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JOHN F. DULLES IR GROMYKO RYTOJ SUSITIKS
Vilnius bendradarbiavimo su

laisvais lietuviais klausimu
ARVYDAS R1GMANTAS, Vokietija

Šių metų rugsėjo 20 dieną per Maskvą Kanados lietuvių deje- 
gacija, kuri lankėsi okupuotoje Lietuvoje apie mėnesį laiko, išvy
ko. Ta proga vilniškė „Tiesa“ atspausdino vedamąjį, kuriame 
atsisveikinama su „brangiais tautiečiais“ ir taip pat suvedamos 
sąskaitos su laisvose šalyse gyvenančiais lietuviais, „apšmeižian- 
čiais Lietuvą ir lietuvių tautos kuriamąjį darbą“.

Būdinga tai, kad tame veda
majame pirmą kartą bolševikinis 
laikraštis daro užuominų dėl ben 
dradarbiavimo kultūrinėje srity
je su lietuviais, gyvenančiais sve 
čiose šalyse. „Tiesoje“ rašoma:

„... O tie, kurie dėl vienų ar 
kitų priežasčių nenori ar negali 
grįžti, vis labiau siekia stiprinti 
bendradarbiavimą su savo tėvy
ne. Tai pasireiškia tarp kita ko 
ir inteligentijos sluogsniuose.
Vis daugiau atsiranda kūrybinės 
inteligentijos atstovų, kurie, pa
tys gyvendami užsienyje, sten
giasi, kad jų kūriniai pasiektų 
Lietuvos darbo žmones. Tarybų 
Lietuvos darbo žmonės yra, bu
vo ir bus budrūs savo priešams 
ir visuomet mokės suprasti bet 
kokią klastą. Bet jie yra įsitiki
nę, jog kiekvienas patriotinis lie
tuvių kūrinys, kur jis bebūtų su
kurtas, priklauso lietuvių tautai.
Ir kiekvieną nuoširdų mėginimą 
bendradarbiauti kultūros srityje 
jie visuomet yra pasiryžę parem
ti ir sveikinti“...

jog mėsos gamybos srityje Ame
riką Sovietų Sąjunga tegalinti 
pasivyti tik 1975 metais...

Chruščevas tada išjuokė eko
nomistus. Esą jie atsilikę nuo gy 
venimo.

Ilgai nereikėjo laukti ir jau 
skelbiamas nutarimas prailginti 
šeštojo penkmečio plano įvykdy
mą, o tuo pačiu ir Amerikos pa- 
sivijimą pieno ir mėsos gamybos 
srityse. Chruščevas šių metų pa 
vasarį buvo užsimojęs šioje sri 
tyje Ameriką pavyti ir pralenkti 
dviejų - trijų metų laikotarpyje. 
Tespėjo praeiti trys mėnesiai po 
šito plano paskelbimo, ir jau 
Kremlius priverstas daryti nau
jus planavimus, o tuo pačiu ta
tai yra Chruščevo paskelbto pla
no nesėkmingumo išraiška.

Delta Dagger sprausminis lėktuvas išbando ra ketau virš 
New Mexico neloli Alamogordo. Viršutinis vaizdas rodo, kaip 
paleidžiama pirmoji raketa; apačioje — krenta daugiau ra
ketų ir ugnis apsiaučia lėktuvo dalį. Lėktuvo sienos specia
liai nudažytos, kad nenukentėtų nuo ugnies. (INS)

Arabai nori Izraelį iškelti 
iš Artimųjų Rytų

Nori pagelbeti Apžvelgti įvairių tarptautinių
NEW YORK, spalio 4. — New

Yorko leidėjas pranešė vakar, 
kad jis pasamdė Amerikos advo
katą Joseph L. Rauh, jr. vykti į 
Jugoslaviją ir padėti ginti rašy
toją Molovan Djilą, buvusį Jugo
slavijos viceprezidentą.

Djilas, artimas Tito draugas, 
yra kalėjime nuo praėjusių metų 
gruodžio mėnesio už straipsnius, 
kuriuose jis kritikavo komuniz
mą Jugoslavijoje ir kitur. Šian
dien pradedamas naujas teismo 
procesas prieš Djilą, už tai, kad 
jis parašė prieškomunistinę kny
gą ,,Naujoji klasė“, kurią išleido 
Frederick A. Praeger leidykla.

Adv. Rauh. nori gauti Jugosla
vijos vizą. Buvęs valstybės sek
retorius Dean Acheson telefona- 
vo į Jugoslavijos ambasadą, pra
šydamas vizos išdavimą pasku-1 
binti. Leidėjas Praeger sako, kad 
jis tikisi pažadinti viso pasaulio 
sąžinę, ir išgelbėti Djilą.

Milwaukee Bra ves
laimėjo II žaidime

' 1 NEW YORK, spal. 3. — An-1 
trame žaidime dėl beisbolo pa
saulinio čempionato tarp Mlvvau

NEW YORK, spal. 3. — Saudi Arabija vakar pasiūlė Palesti- kee Braves ir New York Yan- 
nos problemai išspręsti šį receptą: izraelitams palikti Artimuosius kees, Milvvaukee Braves rinktinė 

laimėjo 4—2. Trečias žaidimas 
==■ įvyks šeštadienį Milvvaukee sta- 
,impe- dione. Vakar laimėjo Yankees.

politinių klausimų
WASHINGTON, spal. 4. — JAV valstybės sekretorius John 

Foster Dulles ir Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministeris An
drei Gromyko rytoj susitiks Washingtone apsvarstyti „tarptauti
nių klausimų“, valstybės departamentas pranešė. Posėdis bus Dul
les name AVashingtone.

Valstybės departamentas pa
reiškė, kad Dulles paskyrė posė
dį su Gromyko pasikeisti minti
mis. Ypatingų klausimų nebūsią 
svarstoma.

Valstybės departamento pa
reigūnas Joseph W. Reap pasa
kė, kad Dulles neketinąs patiekti 
ypatingų siūlymų. Tai esąs eili
nis sekretoriaus pasikalbėjimas 
su užsienio ministeriais, dalyvau 
jančiais Jungtinių Tautų genera
linės asamblėjos sesijoje. Sekre
torius panaudoja kiekvieną pro
gą apsvarstyti tarptautinius 
klausimus su užsienio valstybių 
vyrais.

Paneigė žinią
WASHINGT0N, D. C., spal. 3. 

— Apsaugos departamentas šian 
dien paneigė, kad Jungtinių Ame 
rikos Valstybių laivyno lėktu
vams buvę įsakyta numušti ne
pažįstamą lėktuvą, pastebėtą 
virš JAV 6-to laivyno vienetų 
Viduržemio jūroje praėjusią sa
vaitę.

Praėjusį šeštadienį buvo pa
skelbta žinia, kad JAV vicead- 
mirolas Charles R. Brovvn, 6-to 
laivyno vadas, įsakęs numušti 
priešo lėktuvą, pastebėtą netoli 
laivyno vienetų.

Jordanas planuoja 
pavesti savo bazes 

Amerikai
LONDON, spal. 3. — Kairo ra 

dijas šiandien pranešė: Jordano 
budrumas. Tačiau mėginimas ministeriu kabineto buvęs narys 
bendradarbiauti kultūros srity- pasakęs, kad Jordanas „rimtai 
je, esą, Lietuvos darbo žmonių svarsto“ pavesti Jordano karines 
būtų paremtas ir sveikintinas. bajes Jungtinėm Amerikos Vals- 

Tikrovėje tekalbama darbo tybėm.
žmonių vardu minėtajame „Tie- Abdu,lah E1 Rimawl buvęs 

vedamajam. Užuominas bet- Jordano valst W8 mlnisteris, pa- 
gi dėl kulturimo bendradarbiavi- reišk j Jordanas planuojąs

Kaip ištrauka rodo, kalbama 
darbo žmonių vardu. Įspėjamas

mo tenka laikyti gimusias lietu-1 savo karines bazes pavesti Jung-
vižkųjų bolševikų kulturmiuose tinėms Amerikos Valstybėms, 
sluogsniuose. Kol šita užuomina Jordano karinis teisma8 praėju. 
neišeina is žodinio aiškinimo gi 8avait Rimawj aki 
plotmės, tol negalima daryt, to- 3merkė nkiolikai met į kalė. 
liau einančių išvadų. Ypač turint jta kad dal sąmoksle
galvoje, jog net ir bendradarbia-, nuver8tj Jordano karalj Hussei.
vimas kad ir lietuviškosios kny
gos pasikeitimo pavidale negali
mas be Maskvos. Maskva, o ne 
Vilnius lemtų vienos ar kitos 
knygos iš laisvųjų šalių į Lietu
vą įleidimą ar jos sulaikymą.

Sudužę Chruščevo planai 
pralenkti Ameriką

Rugsėjo 25 d. Lietuvos bolše
vikinėje spaudoje buvo paskelb-

ną. Sakoma, kad Rimawi dabar 
yra Sirijoje.

Britanijos kariai tvarkė Jor
dano bazes iki šių metų pagal 
1948 metų anglų - jordaniečių 
draugiškumo ir apsigynimo su
tartį.

timiesiems Rytams graso
rializmo likučiai“.

* *

Rytus ir sugrįžti į jų buvusius namus.

Ahmad Shukairy, Saudi Ara
bijos delegacijos pirmininkas, pa 
reiškė taip pat Jungtinių Tautų 
generalinės asamblėjos sesijoje,
jog arabų garbė buvusi „įžeista“ ....
britų sugestija, kad sovietų gin- Jei Artimųjų Rytų rezoliucija 
klų sukrovimas Sirijoje gali būti bW* Shukairy pasakė,
laikomas karo bazių paruošimu J1 turėtl» P™gin« Vakarų vals- 

tybes isspręsti savo ginčus su 
arabų pasauliu'— Palestinoje, 
Alžire, Yemene, Omane ir Burai- 
mi.

Sovietų Sąjungai.

„Sirijos apsigynimo stiprini
mas nepavojingas nė vienam kai 
mynui“, jis pasakė.

Sirija neturinti planų prieš 
Turkiją, ir būtų „neprotinga“ 
kalbėti apie pavojų arabų kaimy
nams, jis pareiškė. Sirija nebūtų 
„kalta“, jei Izraelis „drumstų 
vandenį“, jis pastebėjo.

Prisiminęs pranešimus, kad 
prokomunistiniai vadai paėmė Si 
riją į savo rankas, Shukairy pa
sakė: „Pakeitimas vadų ar vy
riausybės“ buvo grynai vidaus 
reikalas, ir, girdi, nesą ko čia rū
pintis Jungtinėms Tautoms.

„Mes esame priešingi diskusi
joms, liečiančioms Sirijos reika
lus“, jis pareiškė.

Shukairy pastebėjo, kad Ar-

• Prancūzija nepatenkinta, 
kad Italija sutiko duoti ginklų 
Tunisui. Esą iš Tuniso juos gaus 

tas Sovietų Sąjungos komunistų Alžiras. Italija dabar sutikimą 
partijos centro komiteto ir mi- persvarsto.
nisterių tarybos nutarimas dėl -*■ ----------------- -----------------------------------------
šeštojo penkmečio, kuris turėjo . .... e • • i i
baigtis 1960 metais, pratęsimo vii ko pirmininkas ankėsi pas
bent iki 1965 metų. Nutarta pa-Į ~
ruošti perspektyvinį planą iki ■ ■ • v •II • • ■ •
i965,mctų. Ta proga pakartoti- u ru g vai aus uzs. rGikalu ministerį
nai užsimenama, jog uždaviniui 1 c c
didumas verčiąs šeštojo penkme-1 NEVV YORK, spal. 3. — Dr. Antanas Trimakas, Vliko pirmi

nio plano įvykdymą pratęsti, kad ninkas, dalyvavęs Brazilijoje Lotynų Amerikos krikščionių demo- 
būtų galimas padaryti žingsnis kratų kongrese, praėjusį penktadienį buvo priimtas Urugvajaus 
pavyti ir pralenkti labiausiai iš- užsienio reikalų ministerio.
sivysčiusias šalis. Būdingas Vliko pirmininką dr. A. Tri- — ■ —
Chruščevo pareiškimas šių metų maką į pasimatymą su užs. reik. Brazilijoje, iš lietuvių dalyvavo 
gegužės 22 dieną Leningrade pa- ministeriu palydėjo Lietuvos įga sanpauliečiai kun. P. Ragažins- 
sakytoje kalboje žemės ūkio dar Uotas ministeris dr. Graužinis. į kas, prof. A. Stonys, dr. E. Drau 
buotojų susirinkime. Tada Chruš Argentinos ir kitų kraštų spau gelis ir iš Urugvajaus žurnalis- 
čevas pareiškė, jog jis paprašęs da informavo apie Vliko pirmi- tas K. Čibiras - Verax. 
ekonomistų nuomonės ir apskai- ninko kelionę j Lotynų Ameri-1 --------------
čiavimo, kada sovietai galėtų pa kos šalis. Dr. Trimakas, Lotynų Sužeistam nusiuntė 
vyti ir pralenkti Ameriką mėsos Amerikoje neseniai lankęsis kaip 
gamybos srityje. Ekonomistai
jam pakišę raštelį, nurodydami,

KALENDORIUS
Spalio 4 d.: šv. Pranciškus 

Asyžietis; lietuviškas: Gailius.
Saulė teka 6:50, leidžiasi 6:30. 

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — da
linai apsiniaukę ir šilta.

108 metę moteris
EIBERGEN, Olandija, spal. 3. 

— Olandijos seniausia pilietė 
Mrs. Christine Chrissemenge - 
Karnebeek - Backs šiandien šven 
tė 108-tą gimtadienį. Ji sveika ir 
pajėgi dirbti. Sukaktuvininkė 
yra slaugė - nursė.

Palestinos klausimui išspręsti, .
Shukairy pasiūlė įsteigti „Jung- Is 1 exas Į Romą 
tinių Tautų agentūrą... paleng- sustojjino

GALVESTON, Tex.. spal. 3.— 
A. Kerrville, Tex., lėktuvų pra- 

Tūkstančiai izraelitų esą „ap- monininkas, pasakė, kad Dalias 
vilti“ Izraelyje ir „norėtų išvyk- pilotas lengvu lėktuvu be susto-

vinti izraelitų repatriaciją 
buvusius namus“.

1 JU

ti“, jis pasakė.
„Mes nesiūlome žydus įmesti į 

jūrą“, Shukairy pasakė, „bet 
mes norime jiems geresnio ir lai
mingesnio gyvenimo jų tėvynė
se, kur jie gali įsikurti Jungti
nėms Tautoms prižiūrint“.

Jis norėtų, kad 900,000 Pales
tinos arabų pabėgėlių sugrįžtų 
į savo namus dabartinėje Izrae
lio valstybėje.

Shukairy puolė prancūzų „ge
nocidą“ Alžire ir pasakė, kad 
Prancūzija turi paklusti tarptau
tinei bendruomenei.

Lėktuvas be sustojimo 
atskrido iš Londono

į San Francisco
SAN FRANCISCO. Pirmas 

keleivinis lėktuvas be sustojimo 
vakar iš Londono atskrido į San 
Francisco.

Trans World oro linijos „Lock 
heed Jetstream“ lėktuvas atga
beno 32 keleivius iš Anglijos, 
Airijos, Belgijos ir Vokietijos. 
Lėktuve buvo 12 vyrų įgula.

Kapitonas Gordon Granger, 
vaisię pintinę lėktuvo vadas, pasakė, kad jis 

TOKIO, Japonija, spal. 3. — Padarė 5-900 kelionę per
Automobilis, kuriuo važiavo Ja- 23 valandas ir 19 minučių, nors

Pavergtųjų Europos Tautų atsto 
vas, dabar, prieš sugrįždamas į 
Nevv Yorką, aplankys gapsinges- 
nes lietuvių kolonijas kaip Vliko ponijos princas Akihito, vakar tie8ia hniJa Yra aPle 5,400 mylių, 
pirmininkas. Jis painformuos sutrenkė ir sužeidė buvusį Japo- Į ~
apie Vliko vykdomą laisvinimo nijos armijos gydytoją. Kaihei Mokinį areštavo 
darbą ir susipažins su vietos veik Andi, 72 metų, nuvežtas į ligoni-1 CAMDEN, N. J., spal. 3. — 
la | nę. Japonijos princas Akihito nu Policija vakar areštavo Robert

Toje pačioje delegacijoje Lo- siuntė pintinę vaisių ligoniui. Ka Murry, 17 metų, Camden augš- 
tynų Amerikos krikščionių dc- raliaus rūmų pareigūnas apgai- tesnės mokyklos mokinį. Jis kal- 
mokratų kongrese, kuris tris die lestavo, kad įvyko nelaimė ir pa- tinamaa subadęs Michael Petril- 
nas užtruko San Paulo mieste.. žadėjo nukentėjusiam atlyginti. ! li, 15 metų. irgi mokinį.

Gromyko yra New Yorke ir da «< < •
lyvauja JT generalinės asamblė-1 Molotovo miestas 
jos sesijoje.

Dulles ir Gromyko posėdis bus 
rytoj 4 vai. po pietų Dulles na
muose.

Dulles cktug'au kaip metai nė- 
. a posėdžiavęs su Sovietų Sąjun
gos užsienio reikalų ministeriu.
.'askutinis posėdis buvo 1956 m. 
rugpjūčio mėn. Londone, kur 
.Dulle3 kalbėjosi su buvusiu sovie 
tų užsienio reikalų ministeriu Še- 
pilovu.

šeštadienio posėdis bus Dulles 
pirmas posėdis su Gromyko, kai 
jis buvo paskirtas užsienio reika
lų ministeriu.

JAV valstybės sekretorius pas 
kutinėmis savaitėmis tarėsi su 
daugiau kaip 15 valstybių užsie
nio reikalų ministeriais.

Įteikė knygas
KĄRACHI, Pakistanas, spal.

3. — Jungtinių Amerikos Vals
tybių ambasadorius James M.
Langley šiandien įteikė 100 kny-

gavo seną vardą
LONDON, spal. 3. — Moloto

vo vardo miestui vėl grąžintas 
senas vardas Perm, pranešė ži
nių agentūra Tass. Molotovas š. 
m. Iiepo3 4 d. buvo pašalintas iš 
komunistinio prezidiumo. Perm 
yra didžausias iš 17 miestų ir 
apylinkių, pavadintų vardu Mo
lotovo, buvusio ministerio pirmi- 
n nko ir užsienio reikalų minis
terio.

Jei darytę žygių 
NEW YORK, spal. 3. — Ven

grijos komunistų diplomatai da
vė suprasti, kad jei Jungtinių 
Amerikos Valstybių vyriausybė 
ir Vatikanas padarytų žygių, tai 
Vengrijos komunistinė valdžia 
nedarytų kliūčių išvykti iš Ven
grijos kardinolui Mindszenty. 
Lig šiol kardinolas tebėra JAV 
atstovybėje, kur jis naudojasi 
azilio teise, nuo praėjusių metų 
lapkričio mėn.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Okupuotosios Lietuvos Švie

timo ministerijos organo „Tary
binė mokykla“ skundžiasi, kad 
mokyklos perlėtai komunistėja. 
Tas pats švietimo ministerijos 
organas nepatenkintas, kad ne 
visose mokyklose skiriamas pa
kankamas dėmesys moksleivių 
politiniam auklėjimui, materialis

Prancūzijoje laivą ir statybos darbininkai paskelbė 2Jf va- į tinė3 pasaulėžiūros formavimui.

jimo šiandien pradės 5,000 mylių „ ,. , ,,
skridimą iž Galveston’o į Romą M.Karaehi augėlesnei mokyklai.

* Tai yra Minneapolio vaikų aukle-
Pilotas William Wyatt iš Dal- Į jimo draugijos ir Mineapolio mo

las vairuos lėktuvą. kytojų klubo dovana.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

landų streiką.
— Prancūzijos prezidentas Rene Coty jau numatęs vyrą, ku

riam bus pavesta sudaryti naują vyriausybę.
— Egiptas vakar pareiškė, kad jis padės ginti Siriją, jei ji 

būtų užpulta.
— Iš Little Rock, Ark., Central augštesnės mokyklos 50 baltų

jų mokinių išėjo, kai atvyko devyni negrai. Prie mokyklos vakar 
pastatyta daugiau kareivių.

— Prezidentas Eisenhowcris pareiškė, kad kariuomenė pasi
liks Little Rock’e, kol Ar kansas gubernatorius neduos garantijų 
įvykdyti federalinio teismo sprendimą integruoti Little Rock Cen
tral augštesnę mokyklą.

— Lebano lėktuvas, vežęs auksą, vakar nukrito į Viduržemio 
jūrą netoli Beiruto. 29 asmenys, jų tarpe amerikietis pilotas, žuvo. 
Dviejų motorų lėktuvas skrido į Lebano tarptautinį aerodromą, 
kuris atidarytas prieš savaitę. Lėktuvas vežė 15 dėžių aukso Ku- 
wait vyriausybei.

— Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministeris Gromyko vi
sai nenorėjo kalbėti Vengrijos klausimais su Thailando princu 
Wan, kurį Jungtinės Tautos paskyrė specialiu atstovu Vengrijos 
reikalams. JT nori, kad Vengrijai būtų grąžinta laisvė, kurią Mas
kva išplėšė.

— Komunistinės Kinijos artilerija iš H tao T mg salos vakar

• Alžiro išlaisvinimo fronto 
delegacija lankėsi Pietų Ameri
kos valstybėse. Jieško paramos 
Alžiro klausimui iškelti Jungti
nėse Tautose. Jų kelionę finan
suoja fondai, kuriem pinigai ei
na iš Sirijos, Irano, Egipto, Sau
di Arabijos.

• Vokietijoje Ruhro pramoni
ninkai staiga pakėlė 10 procentų 
kainas plienui. Tai buvo padary
ta prieš kanclerio Adenauerio ir 
finasų ministerio norus. Ryšiumi 
su tuo darbininkai tuoj pat pa
reikalavo pakelti jiems 10 pro
centų atlyginimą.

• Vakarų Vokietija pirks ura- 
nijaus Kanadoje ir jį panaudos 
atominės energijos gamybai, ku
ri esanti reikalinga elektros jė
gainėms. Tuo reikalu Kanadoje 
pradėtos derybos. Kanados pa
grindinė sąlyga — jos uranijus 
negali būti panaudotas atomi
niams ginklams gaminti. Šią pri-apšaudė naci&nalistinės Kinijos Quemoy salą.

— JAV armijos sekretorius Brucker tvirtina, kad federalinė vilegiją yra gavusios Jungtinės
vyriausybė išleido $796,000 sumobilizuoti Arkansas tautinę yvar- Amerikos Valstybės ir Britanija. 
diją Little Rock'c. Bruckcr pasakė, jog kiekvieną dieną sufede- 9 LaiĮęraįtig turįs didžiausią 
ralizuotai tautinei gvardijai reikia išleisti $79,000. tiražą. Iš paskutinių duomenų

— Indijos ministeris pirmininkas Nehru išvyko dešimčiai die- paaiškėjo, kad pasaulyje didžiau
nų į Japoniją. gią tiražą turįs yra japonų Mai-

— San Marino mažutės respublikos komunistinė vyriausybė nichi. Jo spausdinama 5 milio-
nenori. užleisti prieš komunistinei vyriausybei valdžios. į nai.



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

>

Penktadienis, 1957 spaliu 4

Redaguoja EDV. SULAITIS, 1330 So. Slst Avė., Cicero 50, Illinois

mone, jeigu manoma, jog Ke
turakis nevisur tinka išvesti pa
radui ir nevisur yra pageidauja
mas? Jeigu kartą atgyventa — 
nieko nepadarysi. Visai be rei
kalo dar važinėjama, reklamuo-
jamasi ir stengiamasi . 
kia sutikti su archyvu .

Rei-

SKAITVTOJAI RA.ŠC

Plepumas, tikroji menkystė ir karjerizmas
Negausi mūsų sportinė spau

da. Vos keletas skyrelių kas sa
vaitė. Įdomesnieji telpa “Drau
ge” ir “Naujienose”. Kiti pasi
rodo neregulariai ir j juos deda
ma, kas tik turima. Retkarčiais 
tar p gerų straipsnių pasirodo ir 
tokių, kurie ir norą skaityti at
ima. Neseniai “Naujienų” “Sp. 
Pasaulyje” tilpo Br. Keturakio 
straipsnis “Savosios menkystės 
įrodymas Clevelande”. Jame, 
kaip paprastai, Br. Keturakis 
tiek daug ir apie tą patį prikal
ba, jog atrodo ir galo nebus. 
Kas galėjo būti sutalpinta trijo
se skiltyse, tilpo bent septynio
se. Rezultatas — autorius nori 
įrodyti savo nusimanymą lengv. 
atletikoje. Rokio didumo tas 
nusimanymas būtų atėmus vo
kiškąjį “Die Leichtatletik” ir 
“Olympisches Feuer” — mums, 
visiems aišku. Kalbant apie sve 
timų autorių citavimą (kada ra
šoma teoretiniais klausimais) ir 
jų minčių pavaizdavimą, kaip sa 
vo nuosavybę, reikalas taip pat 
aiškus. Norėtume tik, kad Br. 
Keturakis, taip darydamas, pri 
simintų savo mėgstamą prie
kaištą kitiems apie taurų sportiš 
kurną ir spaudos etiką.

Žinovo tonu kalbėdamas apie 
žaidynių pranešėją, sako: “Po
nas speakeris, Arv. Barzdukas 
aikštėje buvo geriausias, nežiū
rint jo pirmapradžio debiuto. 
Labai atydžiai sekė programos 
eigą ir vengė bst kokio repor
tažo, o stengėsi būti tikruoju 
pranešėju”. (Visur mano pa
brėžta — AL). Kaip matome, 
B. Keturakis, norėdamas kalbė
ti augštu tonu vartoja žodžius, 
kurių prasmė jam neaiški... 
Jis jų nesupranta ... Gal jis 
galėtų mums paaiškinti, kiek y- 
ra debiutų, jei Barzdukas šį kar 
tą turėjo tik pirmapradi? Taip 
pat ir “vengė reportažo”. Ar 
Keturakis tikrai žino, ką reiš
kia reportažas? O jis preten
duoja į didelius žurnalistus.

Rugpjūčio 17 d. “Sporto Pa
saulyje” tilpo ir Viktoro Keru-1 
čio straipsnelis “Beteisis Korni-

Toliau rašoma, jog “ ... į Ko
miteto sudėtį įtrauktas ir pa
skelbtas V. Adamkavičius — 

tetas”. Atvirai kalbant, Vikto- varžybų organizavimui, o fak- 
ras Kerutis yra tas pats Br. j tiškai jis nesutiko toms parei- 1 
Keturakis. Tad kam slapstytis, j goms ir nuo jų atsisakė (V. A- 
būnant tokiu drąsuoliu? Kam damkavičiaus asmeniškas žodi- 
reikia norėti sugriauti gražiai uis pareiškimas Spr. Pas. Red- 
pradėtą darbą pagerbti mūsų je.), tai kas gi’leido panaudoti 
krepšininkus? Kam reikalingos jo asmens vardą spaudoje? Ar 
tam tikros užuominos apie vieną tai tuo norima įgauti orumo, ar
narį, kuris buvo Faske Ketur
akių! pirmininkaujant? Trum
pai tariant — koks pirmininkas, 
toki ir nariai. Jeigu Keturakis 
savo pirmininkavimu pastatė 
Faską į tokią poziciją, jog šian
dien bijomasi viešai paskelbti 
revizijos komisijos aktą, tai kai 
tė tik pirmininko ir sekreto
riaus. Kai tas jiems nepasisekė, 
jiedu nuėjo į pogrindį su tais, 
kuriuos šiandien Keturakis išsi
juosęs kritikuoja, o Adamkavi
čius vis dar stengiasi po senovei 
laviruoti. Pagaliau tame pačia
me akte užakcentuota ir dėl Ke-, 
turakio padarytų išlaidų ... Ar !)arei s a 
tik dėl to pykstama, kad nepa
kviestas į komitetą? Kam pyk
ti? Kam nesutikti su kitų nuo-

išprievartaujant įbrukti parei
gas?”, klausia Br. Keturakis.

Juokinga! V. Adamkavičius 
Chicagoje eina komiteto nario 
pareigas, Milwaukėje — ne. Ži
noma, kai kam gali labai patikti 
sėdėti ant dviejų kėdžių, tačiau 
šitokia' padėtis spaudoje nėra to
leruojama. Ypač, kada rugpjū
čio 23 d. “Sp. Apžvalgoje” vėl 
buvo pakartota ta pati žinia, jog 
Adamkavičius įeina į komitetą. 
O pats Adamkavičius tuo tar
pu tyli. Laukiame, kol bent vie
ną kartą savoji nuomonė .bus 

A. Linkus

Redakcijos prierašas. čia 
paduodame vieną iš kelių nese-

veik tuo pačiu reikalu, kurį tai 
piname, nubraukę perdaug as 
meniškas vietas. Taip pat čia 
dedame ir V. Adamkavičiaus at 
virą laišką — paaiškinimą. 

ATVIRAS LAIŠKAS 
Gerb p. Redaktoriau,
Esu pakartotinai užklausia

mas dėl “Sporto Pasaulyje” rug 
pjūčio 17 d. paskelbtos žinios 
apie mano pavardės priverstinį 
įtraukimą į komitetą, kuris ruo
šia lietuvių krepšininkų pager
bimą dvidešimtmečiui paminėti 
nuo Rygoje laimėtų Europos 
krepšinio pirmenybių. Noriu 
pareikšti, jog skelbtoji žinia ne
atitinka tikrenybę, kadangi,

kėlinyje, gerokai stigo kovos bent penkiais įvarčiais. Visa ne
laimė, jog lietuvių puolėjai, 
kaip ir anksčiau, nė karto ne
galėjo įmušti į tuščius vokie
čių

1 dvasios ir, nededant didesnių 
pastangų, nebuvo to įtempimo, 
kuris vyraudavo kaikuriose ank 
styvesnėse rungtynėse.

Pirmasis įvartis į priešininkų 
vartus krito kiek netikėtomis 
aplinkybėmis, kada jų vartinin
kas nesugraibstė gynimo grą
žinto kamuolio. Po to vokiečiai, 
pataikę progą, gražiu šūviu iš 
tolo padarė 1:1, ir tokia pasek
me baigtas pirmasis kėlinys.

Antrojo kėlinio trisdešimtoje 
minutėje kairysis lietuvių kraš
tas A. Damušis, išnaudojęs vie
ną iš daugelio progų, ženklino 
2:1; bet tai ir buvo viskas, ką

vartus.♦
v Nukelta | 5 pusi.)

kviečiamas komitetan varžybi- mūsiškiai įstengė pelnyti. O' 
niams reikalams, sutikau įeiti ir prįe§ šią komandą šį tą parody- į 
esu pilnateisis šio komiteto na- įj tikrai buvo galima, jeigu bū- 
rys- V. Adamkavičius tų sutelkta daugiau entuziazmo,

LITNANICA I _ RAMS I —
2:1

LITUANICA II — RAMS Ii — 
7:1

Rugsėjo 29 d. Chieągos LFK 
Lituanica futbolininkai sugrie
bė du laimėjimus “National Soc 
cer League” I divizijos pirme
nybėse. Pirmoji komanda, nu
galėjusi vokiečių Rams I 2:1, į- 
kopė į pirmenybių lentelės vi
durį, o rezervas, sukirtęs vokie
čius 7:1, atsidūrė pirmaujančių
jų komandų tarpe.

Pirmųjų komandų susitikimas 
šį kartą nebuvo labai įdomus.

niai gautų panašių rašinių be- Lietuviams, ypatingai antrame

Atvykite į SHERMAN'S KRAUTUVĘ ir čia galėsite savo 
pageidavimus įvykinti, nes Sherman's gavo naują di
džiulę siuntą naujausios mados rudeninių ir žieminių 
rūbų vyrams ir jaunuoliams.

TeL REliance 5-1811
DR. VVALTER J. KIRSTUK

VDYTOJAS ir CHIRURGĄc 
UFTUV18 gydytojas

3925 59th Street
Vai. Plrmad , antrad., ketvlrtad. Ir

penktad. nuo 1—4 P .p. 6:110—8:80
vai. vak. Trečiad. lr šeštad. 1—4 v. 

I P P-

Tel. oflno lr buto OLympic 2-416*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St.. Cicero

o su didesne laimės doza prieši
ninkai galėjo būti pavaišinti

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

19 WGEP stoties — Banga 1890 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTaD.

8:46 Iki 9:80 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:80 Iki 9:80 ryte 

SEKMAI). 8:80—9:80 v. r. Iš stoties 
YVOPA — 1400 UI.

7159 So MAPLEYVOOD AVĖ. 
Chicago 29. IU. HEmloek 4-2418

DR. 1. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susltarlma 

i'gi valandos skambinti telefonu 
HEmloek 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
p p. kaadtan Išskyrus trečiad. Ir 
šeštad

Rea. tel. GRovehill 0-5008

Tel. ofiso YVĄ 5-8010, rea. PR 0-7383

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

1—4; trečiad.
Vai. — Pirmad 
1—4 ir 6—8; šeštad 
uždaryta.

Kasdien 1-S vai. lr a-ft vai vak 
Išskyrus trečiadieniu.

šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 1-1210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-7868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ! 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm. antr., ketvlrt 6-8:10 v 

Trečiad. tik susitarus

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIOŲ
SPECIALI 8TE

7156 South VVestern Avenne
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. lr penktad 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. tr nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad 11 
vai. ryto Iki 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. WAlbrook 5-3765

Tel. ofiso 
7-0700.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
( IrUiopcdas - Proteztacaa 

Aparatal-Proteaal, Med. ban 
dažai Spec. pngallia kojom

(Arch Supports) lr Lt. 
Vai. 9-4 lr 6-8. Šeštadieniais 9-1 
ORTHOPED1JO8 TECHNIKOS LAB
2850 w. 68rd SL. Chleago 29, Iii 

Tel. PItospect 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 425n VV. 63rd St
Ofiso tel. REliance 5-4410 

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

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

Ofiso tel. CLiffside 4-2H96
Rezidencijos: LArayette 8-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street
(Kanųtas 47th Ir Hermitage)

Vai.: 
šeštad.

nuo 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak 
nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisui 20 North YVacker Drive
(Clvtc Opera House, kamb. 868) 

Vai. kasd 12—4
Tel. CEntral 6-22*4 

6002 YVest lttth Str., Cicero 
Vai kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvvnhall 8-0*5*
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

Rezid. tol. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika Ir moterų ligos) 
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Avė 
Tel. Uitos,)C<4 8-1223 arba YVE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. lr Penkt. 6-9 vai. vak., Šeštad 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu.

NUO UŽSISENftJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ. AT

VIRŲ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
negali ramiai sėdėti lr naktimis 

miegoti n<-» jų užsisenėjusios žaidos 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
ru lr skaudžių žaidų uždėkite 
LEGULO Olntment Jos gydymo | 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak- 
ti Vartokite jų tapgl nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
SIS Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT su
stabdo džiovinimų odos lr perplySlmų 
tarppirščlų Yra tinkama vartoti nuo 
žžiūstančios suskilslos odos dr dir
vinių odos išbėrimų ir t' t taipgi 
tinkama varotl vaikučiams,kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų Ji yra gera gyduolė nuo iš 
viršlntų odos ligų. Le-
gulo Olntment yra 
parduodama — po 75 
centų, $1.25 lr $3.50.
Pirkite vaistinėse Chi
cagoje Ir apylinkėse:
Mllwaukee, Wis., Oa- 
ry, Ind. ir Detrolt Mi
chigan, arba rašykite 
tr atsiųskit Money Or- 
derj J —

LEGULO, Department D.., 
5618 W. Eddy St., Chicago 34, III.

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ. NOSIES TR 

GERKLES LIGOS 
Pritaiko akinius -

6822 South VVestern Avenue 
vai. kasdien 10-12 vai. h 7-9 vai 
vak. Šeštadieniais 10-j vai .Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus 

Ofiso ’elefonae: PR 8-822*
Res Jelef. YVAlbrook 5-5076

DR. VL. BLAŽYS
'•LAUCIŲ IR VTDAUS LIGOS
4701 South Damen Avenue

<ampae 47 tos lr Daman Avė
'oi kasdien nuo 6— 8 vai vak 

Šeštad. 2—4 vai. vak 
Trečiad tr kitu laiku pagal sutarti.

Telef. ofiso 1-Afayettc 8-6048 
Res.: YVAlbrook 5-3048

ofise HE.4-6849 res. HE.4-2824
DR. PETER T BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 
2484 VVest 7 lst Street

Vai Pirm ketvlr., penxt 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.lr šešt pagal sutarties 
sekm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8817 South VVestern Avenue 
Chicago 29. III 

telefonas REpublic 7-4*00 
R-zldenda: GRovehill 6-81*1

taslmatymal pagal sutarties

— HE 4-1202 arba REp. 
Namų — PR 6-4732

DR. A. M A C I 0 N A 1
CHIRURGAS 

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

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-»7OO 
Rez. PR 6-S801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street 

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto 1653 W. 108 St.. Beverly Hills

Vai.
Vai,

kasdien nuo 6 v. v Ikt 9 v 
kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v..

lšskirus trečiad Šeštadieniais nuo l 
iki 4 vai. popiet.

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

--------------------------------------------------- .-----
Ofiso HEmloek 4-6815
Rez. HEmloek. 4-3761

DR. A. NARBUTAS
PIAUC1Ų IR VTDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
i priešais Sv Kryžiaus ligoninę 

Priima pagal susltarlma

KOSTIUMAI SU 2 POROM 
KELNIŲ

importuotos vilnonės medžia,- 
gos, paskiausios mados ranko
mis preciziniai užbaigtas.

4 $ J* Jaunuoliams yra pa
----------  visas apsirengimas. I

Pilnas pasirinkimas rudeniniu nno ® ***i 20, kaip dri
~ jr žiemln|y taip Ir normalaus dyi

SPECIALUS RŪBAI PIRMAI KOMUNIJAI
Kiekvienas kostiumas yra taip puikiai pagamintas, kad Jj dėvėsite su 

pasigėrėjimu. Su dviem porom kelnių jūsų eilutė atrtdys kaip nauja ilga laikų..

Vyraujanti vyrų Ir jaunuolių rflbų krautuvė Tovvn of Lake kolonijoje

4648-50 So. Ashland Avė Chicago 9, Illinois

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chieągos Savings Bendrovės praeitimi, nno pat joe įsikfirimo 
1924 metais, jos pavyzdinga bisnio tvarka, ypatingai indėlių sangnmo ir divi
dendų naSumo atžvilgiu, nėra Bangesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję tanpinius pas mna gausite ne tiktai saugumų — jų 
apdraudimų iki $10,000.00, augštų dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, nž kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chioagos Savings Bendrovės (staiga yra viena ii gra
žiausiai ir modemiSkiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chioagos ribų, nežifirint kurioje Suvienytų Vai 
stvbių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paStu.

Rąžykite dėl informacijų. Mfisų turtas $21,000,000.00

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

Vtdara nlrmadlen) nu< 12 lld 8, antradlen) Ir penktadlen) nno 9 Iki 4, ketvtrtadlenj nue B Iki š 
rreėladienj uidaryta visų dieną, o šaštadlanj nno 9 lld t

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Oflao vai.: nuo 1-4 lr nuo 6-8:80 v 
»ak Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Oflao tel. Virglnla 7-6036 

Rezldenci Jos tel. BEverty 8-8944

Oflao HE 4-1414, arba RE 7-*70O 
Rea. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 
8pec. akušerija ir moterų ligų 

2454 Weet 7 lst Street 
(71-oe ir Campbell Avė. kampeus)
Vai.: kasdien 1—3 lr 6—8 vai. vak. 
fiešad tentais 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Ofiso tolei. VArds 7—1166 
Bertienei joa — 8Tewart 8-4*11

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weet 85th Street 
(kampas Halsted Ir 86-ta gatv*) 

VAJU. 1—4 lr 6:10—8:80 p. p. kaa
dlen išskyrus trečiadienius Atldara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. oflao PR 6-8888, res. RE 7-81*8
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS OTDTTOJAS)
2500 Weet 68rd Street 

VAL. kasdien nuo 8—4 p. p. Ir 7:8* 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta.

Telefonas GRovehill fi-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKTU LIGŲ SPECIALLSTl’
— PRITAIKO AKINIUS -

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

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 Ikt 12: 8—6; 7-9 

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta 
LAfayetto 8-4*4*.

Namų — CEdarerest 8-7786

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CinRVRGAS

8259 South Halsted Street 
Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo

, 1—5 vai. vak.
Trečiad. lr kitu lalkir pagal sutarime 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd SL, tol. Republic 7-8818.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2596

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne ,
(Kampas Kedzie tr Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:0ų v.
Trečiad Ir gekmad tik susitarti*

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-61*5

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 
(71st lr Campbell Avė.)

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 6—9 v. v. 
Antrad. ir penk. 1—5; šeštad. 2—4. 
Treč. uždaryta.

Telefonas GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKUŠERIJA lr MOTERŲ 
LIGOS

2524 VVest 69th Street 
(69-ob ir Maplevvood Avė kampas)
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vak. 
šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

Tel. ofiso PKospect' 6-9400
Rezid. l’Rospect 6-*4OO

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlėlfitė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE i
6248 South Kedzie Avenne 

Vai. kasdien 1-S p. p. Ir nuo 6-8 vai 
vak šeštad. 1-4 p p Trečiadieniai 
ir kitu laiku tik susitarus. 
------------------------------------------------------- X.
Tel oflao Vlctory 2-1581

Rez Vlctory 1-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

802 West Sint Street
Kamp. Halsted lr 81-moa gatvių 

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

Tel. oflao PR. 1-6446, rea HE.4-31M

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 v.

Trečiad lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofteo OA. 6-0257, rea PR.1-MM 

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

DR. G. SERNER
LIET’JVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. Y Arda 7-182» 

Pritaiko akiniu, 
Kreivas akte 

Ištaiso
Ofisas lr akinių dirbtuvė 
756 VVest S5th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki 8, tra 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-8 u 
šeštadieniais nuo 16 iki 2 vai. P p

Valandos:
•ualtarlms

*—12 lr 7—9 v. v. pagal 
Išakvros trečiadieniu.

2422 W. Marųuette Road

Ofteo Ir buto tel. OLympic 9-IMI

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—lt ir 4—T vai. Trečiad. 

lr ėeldad. tik 10—12 vai.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 VVest 69th Street 

Priešais Šv. Kryžiaus llgonln* 
Telef. REpubUe 7-22*0 

▼AL.: Pirm., antr.. Kevt.. penkt 
nuo 8 Iki 11 ryte lr nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. lr
kitu laiku susitarus telefonu.

DB. ANT. RUDOKAS, Opt
Tikrina akis Ir pritaiko aklnlna. 

kėlėte Miklus Ir rėmus 
4455 S. California Ara. .YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už- 
darvta). šeštad. 10 ryto Iki 8 v. n. p.

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 6Srd Street, 

Chicago 29. IIL

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

4545 West 63rd St., Chicago 29, Illinois TeL LUdlow 6-9500

Entered aa Sccond-Class Matter March 31, 1916, at Chicago, Illinois
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PRANCŪZIJOS VARGAI LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. GIMANTAS

Visai neseniai, rašydami apie Europos politinius ir eko
nominius sušlubavimus, priminėme ir tai, kad Prancūzijoje ne
trukus gali įvykti vyriausybės kabineto krizė'.

Toji krizė jau yra įvykusi.
Prancūzijos valdžios sistemoje vyriausybių krizės yra pa

prasčiausias reiškinys. Retai kuri vyriausybė bent kiek ilgiau 
išsilaiko. Ypač dažnai jos griuvo po II Pasaulinio karo. Ta
čiau dabartinė krizė turi kiek didesnę reikšmę. Ji įvyko pavo
jingu laiku.

Pastaruoju laiku Prancūzijos vyriausybė darė didelių ir at
rodė daug žadančių pastangų užbaigti revoliuciją Alžire.

Ministeris pirmininkas Bourges - Maunory ir jo ministe- Į sutįktų 
rių kabinetas buvo paruošę planą Alžiro reikalų sutvarkymui. | bej nestovyklavimo

Jieško ūkininko
Prie ALRKF Jaunimo sto

vyklavietės yra nemaži atlieka
mi plotai dirbamos žemės ir ga
nyklų; Taip pat yra visai pa
rankūs gyvenamieji ir kiti ūkio, ... . ... .. . . ...
trobosiai. Nuosavybės tvarky- . , .
. . . . n x, I kodamas autentiškos medžia-tojai jau įl’esnj laiką jieško I . , ...... . -i gos apie kaikuriuos anksčiaulietuvių ūkininkų šeimos, kuri1 ® . .... ...,,. .. . .’ .' buvusius įvykius, laišku kreme-■aU, prieinamomis sąlygomis j . į Jį

nuomoti Federacijos i : . .. . .. . .J mai buvo susiję su minėtais |-

je neturėtų būti toleruojamas. 
Kartais dėl laiško neatsakymo 
gali net grupė asmenų nuken
tėti, turėti nemalonumų. Pasa
kojo neseną įvykį pažįstamas 

! laikraštininkas. Norėdamas pa-

Jį jau būtų pradėję vykdyti. Alžiro musulmonams ir europie- | “užmesti akį” į netoliese esan- vyk*a*8 - *r ž*n°j° visas smulk-, 
čiams gyventojams planuota duoti regioninę autonomiją ir savi- , gjus pačios stovyklos pastatus, i menas- Porą mėnesių pralaukus 
valdą, laikantis etninių linijų federalinėje struktūroje ir leidžiant kurje nesezono metu yra reika- *r ne^avus j°ki° atsako, buvo 
pasirinkimą ilgainiui susikurti nepriklausomybę' ar pasilikti ar- iingį tam tikros irw»infaoi Har t v,tim onmomo

PRIE6INGA KRYPTIM

kreiptasi dar į kitus asmenis, 
kurie taip pat žinojo vieną ki
tą detalę. Rašinys buvo paruoš
tas ir išspausdintas. Greit atė-

. . . ., . jo nelaukta reakcija, barimasis,
kuru turėtų „orą vėl prie kaltinimM fakt kiMtoji ne

sirėmimu autentiškomis žinio
mis ir t. t. Tokį kaltinimą pa
teikė ne kas kitas, bet asmuo, 
į kurį savo metu buvo kreipta

tam tikros priežiūros. 
Bent iki šiol, nežiūrint skelbi
mų ir jieškojimų, vis dar ne
randamas nė vienas ūkininkas,

čiau surištais su Prancūzija.
Bet Prancūzijos parlamentas šį planą atmetė palyginti ma

ža dauguma — 279 balsais prieš 253. Ir tai privertė atsistaty
dinti Bourges - Maunory kabinetą. Jam buvo pareikštas nepa
sitikėjimas. Prezidentui Coty tenka surasti kitą politiką — 
valstybininką, kuris sudarytų naują kabinetą; Tai bus nelengva.

Parlamento nuverstoji vyriausybė turėjo ne tik neblogą kur dingo* mū8ų ūkininkai, ku 
planą kebliai Alžiro problemai išspręsti, bet ir kituose tarptau- - rįe savo m’etu taip labai grau

pamėgto žemės ūkio darbo, pa
našiai kaip ir tėvynėje. Kažin,

tinės politikos reikaluose parodė nemažai sumanumo ir ener 
gijos. Premjeras Bourges- Maunory įnešė daug iniciatyvos Va
karų Europos ekonominio komiteto darbuosna, buvo veiklus ir 
sumanus ir atominių reikalų komitetuose.

Bet parlamente susidarė tokios partijų kombinacijos, kad 
šis kabinetas turėjo atsistatydinti. Prie to prisidėjo ne vien tik 
Alžiro revoliucija ir nepatikęs planas to krašto politinei padėčiai 
išspręsti, bet ir daugelis kitų reikalų.

Prancūzija, kaip ir kiti Europos kraštai, gyvena gana ašt-1 dūktus galėtų pirkti pati sto- 
trius ekonominius sunkumus. Buvusios vyriausybės programa. vykia, o tokius dalykus, kaip 
ekonominei padėčiai gerinti pareikalavo augštesnių valstybinių kviesta, Grietine. k’^ušinbis, 
mokesčių iš gyventojų, žemesnių kainų ir ūkininkams subsidijų 1 pieną, sūrius juk, be jokios abe-- 
susmulkinimo. Visa tai reikėjo padaryti norint sustabdyti fran- jonės, greitai išgrobstytų nuo- 
ko infliaciją. Ekonomiškai kraštą labiausiai sunkina Alžiro
revoliucija. Šiaurės Afrikoje Prancūzijai reikia laikyti gausią 
armiją, kuri ten jai kainuoja bilioną dolerių metams.

Nepaisant, kas sudarys naują kabinetą, kuris bus jau dvi-

Egipto atstovas Jungtinėse Tautose Mahmoud Fawri 
žiūri į kairę, o Izraelio Abba Eban į dešinę. (INS)

ra suteikti tikslias informaci
jas kiekvienam, kas domisi ei
namaisiais pasaulio tarptauti
niais reikalais.

Svarbiausia, kad tas centras 
yra užsibrėžęs sumegzti artimes 
nius santykius tarp panašių tiks 
lų organizacijų, kurios domisi 
tarptautinėmis problemomis. O 
kartu centras siekia skatinti ne 
valdines organizacijas daugiau 
domėtis pasaulinėmis problemo
mis.

Pasaulio Reikalų Centrą 
(World Affairs Center for the 
United States) United Nations 
Plaza ir 47th Str., Nevv York 
17, N. Y., įsteigė Foreign Poli- 
cy Association, Carnegie Endow 
ment for, International Peace 
bendradarbiaujant. Svarbiausi 
medžiaginiai šios organizacijos 
rėmėjai yra The Ford Founda
tion, Rockefeller Foundation, A. 

:, W. Melon Educational and Cha-
PasaulinilĮ reikalų centras Kiekvienas, besiromjs tarp- ritable Trust, Lilly Endowment

______________________r._ Dažnai spaudoje minima vie tautinėmis problemomis, tamė J r Carnegie Endowment, kuris
... | si prašant kaip tik tikslių žinių ta, esanti Jungt. Tautų aikštėm centre ras literatūroą — kny- >r pastatė to centro rūmus.

ir, pabėgėlių stovyklose gy- Jp uda negiteikęg atviru- antroje pusėje — Carnegie En- CT, brošiūrų ir kitos infonnaci- __________
vendami, bent tuo nustumti ze- atsakyti j nusiųgtą laišką. I dowment International Centre, nės medžiagos tarptautinėmis
me® _ . ’Be abejo, nemalonu ir to strai- i Tai puikus, -vos prieš k<> tą me- pasaulio problemorriis. Centre .. ' nniūj-ia; kad io

Federacijos ukio tvarkytojus pgn}o antorjui ?r redaktoriui, i ty pastatytas, namas, kuriame veikia specialus skyrius, kuris g™ešdamas^p^i , j
Visa įvyko dėl neatsakyto laiš-! dažnai susirenka Pavergtųjų suteikia informacijas apie tai, ž

Europos Tautų seimas; tuose 
rūmuose pirmuosius žingsnius 
žengė ir Centro bei Rytų Euro-

denosi 
mu

savosios žemės neteki-!

siškai. neblogas tlMartte .Juk kA ,r ncnorf,inM ma4iau.
vietoje pagamintus maisto pro- . .. „

J 1 r ' sios kooperacijos. Atsitiko maž
daug kaip Jungtinėse Tautos? 
su Vengrijos įvykių komisija, 
kuri kvietė ir prašė paėjus ven
grus ir rusus dalyvauti komisi
jos darbuose, bet, tiems atsisa-

ir televizijos aparatas
kas tuo m^ū vykstT New~Yor- din?°- tik Viziją teprašė su- 

jieškoti.

latiniai ir gausūs stovyklos lan
kytojai bei šiaip va saukto jai, 
savaitgdlių svečiai }šias, gali'-'

kilis, atliko tyrinėjimą ir be jų. Carnegie Endowment Inlemiatio 
Darbą užbaigus, sovietai pake-1 nai Centre rūmai plačiai tarnau-

ko mieste, o lai taip pat yra 
-patogi vieta susitikimui Jungti- 

pog tautų konferencija, kurio je jTautij kaimynystėje. Pa- 
atslovaujami ir lietuviai; atsto-'šaulio Reikalų Centro tikslas y- populari.ą 

vus į tą konferenciją paskyr*
Amerikos Lietuvių Taryba. Tie dr

Kitas dalykas ko pasauliui 
reikia yra populari valdžia už 

kainą.

dešimt trečias po II Pasaulinio karę, susidurs su tomis visomis tyti mūsų tarpe esą ūkininkai, | 
sunkiomis valstybės problemomis ir tikrai stebuklo nepadarys, kurie kažin ar miesto aplinkoje i

, . . .. , le didžiausia triukšmą, girdi, i ja organizacijoms, nagrmejaji-
mybes turėtų rimčiai! pasvars- ... • ’ . ... , ,1 . ». . . • ,,•y 4 1 komisijos surinkti.faktai yraj eioms tarptautinius klausimus

s falsifikatas. Bet kurgi j ir su jais susijusias painias

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventoji/ žino,
kad tanpyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
Ir graži; pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytu Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusią ir sąžiningų vedėju pastangos.
' '■ -V -v - f

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

/i * ».*»'
-Dėl paskolą ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

kažin 
taip jaustis,Ir naujos vyriausybės kadencija bus neilga.

Kai valstybė gyvena tokią krizę, kaip dabar Prancūzija, ; tvarkytis ir šeimininkauti lie- 
pajuntama, kad prancūzų valstybės konstitucija vyriausybės tuviškos nuosavybes plotuose, 
sudarymo ir jos pastovumo atžvilgiais yra su dideliais trūku
mais. Ji silpnina valdžią ir kliudo jos dąrbą. Daugeliu atvejų 
demokratija yra diskredituojaūna prancūzų masių akyse. O tai 
yra pavojinga. Tai
respublikos krize. Vėliausieji reiškiniai yra rimtu tokių galimų 
pavojų įspėjimu

gali kaip galėtų!

"Jūs čia laikykitės’’

jūs buvote,'-kai buvo prašomas! problemas.
jūsiškis bendradarbiavimas?! Tuose rūmuose veikia Pasau- 
Kokia teise remiantis dabar Jio Reikalų Centras Jungt. Ame

rikos valstybėms. Tas centras 
įsteigtas 1957 metų vasaros pra

- reiškiamas nepasitenkinimas?

Vasaros metu britų Londo- džioje.
ina^ kabineto krize oaversti Drancūzu I su viena sovietine delegaęi-J TarP praeities, kur yra mu- J Pasaulio Reikalų Centras J. 
sieii reiškiniai vra rimtu tokiE salimE i- »uvo pasiekę ir vienas kul- atą.nun-ma,. „- tarp ateities A. Valstybėms ; tarnauja vi

yra mu.^ų viltys, dar yra siems.ūkurie domisi tarp taut i nė-
dąpartis, su .mūsų pareigomis.

\ — H. Delattre.

mis problemomis.: T.aip pat,?.- 
jis renka informą'cijas. ką JAV
piliečiai veikią toje plačioje srj- 

llšvaizda, kuriisnatosi moters Lvjf’- Centras vgikia su orga
nizacijomis ir per jas,

tūrininkas iš Lietuvos. Kartu 
sn palydovu svečias nevengė su
sitikti ir su kaikuriais vietos 
lietuviais bei reiškė gyvą do
mėjimąsi įvairiais išeivijos lie
tuvių kultūriniais pasireiški- 

Į mais. Panoro įsigyti ir spaudos. 
Išsirinko knygų už maždaug 35 
svarus. Deja, tiek neturėjo pi-

x*. x, • ♦ i i 4- iz nigo. Laimei, nuoširdūs Angli-“Atlyzti reiškia atsilikti. Kas . 6 . . ’ . . °
atsilieka — pralaimi. Mes gi pra- jos lietuviai sumetė reikiamą 
laimėti nenorime. Senosios Rusi- sumą ir atvykėlis įvairių spau-

Sovietinių reikalų žinovas "New
York Times redakcijoj Harry ciianajt turkų didikai bėjai, švedų gaminą. Išvykdamas, vienai lie 
Schwartz dienraščio savaitiniame dvarponiai, lietuvių ir lenkų bajo- tuvių šeimai pareiškė: “Jūs čia
žurnale rašo: rai. japonų baronai. .Visi ją su- laikykitės, nepalūžkite, išlaiky-

Jau ketvirtą kartą Maskva Va- mušdavo, nes ji buvo atsilikusi , . .SVl1m4 t_ t t_
karų pasaulį nustebina technišku karo dalykuose, kultūra, politine i klte lietuviškumą. Ir mes Lie- 
pajėgumu. Pirmas įvykis buvo santVarka ir pramone. Ji buvo tuvoje stengiamės ir tikime rie- 
1949 metais, kada prez. Trumanas mugamai nes mušti buvo lengva,
paskelbė rusų padaryto atominio naudįnga ir be baimės.’’ 
sprogimo susekimą, čia rusai ame
rikiečius pasivijo per ketverius Antrojo Pasaulinio karo metu 
metus. Po to, 1943 metais, rusai Amerika taip pat įrodė, ką viso
susprogdino vandenilio bombą-tais krašto techniškų pajėgų sutelki- oairi&
pačiais metais po mūsų pirmojo mas gali padaryti - jis padarė buvo keltas faktas, jog saviš- 
sprogdinimo. Po dvejų metų, 1955 pirmąją atominę bombą. Bet šis kių tarpe turime atskirų indivi 
metais, Maskva pasauliui parodė sutelkimas neįmurkdė krašto pilie-
sprausminių lėktuvų - bombone- čių j vargą ir skurdą. Sovietų kraš 
šių su geresniais, negu vakariečių, te toks sutelkimas atima iš gyven- 
mčtorais. Paskelbę tolio raketą, tojų duoną, drabužį ir pastogę, 
rusai verčia Vakarus sustoti ir pa Tokių sutelkimo pavyzdžių juk yra
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palūžti niekados!”

Neatsakytas laiškas 

Mūsų spaudoje jau nekartą

veide, yra daug svarbesnė, kaip

drabužiai, kuriais ji dėvi.z
—Dale Carnegie.

kad iš
vystytų specializuoto mokslo, 
popularaus mokslo ir aktingo 
dalyvavimo pasaulio reikaluose 
programas.

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

svarstyti S. S. technišką pajėgu
mą, nes ši raketa nėra šnipų iš
vogtų paslapčių (kaip galima bu
vo sakyti apie atomo bombą) ar 
pavergtų vokiečių mokslininkų dar 
bas (mes taip pat turime net ge

parodę ir Mussolinis, ir Hitleris, ir 
net Argentinos Peronas. Jų ne
žiūrint, diktatūros žlugo, o demo
kratijos išliko nesužalotos.

Bežiūrėdamas į tamsuojančią 
patrankų ir tankų masę Raudono-

dų, kurie savais sumetimais ne
atsako į gautus laiškus. Buvo 
akcentuojama, jog laiško neat- 
sakynias yra ne tik netaktas, 
pet paprasčiausias nemandagu
mas ir kultūringoje visuomenė-

resnių vokiečių mokslininkų,^mums įoje aikštėje Maskvoje per bolše 
dirbančių). Čia yra sovietų moks- vįkų revoliucijos sukaktį, vienas 
lo vyrų, jų pramonės ir technikos greta manęs stovėjęs rusas tarė: 
abgščio darbas. , "štai kodėl mes negalime nusi-

Kodėl rusams pavyko? , Komu- Pjrkt> gero laikrodžio su rytmetį- i 
nistai, aišku, kiša savo atsaką. niu skambučiu juk geriausi sme 
Vienas lenkas komunistas man genys pakinkyti gaminti štai ką. 
1955 m. rugsėjo mėn. aiškino: (Paskelbus tolio raketą, gal nevie

nas rusas pnsimine tik prieš tai, 
“Sovietų Sąjungai padeda sočia- komisarų paskelbimą, kad gyve- 

lizmas, kuris nfeturi betvarkio ka- namų butų stoka nebus krašte iš- i 
pitalizmo ydų. Sovietų pramonei gyventa dar per dešimtį ar dvy-' 
nėra reikalo gaminti automobilius lika metų. *
pasiturintiems. Ji gali tiksliai pla- r, . xPagrindine diktatūrų silpnybe

>.!!!!«!*■!
iii!!?!*- - - - Į
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l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

Atliekame dideliu: 'r m'Jus automobiliu remontui. Lyginimas, d' 
žymas Elektrinis suliedinimas Pardnndannr •utemobiliu 'ialn

Sinclair gazolino atotia *TAGAl',BA"
Sinclair gazolino atotia “PAGALBA" - A. Stanevičius, Ss

2641 We$t 7 lst Str. (Kampas Talman Avė J 
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

CRANE SAVINGS '"JU4T
S86S WBST 47th STREET- LAfayette S-IOSS

B. B. Ptotldewlos, pre*.; E. B. Ptetkiewtci, mIu lr advokate*
nkMua dividendu*. Keičiame AeUua. Parduodam* Ir perkan. 
valatyUa tenua. Taupytolama patarnavimai Bemokamai 

taupyti a Milai j darni aateaMs Uandlen Apdrauata lkl flO.OO*-

Parbo valandos: plrmad. ir ketvirtad. nuo 9 lkl 8 vai vakar** 
antr. lr penk. 9 lkl 6; treč uždaryta, o te*- nuo 9 Iki vidurdlen-

ĮBCTXXxaog JANIS KLIDZEJS

9K ėft|noėioė 91
\ N N N — Tu juk nesilaikai...

į ranka.

ROMANAS
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44. ,. raarinoine uisiaiuru mmnvne — Tu m*nęg nesupraftti. Savižudyslės aš ne-,nuoti pramonę vartoti svarbiems cagnnaine uiKiaiurų supnyDe. . r
dalykams, net menkniekiams.” yra amžina kova viršūnėse dėl pir- daryčiau niekada, bet aš ir gyvybes nesigailiu tiek, 

Jo mintį pakartojo generolas kac^ saugodamas, gyvenčiau kaip lėlė, kaip žaislas
. .............. .. “ * it

MIDLAND
S d vinc] s j n d Lo-in 

A s o c1 d 11 o n
□IVSURtOJ

m 40 stftu 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA I* 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO• ENDIOVi

HM At«lwr laaaaa ui. has-ay* 
AUOUST SAUMJKAS PmsMkmrn

J?

ir Andrius numojo

Ne, iš tiesų Jonas savo draugo vis dar nesuprato. 
Čia Andrius sėdėjo kaip nebylys, kaip siena, čia 
griaudė, kaip perkūnas, čia buvo pasirengęs krėsti 
visokių šposų. Anksčiau jis toks pasiutęs nebuvo.

Daugiau Jonas neiškentėjo ir klausė.
— Ar teisybė, kas apie tave pas mus prikalbėta 

ir apie ką tau laiške rašėme?
— Truputį teisybės, tona melo, — atsakė An

drius ir arčiau apie tai nesakė nč žodžio.
Skambino. Andrius skubėjo prie durų. Atidarė. 

Jonas girdėjo mergaitės juriką. /'
___ _________ _______ ____ ___ _____ ______ Įėjo šviesaplaukė, iš tikro gra,ži mergaitėm

majoras Pokrovskis "Izviestijo- s^^^’jp^J^^dSttatorius ?-mon^ lr aplinkybių0rankose-. N6, 0«F Įgšiltl tffų , Andrius visus supažindino. Tai buvo Laimono 
nežino, kaip savo galią teisėtai ki- jėgų! Jėga ir laisvė! At esi mėginęs peiliu pjaut! Sk^idrytė.
tam. perleisti. akmeni? Na. matai. Tai vra dvietu kietu dalktil 1 ■*“ Ar Laimonas pas tave

dėl tolio rase" džiūgaudamas 
ketos:

"Sovietų mokslas dar sykį pą- . a ... . . ... .. . ------
šauliui įrodė, ką planingas, tikslus ųl.JS”t°slSJienamCSSn h?k«Si susidūrimas. Cypia ir kaukia, ir nieko. Tai yra
Uiokslo bei technikos pritaikymas‘sute kim.as Vlenayp siauram tikslui . ... , . . . , __  Iš

u— _nx:_:xi... ___ ______ v.s ventoiams ne tik amžina skurdą kvailio darbas. Ar toks gali gyvenime RoKlą gatvę

nebuvo, Andrius

iį visų milžiniškų pastangų bei K'ventojams ne tik amžiną skurdą kvailio darbas. Ar toks gali gyvenime R0R14 gatvę ~ « JY’o buvo, vėliau turėjo išvažiuoti. Iš 
medžiagų sutelkimas gali padary- u?kari?- bet gal nejučiomis pačiai išgrįsti? Todėl griebkis už plaktuko. Tedunda! redakcijos buvo taip pasakyta.
ti, siekdamas išspręsti svarbius diktatūrai duobę kasa. Atomo ir Tetrykšta kibirkštys! Kalbėdama su Andriumi, ji buvo nuoširdi, jau-
gyvenimo klausimus. Toks šutei- yjĮUdemlio bombas, sprausminius laisvai ir nesivaržė, nes jie visi trys su Laimonu

krnš-‘iuk ^Ta'imi^ečiai^bet geriausi^kra . JonaS ŽiQrSj° * Andri'*’ kad 8klaidėsi- daug kartų buvo ka^tu buvę ir artimai susidraugavę.

l Rygų gaubė spalio vakarai ir šviesų mirgėjimas 
namais, gatvėse ir languose atrodė ryškesnis. Galbūt
tai todėl, kad vakarai atėjo su tirštesne tamsa ir 
buvo daug ilgesni. Šviesų mirgėjimas žiūrovui pri
minė šilumą, taip pat, kaip skausmas žmoguje vertė 
ilgesingai klątišti: Sakyk, kur yra džiaugsmas?

Laikas bėgo...
Ne, taip juk nebuvo: laikas juk nebuvo koks 

nors romantiškai čiurlenantis šaltinėlis žydinčioje 
pievoje; nebuvo taip pat kokia švelni svajonėlė su 
jauno ančiuko plačiom ir minkštom kojų pėdikėm. 
Ar jis. tiktai bėgo?

Ni. ne!
Didžiausias, šiui pulingiausias ir nesuvaldoma

sis dydis jis buvo. Jis suko pasaulio valse planetas, 
įžiebė . ir užgesino žvaigždes. Tūkstantmetinius am
žius skdičiavo ir šviesmečių tolumas. Tai buvo jo 
matai. ’

O žmogaus amžius? Dvidešimt, trisdešimt,

k imas tegalimas socializmo
tf Aišku, čia propaganda kuri iš- ^1° aTT,p£tenyR. jų jau gal šimtai rėjo tokiom didelėm, nustebimo pilnom akim. An- Čia bus prisiminimas nuo praeinančios vasa-
kiša vieną dalyką, 'nuglostydama ūksiančių, o gal ir milionai. Dik-. drius pradėjo juoktis: ros, — Skaidrytė sakė įr įsegė j Andriaus švarko
kitus. Sutelkimas — taip. Sovitt- n5.^a1.1 .V, "^gatama. — Ką tu į mane taip žiūri? Tu manai, kad aš a»Įal)H raudona iulne
tu Saiunea sutelkė visas n-iėens IvVkial Lenkijoj ir Vengrijoj iro- ? 1 f ’ . snapą rauooną iiupę.
kad mus pasivytų karo technikos kif>k 8Pr°Wtflnčlosios medžią- */* Proto išėjęs. Oi tu... Jonuk, drauge. Eikim Tu, Skaidrvt, ėsi gražus prisiminimas,
srityje. Ir pasivijo, nes pamiršo ‘susikaupia komunizmo dikta- imtynių, jei neliki, kad aš tas pats Andrius! Imk, kė Andrius, pagavo mergaitę ir pasupo, 
visus eiliniu piliečių gyvenimo rei- ištrauk pirštą! Na, imk!. Jonan VHkar?) mintyse šnibždėjo:
kaflitokin bolševiku noiitiki Tokiu būdu komunizmo vadai. Joms nežinojo ką veikti. Čia nebuvo pieva prie _ Andrtau, Andriau... Jei Marytė tai žinotų...
naujas dalykas Jos tėvas Sta- įminti ginklą' kandalizmuT pMai- ^alanų' kur ^uvo Kalima lr traukti pirs-, -Sekančią dieną prasidėjo egzaminai universitete,
linas, kuris, nežiūrėdamas, kad sa- doti, bene auklėta savo visuome- tlis, k°l šonai pasidarė mėlyni ir petnežos pertrūko. jau penktadienį buvo žinoma, kad visi laimingai

keturiasdešimt, penkiasdešimt 
niasdešimt, aštuoniasdešimt..

Jau daug. Septy- 
Tai buvo jau nuo

bodu! Ne jau patiems žmonėms, bet laikui su jais.
Jei visi žmonės pajustų laiko šiurpulingą jėgą 

ir dydį, jie nepajėgtų savo gyvenimą savo jėgomis 
i pragyventi. Buvo reikalinga mažesniu, švelnesnių 
Į iliuzijų matų.

Taip kažkokį vakarą ilga* šį klausimą svarstė ir 
ginčijosi Andrius su Laimonu. Kartais buvo viena 
tiesa, bet dažniausiai dvi. Taip to ^iso buvo daug 
visai vaikiškų, naivių samprotavimų, bet buvo ir 
daug aštrių jaunuolių prisiminimų, kurie buvo semti

r^nkT’vTrė okiPt” )3pa’ kuri, TaiP nenorėdamas, Jonas padavė pirštą kaip patekę, tik Gauružka į medicinos fakultetą negalės!iš prabėgusių dienų srovės
rankq vare pirmvn užs,brėžtą pra ,aWoS ta paįėga nori žmoniS-1 kabliuką. Andrius Btitiesė. IfS—_S. I j-
monės kūrimo darbą. Jis sakė: ų0 gyvenimo. Vyt. Sirvydas įsiveržti. (Bus daugiau)
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Penktadienis, 1957 spalio 4

Pagrindinę programą atliks 
žinomasis humoristas "

akt. VITALIS ŽUKAUSKAS 
ir

p. BRONĖS JAMEIKIENES 
vadovaujama tautinių šokių

grupė.

NORINT JAUKIAI PRALEISTI SAVAITGALĮ, REIKIA ATVYKTI

| Linksma vakar h
kuris bus šį šeštad., spalio 5 d. vakare, Lietuviu Auditorijos didžiojoje salėje, 3133 South Halsted Street.

Šokiams gros p. B. PAKŠTO
orkestras

Y BUS UŽKANDŽIŲ IR GftKALŲ 
BUFETAI.

Linksmavakario pradžia — 
7:30 valandą vakaro.

mt , Kvietimai bus galima gauti prie 
Ra įėjimo nuo 6:30 vai. vakaro.

|Wa Vilniaus Krašto lietuvių S-gos, 
efl Čikagos skyriaus valdyba.

Stasys Baranauskas dainuoja
Rugsėjo 22 dienos popietė bu

vo didelė ir maloni dainos šven
tė Clevelando lietuviams. Biru- 
tininkių pakviesti čia koncerta
vo solistai — koloratūrinis sop
ranas Monika Kripkauskienė ir 
tenoras Stasys Baranauskas. 
Abu dainininkai atliko progra
mą, kuria buvo sužavėti visi 
koncerto dalyviai.

Stasys Baranauskas padaina
vo S. Donaudi, G. F. Haendel, 
G. G. Carissimi, Brahms, K. V. 
Banaičio. G. Puccini, U. Giorda- 
no, J. Tallat - Kelpšos. A. Kača
nausko, G. Bizet ir J. F. F. Ha- 
levy kūrinius. *

Monikos Kripkauskienės re
pertuare girdėjome G. B. Per- 
golesi, A. V. Vivaldi, M. Cesti, 
A. Tomas, A. Vanagaitį, St. Gai 
ievičių ir K. V. Banaitį.

Abu solistai pabaigai padaina 
vo duetą iš operos “Faustas”. 
Entuziastinga daugiau 300 as
menų auditorija didžiausiu dė
mesiu išklausė reto grožio ir 
augšto lygio koncertą. Pustre
čios valandos koncerto klausyto 
jai su džiaugsmu stebėjo Stasio 
Baranausko padarytą balsinę pa 
žangą. Daugelį šiame koncerte 
atliktų kūrinių taip subtiliai ir 
tiksliai atlikti tegali tik turį to
kį Dievo dovanotą balsą ir tokį 
pasirengimą, kaip sol. St. Bara
nauskas. Publika džiaugėsi kar
tu su solistu, kuris, nugalėjęs 
visas kliūtis, ryžosi tobulinti 
balsą Italijoje ir pasiekti savo 
jaunystėje svajoto solisto — ope 
ros dainininko karjerą. Cleve
landiečiai jo greitai negirdės,

binas Spurgis.MIC, iš Chicagos. Dramos premijos iniciatorius 
Vakarinės pamaldos vyks tris ir faktiškasis jos organizatorius 
dienas 7:30 vai. Parapijos kle- yra Petras Balčiūnas, kuris, pa- 
bonas ir kunigai maloniai kvie-1 sitraukus Jonui Virbaliui, yra 
čia visus tikinčiuosius gausiai ir LB apylinkės pirmininku. Ne 

nuilstantis darbuotojas susilau
kė tokio plataus pritarimo iš ra-

dalyvauti dvasinėje šventėje.

17 DRAMOS VEIKALŲ

nes išvyksta Vokietijon, kur dai 
nuos Wiesbadeno valstybinėje 
operoje ir koncertuos vokie
čiams. Neabejotina, kad lietu
viškasis “Caruso” džiugins vo
kiečius savo ‘ galingu tenoru. 
Mes norėtume visgi kada nors jį 
vėl išgirsti. Šį kartą daugelis 
clevelandieėių nebeturėjo pro
gos jo išgirsti, nes rengėjos ne
daug tekreipė dėmesio į plates
nę reklamą, ir užsakytoji salė 
buvo tik nedideliam klausytojų 
skaičiui.

Solistė Monika Kripkauskienė 
jau antrą kartą pasirodė Cleve
lando scenoje. Ji savo sultingu 
ir puikiu sopranu celevelandie- 
čiams davė daugiau negu di
džiausias optimistas galėjo tikė
tis. Savo repertuaru, jo atliki
mu ir grakščia laikysena kon
certe susilaukė visuotinės sim
patijos, gausių plojimų ir gėlių. 
Tokių solisčių ir tokių koncertų 

' clevelandiečiai visada ir ateityje 
, lauks.

'Solistams meistriškai akom
ponavo muz. Al. Kučiūnas.

Koncertui šilimos ir jauku
mo suteikė pranešėjas Bal. Au
ginąs. Savo kultūringais ir kon
certui pritaikytais pranešimais 
apie kompozitorius, jų atlieka
mus kūrinius ir pačius solistus 
Auginąs papildė dainos popietę.

40 VALANDŲ ATLAIDAI
Šį sekmadienį, spalio 6 d., pra 

dedami 40 valandų atlaidai Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje. 
Švč. Sakramento pagarbinimo 
metu pamokslus sakys kun. Al-

Dramos konkurso jury komi
sija, kuri spalio 6 d. susirinks 
posėdžio ir atrinks geriausiąjį,’ 
yra gavusi 17 veikalų. Komisi
ją sudaro pirm. Aldona Augus 
tinavjčienė, P. Maželis, V. Kava
liūnas, Ig. Malėnas ir J. Stempu
žis.

Premijos įteikimas įvyks spa
lio 13 d. 4 vai. p. p. lietuvių sa-1 
Įėję. Ta proga Vaidilos teatras 
suvaidins Vydūno veikalą “Ne 
sau žmonės”; režisorius — P. 
Maželis. Į iškilmes yra pakvies
ti LB Centro Valdyba, Kultūros 
Fondo pirm., Lietuvių Rašytojų 
Draugijos pirm., LB Chicagos 
apyg. pirm., kamyninių apylin- j 
kių pirmininkai, organizacijos. 
Kviečiama visuomenė šin isto- Į 
rinin įvyki n.

Atsiųstųjų veikalų tarpe yra 1 
daugiau negu vienas premijuoti 
nas veikalas. Būtų gera, jei at
sirastų ir daugiau premijų ir tuo 
praturtintų mūsų draminę lite
ratūrą.

šytojų ir visuomenės pusės, ko
kio niekas nesitikėjo.

Visuomenė jau prašoma įsigy 
ti biletus, nes salė nedidelė, o 
švente susidomėjusių daug.

Kurie norėtų savo auka prisi
dėti prie -premijos, prašomi šį 
sekmadienį užsukti į Spaudos 
kioską po lietuviškosios sumos.

BAISII TRAGEDIJA veikėja, mylima ir gerbiama sa
vo gausių draugių, paliko gražią 
šeimą, kuri taip reikalinga jos

CAFARELLI OPEROS 
SPEKTAKLIS

Cafarelli operos bendrovė praPraėjusį penktadienį, laukda
ma autobuso vykti į darbą, mir | sumanjos rankos įr gįiįos §įr. ėjusį sekmadienį statė G. Verdi 
tinai buvo sunkvežimio užmušta .. i , x •• • . 'Dora Gudonienė - Untulvtė. 31 dl.es'. NrfauktoJ‘ ““S"“-

ve visus šeimos planus, sukrėtė 
mylimą vyrą ir mažuosius vai
kučius paliko be motinos. Am
žiną atilsį duok jai, Viešpatie!

metų. Paliko du mažamečius sū 
nelius Algutį — trijų metų ir 
Edmundą — dviejų su puse me
tų ir liūdintį vyrą Joną. Palai
dota Kalvarijos kapinėse.

Apie šią skaudžią šeimos tra
gediją rašė didžioji spauda; jos 
nelaimė taip pat sukrėtė visą 
Clevelando lietuviškąją koloni
ją. A. a. velionė buvo pavyzdin
ga motina, veikli ir uoli skautų

(Nukelta į 7 psl.)
KXHXXKX><><X)<X>ao<XHXXX><K>0<>0<>

KVIEČIAME

J. G. TELEVISION CO. • 2512 W. 47th Str. • FRcntier 6-1998
PATARLE SAKO: GERAS PATARIMAS

BRANGESNIS U2 AUKSĄ
Ateikite pasitarti su SPECIALISTU ir pažiūrėti TIKRŲ III FI TE
LEVIZIJOS APARATŲ. 1958 m. spalvota TV, patefonai, radijai. 
HI FI vok. aparatai. Duodam išsimokėtinai. Priimam senus. Taisom 

Atdara kasdien Iki ti vai., pirniud. tr Ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta
-f--------- -------------------------------------------------------- ------------ --------------

Tūkstančiai vartotojų įsitikino, kad dažus, vidaus ir iš oro dažy
mui, taip pat sienoms klijuoti popierius geriausia pirkti

D. JUR JONO BENDROVĖJE
3251 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8. ILL.

Tel. CAIumet 5-1064

Mielai Sesei
A. f A.

DORAI GUDONIENEI
tragiškai mirus, nuoširdžią brolišką užuojautą reiškia jos liū
dinčiam vyrui JONUI, sūneliams Algučui ir Edmundui, tėvui, 
visiems giminėms ir artimiesiems

Akademinis Skautų Sąjūdis Clevelando Skyrius

SKIP’S SERVICE

Liųuor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUF

ALL PHONES _ VVALBROOK 5-8202I
OCTOBER-SPALIO 3, 4, 5 d. d.

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4.89

HENNESSY THREE STAR COGNAC Fifth $5.09
BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.69
NAPOLEON IMPORTED FRENCH

BRANDY Fifth $339

ASSORTED GERMAN VVINES Fifth ng
Case of 12 bottles Si 1.45

KIJAFA WINE Fifth $ | .69

CINZANO VERMOUTH
Dry or Sweet Fifth $.|39

IMPORTED BANANA OR PINEAPPLE
LIQUEUR • nfth $4 98

CHARTREUSE (GREEN), 110 Proof 
• Fifth $6.79

IMPORTED
STREGA LIQUEUR $4.89

IŠ ARTI IR TOLI BAiiDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
3047 W. 67tb PI. Ohlcagu.

UL IVAIbrook 5-3063

♦s NAUJAS IR MODERNUS SALIONAS
DONNA’S BEAUTY NOOK

J 2806 West 40th Place (prie Archer ir Califc'mia)
Valandos: antr., treč., šešt. 9 t.įr. — 6 v. v.

Ket. ir penkt. 9 vai. r. — 9 v. v.

"YĮs.'
Pusmetiniai . .9;............................................................................. U 50 ir augščiau
Paspalvinimai ............................................................................... 6.75
Pašviesinimai ................................................................................ ...... 5.00
Plaukų kirpimas  ............................................................... .. ...1.50
Shampoo ir sušukavimas ................... ..................................... 1.75
Lietuvaitė Tel.,. CJLiffside 4-1877

40,000 GAZU KŪRENTI LEIDIMŲ 
JAU ČIA PAT!

VLADAS KLASH YRA DIDŽIAUSIAS 
NEPRIKLAUSOMAS PARDAVĖJAS

SIEGLER GAZO KROSNIŲ,
VISOJE ILLINOIS VALSTYBĖJE

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

UTILITIES KRAUTUVĖS PER PASKUTINIUS ŠEŠIUS 
METUS! PIRKITE Iš GERIAUSIOS VIETOS. KAM

PERMOKĖTI? MUSU PATYRIMAS, DIDELE APYVARTA 
IR MAŽAS PELNAS JUMS UŽTIKRINA GERIAUSIA

PIRKIMĄ VISAME MIESTE!
Naujas “PRESIDENT” Gazo krosnis

ŠILDO KAIP MAGIJA
(dargi su uždarytu gazo tiekimu)

PRESIDENT 550
Apšildo iki 5 kambarių . . . 50.000 B.T.U,
. . . Auksinio rusvumo arba charakteringo 
odos atspalvio, poreelano, emalio užbaigi
mas, 28 3/»" aukščio, 33' pločio ir 23" vi
same gilumo . . /4" šilumai anga . . . Va" 
gazo vamzdžio sujungi
mas . . . Apytikriai siun
timo svoris 300 svarų.

GAZO NAMŲ KROSNYS
KAINUOJA TIEK MAŽAI . . . TODftL

KAD SIEGLER PATSAI APMOKA
SUTAUPYDAMAS KURO IŠLAIDAS!

KAINA 
ŽEMA TIK

TIEK $14950

lUSį., itfr*f

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos, rūšies fotografijos 

mūsų specialvbė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

PAMATYTI
NAUJUS, PATOBULINTUS 
JAU 1958 M. MODELIUS:

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

elektronikos parduotuvę

kVDflinfl.

PTCLCVISIOn
Csales - service)

PLATINKITE “DRAUGA

Sav. Inž. A. SEMGNAS 
3321 S. Halsted — CLlttside 4-5««5 
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais

lr ketvirtadieniais 9—9 
OOOOOTOOOOOOOOOOOOGOOOOOOO

KMRAusrnJįį
f* iŠ TOLI - IR ARTI J

NAUJI OIDEU TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO (RANK/Al 
ILGU METŲ PATYRIMAS- PIGUS IR SĄŽININGAS PATARNAV/MAi

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

MOVINC

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 &
6245 S. Westem Ave.,

LOAN ASSN.
Chicago 36, III

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

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

OISTRICT SAVINGS &
3430 S. Halsted St.,

LOAN ASSN.
Chicago 8, III.

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

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

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

ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVE., CHICAGO, ILLl 

Telefonas — FRontier 6 1882

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkrauslymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

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

-=4>

Pradėkit Taimvt Šiandien. Turėsit Rvtoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOANI
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Ild >10,000.00

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

CHARLES ZEKUS. Sekretorius

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

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.
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SPORTO APŽVALGA
i (Atkelta iš 2 nusi J

Jeigu pirmųjų komandų susi
tikime buvo pasigesta daugiau 
įvarčių, tai rezervinių komandų 
rungtynėse jais, galima sakyti, 
lijo. Čia lietuviai jų sukirto net 
7, iš kurių 4 įdėjo Hausas, o 3 
pridūrė Stulga. Čia žaidimas 
buvo gana vienašališkas, ir prie
šininkai daugiausia tenkinosi 
tik kamuolio numušimu nuo sa
vų vartų.

Esant puikiam orui, žiūrovų 
šį kartą prisirinko gana daug — 
apie 300, tačiau vistiek jų gali 
būti žymiai daugiau. Tik Mar
ąuette parkas, kuriame vyko 
šios rungtynės, galėjo “atsiųsti” 
didesnį žiūrovų skaičių. Mano
ma, jog šį sekmadienį, kada lie
tuviai kovos prieš lenkų Hoo-

siers vienuolikę iš East Chica
go, Ind., mūsų sporto mėgėjai 
gausiau atsilankys. Sekmadienio 
pagrindinių rungtynių pradžia 
bus 2:30 vai. p. p.; prieš tai 
bus priešžaismis.

Po praėjusio sekmadienio 
rungtynių lietuvių I komanda 
įsitvirtino IV vietoje. Pirmoje 
vietoje, nugalėjusi Necaxa, li
ko Slovaks su 18 tšk.; toliau se
ka Atlas su 16 taškų, Wings — 
12, Lituaniea (Liths) — 11 tšk., 
Necaxa — 10, Hoosiers — 10 
ir Maroons — 5. E. Š.

ŠTAI O TENISO TURNYRAS
Stalo teniso turnyrą spalio 26 

ir 27 dienomis Patton parko 
sporto viršutinėje salėje rengia 
Detroito LSK Kovas. Dalyvau

ti užsirašo visi Detroito stalo 
teniso mėgėjai. Registraciją 
vykdo sekcijos pirm. J. Kirve- 
laitis, telef. TE-4-1941. Regist
ruojamas! iki spalio 19 d.

Valdyba

Sportine kronika
— Kaip praneša mūsų bend

radarbis Australijoje A. Laukai 
tis, ten yra nepaprastai didelis 
susidomėjimas Chicagoje išlei
džiamu leidiniu apie lietuviškąjį 
krepšinį. Iki rugsėjo 1 d. šį lei
dinį buvo užsisakę apie 100 as
menų. Amerikoje minimo leidi
nio reikalais galima kreiptis šio 
skyriaus redakcijos adresu.

— Detroito LSK Kovas lai
mėjo lietuvių krepšinio žaidy
nes Niagara Falls, Ont., įvyku
sias V Kanados Lietuvių dienos

proga. Baigmėje Kovo krepši-, 
ninkai įveikė Montrealio Taurą 
68:40. Pas moteris nugalėtojo
mis tapo Toronto Aušra.

— Pr. Gvildys, Toronto LSK 
Vytis narys, Kanados stalo te- 
noso pirmenybėse laimėjo II vie 
tą.

— Chicagos LĖK Lituaniea 
šį vakarą, spalio 4 d., 8 vai. Du
bysos svetainėje (buv. Pūčio), 
2548 W. 69th Str., šaukia klubo 
narių susirinkimą. Klubo val
dyba taip pat kviečia ir naujuo
sius narius, norinčius įsijungti 
į klubo eiles.

— Jau tik mėnesis beliko iki 
didžiausiojo šių metų lietuvių 

Į sportinio įvykio Chicagoje — 20 

metų nuo Lietuvos krepšininkų 
laimėjimo Europos pirmenybė

se sukakties minėjimo. Jo me-i 
tu bus pagerbti 1937 ir 1939 m 
Europos krepšinio dalyviai; čia 
taip pat bus krepšinio žaidynės, 
vakaras — pasilinksminimas ir 
banketas. Šis minėjimas įvyks 
lapkričio 9 ir 10 dienomis.

Sporto pasaulyje
Naujasis Carnera?

Paskutiniuoju metu Italijos 
sportinė spauda savo puslapiuo
se plačiai rašo apie jauno bok
sininko L. Mondžieri kovas, šis 
boksininkas italų tarpe kelia di
delį susidomėjimą ir kai kas 
teigia, kad auga naujau Prima 
Carnera. Minimo boksininko il
gis -yra 2 m ir 7 cm, o svoris — 
130 kilogramų.

šaudymas iš lanko *»H«****»*********#*aHiHte***#
Šaudymas iš lanko yra labai VIKTORO KO21CO8 

paplitusi sporto šaka daugelyje Lietuvišku gazolino stotis lr auto 
Europos ir Amerikos šalių. Pvz. . ilt , , taisymas
Anglijoje yra daugiau kaip 200 dažymo darbai į,
šią sporto šaką kultivuojančių dalya
klubų, o Lenkijoje — 166. CALL-ME-MOTORS C0.

Šalia atskirų valstybių šios 6769 8. WESTERN AVĖ. PE 8-9633 
sporto šakos pirmenybių yra ren 
giamos ir pasaulinės varžybos

ST. ANTHONY SAVINGS Oct lst through Oct. 31st

35ft OHIVEHSJB? CELEWTIOH
SI ŠVENTE YRA VISIEMS...

bei tarptautinės žaidynės įvai
rioms taurėms laimėti. Septy
nioliktosios pasaulinės pirmeny
bės vyko 1955 m. Suomijoje.

Šiuo metu geriausiais šios 
sporto šakos atstovais yra šve
dai — vyrų grupėje ir anglai — 
moterų grupėje. 1955 m. pasau
linėse pirmenybėse švedas N. An 
dersonas užėmė pirmą vietą pa
skirose varžybose, o visa šve
dų komanda tapo komandiniu 
meisteriu. Moterų tarpe pasau
lio čempione yra lenkė K. Vis- 
niovska; komandinis nugalėto
jas — Anglijos šaulės.
“Nuo Ainošiaus pas Kaipošių” 

Vilniškio “Sporto” Nr. 27 R. 
Nagulevičius skundžiasi: “At
vykęs į Kauną mokytis, tikėjau
si tęsti ir treniruotes. Deja, į Į 
“Spartako” sekciją manęs ne- į 
priėmė. ‘Mums ir taip pakanka 
antraeilių sportininkų’, buvo pa- i 
reikšta. Nepavyko įstoti ir į j 
“Dinamo”. Na, o “Žalgiris” vi
sai neturi dviračių sekcijos. 
Vaikštai nuo Ainošiaus pas Kai 
pošių, o treniruotis nėra kur”.

Čia taip pat telpa šio laiško 
mintis vaizduojąs piešinys, o a- 
pačioje jo parašas: “Kaip biuro
kratai įsivaizduoja dviračių tre
ką”.

MOVING
A BENIULIS atlieka įvairius 
jerkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų. 

Tel. BIshop 7-7075

H

I

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. tVAlbrook 5-7670 lr 
Olbaon 8-4938

• Generalis kontraktorius nau
jų namų statybai, Įvairiems re
montams lr namų pertvarky
mams • Turime dldelĮ patyri
mų namų statyboje. • Patys 

\ atitekame cemento lr medžio 
darbus. • Apkainavimai nemo
kamai

Creasure Chcst

of 200 PRIZES
šie gražūs ir naudingi pryzai, kurie paskirti atiduoti visai 

nemokamai. Tik keli iš 200 pryzų yra ėia parodyti. Jūs laimė
site vieną iš tų pryzų, jeigu Jūsų gautas raktas atrakys tą 
brangenybių skrynią, kuri yra išstatyta banke.

Nepamirškite atvykti ir “išmėginti savo laimę”. Gal tai ir 
hūs Jūsų laimingoji diena — gal Jūsų gautas raktas bfls vienas 
iš daugelio, kuris atrakins brangenybių skrynią.

t

ATVYKITE— 
PASIIMKITE SAU 

RAKTĄ

V

O .

VALANDOS Jūsų patogumui: Pirmad. 9 v.r. iki 8 v.v., 
šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. popiet. Antrad., ketkv., penkt. 9 v.r. iki 5 
vai. popiet. Uždara visą dieną trečiadienį.

lt£W SAVCRS! 
0U> SA VtRS!

fUTURt SAVRRS!
Šv. Antano Taupymo ir SkcHnimo B-vės valdyba, direkto

riai ir Tarnautojai su pasigėrėjimu žiūri j tuos 35 veikimo me
tus, kad galėjo aprūpinti apylinkės žmones saugia ir pelninga 
taupymo vieta. Dėka Jūsų nuolatinio pasitikėjimo mūsų vei
kimu, mes pastoviai plėtėmės galėdami suteikti Jums geresnį 
patarnavimą, ir patogesnes taupymo sąlygas kiekvienais me
tais. Ši 35 metų jubiliejaus šventė yra noras pareikšti dėkin
gumą visiems mūsų klientams, draugams ir kaimynams. .Mes 
nuoširdžiai kviečiame Jus atšvęsti drauge su mumis šią mielą 
Šventę.

Detroito studentams
Šį sekmadieni, spalio mėn. 6 d.,-

12 vai. Hispanos Unidos patalpo-
Į se įvyks lietuvių Studentų Są-gos
Detroito skyriaus visuotinis susi-

! rinkimas.
Nariai bei rudenį pradėję stu-

Į dijuoti kviečiami dalyvauti.
! Valdybe,

tiuiiHiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiii

RADIO PROGRAMA
i • i
i Liet. Radio Programa iš stoties I
WLYN, 1360 kll.' sekmadieniais 2:30 
— '3:00 vai. popiet: liet, muzika, dai
nos ir JMagdutSs Pasaka. Biznio rei
kalais kreiptis Į Steponų Minkų. 
Baltic Florist, GSlių ir Dovanų Krau
tuvė. 503 E. Broadvvay, So. Boston 
27, Mass. Tel. So 8-04S9. Ten pat 
gaunama- laikraštis “Draugas”.

Miimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiuiiiiiiiiiiiiii

63rd STREET SPECIAL

ŠATE LUTE

DOVANAI Naujiems Taupytojams 
PASIDEJUSIEMS tik $10 ar daugiau

Jūs dargi nei nesvajojote apie tekią 
plunksną su tiek naujų patobulinimų. Kiek
vienas atidaręs taupymo sąskaitą su $10.00 
ar daugiau gaus nemokamai vieną iš šių 
puikiai rašančių įrankių, taip pat gaus ją 
ir kiekvienas taupytojas įdėjęs į turimą są
skaitą tokią pat sumą.

B & M CLEANERS
2643 W. 63rd St. PR 6-3510 

10036 S. Kedzie, Evergreen Park 
GArden 2-0084

Pilnas siuvėjaus patarnavimas. Visas 
darbas atliekamas vietoje.

Visi rūbai grąžinami plastikiniuose 
maišuose. Paimame ir pristatome.

DABAR YRA LAIKAS TAUPYTI
Dividendai už santaupas Šv. Antano Taupymo ir Skolini

mo R-vėje yra didesni, negu kada nors yra buvę. Pradėkite 
taupyti dabar. .Nedelskite. įdėkite savo pinigus, kad jie neš
to pelną nuo šios dienos . . . Po«to taupykite pastoviai — 
tokiems tikslams, kurių Jūs siekiate savo gyvenime . . . taip 
pat ir savo saugumui.

AUGŠĖIAUSI PROCENTAI
lll IAKAI.NO APMOKĖTAS SĄSKAITAS

Šv. Antane Taupymo B-vėje, dabar 
Jūs galite pelnyti pastovų augšėiamsią 
procentą už apdraustas ir iškalno apmo
kėtas sąskaitas. Pasiteiraukite atvykę pas 
mus apie šį taupymo planą dar šiandien.

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1447 SovMi 49th Court TO 3-8131 CIC1O M

SERVING TRE NEIGIIBORIIOOD SINCE 1922

ORAS DABAR 

ATŠILĘS, GALITE 

(RENGTI NAUJĄ

RHEEM

LOWBOY
ŽIEMINI

AIK-CONDITIONER

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

GAZU AR ALYVA

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING .

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, Ui.

TOvvnhall 3-6670 
BIshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

Pirkit Apsaugos Bonus

Jau laikas užeiti į...
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

• DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

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

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

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

(F
ATNAUJINAME NAMĄ! 

DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOtAIDA

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

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

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

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.
J

IAKAI.NO
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PAJIESKOJIMAI
Jieškomas ANDRIUS VALIŪ

NAS, seniau gyv. Ruo Padra Ra- 
poza 190, Sau Paulo, Brasill. Pra
šo atsiliepti — Veronika Blaževi
čienė, Kaunas 16, Linksmės kal
nas, Lithuania.

1937 m., nuolatos gyvenęs Kaune 
ir kurį laiką Klapėdoje. JiB pats 
ar žinantieji apie jį prašomi pra
nešti: B. Ruikys, 8 Mitchell Avė., 
New Brunswiek, New Jersey.

CLASSIFIED AND HELP WANTED AD VERTISEMENTS

Valerija Dabušinskienė įieško: 
MARYTES ir PETRIUKfiS JO
MANTĄ ITftS, Atsiliepti šiuo adre- 

Jieškom. SIMAS FIODOROVAS, su: A. Klostaris, Beach Grove Rd., 
s. Osipovičio, į Ameriką atvyko Route 2, Box 117, Antioch, III.
1912 m. Gyveno Mihvaukee mieste ----------------- -
vėliau Chicagoje. Jieško jo žmona Jieškomas JONAS STARINS- 
Michalina Fiodorovienė, Revoliu- sūnus Elenos. Prašo atsiliepti An- 
eijos g-vė Nr. 42, Jurbarkas, Li- tanas Sodaitis, 177 Havelack St., 
thuania. Į Toronto 4, Ont., Canada.

Jieškomi broliai MOTIEJUS Jieškomas PRANAS MEČER- 
AMBRAZEVIČIUS, s. Baltramie- NIS, gyvenąs Chicagoje. Jo jieško 
jaus, ir PRANAS AMBRAZEVI- iš Lietuvos Joana Maėemienė, 
ČIUS, s. Baltramiejaus, iš Lietu- pusbrolio Mečislovo Mačerniaus 
vos išvyko 1912, m. Kilę iš Kau- žmona. Jieškomasis arba apie jį 
no apskr. Panemunės vals., Ger- žinantieji prašomi atsiliepti — J. 
vėnupio kaimo. Jieško Jurgis Ab- Jcnikas, 6517 So. Richmond St., 
tamavičius, Kaunas - Šančiai, Dro Chicago 29, III. Tel. VVAlbrook 5- 
bės g-vė Nr. 46 — 2, Lithuania. 2171.
Atsiliepti adresu: A. Dabkus,
1403 S. 49th Court, Cicero 50, III.

REAL ESTATE
- po & kam., 2 aut. pūrais*. *18,500 
2 po 4, t-5, kraut., 2 aut. gar. *35,000 
5 kam., 2 aut. gar., porėtai. *17.500 
I a. 5 k., 11 a. t k., 2 kar. gar.*l?.5<M> 
Turime ir daugiau namų pasirinkimui

$,*. AGLINSKAS Reni Estate
243* W. «• Ht. HE. 4-8202

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

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC
2405 W. 51 St WAlbrook 5-5030 
PRospeot 8-3579 (vak. ir sekm.)

Jieškoma ELENA BAGDONY- 
1 TE, vyra pavarde nežinoma. Taip- 

Tėvas įieško savo sūnaus HEN- gi jieškomi broliai ANTANAS ir 
RIKO TENDZIGOLSKIO, s. Juo- VINCAS BAGDONAI. Jieško jų 
zo, gim. 1921 m. Kauno mieste, sesuo Konstancija Bagdonytė Ci- 
1944. m. žuvo, nežinia kur. Jis vilienė, Gegutės g-vė Nr. 5, Kau- 
pats arba žinantieji jo likimą la- nas A. Fredoje, Lithuania. 
bai prašomi atsiliepti šiuo adre
su: Juozas Tendzigolskis, Dzer
žinskio g-vė Nr. 7—1, Kaunas, Li
thuania.

Įvairios žinios
• Sap Francisco gyventojai pa 

sisakė prieš masinį skiepijimą 
nuo Azijos influenzos. Jie aiški
no, kad skiepai padeda tik 50 
proc. Masiniu būdu skiepijant 
būsią pridaryta daugiau ligonių, 
nei tai padarytų pati influenza.

REAL ESTATE

TIKIM Gltl'JT PARDUOTI
Arti imtaų ofiso hevi-tk nuujiut, gra

bus mūro numint hii guriižu. (lažo .šil 
(lyman. Daug priedų. Įpiokėtl apie 
$6,000, VolodkeviėliiH.

ARTI TT. MAHIJON'V
1 aukšto mūr. ti kamb. bungu- 

low, 10 metų. Moderniška virtuvė ir 
vonia. 2 išrietėti, aut. gazo šilimu. 
Alium, (luryn, langai ir tinkliukui. 
Dvigulius gura žilu. 121.700. A. Sirutis.

4 RI TAI I’O U KAMRARII'K
2 aukštų mūr. ir dar kitas 3 kamb. 

namas užpakulyj. Arti Halsted ir 
69-os. Dvigubas garažas, $24,000, ar
ba priimtinas pasiūlymus. A. Rėklai
tis.

IU METŲ M r K. REZIDENCIJA
6 kamb. Vienas blokus nuo Mnr- 

fiuette Pk. šildymus alyva. Apsauga 
nuo potvynio. $19,000. A. Katilius.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 VVest 71st Street 
Visi telefonai: TV Al brook 5-0015

REAL ESTATE

Jieškomi — ANTANAS MET- vas vedęs kitą, gyvenę Elizabeth 
RIKAS, gimęs Varnių parap. ar- (N.Y.?). Jieško: Ona Banaitytė. 
bą jo žmona ANTOSfi METRI- Lietuvos TSR, Šiaulių raj. Padvi- 
KlENfi, d. Antano Norkaus. Jieš-, liškio m., Pergalės aikšte Nr. 6. 
ko Stasys Norkus, s. Leono. Jo1 žinantieji prašomi pranešti Mrs. 
adresas: Stasys Norkus, Klaipė-, B. Mueiler, 7501 Appoline, Dear-

Jieškoma BRIGITA PLUNGY- 
Tfi, d. Kazimiero Plungės ir Bri
gitos Banaitytės. Prieškarinėmis 
žiniomis, motina buvusi mirus, tė- Isteriką už skiepijimą sukėlusi 

tik propaganda, kad daugiau iš
pirktų serumo. Patarė nesiduoti

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublie 7-9400

Marųuette ir Hrighton parke 
Mii r. 2 pt. pu 2 mieg. c. šli.—*26,200 
Mūr. 2 |mi tt. c. šild., gar, nupigintai 
Mūr. 3 upt. kraut., c. ft. gar.—*111,500 
Mid. katedž. 4 kb. š. šild.—*14,*00 
Vra geru maistu krautuvių, labai pig. 
i ra pigių ir |X'lnlngų namų sųrašas

BUDRECKAS Realty
4081 Archer Avė.. LA 3-3384

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

dujų pečiais, 50 p. sklypas, mažas 
Įmokėjimas, kaina tik $12,500.

Mūr. 4 butai: 3 po S ir 6 kainb., 
centr. alyva šildymas, 275 dol., paja
mų Į mėn. lr sav. 6 kamb. outas, ge
rai prižiūrėtas namas.

Mūr. 2 po 6. centr. Siia. vivutem bu
tui. 30 p6d. sklypas, netoli nno mo
kyklų, kaina $24,500.

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

hutu; automatinis šild. modernus bu
tas, patus sklypas, žema žaina.

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

mis ir vandens šildytuvais, 240 paj. į 
mėnesį, namas gerai aptaisytas, kai
na $18,500.

ŠIMAITIS REALTY.
2737 W. 43rdSt..CL 4-2390

Mvd. 2 a.. It a.' 5 dideli kamb., 
centr. šild. angį., garažas. $14,500.

. . . . Mūr. 2 b. po 5 k., centr. šild. ga-skiepijamiem, o susirgus geriau zu, garažas. $28,000. 
gulti į lovą ir gydytis kaip nuo

da, Smiltės - Pilimo g-vė Nr. 19, 
Lithuania. Smulkesnių žinių gali 
gauti pas — Z. Vaičaitis, 2523 S. 
Central Park, Chicago 23, III. Tel. 
CRawford 7-8392.

born, Michigan.

Jieškomas JUOZAS DANTA, ar 
jo vaikai. Kilęs iš Juodeikių km.,
Žagarės vals., Šiaulių apskr. Su
lig žinių jis gyveno Chicagoj. Jam Į SKIJ RAJON,

Jieškoma: ANGELE BENDO- 
RAITIENE (Tamašauskaitė), 
duktė Jono iš Gražiškių, gyvL Ame
rikoje. Jieško: jos giminaitė Val- 
dislova Anraiiiemū (Klastaičiūtė), 
duktė Antano, gvv. IRKUTSKA- 
JA OBL., ST. KUTUSEK, ALAR- 

P. O. NELCHAJ,
vra laiškas iš Sibiro iš jo brolio! NELCHARSKAJA M. T. S.
Liudviko Dantos. Kreiptis šiuo j ----------------- -
adresu: S. Trinka. 207 Vį E. Green
St., Champaign, III.

..Iš Lietuvos jieškomi: .1) JUO
ZAS S LABOK AS, » Vaclovo, gi
męs 1906 m. 2) LEONAS SPE- 
ČIUS. s. Mykolo, gimęs 1917 m. 3) 
POVILAS SEBIESKIS iš Panevė-

Jieškomi 1) ANTANINA ir JUO 
ZAS GILIAI, kurį laiką gyvenę 
Brooklyne ir MARCELIUS GUGIS žio. 4) LEONAS PUZINAUSKAS 
su šeima. 2) MARCELE LIUTKU- į iš Kauno. Jie patvs, arba apie juos 
VIENE ir jos trys vaikai PRA-j žinantieji, prašrt.-ni kreiptis f: Pra- 
NAS, STASYS ir ONA LIUTKAI, nas Grušas, 346 Rcesch Avė., Buf- 
kurie 1940 m. gyveno 540 East falo 7, New York.
142nd St., New York, N.Y. • Jų — ■ ■ 
jieško giminės, iš Lietuvos. Pra- į
šau atsiliepti arba apie juos pra- |i,||,’',:|'['!W||1,|||||||!U||,||’n'"n”||,|||1,!'||tii|iMHiiitiitiiitiiiiiiHiiiiiHiiiiiiiniii |iiiiiiiii]iitHmuiiii

nešti: Rev. Juozas. V. Kluonius, 
P.O. Box 306, Standish, Michigan.

paprastos influenzos.

• Atlyginimo vidurkis Kana
dos pramonėje, kaip paskelbė ofi 
cialus statistikos biuras, šių me
tų pirmame pusmetyje pakilo iki 
$65.37 vidurkio savaitei. Kalnų 
pramonės darbininkų savaitinio 
uždarbio vidurkis yra $80.04. Pa 
lyginus su pernai metais darbi
ninko uždarbis yra pakilęs 9.6 
proc.

• Kanados nauju kariniu at- 
tache Maskvoje paskirtas laivy
no kapitonas Donald W. Knox iš 
Montrealio. Jis kartu eis karo 
laivyno attache pareigas ir prie 
Suomijos vyriausybės. Iki šiol 
jis ėjo atsakingas pareigas Ka
nados laivyno aviacijoje Halifa- 
xe. Senasis attache kapitonas G.

Skelbtis “DRAUGE" apsimoka, 
nes jis vra plačiausiai skaitomas

KUNEVI- lietuvių dienraStis. o skelbimu kai-i Phill?P8 grįžo « Maskvos ir

Mūr; 2 a. po 5 k. 3 mieg. šild. gazu, 
alum. langai, nauj. garaž. $24,000 

Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild., sklyp. 
31 pėdų, garažas. $28,000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avo.
Tel. CUffside 4-7450; Res. 

YArds 7-2046

oooooooooooooooooooooooooo
KADA NORITE PIRKTI AR 

PARDUOTI NAMUS
Kreipkitės )

SOPRYCH REAL ESTATE 
6407 S. Kedzie Avė. WAlbrook, 5-3210 
AGENTAS ALEX KANAVERSKIS 

<XXXXX><XKXXXK>000<XH>0<X>0000<

MARQI EITE PARKE — 1 T4 augšto 
2-jų butų mūr. pajamų namas. Kraš
to vand. šild. Tik $26,000. A. Vaina. 
REpublie 7-0400.

GRAŽIOJE I.IETl Vl\ AVYLINKfi-
JE -— 2 mieg. namas. Reta proga Įsi
gyti mokant mažiau negu $10,000.
B. IikIiivh. REpublie 7-0400. 

PAJAMŲ NUOSAVYBE

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

NORVILĄ
REAL ESTATE HALES 

2800 W. 5*th Kt. TeL PRoepect 8-5454

REAL • ESTATE

HRIGHTON PARKE, 6 kamb. cot
tage, ant plataus 72 pėdų sklypo. 
Daug saulės ir šviesos. Vi bloko nuo 
parapinės mokyklos. 2 automobi
liams garažas. Pamatę šį namų būsi
te sužavėti. Įmokėti tik $4.000.

42nd & Campbell Avė. 6 kamb. cot
tage. Yra English basement, kuriame 
pravesta vandens Ir kanalizacijos 
vamzdžiai, galima Įrengti gerus kam
barius. Garažas. Įmokėti tik $4,500.00.

Ittlb & Rockvvell Str. Muisto pro
duktų ir mėsos krautuvė (Grosernė ir 
bučernė). Gera vieta prekybai. nes 
tirštai apgyventa. Prie krautuvės yra 
4 kamb. butas. Nuoma už krautuvę 
ir butų $100.00. Su prekėmis ir mo- 
dernišknls įrengimais, krautuvę pirk
aite tik už $1,700.00. Gera proga tin
kamiems asmenims pradėti biznį.

Taip pat turim* uuugiau nuosavy. 
bių duodančių geras pajamas Ir pre
kybiniu namų

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis Į raštinę lr mes mielai patarnau 
sime parduodami Jūsų namus

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900

McHENRY. ILLINOIS
McCullom Lake. Neužbaigtas 

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

Tel. BEveriy 8-4900.
2-jų augš. mūr. Arti 59th ir Talman 

Avė. 5 Ir 6 kamb. butai. Karšto vand. 
centr. šild. Garažas. Uždaros gonkos. 
$100 nuomos ir sav. butas. $27,000.

KI’TRA-NORKVS 
TY Al brook 5-5030

1947 N. LARRABEE AVĖ. Krau- 
paskirtas į Kanados krašto ap- tuvė ir 5 butų mūr. apartmentų na 
saugos ministeriją. mas. 4 po 3 kandi., ir krautuvė;

’ t' «ii.' htl, r ■ «■«-?.•" "i ■. ir 1-4 k. butas mtie kieme. Pilna 
vonia kiekviename bute. Galimos 
mėnesinės pajamos $200. Prašo
$13,500. Pamatę įvertinsite. Skam
binti — SPring 7-5290.

Jieškomi JUOZAS 
ČIUS ir jo žmona LIZA. J. Kune
vičius yra baigęs Kauno augštes- prienami! visiems 
niąją 'Technikos mokyklą apie wiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiihiii>ii!iiniiiiiiiiutiiiiiiiiitii»iiiininiiii>iiiiiiiiiiiiRiniiiiiiiiii»iHiiniiiiiiiir»

ŠV. .ŠEIMOS VILOS

METINIS BANKETAS
Ruošiamas

R. K. LABDARIŲ SĄJUNGOS

Sekmadienį, spalio 20 d., 1957 m., 6:30 vai. vak.

★

CONRAD HILTON VIEŠBUTYJE
720 South Michigan Avenue

CHICAGO, ILLINOIS

$25.00 asmeniui ............. ............,.......................................... 8 asmenys prie stalo

ARTI 71-MOS IR WAKHTENAW 
AVĖ, 2-Jų puikiu Imtų mūr. naniaa. 
Pirkaite šiamllt-n už $25,300. 15. I'n- 
derya. REpublie 7-9450.

00<KMX>0(X)000<>000<K>(X>0(}(><HjC) 

MAKŲI ETTE MANOR.
2-jų augštu mūr. naujai atremon

tuotas 2 po 6 k. Kabinetinės virtu
vės, alyvos, radiatorių šild., garažas, 
l'ž prieinamų kainų.

GAGE PARKE
5 k. mūr. bungaloiv (galimybė pa

daryti 3 mieg.). Plytelių virtuvė ir 
vonia. 33 pėdų sklypas. Oazo šild. 
■Garažas. $18,500.

KITČR. 2 augštu medinis 2-6 ir 3 
knib. Cottage. 60 pėdų sklypas su 
$135.00 mėnesinių pajamų ir savinin
kui hutas. Aluminum langai, garažas 
pilna kaina $16,000.

Cicero Ir «4lh St. 5 k. mūr. T. H. 
su modern Įrengtu rūšių, 12 m. senu
mo. Alyvos šildymas. Plytelių virtuvė 
ir vonia. $13.500.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sųrafte Ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
• Insurance Notary Public 

Mint So iVesti-m Avė
PRosp. 8-2334 arba HEm. 4-7083
Atdara kasdien nuo 9 iki 9 vai., 
šeštad. tr sekmad. nuo 9 iki II v.

OCOO<XW<KX>TOOū(mOO<>0<XK>0<>

Hrighton Parke arti mokyklos, mū
rinis su rūsiu, šildymu ir pastoge, 
platus sklypas 2 po 6 k. Garažas. 
Nupiginta iki $26,000.

Gage Parke, švarus, 4 butų kampi
nis, mūrinis. Pajamų $4,800. Priima
mas geras pasiūlymas.
KITUR:

Mūrinis be šildymo. 5 butai ir ta
verna. Pajamų $350 J mėn. Mažos 
Išlaidos. Įmokėti tik $5,000. Kaina 
$25,000.

APARTMENTINIAI
Kampinis 12 b. $57,600; Įmokėti 

$17,000.
Dvidešimts butų ir 3 krautuvės 

$1 10,000; įmokėti $30,000.
Marųuette Parke — 14 butų, pa

jamos $18,000. Kaina $90,000.

VENTA
4077 So. Archer Avė.

LAfayetto 3-3881 

6137 S. KILPATRICK

$18,500. Naujas, mūrinis namas. 
“Overhead sewers’’. Atdaras šeš
tad. ir sekmad. 1 iki 6 vai. arba 
skambinkite JOUKEMA COSTR. 
CO. pų 6-0791. ,

—- - - ---■ ■ ' ' i i,. .i. .i ■
PARDUODAMOS PAJAMŲ 

NUOSAVYBES 
3236 W. 65th St.

2 ar 3 butų med. apkalti namai
8 kamb. keturi, mieg. k., ir 3 
kamb. butas rūsy.

Taipgi 2-jų butų namas su mais
to - likerių krautuve. Apylinkėje 
87tb. ir Ashland Avė.

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 
1 iki € v. v.

THE RIGHT REALTY CO.
J_________ Tel. RE 7-9555________

PALOS APYL. NAMAS SU VISKUO!

‘‘Ranch" namas ant 132 pėdų kampi
nio sklypo, 27 pėdų aalionau, 2 dideli 
mieg. kamb. ir inieg. "den”. Beržinės 
spintos virtuvėje. Pilnas rūsys, tin
kuotos sienos, žieminiai langai ir sie
teliai. 2 autom, garažas. Gražiai ap
sodintas. Prašo $21,000. Kreiptis Į 
Vi Girard, tel. GArden 4-3727 arba 
GIbson 8-1000.

GROEHE REALTORS 
12211 Harlem Avc.
Palos llelglit.s, Rl.

CICERO. Gražus 6 kamb. mūr. 
namas. Atremontuotas. Tinkuotas 
rūsys. Kilimai. Naujas alyvos 
centr. apšild. Apylinkėje 22nd ir 
56th Avė., $18.900. SVOBODA. 
6013 Cermak Rd. BIshop 2-2162
---------------------------------—------------------------------------------------- TT ■ ■ ■ .

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komercinių^ 
namus, pasiūlo sklypus, ^rekomen
duoja planus; išrūpina statybom 
kreditus. Skamb. vak.: Vt 7-4229

Namų tel. BIshop 7-3340 
*737 WeHt 43rd Street

HELP WANTED — FEMALE

BILLERS
Full time for truck line.

Good starting rate. 

Perrnanent. S day week.

Phone — MR. MATAK

- LUdlow 5-6709.
Reikalinga moteris bendram namų 
RUOŠOS DARBUI ir

VIRIMUI
Jokio skalbimo, nei langų valymo. 
Malonūs namai. Pietrytinėje mie
sto daly. Yra kiti darbininkai. Rei
kia būti prityrusiai. Rekomenda
cijos reikalingos. Be prityrimo 
prašome nesikreipti. Skambinti —

Tel. PLaza 2 - 2957
CHRIS CRAUT BOAT SALES, INC.

Has two immediate openlngs for 
bookkeeper, one for full time, one 
for part time. Pleasant air condi
tioned office. Good salary. Insurance 
benefits.

2500 S. Ashland Avė.
MOnroe tt-6670

Freight Line Experienced
TYPIST - BILLER ,

Needed at once
Start at $2.15 per hour 

5 day 40 hour week 
Also vvill consider 
Part time Help in

Typist and Manifest Clerk

330 W. 25th St.
VI 2-2055

Interviews up to 7:30 P.M.

REIKALINGA moteris prižiūrė
tų 3 m. berniuką. Gyventi vietoje. 
Atlyginimas ir išlaikymas. Tel.

Virginia 7-3818

MALĖ AND FEMALE

I Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy
mo, pertvarkymo (remodeling) darbai

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, IH-ij
ei.: Y Arda 7-9675 arba CL 4-7450?

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

V- ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErmlnal *-5531 

nuo 5 vai. p. p. Kasdien Ir sekma
dieniais nuo 10.—4 vai. Adresas: 515
Noiton, WUIow Springs, III.

REGISTERED NURSES
Džiovininkų ligoninėje Chicagoje 

AVest Side Medical Centre. Pradinė 
alga $330—$345 į mėnesį, 40 vai. 
savaitė. Civil Service retirement 
plan. Reikalinga skaityti, rašyti 
ir kalbėti angliškai. Kreiptis į

NURSING OFFICE 
SEeley 8-3600

HELP VV ANTED — MEN

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

Statome naajus namus ir garažas. 
Atliekame visokių trobesiu ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
ftsakite DAnube 0-27*3 nuo V vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro
Tel. OLympie 2-51*1 nuo « vai. 

vakaro iki 11 vai. vakaro

Kiekvienas nupirktas biletas į banketą bus skaitomas do

vana statybos fondui ir dovanotojo vardas ir pavardė bus įra

šyti į naujo priestato plytą. Štai gražus būdas įamžinti sa

vo vardą ar artimos giminės vardą.

Naujas prieglaudos priestatas bus pašvęstas sergantiems 

įnamiams; iš viso bus 60 naujų kambarių.
f

Kiekvienas nuoširdus lietuvis turėtų remti iį gražų lab

daringą darbą. Mūsų senesniems lietuviams reik parūpinti dau

giau vietos prieglaudoje. Remkime šį labdaros darbą.

Užsisakykite vietas skambinant į prieglaudą; Lemont 607 

arba | Šv. Kryžiaus kleboiųją; FRontier 6-3900.

PALOS HEIGHTS

Hl’bIT LEVEb
Ar jums reikalingi 4 mieg. kamba

riai 7 i V6 vonios, 2 židiniai. Didelis 
salionas. Pilnas valgomasis. Graži 
didelė virtuvė. Pilnas rūsys. Mokyk
los busas sustoja prie durų. Kaina 
$28,0(10. Kreiptis Į — Jnliidi, tel. CE 
3-7670.

GROEHE REALTOJRS 
122II Harlem Avė., Palus Heights, lll.

ELMHURST
APPYLINKEJE

Pamatykite lr palyginkite. 1-as na
mas j šiaurę nuo Fillmore and Kirk 
Avė. (1 blk. Į šiaurę nuo Roosevelt 
Rd., 2 l»lk. j vakarus nuo York Rd.). 
Daug žemės — lygu devyniems mies
to sklypams. Vietos 6 kamb. 4 kamb. 
Jau užbaigti tinkuoti. $19,000 vertės 
už $15,850. Statybininkas duoda spe
cialias Išsimokė jimui sųlygas. Atda- •

f ras apžiūrėjimui šešt. ir sekm. popiet ’ 
arba kitu laiku susitarus.

LIETUVIŲ STATI 
BENDROVE 

MORAS
Bullders Gen. Contractors 

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

Natnų Įtalnavimas Ir Įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiud adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės lr buto telefonas 

I’Rospect 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29. DL

i

REIKALINGAS VYRESNIO amž. 
vyras dirbti tavernoje.

KEnwood 6-8863.

Reikalingas vyresnio aiąž. vyras 
į ūkį. Gali būti vienas arba su 
žmona. Skambinti nuo 6 iki 9 vai.

WAJbrock 5-3920

BILLERS
Full time for truck line.

Good starting rate. 

Perrnanent. 5 day week.

Phone — MR. MATAK

LUdlow 5-6700.

MISCELLANEOUS

SILDYM AS
A. StončlBankM Instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), vigų dydžių oro vėsintu
vu* (Air oonditioners) ir atliek* 
visus skardo* darbus

1546 S. 49th Court, Cicero
Tel. OLympie 6-0775 nuo 8 vaL 

ryto iltį 5 vai. vakaro.
Telefonas nno 5 vai. vakaro: 

OLympie 2-0752
LIET. APDRAUBOh AGENTŪRA

Visų rūšių apdraudos. Automobi 
lių finansavimas. Notarlatss. Valsty- 
bės patvirtlnos kainos.

Prieš darydami Apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAIbrnnk 5-M71

I INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
1 8108 S. Aoblflnil Avr„ CUicaao 88, Hl.

IŠNUOMUOJAMA — FOB BENT

NAMŲ savutinkaii
Tarpininkaujame butų išnuomavi 

mui. Patarnavimas veltui. Turinu 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5*ttt So. Western. PRoepect 8-28*4

IŠNUOMUOJAMAS 3 kam. butaa 
rūsy. 7045 South Washtenaw 
Avė.

. IŠNUOM 6 k. butas 2-me augš
te. Pečiais apšild. Suaugusiems. 
3961 S. Campbell Avė.
- IŠNUOMUOJAMAS 4 kAMB. 
BUTAS rūsy. Pilnai apstatytas.

2435 W. 46th St

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDUODAMAS NAMAS IR MAIS
TO KRAUTUVfi. Geraa biznis. Geroj 
vietoje, Brighton Parke. . Apžiūrėti 
galima kasdien; sekmad. Iki 12 vai. 
4140 S. Maplewood Avė.

Parduodama TAVERNA, prie
šais CRANE CO. 4235 S. KEDZIE 
AVĖ. Liet. ir lenkų apgyventa a- 
pylinkė.

PARDUODAMA
UKERIV KRAUTUVE 
6554 S. Westem Avė. 
Įsteigs prieš 13 metų.

PROJECT
ENGINEERS

M. E. GRADUATE. Desire 
man with 3 to 5 yeras ex- 
perience as M. E.

Should be strong on de
sign with ability to sketeh 
designs for draftsmen.

Excellent salary vr i t h 
higher remuneration after 
proven period.

5 DAY, 40 HOUR WEEK

TEE - PAK Ine.
3520 South Morgan 

FRonHer 6-TIII

IŠNUOM 6 knmb. gražus butas. 
Apšild. ir karštas vanduo. Pagei
daujama suaugę.

1217 W. 73rd St.

IŠNUOM. KAMBARYYS vyrui. 
6444 S. Washtenaw Avė.

HEmloek 4-7285

IŠNUOM. kambarys. Atskiras 
įėjimas. Galimybė naudotis vir
tuve. OLympie 2-0689.

McHENRY, ILLINOIS 
McCULLOM LAKE

Atdaras apžiūrėjimui sekm. nuo 11 iki 4 v. popiet. Visiems 
metams gyventi "ranch” namas. Reikalinga kiek darbo iš Vidaus. 
$600 įmokėti — $69 mokestis j mėnesį. Yra ant Pulaski Drive 
prie Polish National Camp. Važiuokite 3 mylias j vakarus nuo 
McHenry ant Route 120, tada sukite į šiaurę ir sekite Model 
Home iškabas.

Skambinkite BEveriy 8-4900
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CLEVELANDO ŽINIOS — Ateities Klubas savo susi- j gą —«turi visi lietuviai įsigyti, j knygų, kurias platintojai atneš, 
rinkime išklausė naujosios vai- j Clevelando lietuviams tai nebus 1 bus galima užsisakyti įvairių

(Atkelta iš 4 psl.) pamokos vyks Sv. Jurgio pra-
džios mokyklos mokiniams tuojoperą II 1 ravatore , kurioje da 

lyvavo eilė lietuvių 
Aldona Stempužienė (Azuce

dybos pirm. Ant. Gailiušio pra-' sunku, nes Clevelande visas spa

solistė Pamokd- Gimnazijos kurso 
lituanistiniai dalykai bus dėsto-

, . . . ..... . mi ketvirtadieniais nuo 6:30 iki
na), sol. Antanas Kavaliūnas o . . . ... T
(Ruiz) ir chore — Benėdiktas va • va • a'P Pa v- urgio

Aleksandras Gylys. A- f“’*“ ."t0?5"“08 'p* alpo8e- 
J 1 Lankantieji kitas mokyklas mo-

Butkus.

nešimą ir apsvarstė darbų, pa
rengimų, mokyklos, knygų plati
nimo vajaus ir tarpusavio glau
desnio bendradarbiavimo su stu 
dentais klausimus.’ Moksleivių 
globėjais šiuo metu yra Vida 
Kasperavičiūtė, V. Palūnas, Sa

lio mėnesis skirtas lietuviškos 
knygos vajui. Šiame knygos var 
juje dalyvauja Clevelando moks 
leiviai ateitininkai, kurie spaus
dintą lietuvišką žodį atneš į kiek 
vieno lietuvio šeimą.

Moksleiviai ateitininkai spalioleksandras Liutkus ir Vytautas .. . . . į . . . . lomeja Idzeliene, A. Bagdoną . aD,anj.Vq kiekviena lie
„ , . .. . kiniai rinksis mokytis lietuvių virius ir I.enkadiia Gailiušienė apianays Kieavieną lieRaulinaitis; baleto grupėje šo-i. t .. . ... VKIua ir ueokaaija oamusiene. Clevelande lieluviškn-1 J 1 kalbos, istorijos ir geografijos L Gailiušienė ypačiai susirupi-1 1 cleveJancu sU netuvisko-
ko Teresė Stasaitė. Spektaklį 
sekė nemaža lietuvių, apie jį ra
šė visa didžioji amerikiečių spau 
da. Teigiamiausią recenziją pa
rašė "Cleveland ~News”, kur ra
šoma: “Senosios čigonės Azu- 
cenos, Monrico motinos, partija 
gražiai buvo sudainuota kontral 
to Aldonos Stempužienės, kuri 
taip pat puikiai atliko didelius 
šios rolės teatralinius reikalavi
mus. Vienas šviesiausių mo
mentų šioje operoje buvo ket
virtame akte, kai ji su Thomas 
La Monaco dainavo dainą “Ai 
nostri monti”.

“Cleveland Press” muzikos 
kritikas Frank Hruby sako, kad

šeštadieniais nuo 9:30 iki 12 vai. 
Šiems mokslo metams vadovau
ti pakviestas Juozas Žilionis, 
jau anksčiau sėkmingai vadova
vęs lituanistinei mokyklai. Ket
virtadienio augštesniąją mokyk 
lą tvarkys Vacys Kavaliūnas.

— Aldona Steni pužienė po
sėkmingų koncertų Kolumbijoje 
sugrįžo į Clevelandą, kur praė
jusį sekmadienį'dalyvavo Caffa- 
relli operos spektaklyje. Kaip 
jau buvo rašyta, solistė buvo 
susirgusi aziatiška sloga ir to
dėl vienas jos koncertas su sim
foniniu orkestru turėjo būti ati-

nusi yra sėkmingu knygų platini . : % . . , . ,1
mo vajumi ir-stengiasi, kad ko , . , . .. , . .• ... J, ... u-* 11 • tl konkretus planai lietuviškosdaugiausia knygų butų paskleis- , , .. 5 . „ ....
ta per Si mėnesį. Susirinkimui k"^os Pla^inimUL S“s™k™e 
pirmininkavo J. Staniais, sekre £±^±^3’.^

toriavo E. Alšėnienė.
— Jonas P- Vaičaitis persikė

lė į naują butą 12700 Speedway- 
Overlook, East Cleveland 12, 
Ohio, telef. LI-1-4612.

— Juozas Damušis išlaikė ne
kilnojamo turto pirkimo ir par
davimo egzaminus ir pradėjo 
dirbti M. A. Schneiderio bendro
vėje. Namų telef. AT 1-1361, 
įstaigos — AT 1-0780. S. G.

dėtas. Gre’tai pasveikusi solistė 
Aldona Stempužienė vėl parodė i užpraėjusią savaitę didžiulei au- 
savo puikų dramatinį kontraltą, ditorijai davė puikų koncertą, 
bet kalba apie blogą.operos pa-! Jos koncertus puikiai įvertino 
statymą. Kietą kritiką davė ži- vietinė spauda. Solistė gavo 
nomas “Plain Dealer” muzikos daug pasiūlymų koncertuoti Pie
kritikas Herbert Elwell. Jis sa-, tų Amerikoje. Vieną jų priėmė. . T. , .
kosi nusivylęs Cafarelli operos j ir po Kalėdų išvyks trijų mene-, šviečia kelią j Lietuvos laisvę, 
grupe, esą jauni balsai nepriau-, šių gastrolėms po Karibų jūras Šį kelrodį — lietuvišką kny-

gę Verdi operai, vaidyba silpna, ir Pietų Amerikos valstybes. So- --------- —uminriim
dekoracijos juokingos, dauguma' listė, turinti platų repertuarą^ PARAMA “DRAUGUI 
dainininkų neturėjo nuovokos, jį dar papildys naujais kūriniais

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
VAJUS CLEVELANDE

Spalio mėnesis yra skirtas lie 
tuviškai knygai,* kuri yra lietu
vio kelrodis tremtyje. Knyga 
primena gimtąjį kraštą ir nu-

kaip turi skambėti itališki žo
džiai ir ką jie reiškia.

Cafarelli opera turėjo dvide
šimt trečiąją pastatymą. Ji kas 
met tokius spektaklius surengia 
jauniesiems dainininkams.

TRUMPAI 
— Labdarybės draugija spa

lio 13 d. rengia kortavimo vaka
rą naujosios parapijos salėje. Į- 
žanga — 1 dol. Sumaniosios dr- 
jos narės rengia skanių užkan
džių visiems atsilankiusiems.

ir išvyks į tuos kraštus, kuriuo
se gyvena nemažai mūsų tautie- j 
čių. Nors koncertų rengėjai ne Į 
lietuvių bendruomenė, gal ir Ar 
’cntinos, Brazilijos, Venezuelos,

1 Urugvajaus ir kitų kraštų lietu
viams teks išgirsti mūsų smar- i 
kiai kylančią solistę, atsilankant 
bendruose koncertuose.

— Visi Balfo skyriai skelbia j 
rudens vajų nuo spalio 15 d. iki' 
lapkričio 15 d. Bus daroma rink . 

i liava ir numatomas didesnis pa- Į 
rengimas.

Rengėjos prašo visus lietuvius 
prisidėti prie šio parengimo do-1 — Stovyklos globos k-tas bu-
vanomis ir gausiai atsilankyti.! vo susirinkęs pirmą kartą po 
Ši draugija jau nepirmą kartą! vas®ros atostogų. Komitetas pa 
rengia panašius subuvimus ir pildytas, pakviečiant kun. P 
jų pelną skiria naujosios mo-1 Dzegoraitį. Numatyta aplanky- 
kyklos fondui. Tam pačiam tiks ti visą eilę clevclandiečių ir pa
lui tą patį sekmadienį draugijos prašyti tapti stovyklos rėmėjais, 
narės pardavinės įvairius kepi- Apsvarstyti ir kiti stovyklos rei 

kalai. Komitetui pirmininkau
ja S. Laniauskas.

nius parapijos salėje nuo 8 vai. 
ryto iki 1 vai. p. p.

— Lituanistinė mokykla pra
dėjo darbą praėjusį ketvirtadie
nį. Regulariosios lituanistikos

Pranešimas
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- 
ners maisto produktų krau
tuvės).

ATVYKITE DAR Į 
SENA VIETA.

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

Duoną Ir įvairia* skritinga* 
bulkutea kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8889-41 8. Lituanica Ava. 

Tel. CLdYfalde 4-«87«
Pristatome J visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat 1*- 
•lunčiame | visus artlmuo- 
slu» miestus.

knygų ir žurnalų.

Visuomenė, pirkdama lietu
višką knygą, ne tik padidina sa
vo lietuvišką biblioteką, bet ir 
palaiko lietuvišką spaudą.

Tad moksleiviai ateitininkai 
kviečia visą lietuvišką Clevelan
do visuomenę per spalio ^mėnesį 
papildyti savo lietuviškų knygų 
biblioteką naujomis knygomis. 
Gyvas spausdintas lietuviškas 
žodis atkeliaus pas jus, tad pri
imkite jį nuoširdžiai. Tegyvuo
ja lietuviška knyga!

Jūra Gailiušytė

Deja, visi jos pasiryžimai bu
vo staigios mirties nutraukti. Į 
Rugsėjo 25 d. ji buvo palaidota į 
Kalvarijos kapinėse, Clevelande. 1 
Daug gerų žmonių prisidėjo prie 
velionės palydėjimo į amžinat
vę, ypačiai klebonas kun. J. An
gelaitis, kuris iškilmingų šv. mi- j 
šių metu pasakė labai gražų ir 
turiningą pamokslą. Klebonas, 
dar Balčiūnaitei gyvai esant, 
teikė jai pagalbą ir parodė daug 
geros širdies jos varge.

Tą liūdną rugsėjo 25 d. rytą 
susirinko didelis būrys velionės

draugų ir pažįstamų, dalyvavo 
pamaldose ir palydėjo į kapines.

D. Jakubs laidotuvių biuras 
labai pavyzdingai ir gražiai atli
ko visus laidotuvių reikalus nuo 
pašarvojimo ligi palydėjimo am 
žinos ramybės vieton. L.

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

2143 West 63rd Street 
Telef. PR 8-0833 ir PR 8-0834

ciūnas, trumpai papasakodamas 
lietuviškos knygos istoriją. Kiek 
vienas moksleivis ateitininkas 
yra pasiryžęs stropiai dirbti, kad 
per spalio mėnesį kiekvienas lie 
tuvis įsigytų nors vieną naują
lleiŠVmok8leWų*ateitininkų bu33“sde Raud' Kryžiaus ligoninėj 

galima pirkti literatūros vaiku- Į Ameriką atvyko serganti, 
čiams, mokykliniam jaunimui ir bet gyveno ir dirbo, kiek pajė- 
suaugusiems. Bus parduodama gė, su viltimi dar kartą pama- 
romanai, poezija, mokykliniai va tyti brangią tėvynę ir vienu 
dovėliai, maldaknygės, novelės, tikslu — padėti savo broliui, 
įvairūs žurnalai ir t.t. Be tų vargstančiam Sibire.

MIRĖ BALČIŪNAITE
Rugsėjo 21 d. Clevelande mirė 

Petųonelė Balčiūnaitė, gimusi 
Užpjaunių km., Šakių apskr. Lie 
tuvoje ji ilgus metus buvo gail.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON.

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street 
Tel — CEdarcrest 3-633b

Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

Mirus
A. 4- A.

“Draugo” spaudos reikalams at
siuntė šie asmenys:

S. Adomonis .................$0.50
St. Misiūnas................ L00
V. Šarka ...................... 1.00
A. Bridžius .................. 1.50
J. Kloviskis . .. .'.......... 1.00
Rev. A. Neverauskas . . 1.00
D. Giedraitis........ . 1.00
J. A. Vaichiunas.......... 2.00
Ačiū spaudos bičiuliams.

“Draugo” administracija

AUKOS UŽ KALEPJORIŲ
Ui “Draugo” kalendorin atsiuntė 
šie asmenys: 1 I

A. Pretkelis .......... $1.00''
F. Natkevičius ....... 1.00
M. Stulginskis........ .. 1.00
K. Knpitis ..................... 2.00,
Ačiū geradariams.

‘Draugo” administracija
I

<>I>A — jau supakuota, pirkite ir siųskite savo giminėms į Europą
Pirkite tiesiai mino kaina. Jūs gausite geriausią viršutinę odą ir pa

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

Jei siųsim
2 poros ..........
3 poros ..........
4 poros ..........

Jums Jei siųsim tiesiog Eiet.
$25.00 2 poros ..................................... $50.00

. $35.00 3 poros ........................... .. . $67.00

.« $45.00 4 poros ..................................... $82.00
Mes galime siųsti specialius odos pakietus ( Europą su visais mok(«-

ėiais kaipo muitas, paštas, inspekcijos mokesčiai ir supakavimo mokes
čiai Siuntiniai yra garantuoti, o Jūsų giminės gaus šiuos pakietus be 
jokių mokesčių. Rašykite mums šiandieną arba atvykite pas mus.

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

DĖMESIO!
GALIMA DABAR Į LIETUVA IR SIBIRĄ SIŲSTI TIK 

NAUJUS RUBUS 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. WEbstar. 9-2588 
CHICAGO 7, ILLINOIS

Atdara kaadien nuo 8:30 vai. ryto iki 5:45 vai. vak. 
šeštad. nuo 8:30 vai. ryto Iki 4:30 vai. vak.
Sekmad uždaryta.

RAPOLUI BALIAUSRUI,
Jo broliui ir brolienei reiškiame
giliausią užuojautą i

Juozas ir Alfonsas Juškai 
1 su šeimomis

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad š.m. rūgs. m. 
28 d mirė, sulaukęs 84 m. amžiaus. /

A. f A.

M A T E U Š A S KUZAS
Gyveno Springfield, Iii.

Dėkojame *kun. Junkeriui, švėkšniškiams: Stirbiams, Šiu
riams ir kitiems draugams kurie prisidėjo prie laidotuvių ir ve
lioniui suteikė paskutinį patarnavimą palydint į amžino poilsio 
vieetą.

P. ir E. Stoncefiai

MATEIKAS PRATAPAS
Gyveno 7120 S. FraAcisco Avė. Tel. GR. 6-5591.
Mirė spalio 1 d., 1957, 4:30 v. popiet, sulaukęs puses amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Eržvilko para

pijos, Butaičių kaimo.
Amerikoje išgyveno 54 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marijona (Sturonai- 

tė), sūnus Mateušas, marti Elena, anūkai: Bruce ir Mateu- 
šas, brolis Jonas Pratapas, brolienė Petronėlė Pratapienė ir 
jos šeima, brolienė Marijona Pratapienė, gyv. Grand Rapids, 
Mich., švogerka Veronika Kailiūniene, jos vyras Domininkas 
ir jų šeima, giminaičiai Dr. Jonas Bakšys su šeima, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko sesuo Marijona 
Mišeikienė su šeima.

Priklausė Chicagos Liet. Draugijai ir Eržvilko Klubui ir 
Marųuette Parko Namų Savininkų Draugijai.

Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69th 
St. Laidotuvės įvyks šešt., spalio 5 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į švenč. P. M. Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. . -

Nuliūdę: Žmona, sūnus, marti ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Steponas Lackawicz. Tel. RE. 7-1213

TROOST - PACHANKIS MONUMINTS
JOHN W, PACHANKIS (PATCH). VIoe-Prerideo*

6819 So. Western Avo. ToL GRovehill 8-3745

j paminklų patalpa* ir atgal mea visuomet parūpinama 
transportaciją antomobUln.

Atdara kasdien Ir aekmadlenlala nno » vai. ryto lkt I vai. popiet
■MURINKITE DABAR — BCH PASTATYTA KAPINIŲ’ DIENOJE 1 

JORIO fMOK|JTM9 HITHOM KAPT NIC DIENOJE

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

< ■ ft ’* 4 C. *
4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENA Ut NAKTĮ

LIODČSIO VALANDOJ

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 So. VVestern Ava Air Conditioned koplyčia 
BEpubUe 7-8600 — 7*8001 Automobiliam* vieta

TUma, kuria gyvena kltoee miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau JOsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVĖ MIO S0. 56th AVĖ
CHICAGO. ILL CICERO, ILL.
Telefonai GRovehill 6-2345 arba

TOvvnhall 3-2108. 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna- Mes turime koplyčias’
vimas dieną ir nak- Sįfr Jįįį v sos e Chicagos iri

I tį. Reikale š a u k t i • Ro8e,ando dalyse
i »1W tuojau patarnaujame.^

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

ANTARAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
650 VVest 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET TeL Y Arda 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIR
3819 S. LITUANICA AVĖ. Tel. VArds 7-1138-1139

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

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublk 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 5Uth Avė. OLympie 2-5245 ir TOwnhall 3-96X7
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X Chicagos Lietuvių Fronto 
bičiulių vasaros sezono veiklos 
užbaigimo atženklinimui iškyla- 
gegužinė Jonynų ūkyje praėjusį 
šeštadienį praėjo gražiu pasise
kimu. Diena pasitaikė graži. Va
kare gelstančiame sode sulieps
nojo didelis laužas. Svečių tar
pe matėsi kun. Garšva, MIC, 
muzikas VI. Baltrušaitis su 
žmona, aktorė E. Blandytė,
Amerikos Lietuvių^ Studentų Są
jungos pirm. V. Kleiza, daug
Lietuvių Fronto bičiulių ir jųį 6736 So. Campbell, Chicago 29, 
svečių, studentijos iš Chicagos' III., arba paskambinti tel. WA1- 
ir Urbanos. Laužo programai brook 5-7767. 
vadovavo inž. Stasys Kungys

X Praėjusį penktadienį Lie
tuvių Auditorijoje Lietuvos 
krepšininkų 20 metų nuo laimė
jimo Europos pirmenybėse su
kakties minėjimo komitetas tu
rėjo savo posėdį. Čia buvo pasi
tarta komiteto ruošiamo minė
jimo, įvykstančio lapkričio mėn. 
9—10 d. d. Chicagoje, reikalais 
ir apsvarstyta visa eilė naujų 
sumanymų. Posėdyje dalyvavo 
St. Daunys, A. Valonis, J. Vai
čiūnas, Z. Dailidka, A. Lingytė, 
A. Antanaitis ir Ed. šulaitis.

X Vincas Radziukynas, ku
ris 1936 m. yra gyvenęs Chica
goje ir turėjęs kosmetikos dir
binių įmonę, jieškomas sesers 
iš Sibiro. Žinantieji jo ar jo vai
kų dabartinę gyvenamą vietą 
prašomi pranešti V. Jakui,

Uždegus laužą perskaitytas VI. 
Ramojaus specialiai parašytas 
jaučio testamentas. Prie laužo 
ilgai padainuota. Muzikas Faus
tas Strolia su akordeonu gra
žiai palydėjo ir praturtino lie
tuvių jaunimo dainas. Jaunimo 
šokiai įvyko Jonynų rezidenci
jos salėje. Šokiai ir vaišės nusi
tęsė keletą valandų.

X Galdiko ir Jonyno paveiks
lai buvusioj Morrison meno pa
rodoje nebuvo jury komisijos 
atrinkti Čiurlionio vardo galeri
jai tiktai dėl to, kad jų skirti ir 
išsiųsti paveikslai minėtai pa
rodai, dėl geležinkeliečių streiko, 
buvo “užšaldyti” stotyje. Atvy
ko tik po dviejų savaičių paro
dai užsidarius. Paveikslų atrin
kimas pirmajam mūsų muzėjui 
tremtyje turi būti iš reprezenta
cinių, bet ne iš pripuolamų, ne 
tam tikslui skirtų, kūrinių. Jury 
komisija į tai rimtai atsižvelgė. 
Yra žinių, kad šie mūsų žymieji 
dailininkai turės dar šį.rudenį 
savo atskiras parodas Chicago
je. Tada bus galima atrinkti ge
riausius, juos reprezentuojan
čius kūrinius. Z. Kolba taip pat

X Chicagos futbolininkai šį
sekmadienį, spalio 6 d., pirme
nybių rungtynėse išbandys sa
vo jėgas su svečiais iš Indianos j 
lenkų futb. komanda Hoosiers. 
Hoosiers savo eilėse turi lietu
vį kairį gynėją E. Baltrušį. 
Rungtynių pradžia 2:30 p. p. 
Rungtynės bus žaidžiamos Mar- 
ąuette parko aikštėje, 6900 So. 
California avė.

Irena Petuškaitė dalyvaus pro
gramoj išpildant muzikini veika
lą "Išeiviai” Balfo rengiamam kon 
certe spalio 6 d. sekmadienį 5 vai. 
popiet

X Antanas Stankus, darbš-
sulaikė savo paveikslų atrinki- tusis daugelio lietuviškų organi- 
mą Morrison parodoje, nes anot 
jo, jam, kaip organizatoriui, ge
riau bus paskutinių eilėse.

X Didelis estų koncertas ren
giamas šį šeštadienį, spalio 5 d. 
Art Institute of Chicago (Ful- 
lerton Contest Hali). Koncerte 
be estų dalyvauja švedai ir lie
tuviai. Koncertas rengiamas žy
maus estų solisto Eedo Kar- 
risoo 50 m. amžiaus ir 25 m. 
scenos darbo sukakčiai paminė
ti. Be sukaktuvininko koncerte 
dar dalyvauja solistė Alodija 
Dičiutė-Trečiokienė, švedų solis
tė Miss Ann Marry Hauson, es
tų koncertų solistas Otmar Del
io ir Chicagos švedų vyrų cho
ras.

X Edvardas Jurašas prisiun
tė “Draugui” $6.00, iš kurių 
$1.00 už būsimą 1958 m. kalen
dorių, o $5.00 palieka adminis
tracijos nuožiūrai kaip auka. 
Tenka pastebėti, kad E. Jurašas 
nors jau ketvirtą mėnesį po sun
kios operacijos serga ir dabar 
guli Loretto ligoninėje, visdėlto 
parėmė “Draugą” su pinigine 
auka. Per visą laiką E. Jurašas 
yra rūpestingoje dr. F. Kauno 
priežiūroje.

X Juozas Lesevičius, mūsų 
dienraščio uolus skaitytojas, su 
žmona ir trim dukrelėm — Al
dona, Birute ir Irmina — persi
kėlė iš Brighton parko koloni
jos į Marųuette parką. Dabar 
visa šeima gyvena: 7134 S. Ca- 
lifomia Avė., tel. VVAlbrook 5- 
5473.

X Bronius Steponavičius, at
sargos kapitonas, gyvenąs Ore
gon, lankėsi drauge su artimai
siais Chicagoje. Ta proga ap
lankė ir Draugą.

Reikalinga lietuvių klebonijoje 
virėja. Viskas moderniškai jtaisy- 
ta. Darbas lengvas. 'Atlyginimas 
geras. Gyvenimui kambarys pato
gus. Rašykite “Draugas”. Adv. 
2320. 4545 W. 63rd St., Chicago 
29. UI.

zacijų veikėjas, Juozo Truškū- 
no ir kitų vyrų talkinamas rū
pinasi gražiai suorganizuoti bu
fetą, kad galėtų gerai pavaišin
ti svečius, atvykusius į links- 
mavakarį, kuris bus Lietuvių 
auditorijos salėje šį šeštadienį 
7:30 vai. vakare.

Norintieji savo patogumui re
zervuoti staliukus prašomi 
skambinti A. Dunduliui šiuo te
lefonu: CRavvford 7-6710 nuo 
7 iki 10 vai. vakarais.

X šį sekmadienį, spalio mėn. 
6 d., Chicagos lietuviams bus 
paskutinė proga pamatyti mu
zikinį 3 veiksmų veikalą “Išei
viai”, kurį Balfo koncerto pro
ga stato Dainavos ansamblis. 
Daugiau šis įdomus veikalas 
Chicagos scenoje nebebus rodo
mas, nes jis keliaus į kitas lie
tuvių kolonijas JAV ir Kanado
je. Koncertas įvyks 5 vai. po 
pietų Marijos Augštesniosios 
mokyklos salėje.

X Tėvų Marijonų Bendradar
bių 35 skyrius sekmadienį, spa
lio 6 d. 2:30 šaukia savo susi- 
rinkimą-parengimą Anelės Skra- 
butienės bute, 2439 W. 45 PI., 
Brighton Parke. Parengimas da
romas, kad geriau pasiruoštu- 
me tėvų Marijonų Bendradarbių 
seimui, kuris bus š. m. spalio 
13 d. Draugo patalpose.

X Chicagos Augštesninsios 
Lituanistikos mokyklos moki
nių tėvų visuotinas susirinki
mas išrinko naują Tėvų komi
tetą: Kuraitį, Garbenį, Šukelį, 
Karaliūną, Litviną ir Račkaus
kienę.

X Ona ir Pranas Gedvilai
Vasario 16 gimnazijai paskyrė 
auką $25. Pinigus įteikė Domai 
Šleževičienei, kuri tuos pinigus 
išsiuntė gimnazijai.

X Tradiciniai Don Varnas
Amerikos Legijono posto šokiai 
bus spalio mėn. 19 d. Lietuvos 
Vyčių salėje.

DTENRASTIS DRAUGAS. CHTCAGO. ILLINOIS Penktadienis, 1957 spalio 4

VIS DAR SAUGO

Suvalstybintos Arkansas valstybės National Guard vy
rai vyksta saugoti Little Rock, Ark., augšt. mokyklą. (INŠ)

Berniukas gaus $135,000
Apylinkės teismas Chicagoje 

priteisė 9 metų berniuko naudai 
$135,000, kuriuos turės sumo
kėti Illinois Central geležinkelis. 
Berniukui traukinys 1953 m. nu
traukė abidvi kojas, kai jisai 
ėjo per bėgius. Advokatas buvo

IŠ ARTI IR TOLI
i. A. VALSTYBĖSE KANADOJ

_ New Yorke įvyko Pasaulio' “ L*etuvos kankiniams pri- 

Lietuvių Moterų Organizacijų siminti ir Pa’erbti kryžius Mid- 
sąjungos valdybos posėdis Wal-,lande kanadiečių tarpe sulaukia 
dorf-Astoria viešbučio patalpo- Sraži4 komentarų: gausūs mai
še rugsėjo 24 d., kuriose buvo dininkai- kurie šimtais tūkstan- 

padaręs mažą modelį, kuris jam apsistojusios iš Worcester, ^*4 atsilanko Midlande vasaros
kainavęs apie $2,000. Modelyje Mass., atvykusios Vaitekūnaitė-: metu-žavisi stilin^u dailiu lietu‘ 
buvo sužymėta visa apylinkė, i Kaneb ir jos motina Watkins. viškuoju kryžiumi. Daug kas jį 

Posėdyje dalyvavo visa PLKOS fotografuoja. Keletą kartų kry-kur įvyko nelaimė. Advokatas 
įrodinėjo, kad toje vietoje buvo 
nemažas žmonių, ypač vaikų, 
judėjimas skersai geležinkelį, ir 
geležinkelio vadovybė nerado 
reikalo padaryti tilto ar tune
lio pėstiesiems toje vietoje sker
sai bėgius pereiti.

Gyvatės įkąstojo 
dienoraštis

valdyba, susidedanti iš pirminin 
kės M. Galdikienės, vicepirmi-

žiaus nuotraukos tilpo kanadie
čių spaudoje. Midlande pastaty-

ninkių p. G. Kaneb ir p. M. Ki- tasis kryžius liks Puikus prlmi’ 
žytės, sekretorės dr. N. Bražė-! nimas Lietuvos kančių ir jos 
naitės ir iždininkės A. Šlepety- 'tautinių bei ^ginių aspiracijų.

CHICAGOS ŽINIOS
Pagerbė lietuvaitę

Sesuo M. Dorotea, Šv. Kazi
miero vienuolijos narė, priimta 
į Ligoninių Administratorių ko
legiją. Sprendimas padarytas 
paskutiniame suvažiavime At
lantic City. Ta garbė suteikia
ma tik pasižymėjusiems ligoni
nių administravime asmenims. 
Sesuo Dorotea šiuo metu rūpi-

Gragino mergaitei 
durklu

Dr. Kari Schmidt, zoologijos 
specialistas, dirbęs Gamtos Isto
rijos muzėjuje, Chicagoje, nese
niai miręs nuo gyvatės įkandi
mo, paliko savo priešmirtinį 

į dienoraštį, kurį paskelbė “Chi
cago Tribūne”. Jis aprašo visų

Policija suėmė Robertą Van pirma kokios rūšies gyvatė jį 
Dyke, 18 m. amžiaus, kuris su-, įkando, paskiau — kaip jos nuo- 
tikęs keturiolikos metų mergai- j dai veikė jo organizmą iššauk-

tę, einančią iš šokių, grasino jai 
durklu, bet ši pradėjo rėkti ir 
praeiviai ją išgelbėjo. Policija, 
įtardama, kad užpuolėjas galėjo 
būti iš tų, kurie lankė netoliese

nasi statyba naujosios Šv. Kry- buvusią mokyklą, užpultajai pa
šiaus ligoninės, kuri kainuos j rodė paveikslus moksleivių, iš 
$4,000,000. • | specialių tos mokyklos metraš-

_ v_ i ' čių. Mergaitė užpuolėją atpažino
nozes pak2leje - I jr policija nuvykusi į namus su-

Edens ekspresiniame kelyje, žinojusi jo mašinos numerį vė- 
tarp Lincoln ir Simpson gatvių, liau suėmė. Tardomas, ar jisai 
yra prisodinta rožių krūmų. Jos neturi ryšio su Andersen mer- 
bus geros tuo, kad keliaujam gaitės nužudymu, nes ir dabar
tiems bus gražus vaizdas, bežiū
rėdami jie sulėtins važiavimą ir 
tada bus mažiau nelaimių, o jei
gu kas su automobiliu išsi
trenks į šalį, tai tie rožių krū-

užpultą moksleivę grasino suka
posiąs į gabalus.

t
Pasaulinė paroda Chicagoj?

Chicagoje yra susidaręs ko-
moksliai sušvelnins jų galimybę mitetas, kuris varo propagandą, 
Susižeisti, nekalbant, kad ir kva- kad 1976 metais, kada bus šven- 
pas tame kelio ruože dėl rožių j čiama JAV įsteigimo 200 metų 
bus malonesnis. | sukaktis. Chicagoje būtų pa

saulinė paroda ir olimpiada. Me
rui Daley simboliškai jau iš
duotas biletas į tą pasaulinę pa
rodą.

Vabzdžių paroda
Chicagos Gamtos Istorijos 

muzėjuje, esančiame prie ežero 
palei 12 gatvę, per spalio mė
nesį vyks vabzdžių paroda.
- - ;

X Cicero moksleivių ansamb
lio ribose organizuojamas bale-1 
to skyrius, kuriam vadovaus 
baletmeisteris Velbasis. Tėvai, 
norintieji pamokyti savo vaikus 
grakščiųjų judesių, daugiau in
formacijų gali gauti paskambi
nę telef. TO 3-6005 arba OL 
6-1214.

X Izoldos Ralienės vadovau
jama tautinių šokių grupė yra 
įjungta į muzikinį veikalą “Iš
eiviai” ir nuostabiomis šokių 
scenomis pagyvins šį gražųjį 
veikalą. Spektaklis įvyks šį 
sekmadienį 5 vai. po pietų Mari
jos Augštesniosios mokyklos sa
lėje.

X Kun. St. šantaras, Balfo 
Chicagos apskr. valdybos pir
mininkas, kalbės šiandien per 
“Margučio” radijo valandą 
Balfo koncerto reikalu, kuris 
įvyks šį sekmadienį Marijos 
Augštesniosios mokyklos salėje.

X Stasys Pieža, “The Chica
go American” dienraščio redak
torius, energingas ir veiklus 
Amerikos lietuvis, sutiko būti 
Tėvų Marijonų Bendradarbių 
seimo pirmininku. Seimas įvyks 
spalio 13 d. Draugo patalpose.

darni vėmimą, karščio šiurpu
lius, vidaus kraujavimą ir kitus 
reiškinius. Rašė, kol galėjo, iki 
pat mirties.

Atstatys Rogers Parką
Palei Michigano ežerą nusitie

sęs Chicagos priemiestis Rogers 
Park numatomas naujai atsta
tyti ir pagražinti. Tam reikalui 
numatoma sutelkti $325,000,- 
000. Tuo projektu ypač persiė
mę vietos visuomenės vadai. 
Rogers Parko Prekybos Rūmų 
prezidentas Adolfas Stankus 
tam labai pritaria.

Susirgs 300,000 moksleivių
Medikai spėlioja, kad besiple

čiant Chicagoje aziatiškai slo-

tės. Posėdžio metu buvo svars
toma visa eilė aktualių klausimų 
susijusių su Pasaulio Katalikių 
Moterų kongresu, vykstančiu 
Romoje nuo 29 rugsėjo iki 4 
spalio. Po posėdžio p. Kaneb 
valdybos narėms suruošė jaukų 
pobūvį.

Lietuvių delegatėmis į tarp
tautinį Katalikių Moterų kon
gresą išrinktos p. G. Kaneb ir 
M. Watkins iš Amerikos, B. 
Šlepetytė-Venskuvienė iš Pary
žiaus, oficiali PLKOS atstovė 
Europoje prie Pasaulio Katali
kių Moterų Organizacijų Uni
jos.

Medikų šventė
JAV ir Kanados katalikai gy

dytojai, dentistai, gail. seserys

— Dr. A. Darnusis Kristaus 
Karaliaus šventės proga pa
kviestas į Torontą paskaitai. 
Profesorius jau sutiko atsilan
kyti. Tikimasi, kad prelegento 
žodis torontiškių lietuvių tarpe 
sulauks gyvo susidomėjimo.

— Kat. Motery centro valdy
ba Kanadoje pareigomis pa
siskirstė taip: pirm. Z. Daug- 
vainienė, vicepirm. V. Dalindie- 
nė, sėkr. E. Sungailienė, ižd. 
S. Sakalienė, prie žurnalo “Mo
teris” atstovė R. Kulienė. Vie
nas pagrindinių centro valdybos 
rūpesčių yra žurnalo “Moteris” 
leidimas. Laikraštis pasirodo 
keturis kartus per metus.

— A. ir Josefa Juozapavičiai
iš Toronto persikėlė į U. S. A. 
ir apsigyveno Filadelfijoje. Sim-

ir kitas medicinos personalas i Patinf™ visuomenininkų ge- 
spalio 18 d. mini savo globėjo r°kai Kanado3 lletu‘

viai, ypač torontiškiai. Inž. dr. 
Juozapavičius uoliai reiškėsi vi- 

Ta proga daugelyje miestų j soj eilei liet. organizacijų, taip 
bus specialios medikų pamal-1 paį Kanados Liet. Bandruome- 

dos. vadinamosios Baltosios mi- nėję. Juozapavičienė buvo viena 
iš inieiatorių Liet. Kat. Moterų 
draugijos atkūrimo Kanadoje. 
Ilgą laiką ji buvo centro valdy
bos narė, o taip pat kat. mot. 
centro valdybos pirmininkė.

šv. Luko dieną.

sios.

Katalikai gydytojai šiame 
krašte turi savo sąjungą, kuri 
turi 65 skyrius su 4 500 narių- 
gydytojų. Ši organizacija šiemet 
švenčia 25 m. sukaktį.

gai įa iš viso gali miesto mo- « i i- „ •., . _r. oaaaaa Nebegales vairuoti masinoskyklose susirgti apie 300,000
moksleivių, kol ta epidemija pra- j Illinois valstybės sekreto- 
eis. Susirgimų skaičius kasdien riaus įstaiga praneša, kad pas-

KAS KĄ IR KUR
— švente Kazimiero Rėmėjų 8- 

tas skvrius šaukia susirinkimą
auga. Antradienį mokyklos ne- i kutiniu metu buvo atšaukta 178j ^adJ3^„6 

lankė apie W/2% moksleivių 
ir apie 514% mokytojų.

, ... . . A. .. . .mimo Švč. Pan. parapijos salėje,
leidimai vairuoti masinas ir Į po susirinkimo jvvks “Pantry 
264 leidimai suspenduoti. Dau-, Shower” vietos seselėms. Prašom 
giausia atšaukta leidimų - net1™ e"ares dalyvauti ir atsivesti

149 — sugavus 
įsikaušus.

važiuojančius

Kviečiame Dalyvauti
Tėvai Jėzuitai nuoširdžiai kviečia dalyvauti lietuviš

kąją visuomenę naujai pastatyto

JAUNIMO CENTRO ATIDARYMO IŠKILMĖSE
kurios jyyks šių metų spalių 6 dieną, 3 valandą po pietų, 
5600 South Claremont Avenue, Chicago 36, Illinois. 
Įėjimas nemokamas.

Programoje: iškilmingas atidarymo aktas ir turi
ninga koncertinė dalis.

TĖVAI JĖZUITAI

Policininkams po $100 Gatvėje gimė berniukas
dovanų Nakčia į ketvirtadienį buvo

Policininkai Joseph Krollman pašauktas policijos automobilis 
prie namų 710 N. Milwaukee, 
Chicagoje. Moteris laukė kūdi-

ir Elmer Friberg už sugavimą 
vagių gauna po $100 atlygini
mo. Policininkas KrolLman su
laikė skubantį automobilistą, ku
ris išeidamas iš savo mašinos 
išsitraukė revolverį. Tačiau ir 
policininkas vikriai ištraukė sa
vo ginklą, aną nuginklavo ir 
areštavo. Pasirodė, kad sulaiky
tasis buvo pavogęs mašiną ir 
revolverį. Kitas policininkas — 
Friberg, sulaikęs nesava puse

Rožančiaus paslapčių 
vaidinimas per radiją

Spalio 12 d. vadinamo Mari
jos teatro valandėlėje, kuri duo
dama per Mutual Network, bus 
pavaizduota pirmoji Sopulingo
sios dalies rožančiaus paslaptis, 
dalyvaujant Jeff Chandler.

Pinga kava
Kavos svaras Chicagoje, kai

kuriose krautuvėse, atpigo 3—4 
centais. Tai jau ketvirtas kavos 
papiginimas nuo gruodžio mė
nesio. Dabar kavos svaras kai
nuoja apie 95 centus.

Žydų šventės
Šio penktadienio vakarą žydai 

pradeda didžiąsias savo šventes 
— Yom Kippur — atgailos die
nas. šis šeštadienis — ypatin-

Valdyba

— Deli Varnas posto mėnesinis 
narių susirinkimas įvyksta šj penk 
tadienį, spalio mėn. 4 d., posto na
muose, 6816 So. Western Avenue.

— šv. Rožanččiaus dr-jos susi
rinkimas įvyks spalio 6 d. šv. My
kolo parapijos salėje, 1644 West 
Wabansia Avė., tuoj po 10:30 v. 
mišių.

V.D.

Stein Textile Co., 1306 South 
Union Avė., praneša, kad dėl 
švenčių šį šeštadienį, spalio 5 d., 
krautuvė bus uždaryta. Sekma
dienį, spalio 6 dieną, bus atida
ryta, kaip ir visuomet.

. , važiuojantį pilietį, rašė jam pa-X Sol. St. Cltv«n« dalyvau. ba„dą Tas ’ _ grcitomia ma.

programoje Jaunimo centro i įma nuvažjavo. poUcinlnk„ 
atidarymo ISkilmėne, kurias d(| , ukat 
ruošia tėvai jėzuitai sekmadie-j 
nį, spalio 6 d. 3 v. p. p., 5600

sulaikė
mašiną ir nustatė, kad ja važia
vo pilietis, pavogęs drabužių už 
maždaug $300. Už energingą 
pareigų ėjimą abudu policinin
kai ir gavo po šimtinę.

Paliko ūkius misionieriams

S. Claremont avc.

X Lietuvių Prekybos Namai
(Furniture Center, Ine.), 3222 
So. Halsted St., dabar bus ati
daryti ir sekmadieniais nuo 12
vai. iki 5 vai. , . , . . _ . a.Auroroje mirusi Loreta Si-

X Liucija Lingytė, gyv. Mcl- mons, 73 m. amžiaus, dvi savo 
rose Parke, nuo šio rudens pra- farmas, kurių vertė siekia apie 
dėjo studijuoti Mundelein kolc- $135,000, paliko dviems misijų 

l gijoje- - vienuolynams.

kio ir artėjo paskutinės valan- jų maldos ir atgailos diena, 

dos. Du policininkai ją neštuvais 
nugabeno į savo mašiną ir sku
bėjo į Cook Apskrities ligoninę. 
Vos jie pavažiavo pusę bloko, 
kaip reikėjo mašiną pasukti 
prie šaligatvio ir tenai tai mo
teriai — Onai Colon, 29 m. am
žiaus, gimė berniukas. Policinin
kai nusiskubino į jos namus, at
nešė švarių paklodžių ir į jas 
suvynioję kūdikį kartu su moti
na nugabeno į Cook Apskrities 
ligoninę. ’

Lietuviai gražiai prisidėjo
Immigrants’ Protective Lcaguc, 

kurioje labai sėkmingai darbuo
jasi lietuvaitė advokatė Helen 
B. Jcrry, praneša, kad šiemet 
lietuvių surengtame koncerte 
turėta pelno $517. Pelnas per
duotas tos labdaros organizaci
jos vadovybei ir jos pirminin
kas Sisler atsiuntė gražų padė
kos laišką, vertindamas lietuvių 
sekcijos veiklą.

ALUMINUM
LANGAI

$14 — $18 — $22 geriausi

DURYS
$26 — $39 — $47

Duodama lAnlmokStlnnl. Prie# pirk
dami kitur pasttetraukttc tr pamaty
kite pavyzdžius žlnomlaunių iAdirbytt- 
čly skambindami bet kada —

K. Uutkna, PRospeet S-27HI.

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS IJTWINAS. Prea.
3039 So. Halsted St.

TeL VIctory 2-1272

Apkainavimą lr Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

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

KAS TIK TURI GERA SKONĮ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ!

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.
8222-24-26 So. Halsted St VIctory 2-1226

Atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9—9:30, 
kitom dienom 9—6, sekmadieniais 12—5


