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Komunistinės Kinijos nepriėmė 
į Jungtinių Tautų organizaciją

SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ,
Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Kaip ir ligi šiolei, taip ir dabar 
Jungtinių Tautų generalinė asamblėja nutarė šios sesijos metu 
nieko nedaryti Kinijos delegacijų sukeitimo reikalu.

Tik šiemet tuo klausimu dis
kusijos vyko kitaip nei anksty
vesniais metais. Anksčiau prieš 
tautinės Kinijos delegacijos bu
vimą išeidavo Sovietų Sąjunga, 
reikalaudama, kad jos vieton bū
tų pakviesta komunistinė Kinija, 
ir toks žygis įprasta tvarka .bū
davo per sesijos atidarymą.

Sovietams padėjo Indija
- Dabar buvo taip, kad sovietai 
šį savo planą vykdė per kitus — 
ir tai, būtent, per vadinamus neu 
traliuosius, kuriems čia vado
vauja Indija.
. -Taigi, ramiai praėjus keletui 

bendrųjų debatų dienų, pats karš 
lis dėl Kinijos delegacijų sukeiti
mo užvirė praėjusį antradienį, 
kai JT generalinė asamblėja visą 
pusvakarį paskyrė tam reikalui.

Norvegija, Švedija, Sudanas ir 
kt. Prieš balsavusiųjų tad, kartu 
su sovietiniu bloku, buvo 27, su
silaikė 7. Tačiau 47 balsais vis
tiek pasiekta viršaus.

Reikalai gali kitėti

Korespondentai, kurie dideliu 
susidomėjimu sekė diskusijas ir 
jų eigą Generaliniame komitete 
ir pačioje Asamblėjoje, o paskui, 
dar nė nebaigus balsavimui, bet 
jau maždaug paaiškėjus rezulta
tams, bėgo rašyti savo laikraš
čiams, štai ką pabrėžia:

„Šiemet dar nepavyko sukeisti 
Kinijos delegacijų, bet galimy
bės didėja s,u kiekvienais metais.

Kunigas pasilieka 
Princetone, pasakė

vyskupas Ahr
TRENTON, N. J., rūgs. 26. — 

Trentono diecezijos vyskupas 
George Ahr palieka kunigą 
Hugh Haltoną Princetono uni
versitete Aquino instituto direk
toriumi, kuris ir toliau rūpinsis 
katalikų studentų dvasiniais rei
kalais.

Princeton universiteto prezi
dentas Robert F. Goheen prane
šė, jog kunigui atimamos visos 
universiteto privilegijos. Univer
siteto prezidentas Goheen apkal
tino kunigą Haltoną, kad, girdi, 
jis puolęs universiteto adminis
traciją ir kitas įstaigas. Kun. 
Halton pasisakė prieš Hisso pa
kvietimą kalbėti universitete.

Vyskupas Ahr pareiškė, kad 
kunigas Halton turi teisę skelb
ti ir ginti tikėjimo ir doros tie
sas. Vyskupas taip pat pastebė
jo, jog laikraščiai nepranešė, 
kad kun. Halton dažnai buvo puo

Little Re c k, Ark., Central augštesnės mokyklos mokinės 
Barbara Edmison (kairyje) ir Joyce Tomlin skaito epie in
tegracijos situaciją grįžus iš mokyklos. (INS)

Diplomatinės varžybos dėl
Baltijos jūros dar sustiprėjo

Šiandien niekas negali pasakyti, 
kaip bus kitos sesijos metu, bet no universitete, 
visi jaučia, jog JAV ir su ja ei

,, Kinijos delegacijų sukeitimo nantiems vakariečiams ateityje Tautinis SUSlpratimaS neutralizaciją.
i® bus žymiai sunkiau veikti“ ' v—j-------  i._:klausimas į Asamblėją atėjo iš 

Generalinio komiteto, kuris pa
gal esančią tvarką daro sesijos 
darbotvarkės pasiūlymus. Aną
dien Generaliniame komitete, kai 
Indija pasiūlė įtraukti tą klau
simą į darbotvarkę, buvo nutar-

tarti integracijos klausimą. Pen-
, ... ... o . Varžybos dėl Baltijos jūros išsivysto į tikrus „diplomatinius kių gubernatorių komitetas —

Pnnceto' mūšius“. Danų žinių agentūra „Ritzau“ paskelbė pasikalbėjimą su Floridos gub. Collins, Georgia 
Lenkijos komunistų vadu Gomulka, kuris pakartotinai pasisakė gub. Griffin, Tennesseee gub. 
ne tik už Baltijos jūros, bet ir už visos Baltijos pakraščių erdvės ciement, North Carolina gub.

utralizaciją. j Hodges ir Maryland gub. McKel-
TORONTO, Ont., Kanada, rug To siekia, kaip žinoma, ir Mas

Reikalai kitėja todėl, kad į sėjo 26. — Praėjusio pirmadie- kva. Gomulka teigia, kad tokia vadu būsiąs paskirtas amerikie- 
Jungtines Tautas ateina vis nau-jnį0 vakare Toronto žydai sudėjo neutralizacija turėtų pirmoje ei- tis ar anglas admirolas. Ko Mae- 
jų narių, kurių vyriausybės jau apie 1 milioną dolerių Izraeliui. Įėję ekonominę reikšmę visiems kva visais būdais jau seniai sten 
pripažinusios ar žada pripažinti ■ Buvo pardavinėjami bonai. Pa- prie Baltijos prieinantiems kraš- gėsi išvengti, tai dabar mato
komunistinį Kinijos režimą. Šiuo 
metu jau apie trisdešimt narių

ta ne tik Indijos siūlomo punkto su juo palaiko diplomatinius san
neįtraukti, bet ir iš viso tų Ki
nijos delegacijų nediskutuoti 
šiqp sesijos metu.

Klausimui atsidūrus JT gene
tinės asamblėjos pilnatyje, vėl 
jį gynė Indijos Krišna Menon ir 
sovietinis blokas, aiškindami, 
jog komunistinė Kinija turi būti 
atstovaujama Jungtinėse Tauto
se.

Susiskirstė ir vakariečiai

Vakariečių atstovai, priešaky
je su JAV ir Britanija, buvo 
prieš tokį atstovavimą ir disku
sijas. Balsai susiskirstė taip, kad 
net eilė vakariečių bloko valsty
bių palaikė Indijos siūlymą, kad 
klausimas būtų diskutuojamas, 
pridurdami, kad tai dar nebūti
nai reiškia, jog jau tie kinų ko
munistai bus priimti į JT organi
zaciją. Tokių tarpe buvo Airija 
ir Skandinavijos valstybės.

JAV ambasadorius Henry Ca- 
bot Lodge pakartotinai Asam
blėjai išdėstė, kodėl JAV, kuri 
vien Korėjoje yra netekusi 140,- 
000 žuvusiais ir sužeistais, ne-

tykius. Bet yra ir tokių, kaip, 
pvz., D. Britanija, yra pripažinu
sios, bet jų įsileidimą į Jungt. 
Tautas vis atideda. Vieną dieną 
jų nuomonė gali pakitėti ir tada 
JAV bus bejėgė prieš balsų di
džiumą.

Tačiau, kaip bebūtų, šiuo metu 
kinų komunistai atkakliai laiko
mi už JT durų. Jiems taip ir de
ra, tik skaudu, kad toje pačioje 
JT organizacijoje yra ir daugiau 
agresorių, o jų tarpe ir Sovietų 
Sąjunga, kuri vos prieš porą sa
vaičių pakartotinai Asamblėjos 
buvo .pasmerkta už agresiją Ven
grijoje.

ramą organizuoja Abba Eban, tams. Bet nei Varšuvoje, nei Mas 
Izraelio ambasadorius Jungti- kvoje neslepiami tikrieji tų siū-
nėms Amerikos Valstybėms.

Grįžta į tarnybų
BREMERTON, Wash., rūgs. 

26. — Lėktuvnešis „Midway“, 
kurio remontas kainavo 50 milio-

lymų motyvai. Jie yra politinio 
ir karinio pobūdžio^'7

Lenkija jaustųsi jaukiau

Lenkijai Baltijos neutralizaci
ja būtų patogi ypač tuo, kad per

dolerių, sekantį pirmadienį M ^ūtų sutvirtinta dabartiniųnų
grįžta į tarnybą. Lenkijos sienų padėtis (vadina

mas status quo), be to Lenkija 
tokioje mišrioje sąjungoje jaus
tųsi jaukiau, negu priklausyda
ma tik Varšuvos paktui, kuriam, 
kaip visi žino, tebediriguoja vie-

Teismas patvirtino
SANTIAGO, Čilė, rūgs. 26. —

Čilės Augščiausias teismas pa
tvirtino politinio tremtinio tei- na Maskva. Ko siekia tais siūly- 
ses (azilį) penkiems buvusio Ar
gentinos prezidento Perono reži
mo vadams. Jie galės pasilikti 
Čilėje.

Rusijos karo laivyno
pajėgos Baltijos jūroje

B0NNA, Vokietija. — Kokios 
yra Rusijos karo laivyno pajė
gos Baltijos jūroje?

Apie Rusijos karo laivyno pa
jėgas, laikomas Baltijos jūroje,

gali sutikti, kad tas režimas bū- Federalinės Vokietijos vyriausy- 
tų leistas į Jungtines Tautas. Jis bės atstovas neseniai patiekė te
priminė, kad ne tik Korėjoje, bet kius skaičius: 6—7 kreiseriai,

50 naikintojų, 120 povandeninių 
laivų, 200 minogaudžių, 180 tor
pedinių greitųjų laivų, 50 artile
rinių laivų, 30 lydlaivių, 160 išsi- 
keldinimo laivų ir kitokių.

Sovietų karo laivynas Baltijos 
jūroje be to turįs apie 1,200 lėk
tuvų, pritaikytų judėjimui virš 
jūros. Vokieti jos sovietinė zona 
•turinti tuo tarpu 2 naikintojus 
(4 dar statomi), per 80 minogau
džių ir per 40 įvairių pagalbinių 
laivų. Be to esą statoma dar nau
ji karo laivai. Palyginus su to-

ir kitur kinų komunistai maišo 
vandenį ir kursto karą. Be to, ta 
Kinija juk dar tebestovi Jungti
nių Tautų juodajame sąraše, 
kaip agresorė už savo veiksmus 
Korėjoje.

JAV ambasadorius priminė, 
kad tokiu būdu komunistinė Ki
nija nėra „taiką mylinti“ valsty
bė, kokių reikalauja JT Charta.

Laimėta 47 balsais

Priėjus prie balsavimo, Indi
jos pasiūlytas Generalinio komi
teto nutarimo pataisymas buvo į mis sovietų karo laivų pajėgo- 
atmestas ir pats komiteto nuta-imis, Federalinės Vokietijos at- 
rimas patvirtintas. Į kuriamas karo laivynas Baltijos

įdomu yra tai, kad su sovieti- ’ jūroje kol kas dar menkas. Ži
nių bloku balsavo Ceilonas, Da-i noma, Baltijos jūroje Šiaurės At 
nija, Airija, Abisinija, Suomija,! lanto Gynybos organizacija (Na-

—. . ■ — ..............į to) turi savo žinioje ne tik vo-
KALENDORIUS j kiečių, bet danų bei norvegų ka-

Rugsėjo 27 d.: šv. Kozmas ir ro laivus. Visdėlto vienos ir ki- 
Damijonas; lietuviški: Maldonis tos pusės karo laivynų santykis 
ir Davyla. dar nėra išlygintas. Sovietų stip

Saulė teka 6:42, leidžiasi 6:42. rus karo laivynas karo atveju 
Oras gali pasidaryti visai bejėgis, jei

Oro biuras praneša: Chicagoje vakariečiai neduos jam bent kiek 
ir jos apylinkėje šiandien — tru- j plačiau judėti ir užsklęe sąsiau- 
putį šilčiau. | rius.

• FBI direktorius J. Edgar

mais Maskva, visiems žinoma: 
sutvirtinti savo padėtį Baltijos 
jūroje ir, iš kitos pusės, uždary
ti tą jūrą Vakarų valstybių karo 
laivams.

Siūlo sudaryti nepuolimo paktą 

Tikriausia Maskvos paskatin-

Sudarytas pietinių valstybių 
gubernatorių komitetas

NEWPORT, R. I., rūgs. 26. — Prezidentas Eisenhoįveris spa
lio 1 dieną Washingtone susitiks su pietinių valstybių gubernato
rių komitetu, kuris nori, kad būtų pašalinta federalinė kariuome
nė nuo Little Rock, Ark., Central augštesnės mokyklos.

JAV kariai praėjusį antradie- — -----
nį įlydė jo 9 negrus mokinius 1 <
Little Rock augšt. mokyklą, kad VllniRUS radijas 
negrai kartu mokytųsi su baltai
siais. Toks yra Augščiausiojo 
teismo sprendimas. Bet Arkan- 
sas gubernatorius Orval Faubus 
nenorėjio įleisti negrų į Little 
Rock augštesnę mokyklą. Todėl 
kariuomenė buvo pasiųsta įvyk-1
dyti Augščiausiojo teismo spren- Vi|nlaU8 radijas dieną gar3ino

* * Dzeržinskį kaip vieną žymiausių
Lietuvos revoliucinių veikėjų. Pa

~ ... . , . žymėjo, kad jis gimęs Vilniaus
Dvylika pietų gubernatorių, bernhoie lenkų dvarininko 

posėdžiavusių Sea Island, Geor- špimoje;1917 meta;3 jig buvęs iš_ 
gia, paprašė prezidentą Eisenho- rinkUa boiševikų partijog ck na_ 
werį sušaukti konferenciją ap-j riu įr taig pat metais Lenino pa.

siūlymu paskirtas visos Rusijos

garsino Dzeržinskį
VILNIUS, okup. Lietuva. — 

Feliksą Dzeržinskį vadina žy
miausiu Lietuvos revoliucionie
riumi. Tam buvusiam bolševikų 
čekos viršininkui rugsėjo 11 d. 
suėjo 80 metų nuo jo gimimo.

ypatingosios komisijos „VCK“ 
pirmininku.

Vėliau buvo ir visasąjunginės 
liaudies ūkio tarybos pirminin
kas. Čeko3 viršininku išbuvo iki 
savo mirties, kurios ne visai aiš
kias aplinkybes Vilniaus radijas 
šitaip nusako: „Mirė jis 1926 m. 
liepos 20 d. nuo širdies paraly-

įvykstant: Baltijos .jūroje tars 
žodį Jungtinės Amerikos Valsty
bės ir Britanija.

< paskutinio pasitarimo Neivporte,
Vyriausias Vakarų jūrinių pa- ' kur Ike atostogauja, 

jėgų štabas būtų vokiečių Kiety
je arba danų Aarhu-se, skelbia

din — posėdžiaus su prezidentu 
Eisenhoįveriu.

Sakoma, kad prezidentas Ei- 
senhoweris nebenorįs susitikti 
su Arkansas gubernatoriumi įįaug> ištikusio jį po liepsningos 
laubu, kad jis neišrišo taikiu kajbos partijos ck plenume, nu
bildu Little Rock krizės po jų vrointoa nrieš Trockį ir kitus 

(E.)
kreiptos prieš 
partijos priešus’

kaikurios žinių agentūros.

Kontroliuotų sąsiaurius

Šiaurės Atlanto Gynybos or
ganizacijos (Nato) jūros pajėgų 
Baltijos jūroje vyriausias užda
vinys būtų karo atveju kontro
liuoti sąsiaurius, vedančius iš

Pavirto dūmais
BUENOS AIRES, Argentina,

Šiandien kariai vėl įlydėjo 9| 
negrus mokinius, į Little Rock
mokyklą - tai antra mokyklos ruSs‘ 26- “ T“1“ asmuo vakar

neatsargiai numetė cigaretę ci
garų dirbtuvėje. Dirbtuvė ir ci
garai pavirto dūmais.

integracijos diena. Negrai sako, 
kad baltieji mokiniai yra jiems 
draugiški.

Prezidentas Eisenhoįveris nuo
Baltijos jūros į šiaurės Atlantą, lat palaiko ryšį telefonu su ge- 
kitaip tariant, sukliudyti gau- i neraliniu tardytoju Brownell,
siems sovietų Baltijos karo Į draudamasis kaip vyksta Little 
vyno laivams išplaukti į Atlantą. _ , , , ,

1 Rock mokyklos integracija.

Pranešama, kad Little Rock 
mieste įtempimas mažėja.

• Arabų valstybių lyga panei
gė britų kaltinimą, kad Rusija 
iš anksto apsirūpina Artimuose 
Rytuose bazėmis, siųsdama gin
klų į arabų valstybes. Lygos pa
reigūnas pasakė, jog arabų vals
tybės priima ginklus tik apsigy
nimui.

Stebėtojams krinta į akis, kad 
sovietai pastaruoju laiku savo 
karo laivais labai gyvai manev
ruoja. Pastebimas jų dažnas iš
plaukimas į šiaurės Atlantą. Gy
vas esąs judėjimas ir rytiniame

ta, Vokietijos sovietinės zonos Baltijos jūros pakraštyje (Lie- 
vyriausybė neseniai paskelbė pa-1 tuvos, Latvijos ir Estijos pajū- 
reiškimą, kuriuo visoms prie Bai ryje), kur sovietai yra įsirengę
tijos jūros prieinančioms valsty-

Hoover pranešė, jog 1,399,670 di- Wm3 aiWoma sudaryti „epuoli.
dėsnių nusikaltimų buvo įvykdy
ta Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse 1957 metų pirmų šešių mė
nesių laikotarpyje.

mo paktą. Panašius pasiūlymus

raketines ir kitokias bazes. Jie 
stropiai ruošiasi karo atvejui ir 
kartu veda plačią propagandos

padarė po to ir Gomulka. Jo pro- kampaniją už Baltijos jūros neu-

Pulk Richard W. Beck yra pir
mojo tarpkontlnentinio kontroliuo 
jamų Šovinių dalinio vadas. Da li

jektas susitarti dėl „taisyklių, 
kuriomis būtų galima išvengti 
konflikto Baltijos jūroje ir jos 
pakraščių erdvėje“. AnotGomul- 

j kos, reikėtų susitarti ir pasiža- 
l dėti Baltijos jūros erdvėje nepa
naudoti jokio smurto. Be to rei

tralizaciją.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Sirijos užsienio reikalų ministeris Salah SI - Bitar norėtų 
tartis su J AV valstybės sekretoriumi Dulles. Sirijos užsienio rei
kalų ministeris Bitar manąs, kad būtų naudinga susitikti su vals
tybės sekretoriumi Dulles, jei Jungtinės Amerikos Valstybės dar 
neužėmė galutinės „pozicijos“ Sirijos atžvilgiu. Sovietų ginklai 
plaukia į Siriją. Sirija labai palinko į Maskvą. JAV nepatinka žis 
Sirijos žingsnis.

— Sirijos užsienio reikalų ministeris laiko atdaras duris tar
tis su valstybės sekretoriumi Dulles, bet nėra entuziastas Dulles — 
Bitar posėdžiui, kurį, pasiūlė Saudi Arabijos princas Faisal. Saudi

Prancūzų lėktuvai 
puolė sukilėlius

°8' . “" ran* Arabijos princas žios savaitės pradžioje tarėsi su prezidentu Ei- 
kią siekti ko glaudžiausių eko- euzų kovos lėktuvai puolė Aiži- 9enhoweriu ir Dulles. Bitar pasakė, kad jis „nėra priežingas“ 
nominių santykių tarp Baltijos ro su i e įus „u raustoje zono- Jungtinėse Tautose, kiek sovietai įžengę Artimuose Ry-
pakraščių valstybių. ' Konstantine apylinkėje, pietį-, <MO5C Ret Bitar kcatina kad „Britanija, Prancūzija ir dabar Ei-

niame A are. ten civiliniai gy doktrinos autoriai nori Artimuosius Rytus įvelti į žal-
ventojai iškelti. Ten dar yra su- tą-* „

— T c.ras valstybės pietinėje dalyje siaučia smarkus lietus.

Protestuoja
šitai iš Maskvos diriguojamai kilėli4- Prancūzai nori jų veiklą 

„Baltijos jūros pakto“ kampani- ; užgniaužti, 
jai akstiną dalinai davė šiaurės) - ~
Atlanto Gynybos organizacijos Italai Svarsto
(Nato) pastangos įrengti Balti-1 WASHINGTONAS, rūgs. 26. 
jos jūros vakarinėje dalyje karo — Italijos užsienio reikalų mi- 
laivyno bazes. Protestus prieš nisteris Giuseppe PelM vakar pa
tai jau anksčiau pareiškė Sovie
tų Sąjungos ambasadorius Bon
noje ir sovietų atstovai kitose 
Atlanto valstybių sostinėse, pro
testuoja taipgi Lenkija ir Vokie
tijos sovietinės zonos vyriausy
bė. Žinoma, tie protestai nė kiek 
nesutrukdys Federalinės Vokie
tijos karo laivynui Baltijos jūro
je atkurti ir jį pavesti Siaurės At

reiškė, kad jo vyriausybė svars
to, ar parduoti ginklų Tunisui.

Vienas kareivis žuvo, 
25 zužeisti

FT. LEWIS, Wash., rūgs. 26. 
— Vienas kareivis vakar žuvo ir 
25 kiti sužeisti, kai sunkvežimis 
su praktikos raketomis sprogo. 
Penkiolika sužeistų vyrų gydosilanto Gynybos , organizacijai

nyB pradės veikti su “Snark" ra- (Nato). Tikrą siaubą sovietuose! ligoninėje. Dešimt kitu po pir- 
keta ftlų metų pabaigoje. “Snark” i BUkėlė žinios, kad tų Nato jūros mos pagalbos paleisti iš ligoni- 
SS.’^U5'00’ my'"' Baltijos jūroje vyriausiu '„ės.

— Turkija bijo, kad sovietų bazė Sirijoje gali nuvesti į karą.
— Irakas ir Saudi Arabija jaučia, jog jų naftos vamzdžiai,

1 einantieji skersai Siriją, yra pavojuje.
— Jordane sąjūdžiai, priežingi. Jordano karaliui Husseinui, 

turbūt bus sustiprinti.
— Izraelis turėtų naudos iž arabų nevienybės, bet. jo saugu

mui graso sovietų ginklai.
— Lebanas bijo komunistinės infiltracijos.
— Tautinė Kinija vakar pasakė Jungtinėms Tautoms, kad 

komunistinė Kinija yra suspausta neramumų, kurie gali įsilieps
noti revoliucija kaip Vengrijoje. Hu Shih pareiškė, jog Vengrijos 
įvykiai ižžaukė du didesnius priežkomunistinius sąjūdžius Kinijos 
žemyne pastaraisiais keliais mėnesiais.

— Pakistano privati pramonė gaus 10 milionų dolerių iž Jung
tinių Amerikos Valstybių pagal naują pagalbos programą. Pinigai 
bus panaudoti mašinerijai ir kitokiems įrankiams įsigyti.

— A rkansas gubernatorius Faubus vakar per televiziją ir ra
diją kalbėjo Little Rock integracijos klausimu.
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LITUANICA — NECAXA 3:1 Lietuvių komanda, nors ir
Rugsėjo 22 d. Chicagos LFK žais'la>"a į- LlnaJt°' Slr' 

Lituanica I futbolo vienuolikė; ™ ir R. Gavenio., Sį kartą pa- 
sugriebė du taškus antrose ru- sirode Pusėt“al, Saugų linijoje 
dens sezono "National Soccer” S?.™ I“81r“1<i L: fov‘lalka' ku- 
lygos rungtynėse. Įveikdama ns sužaidė be priekaištų o puo-
meksikiečių Nccarca komandą !‘me- kaįP Pulk'a> dar
3-l (3‘0) : bavosi H. Jenigas.

Sekantį sekmadienį mūsiškių

Lietuvą, 1,309 km atstumą nu-1 "Sportas” redakcija 16 numery- 
važiavęs per 40 vai. 26 min. 56 į je, vienam skaitytojui (J. Radi- 

šauskui) paklausus, paaiškina, 
kas yra profesionalai.

Šiame pareiškime, šalia “ne
kaltos” medžiagos, randa vietos 
(kaip yra priimta tarybinėje 
santvarkoje) ir laisvojo pasau
lio sportininkus inkriminuojan-

Tobulybės pasiekęs žmogus Laimė mus blaško kaip vėjas 
yra pirmas tarp visu gyvių, ta- mažą dulkę — kartais pagrie-

Franklin jiarko aikštėje susi
rinkusi saujelė žiūrovų matė vis 
pusišką lietuvių persvarą prieš

priešininku bus vokiečių Rams 
vienuolikė, stovinti pačioje len-

karštakraujus meksikiečius. Rei “*'s P^aigoje. Rungtynės į- 
kia pasakyti, jog meksikiečiai v>'ks Marąuette Parko >«tc- 
ne tiek žaidė, kiek stumdė lie- ^e-
tuvius žaidėjus, keikė teisėją ir 
kitokiais būdais rodė savo "pa
jėgumą” ir "sportiškumą”. Ta 
pasekmėje du jų žaidėjai buvo 
pašalinti iš aikštės, nors atro- pirmenybes vyrų grupėje laimė- 
dė, kad iš viso teisėjui reikėjo I io Kauno Politechnikos Institu- 
rungtynes nutraukti. • to sportininkai. Pas moteris pir

- mąją vietą išsikovojo Kauno Kū
Lietuviai įvarčių seriją pra

dėjo devintoje minutėje, kada

SPORTAS TEVYNftJE 
(Iš tarybinės “Tiesos”)

— 1957 metų krašto tinklinio

sek. Antrąją .vietą užėmė Br,
Krulikauskas, III — R. Macke
vičius. Toliau seka Povilas Pal
šaitis, K. Norvaiša ir A. Šilinis.
Komandiniu nugalėtoju tapo Di- 
namo I komanda (Kazys, Jo
nas, Andrius ir Povilas Paršai-
čiai ir N. Dumbauskas), antro-j ti medžiaga. Čia vienoje vietoje 
je vietoje palikusi Nemuno I ko-' taip yra rašoma

čiau jei žmogus atsižada gar
bingumo ir teisingumo — tam
pa paskutinis. —Aristotelis

busi į sūkurį iškelia i padanges 
ir po akimirkos vėl bloškia prie 
žemės, iš kur pakėlė. —Ariosto

mandą.

* Sportine kronika
— S. Bacevičius, V. Baziliaus-

"Griežti nuostatai — tai tik 
viena medalio pusė. Mat, fak
tiškai nemaža įžymių užsienio 
sportininkų tėra tik tariami mė
gėjai. Antai, Jungtinėse Ame-

kas, R. Čibirka, V. Kilikevičius, ( rikos Valstybėse pagrindinės 
S. Petrauskas, A. Tačilauskas, sportininkų ugdymo bazės yra 
J. Šlikas, E. Bosas, J. Idzelevi-I koledžai (aukštosios mokyklos) 
čius, V. Raguckas, K. Žalnierai- ir ginkluotosios pajėgos. Kole- 
tis, V. Simutis, B. Beržanskis ir džai specialiai verbuoja į stu-
V. Čulada atstovavo Detroito 
LSK Kovo futbolo komandą, ku
ri Šiaurės Amerikos lietuvių 
sporto žaidynėse užėmė III v.

— J. Perkūnas, A. Malinaus
kas, V. Jenigas, J. Linartas, L. 
Povilaika, A. Martinkus, R. Ga
vėnia, A. Damušis, J. Kaunas,

<XKX>OC<X}<X)000000<X>000<XX>00

KVIEČIAME
PAMATYTI

NAUJUS, PATOBULINTUS 
JAU 1938 M. .MODULIUS:

• TELEVIZIJAS
• Hl Ft FONOGRAFUS
• VISOKIUS RADIJUS 
— Didelis pasirinkimas 
— Pigios kainos
— Sąžiningas patarnavimas 
— Viskas garantuota.
Aplankykite šią modernišką

elektronikos parduotuvę

PTCLCVISIOn
Csales - serviče)

ToL RElianoa 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

VTJYTOJAS ir chirurgą* 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

3925 Wwt 59th Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 

penktad. nuo i—4 p .p. 6:80—8:80 
vai. vak Trečlad. tr AeAtad. 1—4 v. 
P P-

dentų eiles gabius sportininkus 
ir moka jiems stambias stipen
dijas. O ginkluotosios pajėgos 
organizuoja specialius treniruo
čių centrus, kuriuose ruošiami Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 
sportininkai - kariškiai. Yra ir 
nemaža tokių sportininkų, ku
rie, nors ir nebūdami tiesiogine

Hav. Inž. A. SUMENĄS 
8321 8. Halsted — CLiffslde 4-5605

H. Jenigas, A. $tulga, A. Baro- prasme profesionalai, dėl savo

Pakaitas gražiu šūviu ženklino 
1:0. Po kelių minučių tas pats 
Pakaitas vėl atsiranda prie prie
šininkų vartų, kur jį meksikie
tis “pavaišina” kumštimi. Aky
lus teisėjas priteisia baudinį 
mūsiškių naudai, o mušeiką pa
siunčia lauk iš aikštės. 11 met
rų baudą mušęs H. Jenigas tru
putį neapskaičiuoja, ir kamuo-

n0 Kultūros Instituto komanda.
— Tarptautinėse futbolo rung 

tynėse tarp Vilniaus Spartako 
ir ATOS klubo iš Goeteborgo
(Švedijos), įvykusiose birželio 
24 d. Vilniuje, vilniečiai pelnė 
5:2 pergalę. Vilniaus Spartake 
žaidė A. Stelmokas, P. Liutke
vičius, A. Kulikauskas, A. Ma
čiulis, J. Mačiulis, P. Jundulas, 
J. Petkevičius, R. Dambraus-

nas, V. Žukauskas ir V. Širvys 
žaidė už Chicagos LFK Lituani
ca futbolo komandą VII Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Sporto Žai
dynėse Rochesteryje, laimėjusia 
II vietą.

— 20 metų nuo Lietuvos krep 
šininkų laimėjimo Europos pir
menybėse įvyks lapkričio 9 — 
10 d. (ne 8 — 9 d., kaip pra
ėjusiame sporto skyriuje buvo 
išspausdinta). Ta proga ruo
šiamos krepšinio žaidynės įvyks

lys, pataikęs į vartų skersinio Rag Jr g Krocas 
vidinę pusę, grįžta atgal. Čiai _ Sovietų Sąjungos moterų 
teisėjas nešvilpia įvarčio, bet krepįįnįo pirmenybėse Maskvo-
žaidžiama toliau.

Dvidešimtoje minutėje meksi
kiečiai sudaro grėsmę mūsiškių

kas, Z. Ganusauskas, R. Kazlaus I St. Rita augštesn. mokyklos sa
lėje, sportininkų vakaras — pa
silinksminimas Lietuvių audito
rijoje, banketas — Jacy’s resto
rane (prie 79 ir So. Kedzie g.).je Kauno Žalgirio krepšininkės 

užėmė VII vietą.
Lietuvos jaunių šachmatų

vartams. A. Malinauskas, ban- į pįrmenybėse pirmąja — antrąja 
dydamas apginti nuo įvarčio, pa vieta pasidalino vilnietis L Nei. 
laiko priešininkų puolėją, ir tei- hauzas jr A Valentas iš Kauno, 
sėjas priteisia baudinį. Tačiau j^ergjnų grupėje geriausiai pa
čia gelbsti vartininkas J. Perku- girodg A steponavičiūtė> Šimė
nas, kuris gana lengvą kamuo- jugį yisag n partijų 
lį pajėgia sugauti.

Dvidešimt aštuntoje minutėje
vėl pavojingas momentas prie 
meksikiečių vartų, ir jų gyni- 
kas padaro pražangą. Vėl 11 
metrų bauda mūsiškių naudai, 
ir šį kartą A. Martinkus ją pa
verčia įvarčiu, ženklindamas pa
sekmę 2:0.

Po dviejų minučių lietuviai 
sukuria pavojingą situaciją Ne- 
caxa vartams, iš kurios H. Je
nigas užtikrintai įšauna, ir jau 
3:0.

Antrame kėliny meksikiečiai 
nerimsta; bando jėgą ir kitokias 
“dorybes”, bet beviltiškai. Ta
da aikštę apleidžia dar vienas 
jų žaidėjas ir todėl, žaidžiant 
tik devyniems žaidėjams, jų vil
tys visiškai išsenka. Bet tris
dešimt antroje minutėje ir jiems 
pavyksta pasiekti garbės įvar
tį, kada lietuvių gynikas uždel
sia kamuolio išmušimą iš vartų 
Eonos.

Pavojingų praėjimų padaro A. 
Damušis, J. Kaunas ir H. Jeni
gas, kurių puikiausius šūvius 
likviduoja gerai laikęs meksikie
čių vartininkas.

— Lietuvių moterų rankinio 
komanda (Kauno KKI) laimėjo 
Sovietų Sąjungos pirmenybes, 
įvykusias Voroneže. Iš lietuvių 
žaidėjų R. Krumholcaitė, J. Kir 
velaitytė, Z. Gylytė, D. Jukne
vičiūtė ir F. Bimbienė buvo pa
kviestos į Rusijos rankinio rink
tinę. Liepos 9 d. “Tiesoje” tilpo 
lietuvaičių rinktinės nuotrauka, 
ir ant mergaičių treningo buvo 
matomas užrašas “Lietuva”.

— Lietuvos — Azerbaidžano 
lengvosios atletikos varžybose, 
baigtose liepos 14 d., lietuviai 
lengvaatlečiai pelnė 91:52 per
galę. Lietuviai iškovojo pirmą
sias vietas 20 rungčių, o svečiai 
tapo nugalėtojais 8 rungtyse.

— Kazys Paršaitis laimėjo 
dviratininkų lenktynes aplink

Sporto pasaulyje
Gabi sportininkė

Neseniai Australijoje iškilo ne 
paprastai gabi šuolinnikė — 14 
metų amžiaus mergaitė Ketlyn 
Atkinson. Ji prieš kiek laiko 
šuolyje į augštį peršoko 1.64 m. 
Specialistų teigimu 1960 metais 
ji galės šokti į augštį net 6 pė
das (1,82.88 m).

Juokiasi puodas, kad ...
Tarybinio sporto laikraščio

turtinės padėties iš esmės ma
žai kuo nuo jų tesiskiria. Žie
mos olimpinių žaidynių dailiojo 
čiuožimo čempionės amerikietės 
Tenli Olbrait tėvas dar tuomet, 
kai jo duktė buvo visai maža, 
samdė jai specialų trenerį, gydy 
toją, įrengdavo čiuožyklą”.

Iš čia gaunamas įspūdis, jog 
laikraščio redakcija “tariamais 
mėgėjais” laiko kolegijų ir gink
luotųjų pajėgų sportininkus. 
Čia reikia pasakyti, kad. jeigu 
kam nors galėtų ir kilti abejonė 
dėl šių sportininkų mėgėjišku
mo, ji tuojau pavirstų tik juo
ku, sužinojus, kokios rūšies “mė 
gėjai" yra Sovietų Sąjungos val
diškieji profesionalai. Jiems du
ris į laisvojo pasaulio mėgėjų 
sportininkų varžybas užverti jau 
seniai ragina vakariečių spau
da.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
1YDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Ave.
Priima ligoni. pagal susitarlma 

■ '81 valandos skambinti telefonu 
HEnilock 4-1562 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdlan išskyrus trečiad ’r
AeAtad

Rea tel. GRovebUl 8-5808

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 8-7383

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 Ir 6—8; AeAtad. 1—4; trečiad. 
uždaryta.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius - 

6322 South YVeotern Avenue 
vai., kasdien 10-12 vai. h 7-9 vai 
vak Šeštadieniais 10- » vai .Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus 

Ofiso ’elefonaa: PR 8-8828 
Res telef. VVAlbrook 5-5076

“ KJKAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. tVAlbrook 5-7670 ir 
Gibson 8-4938

• Generalis kontraktorius nau. 
Jų namų statybai, Įvairiems re
montams tr namų pertvarky
mams • Turime dldel) patyri
mą namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento lr medžio 
darbus. • Apkainavimai nemo
kamai.

I

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ . IR VIDAUS LIGOS 
4761 South Damen Avenue 

(Kampas 47-tos lr Daman Ave.) 
Vai. kasdien nuo 6—S vai. vak 

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

Telef. ofiso LAfayettc 8-8048 
Rea.: VVAlbrook 5-3046

Tel oflno tr buto OLymplo 8-4158
DR. P. KISIELIUS

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

Rei. 1634 8. 49th Ave., Cicero
Kasdien 1-8 vai. lr 6-8 vai vak..

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. EAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, Aauklte KEdzle 8-3868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Ave.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak pirm. antr, ketvirt 6-8:80 v

Trečlad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

715A South Wentt-rn Avenue
(M EDICAL BUILDING ) 

Pirmad.. antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai ryto — 1 v. p. p. SeAtad 11 
vai ryto iki S vai. popiet

Office tel. RE 7-1188 
Ree. tel. VVAlbrook 5-3706

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-8700. Namų — PR 6-4732

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

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
j Valandos: pirmad., ketvirtad., AeAt. | 

nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. ir | 
penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-8700 j 
Rez. PR 0-8801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Speclalybč — vidaus ilgos
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v.v. 
šeštadieniais 9—11 ryto lr 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

P. ŠILEIKIS, U. P.
Ortbopedaa - I’roV-zlataa 

Aparatai-Protezai. Mud ban 
dažai. Spec. pagalba kojom 

(Arob Supports) lr u L 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB
2850 VV. 63rd SL, Chicago 29. UI 

Tel. PRospeet 0-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujai adresas: 4250 W. 63rd St 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Reald. telef. GRovehill . 8-0017 
▼aiandos: 1-8 p. m., 6-8 p m. 

Penktad. tik po pietą. 
Trečlad. lr AeAtad pagal sutarti

Ofiso tel. CLiffslde 4-2886 
Rezidencijos: LAfayettc 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North VVacker Drlve 
f Civic Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd 12—4 
Tel. CEntral 0-2284

8002 West 16tli Str., Cicero
Vai kasdien 6-8, AeAtad. 1-2 vai 

Tel. TOsrnhall 3-0858 
Kitu laiku lr trečlad. susitarus 

Resid. tei. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų ilgos;
Ofisas ir rez.: 6100 S. Western Ave 
TeL PRospeet 8-1223 arba VVE 0-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. Antr.,
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad 
2-4 val popiet lr sulig susitarimu

TeL ofiso HE 4-2123, rez. Gib. 8-0185

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
(71st Ir Campbell Ave.)

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

Telefonas GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spedalybč: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ
LIGOS

2524 VVest 69th Street 
(09-os ir Maplowood Ave kampas)
Valandos: nuo 1—-4 ir 6—8 vau 
šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

Tel. ofiso PRoepect 6-8400
Rezid. PRospeet 6-8400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
( VaAkrvičlūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGS 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-1 p. p. lr nuo 6-8 vai 
p. Trečiadieniai 

lr kitu laiku tik susitarus.

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

NAUJAS IR MODERNUS SALIONAS
DONNA’S BEAUTY NOOK

2806 VVest 40th Place (prie Archer ir California)
Valandos: antr., treč.. Aešt. 9 v. r. — 6 v. v.

Ket. lr penkt. 9 vai. r. — 9 v. v.

Pusmetiniai ...............................................................................   $7.50 lr augščiau
Paspal vininiai ..........................   6.76
Pašviesininiai ............................. ;...................................................... 6.00
Plaukų kirplmna ............................................................................ 1.60
Hhainpoo ir sušukavimus ......................................................... 1.76
Lietuvaitė Tel. CLiffslde 4-1877

Duoną tr fvalrlM skcnlngM 
bulkutes kepu

BRUNO’S KEPYKLA
3839-41 S. Litnanlca Are. 

TeL CLiffslde 4-8370
Pristatome ) visas krautuves 
lr restoranus, taip pat lš- 
ilunčlame 1 visus artimuo
sius miestus.

-anr”

M ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
drauda. Pigus lr sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI. Chicago,

I1L VVAlbrook 5-8063

ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2824
DR. PETER T, BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street

Vai. Pirm., ketvlr., pemet. 1-4 lr 7-8 
Antr. 1-6. treč.ir šeit. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South VVestern Avenue 
Chicago 28, IU 

telefonas REpublie 7-4800 
R .Mdenda: GRovehlU 8-8181

uasimatymal pagal sutarties

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Ave.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills vak. šeštad. 1-4 p 

Vai’.: kasdien nuo 6 v. v. jkl 9 v. v!., ‘
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v.,

Išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUllman 5-87S8 
Buto -- BEverly 8-3946

Ofiso HEmloek 4-6815 
Rez. HEmloek. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarlma

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez Vlctory 9-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių 

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

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra ild 
$10,000.00 kiekvienam indeliui tr reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

%

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiaatis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nno pat joa įrikfirimo 
1024 metais, jos paVyedinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgio, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomas pinigus. Pasidėję tanpinins pas mos gausite ae tiktai saugomą — jų 
apdraudimą iki $10,000.041, angŠtą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltni, nž kūrinos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Tanpytoįų patogumui Chieagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iš gra- 
iiansiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji nž Chieagos ribų, nežiflrint knrioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigas paštu.

Rašykite dėl informaeijų. Mfisų tortas $21,000,000.00.

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

Atdara: pirmadienį nuo 12 Ild 8, antradieni ir penktadienj nno • iki 4, ketvirtadieni nno 9 Ild A 
Trečiadieni uždaryta visą

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Ofiso vai.: nuo 8-4 lr nuo 6-8:80 v

šešludleulais nuo 2 Iki 4 popiet 
Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginia 7-0086

Rezidenci jos tel. BEverlv 8-8844

Oflao HE 4-1414, arba RE 7-8700 
Res. RE 7-8867

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

2454 Weet 71st Street 
(71-os ir Campbell Ave. kampas)
Vai.: kasdien 1—3 lr 6—8 vai. vak. 
Šešadleniais 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Oflao telef. Y Arda 7—1160 
Rezid end Joe — KT<‘wart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
JYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weet 35th Street 
(kampas Halsted lr 86-ta gatve) 

VAL. 1—4 lr 8:80—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 8-3888, rez. RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weet OSrd Street

VAL kaadlen nuo I—S p. p. Ir 7:8. 
Iki t vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta.

Telefonas GRovebUl 6-1596
DR. ALDONA JUČKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTt 
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—12 Ir J—t v. v. pagal 
vusttartmą Išskyrus trečiadieniu.

2422 W. Marųuette Road

Ofiso lr buto tel. OLymplc 8-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

lr šeštad. tik 10—12 vai.

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

(Arti Archer Ave.) 
Valandos: nuo 10 iki 12; 1—6; 7-8. 

Aeštad 10—12. Trečlad. uždaryta
LAfayette 8-4848.

Namų — CEdarcrest 8-7788

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

1—6 vai. vak.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofisotel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., teL Reoubllo 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2535

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzie lr Archer) 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
RPF.C. CHIRURGIN08 IB 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 VVest 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpublie 7-9380 

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

DR. ANT. RUDOKAS, Opt
Tikrina akis ir pritaiko akintas, 

keičia stiklus Ir rėmus 
(465 S. Oalifornia Avo. .YA 7-7361
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. ui- 
laryta). AeAtad. 10 ryto Iki 8 v. p. p.

o šeštadieni nno 9 Ud 2 po piešą. Remkite dien. Dranga'

Tel. ofiso PR. 1-6440, rei. HE.4-3150

DR. F. C. WIN$KUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 v. 

Trečlad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halated Street
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 8-8A69 

Rezid. 0000 S. Arteslan Ave.
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.^ 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 26 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829

Pritaiko akiniur 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 VVest S5th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tre 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 ii 
šeštadieniais nuo to Ikt n vol no

Išėjo Iš spaudos nauja
ANATOLIJAUS KAIRIO

trijų veiksmų komedija 
iš lietuvių gyvenimo 

J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 pusi. 

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street, 

Chicago 29, III.

DRAUGAS 

THE UTHUANIAN DAILY FRIEND 
4545 W. OSrd St., Chicago 29, Illinois, Tel. LUdlow 5-9500

Entered as Second-Class Matter March 81, 191Š. at Chicago. Illlnoto 
Under the Act of March 8. 1879

Member of the Catholic Pr 
Publiahed daily, ezept Rundaya

by the
lAtbuaalan Catholic Preas Soslety 
PRENUMERATA 
Olcagol tr Clceroj 
Kl*ur JAV Ir Kanado)
UšMenyje

8UBSCRIPT1ON RATE8 
88.00 per year outside of Chlnag. 
19.00 per year ln Chicago A Ctnsr« 
18.00 per year ln Canada

19.00
88.00

811.99

Foreign 811 00 per year
% metų ■ m 8 n ml»

6 00 91 76 •1.91
94 60 92 6# 81.91
86.60 99 •• 81.81

Redakcija stralpsnlua taiso aavo nuogiant Reaunaudotų straipsnių aa 
togo. juos grąžina tik Iš ankato susitarus Redakcija aš skalbimą

gk alkiui g kuia»e pelai aaflbtaaos aavna BkaPctao,
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ŠLUBUOJANTI EUROPA
•

Iš visų Vakarų Europos valstybių stipriausia šiandien yra 
dr. Adenauerio vadovaujama Vakarų Vokietija. Ji yra stipriau
sia ir ekonominiu ir politiniu atžvilgiais. Paskutinieji parlamen
tiniai rinkimai parodė, kad šios valstybės piliečiai, matydami 
krikščiopis demokratus gerai ir išmintingai tvarkant jų krašto 
ekonominius, užsieninius ir visus kitus reikalus, dar ketveriems 
metams paliko prie valdžios vairo, pasitikėdami, kad ir toliau 
jie ves valstybę visokeriopos pažangos keliu.

Bet ne visoms Vakarų Europos valstybėms taip sekasi, 
kaip Vakarų Vokietijai. Visur kitur reiškiasi aštrūs ekonominiai 
sunkumai. Jungtinės Amerikos Valstybės vis daugiau ir daž
niau gauna prašymų padėti joms ekonominiai. Pirmoj eilėj in
fliacija kaskart skaudžiau paliečia Europos pinigų valiutą, veik 
nepakeliamai pažeisdama valstybinius biudžetus.

Esama susirūpinimų ir galinčiais iškilti politiniais neramu
mais, kas besireiškiančią krizę dar labiau pagilintų.

Spauda praneša, kad esama duomenų manyti, jog Prancū
zijai artėja naujos politinės painiavos. Laukiama vyriausybės 
krizės. Kai ten prasideda krizės, jos paprastai greitai nesibai
gia. Vyriausybės griūva viena po kitos, kol sulipdomas pasto
vesnis kabinetas. Kol tai pasiekiama, kraštas kenčia ekono
miškai, piliečiai jaudinasi ir nerimsta. Labai daug nereikia, kad 
tokia padėtis iššauktų ir rimtesnę politinę krizę, kuri prie da
bartinių ekonominių sunkunvų būtų gana pavojinga.

Infliacija yra aštriausia Prancūzijos problema. Jos būklę 
įskaudina ir Alžiro noras išsiveržti iš prancūzų globos.

Skundžiasi ir Olandijos vyriausybė. Ir jai būsią reikalinga 
gana stipri parama, kad valstybės gyvenimas galėtų eiti bent 
kiek normaliu keliu. Net Ispanija yra ekonominiai sušlubavusi 
ir turės daryti skubius žygius, kad pastotų kelią atskubančiai 
infliacijai. Pagaliau ir pati Vakarų Vokietija nėra laisva nuo i 
infliacijos pavojų. Didėjanti ekonominė krizė ir Suomiją pri
vertė perorganizuoti savo vyriausybę.

O kaip su Anglija? Jos vyriausybė, paviršutiniškai žiūrint, 
yra pastovi ir tvirta. Tačiau manoma, kad ir jai netrukus bus 
karštoka. Konservatorių partija, kuri dabar yra prie valdžios 
vairo, yra rimtai susirūpinusi savo ateitimi.

Šlubuojanti Europa ir vėl yra atsukusi savo akis ir ištiesusi 
rankas į Jungtines Amerikos Valstybes. Jos yra vienintelės, ku
rios gab ištraukti Europą iš ekonominės krizės. JAV doleris ir 
vėl bus geriausias vaistas Europos negerovėms gydyti. Europos 
valstybių galvos tvirtina, kad jos darančios viską, kad išsi
gelbėtų iš krizių savomis jėgomis, tačiau mato, kad savų pas
tangų neužteks. Reikės Amerikos talkos, teisingiau — Ameri
kos dolerių. Tai vienintelis šaltinis. Kur kitur jį šiandien besu
rasi? Dėdė Šamas yra geras dėdė. Pagaliau jis žino, kad, gel
bėdamas Europą, ir savo saugumą stiprina. Netekęs Vakarų 
Europos, kaip savo sąjungininkės, savo paties saugumą išsta
tytų į nemažus pavojus.

TYLIOS REVOLIUCIJOS METINES 
LENKIJOJ

K. MOCKUS, Borton, Mass.

MASKVA K1 ET f. J A liotinis JT Henry Cobot Lodge sa
„ x .... , vo kalboje dėl Vengrijos pareiškė:
Bostono Monitor korespon- “Koj g. S. nepaliaus prievartą 

dentų biuro vedėjas Uashingtone vartojugj pavergtuose kraštuose, 
ra®°: 1 tol ją sups, kaip supa šiandien.

Įdomu, kad anglų ir amerikičių juosta tautų, pilnu neapykantos 
kaikurie žinovų sluogsniai skyrėsi *r kartelio, kurios sukils, kaip uk 
pažiūromis, ką nusiginklavimo bus proga. Piktą smerkti — ne- 
konferencija Londone iš tikrųjų reiškia valstybę ardyti. Mes ne 
nuveiks. Anglai sakė, jog Mask- darytoją kaltiname, bet darbą. Į 
vos nuotaika sukietėjusi ir Chruš- darytoją norime Jhureti kūrybines 
čevas su Žukovu šiuo momentu. vilties akimis. Didžiausias P&yo- 
nenorėsią susitarimo. Amerikiečiai! .ius mums butų čia neviltin įpulti, 
manė, kad pasireiškusi S. S. dar-1 Mes privalome būti tvirtais. Mes 
bininkų stoka ir gamybos negala-| žinome, kur teisybė. N°rs už 
vimai privers Maskvą siekti nors! pikto- pečių dabar stovi stipri ^a‘

lia, bet tos galios valdytojai yra 
žmonės, kuriuos galima prisuokti 
pakeisti nuotaikas. O nuotaikas 
keisti reikalauja ne mūsų vienų 
nauda, o ir jų pačių.”

Praeitųjų metų spalio mėnuo 
užims reikšmingą vietą rusų pa
vergtų tautų kovoj už išsilais
vinimą. Dabar štai artėja jau 
metinės nuo tų įvykių, kuriuos 
gerai turime atsiminti. Mums 
ypač įdomus Lenkijos atvejąs, 
nes šis kraštas yra Lietuvos 
betarpiškas kaimynas ir jame 
šiuo metu vvksta didelio dėme
sio verti dalykai. Nors ir Sta
lino laikais Lenkija turėjo kiek 
švelnesnį režimą, kaip Pabalti
jo kraštai ar kuri kita po rusų 
jungu tiesioginiai pajungta ša
lis, tačiau visdėlto ypač ūkinė
je srityje lenkai labai jautė 
Rusijos spaudimą ir išnaudoji
mą. Pati per prievartą įvesta 
žemės ūkio kolektyvizacija da
vė tai, kad krašte, kuriame 55 
procentai žmonių verčiasi že
mės darbu ir kuris prieš karą 
eksportuodavo daugybę žemės 
ūkio produktu, dabar trūko 
maisto ir būtiniausių kasdieni
nio gyvenimo reikmenų. Siautė 
politinė policija, Varšuvos vy
riausybei faktinai diktavo pačių 
lenkų komunistu labai nemė
giamas Maskvos “paskolintas” 
maršalas Rokosovskis.

Kai po Poznanės įvykių į Var 
šuvą atskrido eilė augštų Mas
kvos dignitorių, porą dienų vy
ko didelio įtempimo pokalbiai, 
kurių pasėkoj laimėjo seno ko
munisto Vladislovo Gomulkos 
šaltas atkaklumas. Atsėdėjęs 
keletą metų kalėjime už nepa
klusnumą Stalinui, Gomulka li
ko nepalūžęs ir laikėsi gana 
drąsiai derybų metu. Buvo žino
ma, kad to meto situacijoj Go
mulka rėmėsi lenkų tautos dau
guma, pirmoj eilėj profesinėmis 
sąjungomis.

Žmonės žinojo, kad nors Go
mulka yra senas komunistas, 
tačiau Lenkija jam labiau rū
pi. Rusų vadai, pagąsdinę ir ne
laimėję, sutiko duoti daugiau 
savarankiškumo lenkams. Tuo 
pačiu laiku vyko kruvini įvykiai 
Vengrijoje ir buvo akivaizdu, 
kad Vakarai nepadeda. Užtat 
teko bazuotis vien savo jėgo
mis. Rusai žinojo, kad 28 mili
onų Lenkija, didžiausias iš jų 
satelitų, su 22 armijos divizijo
mis, atkakliai kovos ir gali jų 
kova persimesti į rytinę Vokie
tiją bei kitus satelitus. Lenkai 
žinojo, kad rusų armijos yra 
parengtos, kad laivynas yra 
prie Lenkijos uostų. To pasė
koj pasiektas kompromisas yra 
davęs regimų permainų. Len
kai iš Vengrijos įvykių aiškiai

LIGONIS YRA, VAISTŲ 
NERANDAMA

ir siauro susitarimo.
Tiesą atspėjo anglai. Tačiau fak 

tas, kad žinovų rateliuo
se išdygo dvi skirtingos numonės, 
įrodo, kaip sunku daryti tvirtus 
sprendimus apie Maskvos politiką.
Mūsų ausys ir akys jos vidaus ne
pasiekia. Dali kas gal kiek paaiš
kės iš kalbų prasidėjusiąme UNO Anglams ir bendrai europie- 
asamblėjos posėdyje. J čiams, sakoma, sunku bešališkai

Visgi ’ aišku, kad Maskvos nuo- svarstyti Europos santykius su 
taikos sukietėjo. Ji atmetė Va- Amerika, nes neturtingam gimi- 
karų pasiūlymus nusiginkluoti, ji naičiui juk visada keblu nustatyti 
pradėjo smarkiau nosį Sirijon kiš- savo jausmus turtingo dėdės at- 
ti, ji paskelbė vykusiai išbandžiu- žvilgiu. Kas daryti: ar jį mylėti, 
si tolio raketą. Vidaus reikaluose ar jam pataikauti, ar tiesą į akis 
tartum grįžtama prie Stalino prie drožti, ar ką? 
monių kontroliuoti literatūrą iri Šiomis dienomis Anglijoj išėjo 
meną. Diktatūra galbūt šiuo mo-' anglo John Biggs - Davison kny- 
mentu nori atšokti nuo Stalino | Ra “The Uncertain AUy”, apie 
nuvainikavimo pasėkų: nuo suki-1 kurią Londono “Times" literatū- 
limo Vengrijoj, nacionalizmo pra- ros priedas saiko: 
siveržimas Lenkijoj, nuo iškilimo Ji gražiai patarnauja apleistam

atgautų bent dalį savo iniciaty
vos, bet kaip? Autorius neturi 
atsako. Tačiau, klausimą vis tin
kamai keliant, galbūt atsiras toli 
matančių valstybės vyrų su vaiz
duote, kuri sukurs atsaką. Jei 
nę tai Amerika ar S.S. įkūnys sa- 
ne, tai Amerika ar S.S. įkūnys sa-

V.

matė, kad rusai gali toleruoti 
savo satelitą, kuriame vyrau
tų, kad ir ne sovietinio tipo ko
munizmas, tačiau jie negali pa
kelti revoliucijos, kuri atneštų 
į valdžią aiškiai priešsovietinę 
lr prieškomunistinę vyriausybę. 
To pasėkoj štai jau metus lai
ko turime gana nuvargusiai at
rodančio seno lenkų komunistų 
veikėjo režimą, kuris atnešė 
lenkams naujų prošvaisčių.

Kas ištikrųjų nauja?v •
Turime pripažinti, kad labai 

daug. Iškeliavo maršalas Ro
kosovskis su visais patarėjais. 
Jų nebėra ir lenkų kariuome
nėj. Pati lenkų komunistinė 
policija nustojo savo pirmykš- 
čios reikšmės, lygiai kaip labai 
sumažėjo partijos anksčiau bu
vusio gana gausaus aparato 
vaidmuo. Per pirmuosius metus 
iš buvusių 10,000 kolektyvinių 
ūkių susilikvidavo daugiau 
kaip 8,000. Atgijo privati ini
ciatyva ne tik kaime, bet ir 
meste. Atrodo, kad šiandieninė 
viešoji Lenkijos opinija nėra 
linkusi grįžti į prieškarinę situ
aciją. Pripažįstama, kad stam
bioji pramonė turi likti valdžios 
kontrolėj. Tačiau pripažįstama 
ir smulkesnė nuosavybė net pra 
monėje, tuo tarpu ligi kelių de
šimčių darbininkų turinčioms į- 
monėms.

Nemanoma atgaivinti stam
bių privatinių žemės ūkių, ta
čiau oficialiai palaikomas pri: 
vatus pačių ūkininkų šeiminin
kavimas smulkesniuose ūkiuo
se. Politine prasme negrįžtama 
tuo tarpu į Vakarų tipo demo
kratiją, tačiau Lenkijos eilinis 
pilietis nebejaučia teroro. Spau- 

! dos cenzūra, ypač kiek tai lie- 
j čia rusus, kad jų perdaug ne
įpykintų, valdžios palaikoma, 
bet palyginamai jaučiamas ne
mažas palengvėjinias. Ryšiai su 
užsieniu atrodo beveik norma
lūs. Turistai nesiskundžia ko
kiais suvaržymais Lenkijoj. 
Lenkų piliečiai nesunkiai pa
kliūva į užsienį ir be baimės 
grįžta atgal.

Ypatingas yra religinių klau
simų sprendimas. Aristokrati
nės kilmės Lenkijos kardinolas 
Višinskis, (buvęs arešte prieš 
ateinant į valdžią GomulkaL,, 
buvo tuoj iš kalėjimo išleistas 
ir šie du labai skirtingos kil
mės ir pažiūrų asmenys, bet 
abu susirūpinę Lenkijos liki
mu, rado gana toli einantį susi
tarimą. Lenkijos komunistinė 
valdžia sutiko, kad valdiškose 
mokyklose, kariuomenėje, ligo
ninėse būtų oficialiai atlieka
ma religinė praktika ir vykdo
mas religinis auklėjimas. Iš 
savo pusės kard. Višinskis pa
žadėjo režimui paramą politi- 

1 ne prasme ir to pasėkoj įvykę

įĮHBBBBBBK JANIS KL.IDZEJS

911
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‘tautinio socializmo” sąjūdžių, 
nuo nebetokio Maskvos bijojimo 
Kinijoj ir pavergtuose kraštuose. 
Diktatūra nori parodyti, kad ji 
tiek pat kieta ir tvirta, kaip pir
miau.

Maršalas Žukovas, po įvykių
Vengrijoj, vargu nori nusigink
luoti. Chruščevas gi laukia, ką jo 
rizika pramonės decentralizavimu 
ir dirvonų plėšimu Sibire duos. 
Žmonės nori geriau ir gražiau gy
venti. Jei pasireikštų ekonominių 
sunkumų, inteligentija ir technikų 
sluogsniai sustiprintų opoziciją 
Chruščevui. Vienu žodžiu, dabar
tiniu momentu subėgo gyvas rei
kalas diktatūrai parodyti kietu
mą.

Tačiau rungtynės dėl vyravimo 
viršūnėse dar nepasibaigė. Galvo
sūkis valdyti bruzdančius paverg
tus kraštus ir teikti žmonėms ge
resnio gyvenimo reikmenų neiš
spręstas. Žinovu nuomone, gyvenir 
mas ateityje vėl diktatūrą privers 
šalintis Stalino kelių. Bet gal ne 
šiandien ir ne šį momentą.

JYVENIMO REIKALAS 
PRISPIRS?

Amerikos politikos vadai ir spau 
da Sovietų Sąjungą ragina atleisti 
pavergtiems kraštams varžtus tei
sybės ir žmoniškumo vardu. Da
bar, matyti, prideda ir pačios S.

papročiui šaltai svarstyti anglų - 
amerikiečių klausimą. Britų poli
tikos rateliuose šis paprotys jau 
dešimt metų pamirštas. Bendroji 
autoriaus išvada yra ta, kad Ame
rika vis stipriau ir didėjančiu pa
sisekimu varanti tiek pat kietai 
nustatytą politinį siekimą, kiek 
Sovietų Sąjunga. Jo tikslas yra 
išardyti visas senas politines bei 
ekonomines valstybių sąjungas ir 
sukurti pasaulinę sistemą, kurioje 
viešpatautų laisva prekyba ir 
šioks toks politinis federalizmas. 
Stipriausias nuolatinis šios politi
kos variklis esąs reikalas rasti 
rinkų smarkiajai Amerikos pramo 
nei, sukuriant nelyginant ameri
kietišką pasaulinę ekonominę im
periją.

Autorius nėra nusistatęs prieš 
amerikiečius, tik nori, kad anglai 
pilnai suprastų dabartinę būklę 
pasaulyje, nes pradedant 1846 me
tais jų reikalai via smukę žemyn. 
Sako, jog doros principais “pamo
kymo” karai (kad “balti" turi pa 

i mokyti “juodus” ar raudonus kaip 
gyventi) čia nieko nepadėsią. Au
torius neganėtinai išaiškina, kodėl 

; net planuojama Europos muitu są
jungą ir ausifederavimas išeitų 
Amerikos naudai.

Su knygos teigimais sutikus, 
vistiek pasilieka klausimas: kas 
Europai daryti? Ji gerai supranta 
pavojų suplokltltl Amerikos lr 8

S. sveikatos reikalą, nes JAV įga- g, tarpe. Būtų gražu, jei Europa

(TĘSINYS)
31.

Laimonas matė Andrių tokį liūdną į darbą iš
einant ir iš darbo pareinant. Dažnai jis niūniavo 
kokią nors liūdną dainelę. Vakarais nenorėjo niekur 
eiti, skaitė knygas arba atsigulė į lovą ir ilgai tylėjo 
neužmigęs.

— Andriau, kodėl tu toks nuliūdęs. Ar kokie 
nesmagumai darbe? — klausė Leimonas.

— Tau rodosi, kad aš nuliūdęs? Galbūt. Dabar. 
Taip, skaičiau liūdną knygą. Tai gali būti nuo to ...

— Taip, nuo kaikurių knygų galima išsiverkti...
— Galima. Tos tai yra geriausios knygos. Ten 

yra teisybė. Bet, Laimonai, žinai dar ką? Pasakyk 
man: ką tu manai apie žmones? Na, taip, kaip tu 
juos skirstai? Vertini, supranti, ir taip toliau.

Laimonas tylėjo. Toks keistas klausimas.
— Kaip tai pasakyti... Na, yra svetimi ir ar

timi žmonės, mieli žmonės. Tad — vienus galima 
mylėti, antrus tiktai neapkęsti. Na, taip ...

Andrius nieko daugiau neklausė, ir abu ilgai 
tylėjo. Apie tą patį Andrius prašnekėjo tik po kokio 
pusvalandžio tylos:

— Žmones galima mylėti ir neapkęsti, bet tikėti 
jais neverta Dauguma neverta Anksčiau ar vėliau, 
visdėlto kartą jie tave apvils.

seimo rinkimai atnešė Gomul- 
kai daugumą. Nėra abejonės, 
kad tokį susitarimą vykdant 
iškils visokių nesusipratimų, 
bet kolkas viskas vyksta paly-1 
ginant ramiai. 96 procentai len
kų yra katalikų tikybos. Patys 
komunistai žino, kad ne tik to
liau nuo politikos Btovį žmonės, i 
bet net patys jų partijos na
riai, net slaptosios policijos pa
reigūnai, atlikinėjo religinę pra 
ktiką, mokė vaikus tikybos, 
juos krikštijo ir tuokė bažny-! 
čiose. Užtai nenuostabu, kad 
šiuo metu laisvai veikiančiose 
Lenkijos bažnyčiose, pilnose 
žmonių, labai didelį procentą 
sudaro jaunimas, jau augęs ir 
brendęs komunistinės indoktri- 
nacijos metais, šį faktą gali 
gerai įsidėmėti tie mūsų poli
tikos žmonės, kurie “Darbe” ir 
kituose leidiniuose reiškia vil
tį, kad Jaunoji karta krašte iš
augs tolimesnė religijai. Mūsų 
kraštas, tiesa, ilgiau ir daug 
sunkiau pakelia ne tik okupa
ciją, bet ir deportacijas, tačiau 
jis taip pat katalikiškas ir iš 
turimų duomenų turime pa
grindo tikėtis panašios situaci
jos, kaip ir lenkai, tą dieną, kai 
režimas keisis.

Ką visa tai žada?

Politikoj sunku ir pavojinga 
spėlioti. Tačiau Lenkijos situ
acija yra įdomi. Jeigu panaši 
revoliucija tyliai praeitų ir ki
tose šalyse, komunizmas nusto- Į 
tų savo senojo veido. Ogi atro
do, kad panašios tendencijos 
reiškiasi ir pačioje Rusijoje. 
Negalime mes laukti rusiško 
imperializmo sumažėjimo, ta
čiau galime prileisti, kad ir pa
tiems rusams komunistamB yra 
atsibodę gyventi pastoviame te
rore, pastoviame nepritekliuje, 
kad ir ten palengva įvykiai gali 
vesti į tokį kelią, kaip Lenkijoj.

Šiuo metu sunkiausiai atsa
komas klausimas yra, kokiu bū
du rusai toleruoja Lenkijos į- 
vykius. Kaikas mano, kad tai 
tik laikinis eksperimentas, kurį J 
lydės vėl rusų didesnės repre
sijos. Bet gali ir kitaip būti. 
Gomulka ir jo bendradarbiai ži
no, kad su rusais reikia palai
kyti neblogus santykius ne tik 
dėl politinių, bet ir dėl ekono
minių motyvų. Sakysim, teks
tilės pramonė, ten gana plati, 
žaliavų atžvilgiu tebėra visai 
priklausoma nuo rusų. Vakarų 
platesnė ekonominė pagalba, 
dabartinėse sąlygose vargiai ga 
Įima. Įsileidus į karinį konfliktą 
su rusais, šiandieniniai lenkai: 
žino, kad ęfektyvesnė Vakarų 
pagalba bus tokia pat, kaip bu
vo vengrams. Rusų gi valdovai, 
įsitraukę į ' neišvengiamas vi
daus konvulsijas, imdami vis 
labiau privengti savo pačių vi
suomenės, žino, koks kietas rie
šutas būtų Lenkija atviro kon
flikto atveju ir tam konfliktui 
ilgiau užtrukus ar išsiplėtus, 
net ir Vakarų laikysena gali

būti priversta pasidaryti ryž
tingesnė, ypač kai Vokietija 
būtų stipriau įvelta į konfliktą, j

Tyliosios Lenkijos revoliuci- ■ 
jos metinės leidžia tikėtis, kad 
panaši padėtin gali užtrukti il
giau ir įsitvirtinti už geležinės 
uždangos; pakilo nemažos tau
tos ne tik nuotaixos, bet ir vil
tys į šviesesnį gyvenimą. Sykiu 
jos labai interesuoja betarpiš
kus Lenkijos kaimynus, tebe
sančius žymiai sunkesnėse są
lygose. Nieko neturime perdė
ti. Neperdėkime ir vilčių. Pasta-j 
rasis Gomulkos vizitas pas Tito 
mums nieko įdomaus nežada. 
Šis diktatorius tebelaiko savo 
valdomas tautas gana kietai 
ir jam toli ligi Lenkijos pavyz
džio. Tačiau nuo Maskvos ne
priklausomo komunizmo judėji
mas, paties Tito atkakliai pra
dėtas, kaip matome, gali duoti

ir nelauktų ar net neįtikėtinų 
rezultatų.

Su lenkais mes turime kelių 
šimtmečių istoriją. Esama joje 
nemažai tamsių dėmių, tačiau 
jas šiandien nustelbia bendra 
išsilaisvinimo vizija. Jeigu Len
kijai pirmai pasisektų pasiekti 
visišką nepriklausomybę, Pabal
tijo kraštams susidarytų naujų 
realesnių vilčių nusikratyti ir 
komunizmo, ir rusų okupacijos.

Kai du verslo partneriai visa
dos turi vieną nuomonę, vienas 
iš jų nėra reikalingas...

—W. VVrigley, Jr.

Mūsų nuomonė apie žmones 
mažiau pareina nuo to, ką mes 
matome juose, kiek nuo to, ką 
jie verčia matyti mumyse pa
čiuose. —E. Hubbard

STASYS BARANAUSKAS
'Žavingojo balso tenoras dainuos Margučio Jubilėjiniame 

Koncerte, sekmadienį, spalio - Ostober £7 d.
STASYS BARANAUSKAS išpildys ’ gražių ir naujų lie

tuvių dainų ir operų arijų.
Koncerto programoj taip-pat dalyvauja pasaulinio mas

to operos dainininkė LILY PONS.

Solistus lydės garsusis Chicagos Simfonijos Orkestras (70 
narių), kurį diriguos Lietuvos Operos dirigentas VYTAUTAS 
MARIJOŠIUS.

Margučio Jubilėjinė Šventė bus CONRAD HILTON VIEŠ
BUTY, (didžiojoj Grand Ballroom salėj) ant Michigan Ave. 
ir 8tos gatvės.

Programa prasideda 5:30 p.p.

O1)A — Jau supakuota, pirkite lr siųskite savo Riminėms Į Europą 
Pirkite tiesiai urmo kaina. Jūs gausite geriausią viršutinę odą,!r pa

dus, kurie Įmanomi gauti mūsų krašte. Užsakykite specialius pakietus, 
kuriuose randasi viršutinė oda, padai, pamušalas ir padams pamušalas. 
Spalva juoda. čia yra mūsų kainos auliniams batams:

Jei siųslm Jums * Jei slųsim tiesiog Liet.
2 poros ............ ........................ $25.00 2 poros ................................... $50.00
3 poros ...................... .............. $35.00
4 poros . .. .........................(. $45.00

2 poros ................... .. . . • $67.00
4 poros ................................... $82.00

Mes galime siųsti specialius odos pakietus j Europą su visais mokes
čiais kaipo muitas, paštas, inspekcijos mokesčiai ir supakavimo mokes
čiai. Siuntiniai yra garantu-oti, o Jūsų giminės gaus šiuos pakietus be 
jokių mokesčių- Rašykite mums šiandieną arba atvykite pas mus.

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

Vėl abu tylėjo.
— Bet tie artimiausieji, mylimiausieji to niekada 

nepadarys. Tie, kurie tave myli, ir* kuriuos tu my
li... — pastebėjo Laimonas.

Vėl praėjo kokių dešimt tylds minučių, tada 
Andrius atsakė:

— Ir tie! Tie irgi, jei jie tave yra mylėję tik 
svajonėmis, bet ne gyvenimu.

Vėl tylėjo. Andrius gulėjo lovoje ir turėjo tokią 
nuotaiką, tarsi jame būtų įlindęs kažkas, koks vel
nias, kuris jį kankintų ir varinėtų. Norėjo kur nors 
būti, ką nors šalia savęs sutriuškinti. Buvo nusi
bodę ir knygas skaityti. Pakaušis buvo prikištas 
visokios perdėtos išminties, tarsi sunkaus švino, kurį 
reikėjo ištirpdyti, kad išeitų šaunamieji šratai.

— Laimonai! — Andrius iššoko iš lovos ir su
šuko taip, kad Laimonas išsigando.

Andrius pradėjo juoktis, dideliais žingsniais žin
gsniuoti po kambarį ir deklamavo Fridricho Šilerio 
eilėraštį apie viltį.

— Ar čia • ne teisybė? — jis šaukė, kai buvo
baigęs.

— Teisybė, — sakė Laimonas.
— Tai pamokinimas visiems nusiminusiems vel

niams! Taip pat ir man ir tau!
Na, dabar vėl Andrius buvo įkaitinęs save kaž

kokiom nematomom anglim ir vaikščiojo po kambarį 
taip, ir atrodė taip, tarsi būtų pasirengęs kumščiu 
išmušti skylę mūro sienoje.

— Prisiminkime Fricą Bardą, — jis sakė, ir abu 
draugai dainavo: “Gyvenime, gyvenime, sūpuosi ta
vyje ..

— Ką čia sėdėsim! Laimonai, parodyk man pa
saulį! Eikime kur nors! Saulė dar nenusileidusi! 
— šaukė Jia.

— Tu manai. Gerai! Bet kur nors nuvažiuoti 
bus per vėlu ... Žinai? Nueikime pas Skaidrytę! — 
sakė Laimonas ir jam džiaugsmu spindėjo akys.

Gatvėje jie nusipirko po raudoną tulpę, įsegė 
į švarko atlapus ir tarsi viesulai nudrožė pas Skai
drytę.

Graži mergaitė. Šviesiais plaukais, mėlynom 
akim. Andriui patiko, ji daugiau šypsojosi, negu 
garsiai juokėsi, kaip darė kitos.

Pas Skaidrytę buvo atėję dar kokia pora mer
gaičių, ir jau temo, kai jie išvažiavo į Mežparką.

Pasakojo juokus. Šnekučiavo, vaikščiojo Ki- 
šežerio krantu mėlynoje tamsoje. Kvepėjo ežero 
vanduo, kvėpė jo. pušys. Ežere plaukė laivelis ir dai
navo. Ir jie dainavo. Iš dangaus mėlynės krito 
žvaigždės.

Sunku, sunku pasidarė Andriui. Norėjosi pra
kasti skylę visame šiame grožyje. Andrius buvo 
prie Kišežerio, bet gyveno prie Sidabro ežero ir dva
sioje dainavo dainą:

— Žydėk, žydėk, rugių varpa. ..
Andrius tylėjo ir ėjo liūdnas.
— Supurtykime! — šaukė Skaidrytė ir nutvėrė 

Andrių už rankos.
— Pajieškokime jo širdies! — šaukė taip pat 

Inta ir Vija, įsikibo Andriui į rankas, ir jų minkšti 
plaukai lietė jo skruostus, kai jos išdykusiai pri
glaudė savo galvas prie jo pečių.

Jų išdykumas ir meilumas pamažu pagavo 
Andrių.

Sustojo visi. Klausėsi. Cžė ir skambėjo miš
kas, žemė ir dangus.

Garsai, garsai, garsai.
Į kur jie kvietė?

įBua daugiau)



LONDONO EGZILAI LENKIŠKAISIAIS 
REIKALAIS

Sako, jog lenkai ir vėl yra raudonųjų apgauti. — Reika
lauja Vakarus pripažinti dabartines Lenkijos sienas. — 
Gomulka ir Cyrankiewicz esą oportunistai. — Egzilinės 
vyriausybės noras ne valdyti Lenkiją, bet tik privesti 

kraštą prie pilnos laisvės.
AL. GIMANTAS

Egzilinės lenkų vyriausybės 
Londone ministeris pirmininkas 
Antoni Pajak šiuo metu baigė 
lankyti kaikurias lenkiškąsias 
kolonijas šiame krašte ir grįžta 
atgal, šis politikas, socialistas, 
64 metų amžiaus, buvęs Lenki
jos seimų narys, kalintas rusų 
II Pasaulinio karo metu, šiuo 
metu už savąsias pareigas egz. 
vyriausybėje tegauna vos $15 
savaitinio atlyginimo. Pravar
tu ir lietuviams susipažinti su 
lenkų politiko reveliacijomis, 
kurių jis pateikia gana apsčiai 
lenkiškajai ir amerikinei visuo
menei.

Jis teigė, kad lenkai ir vėl yra 
rusų apgauti. Ekonominis kraš
to gyvenimas priėjęs beveik ka
tastrofinę būklę. Nususo ir tos 
sritys, kurios nepriklausomybės 
metais buvo pačios našiausios 
visoje Lenkijoje s^vo ūkiniais 
pasiekirrta;s Šiaip jau erzilinė 
vvriaiievbė n’ekadn nepripažins 
Tnltos nutarimų, kuriais rem-i 
damicsi komunistai galėjo pasi-; 
lik1 i Lenkijoje, kaip “savosios 
įtakos sferoje” Gi visos Go- J 
rnulkos pravestos reformos te-, 
buvo gelbėjimas tik paties sa
vęs ir partijos Žinoma, tuo pa
čiu jis išgelbėjo Lenkiją nuo 
Vengrijos likimo. Londone esan 
ti lenkų vyriausybė jokiu būdu 
negalvojanti betkada perimti 
krašto valdymą. Ji tėra dau
giau laisvosios Lenkijos simbo
liu. Pagal 1935 m. konstituciją 
tik laisvi rinkimai, lenkams lais
vai pareiškiant savą ją valią, leis 
egzilinei vyriausybei perduoti 
savo kredencialus visų gyvento
jų rinktai valdžiai. Labai aktu
alus ir svarbus yra Lenkijos 
sienų klausimas. Jei Vakarai 
pripažintų Oderio ir Neissės li
niją Lenkijos vakarine* siena, 
tas labai prisidėtų prie rusų įta
kos ir argumentų pašalinimo. 
Kitu atveju rusai save vaizduo
ja lenkams vieninteliais ir tik
raisiais lenkų vakarinių sienų 
gynėjais. Tas pat galiotų ir pu
sei Rytprūsių.

A. Pajak mano, kad JAV tu
rėtų įtikinti Vakarų Vokietiją, 
jog toji sutiktų su dabartinėmis 
Lenkijos sienomis. Žinoma, tai 
būtų labai sunkus sprendimas 
kancleriui Adenaueriui, bet, jei 
jis tam ryžtųsi, tai būtų nepa
prastai svarbus įnašas taikai 
toje Europos dalyje.

Rusai savo ruožtu gudriai ma 
nevruoja su Oderio ir Neissės 
linija tarp lenkų ir vokiečių ir 
betkada gali paaukoti Lenkijos 
interesus, kad įsiteiktų vokie
čiams.

Kalbėdamas tarptautinės po
litikos reikalais, lenkas egzilas 
pareiškė, kad JAV neturėtų į 
sovietų spaudimą atsakyti gra
sindamos karu, bet amerikiečių 
politika turėtų būti paremta tai
ka, drąsa ir jėga, nes rusai su
pranta tik tokios rūšies kalbas 
ar derybas. Stipri ir veiksmin
ga JAV laikysena įstengtų Ru
sijos viduje išlaikyti spaudimą, 
kuris gal ir galėtų atnešti tik
rus pasikeitimus Sovietų Sąjun
gos viduje ar net privestų prie 
eventualaus pavergtųjų kraštų 
išlaisvinimo. Negalima tikėtis 
jokios revoliucijos Lenkijos vi
duje, nes ji būtų kraujuje pa- 
murkdyta, kaip ir Vengrijoje.

Londono vyriausybė galvoja, 
kad ekonominė parama Lenki
jai turėtų būti teikiama ir to
liau su sąlyga, kad Lenkijoie 
pagaminti produktai ir prekės 
nebūtu siunčiamos Rusijai. Prcm 
jeras Josef Cyrankiewicz ir pir
masis partijos sekretorius Wla- 
dislaw Gomulka yra tikri opor
tunistai. Po karo Lenkijos so
cialistai turėjo nemaža vilčių Cy 
rankiewičiaus ausmenyje, bet 
pasirodė, kad tuo metu, kai jis 
sėdėjo vokiečių koncentracijos 
stovykloje, kartu sėdėję komu
nistai kaliniai sugebėjo jį palenk 
ti į savo pusę. O Gomulka dar 
prieš karą išgelbėjo savo gy
vybę tuo būdu, jog jam, sėdint- 
kalėjime kaip komunistui, visi 
lenkų komunistų vadai buvo pa 
šaukti Stalino Maskvon ir vė
liau nužudyti, bet Gomulka, be
būdamas kalėjime, negalėjo iš
pildyti Kremliaus įsakymo.

Nebandant ilgiau sustoti prie 
šio lenkų politiko samprotavi
mų, tegalima pažymėti faktą, 
jog tie dalykai, kurie tik liečia 
teritorinius klausimus, visada 
randa tą patį atgarsį tiek lenkų 
egzilų, tiek Varšuvos raudonų
jų sluogsniuose. Negali būti a- 
bejonės, kad Londono lenkų no
rai Vilniaus ir Lvivo atžvilgiu 
randa kolkas neoficialų atgarsį 
ir gomulkinėje vyriausybėje. 
Šiuose reikaluose nėra jokių 
skirtumų tarp komunistų ir len
kų emigrantų.

ANTRIEJI METAI PRANCIŠKONŲ 
GIMNAZIJAI

Rugsėjo 9 d. pranciškonų gim 
nazijoje Kennebunkporte pradė
ti antrieji mokslo metai. Šiemet 
į šią mokvklą atvyko 40 berniu-1 
kų iš įvairių JAV ir Kanados vie 
tovių. Gimnazijoje veikia dvi 
pirmosios klasės. Ateinantį ru
denį atidaroma ir trečioji.

Mokslo metai pradėti pamal
domis, kurias vienuolyno koply-; 
čioje atlaikė tėvas Jonas Dybu
rys. Jis pasakė ir pamokslą.1 
Po šv. mišių visi rinkisi į gim-! 
nazijos salę, kur mokiniai buvo 
nuteikti mylėti mokslą, laikytis

tvarkos ir supažindinti su auklė
tojais. Gimnazijos direktorius 
tėvas Jurgis Gailiušis savo kal
boje visu smarkumu palietė lie
tuvybės klausimą, ragindamas 
visus mokinius kalbėtis tik lie
tuviškai. Čia lietuvių kalba yra

Paprastieji (nn 
vyzdžiai) tepasilieka mokslin v.- 

1 kams ir pedagogams jų specifi
niams reikalams.” Čia primena 
vokiečių liaudies dainas, kurias 
XIV ir XV amž. muzikai surašę 
j knygą ir užkasę "j archyvo len- 

, tyną”. Argi iš any mano žodžių 
I galima suprasti, kad mūsų tauto- 
, saką (kad ir vadinmą nešvarią) 
į siūliau sudėti į archyvą? Antai 

dr. Jono Basanavičiaus pasakų 
į rinkinius griežtai siūlau padėti 
i mokslininkams ir pedagogams bei 
rašytojams (jokiu būdu neduoti

Pranešimas

PERKRAUSTAU
B A L D L S 

Vietoje ir iš toliau

K. EIDUKONIS
2313 W 9lst St., Chieago, III. 

Tel. l’KescoH 9-2781

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialvbe

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, mv 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

NUO UŽSISENEJUSIŲ 
SKAUDANČIU ZAIZDU 

’R ATVIRU ODOS LIGŲ 
Tie, kurie kenčia nuo HENV. 

ATVIRU IR KKAl DŽIŲ ŽAIZIR, 
nagai, rarotai nfidBtl ,r naktim,r 
ml»entt ne. ,ų iilut.i nSJu.ln. faUĮdoe 
nleiBJImą. Ir akaii’RJIma senų a,v, 
ru ,r skaudžių ftatMų ’lMBklt* 
I.EOin/) Olntment Joe ryityme 
ypalbye. palengvln. jusu sknndip 
mų Ir «ttlfiriit< ramiai miegoti nak 
ti Vartokite Is tapai nuo skau 

' ',*,u nudėvimų Ji talpai paAal'"* 
i nleyaiima IIror vadinamo. UPORIA 

MIS Talpa, pn.AalInn nerABJIms tlgo'
| vadinamo. ITHI.FTK.R FOOT. su 
stabdo džiovinimą odos ,r perpIvAlm 

| ’.n PPitAčiu Tra (Inkams vartoti niv 
UlOstančIo. .uekllslos odos dedlr 
vinių, odos tfthftrtmų Ir t t talpiu 
tinkama vartoti vaikučiams. kada 
pasirodo skaudus lžb#r,maa nuo vy 
stvklu JI yra gera «"ydnol» nuo <•- 
vlrAlnlų odos Ilgų. Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
ct.. »1 16 Ir M.RO 
Pirkite valstlnSseCb, 
rasoj ,r apyllnkSse—
A4,lwankep. W,sr . Oa 
ry, Ind. Ir Detroit, Ml- 
•hl<an arba r adyki 

»»• I r atalųaklte Mo 
ney order 1

L EGI IX). Department D., 
MIR W. Kddy SU Chieago 34, III,

NORBUT'O, vyrų rūbų ir 
reikmenų krautuvė, greitai 
išsikels į naują vietą ir bus
NAUJAUSIA IR GRAŽIAUSIA 

KRAUTUVE
Bridgeporte, adresu 3404 
So Halsted St. (Prie Ler- 
nsrs maisto produktų krau
tuvės ).

ATVYKITE DAR Į 
SENJĮ VIETA,

3358 So. Halstsd ir pasi
naudokite didžiuliu išpar
davimu pigiai nusipirkti: 
marškinių, kelnių, švarkų, 
diržų, kaklaraiščių ir kitų 
vyrams reikalingų reikme
nų.

DIENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJOS MOKINIAI IR AUKLĖTOJAI 

valdžios pripažinta dėstomuoju Dyburys, Rafaelis Šakalys, Bo- ===============
dalyku ir ją visą laiką vartoti naventūra Tamoliūnas. Nuola- V * ’ * ’
įpareigojami tiek mokiniai, tiek tiniu mokinių auklėtoju ir pri-' Jvaip paSlFUOStl
mokytojai. Direktorius pažymė- žiūrėtoju šiems metams paskir- pilietybes ęgZAminams 
■iz^ «,iz» įia+mnritAt. -ii- tas tėvas Rafaelis Šakalys. r / c?jo, kad nuo lietuvybės skiepiji
mo bei saugojimo jaunojoje kar 
toje priklauso ir šios mokyklos 
ateitis.

Atidarius antrąją klasę, šie
met padaugėjo ir mokytojų. Gim

DĖL TO AIŠKUMO
A. GIEDRIUS, Worcester, Mass.

KL. Aš noriu gauti JAV-bių 
pilietybę. Man buvo paaiškinta, 
kad aš turiu pasiruošti egzami-

Ugdant gimnaziją, dabar yra 
iškilęs naujų erdvesnių patalpų
reikalas, kurio nebegalima ati-1 ?ams.iS JAV-bių istorijos ir žino-
dclioti. Tikimasi naująją mokyk a§ turėčiau kreiptis, kad tam rei- 
lą pastatyti šį rudenį, kad at-' kalui galėčiau pasiruošti?

nazijoje dėsto šie tėvai pran- i einančiais metais mokslą būtų I Daugelyje JAV-bių miestų
. , . , .... , . . . veikia specialios viesųių mokyklųciškonai: Jonas Adomavičius, galima pradėti erdviose ir jau- klasėg anglų kajbai įr pilietybės

Gabrielius Baltrušaitis, Jonas kiose klasėse. J. G. egzaminams suaugusiems. Dėl pla
tesnių informacijų šių klasių rei-

. ...................... . ... .... - kalu jūs turite kreiptis į artimiau
sią viešąją mokyklą, 

i Kad ,JAV-bių pilietybę gautų 
1 svetimšalis, turi žinoti svarbiausius 
Amerikos istorijos ir vyriausybės 

J sudarymo faktus ir turi galėti 
Šių metų “Draugo” Nr. 209vaikams), bet tai dar nėra užka- suprasti, skaityti, rašyti ir kalbė-

Juozas Bertulis kietai atsiliepia į simas. Pagaliau arcliyvas nėra ti paprastai angliškai. Pilietybės 
mano straipsnelį “Dėl pusiausvy- kapas, o ir iš kapų kaiką susi- Įstatymas numato tam tikrą išim- 
ros” (“Draugo” Nr. 188). Rašo randame. | tį dėl anglų kalbos reikalavimų,
pamokančią įžangą ir duoda man Juozas Bertulis pabaigoje dabar Jeigu 1952 m. gruodžio 24 d. as- 
“pastabėlę”, kad “matomai neaiš- siūlo nebijoti, nesigėdyti, neuj>- mUo buvo virš 50 metų amžiaus 
kiai aš buvęs pagavęs jo minčių kasti mūsų kuklios, bet^ ideališ-. įr JAV-bese išgyveno iš viso 20 
loginį centrą”. j kos praeities, ir čia pat, dėl didės- j metų, tai jam nereikia suprasti

Taip, galimas dalykas, ,kad ne-1 nio svorio, primena M. K. Čiurlio- ! anglų kalbą, kad pilietybę gautų, 
pergeriausiai būsiu pagavęs tą nio “Karalius” su samanota ba* Visdėlto reikia įsidėmėti, kad kiek 
Juozo Bertulio “minčių loginį cen-'kūžėle rankose. O kurgi mano bu- vienas, iš kurio reikalaujama kai
trą”, nes anas jo straipsnis labai į vo paneigta ta samanota bakūžė- bėti arba nekalbėti angliškai, pri- 
ilgas ir painus. Kalbamasis klau-lė? Priešingai, aname mano valo žinoti Amerikos istoriją ir 
simas mane domina, tai norėjau straipsnelyje yra šie žodžiai: "Tik apie tai, kaip JAV-bių vyriausy- 
ir aš parašyti savo nuomonę. Ir, tai reikėjo pasidairyti po Lietu- bė susidaro.
rašiau, rodos, santūriai, ne na-' va — kokių gražių senų seniau- Jeigu dėl betkurių priežasčių 
vardžių savo samprotavimuose ne- šių ir naujų naujausių sodybų bu- pilietybei gauti prašytojas neturi 
minėdamas, tik pradžioje pasisa- ve, galima pamatyti!” galimybių lankyti dienines ar va
ikydamas, kas paskatino mane sa- Būdinga Juozo Bertulio straip- karines anglų kalbos ir pilietybės 
vo nuomonę pareikšti. Atsipra-; snio Dabaiga: pamokas, jis turi skaityti ir stu-
šau, kur mano samprotavimai pa- j “Kad be reikalo nediskutavus, dijuoti iš vienos ar kelių knygelių 
darė Juozui Bertuliui nemalonu- skaitau, jog šis klausimas yra pil apia Amerikos istoriją ir vyriau-
mo. O štai dabar Juozas Bertulis nai išaiškintas, išanalizuotas, to- sybę. Informacijų apie tai anglų
jau tiesiai man duoda “pastabė-1 dėl, jei dar kas sumanys tuo rei- kalba galite rasti knygelėj “How
lę” ir dar nevieną. Dėl tų nore- kalu duoti užmetimus, neberandu to Become a Citizen of the United
čiaų pasisakyti. • į reikalingu atsakyti.” States”, kurią išleido Common

Jis rašo, kad mano “įrodinėji-! Vadinas, ką pasakiau — paša- Council for American Unitv. Kaina 
mai, citatos mūsų kultūros nešė- kiau, daugiau nelieskite. Ogi ve: $1.00 ir galima ją gauti iš leidėjo 
jų”, esą “pavaizduoti nevietoje”. Juozui Bertuliui iš karto rodėsi —20 West 40th Street,, Nevv York 
O mano straipsnelyje jokių eita- aiškus tas kalbamasis klausimas, ig N. Y.
tų nebuvo. Gale klaustukas ir ka- o Petrui Blozneliui ir Giedriui at- Tuo pačiu reikalu knygų leidyk- 
butės bus korektūros klaida. Ogi rodė svarstytinas. Pagaliau Gied- la “Sūduva” yra išleidusi knygelę 
ir citatos pradžioje nematyti (nė- riui ir do paskutinių Juozo Ber-—i KAIP., PASIRUOŠTI JAV-BIŲ 
ra kabučių^, ir iš minties galima tūlio aiškinimų ir analizų dar pa- PILIETYBEI,, kurios kaina 60 
numatyti, kad citatos toje vieto- sirodė likę neaiškumų. O lig paties | centų. Klausymai ir atsakymai be
je nėra. Be to, be reikalo Juozas dumio tie neaiškumai dar, rodos, tuvių ir anglų kalbomis. Tekstą 
Bertulis paprastus mano teigimus į neišsemti ir dabar i peržiūrėjo teisėjas A. Wells. Ji
vadina įrodinėjimais. Tas žodis--------------------------------------------------------- t gaunama “Draugo” administraci-
čia Derdidelis. ! f***********^**::**^-*-*-*-^**** joje. Pr. Auk

Toliau Juozas Bertulis cituoja Į
mano žodžius: MOVING

A BENIULIS atlieka įvairius 1 
perkraustymus bei pervežimus 
'š tolimų ir artimu atstumų 

Tel. BIshop 7-7075

Aukos inventoriui
Chicagos Augšt. Lituanistikos 

mokyklos inventoriui surinkta au
kų pag3l įvairius aukų lapus:

$1 — A. Juodka; $2 — A. Ta-

DĖMESIO!
GALIMA DABAR Į LIETUVA IR SIBIRĄ SIŲSTI TIK 

NAUJUS RŪBUS IR MEDŽIAGAS. GERIAUSIA YRA 
SIŲSTI MEDŽIAGAS, KAD GAVUSIEJI GALĖTŲ

JAS TINKAMAI SUNAUDOTI.

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. VVEbster 9-2588

CHICAGO 7, ILLINOIS.
Atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto iki 5:45 vai. vak. 

šeštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 4:30 vai. vak.
Sekmad uždaryta.
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mašiūnas, $5 — J. Kuraitytė, A. 
Rimenė, V. Baleišytė, I. Sprindie-I 
nė, Binkis, J. Antanaitis, N. Rei
kalas, J. Gramas; $6 — A. Tama- 
šiūnas, A. Rugienė, K. Orentie- 
nė; $7 V. Bulotas, St. Pe
tersoniene; $8 — M. Rudaitienė/ 
$10 — S. Krosniūnas; M. Pana-| 
ras; $15 — L. Simutis. M. Sta-' 
naitienė: $15.50 — Sapalas; $19

— M. Tamošiūnienė, J. Gaižutis; 
$19.50 L. Kybartienė; — $20 S. 
Plenienė, E. Vilutis, V. Bajoras, 
J O. B.iukus, B. Jonušas; $21.25

A. Gumbinas; $22 A. Ta- 
mašiūnas, St. Juras: $25 — A. 
Šimaitienė; $27 — P Stakienė; 
$29 — A. Lukaševičius; $36 
K. Milkovaitis: $344 — A Rūgy
tė.

«;el f
SERVICESKIP’S 

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — VVALBROOK 5-8202
SEPTEM BER-RUG SĖJO 26, 27, 28 d. d.

GRAND ARMAGNAC 21 yr. old
Imported Brandy ™th

ASBACH URALT « Fifth $5.59

IMPORTED FRENCH BRANDY Fifth $3.29

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

CINZANO VERMOUTH
Dry or Sweet Fifth $.|39

ASSORTED GERMAN WINES Pifth g8c
Case of 12 bottles $1 1.45

IMPORTED FRENCH SAUTERNE Fifth $1.29
Case of 12 bottles $14.95

IMPORTED PORTUGAL Port VVine Fifth $1.69

COINTREAU LIUUEUR or Fifth $4..98

HEINEKENS IMPORTED BEER. Case 
of 24 bottles $725

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namų Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Westem Ave., Chieago 36, III

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

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

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Ch'icago 8, III.

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

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

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVE., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6 1882

. ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

OALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

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

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti Iki $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS N
4071 Archer Ave., į vakarus nuo Califomia Ave.

CHARLES ZEKUS. Sekretoriuii

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai 
šeštad 9 vai. ryto Iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v
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VISSI O KONCERTĄ!
Sekmadienį, spalio 6 d., 5 vai. popiet, Marijos Augštesniosios mokyklos 
salėje, prie 67th Street ir South California Avenue, meno ansamblis 

DAINAVA stato 3 veiksmų muzikinį veikalų ‘‘IŠEIVIAI’.
Veikale nuostabiai gražios St. Šimkaus dainos su kantata "Atsisveikinimas su tė

vyne", masinės jaunimo scenos ir fone gražus Lietuvos gamtovaizdis.
Matysime vaidvbines jėgas, tautinius šokius, ragelių muziką ir mišru chorą su solistais. Solis

tai: DANA STANKAITYTft ir ALGIRDAS BRAZIS.

Dirigentas STEPRS SODEIKA, Reziserius REGIMANTAS DIKINIS, Tautinių Šokių va
dovė IZOLDA RALIENE. Dekoracijos dail. ALGIRDO KURAUSKO. Prie piano VLADAS 
IAKUBECIAS. Prie vargonų ALGIRDAS ŠIMKUS, Rageliai BALYS PAKŠTAS.

Biletai gaunami: A. Tvero laikrodžių parduotuvėje, 2646 VV. 69th St., tel. RE 7-1941, “Daina” Televi
sion Co., 3821 S. Halsted St., CL 4-5665, SL Penčylos maisto krautuvėj, 4501 S. Talman Avė., VI 7-2758.

Kviečiame Chicagoe ir apylinkių lietuvius šiame retame koncerte dalyvauti. Turėsite gražią progą 
pasigėrėti tikruoju lietuvišku menu ir paremti mfisų brolius esančius Lietuvoje, Sibire, Lenkijoje ir Vokie
tijoje. BALFO CHICAGOS APSKRITIES IK SKYRIŲ VALDYBOS

JAV KARINIS PAJĖGUMAS
VLADAS MIN GĖLA, Detroit, Mich.

Šių metų pradžioje pasirodė So- kvti savo karo ūkį, aprūpinimą ka- 
vietų Rusijos krašto apsaugos mi- riuomenės ginklais, apranga ir 
materijos išleistoji knyga vardu maistu.
“Militarizmas”. Redaktorius gene-' 
rolas ir profesorius Puchovskij. I 
Autorius V. Skopin.

Amerikiečiai turi nepaprastą ka
ro industrijos patyrimą. Jie suge
ba pritaikinti ginklus pagal reika- 

Knyga įdomi daugiausia tuo, lą. Jie sugeba smogti skaudžius 
kad joje nuodugniai apžvelgiamas smūgius kaip tik ten. kur jie prie- 
JAV karinis pajėgumas. Autorius šui labiausia skaudūs. Jų karo a- 
tačiau būdamas pats militaristinės viacija pataiko į tuos punktus, ku- 
— policinės valstybės pilietis ne- rie labiausia pažeidžia priešo žy
gaičio, aišku, pasakyti, jog visų ( v v bingumą.
didžiausioji militaristinė valstybė 1 Tiesa, V. Sk. smarkiai kritikuoja 
yra Sovietų Rusija, kuri ginklo jė- amerikiečio kareivio aprūpinimą 
ga laiko pavergusi daugybę valsty- maistu ir, iš viso, rusams nepažjs- 
bių ir tautų, jų tarpe ir Lietuvą, tarną prabangą.
Autorius sako, jog oficialiai mili- Mums yra žinoma, kad pereito 
tarizmas veik visose šalyse yra pa- (karo metu rusų ištisos armijos bu 
smerktas, bet neoficialiai—jis vai- vo maitinamos saujele rugių, krie- 
dina ir šiandien didžiulį vaidmenį. Į čių ar žirnių. Tokio sauso valgio 
Skopin’as militarizmo istoriją na- pavalgę rusų kovotojai užgerdavo 
grineja pradedant žila senove ir vandeniu ir jie jautėsi patvarūs ir 
baigiant 1956 m. Autorius šiam sa ištvermingi. Autorius primena Ko
vo veikalui panaudojo įvairių kra- rėjos karą, kur panašiai kaip ir 
štų bendruosius ir karimus leidi- '■ Il-me Pasauliniame kare, rusų ka
ilius ; net naujausius prancūzų ir a- reiviai, komunistų valdomos Korė- ’ 
merikiečių leidinius — žurnalus. jos ir Kinijos kareiviai turėjo tar-

Kad tas veikalas nėra propagan belę šovinių ir vieną kitą saują 
dinis leidinys, o daugiau ar mažiau sausų ryžių — tai viskas! Tuo tar- 
rimtas Amerikos karinio potenci- pu V. Sk. nuomone, amerikiečiai 
jalo nagrinėjimas, radau reikalo laiko būtinumu daug dalykų, kurie 
pasidalinti su mūsų skaitytojais net europiečių kariuomenėms nėra 
Skopin’o išvadomis ir samprotavi- 1 būtini, kitur laikoma prabanga, 
mais apie galingiausi visais atžvil- | Autorius toliau tvirtina, kad a- 
giais kraštą — JAV. merikiečių puikiai sutvarkytas tie-

„ .•__ ___ i ..*• • kimas kalbamos prabangos ap-
sunkinamas. Jie mano kadKo k”n'S« SSi. jS amerikiečiai lengvapėdiškai (kai- 

kos kapitalas nesuvaidint, slapto
ar viešo, bet visad lemtingo, vaid- tek|jus SiUlsUnitintas 7r perdė- 
mens karo eigoje ir jo užbaigoje. , - - . . 1
Autorius mano. jog Amerikos kraš S...ka~n!;,..T“=: “f 
to gynybos vadovybė yra giliai
persisunkusi kapitalistinio galvoji-

Leonardas Valiukas, Kalifornijos Lietuvių Respublikonų 
pirmininkas ir Lietuvos Vyčių Centro valdybos viee-pirmi- 
ninkas, sveikinasi su senatoriumi William F. Knowlandu, di
džiuoju lietuvių ir Lietuvos reikalų gynėjų, susitikę Cali
fornia Republican Assembly suvažiavime, įvykusiame 1957 
metu rugsėjo mėn. 13 — 15 d.d. Lafayette viešbutyje, Long 
Beach, Calif., mieste. Suvažiavimo pokylyje, kuriame abu 
matome, dalyvavo virš 1,000 asmenų; senatorius William F. 
Knowland pasakė pagrindinę kalbą, iškeldamas komunizmo 
pavojų laisvajam pasauliui ir' pabęėždamas, kad ^AV-bės ir 
visas laisvas pasaulis turi padėti Lietuvai ir visiems kitiems 
komunistų pavergtiesiems kraštams išsivaduoti iš žiauriosios 
bolševikų vergijos.

tija prieš N. Raymondą, Conn.
— Brooklyno LAK įveikė 

draugiškose rungtynėse New 
Yorke viešėjusius So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Dr-jos šachma 
tininkus santykiu Pir-
mą dieną rungtynes laimėjo šei
mininkai, antrą — svečiai bos
toniečiai. E. Staknys — K. Mer 
kis 1:1, abi lygiomis. A. Šu
kys — G. Šveikauskas 0:2, V. 
Kulpavičius — A. Keturakis 2:- 
0, Galminas, Prapuolenis su L. 
Šveikausku 1:1, J. Vilpišaus- 
kas — R. Karosas I17?:1/*, M. 
Slapšvs ir K. Kulpavičius su S. 
Vaičaičiu 0:2, A. Ratas — Alg. 
Ivaška 2:0. Bostono komando
je pasižymėjo jaunieji žaidėjai 
Gediminas ir Leopoldas Švei
kauskai ir Saulius Vaičaitis. 
Bostoniečiai buvo gražiai paglo
boti Brooklyne; už tai padėkos 
žodis tariamas E. Stakniui, A. 
Bagdžiūnui, Jz. Vilpišauskui ir 
kt. LAK darbuotojams.

— Olandijoje užbaigtos mo
terų pasaulinės pirmenybės; lai
mėjo Sovietų Sąjungos koman
da (Ol?a Rubcova ir Kirą Zvor-

kiną) su 1OM»:5I4 taškų. Rumu 
j nija surinko 10*/2 tšk., Rytų Vo
kietija — 10, Vengrija — 8'Ą; 
toliau — Bulgarija, Jugoslavija, 
Anglija, V. Vokietija ir Olandi
ja. JAV į baigmę nepateko; pa
guodos varžybose jos buvo pir
maujančios savo grupėje.

K. Merkis

DROŽLES
Sovietų Sąjungoje visi žmonės 

padaryti diktatūros ratukais ma 
šinoje, bet ta mašina nesisuka 
kaip reikia ir gan.

Varšuvos kavinėse lenkai juo
kauja: “Po savo spalių revoliu
cijos rusai socializmą kūrė ka
pitalistų apsupti, o mes po savo 
spalinės kuriame socializmą ko
munistų apsupti.”

Jei iš Lietuvos nykštukais iš
vykome, kasžin ar milžinais su
grįšime?

STATYBAI 
IR NAMŲ

PATAISYMUI
PRISTATOM
Visokių Rūšių
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITVVINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272

Apkainavimą ir, Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

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

ščiau minėtą pliusą paverčia mi
nusu. Ir jeigu tik fronte (kas ga
li dažnai atsitikti) pasitaikytų, į 
kad ir nedidelių kliūčių tiekime, , 
tas įvykis paveiktų karių moralę!
ir jie gali pasidaryti nebekovingi. ; „ ,T .. .__ ,,
Visose armijose, esą, pirmbje vie- Povilas Vaitonis prašo padė
toje šaudmenys, .ginklai: munici- koti Bostono, New Yorko ir ki-

ŠACHMATŲ ŽINIOS
mo psichologija. Amerikinis gyve
nimas, prekybos ir biržos įtaka 
nepaprastai didelė karininkų sluog 
sniuose. Bandymai (eksperimen
tai) ir rizika yra JAV—kapitalisti
nio krašto bruožas. Ta pati ekspe- ■ ~ . i _ „ . ...* ja ir amunicija ir tik po to mais-1 įn vietovių musų sachmati’nin 

tas ir visa kita. Autorius toliau
aiškina amerikiečiams, štai ką.
Nors amerikiečiai turtingi ir ka
riškai dinamiški, judrūs, bet jie

P. Vaitonio padėka

NAMŲ VALYTOJAS
Nuvalau sienas, lubas lr sienų

popierius.
Nuvalau baldus lr nušvelčiu 

•tašykite šiuo ailresu, prisiųsdami sa
vo antrašą ne tik telef.: PRAI'GAS 
adv. 2278.

4545 W. «3rd St., Chicago 20, IU.

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

Ifi WGEP stoties — Banga 189i 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKT.»D.

.8:46 lkl 9:80 vai. ryte 
9USTAD. 8:80 lkt 9:80 ryte 

SKKMAD. 8:80—0:80 v. r. Ifi stotie*
WOPA — 1400 UI.

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ.
Chicago 29. UI HEmlock 4-2418

VIKTORO K O 2 I C O S 
Lietuviška gazolino stotis ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 S. WESTERN AVĖ. PR 8-9683

rimentalinė rizika pastebima ir 
merikos kariuomenėje. Skopin’as 
patiekia pavyzdį, esą Amerikiečiai 
metė didžiulį kapitalą atominės 
bombos gamybai dar tuo laiku, ka
da dar nebuvo atrasti būtini ir 
pagrindiniai elementai. Autorius 
mano (augštai įvertina), kad a- 
merikieėiai nuolatos šnipinėdami 
prekyboj, gamyboj, išradimų srity
je, bankų piniginėse operacijose, 
(krašto viduje), kad išlaikytų ka
pitalistinėje šalyje būtiną konku
renciją, be abejo, tas šnipinėjimo 
meistriškumas persidavė ir JAV 
kariuomenės žvalgybai ir kontr
žvalgybai. V. Sk. tvirtina, kad šių 
dienų Amerikos žvalgyba, infor
macinė tarnyba ir propaganda e- 
santi savo augštumoj. Jis mini, 
kad paskutinių kelių metų bėgy 
Amerika paruošė 3,000 karinių ir 
7,000 civilinių tarnautojų, kuriems 
buvo išduoti civilinių informatorių 
diplomai. Autorius tvirtina, kad 
amerikiečių civilinis gyvenimas ir 
papročiai daro didelę įtaką ir gink
luotoms pajėgoms — jų vadovybei. 
Amerikoje, esą, griežtai prisilai
koma pelno nepajudinamo dės
nio. “Savikainos įstatymas” visuo
met privalo būti mažesnis nei 
“pelnas”, būtent — šiuo atveju, 
sudaryti priešui nuostoliai. Ir ci
viliai specialistai drąsiai įsako ir 
reikalauja, be to, nurodo kariuo
menės kardo vadams — augštiems 
karininkams, kokie patobulinimai,

kams, sveikinusiems jj su Kana
dos šachmatų pirmenybių laimė
jimu.

:

kestone, Varšuvoje, Muenchene, 
Stockholme ir Buenos Aires. 
1952 m. tarptautinė šachmatų 
federacija (FIDE) suteikė P. 
Vaitoniui tarptautinio šachmatų 
meisterio titulą. Nuo 1950 n. 
tarptautinio meisterio vardą tu
ri dar Vladas Mikėnas.

— o —
— Povilas Tautvaiša, iškiliau

sias mūsų šachmatų meisteris

nemoka taupyti — išlaidus: esą
kare begalinis šaudmenų nėtaupy ' Vaitonio laimėjimu džiaugia
mas ir kt. karinių priemonių be- Mėg mes visi Jis antrąkart iš- 
reikalingas naikinimas neparodo, .
kad amerikietis būtiį susipažinęs kovojo Kanados čempiono titu- 
su drausme; jie perdaug pasitiki lą, antrąkart įkeldamas savo JAV, su kitais čikagiečiais — 
savimi, perdaug išdidus. . vardą į Kanados pirmenybių oer K. Jakštu, A. Zujum, Jankausku

Toliau savo knygoje kalbėdamas . . . • mc?)
apie amerikiečių kolonialines ir l einamąją taurę (1951 ir 1957), 
jūrines karines operacijas, jis aug- kuri įsteigta 1904 m. Nuo 1931
štai įvertina amerikiečių (desanti
nių) išlaipinimų operacijas. Jis iš
kelia intendantūros tarnybos su
gebėjimus. Karo veiksmų inžineri
nis ir sanitarinis aprūpinimas jam 
daro gero įspūdžio. Bet visų augš
čiausia jis iškelia ir įvertina infor
macinę - propagandos tarnybą. 
(Tuo tarpu dažnas mūsų turi ki
tą nuomonę — V.M.)

V. Sk. kritikuoja amerikiečių 
strategiją. Jam atrodo ameriki
nė strategija vra vienšališka. Jis 
pastebėjo, jog amerikiečių karo o- 
peracijų nagrinėjimas parodo, kad 
amerikiečiai yra gerai (net pui
kiai!) pasiruošę karo technikos po 
žiūriu. Bet kartu nepaprastai silp
ni operatyvinės taktikos vykdyme. 
Daugumos atveju amerikiečių ka
riuomenės, laivyno bei oro laivy
no generalitetas, kaip taisyklė, 
pirmon galvon rūpinosi medžiari-

metų Vaitonio vardas yra tamp
riai susijęs su Lietuvos šachma
tų gyvenimu. Tais metais jis lai 
mėjo universiteto pirmenybes 
Kaune, sudorojęs meisterį Vis- 
taneckį ir laimėjęs pirmą vietą 
Kauno šachmatų pirmenybėse 
su lOf'oj’/o taškų. 1932 m. Lie
tuvos pirmenybėse Vaitonis bu
vo antrasis po Mikėno, bet 1934, 
1937 ir 1938 m. Vaitonis buvo 
pirmuoju Lietuvos pirmenybėse, 
pralenkdamas Mikėną ir kitus. 
Vaitonis sėkmingai gynė Lietu-

ir kt. — dalyvaus Illinois vals
tybės šachmatų pirmenybėse, 
kurias apsiėmė surengti Chica
gos latvių šachmatų klubas spa
lio 18 — 20 d. Chicagoje.

— P. Šalkauskas laimėjo III 
vietą Vakarų Australijos pirme
nybėse. Šią žinią skelbia Syd- 
nėjaus “Chess World” birželio 
nr. Pasekmės: I — P. M. Fos
ter su 8'/2:M:, H — Leonhardt 
7 tšk., III — P. Šalkauskas su 
5 U tšk. Viso buvo 10 dalyvių.

— “Boston Sunday Globė” 
rugsėjo 22 d. nr. Kazį Merkį 
vadina “Cne of the premier cor-

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI nauja

RN EEM

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AIR-CONDTTIONER

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

GAZU AR ALYVA

vos spalvas pasaulio šachmatų respondence players in the coun 
olimpiadose 1933 — 1939 m. Fol try”. Įdėta Merkio laimėta par-

mą. pasiaukojimą, ryžtumą, gerą 
po to jie šiek tiek tvarkė operaci- j paruošimą valdyti technines priė
mus uždavinius. ' mones, sporto meilę ir kt.

Amerikiečių) taktika — smog Atrodo, veikalo turinį (kad ir 
kuo galingiausią smūgį (karo tech ■ sovietinio), galima būtų pripažin

ti gana objektyviu, nors knygoje 
apstu vra ir tokių vietų, kurių pro 
pagandinę gaida nutolsta nuo ob- 
jektingumo ir minčių dėstymas 
tampa • nebemoksliškas. Tačiau 
knvgos autorius parodo, jog So
vietų Rusija Amerikos galybę ver
tina, nors gaila, labai gaila kad pa 
ti Amerika žemai lankstydamasi 
prieš Vanką (su Stassenu prieša-

KarinniKdms, KOKie paroouiinimai. nju aprūpįnimu, (tiekimu), o tik 
kokios technikos nauju išradimu tn Helr tvarV5
priemonės būtinos kariuomenei ir
to apginklavimui. Ir niekas ten dėl 
to neprieštarauja.

Šiandien JAV. finansuoja ir ap- nikos ginklais) numatytame žemės 
rūpina’ ginklais Artimuosius, Vi- plota kvadrate, o po to, žygiuok 
duriniuosius ir Tolimuosius Rytus, beveik tiesia linija, be jokiu ma- 
Nuolatos mokslininkai ir strate- nevrų į priekį ir okupuok numa- 
gai svarsto ir planuoja atominės tytą sriti. Autorius mano, kad 
strategijos planus. Daromos mil- 1941 - 1945 metų amerikiečių ka- 
žiniškos išlaidos bazių įrengi- ro prieš vokiečius laimėjimai pa- 
mams. Bet, esą amerikiečiai pa- rėjo tiesiogiai nuo narsių karių, 
miršta, kad vien tik branduolinių Jis mano, kad amerikiečiai suge- 
ginklų niekados nepakaks pasau- bėjo išnaudoti kariu tautinio cha- 
lio užkariavimui. Paskutinį žo- rakterio biąiožus, būtent: vyrišku- kv) save pažemina.
dį esą tars ir būsimame kare pės- ----- - ■ ~
tininkų kariuomenė.

V. Sk. manymu, amerikiečiai vi
riau pirma stengiasi tobulinti ap
ginklavimą: kad jis būtų moder
nus, išradimo požiūriu naujas ir 
galingas. Karo konstruktoriai j 
sprendžia karinius uždavinius la- Į 
blausia racionaliai ir pigiai. Ame- j 
rikiečiai visą kariuomenes aprūpi
nimą stengiasi standartizuoti. Aiš- 
>u tas žymiai palengvina pėstinin
kų kariuomenes ir laivyno karines i 
operacijas. Bet visiškos standarti- ,
Zftcijos autorius nepagirta. Jis ma
lto, kad buržuazinių rinkų ir tarp
tautinės prekybos akivaizdoje pil
na standartizacija neįmanoma. Ta- j 
Čiau tos pastangos daug padeda 
karui ir apsaugoja jo gyvybę. Jis 
visdėlto pripažįsta, amerikiečiai v- ! 
ra tikri meisteriai — specialistai 
transporto, ūkio ir sandėliu tarnv- j 
hoje (intendantūra). Esą neįmano- j 
mai greit amerikiečiai sugeba tvar-

Atliekame dideliu: 'r ir žus automobilių remontus Lyginimas. d« 
žvmas Elektrinis suliedinimas Parduodame automobiliu ialir 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA“
Sinclair gazolino stotia “PAGALBA” — A. Stanevičlna. Sav

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAIbrook 5-5934

MOVIHC MOVINC

SbjttJSNS KMtoUSTftįįį
IŠ TOLI IR ARTI 'M

NAUJI DIOSLI TPOKAI-NAUJAUSI KNAUSTMO (PANK/AJ 
UjOU KIŠTŲ PATYRIMAS - PIGUS IN SĄŽININGAS PATAPNAV/MAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
<?022 W. 69St CHICAGO 36, ILL T«l. WAIkm«k 5-920$

63rd STREET SPECIAL

B & M CLEANERS
2043 W. OSrrt St. PR 0-8510 

10080 S. Kedzie, Evergreen Park 
OArden 2-0084

Pilnas siuvėjaus patarnavimas. Visas 
darbas atliekamas vietoje.

Visi rūbai gražinami plastikiniuose 
maišuose. Paimame ir pristatome.

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, III. »

TOwnhall 8-6670 
Bishop 2-8429

ANTANAS LIGUTIS. aav.

ASa. ^-1 IV. VEBVJLl.B 'JiilK’Il’
J. G. TELEVISION OO. • 2512 W. 47th Str. • FRcntier 8-1998 

PATARLE SAKO: GERAS PATARIMAS

BRANGESNIS UŽ AUKSĄ
Ateikite pasitarti 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 kasdien Iki t> vai., pirinau. ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

mok’"*

Augštą

MIDLAND
1 Savings and Lo-in 

Assoeiation
n I N SU R t D u

re k 40 mftu 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA m 

3 PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

• E NDtOVE

4038 Archer Aveeee Tai. la3-&m* 
AUGUST SALDOKAS Pi»«l

Jau laikas užeiti į...
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

e DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

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

INSURED

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

2202 WEST CERMAK ROAD Virginia 7-7747
CHICAGO 8, ILLINOIS

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

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

Taip pat didelis pasirinkimas naujausiu ir moderniškiausių 
rakandų, TV, vėsintuvų, šaldytuvų, pečių, veidrodžių lr kt.

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

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Telef. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

I* oLZTji ,I
!«■

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ 1

CRANESAVINGS
2656 VVEST 47th STREET LAfayette 8-10M

B. R. Pietkietricz, prez.; E R. Pletkleiriet, sekr. Ir advokatas
Mokame aiikAtua dividendu*. Keičiame čekiu*. Pardundame tr perkame 

valstybe* bonua. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami iiąskaitą tiandien. Apdrausta iki R i 0,000.

Darbo ealandoa: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 lkl 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 lkl B; treč uždaryta, o fiekt noo 9 iki vidurdienio.
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PAJIEŠKOJIMAI
Jieškomas ANTANAS BAUB

LYS, s. Andriaus, kuris anksčiau 
gyveno Chicagoje. Jis pats, arba 
žinantieji jo dabartinį adresą, ma
lonėkite pranešti: Stasys čižikas, 
4606 S. Albany Avė., Chicago 32, 
Illinois.

1936

Jieškomi broliai: JONAS BUT
KUS ir JUOZAS BUTKUS, sūnūs 
Juozo Butkaus ir Onos Greičiūtės 
Butkienės, kilę iš Lenkčių II-o 
kaimo, Eržvilko vals., Tauragės 
apskr. Į Ameriką atvyko apie 1904- 
1013 m. Jieško Butkų sesutės sū
nus. Rašykite šiuo adresu: Ka- 
zaksaja, S.S.R., Karagandinskaja 
obl., Saran — 3 Volnij poselok, 
Greičius, Jonas, Juozo,, Russia.

Jieškomi giminės iš Lietuvos: 
1) PRANAS RIMŠA, kilęs iš Rie
tavo miestelio. 2) ONA VIRZIN- 
TIENfi, mokytoja, gyvenusi Rie
tave, Druopštų km. 3) NEPALE- 
ONAS ZAJANCAUSKIS, kilęs iš 
Karklėnų (?). Rašyti adresu: A- 
leksandra Eivaz, 122 Downing St., 
Yonkers, New York.

Jieškomi — 1) VINCAS ZA- 
PALSKIS, gyv. Detroite, jieško gi 
minės iš Sibiro. 2) JONAS - JO- 
HAN ST AKUTIS, seniau gyv. 2435 
S. Leavitt St., Chicago, III., jieš
ko brolis Pranas Baikauckas iš|v ,. ...
Liet. Linkuvos rajono, Triškonių i Vokietijos, 
km. 3) PETRAS STROCKIS, gyv. i Dimsa Jonas- K 
Pennsylvanijoje, jieško brolis Jur
gis iš Lietuvos, Linkuvos raj., Tri
škonių km. 4) JONAS JALINS
KAS ir MYKOLAS JAŠINSKAS, 
kilę nuo Biržų, prieš II-jį karą 
gyv. Triškonių dvare, Linkuvos v„ 
jieško sesuo šešplaukiene iš Lie
tuvos. 5) BALTRUS BORŽA, gyv.
Philadelphijoje, jieško Pranusė Lu 
gauckaitė iš Lietuvos, Pakruojo 
rajono, Mažeikonių km. 6) DR.
PAULAUCKAS, prieš II-jį karą 
turėjęs Pakruojaus mieste ligoni
nę, jieško buv. ligoninės tarnauto
jos iš Pakrojaus. Dėl informaci
jų kreiptis — A. Baika. 883 E. i 
Broadvvay, S. Boston 27, Mass

Berdžentis Anneliesė, gim.
met..

Berdžentis Hannelore, gim. 
met.,

Buntinienė Greta, gim. 1903 m., 
sausio mėn. 4 d.,

Buntinas Valteris, gim. 1925 «n., 
Buntinas Albertas, g. 1928 m., 
Buntinas Alfredas, g. 1932 m.. 
Ginkis Petras, gim. Lietuvoje, 

Paskutinės žinios 1947 m..
Cinkienė (Sakalauskaitė) Kot

ryna,
Čaplinskas Zigmas, gim. 1916 

metais,
Detmanaitū Ona,
Dahm Bruno, gim. 1910 m. gruo 

džio mėn. 18 d. Paskutinės žinios 
iš Vokietijos,
Daniulis Eduardas, gim. 1902 m. 

lapkričio mėn. 12 d..
Drauginis Kazys. g. 1921 m., 
Donašius Martynas, 

m. vasario mėn. Paskutinės ži
nios, iš Lietuvos

Dailidonis Leonas, gim. 1909 m.
Paskutinės žinios iš Lenkuos.

Danilevičius Jonas, Lietuva, 
Degutis Jonas. 53 m. Paskutinės

žinios iš Vokietijos,
Dulinskas Bronius, s. (Vlado) 

g. 1910 m. gruodžio 19 d..
Daržinskas Alfonsas. ,g. 1909

m. Paskutinės žinios iš Anglijos, 
Daukinienė Juzų. Paskutinės 

žinios iš Vokietijos,
Dilba Valteris, g. 1901 m. lapk
ričio 12 d. Paskutinės žinios iš

1936
CLASSIFIED AND HELP WANTED AD V EHTISEMENTS

REAL ESTATE
d nauj. nu*., ik. |K> 3 in. 3l»—22,800 
1 h. 5 k., II a. 7 k., 2 kar. Kar.SI7.MHI 
Grosery krautuvė ir 3 kam. 310,008 
Turime ir daugiau numų pasirinkimui 
Tarpininkaujame Bt'Tl'S išuuoniuoti
S.A. AGLINSKAS Real Estate

MM» \V. 00 St. HE. 4-82H2

Prieš pirkdami ar parduodami na
mus, biznius, sklypus ar ūkius 

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC
2405 VV. 51 St. VV Albrook 5-5030 

192?|PR<»pect 8-3579 (vak. ir sekm.)

Med. 2 a., II a. 5 dideli kamb.. 
centr. šlld. ungl., garažas. *14.500.

Mūr. 2 b. po 5 k., centr. šlld. ga
zu. garažas. *28,000.

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

______REAL ESTATE

U KAMB. MCR. REZIDENCIJA
ti metų. 37 pėdų sklypus. I>u blokui 
nuo Muruuette parko, šildymas guzu. 
2 karų garažas. *lti,500. A. Katilius. 

APIE *0,000 ĮMOKĖTI
Uražus. beveik naujus mūro namas 

su garažu.Gazo šildymas. Daug prie
dų. Arti mūsų ofiso. Savininkus turi 
greit parduotų Volodkevičius.

DIDELEI ŠEIMAI
Pajamų numas. 1x6 lr 2x3. Aut 

alyvos šildymas vandeniu. 2 auto ga
ražas ir dar 25 pėdų sklypas šulia. 
Viskas tik *28,500. A. Sirutis. 
MARQPETTE MA.VOlt, arti 83-č4ok

5 kamb. mūr. buugalow su uždaru 
porčluui. šildymus kurštu vandeniu. 
Kūsyj dar vienus kamb. su patogu
mais išnuomotus už *35 mėn. Dvigu
bus garažas. *18,500, arba priimtinas 
pasiūlymus. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 VVest 7 lst Street 
Visi telefonai: WAlbrook 6-0016

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
TeL CLiffside 4-7460; Rea 

YArds 7-2848

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

įvairios žinios1916 m. Pasku
tinės žinios iš Anglijos,
Ditkristas Albertas, g. 1907 m. 

rugpiūčio 3 d. Paskutinės žinios 
iš Italijos,

Delhasz Gotfridas, g. 1924 m. 
liepos mėn. 23 d. Paskutinės žinios j 
iš Čekoslovakijos,

Dubra Jonas. g. 1915 m. Pasku- i . .... . ... , .
tinės žinios; iš Vokietijos, Gražiai atsiliepta tik kaip apie

Endrijauskas Pranas, (Otto), I sąjungininkų armijų vadą II Pa- 
1919 met. gruodžio mėn. 11 d., saui kare ir Genevos konferenci-

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

REAL ESTATE
Marųuette lr Brighton parke 

Mūr. 2 pt. po 2 mieg. c. iii.—*30,200 
Mūr. 2 po «, c. šild., gar, nupigintai 
Mūr. 3 apt. kraut., c. š. gar.—313,500 
Med. katedi. 4 kb. š. šlld.—014.SOO 
V ra gorų maisto krautuvių, labai pig. 
k ra pigių ir ĮK-lulngų namų sąrašas

BUDRECKAS Realty
4081 Archer Avė., LA 3-3384

BRIGHTON PARKE:
Mūr.-med.: 5 ir 6 kamb., šildymas 

dujų pečiais. 50 p. sklypas. mažas 
jmokėjimas. kainu tik *12,500.

Mūr. 4 butai: 3 po 3 tr C kainb., 
centr. alyva šildymas, 276 dol.. paja
mų j mėn. ir sav. 6 kamb. outas, ge
rai prižiūrėtas namas.

Mūr. 2 po 6. centr. šua. vienam bu
tui, 30 pėd. sklypas, netoli nuo mo
kyklų, kaina *24,500.

GAGE PARKE:
Mūr. namas su krautuve ir 4 kmb. 

butu: automatinis šlld. modernus bu
tas. patus sklypas, žema žaina.

SV. KRYŽIAUS PARAPIJOJE
Med. 6 butai po 5 kmb. su vonio

mis lr vandens šildytuvais. 240 paj. j 
mėnesj, numas gerai aptaisytas, kai
na *18.500.

SIMAITIS REALTY.
2737 W. 43rd St., CL 4-2390

5600 SO. MAPLEVVOOD

REAL ESTATE HELP WANTED — FEMALE

• Prezidentas Eisenhoįveris 
Sovietų Sąjungos i
je. Sovietų didžioje enciklopedi-1 gius. pilna kaina *26.500. 
joje, 48 tome, įdėta trumpa pre
zidento Eisenhowerio biografija.

Emilija Bielevičienė, gyv. Gor
kio g-vė 11-15, Vilniuje, Lithua
nia jieško: 1) savo dukters MARY 
TĘS BIELEVIČIŪTES, išvykusios 
į Vakarus 1944 m. iš Kauno. 2) 
savo dvieju seserų: MARIJOS 
BENDORAITIENES, ADOMO 
BENDORAIČIO ir jų vaikų, AL
DONOS BENDORAITYTES ir A- 
DOMO BENDORAIČIO. Kilę iš 
Kuktiškių km., Javaravo vals., Ma 
rijampolės apskr. Iš Liet. išvykę 
į JAV prieš I-iį pasaulinį karą. 
ANELES ŠNEIDERIENES, jos vy 
ro AUGUSTO ŠNEIDERIO ir jų 
vaiku ONUTĖS, MILIUTĖS, RA
MUTES, RITOS ir ALGIRDO, ki
lę iš Kuktiškių kaimo, Javaravo 
vals., Marijampolės apskr. Dingę I 
be žinios paskutiniojo karo metu. 
Jieškomieji. juos pažįstantieji, ar
ba žinantieji jų likimą, prašomi at 
siliepti tiesiog jieškotojai, arba 
Pranui šimelaičiui, 1271 Allard 
Avė., Verdun - Montreal, P.Q. Ca
nada.

Iš Lietuvos yra jieškomas JUR
GIS GRICEVIČIŪS. atvykęs įl

jos (1955 m.) dalyvį. Iškritikuo
tas už vadovavimą JAV imperia
listiniams sluogsniams, kurie 
1956 m. Vengrijoje sukėlė revo
liuciją, ir Artimųjų Rytų doktri
ną „pasmaugti ūkiškai arabų 
valstybes".

Endrijauskas Bruno, g. 1911 m., 
Endrijauskas Herta, (Erika), g.

1911 m..
Endrijauskas Pranas, g. 1886 

m. balandžio men. 20 d. 
Endrijauskas Marija, g. 1893 m., 
Endrulis Kotryna, g. 1926 m. 

geg. mėn. 21 d.,
Flecks Ona,

(lobą Herbertas ir jo žmona Ele
onora,

Grigaitienė (Kubokienė),
1912 me..

Grabauskas Ona g. 1877 m.. 
Grimali9 Kasperas, ,s. (Anta

no),
Gebenas Jonas, g. 1915 m. ba

landžio mėn., 3 d. Paskutinės ži
nios if Vokietijos,

Gendatis Karolius, g. 1912 m.,
Gečas Konstantinas, g 1925 m., 

balandžio 11 d. Paskutinės žinios 
iš Vokietijos,

Golubka Jonas, g. 1920 m. ko
vo mėn. 12 d.,

Grigolaitis,, g. 1904 m. rugpiū
čio. mėn. 8 d. Paskutinės žinios 
1947 m. iš UdSSR,

Gylys Juozapas g. 1921 m..
Ga liekas Antanas, g. 1925 m. s. 

(Jono),
Gecevičius Galina ,g. 1926 m. 

spal. m. 8 d. Paskutinės žinios iš 
Lietuvos,

Galiauskas Alfonsas, g. 1926 m. 
s. (Alekso). Paskutinės žinios iš

Ike pasveikino
NEWPORT, R. I., ruge. 26. — 

Prezidentas Eisenhovveris vakar 
pasveikino žydus, kurie pradėjo 
Naujus Metus.

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” spaudos reikalams at
siuntė šie asmeny*:

JAV po II-jo Pasaulinio karo. 2i 
nantieji jo adresą, .arba jis pats, Vokietijos,
prašomi neatidėliojant pranešti Gerulis Viktoras, miręs 1956 m. 
Pranui Šimelaičiui, 1271 Allard Australijoje. Pajieškomi giminės^ 

Oriška Jonas, g. 1908 m.. 
Giršaitė Elena (Firsch), gim. 

1922 ai. balandžio mėn. 15 d., 
Grimulaitis Leonas, g. 1933 m.. 
Grimlaitienė Anastazija, gim. 

1905 met.,
Grimulaitytė Cecilija (Alytė), 

gim. 1936 m.
Gudelis Vytautą^. g. 1927 m.,

Avė., Verdun, P.Q., Canada.

Pajieškojimai
Per Tarptautinį bei Vokietijos 

Raudonąjį Krvžių pajieškomi šie 
asmenys:

Arinauskas Juozas, gim. 1897 
m. gruodžio mėn. Paskutinės apie 
jį žinios iš Argentinos,

Aranauskienė Stasė, paskutinės 
žinios apie ją iš JAV,

Andrigaitis Jonas, gim. 1920 m. 
1943/45 mtet. gyveno ir dirbo Aug 
sburge. Išvykęs į Australiją,

Anys Karolius, gim. 1901 met. 
rugsėjo mėn. 19 d. Paskutiniu lai
ku tarnavo vokiečių kariuomenė
je.

Arlauskas Kazys, gim. — Gyve- 
Anglijoje,

Arnašius ir tėvas
Artimavičienė Marija, gim. 1901 

met. Lietuvoje. Keturi vaikai: Ru
dolfas, Ona, Seimą, Uršulė. Pas 
kutinės žinios iš Thuringijos,

Augustinas Pranas, gim. 1901 i 
met. liepos mėn. 3 d. Neuendorf,

Balkus Antanas, gim. — Pasku
tinės žinios iš Australijos

Balkus Kazvs, gim. 1922 met. 
kovo 3 d. Lietuvoje,

Barčys Kazvs, gim. 1920 met. 
birželio mėn. 10 d. Lietuvoje. Pas i 
kutinės žinios iš Vokietijos,

Bendigienė Ona. (Juškaitė) gim. 
1885 met. geg. mėn. 23 d. Weyno- 
then/jQstpr.,

Bendigaite Lota, gim. 1927 met. 
Paskutinės žinios iš Talheimo,

Bagdonienė Jadvyga (Bendig), 
g’m. 1909 met. liepos mėn. 17 d.,
B-'rmanienė Morta (Bruder), g. 

1902 met. rugpjūčio mėn. 6 d. Pa
skutinės žinios iš Lietuvos.

Bormanienė Lvdia, gim. 1922 m.,
Rormanaitė Morta ir Mėta,
Balasevičius Adomas, gim. 1913 

met. vasario mėn. 20 d.,
Balionis Petras, gim. 1911 met., 

lankrfčio mėn. 11 d., 1947 met., iš- 
wVoq į Kanada

Rnlkus Kazimieras, paskutinės 
žirinp j* Austraiiios,

Bieliukienė (černevičiūtė) Jad- 
vv"a p’’m. 1920 met.

Rikulėius Juozas, gim. 1895 m. 
(1897).

Bilevičiūtė Birutė, gim. 1924 m., i 
vasario mėn. P d.

Bilevičiūtė Danutė,
Rllevičius Vincas. 60 met.. i
Rtnž.nttis Jurgis, 60 met.,
Ratflltls Pranas iŠ Lietuvos. |
Barkovoklenė Marija, U.S.A., į
Berdžentis Kristupas,

Visais pajieškomų reikalais prašo
me kreiptis į PLB Vokietijos Kraš
to Valdybų šiuo adresu:

Litauisches Zentralkomittee 
In Deutschland,

Ua^einenheim a. d. Bergstraese 
postfach 233.

W estdentschland

__ _ __ Mokyklos reikmenų krautuvė ir už- 
2 autom. 1 kandinė. Pajamų *40,000 j metus, 
rankpini- • Gražus 5 kamb. butas užpakaly krau- 

I tuvės. 2 autom, garažas. Rūsys, visas 
KITUR. 2-jų augštų mūr. Liųuor apstatytas. Duokite pasiūlymų, 

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 namų *24,000.

2 augšt. medinis 2-6 ir 3 krųb. Cot- 
tege. 50 pėdų sklypas su *135.00 mė
nesinių pajamų ir savininkui butas.
Aluminum langai, garažas pilna kai
na *17,000.

šv. Kryžiaus parapijoje 2 augšt. me 
dinis 2-4 kamb. gazo pečiu šildymas.
Kaina *13,900. Brighton Parke arti mokyklos, mfi-

PAS1TEI RA ŪKITE mūsų namų ri,nls su rūsiu, šildymu lr pastoge, 
i „..i----- -  2 po 6 k. Garažas.

ROY H. SEVVARD 
RElianoe 5-6895

CICERO. Mūrinis 4 butų — 2 
po 4 k. ir 2 po 3 Ik. Alyviniais pe
čiais apšild. Pajamų $3,000 me
tams. Jokių išlaidų, viskas pilnai 
atremontuota. $31,900. SVOBODA, 
6013 Cermak Rd. Bishop 2-2162.

surašė Ir Įsitikinsite gerais pirkiniais ! sklypas

VARPAS Real Estate
Insurance Notary Public 

501« So. VVestirn Avė.
PRosp H-2234 arba HEm. 4-7OS5
Atdara kasdien 'fluo 9 iki 9 vai..

Lietuvių R. Kat Susiv.
Chicagos apskr. per p.
Budrį ................................$5,00 augštas. Tel.
Ag. Kalinauskas........... 7.96 iki_Į£_v_v.
J. Valiulis............................ 1.00
Dr. P. Gailiunas ........... 2.00
Juozas Kaklauskas . . . 2.00

šeštad. ir sekmad. nuo 9 iki 5 v.

tyHKKKmOOOOOOOCKIOOOOOOOOO
KADA NORITE PIRKTI AR 

PARDUOTI NAMUS
Kreipkitės i

SUPItYCH KKAL ESTATE 
0407 8. Kedzie Avė. WAIbrook 5-32ib 
AGENTAS ALEX KANAVEKSKIS 

00-0-00000000000000 POPO OOOOCH

SAV. parduoda’ naują mūr. mo
derniai įrengtą namą. 5 ir 4 k. 
4423 S. Maplewood Avė. $32,500. 
Kreiptis 4515 S. Rockvvell St., 2-as 

FR 6-3496, nuo 6

| vakarus nuo Brighton Parko mo
dernus 8 m. mūrinis. 4 ir 3 k., įreng
tas rūsys. Centrai. šlld. gazu. Gara
žas. Nupiginta iki *23,300.

Goge Parke, švarus, 4 butų kampi
nis, mūrinis. Pajamų *4,800. Priima
mas geras pasiūlymas.
KITIJR: *•

Mūrinis be šildymo. 5 butai ir ta
verna. Pajamų *350 j mėn. Mažos 
išlaidos. Įmokėti tik *6,000.

Netoli Marųuctte Parko, modernus 
medinis — 2 po 6 k. Ir 3 k. rūsy. 
*16,000. Jmokėti tik *3,000.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayetto 3-3881

Ačiū spaudos bičiuliams.
“Draugo” administracija

AUKOS UŽ KALEPJŪRIU
Ui
šie

“Draugo”
asmenys:

kalendorių atsiunti

KAS norėtų pigiai įsigyti 2 po 6 
kamb. modern. namą, 66-os ir 
Washtenaw Avė. aDylinkėj. skam-1 
binti dar šiandien. J. Stonkui, RE-1 
public 7-9400.

McHENRY, ILLINOIS
McCullom Lake. Neužbaigtas 

namas. Mainys į sklypą. “Restriet
ed”. Slavų apgyventa apylinkė. 
Kreiptis į Marsha.

Tel. BEverly 8-4900.
M. Petravičius ........ 1.00

2.00 
1.00 
1.001

Zigmas Gumbi nas . .
Mrs. K. Kamarauskas 
Mrs. J. Pawlowsky . .

Ačiū geradariams.

‘Draugo” administracija

MtHhkih" hraiior ’’

BUILDING & REMODELING

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
■taigoje perkant ar pardeodant, jū- 

sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL IMATE SALES 

3000 W. 50th St. Tel. PRospect 8-6464

PADEKIME ARTIMIESIEMS LIETUVOJE 
IR SIBIRE » «

Siunčiame j Lietuvą, SSSR ir kitus kraštus Anglišką me
džiagų, avalynės, vaistų ir maisto siuntinius, taipgi mašinas, mu
zikos instrumentus ir< kita.

SPALIŲ.MftNUO — GERIAUSIAS KALfiDINIŲ 
SIUNTINIŲ IASIUNTIMUI.

VĖL DIDELI KIEKIAI Ir LABAI NUPIGINTOS KAINOS!
No. 7 — !<• sv. cukraus, I No. 49 — 22 sv. bruto *30.75

10 sv. taukų ...................... *16.25 j Sūrio 1000 Or.
Sviesto 850 Or.
■šokolado tOOO Gr.
Amerlk. cl«nvr«čių 60 
Kakavos 456 Gr.
Kavos 4 66 Gr.
Medaus 1868 Gr.
Pieno miltelių 1368 Gr 
Kepimui alyvos 1500 Or.

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. PRctspect 6-0883

Kalbame lietuviškai

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR

ST. J17R44IO PARAP.
Jei jieškote pajamų namų. su ma

žu jmokejiniu pirksite 3 augštų pa
jamų namų labai gerame stovy. Žie
miniai langai, sieteliai, spintos virtu
vėse. geros mėnesinės pajamos. Ne- 

1 brangi kaina.
BRIGHTON PARKE:

Tiktai *12,500! 2 po 4 kamb., pui
kiausiame stovy. Pastogėje užbaigtas 

i kambarys. Visas naujai tinkuotas, 
gražiai apsodintas, 2 autom, garažas,

I j viršų pakeliamos durys. Atsiliepkite
tuojau. Greit bus parduotas.

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

SAVININKAM PARDUODA NAMĄ 
W»"Mem Springs, III.

Mt. Francis Xavier’s parap. 6 k. 
mūr. ranch. 3 m. senumo. 2 mieg. 
k., pilnas rūsys, gazu apšild. "Over- 
head plumblng". Keramikos koklių 
vonia. “Bullt-in”l elektrinė krosnis lr 
orkaitė. Attic fan, garbage dlsposal, 
spintos virtuvėje, ąžuoliniai papuoši
mai, valgymui vieta virtuvėje. Dideli 
kamb. Sklypas 60x136. Židinys. Pra
šo *27,000. Tel. CHEsnut 8-1042, su
sitarimui.

EVERGREEN PARK
GRAŽUS 5 kamb. “face brick”, 

mūr. namas. Gazu apšild. Rūsys,
Stato rezidencinius ir komercinius garažas. 50 pėdų sklypas, apsodin- 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen- fa*- Arti mokyk, bažn., autobusų.

sav. 9339 S. Clifton, tel. GArdenduoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak VI 7-4229 

Namų tel. Itlshop 7-3340 
2737 U’cst 43rd Street

2-1520

No. 8 — 20 sv. cukraus *11.61

No. ti — 
taukų .

20 sv. kiaulinių
*20.90

No. 3li — 20 sv. kvietinių
miltų . *10.85

No. 35 — 10 sv. kumpio,
B sv. Malami ir 5 sv. 
bucono ............................... *32.75

No. 38 —- 20 sv. ryžių . . *18.25

No. 46-22 
barono

sv. brt. 9 dėž.
*28.56

No. 47 -
.kumpio

22 sv. brt. 9 dėž.
32.88

No. 48 - 20 sv. Malami *30.94

No. 58 
llškų

- 22 hv. bruto an- 
■nedžiugų ............... *65.54

Juodas šilkui pamušalui 54 inčų 
platumo, 5 yardat. Paltui medžia
ga, 75% vilnos, pilka, ruda ar mė
lyna. 3 y. 4 medžiagos vyriškoms 
eilutėms, 75% vilnos, pilka lygi, 
Juoda, ruda ir mėlyna dryžiuotos. 
14 y.

Vist siuntiniai pilnai apmokėti 
ir 100% garantuoti, tik Į Sibirą 
pridėti *1.40 už paštą maisto siun
tiniams tr *1.80 kitos rūšies siunti
niams.

PATRIA GIFT PARCEL C0.
3741 Weat 26th 8L, Chicago 23, OI. USA Tel. CRawford 7-2126 
3305 S. Halsted St. (Alfonsas Kavaliauskas). Tel.: LA 3-2021.

0909 Superlor Avė, Cleveland 3, Ohln (Brunius Braiuiis),

together...
tohelp 

.more

Perskaitę “Draugą” duokite 

jį kitiems.

Švnč. P.M. Gimimo parap. sa
vininkas parduoda 5 kamb. mūri
nį namą, galimybe įrengti daugiau 
kamb. Keramikos koklių vonia ir 
virtuvė. Ąžuoliniai papuošimai. 2 
autom, garažas. Kilimai ir kiti 
priedai. 7243 S. Albany Avė.

PRospect 6-3423.

3-JŲ BUTŲ NAMAS. Arti 31st 
ir Keeler. 4 - 3—1 kamb. Centrinis 
apšild. ‘Garažas. Tile vonia. Gera 
it švari nuosavybė. $15,300, arba 
duokite pasiūlymą. SVOBODA 
3739 W. 26th St. LAvvndale 1-7038

PARDAVIMUI

Pardavimui 2 lovos (single), 2 
komodos, gazo krosnis (virimui) 
ir kt. Nebrangiai. 6230 8. Albany 
Avė. Rūsy, įėjimas iš kiemo. Nuo 
8 iki 10 vai. ryto.

BRIGHTON PARKE. kamp. mū
rinis namas. 2 būt. po 5 kainb.; 3 
kamb. rūsyje su visais įrengimais pa
stogė (attic). Mūrinis garažas. I-me 
aukšte butas naujai atremontuotas ir 
jtaisyti visi moderniški (renginiai. 
Reikalinga pamatyti, kad Įvertintu- 
mėt šių. nuosavybę. Kredltlngarn as
meniui jmokėti tik *7.500.

BRIGHTON PARKE, 6 kamb. cot- 
tage, ant plataus 7 2 pėdų sklypo. 
Daug saulės lr šviesos. H bloko nuo 
parapinės mokyklos. 2 automobi
liams gnražas. Pamatę šj namų būsi
te sužavėti. Jmokėti tik *4,000.

MARQl’ETTE PARKE, mūrinis 3 
metų senumo. 2 butai po 5 ty kamb., 
ištisas rūsys Ir pastogė (attic). Ra- 
diat heat. Kiekvienam butui atskiras 
boileris. Dvigubi langai. 2 automob. 
mūrinis garažas. Namas tikrai pui
kiame stovyje. Reikalinga pamatyti, 
kad Įvertintumėt.

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

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis j raštinę ir mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų tarnui

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski SL

Telef. LUdlovr 5-6900

LITTLE FLOWER PARAP. reika
linga GERA, PIUTYKVNI VIRĖJA. 
Pietvakarų miesto daly, seselių vie
nuolyne. Gyventi vietoje, atskira gy
venimui patalpa, su vonia. 2 popiečiui 
lr vakarai laisvi kas savaitę. Geras 
atlyginimas. Ims švarių, tvarkingų D 
P. Reikalinga skaityti, rašyti ir kal- 
oėti nors kiek angliškai. Tel. RA 
3-71*0 nuo ti Iki 4 popiet; RA 3-0223 
po 4 vai. Klauskite Sister Mary 
E uties.

Freight Line Experienced
TYPIST - BILLER

Needed at once
Start at $2.15 per hour

5 dav 40 hour week 
Also will consider 
Part time Help in

Typist and Manifest CIerk

330 W. 25th St.
VI 2-2055

Interviews up to 7:30 P.M.

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS

W O M A N — 
HOUSEKEEPER

Life Housework 
and Cooking. —

1 ADULT — 1 CHILD. — 
Private room. — Penmanent.

VVorking condition are excelent. 
CALL IA 3-1247

A. Steaėiauskas instoliuoja vi
sų geriausių Amerikos firmų gasu 
lr slyva kūrenamus pečius fur- 
naoes). visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atliek* 
risus skardos darbus.

1548 S. 4Bth Gurt, Cicero
TeL OLympie 6-677* mm 3 vaL 

ryte Ud 5 vaL vakaro. 
Telefoaae Me 6 vai. vakare: 

OLympie >-6752
LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA

Visų rūšių apdraudos. Automobl 
lių finansavimas. Notarlatas Valsty 
bės patvlrtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
oaaiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
VVAlbrook 6-8871

INTERSTATE INSURANCE AGENf’A 
0108 S. Ashland Avė., Oiicaco *0, IU.

HELP WANTED — MEN

REIKALINGAS BERNIUKAS I b 
ar 19 metų amž., mokyklų baigęs 
nuolatiniam darbui. Išmokysime pre 
kiauti moteriškų rūbų vilnonių me
džiagų krautuvėje. Reikia kalbėti 
angliškai ir lietuviškai. EDLVARD 
SHAPtRO, Ine., 327 W. Jaokson Blv.

REIKALINGAS VYRESNIO 
vyrūs dirbti tavernoje.

KEnuood 6-8863.

VYRAI IR MOTERYS

amž.

MARQUETTE PARKE — 7, 
kamb. bungalow, ir rūsy 4 kamb. 
butas. Skambinkite nuo pirmad. 
iki penkt.. tarp 9 v. r. ir 5 v.v. 
CAIumet 5-3045, Mrs. Sisk.

REIKALINGAS REAL ESTATE 
PARDAVĖJAS AR PARDAVĖJA

Reikia turėti automobilį ir mo
kėti angliškai. Gera proga pasida
ryti pinigų. SVOBODA, 3739 West 
26th St. arba 6013 W. Cermak 
Road, Cicero.

Parduodamas MEDINIS NAMAS.
2 butai po 6 kamb. Ir krautuvė. 

4664 S. Artesian Avė.

BUILDING * REMODELING

>-S->.WWYS v v. '
(Nauji namai, garažai, jvairūa pataiay-į 
|mo, pertvarkymo (remodeling) dari

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

14327 S. Campbell Av., Chicago 32, IU.! 
(Tel.: YArds 7-9675 arba CL 4-7430'

Namų statyba, Įvairūs pataisymai 
ir pardavimas. Jei nerite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai iš
planuotas. patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 0-6631 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 616
Nolton, Wlllow Springs. I1L

PROGOS — OPPORTUNITIES

MARQUETTE PARKE parduo
dama garai išdirbto biznio T,AVER 
NA. Kartu yra ir 5 kamb. butas. 
Ideali proga najiems ateiviams. 
Teirautis tel. GRovehill 6-9617.

TAVERNA ir 2 AUGSTŲ MOR. 
NAMAS. Taverna apačioj, 6 kam
barių butas viršuje. Pilnas rūsys, 
Autom apšild. alyva. Apylinkėje 
108th ir Michigan Avė.

WAterfall 8-0507

TAVERNA ir 10 akrų žemes 
ant Route 4-A kelio. Kartu par
duodama su 5 kitais pastatais, ir 
tuščiu sklypu — “zoned for bu
siness”, Nuomų, be tavernos pa
jamų, $950 į mėnesį. Galima pirk
ti įmokant $40,000. COMER, 3120 
W. 59th St., Tel. PRospect 8-4944.

ĮSIGYKITE DABAR

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 
1442 S 48th Ct, Cicero 56, m.

Statome naujus namus ir garsins.
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
ftaoktte DAnube 6-0703 nuo 0 vai 

ryto Iki 7 vai. vakaro 
Tel. OLympic 3-6101 nuo 0 vai.

vakaro iki 11 vai. vakaro

LIETUVIU
BENDROVE 

MORAS
Ruildera Gen. OOntraetors

Atlieka planavimo tr ataty- 
boa darbua gydytojų ofisų, gy- 
vanamųjų tr vteftųjų pastatų.

Namų Įkainavimas ir Įvairus 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės ir bato telefonas 

1‘Rnapect H-2018 
80 OAMPBHLL AVRM. HL

IANUOMUOJAMA — POR BENĮ

NAMŲ SAVININKAI I
Ta'pininkaojame butų išnnomavi 

mui. Patarnavimas veltui Turim* 
laukiančiųjų aųrašų.

VARPAS Reni Estatn
6018 Ho. ta’eatrrn. PRoapert 8-3334

Išnuom. 4 kamb. butas, su vo
nia. 725 W. 171h Place. Norintie
ji pamatyti skambinkite tel. Vir
ginia 7-5533, nuo 6 ilki 9 v.v.

Naujasis Testamentas-
Šventas Rastas

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

"DRAUGAS” 4545 W. 63rd St., 
CHICAGO 29. ILL

KNYGA, KURIĄ JŪS GALITE 
PADOVANOTI IR SAVO 

DRAUGAMS AMERIKIEČIAMS 
IGNAS ŠLAPELIS

Juozas Pautienius

Liuksusiniame popieriuje atspaus
dinti 27 J. Pautieniaus paveikslai 
bu angliškai ir lietuviškai parašyta 
Šlapelio studija apie meną.
Lietuviškos Knygos Klubo leidi
nys, didelio formato, skoningai 
drobės viršeliais įrištas.

Kaina $5.00

"Tėviškės Žiburiai” apie šią knygą 
rašo: RETA PASAULY TOKIŲ 
KNYGŲ. Ne dėl to, kad čia išryš
kinta vieno dailininko kūryba. . 
Leidinys tikrai skoningai ir tinka
mai papuoš kiekvienos kultūringos 
šeimos stalą.”

DRAUGAS 
4545 West flSrd Street 

CHICAGO 29. ILLINOIS

IšnuomuojamaH saulėtaH kamb. Ga
lima naudotis atskira virtuve. 1934 8. 
48 Court, Cicero, 111.

PIGIAI išnuom. kaūab. — dide
lis. šviesus, šiltas, su virtuve, at
skiru įėjimu ir visais kitais pa
togumais 7143 3. Talman Avė

GRovehill «-3(J59

MiniiinniiumtininiuniNmitiniu
Jei turite parduoti ar Išnuomo

ti. pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu. Vlrginls 7-6640.
IIIHNNIHmiMNINimNMMNINIlIlimMlls
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MOŠŲ KOLONIJOSE

Krepšinio pergalių 
minėjimas

Ryšium su 20 metų sukaktimi 
nuo Lietuvos valstybinės vyrų j

Chieagoje
Įdomus susirinkimas

Šv. Pranciškaus Vienuolyno i
Rėmėjų Chicagos apskrities į7ep«nio’"' komanTo?" Euro^Z, 
sus tr svarbus susinntamas ,- mci3,cri titulo i4kovojimo „ 
vyko rugsėjo 22 d. vicepirm. Jo- krepšinio pirme.
no Kerulio namuose. Pirminm- , . .r. .., . _ ... ... . , nybese 1937 m. Latvijos sosti-1
kavo A. Snarskiene, rastininka-Į .. D . . . , ... oT r, , -• v ' ne je Rygoje, š. m. lapkričio 9—1
\ o . u e lene. ėmėjų uvo įjRiea go je yra rengiamas

ISkilmingas Lietuvos krepšinio 
pergalių dvidešimtmečio minė
jimas.

Š. Amerikos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Komiteto

Pasiryžimas nugali
Mūsų tautiečiai ne tik Euro

poje, bet ir čia stengiasi kiek 
galima daugiau įsigyti augštuo-

narės. Visi skyriai rengiasi sei 
mui, kuris įvyks spalio 6 d. Šv. 
Jurgio parapijos salėje. J. Ke- 
rulis pranešė, kad seimui pirmi
ninkauti sutiko kun. J, Pruns
kis.

10:45 vai. bus šv. mišios Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje; 
12:30 vai. — pietūs parapijos 
svetainėje. Seimo pradžia — 2 
vai. popiet Šv. Jurgio parapijos 
svetainėje.

Pirm. A. Snarskiene pranešė, 
kad iš Pittsburgho atvažiuos se
selių kapelionas kun. J. Skrip
kus ir keletas seselių. Ji taip 
pat pranešė, kad jos motina U. 
Mažeikienė ir ii pati dalyvavo 
seime Pittsburghe.

Pranešta, kad sunkiai serga 
A. Garalevičienė. Nutarta už-

pavedimu, šį minėjimą organizuo 
ja Vidurinių Vakarų sporto apv 
garda, kurios iniciatyva Chiea
goje yra šiam tikslui sudarytas 
specialus Fasko patvirtintas Lie I DR. REGINA SALOMONAITĖ 
tuvos krepšinio pergalių dvide

sius medicinos mokslo laipsnius. 
Baigusieji medicinos mokslus 
Vokietijoje po egzaminų šiame

i krašte galėjo laisvai verstis sa- 
i vo praktika, tačiau dantų gydy- 
! tojams yra gerokai sunkiau ir 
| reikia viską iš naujo perklausy- 
I ti. Tačiau pasiryžusių asmenų 
netrūkta. Ir štai, tarp nedauge
lio jų, randame ir Reginos Sa- 
lomonaitės - Saldaitienės pa
vardę, kuri įsigijo dantų gydy
tojos laipsnį D. D. S. New York

Į University Dental College š. m. 
birželio 6 d.

Jaunoji dantų gydytoja gimė 
Graužų vienkiemyje, Kelmėje, 
Raseinių apskr. Gimnaziją bai
gė 1943 m, Raseiniuose. Uni
versitetą Tuebingene, Vokieti
joje, baigė 1950 m., įsigydama 
dantų gydytojos laipsnį. Atvy
kusi į Ameriką 1950 m., dirbo 
kaip chemijos laborantė ligoni
nėse ligi 1953 m. Paskui įstojo 
į universitetą ir jį per trejetą 
metų baigė.

Dr. Regina Salomonaitė - Sal- kurioje 
daitienė parodė, kad lietuviai Įautys 
veržiasi į mokslą, kad nugali vi
sas kliūtis ir laimi. Naujoji spe 
eialistė turi visas dantų gydy
tojos teises JAV ir turės progą 
padėti savo tautiečiams bei vi
siems, kurie mediciniškos pagal
bos bus reikalingi. G. Kr.

J. A. VALSTYBĖSE
— New Yorko įvykusiame 

pasitąrime su liaudininkų vei
kėjais dalyvavo Santaros atsto
vai Vaclovas Steponavičius, Vy
tautas Vaitaitis, Leonas Saba
liūnas ir Giedrė Zauniutė.

— Jonas Daugėla, Clevelando
Alto pirmininkas, gavo iš Vals-' 
tybės departamento atsakymąI 

dėl rezoliucijos, kuri Alto buvo 
pasiųsta prez. Eisenhoweriui ir

primenama pavergtos Talentas oręsta nuošalume, 
Laiške departamentas charakteris formuojamas aud-

atsako kad JAV niekada nepri

pažino Pabaltijo okupacijos

ringo pasaulio bangose.

—J. W. Goethe

SS
UŽ GERESNĮ PASAULĮ

Knyga 'domi, kaip jaunimui, taip ir suaugusiems. 
136 pusi.

Paruošė KUN. PRANAS DAUKNYS, M.l C.
Atspausdinta Londone 1957 met. ir dabar jau gau
nama “Drauge’ 4545 West 63rd Str., Chicago 29 Iii. 

Kaina $1.50

’S” jį^į, .j*-';. r T* *

šimtmečio minėjimo komitetas, 
susidedąs iš šių asmenų: pirm. 
dr. S. Biežio, vicepirm. St. Dau
nio, sekretorių J. Vaičiūno ir A. 
Lingytės, nario varžybiniams 
reikalams V. Adamkaviėiaus, j 
narių spaudos ir informacijos 
reikalams Edv. Šulaičio ir A. T. 
Antanaičio, iždininko Z. Dailid- 
kos ir nario A. Valonio. ' 

Pagrindiniai šio minėjimo pro
prašyti šv. mišias už jos svei- gramos punktai bus — Lietuvos 
katą. i krepšinio veteranų — II ir III

_ . • . , • T Europos krepšinio pirmenybiųBaigus susirinkimą, Jonas Ke , , . ,. . , ..... . . . . dalyvių — pagerbimas ir ketu-
rulis pakvietė vaisems. Šeiminiu . ... ...... A »
kavo S. Jocienė ir U. Garalevi-! n,) <i«bartnuų 6. A-
.. . ... , . . . merikos lietuvių krepšinio ko-ėiene. J. Kerulis darbuojasi vi- , . ,

t v i i mandų varžybos,siems vienuolynams be skirtumo. _ . . , ,.
... ... . . ... Prisimenant garbingus musųJis yra tikrai pasisventęs tik,, .....■ ..... , , krepšininkų laimėjimus įsgar-genems ir kilniems darbams. . . ... .. .°,
° sinusius Lietuvos sportininkųRėmėjos už visą Kerulio nuošir
dumą yra dėkingos.

Cicero. III.
Dar apie Lietuvių dieną

Lietuvių spaudos atstovai, ku 
rie stebėjo Lietuvių dienos eigą 
Cicero stadione rugsėjo 15 d., 
jau gražiai atsiliepė apie meni
nę programą ir paminėjo prog
ramos dalyvius, todėl aš jų ne
kartosiu. Matau reikalą pami
nėti tuos, be kurių pasidarbavi
mo nebūtų buvę sutraukta to
kia gausi publika ir nebūtų bu-i 
vę taip tiksliai sutvarkyta prog
rama. Už programos meninį su 
tvarkymą didelę padėką užsitar 
navo J. Skorubskis ir B. Jamei
kienė, be kurių pasidarbavimo į 
J. Daužvardienė nebūtų galėjusi 
taip sklandžiai pranešinėti, kas 
veikiama ir kas tai atlieka. Pu
blikos sutraukimui daug prisi
dėjo prel. Ign. Albavičius, kuris 
ir išlaidoms apmokėti paklojo 
$200. Cicero miesto asesorius J. 
F. Kimbarkas taip pat prisidėjo 
šimtine.

Tvarkos palaikymui ir kitiems 
tos dienos parengimams daug 
pasidarbavo šimtmečio minėji- 
m lietuvių komiteto pirm. Ray- 
mondas Mack, padedant ištisai 
eilei komiteto narių. J. Tarulis

vardą visame pasaulyje, visa lie 
tuviškoji visuomenė yra kvie
čiama suteikti šiam minėjimui 
priderantį dėmesį. Faskas

G*U ŽA*U S iTų
BEVERLY HILLS GELINYCIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban- 
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd Street 
Telef. PR 8-0833 ir PR 8-0834 (

t

RAPOLAS BALIAU SKAS
Gyveno 4513 S. Talman Avė. 

Tel. VI 7-0786.
Mirė rūgs. 24 d., 1957-m. 11: 

45 vai. vak., sulaukęs pusės am
žiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Vaduoklių pa
rapijos, Gelžių kaimo.

Amerikoje išgyveno 54 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

brolis Kazimierus, brolienė Ka
zimieru, brolio vaikai: Prances 
Barkauskas, jos vyras Krank, 
Jonas liuliauskas, Jo žmona Ber 
nadette, ir jų duktė Joan, ir 
Victor Kuliauskas, pusseserė 
Frances Žostautas, jos vaikai 
Stelių Abraitls, jos vyras Vy
tautas, gyv. Brooklyn, N. Y., ir 
M r. lr Mrs. John Žostautas su 
šeima, gyv. Roselande, Iii., kiti 
giminės, draugai ir pažintam!.

Priklausė šv. Vardo Draugi
jai. Tretininkų Draug., Liet. Vy
čių 36 kp. ir L.K.K.8. kp. 100.

Kūnas pašarvotas/Pltro Bie
liūno koplyčioje 4348 H. Callfor- 
nia Avė.

laidotuvės jvyks šešt. rūgs. 
28 <)., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to Ims atlydėtas j Švenč. P. M. 
Nekulto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčių, kurioje jvyks gedulin
gos pamaldos už. velionies slidų. 
Po pamaldų Ims nulydėtus j šv. 
Kazimiero kapines.

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

Gėlių prašome nesiųsti.
Nuliūdę: brolis, brolienė lr ki

ti gimines.

ijaidotuvių direktorius Petras 
Bieliūnus Tel. LAfaystt* 8-1573

A. A

POVILAS KNEITA
Gyveno 3442 S. Ij)we Ava 

Tel. YAi'ds 7-22921
Mirė rugsėjo 24 d., 1957, 3:25 

Vai. popiet. Gimė Lietuvoje. Ki
lo iš Telšių apakr., Plungės pa
rapijos.

Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Lillan (Miliukė), sūnus 
Andrevv, marti Marilyn, poduk
ra Eva Bubnis. žentas Victor, 2 
posūniai Antanas Pranskūnas, 
marti Adelė ir Povilas Prans
kūnas, marti Alberta, devyni 
anūkai, brolis Petras, sesers 
duktė Eva Gaudėžas. sesers sū
nus Tasper Danta, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 South 
Lituanica Avė.

IAidotuvės jvyks šeštadienį, 
rugsėjo 28 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. Jur
gio parapijos bažnyčių, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, po
sūniai, iMslukra, marčios, žentas 
ir anūkai.

Tziidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. ' Tel. YArds 7- 
3401.

DVIEJŲ METŲ MIRTIES 
SUK AKTU V£>

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West 11 lth Streei 

Tel — CEdarcrest 3*6335
Vienas blokas nuo kapinių*

Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste'

MORTA JANUŠAUSKIENE
Gyveno Melrose, IU. Tel. OL. 

2-1655.
Mirė rugrs. 25 d., 1957 m. 11: 

20 vųl. ryto. sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kauno 

apskričio, Papilies parapijos.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

keturi sūnūs, marčios ir keturi 
anūkai. Lietuvoje liko dvi se

serys.
Priklausė Tretininkų Draug., 

T.T. Marijonų Rėmėja.
Kūnas pašarvotas Prignano 

koplyčioje 1810 Lake St., Mel
rose Park. 111.

laidotuvės jvyks šešt. rūgs. 
28 d., iš koplyčios 9:30 vai. ry
to bus nulydėta į Our Lady of 
Mt. Tarmei parapijos bažnyčių, 
Melrose Park, kurioje jvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydėta 
Į Mt. Tarmei kapines.

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

Nuliūdę: sūnus, marčios ir a- 
nūkai.

A. A
STELLA BRAZAUSKAS 

Vašlauskaitė
Gyveno 1305 S. 56th Court. 

Cicero, III.

Mirė rūgs. 25 d., 1957 m. 5:53 
vai. ryto. sulaukus 75 m. am
žiaus.

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 60 m.
Pasiliko dideiame nuliūdime 

2 dukterys: Stella Brazauskaitė, 
ir Frances Pertek, žentas Bru 
no, sūnus George, marti Gene 
vieve, sesucTCassy Poška su šei 
ma. 3 anūkai, kiti giminės, drau 
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje 1410 S. SOt.h Avė., Ci
cero. UI.

1-aidotuvės įvyks šešt. rūgs. 
28 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėta j šv. Antano pa
rapijos bažnyčių, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: dukterys, žentas, sū
nus, marti ir anūkai.

Ijaidotuvių direktorius A. Pet
kus ir sūnus. Tel. Townhall 3- 
2108.

A. f A.

JONAS PULOKAS
Gyveno 3217 S. Lowe Avė. Tel. CA 5-0464

Mirė rugsėjo 25 d., 1057, 5:30 vai. vak., sulaukęs 50 metų 
amžiaus. Gimė Ijatvijojc. Amerikoje išgyvenu. 45 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime, motina Uršulė (Lukasevich), 
sesuo .lulia Shainauskas, sesers dukterys: Seselė M. Pliilomena 
ir Seselė M. Agnetta ftv. Kazimiero vienuolyne. sesers sūnus 
Pranciškus Shainauskas, dėdina Domicėlė Pulokienė su šeima, 
pusseserė Marcelė Rinkūiifts su šeima, pusbrolis Ju(wa|>Rs Pulo
kas, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė ftv. Vardo Draug., amžinas narys ftv. Kazimiero 
V. Rėmėjų Draug. ir amžinas narys T.T. Marijonų Rėmėju Dr-jos.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Litnanien Avė.

Tsiidotuvės įvyks šeštadienį, rūgs. 28 d., iš koplyčios 0 vai. 
ryto Ims atlydėtas į ftv. Jurgio parapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionies sielų. Po pamaldų bus nulydėtas 
į ftv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiom* laidotuvėse.

Prašome nesiusti gėlių.
Nuliūdę MOTINA TR SESUO.

Ijaidotuvių direktorius Antanas M. Phillips. Tel. YArda 7-3401

A. A.

JONAS ČEPULIS
Jau suėjo dveji meta, kai negailestinga mirtis attskyrė 

iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą.
Netekome savo mylimo 1955 m., rūgs. mėn. 28 d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.
Už jo sielą mes užprašėme 3 gedulingas šv. Mišias rūgs. 

mėn. 28 dieną 7, 8 ir 8:30 vai. ryto, Šv. Kryžiaus parap. bažn.
Maloniai kviečiame visus gimines, drauugus, kaimynus 

ir pažjstamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis 
pasimelsti už a. a. Jono Čeplio sielą.

Nuliųdę: Žmona, sūnus, marti ir anūkai.

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 DIENĄ IR NAKTJ

A. '• A.
KM

VINCENTAS RIMKUS
Gyveno 7001 So. Talman Avė. Tel. PR 6-3288

Mirė rūgs. 25 d., 1957. 10 vai. vak., sulaukęs puses amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Šilalės parapijos, 
Tubinėnų kaimo. Amerikoje išgyveno 48 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Julija (Petravičiū
tė), 2 sūnūs: Vincentas, marti Jean, ir Raimundas, 2 dukte
rys: Julianne, žentas Al Petraitis; ir Anna; keturi anūkai, 3 
pusseserės: Jieva Geštautienė, Ona Urbikienė su šeima, ir 
Apolonija Vaivadienė su šeima, brolienė p. Lamsargienė, 4 
švogerkos: Marijona Schultz su šeima, gyy. Califoraijoje, 
Josephine Rauba su šeima. Marijona Peters su šeima ir Bar
bora Petravičienė su šeima. Švogeris Jonas Petravičius.

* f
Kūnas pašarvotas Petkaus koplyč., 6812 S. VVestern Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad. rūgs. 28 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Šven. P.M. Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą Po 
pamaldų bus nulydėtas j Sv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, dukterys, sūnūs, marti, žentas ir anūkai. 

YArds 7-1741

L1ODĖSIO VALANDOJ 

jokite

MAŽEIKA& EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 80. Weetern Avė. Air Condltioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7*8601 Automobiliams vieta

Tlnmn, kuri* gyvena kito** mleato dalys*; gausim* 
koplyčia arčiau jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
UUDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VVESTERN »YE. 1410 S0. 50th AVĖ
CHICAGO, IU. CICERO. ILL.
Telefonai GRovehill 6-2345 arba

TOunhall 3-2108, 3-2109
4|

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIKTU VIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

' Ambulansų patarna- Mes turime koplyčias!
1 vimas dieną ir nak- JS v s o s e Chicagos iri
• tį. Reikale šaukti a Roselando dalyse ir;

i mus. tuojau patarnaujame.,

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

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

PETRAS P. GURSKIS
659 West I8th STREET TeL SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HAI*STED STREET Tel. YArds 7-1911

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, IU Tel. Ol ympic 2-1008

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArda 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpnblii 7-1213
2814 W. 2Srd PLACE Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLymple 2-5245 ir TOwnhall S-9687
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X Av. Kazimiero 500 mėty 
jubilėjui ruošti iniciatorių gru
pė buvo susirinkusi Marijonų j 
seminarijoje pasitarti. Ją su
kvietė kun. dr. V. Rimšelis ir! 
klebonas A. Linkus. Susirinku
sieji priėjo nuomonės, kad šv. 
Lietuvos karalaičio jubilėjus 
yra reikšmingas ir jį reikia ati
tinkamai Chicagoje paminėti. 
Buvo kalbėta apie šiuos pami
nėjimo būdus: akademija, iškil
mingos mišios ir religinis kon
certas, apžvalginė šv. Kazimie
ro atvaizdų pąroda, scenos vei
kalo apie šv. Kazimierą pasta-' 
tymas, išleidimas geros brošiū-j 
ros aniglų kalba apie šv. Kazi
mierą, atgaivinimas senųjų šv.! 
Kazimiero draugijų parapijose, 
sudėtinio leidinio išleidimas ir 
kit.

Prieita nusistatymo, kad ju- 
bilėjinė šventė teiktųsi prie Šv. 
Kryžiaus bažnyčios. Iniciatorių 
grupė prašė kleb. A. Linkų su
kviesti Chicagos organizacijų 
pasitarimą ir pirmininkauti 
šiam jubilėjui. Kun. Linkus pa
žadėjo šiuo reikalu pasitarti su 
Chicagos klebonais ir vikarais 
atskirame pasitarime.

Be minėtų pasitarime dalyva
vo A. Valeška, kun. dr. A. Juš
ka, L. šimutis, Ig. Sakalas, dr. 
P. Kisielius ir kun. V. Bagdana- 
vičius.

X Lenkai praeitą šeštadienį 
ir sekmadienį Chicagoje statė 
Gounod operą “Faustą”. Jų ope
ros vadovybė pakvietė lietuvius 
atvykti į tuos spektaklius ir tuo 
užmegzti bendradarbiavimo san
tykius. Vyrų choro vadovybė 
kvietimą priėmė ir buvo nuvy- 
kuši dalyvauti viename operos 
spektaklyje. Operą dirigavo W. 
B. Wolski. Orkestrą sudarė 15 
muzikantų. Buvo naudoti teat
riniai rūbai ir naujos dekoraci
jos. Opera atlikta lenkų kalba. 
Spektaklis rodė, kad lenkai įdė
jo labai daug pastangų pasta
tydami minėtą operą. Tenka pa
stebėti, jag ir lenkų, kaip ir vi
sų emigrantų, sąlygos sunkios. 
Salėje matėsi senyva publika, 
jaunimo vos vienas kitas.

X Dainavos ansamblis yra 
jautrus lietuviškiems reikalams: 
nuo pat pirmųjų Vasario 16 
gimnazijos įsikūrimo dienų išlai
ko mokinę, stambiomis kolek
tyvinėmis aukomis remia Altą, 
o šių metų spalio 6 d. atiduos 
didelę duoklę pavergtųjų ir iš
tremtųjų lietuvių šalpai. Tą 
dieną Balfo rengiamame koncer
te “Dainava” išpildys muzikinį 
3 veiksmų veikalą “Išeiviai”, 
kurio premjera praėjo su gra
žiu pasisekimu.

X Kun. Kazimieras Rėklaitis,
MIC, generalinis postulatorius 
ark. Jurgio Matulevičiaus beati
fikacijos byloje, ir gyvenantis 
Romoje, dabar yra atvykęs į 
Ameriką, dalyvauja Kunigų Vie
nybės seime, spalio 13 d. per tė
vų Marijonų Bendradarbių sei
mą jis bus Chicagoje ir daly
vaus seime.

X Cieero Augštesniosios Li
tuanistikos mokyklos Tėvų ko
mitetas rugsėjo mėn. 29 d. 7 v. 
v. Lituanistikos klasėje kviečia 
mokyklos mokytojų ir mokinių 
tėvų susirinkimą, kuriame bus 
aptariami svarbesnieji mokyk
los reikalai ir bus renkamas 
naujas 1957-58 m. tėvų komi
tetas.

JAUNIMO CENTRE, 5620 So. 
Claremont Avė. reikalingas nuo
latinis darbininkaa dženitoriaus 
pareigoms. Dėl informacijų prašo
me kreiptis pas T.T. Jėzuitus. 5541 
S. Paulina St., arba tel. HEmlook 
4-1677, tarp 7 ir 8 vai. vak.

X šv. Mykolo parapijas cho-į 
ras užprašė šv. mišias už svei
katą chorvedžio varg. Nikode- j 
mo Kulio šį sekmadienį 10:30, 
vai. rytą. Mišias laikys kun. A. 
Juška. Nikodemas Kulys var
gonininkauja Šv. Mykolo para
pijoj nuo 1925 m. Ja klebonais 
buvo a. a. kun. A. Baltutis, a. a. 
kun. J. Svirskas, kun. J. Šau
linskas, a. a. kun. P. Gasiūnas. 
Dabartinis klebonas yra kun. A. 
Valančius. Ligos metu N. Kulį 
pavaduoja jo sūnus Juozas.

X Danutės Toėilauskaitės, ži
nomas sportininkės jungtuvės 
su Algimantu Cereku, taip pat 
sportininku, įvyksta šį šešta
dienį, rugsėjo 28 d. 11 vai. die
ną šv. mišių metu naujojoje Ši
luvos Marijos šventovėje Mar
ųuette Parke. Paskutiniu metu 
Danutė įsijungė į statomos 
“Fausto” operas choro persona
lą, o anksčiau taip pat yra dai
navusi kituose choruose.

X Chicagos Lituanicos fut
bolininkai šį sekmadienį, rug
sėjo 29 d., turi pirmenybių rung
tynes su* vokiečių komanda 
Rams. Pavasario rato metu pir
mųjų komandų susitikimas bai
gėsi lygiomis, kai tuo. tarpu 
mūsų rezervas lengvai išplėšė 
pergalę 4:1. Rezervinės kom. 
žaidžia 12:30 v. p. p. Pirmųjų 
komandų susitikimas 2:30 vai. 
p. p. Rungtynės įvyks Mar- 
quette parko aikštėje, 6900 S. 
California ,ave.

X Ant Repšys, Amerikos 
Lietuvių R. K. Federacijos Chi
cagos apskrities pirmininkas, 
visos apskrities vardu kviečia 
visus atvykti į paskutinį šiemet 
pikniką, kuris bus Lietuvos Vy
čių namo sade ir salėj, 2453 W. 
47 st., šj sekmadienį 2 v. p. p. 
Atsilankiusieji bus maloniai pa
sitikti, pavaišinti. Be to, svečiai 
galės pažaisti kauliukais, lai
mėti dovanų, pasižmonėti ir pa
šokti.

X Vladas Petrauskas, gyve
nąs šiaurinėje Chicagoje ir da
bartinis LB Waukegano apylin
kės pirmininkas, į buvusius 
Verdi operos spektaklius buvo 
suorganizavęs net kelias dideles 
ekskursijas, tuo žymiai prisidė
damas prie kultūrinio darbo ir 
padėdamas ten gyvenantiems 
lietuviams.

X K. ir A. Grinai, gyveną 
Brighton Parke, susilaukė ant
rojo sūnaus, kuriam davė To- 
mo-Antano vardus. Naujagimis 
jaučiasi gerai. Jie augina ir ki
tą sūnų — Joną. Jų tėvelis An
tanas Grina visą laiką dainuo
ja Vyrų chore.

X šv. Kazimiero Akademijos 
rėmėjų skyrius iš Town of Lake 
kolonijos rengia Pantry Shower 
Šv. Kryžiaus parapijos seselėms 
rugsėjo 29 d. 4 v. p. p. seselių 
namuose. Kviečiami dalyvauti 
mokyklos vaikų tėveliai su do
vanomis.

X Juozas Linartas, puikiai 
pasireiškęs Lituanicos pirmo
sios komandos žaidėjas, savo 
kovingumu ir pasiryžimu daž
nai gelbėjęs Chicagos futboli
ninkus iš kritiškų padėčių, 
mokslo metams prasidėjus iš
vyko tęsti studijų į Bradley 
universitetą Peoria, III.

X Kun. Antanas Vilkaitis,
aktyvus Cicero Lietuvių Ben
druomenės valdybos narys, kul
tūrinių pobūvių ir Cicero lietu
viškosios vaikų aikštelės orga
nizatorius, grįžo iš atostogų ir 
vėl įsijungė į Cicero lietuvių vi
suomeninį gyvenimą.

X šv. Kazimiero seserų rė
mėjų 8-tas skyrius Marųuette 
Parke rugsėjo 29 d. 2:30 vai. 
p. p. rengia Šv. Panelės Gimi
mo parapijos salėj Bunco va
karą. Pelnas bus skiriamas 
naujos bažnyčios naudai.

X Pranas Stanislovaitis, 1525
S. 51st Avė., Cicero, III., buvo 
sunegalavęs, tačiau ligą nuga
lėjo ir sveiksta.

PRAKASAMI PAMATAI NAUJAI T. MARIJONŲ PARAPIJOS MOKYKLAI

Plano, Ilk, T. Marijonai turi vienuolišką na mą ir administruoja šv. Marijos vardo parapiją 
ir dvejas misijas Oswego ir Bristol Station mies tukuose, Illinois valstybėj. Š. Marijos parapija 
Plano Illinois, nors ir seniai įsteigta parapija, niekad nepajėgė pasistatyti parapinės mokyklos. 
Kai kun. Jonas Savukynas, MIC, buvo paskirtas klebonu toje parapijoje ir vėliau vienuoliško 
namo viršininku, tai prasidėjo judėjimas įsteig ti mokyklą. Šv. Kazimiero sceserys apsiėmė mo
kytojauti toje mokykloje. Vaizde matyti, kaip prel. J. \Vagner. Joliet diecezijos mokyklų ve
dėjas, prakąsa pamatus naujai mokyklai. Iš kairės į dešinę matyti: Gerald MoCoy, architek
tas, Herman Kanks, parapijos komiteto narys, kun. Jonas Savukynas, MIC, parapijos klebo
nas, Robert Yunger, parap. kom., prel. Wagner, motina Teofilė, šv. Kazimiero seserų genero
le, sesuo Evangelistą ir sesuo Emma. Tai bus pirma katalikiška mokykla visame Kendal aps
krityje, Joliet diecezijoje.

CHICAGOS ŽINIOS
Namai pamestinukams

ri

Šiandien 11 vai. bus prakasa
nti pamatai naujiems pamesti
nukų namams. Sklypas jiems 
įgytas adresu 1720 W. Polk St., 
Chicagoje. Siekiant sukelti lė
šų, pirmadienio vakare Sher
man viešbuty bus vakarienė, 
kur kiekvienas dalyvis užsimo
kės po $50. Numatoma, kad da
lyvaus 1,000 žmonių. Chicagoje 
buvo laikas, kada per metus 
apie 1,000 pamestinukų, kurių 
nebenorėjo auginti motinos, bu
vo randama paliktų mirti alky
je ir šaltyje. Dėl to tokie na
mai buvo įsteigti jau praeito
šimtmečio antroje pusėje. Da
bar jiems bus modern i škesnės' Vyriausias teismas Chicago- 
patalpos. J* nutarė, kad $10,000 kom-

i pensaci jos už traukinio nukirs- 
Aziatiška sloga Chicagoj tas k°3as Ešerių metų berniu

Illinois Valstybės departa.- 
mento laboratorija skelbia, kad 
aziatiškoji sloga jau pradeda 
įsigalėti Chicagoje. Šv. Juozapo 
seminarijoje, Westmonte, iš 
310 auklėtinių serga 156. Nors 
iki šiol visu tikrumu tik vienas 
susirgimas aziatiška sloga nu
statytas, tačiau laboratoriniai 
duomenys rodo į tą, kad ir 
daugelis kitų susirgimų grei
čiausia jau bus aziatiškoji sloga.

Septyni girtuokliai 
kalėjime

Chicagos Susisiekimo teismas 
nubaudė 13 girtų šoferių. Iš jų 
Beptyni uždaryti į kalėjimą, o 
šešiems užkrautos piniginės pa
baudos.

X Angelė ir Antanas Norbu-
tal rašo savo draugams, kad
laimingai nuvyko į Los An- į“,įn<į"į' aįvažhioti’ bet 
gėlės, Calif. Laikinai apsigyve- buvQ .g pusėg atlekiančio
no 3446 W. Glenhurst avė. Los; traukin.o mirtinaį 8Uvažinėtaa 
Angeles 39, Calif. Norbutai
džiaugiasi, kad ten jiems labai 
patinka gyventi.

X A. B. Petkus lr sūnus Do
nald, Cicero miesto laidotuvių 
direktoriai, praeitą šeštadienį 
iš savo koplyčios palaidojo pen
kis mirusius. Vieną dieną tiek 
laidotuvių retai pasitaiko.

X Tėvų Marijonų Bendradar
bių seimas š. m. įvyks spalio 13 
d., sekmadienį, naujose “Drau
go” patalpose, 4545 W. 63 St., 
Chicagoje.

X “Rlgoletto” operos spek
taklis įvyksta gruodžio mėn. 8 
d. 3 vai. popiet Marijos Augš
tesniosios mokyklos salėje.

x B. Burke, Burke Motors, 
Ine., pirmininkas, paaukojo Chi
cagos Augštesniosios Lituanis
tinės mokyklos inventoriaus įsi
gijimui 100 dol.

1958 m. pavasarį — 
ekspresinis kelias

Chicagos viešųjų darbų komi
sionierius George L. DeMent 
paskelbė, kad 1958 m. pavasarį 
bus jau atidarytas naudojimui' 
vadinamas Calumet Skyvvay — 
iškeltasis ekspresinis kelias, ku
ris jungs Indianos apmuitinamą 
ekspresinį kelią ties 106 gatve 
su State ir 66 gatvės sankryža. 
To kelio pastatymas labai sku
binamas. Kainuos $101,000,000. 
Šio ekspresinio kelio ilgis — 7 
mylios.

$10,000 už kojas permažai

kui — yra permažai. Dėl tokios 
sumos anksčiau buvo susitarę 
berniuko Melvin Anderson tė
vai. Be anksčiau minėtos su
mos berniuko naudai, dar gele
žinkelio linija tėvui buvo suti
kusi sumokėti $2,500. Tačiau 
dabar teismas nusprendė, kad 

! susitarimo metu tėvas buvo gir
tas ir dabar jų šeimos advoka
tas reikalauja $200,000.

Užmušė skubinti prie 
žmonos

Traukinys suvažinėjo Jerry 
Sandeful, 24 m. amžiaus, kai 
jisai iš darbovietės skubėjo na
mo, kur jį šaukė žmona, kadan
gi buvo įvykiu si nelaimė — ji 
nusišutino koją. Ji yra laukian
ti kūdikio ir vyras labai sku
bėjo namo. Netoli nuo namų 
radęs pervažą ties bėgiais už
darytą ir traukinį skersai ke-

Deutsch — miesto 
iždininkas

Vieton mirusio Morris B. 
Sachs Chicagos meras miesto 
iždininku paskyrė Sidney D. 
Deutsch, 56 m. amžiaus. Jis tu
rės parūpinti $2,000,000 užsta
tą. Iki šiol Deutch buvo 24 tvar
do seniūnas. Įvairiose valsty
bės, apskrities ir miesto parei
gose jis yra ištarnavęs 30 me
tų.

Žudikas barzdaskutys

Chicagos barzdaskutys Ro- 
chus Wunschl, 62 m. amžiaus, 
prieš metus atvykęs iš Vokieti
jos, skustuvu perpjovė gerklę 
savo žmonai Onai, 61 m. am
žiaus, ir paskiau patsai pasi
pjovė. Rasta kovos žymių; ma
tyt žmona norėjo pabėgti. Barz
daskutys dirbo miesto centre.

Pagerbė lietuvius
Crane bendrovės specialus lei

dinys, tarp pagerbiamų pensi
jon išeinančių tos bendrovės 
tarnautojų, išvardijo šiuos lie
tuvius : Baltramiejus Remijas 
(dirbo nuo 1919 m.), Kazimie
ras Zimontas (išdirbo 41 me
tus), Jonas Viszus (dirbo toje 
bendrovėje 42 m.).

Rekordiškai augštos 
kainos

Darbo Statistikos biuras pra
neša, kad pragyvenimo indek
sas Chicagoje (lyginant su 
1947-49 m. vidurkiu) dabar sie
kia 124.1; pasilieka rekordinia
me augštyje viso mėnesio metu. 
Visose JAV-se pragyvenimo ly
gis yra pakilęs. Daržovių ir 
vaisių kainos atpigo apie 8%, 
bet pabrango mėsa ir pieninių 
gaminiai apie 1.4%.

Marijos teatras
Per Mutual Broadcasting 

System radijo tinklą transliuo
jamas dramatizuotas rožan
čiaus paslapčių aiškinimas. 
Rūgs. 28 d. bus transliuojama 
apie Viešpaties Jėzaus aukoji
mą bažnyčioje. Programos išpil
dyme dalyvauja filmų žvaigž
dės Ann Blyth ir Jeff Chand- 
ler.

Pagerbia atomų specialistą
Amerikos Technion draugija 

antradienį specialiuose pietuo
se Standard klube, 320 S. Ply- 
mouth ct., Chicagoje, pagerbs 
atominės energijos specialistą 
prof. Herold Urey,'dėstantį Chi
cagos universitete.

I
Pagerbs Sibelijaus 

atminimą
Chicagos Simfonijos orkest

ras keičia savo programą: vie
ton Prokofjevo kūrinių įvesda
mas į spalio 17—18 ir 22 die
nos koncertus. kūrinius Sibeli
jaus, neseniai mirusio suomių 
kompozitoriaus.

Raikalinga lietuvių klebonijoje 
virėja. Viskas moderniškai Įtaisy
ta. Darbas lengvas. Atlyginimas 
geras. Gyvenimui kambarys pato
gus. Rašykite “Draugas”. Adv. 
2320. 4545 W 63rd St., ChicAgo 
29, Bl.

niu........

RADIO PROGRAMA
Liet. Rndto Programa 15 atotlaa 

WI,YN, 1360 kil. aekmadlenlala 2:80 
— 3:00 vai. popiet: liet. muzika, dal- 
no« lr Maffdutfts Paaaka. Biznio rei
kalais kreiptis ) Steponą Mlnkų. 
Baltic Florlat, GSllų ir Dovanų Krau
tuve, 503 E. Broadway, So. Roaton 
27, Mass. Tel. So 8-0489. Ten pat 
gaunama laikraAtls "Praugraa". 
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Pirkit Apsaugos Bonus

Prancūzai gaminsią 
atominę bombą

Prancūzijos atominės energi
jos pirmininkas dr. Fr. Perrin 
Chicagos laikraštininkams, klau 
sinėjantiems jį Midway aero
drome, papasakojo, kad pran
cūzai rengiasi savo atominių 
laboratorijų darbą nukreipti ir 
į atominės bombos gamybą, jei
gu nebus tikros pažangos pa
saulio nusiginklavime toje sri
tyje. Trejų metų laikotarpy jie 
tikisi pasigaminti atominę bom
bą. Dr. Perrin yra fizikos ir 
matematikos profesorius Pary
žiaus universitete. Iš New Yor
ko buvo vienai dienai atskridęs 
pažiūrėti Argonne laboratorijos, 
esančios prie Chicagos.

Televizija mokys skaityti
Chicagos mokyklų superin

tendentas jieško fondų, kad bū
tų galima finansuoti televizijos 
programą, kuri mokytų mažuo
sius skaityti.

Atsisakė pabranginti pieną
JAV Agrikultūros departa

mentas atsisakė svarstyti rei
kalavimą, kad Chicagoje būtų 
centu pabranginta kvorta pie
no, pakeliant atlyginimą ūkinin
kams už jų statomą pieną.

Suvažinėjo berniuką
Ties Damen ir 51 gatvių 

sankryža šiukšles išvežiojus 
sunkvežimis suvažinėjo 11 me
tų berniuką John Rypczynski, 
kuris buvo beeinąs į bažnyčią.

KAS KĄ IR KUR
— L. V. S. Ramovės Chicagos 

skyriaus valdyba rugsėjo 29 d. 
2:30 v. p.p. L Auditorijoje šau
kia visų narių povasarinį susirin
kimą, kuriame bus svarstomi or
ganizaciniai skyriaus reikalai. Be 
to bus paskaita, “Lietuva - Bra
zilija”, kurią skaitys rašytojas 
Petras Babickas. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti. Paskaitos metu 
gali dalyvauti svečiai ir viešnios.

Valdyba

— Kun. A. Lipniūno kuopos su
sirinkimas įvyks šį sekmadienį. 
Mišios bus 10 vai. ryto t. Jėzuitų 
namuose. Susirinkimo programoje 
yra naujos vaildybos rinkimas, to
dėl kiekvieno nario dalyvavimas 
būtinas. Susirinkimų sekretorės, 
anksčiau neidavusios protokolų, 
prašomos juos atnešti į šį susirin
kimą. Valdyba.

SVARBUS PRANEŠIMAS DRAUGO 
SKAITYTOJAMS

Stengdamiesi prieinamiausiomis sąlygomis teikti 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 mašinų, 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 eentus, o už šeštadienių numerius (tada 
DRAUGAS būna dvigubo didumo, su kultūriniu priedu)—po 10 cent.

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

Tačiau 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 prenumeratų 
pratęsimai bei nauji užsakymai bus priimami 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
lankumo, kurio tikimės ir toliau, ir už tai dėkojame.

DRAUGO Administracija

f
KAS TIK TURI GERA SKONĮ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ!

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsi mo
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.

■ ■

farmacijos diena
Rugsčjo 27 d. prisimintinas 

garsusis vaistininkas šv. Dami
jonas, gyvenęs trečiojo šimtme- 

| čio po Kr pabaigoje. Jis prak
tikavo farmaciją Azijoje (Mi- 
ner) su mediku broliu Kozmu. 
Šv. Damijonas ir Kozmas buvo 

• geri katalikai, kurie beturčius 
ramino dvasiškai, o taip pat 
juos rėmė ir medžiagiškai — 
nemokamai teikė vaistus ir pro
fesinį patarnavimą. Daug ste
buklingai pagydavo. Pas šv. 
Kozmą ir Damijoną sergantieji 
keliaudavo ne tik iš artimųjų 
apylinkių, bet ir ia tolimųjų 
kraštų.

Pagaliau šių dviejų žmonių 
šventas darbas buvo sutrukdę 
tas 303 m. vasario 24 d. Tuo 
metu Romos imperatorius Dio- 
klecionas paskelbė krikščionių 
persekiojimo dekretą, kurio re
miantis neišsižadėję Kristaus 
buvo numatyti bausti mirtimi. 
Kilikijos provincijos prefektas 
Lysias, piktas krikščionių prie
šas, pradėjo energingai vykdyti 
minėtąjį dekretą. Pirmiausia 
buvo areštuoti vaistininkas šv. 
Damijonas ir medikas šv. Koz
mas. Kadangi jie abu neišsiža
dėjo Kristaus, todėl ir buvo pa
smerkti mirti. Vaistininkas

Yra daug lengviau nugalėti 
sav-o pirmą pageidimą, kaip pa
tenkinti visus sekančiuosius.

—B. Franklin
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Giedra Visad Grįžta
Tokiu pavadinimu yra Kazimie

ro Barėno novelių rinkinys.
Tai tikrai giedrios nuotaikos ir 

intriguojančiai įdomi knyga. No
velės liečia dažniausiai mums pa
žįstamų išgyvenimų temas, auto
riaus atkurtas nuoširdžiai stilin
gais ir sąmoningais vaizdais. Skai
tydamas šiuos kūrinius, nusikeli 
i neseniai matytą lietuviško so
džiaus aplinka, sukeliančia labai 
vaizdingus jaunystės prisimini
mus.

Knvga gražios išvaizdos, kietais 
viršeliais, turi 215 psl. Kaina 
$3.00.

Užsakymus ir pinigus siųskit :

DRAUGAS,

4545 West 63rd Street
Chicago 29, III. 
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