCRLMAS
Ankstų pavasarį Baltimorės 

lietuviai parodė daug geros va
lios, stipriai paremdami tautinių 
šokių-grupės kelionę į Chicagą. 
Gausiai atsilankė Velykų metu 
ruoštame pobūvyje, kurio pelnas 
buvo skirtas šiam tikslui, rėmė 
aukomis, aktyviai dalyvavo lai
mėjimuose. Gražu, kad šiam už 
daviniui mikliai dirbo gana di
delis būrys entuziastų, kurie su
silaukė pritarimo ir iš prekybi
ninkų, ir iš organizacijų, ir iš 
paskirų asmenų.

Šio darbo vaisiai aiškūs: mū- 
t. sų šokėjai galėjo nuvykti Chi-

gos atsilankyti pirmame Balti
morės lietuvių rudeniniame su
sibūrime po vasaros išsiblašky
mų gausiuose paplūdimiuoše.

I
ŠEŠTADIENINE MOKYKLA

Šeštadieninė mokykla vėl pra 
deda naujuosius mokslo metus. 
Kas sekė jos darbą, matė, kad

mą iš visų ten dalyvavusiųjų.
Pasveikinti iš šventės grįžusius 
šokėjus ir visus jų kelionę vie
naip ar kitaip parėmusius LB 
Baltimorės apylinkė ruošia po
būvį — pasilinksminimą, kuria
me galės visi be išimties šokti, tai yra viena rimčiausių lietu-
ne tik grupės nariai. Pobūvis 
įvyks šeštadienį, rugsėjo 28 d., 
7 vai. vakare didžiojoje lietuvių 
salėje. Programoje grupės šo
kėjai pademonstruos naujus šo
kius, kuriuos pirmą kartą atliko 
Chicagoje.

Visi, kurie pritarėme šokėjų 
kelionei ir ją rėmėme, taip pat

cagoje ruošton šventėn, nugalė 
darni gal patį didžiausią atstu- je dalyvauti. Nepraleiskime pro

SPORTAS
(Atkelta iš 2 psl.) 

nautai laimėdavo Astrauskas, už 
savęs palikdamas Vaškelį, Mozi- 
liauską, Šabaniauską ir kt. Plau 
kymo varžybos įvykdavo du kar 
tus metuose: liepos pradžioje — 
Kauno pirmenybės ir rugpjūčio 
paskutinį sekmadienį — visos 
Lietuvos.

Reikia pasakyti, jog Lietuvos

4

J5

J

viškųjų įstaigų Baltimorėje ir 
neabejotinai viena stipriausių 
lituanistinių mokyklų Jungtinė
se Amerikos Valstybėse.

Tenebūnie galvojama, kad 
šiam darbui nėra kliūčių. Jų 
yra. Pagrindinės — mokytojų 
stoka, kaikurių tėvų menkas pri
tarimas, nepakankamai paragi-

ir tie, kurie neturėjo progos nie-; nant vaikus ją lankyti, ir pini
kų prie šios kelionės prisidėti, I ginė padėtis. Tačiau grupės mo 
mielai kviečiami šiame pobūvy- kytojų ir susipratusių tėvų ryž-

teliške — Sukackas 3:14,3 — 
52; 100 m nugara — Gaidys 
1:25,3 — 56; 200 m nugara — 
3:05,2 — 1956 metais.

Turint dabartinių pavergtos 
Lietuvos plaukikų pasekmes, jas 
galime palyginti su tremtyje pa
siektais duomenimis. Remian
tis paskutinių metų plaukymo 
rezultatais Detroite, mes nega
lime pasidžiaugti jų gerumu. Jie 
yra daug blogesni už brolių ana

plaukikai per paskutinius 10 me- ■ pus geležinės uždangos; antras
tų pasiekė gražių laimėjimų ir, 
jeigu šiandien gyventume ne
priklausomoje tėvynėje, galėtu
me pasidžiaugti dar geresniais 
pasisekimais vandens sporte.

Kokia yra dabartinė Lietu
vos sportinė padėtis? Visas Lie 

ttuvos sportas yra įjungtas į 
Sovietų Sąjungos sporto maši
ną. Yra labai aišku, kad jis yra 
pastatytas ant- profesionalizmo 
pagrindo. Nežiūrint, kad ir plau 
kikai turi geresnes sąlygas, ne- 

"gu nepriklausomoje Lietuvoje, 
tačiau jie nieko ypatingo nepa
siekė.

Dabar norėtume duoti dabar
tinės Lietuvos plaukikų pasiek
tus rekordus, kuriuos paduoda 
vilniškis “Sportas” Nr. 48. Štai 

Jie: vyrų grupėje 100 m. laisvu 
stiliumi — Štaras 1:01,6 — 56; 
200 m. 1. stiliumi — Štaras 2:- 
22, — 56; 400 m 1. st. — Štaras 
5:10,7 — 57; 800 m — Stane
vičius 21:55,2 — 55; 100 m krū
tine — Puodžiukynas 1:17,5 — 
56; 200 m krūtine — Frolovas 

■ 2:49,9 — 56; 100 m peteliške — 
Puodžiukynas 1:12,7 — 55; 200 
m peteliške — Štaras 2:50,8 — 
57; 100 m nugara — Jakševičius 
1:08,1 — 566; 200 m nugara — 
Jakševičius 2:45,3 — 56; 4 x 100 
laisvu stiliumi — LTSR rinkti
nė 4:13,8 — 1956 metais.

Moterų grupėje 100 m 1. stil. 
— Juknaitė 1:16,9 — 52; 200 
m 1. st. — Lasytė 3:02,2 — 57; 
400 m 1. st. — Juknaitė 14:42 — 
53; 100 m krūtine — Banytė 
1:30,2 — 57; 200 m krūtine — 
Banytė 3:12,7 — 56; 100 m pe
teliške — Damaševičiūtė 1:31,7
— 56; 100 m nugara — Levery- 
tė 1:29,3; 4x100 m 1. st. v- 
LTSR rinktinė 5:33,8.«

Jauniai (15 — 16 metų) 100 
' m L st. — Balavičius 1:08, — 

56; 200 m 1. st. — Likša 2:46,2
— 55; 400 m 1. st. — Morkū
nas 5:41,6 — 52; 100 m krūti
ne — Sukackas 1:21,5 — 51; 
200 m krūtine — Gaidys 2:57,7
— 56; 100 m peteliške — Su- 

, kackas 1:21,8 — 52; 200 m pe-

dalykas — mažas vandens spor
to dalyvių skaičius rodo, kad lie 
tuviai nesidomi plaukymu. Yra 
sunku įsivaizduoti, kad į Š. Ame 
rikos lietuvių sporto žaidynes 
suvažiuoja apie 20 plaukikų, kai 
tuo tarpu sąlygos šiai sporto 
šakai yra tikrai puikios ir kiek
viename miestelyje yra uždaras 
baseinas, į kurį kiekvienas jau
nuolis yra mielai įsileidžiamas.

Reikia tikėtis, jog mūsų jau
nimas atkreips daugiau dėmesio 
į šią sporto šaką ir ateityje pa
gerins visus dabartinius Lietu
vos rekordus. A.
LENGVAATLEČIŲ DĖMESIUI

Rugsėjo 21 d., šeštadienį, Cle
velando LSK Žaibas rengia leng 
vosios atletikos sezono užbaigi
mo rungtynes, į kurias yra kvie 
čiami ir kitų klubų lengvaatle
čiai. Programoje — standarti
nės rungtys vyrų, moterų, jau
nių ir jaunučių klasėse.

Rungtynės įvyks visiems ži
nomame Patrick Henry High 
School stadione, Arlington Ave., 
prie E. 123rd Str. Pradžia — 
3 vai. p. p.

Norintieji dalyvauti prašomi 
pranešti šiuo adresu: ,A. Biels- 
kus, 12700 Speedway-*Overlook 
Str., East Cleveland 12, Ohio. 
Smulkesnės informacijos yra iš
siuntinėtos sporto klubams.

Clevelando LSK Žaibas

tas, taip pat didesnės visuome
nės dalies bent moralinė para
ma įgalina šį darbą tęsti.

Šiais mokslo metais mokiniai 
nesutiks kelių savo ilgamečių 
mokytojų, kurie pervargę pasi
traukė kartu su ved. Pažemėnu, 
savo pasiaukojimu užsipelniusiu, 
tikrai didelės pagarbos. Jų vie
toje stoja nauji. Įdomu ir svar
bu pažymėti, kad mokytojų tar
pe yra keletas studentijos atsto
vų, kurie tik Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse yra išaugę iš 
pradžios mokyklos amžiaus, bet 
kurie įvertina šios institucijos 
svarbą, aukodami jai laiką ir 
darbą.

DEŠIMT METŲ
Vienintelė lietuvių radijo va

landėlė Marylando valstybėje po

mėtį. Tautiečiai tikisi, jog mie
lų jos vadovų Alberto Juškevi
čiaus ir Kęstučio Laskausko rū
pesčiais ji ir toliau tokia pat 
sparta progresuos, kaip ligšiol.

V. S.
Pittsburgh, Pa.

Graži buvo Lietuvių diena
Rugpjūčio 11 d. Pittsburgho 

ir apylinkės lietuviai, sudaran
tieji Vakarų Pennsylvanijos Lie
tuvių Jungtinį Organizacijų Ko
mitetą, kuriam vadovauja pirm. 
adv. Eddy Schultz, surengė di
džiulį išvažiavimo sąskrydį, va
dinamą visų Lietuvių diena, gra
žiame West View parke. Lietu
vių diena praėjo dideliu pasise
kimu. Diena pasitaikė labai gra
ži, saulėta. Žmonių prisirinko 
keli tūkstančiai. Kiekvienais 
metais Lietuvių dieną sutrukdy
davo lietus, o šiemet diena buvo 
graži, todėl svečių buvo matoma 
ir iš kitur. Pittsburgho lietuviai 
kunigai irgi prisidėjo ir ragino 
savo parapiečius dalyvauti Lietu 
vių dienoje. Lietuvių dienos pro 
gramoje buvo kalbos ir dainos. 
Pagrindiniu kalbėtoju buvo kun. 
Jonas Misius; antruoju kalbėjo 
lietuvis aldermanas Jos. A. Nor- 
ris, o iš 'amerikiečių kalbėjo 
Pittsburgho miesto mėro atsto
vas Tomas Barrar ir kongres
manas James G. Fulton. Meni
nės programos dalį atliko Melo- 
dy Club choras iš Esplen, Pa., 
vadovoaujamas muziko Al. Sa
dausko. 7 vai. vakare organi
zacijų komiteto pirm. adv. Eddy 
Schulz pradėjo programą. Taręs 
kelis žodžius pakvietė visą pub-

kelių mėnesių švęs savo dešimt- liką sugiedoti JAV ir Lietuvos

himnus. Kun. V. Budreckas su- Literary Club, 509 W. Grent
kalbėjo invokaciją. SLA pirm. Ave., Duųesne, Pa. Pradžia —
P. Dargis, būdamas užimtas su- 8 vai. vakare. Visi draugijų,
sivienijimo reikalais, iš Atlantic klubų., organizacijų ir parapijų
City atsiuntė sveikinimą tele- , . . , . .... . , .' atstovai prašomi būtinai dalygrama, kurią perskaitė adv. Ed
dy Schultz.. P. Dargiui už pri
siųstą telegrama sveikinimą pub 
lika smarkiai plojo. Meninėje 
Lietuvių dienos programoje bu
vo kupletų dėdė Vytautas Juce
vičius, kuris gana sumaniai va
dovavo visai programos eigai 
pagal iš ankso nustatytą tvar
ką. Jis prie mikrofono, pritar-1 
damas akordeonu ir pritariant 
visai publikai, padainavo kelioli
ka gražių lietuviškų dainelių. Be 
to V. Jucevičius padainavo ir sa
vo kupletus, kuriuose apdainavo 
gerus pittsburgiečių darbus ir 
kt. Reikia pasakyti, kad tai vi
siems patiko ir padarė gerą į- 
spūdį. Atrodo, kad visi dalyviai 
maloniai praleido laiką ir grįžo 
namo patenkinti.

Svarbus pranešimas
Pittsburgho ir apylinkės lie

tuviai, sudarantieji Vak. Penn
sylvanijos Lietuvių Jungtinių 
Organizacijų Komitetą, kuriam 
vadovauja pirm. adv. Eddy 
Schultz, praneša, kad suvažia
vimas įvyks spalio 25 d., penk
tadienį, Lithuanian Independant

vauti suvažiavime, nes bus svars

63rd STREET SPECIAL

B & M CLEANERS
21143 W. «3rd Kt. PR 0-3510 

10030 K. Kedzie, Kvergreen Park
GArden 2-0084

Pilnas siuvejaus patarnavimas. Visas 
dailias atliekamas vietoje.

Visi rūbai grąžinami plastikiniuose 
maišuose. Paimame ir pristatome.

tomi svarbūs reikalai. Po susi
rinkimo bus ir vaišės.

Fr. Žilionis

Pirkit Apsaugos Bonus!

ClftD’C SELF OlMl O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES _ VVALBROOK 5-8202 
Rugsėjo - September 12, 13 ir 14 dienom

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.59

MARTELL THREE STAR COGNAC Fifth $4.98

IMPORTED FRENCH BRANDY Fifth $3.99

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fiftht $4-89

CINZANO VERMOUTH
Dry or Svveet Fifth $. |39

LMPORTED MADIERA WINE
Medium svveet Fifth $2.69

IMPORTED CANADIAN t
WHISKEY Fifth $3.98

FLORA DELLE AI,PI CORDIAL
b $6.29

CURACAO LIQUEUR Fifth $3-59

WURZBURGER IMPORTED BEER 
Case of 24 bottles Case $7.50

Užsisakykite spausdinamą
ISTORINĖS LIETUVOS 

ALBUMĄ
Jame talpinama lietuvių, rusų, 

lenkų, vokiečių, italų tapyti - pieš
ti paveikslai iš Lietuvos istorijos. 
Dedamos nuotraukos Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštijos pilių ir ki
tų architektūrinių paminklų. Spaus 
dinamas gerame kreidiniame popie
riuje, didelio formato ir bus įriš
tas j kietus viršelius, 260 puslapių. 
Prenumeratos kaina 10 dolerių. Šis 
albumas nebus platinamas per 
spaudos platintojus. Jį galima už
sisakyti per žurnalą “Užuolankos” 
administraciją, adresuojant: 
Užuolanka, 2918 So. Union Ave.,

Chicago 16, Iii.

40,000 GAZU KŪRENTI LEIDIMŲ 
JAU ČIA PAT!

VLADAS KLASH YRA DIDŽIAUSIAS 
NEPRIKLAUSOMAS PARDAVĖJAS

SIEGLER GAZO KROSNIŲ, 
VISOJE ILLINOIS VALSTYBĖJE

DAVINIAI ĮRODO, KAD VIRŠ 3,000 SIEGLER GAZO 
KROSNIŲ BUVO PARDUOTA Iš T0WN 0F LAKE 

UTILITIES KRAUTUVES PER PASKUTINIUS ŠEŠIUS 
METUS! PIRKITE Iš GERIAUSIOS VIETOS, KAM 

PERMOKĖTI? MŪSŲ PATYRIMAS. DIDELE APYVARTA 
IR MAŽAS PELNAS JUMS UŽTIKRINA GERIAUSIA 

PIRKIMĄ VISAME MIESTE!
Naujas “PRESIDENT” Gazo krosnis 

ŠILDO KAIP MAGIJA 
(dargi su uždarytu gazo tiekimu)

PRESIDENT 550
Apšildo iki 5 kambarių . . . 50,000 B.T.U.
. . . Auksinio rusvumo arba charakteringo 
odos atspalvio, porcelano, emalio užbaigi
mas, 28 %" aukščio, 33’ pločio ir 23" vi
same gilumo ... 4" šilumai anga .. . Vi" 
gazo vamzdžio sujungi
mas . . . Apytikriai siun
timo svoris 300 svarų.

--------- '-į/

9 ‘ f

J
PATtNTtD AUTOMATIC “

GASHEATERS
KAINA TIEK 
ŽEMA TIK____ $149 50

OT»A — Jau su pilk nota, pirkite Ir siuskite savo giminėm* J Kumpą
F’irkitn tiesiai urmo kaina. Jfia Kausite gcrlAURlą viršutinę oriu tr pa- 

diia, kurte jmanomi Kauti mflaij krašte. tlžaakykltc specialiu* pakiettia, 
kiiriiioae randasi viršutinė oda, padai, pamušalas ir padams pamušalas. 
Spalva juoda. Čia yra mOaij kainos auliniams batams:

Jei slijslm Jums Jei siusim tiesiog Uet.
2 poros ................................... $215.00 2 poros .................................... $50.00
S poros  ................................. $35.00
♦ poros ................................... $45.00

3 poros .................................. $67.00
4 poros .............. .. ................... $3 2.00

Mes galime alpsti specialius odos pakietus ( Europą su visais mokes
čiais kaipo muitas, paštas, inspekcijos mokesčiai ir supakavimo mokes
čiai. Siuntiniai yra garantuoti, o Jūsų giminė* gaus Šluos pakietus be. 
Jokių mokesčių. Rašykite mums šiandienų arba atvykite pas mus.

CONNECTICUT LEATIIER CO. Dept. D D 
75 Windsor St., Hartford, Conn. Tel. JAckson 2-2251

GAZO NAMŲ KROSNYS
KAINUOJA TIEK MAŽAI . . . TODĖL

KAD SIEGLER PATSAI APMOKA
SUTAUPYDAMAS KURO IŠLAIDAS!

Pradėkit Taupyt Šiandien. Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki 510,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Ave., j vakarus nuo California Ave.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir 
Seštrfd. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

ii-sa: Į-

>/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINGS
2656 WEST 47th STREET LAIayette S-1083

B. R. Pietkievricz, prez.; E. R. P1etklewlcz, sekr. Ir advokatas
Mokame aiikštna dlvlilendua. Keičiame faktus. Parduodame tr perkame 

valstybės bonua. Taupytojams patarnavimai Bemokamai.
I

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą ilandien. Apdrauata Iki B10,000.

Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
ntr ir penk 9 iki 8; treč uždaryta, o Neit nuo 9 Iki vidurdienio.

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM j VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Ave. Telef. Virginia 7-7097

Atliekame dideliut ir ir-dkis automobilių remontui. Lyginimas, da
žymas Elektrinis suliedinimas Parduodame automobilių dalia.

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, Sav.

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Ave.)
Telef. PRospeet 8-9842, Namų tel. VVAlbrook 5-5934
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- KAIP DAUGIAU GAUTI PAŠALPOS 
IŠ SOCIALINES APDRAUDOS

PRANAS SULAS, Chicago, III.

Jeigu jūs esate, kaip daugelis $135 per mėnesį pašalpos. Naš- 
žmonių, tai jūs rizikuojate nūs- lė kreipėsi į Socialinės apdrau 
toti Socialinės apdraudos pašal
pos tik dėl to, kad nesuprantate 
ką šiandien iš tikrųjų jums su
teikia.

paliko $1,985,200 turto Britani
joje. REAL ESTATE CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

I u. 4 k., II—3, gar., did. skl. $17.000 
i Mūr. 5 k. 1 k. viri. 1 k. rūs.#22.OOO.

Mūr. 2 po & k. 2 aut. gar. $24.000. 
Meti. 1 a. 5 k. II I k. Alyva. 911,900 
Mūr. luini. 2 |mi 5 k. Ir 2 bels. $21.300 
Mūr. 2 |mi 0 k. 2 aut. gar. $20.IMKI 
Mūr. naujas t erti. mieg. $22,000
S.A. AGLINSKAS Real Estate
2439 W. 69 St. H K. 4-8292

Pneė pirkdami ar parduodami 
namus, bir.nius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOB 

NOTARY PUBLIC 
2405 Weat 51 St. 
WAlbrook 6-6030

PRospeet 8-3579 (vak. ir semad. I

REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — FEMALE
Iš daržinės — bažnyčia
Chicagos priemiesty South 

Holland yra steigiama nauja 
dos įstaigą ir dabar jį gauna ParaP*ja- Purapiečiai laikiną baž 
$200 per mėnesį pašalpos. | nyč*4 padarė iš vieno ūkinio tro

besio. Dirbo be atlyginimo sa
vaitgaliais ir net naktimis, pri
silaikydami inžinieriaus nuro
dymų. Vėliau ten išaugs tikra 
bažnyčia.

Praeitais metais 
Maryland, fabriko

Daugeliui jaunų šeimų Sočia-1 žmona Marija M.

Warwick’e, 
darbininko 
mirė, pa-

linė apdrauda dabar reiškia tą ‘ likdama vyrui mažametę dukte
patį, kaip kad jie būtų apsidrau 
dę savo gyvybę $50,000 sumai, 
jei kas nors atsitiktų su jų duon 
pelniais.

Senatvės amžiaus sulaukus, ši

rį. Našlys savo bute rado So
cialinės apdraudos pranešimų, 
kuriuos jis pasiskaitęs sužinojo, 
kad jei kas iš šeimos narių mirs 
ta, tai reikia pranešti apdraudos

Socialinė apdrauda įgalina jus įstaigai. Jaunas našlys tuojau 
gauti mėnesinį čekį, kas gali su-' parašė laišką apdraudos įstai- 
daryti atskiram asmeniui dau- gai. Ir netrukus našlys gavo 
gelyje atvejų iki $25,000. : mėnesinį čekį su $73.50 dukre

lės išlaikymui. Tokia pašalpr

Kai širdis yra ugnyje, kibirk
štys kris ir iš širdies.

—Anonimus.

M18CELLANEOUS

Jeigu jūs negalėtumėte gauti 
uždarbio dėl nedarbingumo, 
jums esant 50 m. amžiaus, tai 
Socialinė apdrauda jums iki 
.$20 000 išmokės.

Socialinė apdrauda daugeliui 
dirbančiųjų žmonių yra labai 
svarbus finansinis pajamų šal
tinis, bet dėl nežinojimo dauge
lis jos nustoja.

Kai kuriais atvejais tik dėl 
nelaimingo atsitikimo žmonės 
gauna pašalpas. Pavyzdžiui 
jauna našlė, turinti du vaikus, 
daugelyje atveju gali gauti iki 
$200 į mėnesį pašalpos. Kaip ir 
daugelis žmonų, ji niekad neži
nojo, kad Socialinė apdrauda 
išmoka asmenim ne tiktai senat 
vės pensijas, bet ji išmoka šei
mai pašalpas, jei duonpelnis 
miršta. Kai kurie šių reikalų 
žinovai našlei apie tai gali pasa
kyti. Bet dažniausiai jos drau
gai gali kladingai našlei išaiš-

bus mokama per 13 metų. Mat 
mergaitės motina irgi buvo dar
bininkė ir dirbo apdraustame 
darbe. Našlys pašalpos dukrelės 
išlaikymui negavo per 4 metus 
ir taip pat negavo žmonos laido
tuvių išlaidoms lėšų, nes jis ne
žinojo, kad Socialinės apdrau
dos įstaiga tokias pašalpas mo
ka.

Iš 200,000 našlių, kurios turi 
teisę gauti pašalpą, sulaukusios 
62 metų amžiaus, 25,000 iki šiol 
nesikreipė į Socialinės apdrau
dos įstaigą. Apie 200,000 iš 850, 
000 žmonų, kurių vyrai išėjo į 
pensiją, ir dirbančiųjų žmonos, 
sulaukusios 62 m. amžiaus, taip 
pat nesikreipė iki šiol pašalpai 
gauti.

Pagal Socialinės apdraudos 
Kongreso papildytą įstatymą, 
nedarbingi asmenys, sulaukę 50 
metų amžiaus, gali gauti pa
šalpą. Visame krašte tokių ne-

ŠILDYMAS
A. StančiaaskM instaliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naeee). visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atliek* 
visus skardos darbus.
1546 S. 45th Court, Cicero
TeL OLymplc 6-0776 nuo 8 vaL 

ryto Ud S vaL vakaro. 
Telefonas ano S vaL vakaro: 

OLymplc 2-6752
LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA

Vlaų rūšių apdraudos. Automobl 
llų finansavimas. Notarlatas. Valsty 
bėe patvirtinos kainos.

Prie* darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
VVAlbrook 9-5671

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

DĖMESIO
Parduodama BATAMS ODA (su 

priedais) siuntimui į užsienį. Pa
sirinkimas ir kainos nebrangesnės 
kaip kitur. Kreiptis į BATŲ DIRB
TU vę, 751 W. 32 St., Chicagi. 16, 
Illinois.

kinti, kad ji turinti eiti dirbti i darbingų asmenų yra apie 700,- 
ir kad ji negalinti gauti pašai- 000- Bet iki 1957 m. vasaros į 
poS | Socialinės apdraudos įstaigą to-

Atsitiktinai našlė susitiko su kių asmenų tesikreipė tik 260,- 
Socialinės apdraudos žinovu, ku 000, o kiti — nežino savo teisių, 
ris išaiškino, kad ji turi teisę 1957 metų pradžioje 1,400,000 
gauti iki $200 per mėnesį pašai- iš 6,400,000 dirbančiųjų, sulau- 
pos, kas įgalintų ją būti su savo kusių 65 m. amžiaus, turintieji

VIKTORO K O tlCOS 
Lletoviik. gazolino stotis ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo. dažymo darbai ir keičiamo? 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6769 8. WE8TERN AVS. PR 8-9633

vaikais namuose. Bet jeigu naš
lė dirbtų pilną laiką, visdėlto
ji galėtų už savo vaikus gauti i sikreipė.

teisę gauti pensijas, iki šiol į 
Socialinės apdraudos įstaigą ne-

PAJIESKOJIMAI
Izidorius Dinapas, sūnus Anta

no, iš Sibiro įieško savo sesers — 
MARIJONOS DINAPAITfiS-ZIM- 
LIENfiS (vyro pavardė Zimbus). 
Atsiliepti arba apie ją pranešti 
šiuo adresu; George Krenčius, 3112 
W. 44th St.. Chicago, III.

Paspruko iš užsidegusio 

savo laivo
NEW YORKAS.Vytautas 

A. Jurgėla išsigelbėjo iš užside-I 
gūsio savo laivo. Rugsėjo 6 d. bu 
vo išplaukę į jūros įlanką ties 
Freeport, Long Island, N. Y. Ku
rį laiką meškeriojo. Paleidus mo
torą, staiga sprogo gazolino du
jos ir laivas, 27 pėdų ilgio, įsi-

Giminės iš Lietuvos pajieško se
kančių asmenų: ALFONSAS IN- 
RIUNAS, iš Redžionių kaimo, Ka
majų valsč. JUOZAS BAUKIS, iš
Jūžintų dv. Jūžintų valšč. DIČIUS, .. . , . , .
iš Neliūbiškio kaimo, Jūžintų vai. liepsnojo. Abu šoko į vandenį 
PRANAS VĖBRA, iš Raugų kai- Vytautas, gelbėdamas savo mo- 

Xalsč- daktaras REP- išplaukė į salukę. Laivas
tįna sudege. Vytauto veidas ir ran-

Jieškomi asmenys ar apie juos ■ kos apdegė. Daugiausia nuken- 
žinantieji prašom atsiliepti: BALF' tgj0 jo motįna: labai apdegė rū- 
Chicagos Apskr. V-bos iždininkui, , ., , . . .,
Ignui Daukui, 3339 W. Evergreen b4 nepridengtas kūnas — veidas, 
Avė.,
7339.

kaklas, rankos ir kojos. Nelaimę 
plačiai aprašė ir jų nuotraukas

Jieškomas buvęs agronomas AN- i^ėjo laikraščiai Long Island 
Press ir Nevvsday.

Chicago 51, Iii.,, Tel. BE 5-

TANAS KCRAS, kilęs iš Valių kai 
mo, žvirgždaičių vai., Šakių apskr. 
Jieško sesuo Marcelė. Jieškomasis 
arba žinantieji prašomi atsiliepti 
adresu: Antanas Kaunas, 657 W. 
55th St.„ Chicago 21, III.

Mokytojas Alfonsas Skorupskas, 
sūnus Adomo, gyvenantis Lietuvo
je, Kaune, P. Cvirkos g-vė, Nr. 1, 
būt. 3, prašo atsiliepti brolių bei 
seserų — ELZBIETOS, ANTANI
NOS, KAZIO. KOTRYNOS, VY
TAUTO, EMILIJOS, .vaikai Adomo 
ir Daratos Skorupskų, kurie prieš 
karą gyveno Brazilijoje, San Pau
lo mieste.

Itriglilon Parke — moliniai namui ,
2 po 5 k. $12.500 ulba 2 po 4 k. 

$10,500; giras biznis 2-ni žmonėm; 
grosernė su įrengimais ir pi-cKėiu. 
imtas 3-jų kaluli. $2,800; mūr. 2 po
4 k. ir med. 2 po 4 k. viena nuo
savybė. Piimsime gerų pasiūlymo

Marųuette Parke mūriniui: 2 butu 
Šoram stovy. $20,000, o taipgi 1 M* 
uugš. 0 ir 4 k.; keletas gepų bun
gulow po 5 ir ii k. $18,od0—$21.000

Guge Purko mūriniai namai: Nau
jas 2 po 5 k. — $33.500, įmokėti 
$6,000; naujas 1 % augšto — 6 ir 3 
kamb. — $23,000; grosernė ir 2 butu 
— 27,000. 4 butų geros pajamos, 2 
mašinų gar., centr. šild. $4 4,000.

Kitur tarp lietuvių kolonijų mūri
niai: 4 butų 2 po 5 k., 2 po 4 k 
Garažas. Centr. šild. 2 sklyp.. $19,000 
taverna ir 3 butai, rūsys, garažas 
$12,500; 4 butų, rūsys, pastogė.
$16,500; stiprus niūras: taverna ir
5 butai. $25,000, mažas jniokėjimas. 
Pajamų virš $4,000.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 8-3881

BRIGHTON PARKE:
NauJ. mūr. 1 Vį aukšto. 5 (3 mieg.) 

ir 4 kl>. 39 p. sklypas, labai gražus 
■luinus ir vieta. $35,000.

Med. 4 butui: 6, 4 tr 3 Ir 2 kmb., 
skiepas, garažas, pečiais šild. $265 
paj. j mėnesį.

Mūr. 2 po 5, centr. karštu vand. 
gazu šildomas netoli nno mokyklų 
$26,000.

.Mūr. 2 po 4. su skiepu Ir centr. 
šild. $23,000.

MARQUETTE PARKE:
i Mūr. vieno aukšto: krautuvės pa
talpų ir 4 kmb. laibai gera vieta. 
Idealu profesionalui.

Naujas mūr. 2 po 6 su angį. skie
pu. kiekv. butus utskirui šild., rink
tinė vieta $48,000.

Med. 2 po 4 ir 3 kmb., visi gazo 
pečiais išld. 50 pd. sklypas, gražiai 
apkaltas, $23,000.

GAGE PARKE:
Žavingu mūr. rezidencija 7 kmb. 

su puikiai įrengtu skiepu, viskas nau
jai atremontuota, 60 pd. aptvertas 
sklypus, reta proga. $37,000.

Mur. 4 kmb. ir krautuve su visais 
įrengimais, centr. šild., garažas, ne
brangiai.

KITUR:
Me<l. 2 po 6. tik $2,000 įmokėti. 

SKLYPAI:
8055 So. laitrobe st. 78x126, kam

pinis. $4,200.
Archer tarp Tripp ir Keller 26 x 

125. $4,000.
Western prie 69, 25 x 125, $5,500.

ŠIMAITIS REALTY, 
2737 W.43rd St.,GL 4-2311

BRIGHTON PARKE
2 butai po 4 kamb., medinis na

mas, cemento pamatai. 30 pėdų 
sklypas. Arti 46th ir Rockwell St.

B. R. PIETKIEWICZ & CO. 
2555 W. 47th St.

NETOLI MARQi’rrTE PARKO
15 metų 6 kam t). (3 miegamųjų)
mūrinis. Guzo šildymas. Gaiažas. Pla
tus sklypas. $20,000. A. Sirutis.

RKTAR PIRKINYS I Z «25,IMM>
Mūr. 2 aukštų: apačioj biznis ir 4 

kamb., viršuje 6 kamb. hutas. Knrš- 
to vandens apšildymas. Rūsyj niekad 
nebūna vandens. Dvigubas mūr. ga
ražas. Didelės pajamos. A. Rėklaitis.

TIKTAI 912.500
5 kamb. namus unt 37 tį pėdų skly

po Marųuette Parke, šildymas karštu 
vandeniu-alyva. Garažus. A. Katilius.

rimtai perkat?
Tai reikia pamatyti laimi tvarkin

gą 6 kamb. namą su puikiu užbaig
tu rūsiu. Nauja gazo šilima, 2 vonios. 
Dalį namo galima išnuomoti, Ir pa
tiems patogiai gyventi. Vienas blo
kas į Rytus nuo Marųuette Parko. 
Voiodkevičius.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 VVest 71st Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 5-6015

2nd GIRL
FOR BEAUTIFUL NEW 

AIR-CONDITIONED RECTORY 
Every Convenience 

Top VV’ages & Ruoni 
Relieve Cook on Day Off

ST. ISAAC JOGUE’S
306 VV 4th St. Hinsdale, III. 

Call FAculty 3-1248

MARQUETTK PARKE, mūrinis 3 
metų senumo. 2 butai po 5 įį kamb., 
ištisas rūsys ir pastogė (attic). Ra- 
(liat heat. Kiekvienam butui atskiras 
boileris. Dvigubi langai. 2 automob. 
mūrinis garažas. Namas tikrai pui
kiame stovyje. Reikalinga pamatyti, 
kad įvertintumėt.

TAVERNA IR RESTAURANT, ge
roje vietoje. Duoda pajamų virš 
$100.00 j dieną.. Yra 5 kambarių, bu
tas, prie tavernos, kuris apšildomas 
karštu vandeniu. Dar yra atskiras 
sklypas. Retai pasitaikanti proga įsi
gyti gerai išvystytą biznį.

Ant YVestern* Avė. ir 44tli Str. dvi 
krautuvės ir 5 kamb. butas (3 mieg.). 
Viskas moderniai įrengta, kaip bute 
taip ir krautuvėse. Apšildymas karš
tu vandeniu. Venetian užuolaidos, i

Marųuette ir Brighton parke
Mūr. « ir 5, centr. šild-, gar. $27,300 
Mūr. 2 po 6, centr. šild., gar. $28,500 
Mūr. 3 apart., biznio pat., gar. $19,800 
Med. 5 ir 4, oentr. šild. tik $11,900 
Mūr. naujos 8 k. didelis lotas, pigiai 
Yra pigių ir pelningų namų sąrašas

BUDRECKAS Realty
4081 Archer aro, LAfayette 8-3384

Med. bung. 6 k. 3 m. garažas, pil
nas rūsys, skl. 32 p„ cent. šildymas. 
$13.600.

4 m. senumo mūr. bung. 6 kamb., 
platus sklypas — puikiai įrengtas. 
Mūr. 2 a. po 5 k. 3 mieg., šild. gazu.

alum. langai, nauj. garaž. $24,000 
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild.. sklyp. 
31 pėdų, garažas. $28,000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tet. CLiffside 4-7450; Res. 

YArds 7-2046

oooooooooooooooooooooooooo 
KADA NORITE PIRKTI AR 

PARDUOTI NAMUS 
Kreipkitės J

SOPRYCH REAL ESTATE
•407 S. Kedzie Avė. VVAlbrook 5-3216

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL OONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos žieminiai aliuminljaus langai ir ste- AGENTAS ALEX KANAVERSKIS 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229 teliai. Yra rūsys. Tikrai gera proga OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO*

Narnų tel. BIshop 7-3840 
2737 VVest 43rd Street

$1,000 ĮMOKĖTI pirkaite gražią. 
8 kamb. mūrinę rezidenciją. Arti 
25th ir Central Park Avė. Karštu 
vandeniu alyva apšild. Skolą mo
kėti lengvom sąlygom. LAwdale 
1-7038,___________________________

McHENRY, ILL. 
McCullom Lake.

Nebaigtas namas. Mainys į skly
pą. “Restrieted” Slavų apgyventa 
apylinkė. Kreiptis į MARSHA,

Tel BEveriy 8-4900
$8,900 PILNA KAINA. Mūrinis 

namas — 4 ir 3 kamb. Pajamų 
$40. į mėnesį. 2 autom, garažas. 
Apylinkėje 28th ir Savvyer. $2,000

Namų statyba, Įvairus pataisymai | jmokėtį. SVOBODA, 3739 W. 26th 
l ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 1

BUILDING & REMODELING

Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy 
jmo, pertvarkymo (remodeling) darbai

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

j 4327 S. Campbell Av., Chicago 32, Ill.įJ 
rei.: YArds 7-9675 arba CL 4-7450?

norinčiam pradėti nuosavą biznį. Sa
vininkas parduoda nebrangiai, nes 
jau pasirengęs į kitą vietą.

Taip pat turime uaugiau nuosavy
bių duodančių geras pajamas ir pre
kybinių namų.

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis į raštinę ir mes mielai patarnau- 

i eime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdloir 5-6900 •

SAVININKAS PARDUODA 2 
augštų mūr. namą — 2 po 4 */2 k. 
ir 3 kamb. butas erūsy. Didelė pa
stogė, naujas stogas, “aluminum 
guttėrs”. $24,500. 5719 West 64th 
Place, PO 7-0296. ___________

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

SECRKTARY
under 40

to eoiigi-niul pastot- iii beaiitlfiil 
air-cond. Office. Liglit bookkeeping. 

Top wages.

ST. ISAAC JOGUE’S
3IMI IV. liti Slr. IliuMlale, III.

4'oil l'Aeiilty 3-1248

REI KALINGA (.iltA VIRR.IA
Holy Redeemer Seselių vienuoly

nui, Evergreen Parke. Gyventi vieto- 
i įe arba ateiti. Atskiras kamb. Ir vo

nia. Elektrinė indams plauti mašina 
1 * "garbage disposal". Visa diena šeš

tad. ir po pietų sekmad. laisvos. Ge
ras atyginimas. Ims švarią, tvarkingų 
D.P. Reikalinga nors kiek mokėti 
angliškai. Skumblnti — tkilleet, GAr- 
den 2-8280, susItarimiH.

HFLVI TY OPERATOR
Pageidaujama kad .būtų prityrusi 

bet nebūtinai. Amžius nesvarbus. Tu
ri būti gera “manieuristė”. Išmokysi- 

Į me plaukų dažymą, šviesinimą, pus- 
| metinius ir t.t. 5 d. savaitėj. Judrus 
; Balionas, miesto centre — "loop”. Ge- 
I ras atlyginimas ir "tips”. Imsime 
i tvarkingą D. P. Reikia mokėti šiek 

tiek angliškai. Skambinti DE 2-6250, 
klauskite Mrs. Brandt, tiktai.

REIKALINGA MOTERIS prie 
mokyklinio amž. vaiko. Apsigyven
ti vietoje. Sąlygos geros. Skambin
ti FRontier 6-0698, po 5 v.v.

STEADY POSITIONS 
open for ,Experienced Typists

TYPIST BILLER
Earn over $75.00 per week 

Hours 11 A.M. to 8 P.M. 5 day week

Typist & Manifest Clerk
Part time-bonus 6 to 10 PM 

excellent hourly Pay
many company benefits 

Intervievvs up to 7:30 PM
See or call E. L. Green 

330 W. 25th St.
VI 2-2055

Paliko $1,985,200
LONDONAS, rūgs. 12. — Mi- 

ręs Aga Kahn, vienas turtuolių,

Jieškomas JUOZAS RUTKAUS
KAS, sūnus Kazio, kilęs iš Lietu
vos, Jurbarko miesto. Esama žinių 
būk tai gyvenąs Chicagoje. Jis 
pats arba kas nors žinantieji apie 
jį prašome pranešti šiuo adresu: 
Jadvyga Rutkauskaitė, 2080 Clark- 
dale, Detroit 9, Michigan.

Patyrimas susidaro ne iš tų 

dalykų, kuriuos matėme, bet iš 

to, ką apsvarstėme.

—J. M. Pereda
iiiliialiilinillllllllllllllllliillllliillliiiiiiii

RADIO PROGRAMA
Liet. Radio Programa iš stoties 

yVLYN. 136(1 kil. sekmadieniais 2:3o 
— 3:0(1 vai. popiet: liet. muzika, dat- 
nos ir Magdutės Pasaka. Biznio rei
kalais kreiptis į Steponą Minki). 
Buitie Klorlst, Gėlių ir Dovanų Krau
tuvė, 503 E. Broadway, So. Boston 
27, Mass. Tel. Ho 8-0489. Ten pat 
gaunama laikraštis "Draugas'*. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIH
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St. LAwndale 1-7038.užsisakyti namą, kuris būtų gerai iš- 
planpotas, patogus, gražus ir pigus, I 
pirkite ar užsisakykite pas CICERO. Mūrinis 4 buty — 2
_ _ » _ __ __ _ _ po 4 k. ir 2 po 3 k. Alyviniais pe-
V* S I Ivl K U S i čiais apšild. Pajamų $3.000 me-

Susltarti šaukite TErminal 9-5531 tams- J°kif 
nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma- atremontuota. $31,900. SVOBODA, 
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515 6013 Cermak Rd. BIshop 2-2162.
Noiton, Wtllow Springs, IU.

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar pardtsodant. Jū
sų laukia greitas lr teisingas patar 
na vimas.

M 0 R V I L A
REAL ESTATE SALE8 

2600 W. 59th St. Tei. PRospeet 8-5454
tHOKItlttMMfHI'H

OAK EAWN. St. Gerald parap. Nau 
Jas de luxe custom built 3 mieg. 
kamb. namai. 5 modeliai atdari ap
žiūrėjimui nuo 2 iki 6 vai. vak. Skly
pai 50x125. Visi pagerinimai. Apsau
goti nuo potvynių rūsiai. Nuo $21,700 
ir augščiau. 870 4 Tuiley, 5150 į va
karus. Matykite .lohnson Builder, at
dara kasdien: 10 iki 12 ir 2 iki G v. 
Vakarais 7 iki 8 v. šešt. ir sekra. 2 
iki 7 v. Hllltop 5-0198.

I8NUOMUOJAMA — FOR RENI

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 
1442 S 48th a., Cicero 50, Dl.

Statome naujas Damas ir garažas. 
Atliekame visokių trobesio ir patai 
pų įvairias remonto darbas, skubiai 
gerai ir pigiai.
tetikite DAnube 6-2793 nuo 9 vai 

ryto iki 7 vai. vakaro
Tel. OLympic 2-5121 nuo 6 vai. 
vakaro Iki 11 vai. vakaro

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Bullders Gen. Oontractors 

Atlieka planavimo Ir staty
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų lr viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STARKUS
Raštinės lr buto telefonas 

PRospeet 8-2013
6800 SO OAMPBELL AVĖ. 

Chlcagn 29. DL

PAJAMŲ NUOSAVYBĖ
Mūrinis l>ungalo\v su kamb. im-

GAGE PARKE
2-jų augštų mūr. 5 ir 6 k. su 3 k

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame batų išnuomavi

mai. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5918 So. West«*rn. PRoupevt 8-22X1

l IŠNUOMPOJAMAS butas, 3 kam
barių Marųuette Parke, gražioje vie
toje, au baladis. Kreiptis tel.

PRospeet 6-2229

PROGOS — OPPORTUNTllES

PARDUODAMAS NAMAS IR MAIS
TO KRAUTUVE. Geras biznis. Geroj 
vietoje, Brighton Parke. Apžiūrėti 
galima kasdien; sekmad. iki 12 vai. 
4140 S. Maplewood Avė.

Pardavimui LIQUOR STORE ir 
BARAS. Apylinkėje 69th ir Racine 
Avė. Įsteigta 1939 m. Parduoda dėl 
blogos sveikatos. Susitarimui skam 
binti HUdson 3-2266, po 3 vai. po
piet,, klauskite Nicholas.

MAISTO PRODUKTŲ IR 
MĖSOS KRAUTUVE

Šaldytas maistas, vaisiai ir dar
žovės. Brutto pajamų $7,000 į mė
nesį. Idealus biznis porai. Modern. 
mur. namas, 2 autom, garažas, 5 
dideli kamb., 3 mieg. kamb. Pilnas 
rūsys, alyva apšild. Biznį galima 
pirkti su namu ar be. REpublic 
7-7265.

DfiMESIO!

tu. Pilni valgomieji aliejuose Imtuos*-, modern. įrengtu butu rūsy. 2 autom.
mur.
gins.

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas

128 pusi. Kaina fl.OO

Užsakymus kartu su pinigais siuskit*

‘‘DRAUGAS’’ 
4545 West fi.Srd Street 

Chicago 29, Illinois 
(<HCHKHXH>(OHKi<HXKXHXH»KMKH»XH

STATYSIME PAGAL UŽSAKYMĄ

• NAUJUS NAMUS 
• GARAŽUS

• PILNAS REMONTAS
Mes parūpinsime finansavimą. 
Prityrę, “bonded”, patikimi sta

tybininkai. Matykite modelį adre
su 5921 S. Narragansett Avė.

QUALITY BUILDERS
Tel. PRospeet, 6-0883

Kalbame lietuviškai

uždaras Įioi-čius. pilna pastogė, ir už
baigtas kambarys. 'Ii!*- vonia, spintos 
virtuvėje, 2 autom, garažas su į viršų 
pakeliamom durim. Prii-inamai įkai
nuotas. Apylinkėj*- 57lh ir Pulaski.

K. K. Realty Corp.
KAMINSKI & KREJCI 
4302 W. 55th Street
Telef. LU 2-1700

Savininkas parduoda Nursing home. 
įsteigta prieš S m. Licensed. Pilnai 
įrengta. I’avaikščiojantys ligoniai. Gra 
ži, erdvi gyvenimui patalpa naujai 
dekoruota. Puiki proga It. N. arba 
t,, i‘N. Netto mėnesinių pajamų $700. 
įmokėti $15,000; maži mėnesiniai iš- 
sirnokSjimal — už namų, biznį ir Įren 
gimus. Skambinti Al’stin 7-7246 su
sitarimui.

| EVERGREEN PARK
(Excliistvo loeatlon)

i 4 kamb. mūr. namas, 7 m. senu- 
į mo. Naudoju mas židinys, 1 tį autom, 
garažas Ir' patlo, pilnas rūsys, kilimai, 
užuolaidos, nauja virimui krosnis ir 
šaldytuvas. Daug gerų priedų. Sklypas 
43 x 1 25 pėdų.

APZiPRftTr GALIMA TIK 
SUSITARUS

Taip pat parduodami 2 nauji na
mui — 1 kumpinis “ranch” stiliaus i nalįzacįįa. 
namas, antras šalių. 5 $į katnb,, labai ! ■'
didelis salionas, pilnas rūsys.

GERAS PIRKINYS SKUBIAM 
PARDAVIMUI!

Pamatykite modelį adresu
91)10 SOUTH TRI Mltl IJ, AVĖ.
EVERGREEN I’ARK, ILLINOIS 
iti-hu skambinkite GArslen 3-8000 

GArilen 4-9829
Klauskite Mr. Ix*wis 

Si-kmadii-niuis uždaryta

garažus. Atsineškite rankpini- -rrrj-r r j-r^rr «■ x r j-r
Pilna kaina $26,500. TO WHOM JT MAY CONCERN.
BRIGHTON PARKE --------------------------------------------

1 ^į augšto mūr., 7 kamb. (4 mieg.) 
apačioje, 4 k. butas viršuj. 50 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina

' $23.900.
3-jų augštų mūr. 12 po 6 k., duo

dantis pajamų į metus $12,240. Par
duodamas už netikėtiną kainą $65,009

KITUR. 2-jų augštų mūr. Liųuor 
store ir baras 1-me augšte. 8 k. bu
tas antrame augšte. Apyl. 68-ta ir 
Ashland. Biznis veikiantis nuo 1919. 
Savininkas verčiasi kita profesija. 
Kaina už namą $24,000.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše ir Įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary PubUe 

5919 So. teeatera Aro. 
PRosp. 8-2254 arba HEm. 4-1005
Atdara kasdien nuo 9 iki 9 vai., 
šeštad. lr sekmad. nuo 9 iki 6 v.

EVERGREEN PARK 
HOLY REDEEMER PARAP.

4 NAUJI MŪR. NAMAI 
9100 S. Ridgercvay

6 kamb., 3 mieg., 1 augšto. l’/4 
keramikos koklių vonios. Ąžuolinės 
spintos virtuvėje, ąžuoliniai papuo
šimai visame name. “Overhead” ka- 

“Sump pump.” Šoninis
privažiavimas. 40 pėdų sklypas. Ga
lima pėščiam nueiti j bažn. mokyk
lą, krautuves ir transportaciją. At
daras vakarais ir visą dieną Šešt., 
sekm. jr pirmad.

CARTY CONSTRUCTION CO.
HE 4-9368

PARDAVIMUI

Parduodamas gražus 5 dalių 
miegamojo k. komplektas "twin” 
lovos, šviesaus - “blond” medžio. 
Stiklo viršai. “Foam ruber” mat- 
rasai. REpublic 7-6608, po 5 v.v.

ooooooooo ooooooooooooooooo 

Skelbtu- DRAUGE aoolmoza 

les iis yra plačiausiai skaitoma* 

lietuvių dienraštis o «kelblm< 

kaina vr« prieina m s visiem, 

ooooooo oo oooo oo ooooooooooo

Pirkit Apsaugos Bonus!

TINLEY PARK
Pulki fiajamų nuosavybė. Nuomos 

užmokės už jūsų namą. Pėščla gali
ma nueiti J bažnyčias, mokyklas ir 
krautuves. Geležinkelis Iki Iziop-mies- 
to centro. 3-4 ir 5 kamb. butai. Di
delis sklypas. Savininkas Išvyksta Iš 
valstybės. įkainuotas pardavimui — 
$25,OO(t. Dėl informacijų kreiptis į 
Mr. JanisM-, tel. CK 3-7676.

NILLIAM C. GROEBE K CO.,
REAI/rOKS

j * 122II 8. Harlcm Aro
PALOS HS1GHT8, ILL.

Mes ilgai jieškojome pirkti nuo
savybę, bet Mr. Švoboda, Realtor, 
3739 W. 26th St., Chicagoje, ir 
skyr. raštinė 6013 W. Cermak Rd. 
Cicero, rado mums patogų bunga- 
low už mažą įmokėjima. Esame 
labai patenkinti ir jį labai reko
menduojame.

Mr. & Mrs. Delbert Conley 
2807 S. Haoniin Avė.

Pirkit Apsaugos Bnnns

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63rd 
St., Chicago 29. UI.

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poesljoc 
rinkinys Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge' 2334 So. OaJtley Avė. 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 
kietais viršeliais $2

HELP WANTED — MEN

PIPE WE L DE R S
TOP EXPERIENCED ONLY 

Compremor Stetion, Doyle*ttown, Ohio
Union job, 48 hours per week, double time for overtime over 40 
hours. Uphill Welding $3.54 per hour, »“4 to 5 months duration”. 

Mušt have Travel Card. t

Call collect J. D. COX, Doylestown, Ohio
Phone days: OLdfield 8-4481 — Nighte OLdfield 8-3813

(F

Tuoj pat reikalingi
CABINET MAKERS 

BAN D SAW OPERATORS
TRIM SAVVYERS

Turi būti prityrę smulkiam dailinimo darbui 
Geriausias atlyginimas prityrusiems vyrams. 

Nuolatinis darbas. Daug bendrovės priedų. 
Atvykite pasiruošę darbui.

EMIL J. PAIDAR CO.
1120 NORTH WELLS STREET

J
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Cedar Lake, Ind.
“LITUANICOS” TUNTO ŠKAC 

TAI ATSISVEIKINO SU 
VASARA

I

DIENRAfiTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIB

žo dalyviu orkestras visiems, Svetimas, 
labai pratiko. ! plunksnas,

Baigiantis laužui, pridėjus
dimino d-vės "Uodų” skiltis, lai- taškus už pasirodymus, tvar- 
mėjusi 25 taškus; antrą vietą kingumą ir kitus numatytus ver 
su 20 taškų laimėjo Basanavi
*aus d-Vės “Lokių” skiltis, tre-: giausiai taškų šioje iškyloje su 

ą vietą užėmė su 13 taškų tos, rinkusios skiltys: Vytauto d-vės

Sardinijos vaizdai
Teatras Today, es^s Chicago-'

r>at d-vės “Lapinų” skiltis ir 
ketvirtoji vieta su 12 taškų ati-Nors vasaros laikas dėl šili

mos ir tvankumo Chicagoje ir 
nėra darbingas, bet skautų “Li
tuanicos” tuntas įveikė visas 
darbingumui kelią pastojančias Paminėta dr. Vydūno v sk. Vy-
kliūtis: gegužės 26 d. iškylavo (*lJ sukaktis

Labdarių ūkyje, Oak Park, III., Skiltims besigaminant pietus,

kad ir nušiurusias 
visomis keturiomis 

mūsieji jaunuoliai puola gaudy
ti. Jei dar daugiau tokių išky- Je> Madison gatvė prie Dear-
lų būtų, gal ir sava lietuviškoii. korn, šios savaitės pradžioje ro- 

-įtinti .dalykus, paskelbtos dau- 4vasia ide viet mū dė spalvotus vaizdus apie Sar
- giausiai taškų sioie įškvloie su- . n . s™ ai>mto <xwe

jaunuolių širdyse galėtų vėl ras 
ti. s. I. S.

Namų savininkui pabauda Chicagoje, užmokėjo pabaudą 
$4 000 $4,000 už nusikaltimus prieš na

mų tvarkymo taisykles. .
Namų savininkas Max Segall, ‘_________________

gyvenąs 6616 N. Sacramento, SKELBKITE S “DRAUGE”

“Ereliai” laimėjo pirmą vietą 
— 59 taškus. Basanavičiaus d-

teko Vytauto d-vės "Erelių” skil vės “Lokiai” — 56 t., “Lapinai”
ciai.

liepos mėnesį tris savaites sto
vyklavo vaistininko p. Rako 
skautams naudotis pavestame 
ūkyje prie Custer, Mich., ir rug
pjūčio 25 d. vėl suorganizavo 
šaunią iškylą į Tėvų Saleziečių 
ūkį, Cedar Lake, Ind.

Iškyla buvo suorganizuota ir 
visi jos užsiėmimai varžybos,
suplanuota bei pravesta pagal; 'laibo kelyje 
skilčių sistemos principą. Joje 
dalyvavo apie 80 skautų.

Iškylą organizavo ir jai vado 
vavo pats “Lituanicos” tunto 
tuntininkas s. Pr. Nedzinskas,

diniją: jos gamtą, gyventojų 
pramogas, darbus. Taipgi tur
tinga naujienų kronika, pvz. 
įdomu apie amerikiečių bazę po
liuje.

kxxxkkxx>o<x>o<x><x>oooooooooo

KVIEČIAME
PAMATYTI

\Al .M S, PATOBVMNTTS 
.•Air l»5S M. MODELIUS:

• TELEVIZIJAS
• Iii Ei EGNGGRAFHS
• VISOKIUS RADIJUS 
— Ditlfli.s puHirinkhnas 
— Pigios kainos 
— Siižiningas patarnavimas 
— Viskas g-arantliotu. 
Aplankykite šių moderniškų.

elektronikos parduotuvę

MOVINC

IŠ TOU IR ARTI
NAUJI OiO£U TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTYK ĮRANK/A!

NJBU M£TU PATYRIMAS- P/SUS IR SĄZININ6AS RATARNAW1 Al

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 w. 69 St. CHICAGO 36, ILL Tel VAlkmek 5-9209 j

Boston, Mass.
BOSTONO RADIO ŽINIOS

Lietuvių Radijo Korp. seniau
sia lietuviška radijo programa 
Naujojoj Anglijoj, vadovaujant 
Steponui Minkui, bus girdima 
sekmadieniais nauju laiku, 2:30 
iki 3:00 vai. po pietų iš kitos, 
stiprios stoties WLYN, 1360 ki
locycles, kuri yra pusė colio ant 
radijo rodyklės (radio dial) nuo 
kitų lietuviškų radijo programų 
stoties.

Norėtume žinoti iš radijo klau 
sytojų, kaip toli girdėti ši radi
jo programa; būtume labai dė
kingi, jei parašytumėte mums 
atvirutę šiuo adresu-: Steponas 
J. Minkus, 502 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

Steponas ir Valentina Minkai

— 36 t. ir Gedimino d-vės "Uo
dai” — 35 taškus.

Blėstant laužo liepsnoms, tun-' 
tininkas s. Pr. Nedzinskas nuo
širdžiai padėkojo tėvams sale
ziečiams, taip svetingai priėmu- j 

ąžuolyno “prieglobsty,1 sien}s lunto iškylautojus savo 
nuošalioje ežerėlio pakrantėje, »fažion sodybon, kun. dr. J. 
tvarkingai uniformuotas, savo Prunskiui už atlaikytas pamal- 
sueigoje kukliai paminėjo būre- jautrius pamokslo žodžius, 
lio ketverių metų įkūrimo su- iškylos vadovams už rūpestin- 
kaktį, peržvelgdamas pasiseki- Sa* atliktą skautišką pareigą, 
mus ir trūkumus, sutiktus 4 m. skautų vienetams ir pavieniams 

, skautams už aktyvų dalyvavimą 
1 iškyloje, o skautų tėveliams — 

Chicagos sk. vyčių d-vės va- ug sudarymą galimybių savo 
das v. skltn. V. Petrauskas, ne- vaikams lietuvių skautų vado- 
tyčia sužinojęs apie jo d-vės Vų globoje tyrame ore ir gra- 
padalinio minimą sukaktį, tuoj . įjos gamtos prieglobsty praleis-

dr. Vydūno v. sk. vyčiu būrelis, 
vadovaujamas s. Ig. Serapino,

pat sukvietė trumpą vyčių su
jos darbų bei žaidimų programą į eigą, kurioje, be sukaktuvinin-
paruoše s. V. Stasiškis ir s. J. 
Gepneris; programos vyr. vyk
dymo vadovu buvo s. V. Stasiš
kis, jo padėjėjai — skautinin
kai J. Gepneris, J. Paronis ir 
I. Serapinas; iškylos komendan
tas — Chicagos sk. vyčių d-vės 
vadas v. sklt. Vyt. Petrauskas.

Pirma kliūtis — netikri 
“popieriai”

—Gražus saulėtas sekmadienio 
rytas anksti pabudino iš miego 
žvaliuosius iškylautojus. Atski
rose Chicagos kolonijose gyve
ną “Lituanicos” broliai, pilno
mis kuprinėmis apsisunkinę, bū 
reliais rinkosi į sutartas vietas. 
Iš ten kas autobusais, kas tė
vų ar vyresniųjų mašinomis bu
vo suvežti į tunto centrą — 
prie Brighton Parko lietuvių 
parapijos bažnyčios. Vos tunti-

kų, dalyvavo čia pat iškylaująs 
s. Pr. Nedzinsko vadovaujamas 
dr. V. Kudirkos sk. vyčių kan
didatų būrelis. Sueigoje vydū- 
niečius pasveikino vyčių d-vės 
vadas v. skltn. V. Petrauskas, 
tunt. s. Pr. Nedzinskas ir ku- 
dirkiečių atstovas skltn. Kęstu- 
tutis Truškūnas. Į sveikin. pa
dėkos žodžiu atsakė dr. Vydūno 
v. sk. vyčių būrelio vadas s. Ig. 
Serapinas.

žaidimai I
Vykdant skautiškus žaidimus, 

taškų surinko: Vytauto d-vės 
“Erelių” skiltis — 29, Basaria- i 
vičiaus d-vės “Lokių” skiltis — ; 
26. “Lapinų” — 15 ir Gedimino , 
d-vės “Taurų” skiltis — 10 taš- i 
kų. i

Jei būtų buvę skiriami taškai 
už maudymąsi, tai už praleistą

ti šį besibaigiančios vasaros sek 
madienį.

Laužas baigtas skautų susi
kaupimo malda “Ateina nak
tis.”

Ne tik nenuvargę, bet dar 
daug naujos energijos laimėję, 
iškylautojai grįžo Chicagon gal 
po paskutinio tokio žaismingo 
sekmadienio šiais metais gam
toje. Daina nenutilo visą kelią, 
tik gaila, kad ji nebuvo sava.

TCLCVISIOn
Csales - service)

(n* A HIMR.NAS
S321 S. Halsted — OUffsUle 

Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniai, 
tr ketvirtadieniais 9—9
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Tel — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

t HELEN CATHERINE 

MALLOY
(Bernotaitė)

Gyveno 2321 W. 47th PI.
Mirė rūgs. II d.. 1 957, 4:45 

p.p., sulaukus 4G m. amž.

ninkui patikrinus iškylautojų są I vandenyje laiką beveik visos skil 
rašus ir susodinus į specialiai Įyg jjfi tų jų prisirinkusios gana 
pasamdytą autobusą, Išdygo ne- apsčiai. Maudymasis, kaip mė- 
numatyta kliūtis: autobuso vai*: orjainiausioji jaunųjų iškylauto- 
ruotojas ir jo palydovas atsive- jų užsiėmimų dalis, nuvogė daug 
žę išrašytą kelionės leidimą į gražaus laiko nuo įdomių skau- 
Cadar Lake, III. vietovę į tiškų žaidimų, kurių s. V. Sta- 
šiaurvakarius nuo Chicagos, o (gjgkis tiek daug savojoj darbo- 
ne į Tėvų Saleziečių ūkį, esantį j tvarkoj turėjo.
tuo pat vardu vietovėje, Ind. 
valst. Su savo tokiais “popie- Laužas
riais’ negalėdami peržengti U- į Iškyla užbaigta trumpu, bet 
linois valstybės ribos, turėjo ka gyvu ir įdomiu laužu, kurio pa- 
pituliuoti ir grįžti į savo bazę, g’jrodymuose dalyvavo beveik vi- 
o tunto iškylos vadovybei už sog iškyloje dalyvavusios skil- 
valandos pavyko gauti kitos ben tys; laužavedžiais buvo visa ei- 
drovės autobusą su teisingai iš- ]g skautų vadovų pakaitomis: 
rašytais leidimų raštais. g pr Nedzinskas, skltn. Kęstu-

Su pusantros valandos nuo- įjs Truškūnas, s. Gepneris ir 
stoliais įveikę šią kliūtį, iškylau SgniaUsįas šioje iškyloje daly
tojai tą dieną ko nors nelaukto Vavęs skautas (pradėjęs skau- 

, tauti 1921 m.) — kun. dr. J. 
Prunskis. Jo sudarytasis iš lau-

A. A.
ALEKSANDRAS B. BUDRIS

MirS rugM. 11 d.. 1967, 8:05 
vai. popiet, sulaukęs 7 3 m. am.

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 4 9 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona J ieva (Alaburda), 3 sū
nūs: Joseph, Robert ir Vito, 2 
dukterys; Fausta Schank ir Ju
lia Mičhel, 13 anūkai, kiti gi
minės, draugai ir pažjstami.

Kūnas pašarvotas Jobu V. 
May į<op4yčiojo, 4553-01 Mil- 
wu.u.kee Avė.

Eiidotuvės įvyks šešt., rūgs. 
14 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėtas j St. Cornelius 
parapijos bažnyčių, kurioj jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio. sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta j St. Adalbert’s kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, duk
terys ir anūkai.

Laidotuvių direktorius John 
V. May. Tel. KIdare 5-2115.

A. A.

STASYS KILIJONAS
Gyveno 3423 S Emerald Avė. 

Tel. Oakland 4-9402.
Mirė rugsėjo 11 d., 1957 m.

5 vai. popiet, sulaukęs 45 m. am 
žiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Uk
mergės apskr.. Pagirių miestelio.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
giminės, draugai ir pažjstami.

Laidotuvėmis rūpinasi Jurgis 
Bajalis ir Feliksas Rauba.

Priklausė Šv. Jurgio parap. 
chorui.

Kūnas pašarvotas Jurgio I-', 
ltudmino koplyčioje 3319 K. Li- 
tuanica Avė.

Laidotuvės jvyks šešt. rūgs. 
14 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas j šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčių, kurioje jvyks 
ęedulingos pamaldos už velionics 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas j Šv. Kazimiiero kapines.

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

Nuliūdę: giminės ir draugai.

I^iidotuvių direktorius

vai

Gimė Waterville, Maine.*
Pasiliko dideliame nuliūdime 

.vyras John. duktė Helen Pat
ricia, sūnus John Miųue, moti
na Uršulė Naudžiūnas, patėvis 
Juozapus, sesuo Stella Naty- 
shok, švogeris Walter ir jų šei
ma, brolis Adolph Bemat, bro
lienė Virginia ir jų šeima, kiti 
giminės, draugai ir pažjstami.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eulleikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage' Avė.

Laidotuvės jvyks šešt., rūgs. 
14 d., iš koplyčios 10:31) vai.
ryto ims atlydėta j St. Rose of 
Lima parapijos bažnyčių, kurio
je jvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielų. I’o pamaldų 
Ims nuydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

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

ANTHONY B, PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

CHICAGO, ILL CICERO, ILL.

Telefonai GRovehill 6-2345 arba 
TOvvnhall 3-2108, 3-2109

MVT v.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENA IK NAKTĮ

ir netikėto nebeturėjo.

Pamaldos

DĖMESIO!
Neužmirškite siųsti pakietus mals- j 

to, rflbų, apatinių baltinių (naujų ir 
vartotų) j savo gimtąjį kraštų. Jums 
persiųs

IIARDING BARGAIN
255I S. įturding Avė., Clilcago, 23, III. 

FRontier 0-4875
Atdara kasdien nuo G iki 8 vai. vak. 
šeštad. visų dienų. Sekm. iki 12 v. d.

Numatytosios iškylavietėje 
9:30 vai. pamaldos per “popie
riuose” pasiklydusį autobusą į- 
vyko tik lygiai 11 vai. Šv. Mi
šias atnašavo ir pasakė labai 
nuoširdų, idėjinius skautų ke
lius nurodantį, pamokslą pas 
tėvus saleziečius atostogaująs

STATYBŲ 

IR NAMŲ 

PATAISYMUI 

PRISTATOM 
Visokių Rūšių

DELOE CO.
Better living thru home improve- 

ment.
Parduodamos aiuminijaus durys, 

langai, durų ir langų stogeliai ir kt.
Duodama išsimokejimui 3 me

tams. Norintieji įsigyti geriausios
1 kokybės už žemiausią kainą skam
binkite —

KOSTAS BUTKUS
PROSPECT 8-2781

kun. dr. J. Prunskis. Per pamal MEDŽIAGA
das patys skautai giedojo lie-1 
tuviškas giesmes.

Iškylos dalyviai
Iškyloje dalyvavo: Vytauto 

d-vės “Erelių” skiltis, Basana
vičiaus d-vės “Lokių” ir “Lapi
nų” skiltys, Gedimino d-vės 
“Uodų”, “Stumbrų” ir “Tau
rų” skiltys, Vytenio d-vės “Šer
nų” skiltis, Cicero d-vės “Vil
kų" skiltis, Dr. V. Kudirkos 
sk. vyčių kandidatų būrelis, dr. 
Vydūno v. sk. vyčių būrelis ir 
eilė pavienių sk. vyčių iš pulk.
J. Šarausko būrelio.

Virimo ir žaidimų varžybos
Po pamaldų nurodytoje vieto

je skiltys kibo į pietų gamini
mo varžybas. Gryname ore ėmęs 
grynai reikštis iškylautojų ape
titas ir noras laimėti daugiau 
taškų kiekvieną skiltį skatino 
greičiau ir geriau pasigaminti 
pietus. Miško skynimo pakraš- į 
čiuose rūko ugniakurai, sušilę 
plušo skautai; vertinimo komi
sija sekė darbo eigą. Jos duo
menimis, geriausiai ir tvarkin
giausiai pasigamino pietus Ge-

CARR MOODY 
LUMBER CO-
STASYS LITYVINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

Raštinė atidara kasdien nno
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 VVest 6Srd Street
Telef. PR 8-0833 Ir PR 8-0834 i

Nuliūdę: 
ir motina.

Vyras, duktė, sūnus

laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. YArds 7-1741.

LIŪDĖSIO VALANDOJ 
&nkite

MAŽEIKA s EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 So. YVestern Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Ttsms, kurie gyvena kitose miesto dalyse: sausime 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mes turime koplyčias 1Ambulansų patarna- 
' vimas dieną ir nak- 
I tį. Reikale šaukti 

* mus.

v s o s e Chicagos ir 

Roselando dalyse 

tuojau patarnaujame

ir (

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel YArds 7-3401

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

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

<t=
THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.

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

Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių sangumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltni, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena ii gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Mūsų turtas $21,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Avė. Tel. GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara: pirmadienį nno 12 Ild 8, antradienį Ir penktadienį nno 9 Iki 4, ketvirtadieni nno 9 Ild A.
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o šeštadienį nuo 9 Iki 2 valandos po pietų.

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

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

ŽIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublic 7-1213
2814 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOwnhall 3-9687
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x Chicagos šaulių Klubo šo
kėjų grupė sutiko dalyvauti rug
sėjo 8 d. minėjimo šventėje, Lie
tuvių auditorijoje, rugsėjo mėn. 
15 d. 2 vai. p. p., prisidedant 
prie meninės dalies programos 
atlikimo. Šauliai šokėjai daly
vauja ir Cicero 100 metų jubilė
jaus šventėje.

x šaulės Nijolės šapalaitės 
su Gyčiu Motiejūnu iš Clevelan
do jungtuvės įvyksta Chicagoje 
1957 m. rugsėjo mėn. 28 d. 2 
vai. Šv. P. M. Gimimo bažnyčio
je, Marąuette Parke. Vaišės bus 
Tony Vlasak’s Hali, 2001-3-5 W.
47 St. Pažymėtina, kad jaunoji

• j u • __J Mari jos širdies garbei, Jeroni-energingai darbavosi Chicagos | a »
mo Kačinsko, mišriam chorui ir 
sopranui, altui, tenorui ir bosui 
solo, palydint vargonams, taip 
pat gali būti prijungiama ir pu
čiamųjų instrumentų orkestras. 
Tą gaidų knygą išleido prelatas 
P. M. Juras. Kaina — $1.50. Ga 
Įima gauti “Drauge”.

Šaulių klube, o paskutiniu laiku 
yra Šaulių moterų vadės parei
gose, todėl šauliai netenka savo 
vadovės, kuri žada apsigyventi 
Clevelande.

x Antanas Walskis, 3259 W. 
Pieros St., džiaugiasi, kad ir 
šiais metais gavo nemažą kieki 
medaus iš savo bityno, esančio 
Indianos valstybėje ir galės sa
vo bičiulius aprūpinti, kaip ir 
kiekvienais metais.

X Kun. Alfonsas Grauslys
pirmasis nupirko “Lietuvių be
letristikos antologiją”. Jis yra 
didelis knygų mėgėjas įvairio
mis kalbomis. Jam teko garbe 
būti pirmuoju “Lietuvių Beletris 
tikos” skaitytoju.

x L. B. Waukegano apylin
kė, kuriai pirmininkauja VI. 
Petrauskas, aktingai reiškiasi 
savo veikloje: organizaciniu, su 
sirinkimų, posėdžių, rinkliavų ir 
kitose srityse. Apylinkė gyvai 
atsiliepia į kiekvieną Chicagos 
apygardos prašymą ir sumany
mą. Gausiai dalyvavo tautinių 
šokių šventėje ir patys išplatino 
biletų už apie $300.00. Valdybą 
sudaro Aid. Kavaliauskienė — 
iždininkė, Kazlauskaitė Teresė 
— sekretorius. Trys žmonės, bet 
padarė labai daug ir gerai.

x Roselande L. B. šeštadieni
nė mokykla mokslo metus pra
deda šį šeštadienį, rugsėjo 14 
d., 10 vai. Visų Šventųjų para
pijos mokyklos patalpose, 10806 
So. Wabash Avė.

Mokytojų sąstatas — dr. B. 
Balšaitytė, B. Briedienė ir L. 
Paškauskienė. Tėvų komitetą 
sudaro Jonas Pleirys, J. Griga
liūnienė ir A. šteinys.

x Paskutinis išvažiavimas. 
Vyčiai sendraugiai šių metų iš
važiavimus užbaigs ateinantį 
sekmadienį, rugsėjo 15 d. A. 
Bruzgulienės sode prie Keen 
Avė. (blokas į rytus nuo Ar
cher Avė., priešais tautines ka
pines). Šokiams gros lietuviš
kas orkestras, veiks bufetas, o 
atsilankiusieji bus vaišinami lie
tuviškais valgiais. Visi kviečiami 
paskutinį kartą po atviru dan
gum pasilinksminti, o kartu pa
sigėrėti gamta .kurią nemato
mas Menininkas jau pradėjo 
įvairiaspalviai dažyti.

Jei pasitaikytų lietinga diena, 
išvažiavimais su visais įvairu
mais ir malonumais bus perkel
tas į Vyčių salę.

x Melrose Parko šeštadieni
nė Lituanistinė mokykla savo 
šeštuosius darbo metus pradėjo 
rugsėjo mėn. 7 d. tose pat Sac- 
red Heart parapijos bažnyčios 
mokyklos patalpose. Pamokos 
vyksta kas šeštadienį nuo 10 v. 
Mokyklos vedėja — A. Jarienė 

ir mokytoja — Lazdauskienė. 
Kieno vaikai buvo pamiršę at
vykti į pirmąją dieną, tai gali 
padaryti kas šeštadienį.

X Kun. Zenonas Ignatavičius
iš Brazilijos yra atsiuntęs “Drau 
gui’’ aštuonis šlifuotus brang
akmenius “Draugo” vajui pa
remti.

X Sofijos Barčus lietuviška 
radijo programa šiais metais gy 
vena sidabrinio jubilėjaus ženk
le. Prieš 25 metus pradėta ši 
programa, pateikdama lietu
viams klausytojams kasdieninę 
radijo valandėlę, neišskyrus nė 
sekmadienio, o pirmadieniais 
duodama net 2 vai., mūsų tau
tiečių tarpe išvarė gilią tautinę 
ir kultūrinę vagą. Dešimtimis 
tūkstančių lietuvių, klausydami 
šią valandėlę, stiprėjo tautiniai 
ir tokiu būdu. išlaikė gyvą tau
tinę dvasią. Šios radijo progra
mos 25 metų sukakties minėji
mas įvyks kitų metų pradžioje, 
sausio 5 d.

X Mišios Nekalčiausios šv.

X St. Balzekas, Motor Sales 
Inc. direktorius, paaukojo 100 
dol. Chicagos Augšt. Lituanisti
kos mokyklos inventoriaus fon
dui.

X šv. Pranciškaus Vienuoly
no Rėmėjų 3 skyrius iš Town of 
Lake turėjo rinkliavą prie Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčios 
sekmadienį, rugsėjo 8 d. Bene- 
ta Cicėnienė surinko $38.00, Pet 
ronelė Turskienė — $26.50, He
lena Gedvilienė — $21.00, Van
da Gudžiūnaitė — $4.51, Barbo
ra Gedvilaitė — $3.64. Visos šios 
aukos bus įteiktos seselėms 
pranciškietėms per Rėmėjų sei
mą, kuris įvyks spalio 6 d. Šv. 
Jurgio parapijos svetainėje, Chi 
cagoje.

X Balfo rinkliava “Tag 
Day” Detroito ir Hamtramsko 
miestuose įvyks š. m. rugsėjo 
mėn. 28 d. Tos rinkliavos gar
bės komitetą sudaro: kun. dr. 
I. Boreišis, kun. W. Savage ir 
kun. M. Kundrotas. Rinkliavos 
pagrindinį komitetą sudaro pir
mininkė Elzbieta Paurazienė, 
Balfo direktorius Vytautas Kut- 
kus ir Balfo 76 skyriaus valdy
ba. Rinkėjams aukų dėžutės da
linamos kiekvieną sekmadienį 
prie šv. Antano bažnyčios De
troite.

x LŠS T. Centro valdybos 
Jaunimo štal»o nariai, kurie su
daro keletą sekcijų, jau turėjo 
savo pasėdį Lietuvių auditorijo
je rugsėjo mėn. 6 d. Dalyvavo 
virš 20 asmenų, kurie plačiau 
aptarė savo tarpe šalpos plėtimo 
reikalą, uniformos įsigijimo klau 
simą ir galimybes, rudens laiką 
panaudoti spaudos platinimui, 
tarpusavio lavinimosi ir sporto 
sekcijos organizavimo bei kitus 
aktualesnius reikalus.

x Emilija Kass, Teklė Nar
but, Brigita Kasparaitė, Sofija 
Sakalienė ir Elžbieta Samienė 
keps kugelį Vyčių seniorų pikni
kui, kuris įvyks sekmadienį, rug 
sėjo 15 d., Bruzgulienės darže. 
Laukiama svečių.

X “Naujienos” nuo rugsėjo 
3 d. pakėlė savo prenumeratos 
kainą: už atskirą numerį tenka 
mokėti 7 centus, o už priedą 
turintį šeštadienio numerį — 10 
centų. Metinė “Naujienų” pre
numerata Chicagoje bus 13 dol., 
o kitose JAV vietose ir Kanado
je — 11 dol.

X Valė ir Julius Levanai,
4115 So. Campbell, susilaukė 
dvynukų — mergytės ir berniu
ko: Irenos-Marijos ir Broniaus- 
Antano. Anksčiau jau augino 
dukrelę, kuri dabar turi dvejus 

su puse metų.

DTENRASTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Lietuvių “I am an American Day” minėjimas bus sekmadienj, rugsėjo 15 d., Holy Family viloj, prie lietuvių senelių prie
glaudos. Nuotraukoj matome veikėjų grupę, besitariančią programos reikalu. Iš kairės: kun. Anicetas Linkus, Šv. Kryžiaus 
par. klebonas: kun. A. Stašys ir 'kun. Pr. Lukošius — vikarai; L. Šimutis, Draugo redaktorius: Jonas Pakel, Chicago Savings 
& Loan sąjungos pirmininkas, teisėjas A. F. Wells ir Jonas J. Evans, buvęs Don Varnas posto komendierius.

Photo — The Chicago .American

CHICAGOS ŽINIOS
Specialistai apie Andersen kulkų, kurios buvo paleistos į

nužudymą
Keturi mokslininkai, po eilės 

laboratorinių tyrimų, paskelbė 
jų susektus duomenis apie Ju
ditos Andersen nužudymą. Jų 
susektais duomenimis mergaitė 
buvo laikoma gyva nuo septynių 
iki 8 vai. po jos išėjimo iš na
mų ir tik tada nužudyta. Žudi
kas jos lavoną laikė apie pus
antros dienos ir tada jį sukapo
jęs paskandino Michigano eže
re. Nebuvo rasta jos prievarta
vimo žymių. Mergaitė mirė nuo

X LSK Lituanica, šį sekma
dienį žaidžia antrojo rato pir
menybes Marąuette Parko aikš
tėje (Californijos ir 69 st.). 12: 
30 vai. žaidžia Lituanicos re- 
zeravs prieš Wanderrers, o pir
moji komanda žaidžia 2:30 vai. 
prieš Maroons.

X YVestsaidės Lituanistikos 
šeštadieninė mokykla pradeda 
savo darbą rugsėjo 14 d. 9 vai. 
ryto. Visi suinteresuotieji šia 
mokykla prašomi į tai atkreipti 
savo dėmesį. Pamokos kiekvie
ną šeštadienį bus pradedamos 
9 vai. ryto ir baigiamos 12 :30 
vai. po pietų Aušros Vartų pa
rapijos mokykloje, 2325 W. 23 
Place, 23-čias blokas prie Wes- 
tern Avė.; patogus susisieki
mas autobusais.

X Šiluvos Dievo Motinos 
šventės atlaidai šią savaitę vyks 
ta Švč. P. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje Marąuette 
Parke. Pamaldose gausiai da
lyvauja žmonės iš Chicagos ir 
tolimiausių jos apylinkių. Dau
guma jų atvyksta ne tik laimė
ti visuotinius atlaidus ir pasi
melsti prie stebuklingos Šilu
vos Dievo Motinos altoriaus, 
bet ir pasižiūrėti naujos labai 
puošnios bažnyčios, kuri ypač 
jauki vakarinių pamaldų metu, 
kai jos vidus nušvinta gausia 
šviesa ir kai iš lauko pusės va
kari) tamsoje sienose iškyla vi
su savo grožiu dideli langų vit
ražai. Pamokslus sako marijo
nas kun. A. Spurgis. Atlaidai 
bus baigti sekmadienį vakare 
iškilmingais mišparais ir pro
cesija.

X Augštesnioji Lituanistikos 
mokykla Ciceroje pradės savo 
mokslo metus šį šeštadienį, rug
sėjo 14 d. Naujus mokinius re
gistruoja kun. P. Patlaba.

x Kan. J. Petraitis, MIC, ne
seniai apsigyvenęs naujame T. 
Marijonų vienuolyne prie “Drau
go”, išvyko atostogų į rytines 
valstybes.

X Z. Molejus parengė Tau
tos šventės minėjimui montažo 
tekstą, supindamas lietuvių kai
mo tradicijas su liaudies daino
mis ir tautiniais šokiais. Šokių 
moko V. Aukštuolis. Dainas pri 
taiko F. Strolia. Dekoracijas pie 
šia C. Zuromskas. Režisūrą at
lieka Z. Molejus. Minėjimas į- 
vyks Indiana Harbor, Ind., lie
tuvių parapijos salėje (Fir St. 
3903) rugsėjo 15 d. 7 v. v.

jos galvą. Dvi kulkos buvo ras
tos jos smegenų audiniuose. Tre 
čia buvo įstrigusi galvos užpa
kalio audiniuose, o ketvirta — 
žiaunoje.

Lavoną sukapojant žudikas 
nėra parodęs anatominio žinoji
mo. Lavono supjaustymas, jei 
būtų daromas tik vieno asmens,
būtų užėmęs apie vieną-dvi va- namai, kuriuose gali apsigyven-
landi.

Dabar policija suskato jieš
koti vietos, kur ta mergaitė bu
vo laikoma prieš nužudymą. Me
dikų ir kitų ekspertų augščiau 
paduotą pranešimą policija lai
ko svarbiu, galėsiančiu padėti 
jiems išaiškinti žudiką.

Nužudytosios lavonas buvo 
taip apgedęs, kad buvo sunku 
pravesti kaikuriuos tyrimus. 
Visdėlto buvo rasta jos vidu
riuose liekanų aprikosų, slyvų, 
žuvų, bulvių, kviečių. Tuos val
gius ji buvo valgiusi prieš pra- 
dingimą. Nebuvo rasta alkoho
lio žymių. Mokslininkų nuomo
ne, jos lavonas vandeny buvo 
apie tris dienas.

Areštavo padegėją
Policijos areštuotas James 

Maurer, 20 m. amžiaus, gyve
nąs 710 W. 21st. PI., Chicago
je, prisipažino, kad rugsėjo 5 d. 
vienos valandos laikotarpyje pa
degęs keturias vietas. Jis buvo 
padegęs kaimyninius pastatus. 
Trys jų, kur buvo gyventojai, 
buvo greit užgesinti, tačiau ket
virtasis buvo tuščias ir tenai 
gaisras padarė apie $10,000 nuo 
stolių. Paklaustas, kodėį jisai 
padeginėjęs, atsakė ,kad paju
tęs tokį didelį norą. Padeginėjo 
pakišdamas popieriaus ir už
degdamas degtuku.

SVARBUS PRANEŠIMAS DRAUGO 
SKAITYTOJAMS

Stengdamiesi prieinamiausiomis sąlygomis tiekti gausiausias 
informacijas lietuviams, mes per daugiau kaip septynetą metų lai
kėme prenumeratos kainą tą pačią, nors keliais atvejais kilo ir po
pieriaus, ir dažų, ir mhšinų, ir darbo kaina. Priėjo momentas, 
kada net pati didžiausioji amerikiečių spauda turėjo pakelti savo 
prenumeratą.. Visų spaudos dalykų pabrangimas verčia ir DRAU
GĄ pakeisti kainą: nuo 1957 m. rugsėjo 16 d. už atskirą DRAUGO 
numerį teks mokėti po 7 centus, o šeštadienių numerius (tada 
DRAUGAS būna dvigubo didumo, su kultūriniu priedu)—po 10 cent.

Metinė DRAUGO prenumerata dabar bus tokia: Chicagoje ir 
Oiceroje — $12.00, kitose J.A.V. vietose bei Kanadoje — $10.00 ir 
užsienyje — $12.00.

Tačįgu visiems DRAUGO skaitytojams, kurie mokės iki š.m. 
spalio mėn. 1 d. už šių ar ateinančių metų prenumeratas, bus gali
ma mokėti dar seną kainą. Nuo š. m. spalio 1 d. visi prenumoratų 
pratęsimai bei nauji užsąkymai bus priimąpii tik pagal naujas kainas.

Malonu mums atkreipti mielųjų skaitytojų dėmesį, kad MŪ
SŲ DIENRAŠTIS, NORS BŪDAMAS DIDŽIAUSIAS IŠ LIETU
VIŠKŲ PERIODINIŲ LEIDINIŲ, PASILIEKA PIGIAUSIAS 
NET IR PALYGINUS SU KITŲ TAUTŲ DIENRAŠČIAIS. Pvz. vo- 
kiečių dienraščio JAV-se metinė prenumerata yra $21.00, lenkų — 
$16.00, vengrų — $15.00, čekų $15.00: latvių net savaitraščio 
prenumerata daug didesnė kaip mūsų dienraščio.

Jau 40 metų, kaip DRAUGAS savo iš visur rūpestingai ren
kamomis informacijomis tarnauja didžiulei lietuvių skaitytojų 
šeimai, įvairiai talkindamas mūsų organizacijoms. DRAUGO šeš
tadieninis priedas, su moterų, mokytojų, juokų skyriais ir gau
sia medžiaga iš literatūros, mokslo, meno sričių — yra plačiau
siai skaitomas ir gražiai iliustruojamas. DRAUGAS ir toliau pa
siryžęs stengtis kuo geriausiai patarnauti skaitytojams bei ten
kinti jų pageidavimus. Nežiūrint šio visuotinio kainų pasikeiti
mo, mums malonu konstatuoti, kad DRAUGAS PASILIEKA DI
DŽIAUSIAS IR PIGIAUSIAS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS. Tokį 
jį pavyko sukurti dėka visos didžiosios skaitytojų šeimos prie
lankume, kurio tikimės ir toliau, ir už tai dėkojame.

DRAUGO Administracija

i Seks atominį spinduliavimą
Sears Roebuck bendrovė ir 

Illinois Civilinės apsaugos įstai
ga išdalins 155 atominio spin
duliavimo detektorius 32-jų mo
kyklų pareigūnams, Illinois vals 
tybėje (devynis — Chicagoje). 
Norima moksleivius suįdominti 
atomine energija.

Namas buvusiems kaliniams
Chicagoje, 2100, W. Warren, 

veikia vadinami Šv. Leonardo

ti asmenys, išleisti iš kalėjimų 
ir pataisos namų, gal tik teturė
dami savo kišeniuje pinigų važ
mai miesto autobusu. Dabar 
tie namai savo veiklą plečia: 
įsigyta 120 akrų ūkį prie Three 
Rivers, Mich., kur buvę kaliniai 
galės rasti darbo ir kitokią psi
chologinę aplinką.

Pinga kava
Pasaulinėje rinkoje atpigus 

kavai, ji taipgi atpigo Chicago
je. Įvairios krautuvės kavos kai 
ną numuša nuo 2 iki 6 centų 
už svarą.

Atšaldo smegenis operacijai
Dr. Kazumi Taguchi, profeso

riaująs Okayamos universitete, 
Japonijoje, kalbėjo chirurgų su
važiavime Chicagoje. Jisai dės- noma- 
tė apie naują techniką darant 
operacijas: jisai atšaldė operuo 
j amo žmogaus smegenis, tada 
jos mažiau tereikalavo deguo- 
nio ir jis turėjo ilgiau laiko pa
daryti jautrias širdies ar kitas 
operacijas. Dr. Taguchi dabar 
gilina studijas Minnesotos uni
versitete. Prieš panaudodamas 
savo tą naują operavimo būdą, 
jisai pirma atliko rūpestingus 
•bandymus su gyvuliais. Jisai 
galvos temperatūrą operuojamo 
paciento laikė 65 laipsnių, o vi
so kūno — 90 laipsnių.

I.

Chicagos planuotojai
Chicagoje sudaroma 19 as

menų planavimo komitetas, ku
ris svarstys, kaip tvarkyti atei
ties Chicagos augimą. Gub. 
Stratton į tą komisiją paskyrė 
aštuonis asmenis. Komisiją su
daro atstovai nuo miesto, prie
miesčių, nuo artimųjų apskri
čių.

Dingusios mergaitės
Policija tebejieško studentės 

Marčia Horan. Manoma, kad ji 
greičiausia kur nors slapta bus 
apsigyvenusi. Apklausinėjama 
Chicagos šiaurinės dalies vieš
bučiai. Randama, kad ji išeida
ma pasiėmusi daugiau drabu
žių. Kaikas praneša ją matęs 
važiuojant dviračiais su vaikinu, 
bet tai nepatikrintos žinios. Dėl 
jos dingimo ypač kenčia moti
na, tapusi beveik ligonė.

Policija taipgi pradėjo jieško
ti 13 metų mergaitės Sandra 
Lee Vogt. Ji paskutiniu, metu 
buvo matyta Wicker parke ant
radienio vakare. Iš viso šiemet 
Chicagos policijai jau buvo pra
nešta apie dingimą 1,456 mer
gaičių, jaunesnių kaip 18 me
tų. Iš jų beveik 1,400 susirado, 
tačiau apie 86-šių likimą neži-

Mergaičių mušeikų bandos
Chicagos .mieste pradėjo su- 

sidarinėti mergaičių mušeiką 
bandos, kurios apsiginklavusios 
švino vamzdžių gabalais, pei
liais ir panaudoja automobilius. 
Policija susekė kaikurių tokių 
mergaičių mušeikų vardus ir mo 
terys policininkės jas pradėjo 
apklausinėti. Policija išardė pla 
nuojamas mergaičių muštynes 
Pasteur parke, ties 59 gatve ir 
Kostner. Policija pasiryžusi ne
rodyti jokių lengvatų toms mer 
gaičių gaujoms ir su jomis elg
tis, kaip su kitais chuliganais.

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
ĮVAIRIOMS PROGOMS

“Drauge” galima gauti NAUJŲ 
GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ ATVIRU
KŲ. Atvirukai yra kelių spalvų ir 
atspausti rankomis šilk skreen bū
du. VARDADIENIO. GIMTADIE
NIO, PADĖKOS, UŽUOJAUTOS, 
VESTUVIŲ, SVEIKINIMAI MO
TINOS DIENOJE, VESTUVIŲ SU
KAKTUVIŲ SVEIKINIMAI ir PA
DĖKA UŽ UŽUOJAUTĄ. 10 AT
VIRUKŲ SU VOKAIS $1.00.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“D R A U G A S”
4545 Weet SSrd Street, 

Chicagd 29, Dl. 
Platintojams duodama nuolaida

KAS TIK TURI GERĄ SKONI, VISKĄ 
PERKĄ PAS LIEPONĮ I

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.

3222-24-26 So. Halsted St Vlctory 2-4226
Atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9—9:30, 

kitom dienom 9—6, sekmadieniais uždaryta.
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KAS KĄ IR KUR
— T. Marijonų bend r. 5 sky 

riaus susirinkimus. Sekmad., rūgs. 
15 d., 2:30 vai. p.m. parapijos sa
lėje šaukiamas Tėvų Marijonų 
bendradarbių Marųuette Parko 5 
skyriaus susirinkimas. Po susirin
kimo bus vaišės.

Skyriaus valdyba

IŠ ARTI IR TOU
J. A. VALSTYBĖSE

— “Jaunimo Žygių” straips
nio konkursas. “Jaunimo Žy
giai”, visuomeninio auklėjimo ir 
krikščioniškos demokratinės po
litikos jaunimo laikraštis, šalia 
intelektualinio jaunimo auklėji
mo ir auklėjimosi ypatingą dė
mesį kreipia į jaunimo reiškimą
si spaudoje. Rašymui skatinti 
“Jaunimo Žygiai” ir šiemet skel 
bia II-jį straipsnio rašymo kon
kursą. Straipsnio tema —“Poli
tika krikščioniškojo doros mok- 
lo šviesoje”. Už geriausią straip 
snį skiriama $50.00 premija. 
Konkurse gali dalyvauti jauni
mas iki 30 m. amžiaus. Mašinė
le rašyti rašiniai, pasirašyti sla
pyvardžiu su atskirame vokely
je pažymėta tikrąja pavarde ir 
adresu, siunčiama iki 1958 m. 
sausio 1 d. “Jaunimo Žygių” re
dakcijai: 1224 E. 84th Street, 
Cleveland 3, Ohio. Jury komisi
ją sudaro prof. J. Gravrogkas, 
J. Ž. Fondo pirm. P. Tamulio- 
nis ir lituanistas P. Balčiūnas.

(a. š.)

KANADOJ
— Rugpjūčio 29 d. Toronte 

mirė buv. Kėdainių karo komen
dantas kūr.-savanoris pulk. lt. 
Br. Pečiulis. Jis šių metų pra
džioje iš JAV, kur buvo apsigy
venęs, buvo atvykęs aplankyti 
Toronte gyvenančių savo duk
terų ir čia bebūdamas susirgo. 
Ligoninėje buvo padaryta sun
ki galvos operacija, po kurios 
buvo pasitaisęs, bet po kiek lai
ko liga atsinaujino, o jau tada 
jokios pagalbos nebegalima bu
vo suteikti.

Palaidotas Toronto R. K. ka
pinėse. (Bs.)

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENfiS 
pasakų knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina $1.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street, Chicago 29, HL

Naujasis Testamentas-
Šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Iš
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

“DRAUGAS” 4545 W. 63rd St.. 
CHICAGO 29. ILL.

MALDAKNYGE

Jaunuolių Maldos
Kurią paruošė

Kun. P. Kirvelaitis
Kaina $1, $1.75 ir $2.50
Užsakymus adresuokite:

DRAUGAS 
4545 West 63rd Street 

Chicago 29, III.


