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Artimuose Rytuose vėl pastatyta dinamito statinė
Sovietų Sąjunga gilina

krizę Artimuose Rytuose
Visada audringuose Artimuose Rytuose susidarė sunki ir pa

vojinga padėtis. Dabartinė politinė įtampa pasiekė tokį kritišku
mo laipsnį, koks buvo praėjusį rudenį, kai Izraelis, Anglija ir 
Prancūzija pradėjo karinę invaziją į Egiptą.

J dabartinę Artimųjų Rytų ■ --------- - • ...........
įtampą įvestas naujas dalyvis, i jos užpuolimo atveju karas gali 
Turkija, ištikimas vakariečių są- neapsiriboti tik Sirijos teritori- 
jungininkas, Atlanto ir Bagdado ja. Amerikos valstybės departa- 
paktų narys. Turkija vakariečių mentas tą pačią dieną patikino 
politiniuose ir strateginiuose pla Turkiją ir davė Chruščevui vie
nuose vaidina svarbiausią rolę nodai aiškų atsakymą: „Nežiū- 
Artimųjų Rytų situacijoje. , rint nuotolio, jis, (ChrušČevas)

Dabartinė sunki įtampa Art. neturi turėti iliuzijų, jog Ame-
Rytuose vienu atveju pavojinges 
nė, negu ji buvo praėjusį rudenį. 
Egipto teritorijos puolimu pra
ėjusį rudenį Izraelis tenorėjo tik 
užtikrinti savo saugumą ir su
naikinti Egipte sukrautus sovie
tinius ginklus, kurių pagalba 
Egiptas grūmojo Izraelio nepri
klausomybei. Anglija ir Prancū
zija kariniu žygiu prieš Egiptą 
siekė tik atstatyti buvusią pa
dėtį Suezo kanale, kurią Egiptas 
vienašališkai sulaužė, kad būtų 
užtikrinta tarptautinės laivinin-l 
kystės laisvė. Dabartinė krizė 
yra gilesnė, nes siekiama viena
šališko dominavimo Art. Rytuo-

rikos ir Atlanto pakto sąjungi
ninkas Turkija užpuolimo atveju 
būtų apleista“. Padėtis pasidarė 
įkaitusi ligi raudonumo.

Spalio 16 d. spaudos konferen 
cijoje Dulles pakartotinai paryš
kino, jog Amerika ir jos sąjun
gininkai gins Turkiją. Jei Turki
ja būtų užpulta ir prasidėtų gin
kluotas susikirtimas, karas ne
bebūtų Korėjos pobūdžio, kada 
Kinijos teritorija buvo neliečia
ma.

Egipto karinių dalinių įvedimas

Sirijos užsienio reikalų ministe
ris Salah Bitar pareiškė, kad Tur
kija grasinanti Sirijos saugumui ir 
pasaulio taikai. Jis taip pat pa
sakė, jog Turkija sutelkusi savo 
kariuomenę prie Sirijos pasienio. 
Bitar, remiamas Sovietų Sąjun
gos. pareikalavo apsvarstyti Jung
tinių Tautų generalinėje asamblė
joje Turkijos grėsmę Sirijai.

(INS)

Sirijos armija 
paskelbė nepaprastą

valstybinį stovį
DAMASCUS, Sirija, spal. 17. 

— Egipto Artimų Rytų žinių 
agentūra vakar pranešė, kad Si
rijos armija paskelbė nepapras
tą valstybinį stovį.

Sirijos armijos karininkai ir 
kareiviai atšaukti iš atostogų. 
Sirijos kariuomenė yra paruošta 
betkokiam netikėtam įvykiui.

Egipto žinių agentūra taip pat j 
pranešė, kad ginklai išdalinti re
zistencinės organizacijos nariam 
Alepp’e ir Homs'e šiaurinėje Si
rijoje netoli Turkijos pasienio.

Damasko radijas. pakartojo 
Sirijos kaltinimą, kad Turkija, 
telkdama savo kariuomenę prie 
Sirijos pasienio, graso Sirijos 
saugumui.

Dr. Ismail Bin Dato Abadual 
Rahamn, pirmas Malajų federaci
jos ambasadorius Jungtinėms A 
rikos Valstybėms. (INS)

Prosovietinė Sirijos politika 
didina bedarbių skaičių

ALEPPO, Sirija, spalio 17. — Pirmąja Sirijos naujos proso
vietinės politikos auka yra tekstilės pramonė. Prieš metus žydė
jusi moderni tekstilės pramonė Aleppo mieste šiandien sugniužo. 

Tylų boikotą Sirijos tekstilei

'/Pažadai
ir tikrovė"

Spalio 13 d. Egiptas staiga į
„ . x . . . .. . . . Siriją įvedė savo kariuomenėsse. Sovietai kiečiausiomis prie-j , .. . „ . . -c,-. . , ,, . , . ... . dalinius. Egiptas i Siriją atpluk-

monemis skverbiasi giliau i ara- , • , o .. .. de vieną batalioną. Susidarė nau
bų pasauli, kad įs ten įsstumus! . ,Ja padėtis. Egipto kariuomenes
amerikiečių įtaką ir užvaldžius «. . . . ... • • • . . ,, , Sirijoj išlaipinimas tun dau-1
ara ų n s au us, a ar on- -au pOiįtjngS jr propagandinės . _ . . .
troliuojamus Amerikos, Anglijos Egipto Na^ris nori , f*tve« 7 T"/ «k“n"
ir kitų vakariečių. Sovietai, pas- , . vienin„uma ir!džiasi, kad jau „dešimtis kartu
kutiniais mėnesiais įsigalėję Si- £ , .? ... g ą. kreipėsi žodžiu ir raštu į Kauno

njoj. jau geroka, pas,stūmėjo. • kariuo-: butų uk'° ™ld>d>,»? P™*“*™'
prie arabiškosios naftos šaltinių. menės a;kėlimae ^ auremontuop, griūvant, namą.
Dabar prasideda lemtingoj, ko-1 nė8 netur, jr Takiau valdybos vadovų kaip
va. Todėl dabartine Artimųjų!,. , „ , . . . , ., matyti, tas nejaudina. Jie tik
Rytų knze bus ilga, sunki ir pil-,. .... . . . ,. . 1 iJ ± f, . įsitikinę, jog gerai paruošta ir
na pavojingiausių momentų. Ab, modernia, inkhlota 500 000
pasaulines galybes — Art. Ry- _ . .. ... ,.f . , x.. m • f ! rų Turkijos armija per kelias die
moae ta,kos drumstėja Sov,etų nas suWu . ,a. K ( ...
Sąjunga m ta,kos gynėja Amen. kariuomenė jS ; dam, .Sjndmt, butų uk,o valdy-
ka — tarė visai atvirą ir kietą' . .. ■ . • , , , •, bą iš letargo miego. Pastaroji. ,. . .. „ . , . . . vyrų, gi Egiptas po ginklu laiko nžodį Artimųjų Rytų krizes rei- J 6 & H r t
kalu.

KAUNAS, okup. Lietuva. — 
Tokia antrašte ,.Tiesos“ rugsėjo 
20 d. numeryje Kauno Vaičaičio

žada remontuoti, bet remontą 
pradėti ir negalvoja. Pritrūkę 
kantrybės gyventojai kreipėsi į 
‘Kauno tiesos’ redakciją, prašy-

Jordanas pažadėjo
pagalbą Sirijai

AMMAN, Jordanas, spal. 17. 
— Jordanas pažadėjo pilną pa
galbą Sirijai, jei ji būtų užpulta.

Jordano karalius Hussein pa
sišaukė Turkijos, Amerikos ir 
Britanijos ambasadorius ir jiems 
paaiškino, kad Jordanas stotų 
Sirijos pusėn, jei jai būtų pa
skelbtas karas.

Hussein vėliau priėmė Irako, 
Egipto, Saudi Arabijos, Lebano 
ir Sirijos diplomatus. Ir jiems 
panašiai pasakė, kaip ir Turki
jos, Amerikos Ir Britanijos am
basadoriams. *

Damasko radijas ir spauda pa 
reiškė: Sovietų Sąjunga paruošė 
pasaulio opiniją dėl rusų inter
vencijos, jei Turkija užpultų Si
riją.

Silkių yra, bet 
nėra statinių

OKUPUOTA LIETUVA. — 
Kas lengviau — silkių sužvejoti, 
ar statinių pasigaminti? Okup. 
Lietuvos Liaudies ūkio tarybos 
Žuvies pramonės valdybos virši
ninkas V. Mickevičius vienoje 
savo kalboje, kurią atpasakoja 
„Tiesa" 223 numeryje, skundžia
si, kad „viena mūsų organizaci
ja — silkių žvejybos valdyba — 
vis neįvykdo planų, šiaurės At
lante, kur žvejoja šios valdybos 
laivai, susidarė įtempta padėtis, 
nes trūksta reikalingo kiekio

' " apie 100,000 kariuomenės.
Vakaruose manoma, jog Egip 

tas įvedė kariuomenę į Siriją ne 
Turkijai grasinti, bet sovietų įta 

Amerikos ir Jungtinių Tautų kai Sirijoj atsverti. Egiptas ne- 
pastangomis Suezo krizė buvo nori matyti Sirijoj didėjančio so- 
lokalizuota ir Artimųjų Rytų vietų instruktorių skaičiaus, to- 
padėtis laikinai apvaldyta. Štai- dėl jis siūlo savuosius, 
ga prosovietinėje Sirijoje įvyko K’ su Egipto kariuomenės
legalus perversmas. Komunistuo J Siriją įvedimu susidaro nau- 
janti karininkija atsistojo Siri-jas pavojus. Sirija ir Egiptas 
jos valdžios priešakyje. J Siriją gali pulti Izraelį ir kariniu žygiu 
pradėjo plaukti sovietiniai gin- prieš Izraelį bandyti atstatyti

Padėtis kaito valandomis

kiai ir sovietų intruktoriai. So
vietų karo laivai pradėjo lanky
tis Sirijos Latakijos uoste. Ma-

arabų kraštų vienybę, kuri pas
kutiniais mėnesiais labai pašli
jo. Sovietai būtų patenkinti to-

žiesiems ir vakarams draugiš- kiu arabų žygiu, nes padėtis Art. 
kiems Sirijos kaimynams— Le-j Rytuose būtų labai paaštrinta, 
banui ir Jordanui — susidarė pa jei ne beviltiškai sudrumsta.

S. Daunys

pranešė redakcijai, kad duoti nu 
rodymai 20 butų valdybos val
dytojui Stankevičiui padaryti bū 
tiniausią remontą. Tačiau tai bu 
vo tik atsirašinėjimas“. Paaiš
kėję, kad nėra sąmatos tam re
montui atlikti, o kada sąmata 
atsirado, pasirodę, kad tie na
mai neįtraukti į remonto planą, 
tad ir vėl remontas nebuvo pra
dėtas. Gyvento jai skundžiasi: 
.Jeigu butų ūkio valdybos va
dovai nejautrūs gyventojų po
reikiams. tai jie turėtų susirū
pinti bent valstybinio turto ap
sauga. Juk tiek metų neremon
tuojamas visai sugriaus. Kas už 
tai atsakys?“

Turkija atmetė
Sirijos kaltinimus

ANKARA, Turkija, spal. 17.— 
Turkija pasiuntė Sirijai notą, at
metančią kaltinimus, kad Turki
ja ruošiasi pulti Siriją. Turkija 
pareiškė, kad Sirija savo kaltini
mais nori pridengti sovietų žings 
nius Artimuose Rytuose.

Turkija patenkinta
ANKARA, Turkija, epai. 17 

— Turkijos sostinė vakar svei
kino Jungtinių Amerikos Vals
tybių pažadą ginti Turkiją, jei 
ji būtų užpulta Rusijos ar Siri
jos.

Nikita Chruščev siekia 

trejopo tikslo

Prancūzas gavo
Nobelio premiją

STOCKHOLM, Švedija, spal. 
17. — Prancūzų rašytojui Albert 
Camus. 43 metų, šiandien paskir 
ta 1957 m. Nobelio literatūrinė 
premija. Jis gaus 40 tūkstančių 
dolerių.

vojinga padėtis. Pavojų pajuto, 
ir Turkija, nes sovietų įsigalėji
mas Sirijoj reiškia, jog sovietai 
peršoko Iraką ir supa Turkijos 
dešinįjį sparną. Turki ja ėmėsi i 
kai kurių apsaugos priemonių ir 
Sirijos pasienyje pradėjo kariuo
menės manevrus. Dulles pava
duotojas Henderson išskubėjo į I LONDON, spal. 17. — Sovietų Sąjungos komunistų partijos 
Turkiją padėties tirti vietoje, sekretorius Nikita Chruščev trimis keliais veda propagandą savo 
Grįžęs Henderson parvežė aliar- kaltinimu, kad Turkija ruošiasi pulti Siriją.

Sis kaltinimas yra laikomasmuojančių žinių. Tačiau laikraštis reikalauja,,
Tokioje situacijoje sovietai iš- „absurdišku“. Tačiau Chruščev Rad Jungtinėfl Tauto8 jštirtų

šovė dirbtinį žemės satelitą. Pa- nori:
ar

1. Išgąsdinti arabų pasaulį, 
kad jis grįžtų į artimai koordi
nuotą bloką, kurį gali kontro- 

norėdamas pamatyti ir daugiau liuoti Sirija ir Egipto preziden- 
patirti apie sovietinį skrenduolį. tas Nasseris.
Kai visi sužiuro į dangaus erdvę,| 2. Suskaldyti Vakarų valsty-
sovietai gilino krizę Art. Rytuo- bes karo grėsme, 
se. 3. Suskaldyti valstybes vidu-

Staiga ChrušČevas pikčiausiai je, tiesiai kreipiantis į socialis- 
pakaltino Ameriką, jog ji spau- tus, įspėjant juos apie Amerikos 
džianti Turkiją pulti Siriją. — Turkijos sąmokslą“ prieš Si- 
Chruščevas piktai pagrasino riją.
Amerikai ir Turkijai: „Jei karas Britų liberalų laikraštis „Man rys laivyno orines rezervo stotis

saulis primerkė akis karštėjan- 
tieme Art. Rytų įvykiams ir pra 
dėjo žvalgytis į dangaus erdvę,

Rusija planuoja panaudoti Siriją 
prieš Turkiją.

Darbas baigtas
BUDAPEST, Vengrija, spal. 

17. — Tarptautinis Raudonasis 
Kryžius pareiškė, kad jis savo 
pašalpos darbą baigė Vengrijoje.

Laivyno ekonomija

VVASHINGTON, spal. 17. — 
Laivynas pranešė, kad jis užda-

prasidės, mes esame arti Turki- chestcr Guardian“ pareiškė, kad 
jos, jūs (Amerika) toli“. Chruš- Chruščevo kaltinimai yra dau- 
čcvas taip pat priminė, jog Siri-1 giau propagandinio pobūdžio.

Houston’e, Tex., ir Spokane, 
Wash., 1958 m. vasario 1 d. eko
nominiais sumetimais.

Tariasi Korėjoje
SEOUL, Korėja, spal. 17. — 

Adm. Arleigh Burke, JAV laivy
no strategijos vadas, tariasi su 
pietinės Korėjos pareigūnais ir 
Jungtinių Tautų karine vadovy- 
ve.

Ispanija sutiko

RABAT, Marokas, spalio 17. 
— Ispanijos vyriausybė sutiko 
pietinio Maroko teritoriją ati
duoti marokiečių kontrolei.

paskelbė visi priešsovietinio nu
sistatymo kraštai, kaip Turkija, 
Irakas, Lebanas. Vienas fabri
kas dėl tos krizės buvo uždary
tas.

Didėja nedarbas

Aleppos miesto laikraščiai, 
spaudžiami prosovietinės vyriau 
sybės, dėl to reikalo nieko nera
šo. Šimtai tekstilės fabrikų dar
bininkų vaikšto gatvėmis. Pa
prastai apie 88 bedarbiai per die
ną užpildo dokumentus emigraci 
jai į Persiją. Pramonininkai tei
gia, kad apie 40 proc. visos teks
tilės pramonės krito. Daugelis 
fabrikų tedirba tik pusę laiko.

Pusiau kontrabanda

Turkai apgailestauja, kad Si- 
rija pasunkino savo pramonę, pa 
siduodama sovietų įtakai ir iš 
jos ima sunkiuosius ginklus, 
kaip tai- tankus, lėktuvus ir gin- į 
kius. Metų metais Sirijos tėkšti

TRUMPAI IS VISUR
• Derybos tarp Kanados ir 

JAV vyriausybių atstovų Wa- 
shingtone dėl ūkinių problemų 
baigėsi susitarimu: JAV pažadė
jo nekenkti Kanados kviečių eks
portui, atiduodama savo kviečių 
atsargas žemom kainom; Kana
da pažadėjo nesiimti toli einan
čių priemonių sumažinti savo im 
portui iš JAV ir nekliudyti JAV 
kapitalui plaukti į Kanados pra
monę.

• Kiek New Yorko miestas tu
ri gyventojų? New Yorkas nuo 
1950 m. neteko 96,488 gyventojų. 
New Yorkas dabar turi 7,795,471

OKUP. LIETUVOJ
• Pagarsėjusi kaimo kapela iš

iė”buvo šiunčiama j Turkiją per *? Ją 8Udaro Utolos ra‘
sieną beveik kontrabandos keliu, J0"“ "Sal“ kolchozo darbinin- 
o iš ten gabendavo turkų avis. ke Koste Buseleviciene, kur, gro- 
J visa Ui abi valstybės žiūrėjo ' y/“
primerkę akį, nes turkai galėjo
nešioti gražius Sirijos audinius, 
o sirai galėjo pasivaišinti skania 

| aviena. Dabar visa tai sustojo.

Nėra lengva

muša būbną. Smuiku groja sta
tybininkas Alfonsas Vitkevičius. 
Jo smuikas turįs 214 metų am
žiaus ir esąs pagamintas vieno 
įžymaus Italijos smuikų meiste
rio. Kaimo kapela groja labiau-

... . .. šiai lietuvių liaudies dainas ir
. ,Nara ,e"Sva “"‘S™1' 20'000 lietuviškų šokių meliodijas, Mu- 
teksflės darbininkų , Persijos zjkantaj yra popu|iarŪ8 ne t|k
įlanką, nes reikia turėti apie 350 savo apylinkėje, bet ir kituose

plaukiojančių bazių ir taros. Kai doL apsimokėti įvažiavimo vizai. rajonuose. Visur, kur jie pasiro-
mūsų respublikos žuvies pramo
nė pagal savo reikšmę išeina į 
pirmąją vietą Baltijos jūros ba
seine, mūsų beveik visiškai ne
aprūpina reikalingu šaldytuvų 
kiekiu. Negeresni ir taros (pre
kių įpakavimas) reikalai. Kras- 
nodaro Liaudies ūkio taryba ne
pristatė mums šiais metais 100 
tūkstančių statinių. Reikia rim
tai pagalvoti apie tai, kad mflsų 
respublikoje būtų pradėta ga
minti tara žuvies pramonei“.

Mickevičiaus pasisakymai įdo
mūs keliais atžvilgiais. Pirmiau
sia, jie rodo blogą sovietų val
džios planavimą žvejybos srity
je: Lietuvos žvejai Atlante įsak
miai skatinami kuo daugiau sil
kių sugauti, bet nepasirūpinama 
šaldytuvais bazėmis žuvį pavie- 
toti. Kai silkės atgabenamos į 
Klaipėdą ir suverčiamos į kran
tą, nėra pakankamai statinių 
joms sudoroti. Arba. vėl: Stati
nių laukiama iš tolimo Krasno- 
daro, esančio už tūkstančių kilo
metrų, o Lietuvos miško medžia
ga, iš kurios būtų galima stati
nes gaminti, nuolat išgabenama 
iš krašto.

• Kanados rezervinė kariuo
menė, vadinama milicija, keti
nama mažinti. Esą apsaugos bei 
ginklavimo išlaidos didėjančios, 
o biudžetą numatyta sumažinti. 
Be to milicijos apmokymas bū
siąs pakreiptas civilinės gyny
bos linkme.

Dr. Isaac Starr, 62 m. amžiaus 
širdies ligų tyrinėtojas, gavo 1957 
m. American Heart draugijos Las- 

I korio vardo premiją. (INS)

Komunistų organizacijos yra žmonįs karjtai ,;ja
stiprios tekstilės pramonėj. |

Kol Sirijos viešpataujanti ar
mija išris tekstilės fabrikų pro
blemą, vargstanti šiaurinė Si
rija pasiliks nepasitikinti proso
vietine vadovybe Damaske.

KALENDORIUS

• Afcmends cemento gamyk
loje, kuri buvo įsteigta prieš 5 
metus, vidutinis įmonės darbi
ninko uždarbis rugpjūčio mėne
sį buvęs 954 rubliai. Žinoma, ne 
visi tiek uždirba. Iš kitos pusės 
keli „pirmaujantieji“ specialis-

Spalio 18 d.: šv. Lukas evan- tai uždirbą po 2,500 — 2,900 rub
gelistas; lietuviški: Liubartas ir 
Mylita.

Saulė teka 7:05, leidžiasi 6:07. 
ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėje šiandien — 
vėsiau.

lių, kaip „Tiesoje“ skelbia V. 
Markevičius, Akmenės cemento 
fabriko direktorius. Po 1958 me
tų būsianti pastatyta trečia 
„technologinė linija“, bet duome
nų apie tikruosius gamybinius ir 
kiekius nepaduodama.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Maskvos radijas vakar paskelbė, kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių 6-tas laivynas telkiasi „netoli Sirijos pakrančių“. Mas
kvos radijas taip pat pranešė, kad JAV ir Britanijos laivai esą pa
keliu* į Izraelį. Tai paskiausi pranešimai serijoje sovietų pareiš
kimų, kurie sukėlė baimę Vakarų valstybėse, kad Rusija galbūt 
suklups savo propagandoje ir pradės III pasaulinį karą.

— Sirijos ministeriu kabinetas vakar posėdžiavo ir svarstė 
visuotinį armijos mobilizacijas klausimą.

— Sovietų Sąjungos vadai sustiprino propagandą, kad, girdi, 
Turkija ruošiasi pulti Siriją.

— Sakoma., kad Saudi Arabijas karalius Saud siūlęs savo ka
rinius dalinius Sirijai, bet. ji atmetusi.

— Nepaisant krizės Artimuose Rytuose, Turkija yra rami, 
nes Jungtinės Amerikos Valstybės pažadėjo palaikyti Turkiją, jei 
ši butų užpulta Sirijos ar Rusijos.

— Vengrijos ministeris Marosan įspėjo Vengrijos studentus 
prieš betkokį pakartojimą praėjusio spalio mėn. sukilimą.

— Prancūzijos komunistai planuoja demonstracijas prieš ka
rą Alžire. Komunistai palaiko Alžiro sukilėlių reikalavimus tuo
jau suteikti pilną nepriklausomybę Siaurės Afrikos kraštui. Kitos 
organizacijos, įskaitant stiprias veteranų grupes, organizuoja 
prieškomunistines demonstracijas. Kaikurios veteranų organiza
cijos įtikinėja, kad Prancūzija betkokia kaina turi laikyti Alžirą.

— JAV ambasadorius Lodge Jungtinėms Tautoms vakar at
skrido į Washingtoną pasitarti su augštais pareigūnais, kaip iš
vengti Artimųjų Rytų karo.

— JAV laivyno štabas Washingtonc vakar pareiškė, kad JAV 
6-tas laivynas Viduržemio jūroje yra „sargyboje“ galimiems Ru
sijos - Sirijoa kuriniams žygiams prieš Turkiją atremti.
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Lietuvos krepšinio pergalių minėjimas

Lapkričio 9 — 10 dienomis 
Chicagoje yra rengiamas Lietu
vos krepšinio pergalių 20 metų 
sukakties minėjimas, kurio me
tu bus pagerbti 1937 — 1939 m. 
Europos krepšinio meisterio — 
Lietuvos krepšinio rinktinės da
lyviai.

Minėjimui yra numatyta se
kanti programa:

Neris, Toronto LSK Vytis ir 
Detroito LSK Kovas.

2) 1937 — 1939 m. Europos 
krepšinio pirmenybėse dalyvavu Į 
šių Lietuvos rinktinės žaidėjų 
tarpusavio krepšinio rungtynės. 
Šie abu programos dalykai bus, 
pravesti Šv. Ritos augštesn. mo
kyklos salėje.

3) Sportinnikų ir visuomenės
1) Krepšinio žaidynės, daly- J vakaras su menine dalimi ir šo- 

vaujant penkioms geriausioms kiais Lietuvių auditorijoje.
Š. Amerikos lietuvių krepšinio’ 4) 1937 — 1939 m. Europos 
komandoms — Brooklyno LAK, krepšinio nugalėtojų — Lietu- 
ASK Lituanica, Chicagos LSK' vos rinktinės žaidėjų — pager

bimas — banketas Jacy’s resto
rane (79 gt. ir Kedzie).

Minėjimą, Š. Amerikos Fasko

STIPRIAI SUKIRTO žymėtina, jog lietuviai šioje di
vizijoje dabar turi rekordinį ly
giųjų skaičių: iš 12 rugtynių —

f Nukelta į 8 psl.)
t>00<x)0000(»00000<>0()0f>00000

SOPHIE BARČUS
RADIJO VALANDA

IS stoties WGES 1390 k. kasdieną 
nuo pirmadienio Iki šeštadienio nuo 
S:30 iki 9:15 v. ryte, ir kus pirma
dieni nuo 7 iki S vakare.

SEKM A 1>IEN| iŠ radijo stoties 
WOPA 1490 k. ir PM 102-3 MC. 
3:80 iki 9:80 ryte.

Tel. HEmloek 4-2113 
7159 So. Maplevvood Avė., Chieago 29

Duoną Ir (vairiau skoninga* 
bulkutM kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3839-41 S. Lituanica Avė

Tel. CEiffside 4-0376
Pristatome Į visas krautuves 
r restoranus taip pat li 

siunčiame | visus art i muo 
One miestus

Vaizdas iš futbolo rungtynių Minnesota - Nortbvvestern, 
kuriose Minnesota suplykė Northwestem universitetą 41-6.

(INS)

1 Tel. REliance 5-1811
OR. WALTER J. KIRSTUK

RYTOJAS TR CHIRURG*
«.-r VIS I.TimOJAH

3926 5’Jth Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad Ir 

penki.ui nuo 1 — 4 P P- 6:80—8:8oĮ 
vai vak Trečlad ’r šeštad 1—4 v

1 p p .________ j

l'el. ofteo Ir buto OLympic 9-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4933 YV. 15th St.. Cicero 
1 Kasdien 1-1 vai. lr 6 8 vai vak 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Vai

P. ŠILEIKIS. 0. P.
< Irt’lo peria* - Prou-stelas 

Araratal-Protuai, Med. ban 
datai Spec. pagalba kojon 

(Arch Hupporta) Ir L t. 
t 4 Ir 4-8 Šeštadieninis 9-1

OKTHOPEDIJOS TECHNIKOM IAB
2850 YV. 83rd St. Chicago 29, IU 

Tel. PHoHpeet 0-5UM1

NUO UŽSISENfi-JUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenėjusios žaidos 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
ru ir 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- 
įilS Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT su
stabdo džiovinimų odos lr perplyšlmą 
tarppiršCių Yra tinkama vartoti nuo 
žžiūstančios suskilsios odos dedlr- 
vlnių odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama varoti vaikučiams,kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų Jl yra gera gyduolė nuo Iš 
virtinių odos ligų. Le-

'' gulo Olntment yra 
parduodama — po 75 
centų, $1.25 lr $3.50.
Pirkite vaistinėse Chl- 
cągoje ir apylinkėse:
Milvvaukee, Wis., Ga
ry, Ind. ir DetroitAIl- 
ęhigan, arba rašykite 
ir atsiųskit Money Or
derį J —

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

pavedimu, organizuoja Vidurio , 
Vakarų sporto apygarda, o jo; 
faktiniu rengėju yra sudarytasis Į 
specialus komitetas, susidedąs 
iš visuomenininkų ir sporto vei-' 
kėjų.

Sportine kronika
— Gediminas K. Batukas,

JAV armijos majoras iš Ft. 
i Jackson, S. C., mums rašo:
, “Gerb. p. Redaktoriau, per Jūsų 
“Sporto Apžvalgą” leiskite pa
sveikinti lietuvių snorto mėgė
jus, kurie užsimojo išleisti lei
dinį apie lietuviškąjį krepšinį.

Būnant Amerikos armijoj te
ko sutikti daug amerikiečių ka
rių, kurie žino “Lithuania” var
dą tik kaip laisvosios Europos 
krepšinio čempioną. Žinodami, 
kokią didelę rolę sportas vaidi
na amerikiečių gyvenime, nepa
mirškime ir Amerikos angliškoje
spaudoje paminėti tą didelį lie
tuviško sporto laimėjimą”.

Ta pačia proga jis užsisakė ir 
leidinį apie lietuviškąjį krepši
nį.

— Kostas Lukošius, buvęs 
Toronto Vyties pirm., prie To
ronto and District Soccer Assn. 
išlaikęs egzaminus, tapo pirmuo 
ju rejistruotu futbolo teisėju 
Kanadoje iš lietuvių tarpo.

— Antanas Bagdžiūnas, mū
sų bendradarbis New Yorke, 10 
dienų išgulėjęs lovoje, grįžo prie 
kasdieninių darbų.

— Pasaul. Lietuvių Olimpiada 
yra rengiama 1958 m. liepos 3 

I ir 4 dienomis New Yorke.

— Ant. Liūdžius, kuris bu-,žasties tinkamai neatžymėtos ir
vo Lietuvos krepšinio komandos, VII Š. Amerikos Lietuvių Spor- 
vadovu jos pirmose tarpvalsty- tinių Žaidynių II rato varžy- 
binėse rungtynėse prieš Latviją, į bos. Todėl redaktorius mano, 
šiuo metu treniruoja Toronto jog mūsų skaitytojai dėl to bus 
LSK Vyties plaukikus. atlaidūs ir kartu tikisi, jei svei-

I kata leis, netolimoje ateiyje pa-
— Valdas Adamkavičlus, Lie- gerinti skyriaus informacinę da

tų vos krepšinio pergalių dvide- ų Taįp pa^ redaktorius dėkoja 
šimtmečio sukaktis minėjimo ko Įįemg Sp0rto bičiuliams, kurie ji 
miteto narys, ir Petras Petru- j iįgOje užjautė, lankė ligoninėje 
tis, Vid. Vakarų sporto apygar- j jr namuose ar kitokiu būdu pa- 
dos pirm., buvo susirgę aziatiš-
ku gripu.

— Bliu. V. Paulauskas iš 
Thompson, Conn., užsisakyda
mas leidinį apie krepšinį, taip ra 
šo: “Labai norėčiau jį gauti, to
dėl neužmirškite ir manęs, ka
da siuntinėsite kitiems. Juk 
krepšinis ne tik toks gyvas ir 
gražus žaidimas, bet savotiškai 
ir. lietuviškas, tokiais šiltais pri
siminimais vis dar tebeglostąs 
išsiilgusią lietuvio širdį”.

— Stalo teniso žaidynės, ren
giamos Detroito LSK Kovo, į- 
vyks spalio 26 — 27 dienomis 
Detroite. Patton parko, viršuti
nėje sporto salėje.

— Dėl šio skyriaus redakto
riaus ligos per praėjusias 6 sa
vaites šis skyrius nevisada pa- 

, sirodydavo toks, kokį jūs norė
jote matyti. Dėl tos pačios prie-

rodė savo lietuviškai sportišką 
nuoširdumą.

LITUANICA — SLOVAKS 0:0
Praėjusį sekmadienį Marąuet

te parko aikštėje Chicagos LFK 
Lituanicos I futbolo komanda iš
kovojo vieną tašką, sužaisdama 
lygiomis su I divizijoje pirmau
jančia Slovaks vienuolike. Pa-

KAZYS ČESNAUSKAS |
6444 SO. TROY ST. V 

Telef. tVAlbrook 5-7670 ir
, GIbson 8-4938

Generalis kontraktorius nau S 
namų statybai, įvairiems re- į

montams ir namų pertvarky į 
mama • Turime didelį patyri- ■ 
mą. namų, statyboje. • Patys •< 
Atliekame cemento lr medžio y 
darbus. • Apkainavimai nemo- z 
karnai.

Jr

Atliekame dideliut ir ir-.žus automobilių remontus. Lyginimas, da 
žymas. ElektriniB suliedinimas Parduodame automobiliu dalis 

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

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

MOVINC MOVIHC

r* 15 TOU IR ARTI
NAUJI OIDEII TPOKAI-NAUJAUSI KPAUSTTM0 (PANK7A!

UGU METU PATYRIMAS-PIGUS ip SĄŽININGAS PATAPNAV/MAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL Tel. V/AILook 5-920S j

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

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

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

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

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokią Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS LITYYTNAS, Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Priataty 
mą Teikiame Nemokamai. 

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

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susltarlma 

i>61 valandos skambinti telefonu 
HEnilock 4-1562 nuo 2 Iki 9 vai. 
p p. kaadlan išskyrus trečiad. tr
šeštad

Rea. tel. GRovehlll 6-5608

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-7383

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 YV. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 lr 6—8; šeštad. 1—4; trečlad. 
uždaryta. _____________

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South YVestern Avenue 
vai. kasdien 10-12 vai. Iv 7-1 vai. 
vak. šeštadlenlaia 10-1 vai .Trečia
dieniais uždaryta Kt. latku susitarus 

Ofiso 'elefonaa: PR 8-3329 
Rea telef. WAlbrook 5-6076

DR. VL. BLAŽYS
"LAUCIŲ IR VIDAUS LIGOS
4701 South Damen Avenue

Kampas 47-tos Ir Daman Avė »
Vai kasdien nuo 6---8 vai vak 

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti 

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

h
4>

Ofiso telef LAfuyette K-1210, jei 
neatsiliepia, įaukite KEdzle 8-3868

OR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGf 

4146 S. Archer Avė.
Kasdien popiet nuo 12-2: BU * 
pirm antr. ketvirt 0-R:$o v 

Trečlad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja tr Chirurgė)

KŪDIKIŲ IR VAIKV LIGI 
8PECIAL1STF

1156 South UPf'tcm Atėnų. 
(MEDICAL BUILDING) 

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

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

Naujas adresate 42fCT W 6Srd SI 
Ofiso tel. ItKlIance 6-4410 

Rezid. telef. GRovehlll 6-0017
vniandoH l-B p. m., 6-8 p. m.

Penktad tik po pietų.
Trečlad Ir šeštad pagal sutarti

Ofiso tel. Cl.lffslde 4-2890 
Rezidencijos: IiAfayette S-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 YVest 47th Street 
(Kampas 47th Ir Hermitage)

Va!
Šeštad

nuo 2 Iki 4 lr 6 lkl 9 v. vah 
nuo '* lkl 6 vat. lšskyr. sek

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
__ Apdraustos iki $10,000.00 —

Ir Paskolos Duodamos Namą Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS S LOAN ASSN.
6245 S. Westem flve.,__________ Chicago 36, III

CONTINENTAL SAVINGS S LOAN ASSN.
4559 So. Paulina Si., Chicago 9, III., Yflrds 7-0145

CRANE SAVINGS I LOAN ASSN.
2555 W. 47th St.. Chicaqo 32. III

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

ST. ANTHONT SAVINGS t LOAN ASSN.
1447 S. 49lh Ct, Cicero 50.111., tel. TO 3-8131-3?

UNIVERSAL SAVINOS I LOAN ASSN.
1800 S. Halsted Si.. Chicago 8. III

:s,lL NAUJAS IR MODERNUS SALIONAS
_ DONNA’S BEAUTY NOOK

D 2806 YY’evtt 40th Place (prie Archer ir Califdrnia)
Valandoa: antr., treč., šešt. 9 v. r. — 6 v. v. 

t~ Ket. lr penkt. 9 vai. r. -s- 9 v. v.

Pusmetiniai ................................................................................... $7.50 tr augščiau
Paspal vlnlmal ................................................................................... 5.75
Pašvlesinlmal ....................................................................................... 5.00 *
Plaukų klrplmaa .............................................................................. 1,60
flhampoo Ir aušukavlmaa ............................................................ 1.76
Lietuvaitė Tel. CLlffside 4-1877

KALAKUTAS DOVANAI 
Km pirkt t«levlzl|t ar šaldytuvą pat 

BALYS RADIO t TELEVISION SALES t SERVICE
2646 Weat 71at Street PRoepect 8-5374

----
ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ

PRISTATOM į VISAS MIESTO 
DALIS TUOJAU PAT

Saugus baldų perkraustynuui 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

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

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba RF.p. 
7-9700. Narnų — PR 0-4732

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2454 YV. 71 St. (71 ir Campbell av.)
Valandos: pirmad., ketvirtad., • šešt.

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

Ofiso HE 4-1818, arlia RE 7-9700 
Rez. PR 0-9801

DR. J. MEŠKAUSKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71 st Street 

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

DR, JULIJA MONŠTAVIčŪTs
GYDYTOJA IR CHIRURGE

Office: 10748 South Michigan Avė.
Buto 1658 VV. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. ,ikt 9 v. v?.į 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v.,

IšsklrUH trečiad. šeštadieniais nuo i 
Iki 4 vai popiet.

Tel,: Ofiso — PUlIman 5-6760 
Buto — BEverly 8-8940

Ofiso HEmloek 4-5815 
Rez HEmloek. 4-8751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU IR VIDAUS LIGOS

2745 We»t 69tb Street
■I

(priešais šv Kryžiaus ligoninei 
Priima pagal susltarlma

"4. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2324
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 YVest 7 lst Street 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South YVestern Avenae 
Chicago 29. II) 

ielefonaa REpublle 7-4900 
Raddenda; GRovehUl 9-81*1 

pasimatymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenae 
Oflao vai.: nuo 1-4 Ir nuo 6-8:00 v. 
vak. šeštadlenlaia nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Oflao tel. Virginia 7-OOS6

Realdencl Jos tel. BEverty 8-8344

Oflao HE 4-1414, arba RE 7-6706 
Rez RE 7-0807

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

2454 YVest 71at Street 
(71-oa ir Campbell Avė. kampan) 
Vai.: kaadien 1—S lr 6—8 vai. vak. 
šešadlenlaia 1—4 p. p. Trečiadieniais
utždaryta.

r?

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
ofisui 20 North VVacker Drive 
•Civic Opera House, kamb. 868)

Vai kasd 12—4 
Tel. CEntral 6-2294

5ito2 VVest 16th Str., Cicero 
Vai kasdien 5-8, šeštad. l-$ vai 

Tel. TOvvnhall S-0959 
Kitu laiku lr trečlad. susitarus 

Rezid. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika Ir moterų ligos) 
Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Avė. 
Tel. PKospect 8-1223 arba WE 0-557" 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. lr Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai popiet lr sulig susitarimu.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-61*6

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 YY'est 71st Street
(7lst tr Campbell Avė.)

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

Telefonas GRovehlll 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKUŠERIJA lr MOTERŲ 
LIGOS

2524 YVest 69th Street 
(<>D-os ir Maplevvood Avė kampan) 
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vuk.
šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

Tel. ofiso PRoepect 6-9400
Rezid. PRoepect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGB 
6248 South Kedzie Avenne 

Vai. kasdien 1-S p p. Ir nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p: p. Trečiadieniai
Ir įritu laiku tik susltarua.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4258 So. VVhipple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 lkl 12; 2—6; 7-9. 

Seštad 10—12. Trečlad. uždaryta
I-Afayette 3-4949 

Namų — CEdarcrest 3-7789

DR. VLADAS PRUNSKIS
GVDYTO.IAH IR CHIRURGAS

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

1—6 vai. vak.
Trečiad. lr kitu laiku pagal nutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 02nd St., tel. ReuubUc 7-8818.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2625

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenne 
(Kampas Kedzie lr Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:0d v 
Trečlad ir sekmad. tik nusitarus

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

1428 Broadvvay, Gary, Indiana
Tel. TUrnor 3-9902

Vai.: Pirm. ir treč. 3 v. p. p. iki 8 
v. v„ šešt. 10 v. r. iki 12 v. Kitu 
laiku pagal susitarimą

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

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

802 West Slgt Street
Kamp. Halsted Ir Sl-mos gatvlv 

Prlšmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nnn 0-8 v v šeštad. 1-4 vai. popiet 

Tel. ofiso PR. J-6446, rea. HE.4-S16T

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 YVest Marųnette Bd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 lkl 8 v-

Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS.
GYDYTOJA? IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. ofiso CA. 6-0257, rea. PR. 6-6669 

Rezid. 6000 S. Artesian Avė.
VAL. 11 v, r, lkl 3 p. p.i 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LEKT'JVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 26 metų patyrimo
Tel. VArds 7-1829 

Pritaiko akiniu? 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas tr akinių dirbtuvė
756 YVest 35th Street

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl S, tre
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 li 
šeštadieniais nuo 10 Iki S vai. p.p

virš 25

Ofiso telef. Y Arda 7—1166 
. Realdend Jos — OTevrart 8-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 YVest S5th Street 
(kampas Halsted lr (6-ta gatvl) 

VAL. 1—4 lr 6:00—8:10 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidara 

Šeštadlenlaia 1—4 val.

Tel. ofiso PR 6-S888, rea. RE 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVI* GYDYTOJAS)
2500 YVest 63rd Street

VAL. kasdien nuo S—4 p. p. ir 7:1.
I iki 9 vai. Trečlad. lr šešt. uždaryta, i 
—

Telefonai GRovehill 6-1696
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTO 
— PRITAIKO AKINIUS — 

Valandos: 9—13 lr 7—9 v. v. pagal 
susltarlma išskyrus trečiadienius 

2422 YV. Marųnette Road 

Ofiso Ir butu tel. OLympic 2-ia8i

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1467 So. 49t.h Oonrt. Cicero 
Kasdien 10—12 Ir 4—7 vai. Trečlad. 

lr šeštad. tik 10—11 vai.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINftS LIGOS
2745 YVest 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus ligonln* 
Telef. REpubllo 7-2290 

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

DR. ANT. RUDOKAS, Opt 
Tikrina akis Ir pritaiko aklnloa, 

keičia stiklas lr rčmas 

4456 S. California Avė. .YA 7-7881
Vat: 10 ryto lkl 8 vak. (trečlad. už- 
Jarvta). šeštad. 10 ryto iki i v. p.p.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami j Liet. Knygų Klabą it 
įmokėdami 5 do! metinio mokesčio 
mes įgaliname per vienerius metui 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa
rinktoms liet. knygoms ir tno pačių 
nždirbąme 2.50 dol., nes knygų pa
sirenkame už 7.50 dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali būti 
visi, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Club)

4545 W. 63 St., Chieago 29, Dl

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

4546 West 63rd St., Chicago 29, Illinois Tel. LUdlow 5-9500

Entered b« Second-Class Matter March 31, 1916, at Chicago, Illinois
Under th« Act of March 3, 1879

Member of the Catholic Press Ass’n SUBSCRIPTION RATES •
Published daily. exept Sundays, $10,00 per year outside of Chicago

by the $12.00 per year in Chicago & Cicero
Lithuanian Catholic Press Society $10.00 por year ln Canada

Foreign $12.00 per year
PRENUMERATA: Metams *4 meifl 3 mSn. 1 m6tt
Chicagoj Ir Ciceroj 112.00 $6.50 $3.5o $1.60
Kitur JAV Ir Kanadoj $10.00 $5.50 $3.00 $1.25
Ušslsnyjs $1$.00 $6.50 $8.50 $1.60

Redakcija straipsnius taiso savo nuožlOra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo, juos grąžina tik iš anksto susltarua Redakcija uš skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymų.
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SENELIAIS BESIRŪPINANT
' Labdara prasideda namie. Šis teisingas posakis dažnai yra 

kartojamas. Kartojame jį ir mes, nes jis gerai tinka ir lietu
viams. I

Kai savo namuose turime ligonį, pirmoje vietoje rūpinamės 
juo, o tik paskiau einame kitiems padėti. Jei mūsų pačių na
muose yra negalįs pats save apsirūpinti senelis, pirmiausia ban
dome jam padėti, o tik vėliau jau einame į pagalbą kaimynams.

Chicagos lietuviai, pristatę bažnyčių, mokyklų ir kitokių re
liginių, kultūrinių ir ekonominių įstaigų, 1914 m. paradėjo orga
nizuoti Lietuvių R. K. Labdarių Sąjungą, kuriai buvo paskirti 
dideli uždaviniai. Turėdama galvoje aną posakį, jog “Labdarybė 
prasideda namie”, sukurtoji sąjunga ne tik šelpė paskirus tau
tiečius, ligos ar kitų nelaimių ištiktus, bet ji planavo ir didesnius 
darbus. Planavo statyti lietuviams našlaičiams ir seneliams prie
glaudas. Tam tikslui ir žemę nupirko Marųuette Parke, kur da
bar yra šv. Kryžiaus ligoninė ir lietuvių parapijos bažnyčia bei 
mokykla. Kardinolui Mundeleinui pritariant, šis planas buvo 
pakeistas. Labdarių Sąjunga pirmiausia pradėjo statyti ligo
ninę, kad ji, pradėjusi veikti, padėtų įvykdyti pirminį planą — 
pastatyti prieglaudas.

Sv. Kryžiaus ligoninė buvo pastatyta 1928 m. Ji taip sėk
mingai veikė, kad š. m. spalio 26 d. bus prakasanti pamatai nau
jam ligoninės pastatui, kuris kainuos iki 4,000,000 dolerių. Taigi 
iš kuklios pradžios, kurią padarė Lietuvių Labdarių Sąjunga, 
išaugo didelė ir garbinga įstaiga, kuria ne be pagrindo didžiuo
jamės. Ligoninės vedėjos, o šiandien jau ir savininkės — sese
rys kazimierietės — parodė nepaprastus administracinius ir or
ganizacinius sugebėjimus.

Labdarių Sąjunga, davusi gerą pradžią ligoninei (teisin
giau — ligoninėms), kibo į darbą, kad netrukus Chicagos lie
tuviai sulauktų ir senelių prieglaudos. Jos ir sulaukė. Jau ke
liolika metų labai sėkmingai veikia senelių prieglauda Šv. Šeimos 
viloje, Orland Park, III. Ji pastatyta ir išlaikyta Labdarių Są
jungos dėka ir sąjungos vadovo kun. Aniceto Linkaus ištver
mingumu ir energija. Jei šiandien ne tik prieglaudos didelės sko
los yra išmokėtos, bet ir įstaiga tikrai šlauniai yra tvarkoma, 
tai yra stambus nuopelnas ir prieglaudos direktoriaus bei kape
liono kun. Stanislovo Adomino ir taip pat įstaigos prižiūrėtojų 
bei tvarkytojų seselių kazimieriečių.

Prieglauda ligšiol galėdavo priglausti apie 60 senelių, tačiau 
ji pasidarė perankšta. Daug lietuvių senelių laukia eilės. Lab- 

, darių Sąjunga, turėdama tai galvoje, šalia dabartinės prieglaudos 
namų, jau pradėjo statyti kitus rūmus, kuriuos bus galima ap
gyvendinti dar bent 60 senelių. Tie rūmai kainuos apie pusę mi
liono dolerių. Tai bus savo rūšies ligoninė (infirmary), be ku
rios modernesnė ir visuo senelius aprūpinti besistengianti

Stambus palikimas A. L. R. K. Federacijai inant bolševikinėje vergijoje, venti laisvoje pietinėje dalyje Labiausiai nekenčia egoizmo 
r talikiškosioq Akciios vvkdvtoia'Tas mūsų sQskilimas džiugina Tik ketvirtis miliono pasiliko tas kuris yra egoistas.

Pagrindinis Amerikos Lietu- vyKay^3a Uk bedievius bolševikus, kurie šiaurinėje dalyje
vių Romos Katalikų Federacijos 1
tikslas yra Katalikiškoji Akcija., ' UVO ,^au as 1 kad kaikurie mūsų žmonės te-
D ,, .... ,. . . . vieno Scrantono teisininko pra-Ruošdama Maldos dieną ir rupin: .. , , , T . ... .............................., . * *, • nešimas, kad kun. J. Inčiurosdamasi atgaivinti Šiluvos atlai- , . ... ... . ,

. .. . . . . . . testamentinio palikimo vykdy-dus, Federacija rimtai stengėsi r j j

— Prancūzai.

pravesti šią šventę kiek galeda-,..
ma rimčiau ir gausiau. Ji ėmėsi____
labai rimto ir sunkaus darbo — 
paskleisti tą mintį po visą Ame
riką, pirmoje eilėje veikdama 
per parapijas, nes jos yra žmo
nių katalikiško veikimo, vaikų 
auklėjimo ir įvairių kultūrinių 
darbų centrai.

tojai prel. J. V. Miliauskas ir P.
jog vienas

, specialus ir keblus kun. J. In- 
čiūros palikimo reikalavimas bu
vo įvykdytas A. L. R. K. Fede
racijos.

Kun. Jurgio V. Inčiūros testa
mente 7 punktas taip skamba, 
kad iš jo palikimo 1,200 dolerių 

I

Leonardas šimutis, ALRKF vicepirmininkas, žiūri, kaip 
inž. Antanas J. Rudis, Amerikos L.R.K. Federacijos pirmi
ninkas, pasirašo teis. Sydney Grabovskiui kvitą, liudijančią, 
kad yra gautas čekis $1,020 iš a, a. kun. J. Inčiūros paliki
mo lietuvių katalikų organizacijai — ALRKF, besirūpinan

ypatingai džiaugiasi, matydami, 
kad kaikurie mūsų žmonės te-, 
oriniais samprotavimais bando1 
tą mūsų suskilimą pateisinti.1 
Argi dabar, kai visai žmonijai, 
o tuo pačiu ir mūsų tėvynei 
gręsia tiek didelis pavojus, ne
nugalėsime mūsų abėjįngumo! 
Tad sukruskime, atnaujinkime 

j mūsų pirmykštį ištikimumą 
Švenčiausios Motinos Marijos 
prašomam pamaldumui ir at-, 
gailai, paklauskime mūsų sąži- į 
nės, ar dera mums dar delsti, ! 
kai Damoklo kardas kabo ant 
visos žmonijos!

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

ir -tolimų distancijų. Šaukite sekančiai. ______

■ •ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVE., CHICAGO, ILI 

Telefonas — FRontier 6 1882

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

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

Atdara kasdien ikt h vm (iirm.iii u iki m vai H«*km uždaryte
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Vietnamo katalikai
Fides žinių agentūra praneša, 

kad Vietname iš 1,480,755 ka
talikų net 1,230,755 susitelkė gy

čiai Katalikų akcija.

Nors kiti galvojo, jog toks žy
gis neįgyvendinamas, Federaci
jos vadovybė ir nariai dirbo at
sidėję ir su pasišventimu. Da
bar visai nelauktai ir netikėtai 
pasirodė vienas gražiausių at
garsių — konkretus pripažini-

Foto A. Gulblnsko

būtų sumokėti tiems, kurie veda 
ir vykdo Katalikiškąją Akciją 
tarp lietuvių, ši netikėta žinia 
labai nudžiugino Federacijos va
dovybę, suteikdama didelę mo
ralinę paramą. ,

A. a. kun. J. Inčiūra daug me
tų klebonavo Kingston, Pa., lie-

prieglauda negali apsieiti. Yra senelių, kurie nebegali ii lovos I K’SALRKE yra tikrai Ka-tuvių paApijoje. 

atsikelti, kuriuos reikia gydyti ir slaugyti. Tam reikia tinkamų 
patalpų, priemonių ir gailestingųjų seselių (“niursių”). Reikia 
tik džiaugtis ir sveikinti, kad mūsų labdariai taip rūpestingai 
darbuojasi jog galėtų pas save namie esančius senelius ir varg
šus aprūpinti. **

Sekmadienį, spalio 20 d., į didžiausią viešbutį pasaulyje —
Conrad Hilton Hotel — susirinks apie tūkstantis Chicagos lie
tuvių ir jų draugų, kad paremtų šį kilnų mūsų sąjungos užsi
mojimą. Tai bus banketas, kurio biletai kainuoja po $25. Nors 
ir brangūs biletai, bet geradariai juos perka, nes žino, kad to3 
sumos tik maža dalis tebus sumokėta viešbučiui už maistą ir 
patarnavimą. Visas pelnas yra paskirtas prieglaudos statybai.

Banketo garbės svečiu bus didysis lietuvių bičiulis kardinolas 
Samuel A. Stritch, kuris pasakys svarbiausią kalbą. Bus nema
žai valdžios atstovų, pramonininkų, prekybininkų ir kitų. Tuo 
būdu šiuo banketu bus paremtas lietuvių labdaros reikalas ir 
taip pat Chicagos lietuviai pasirodys atitinkamoje plotmėje ir 
Kardinolo, ir pasaulinės valdžios, ir spaudos akivaizdoje. Težino t 
pasaulis, kad lietuvių namuose yra aprūpinami savieji vargšai, 
seneliai, ligoniai ir našlaičiai. Labdara prasideda namie.

SAULĖS STEBUKLO 
40 METŲ SUKAKTIS

JULIUS GRAVROGKAS, Cleveland, Ohio

Nuoširdžiai tikį ir atsidavę 
mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui 
žmonės gerbia visą, kas siejasi 
su Išganytoju. Šiandieną krikš
čionims yra brangi Judėjos že
mė, kuri pažymėta Kristaus pė
domis. Jie su didele pagarba 
lanko Betlėjų, kur gimė pasau
lio Išganytojas. Jie, patekę į 
Nazaretą, su dideliu nusižemi
nimu vaikšto šio miesto gatvė
mis, atsimindami, kad čia pra
ėjo Kristaus gyvenimas, iki Ji
sai išėjo į viešąją veiklą. Gi 
lipdami į Kalvarijos kalną jie 
ypatingai giliai jaudinasi, nes 
eina takais, kuriuos savo Krau
ju pažymėjo žmonių sielų Išga
nytojas.

Jei negyvieji daiktai, kurie 
siejasi su Išganytoju, sužadina 
mumyse gilų religinį jausmą, 
tai tie žmonės, kurie buvo ar
timi ir brangūs Viešpačiui, kaip 
gyveno čia žemėje, veikia mus 
daug stipriau. Ypatingai arti
ma ir brangi Kristui buvo Jo 
Motina Marija. Ji globojo 
Viešpatį Jo kūdikystėje ir vai
kystėje. Ji šv. Juozapo lydi
ma bėgo su savo Dieviškuoju 
Kūdikiu į Egiptą ir pavojui Kū
dikio gyvybei praėjus grįžo su 
Juo į Nazaretą. Jos akyse pra
ėjo Išganytojo kūdikystė, vai
kystė ir Jo subrendęs amžius. 
Ji buvo su Juo ir tuomet, kai 
Viešpats Jėzus išėjo y viešąjį 
gyvenimą. Ji pagarbiai klau
sėsi savo Dieviškojo Sūnaus pa 
mokslų, kai Kristus mokino, ką

žmonės privalo Jo Dangiškajam 
Tėvui ir ką savo artimui. Ji 
sekė Išganytoją Jo Kryžiaus 
Keliais. Ji kopė su Juo į Golgo
tos kalną takais, sumirkytais 
Kristaus Krauju ir su plyštan
čia nuo skausmo širdimi regė
jo savo mylimo Sūnaus Mirtį 
ant Kryžiaus.

Dvasiniam gyvenimui pakrikus 
Kai mes Sarome pastangas 

tvarkyti visas gyvenimo sritis 
taip, kad ruoštume Išganytojo 
laimėjimą žmonių širdyse, ne
turime pamiršti Bažnyčios šven 
tųjų bendravimo mokslo, fiis 
mokslas sako, kad šventieji
Danguje remia mūsų pastan
gas, prašydami Dangaus ir že- 
mėB Sutvėrėją, kad jis laimintų 
mūsų veiklą. Bet nei vienas 
šventasis negali tiek pas Vieš
patį Dievą, kaip Dangaus ir že
mės Karalienė Švenčiausioji Mo 
tina Marija, kuriai pats pasau
lio Išganytojas pavedė visą žmo 
nių globą.
sunkumuose turime visų pirma 
kreiptis į Ją, prašyti Jos užta
rimo. Praeitų žmonių dvasinio 
gyvenimo sunkiais laikotar
piais, k«i žmonės pamiršdavo 
savo pareigas Dievui, kai jie pa-

ki. Tokiais laikotarpiais mūsų 
Dangiškoji Globėja paprastai 
vaikučių lūpomis įspėdavo žmo
nes atsiversti į Dievą ir Jo dau
giau nebeįžeidinėti. Bet istorija 
nežino tokio sunkaus žmonių 
dvasinio gyvenimo pakrikimo, 
kokį žmonija patyrė mūsų am
žiaus pradžioje, kai Rytuose su
sikūrusi bedieviškoji valstybė 
gresia praplėsti savo ideologiją 
į visą pasaulį ir aistringai sie
kia, kad visos pasaulio tautos 
būtų atiduotos tamsiųjų gaiva
lų vergijai.

šiurpulingas stebuklas
Jei anksčiau Švenčiausioji Mo 

tina Marija darė stebuklus 
Prancūzijos Liurde, mūsų Šilu
voje, Aušros Vartuose ar lenkų 
Čenstachavoje, tai šį kartą Jos 
padarytas Portugalijoje ste
buklas toli pralenkė visus iki 
šiol Jos darytus stebuklus. No
rėdama įtikinti žmones, kad Jos

lės stebuklą, kuris įvyko kaip 
tik tą dieną ir valandą, kurią 
išpranašavo, vaikučiai. Tokio 
stebuklo akivaizdoje ir susikūrė 
Švenčiausios Motinos Marijos 
gerbėjų vadinamas Mėlynosios 
armijos sąjūdis, kurio 40 metų 
sukaktį netrukus minėsime. 
Mūsų amžiaus matu matuojant 
40 metų laikas yra labai žymus 
laikotarpis, kuriame žmogaus 
nuotaikos gali labai įvairiai 
keistis. Tad kyla klausimas ,ar 
Mėlynosios armijos dalyviai lie- 

į ka tiek pat uolūs Dievo Moti- 
’ nos prašomo pamaldumo ir at
gailos vykdytojai, kokiais jie 
buvo pirmykščio entuziazmo 
pagauti.

Susimąstykime

Tas klausimas mums rūpi y- 
patingai lietuvių — katalikų at
žvilgiu, tai yra mūsų veiklos 
sferoje, nes yra reiškinių mūsų 
gyvenime, kurie verčia susimąs-! 
tyti ir susirūpinti. O tai yra

apsireiškimai yra tikri, kad Ji vieningumo mūsų tarpe trūku- 
vaikučių lūpomis tikrai prašė maS( kaj neįstengiame veikti 
žmones tam tikro pamaldumo vieningomis jėgomis, kad su- 
ir veiksmingos atgailos, refor- trumpintume mūsų brolių ir se- 
muojant savo gyvenimą. Ji pa- sjų didelį dvasinį suspaudimą ir 
rodė žmonėms šiurpulingą Sau-1 materialinį vargą, jiems gyve-

JANIS KLIDZEJS tXXXXXXX'-------,

911 ė 01a
5) ROMANAS

Ver t'Z A. Lfl'flŽKIS KOBE

(TĘSINYS)
— Vasarą bus galima...
Čia pat netoli už dviejų pakalnių buvo Andriaus 

tėviškės kiemas. Andrius žvilgsniais gaudė slėnį: dir-! 
vos, takeliai, medžiai, stogai.

— Čia turiu išlipti. Ačiū už pavežimą. 1
Užšilės tėvukas sulaikė arklius ir žiūrėjo į Andrių 

tarsi ką nors dar laukdamas.
— O ar Verutės ir Ignoto nepasveikirlti? — jis

Visuose gyvenimo i beveik piktai kiaušį.
— Oi, beveik pamiršau... Mielai pasveikink abu.
— Na, gyvenk sveikas! — Užšilės tėvas sudrožė 

arkliui.
— Ačiū. Sudiev! — sušuko Andrius ir nėjo keliu, 

bet pasuko tiesiai dirvomis.
Greičiau, greičiau! Dar kalnas uždengė Augajų ir

sidarydavo pemelig dideliais Salnišų namus, kaip norėjosi juos pamatyti nors ir per 
materialistais, rūpindamiesi patį kalną. Ir vėl Andrius per gilųjį sniegą bėgo į kal- 
vien tik savo kūno reikalais, ar ną. Tarp sušalusių arimų painiojosi kojos, gilusis snie- 
kai krikščionys atskildavo nuo gas supo iki kelių, bėgo alsuodamas, ir jo alsavimas 

apkarto gerklėje, kaip verkiant.
Dar, dar galiuką! Buvo ant kalno ir matė viską. 

Stovėjo ilgai ir negalėjo pajudėti, tarsi jį kažkas būtų 
prikalęs prie pakalnės. Rodėsi, kad nedidelis nuotolis

Išganytojo įkurtos Bažnyčios ir 
skelbdavo įvairias erezijas, šven 
Čiausioš Motinos Marijos žmo
nių globa darėsi ypatingai ryš-

40,000 GAZU KŪRENTI LEIDIMŲ 
JAU CIA 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 KRAUTUVAS PER PASKUTINIUS ŠEŠIUS 
METUS! PIRKITE Iš GERIAUSIOS VIETOS. KAM 

PERMOKĖTI? MŪSŲ PATYRIMAS, DIDELĖ APYVARTA
IR MAŽAS PELNAS JUMS UŽTIKRINA GERIAUSIĄ 

PIRKIMĄ VISAME MIESTE!
Naujas “PRESIDENT’ Gazo krosnis 

ŠILDO KAIP MAGIJA 
(dargi su uždarytu gazo tiekimu)

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

i ItKKAINA
ŽEMA TIK

$149-50
GAZO NAMŲ KROSNYS

KAINUOJA TIEK MAŽAI . . . TODftl
KAD SIEGLER PATSAI APMOKA

SUTAUPYDAMAS KURO IŠLAIDAS!

tarp šios pakalnės ir Salnišų ir Rugajų namų būtų kaž- — Tu dar mane pažįsti ? — Andrius klausė, priėjo 
kokios baisios audros ir žaibų pilnos, ir kad per visą šį ir glostė šuns galvą, tas glaudėsi prie jo ir ung3tė. 
siautėjimą girdėtų šaukiant kažkokį, tylų, silpną ir Tušti ir tylūs namai. Bus nuėję visi į laidotuves? 
mielą balsą: Sniegą nuo kojų nupurtydamas, Andrius įėjo į prieangį.

— Andriau... Andriau... '* Visur tyla. šiurpi tyla.
Ar tai nebuvo Marytės balsas? Galbūt jo moti- Darė duris. Troboje už užuolaidų kažkas buvo. 

nos? Balsas skambėjo tarsi iš po sniego, tarsi iš pože- Tėvas!
mio. Ar jis kliedėjo ar tik mintimis jam patiko atgy- Valandėlę žiūrėjo vienas į antrą, kaip netikėtai sii- 
vinti balsai, kurių niekada daugiau nebegirdės? sitikę, kaip nuo staigaus susitikimo išsigandę.

Andriaus burna buvo karšta ir išdžiūvusi. Nega- — Tu atvažiavai į laidotuves. Laukėme, manėme, 
Įėjo seilių nuryti. Pagriebė saują sniego ir sučiulpė, kad nebūsi... — pradėjo kalbėti tėvas, į Andrių žiūrė- 
Dar ir dar. Norėjosi gerti. Troškino. 1 damas. — Pasišildyk. Tuoj reikės eiti. Jau kunigas

Čia jis stovėjo ir negalėjo pradėti eiti. Jis buvo atvažiavo. Gal buvai užsukęs?
skubėjęs, bėgęs. Dabar buvo visam arti. Šis artumas — Ne. Kaip tik iš stoties...
traukė ir stingdė ant vietos. Kaip pajėgti įeiti į Salni-I Abu tylėjo, vienas į antrą žiūrėdami. Tėvas pirš- 
šų namų kiemą? Iš tolo matė: po kiemą ten ir atgal tais rinko priė kailinių prikibusius linus, 
vaikščiojo žmonės. Tarsi baltąją tylą plėšdama ir pati, — Sveikas, tėve... — tik dabar Andrius atsigavo
sudūždama į skausmingas šukes, per slėnį atplaukė lai- ir tiesė tėvui ranką.
dotuvių giesniė:

„ ... Tu iSsprogai kaip pavakarį medelis 
Ir nuvytai audroje drebėdama —
Maloniai Dievas priėmė tave 
Nuo Sėmės Sios į naują saulę...“

Skaudžiai dejavo šie garsai, ir Andrius klausyda
masis drebėjo.

Buvo ir... nėra! Kaa tai yra: buvo ir nebėra! 
Kaip nematomas grumstas, Ahdrius sujudėjo ir

lipo žemyn. Priešais visam.
Pasisuko į Rugajų namus. Pirma norėjo įeiti ten.

Arčiau, arčiau. Jauja, daržinė, pro klėties kertę ėjo. 
Kiemas. Sulojo šuo.

— Sabali... Sabali... — Andrius šaukė, šuo valan
dėlę sustojo, pažino ir pradėjo ungsti.

— Sveikas, sūnau, sveikas! Kiek daug laiko, kaip 
tū išvažiavai... Dieve, kaip bėga laikas! Taip pat ir 
tas Salnišų vaikas... Buvo sveika, gyveno, džiaugėsi, 
augo ir mokėsi... Ir matai, šiandien turime eiti į jos 
laidotuves. Nesuprantami Dievo keliai... Viskas Jo 
žinioje, ir mes gyvename tiek ilgai, kiek Jis nori, ir 
einame Jo nurodytais keliais, kaip Jis mus veda...

Andrius klausėsi, ir tie žodžiai dar labiau draskė 
jį ir didino jo nešamą skausmą. Jei čia būtų kalbėjęs 
kas kitas, ne tėvas, Andrius būtų sakęs:

— Nors tylėk, nekalbėk!
Andrius tylėjo, kramtė lūpą ir perbraukė dainų per 

veidą.
— Aš truputį nusiprausiu... — sakė Andrius ir 

galvojo apie šaltąjį vandenį.
(Bus daugiau)
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAOO. ILIJNOIS Penktadienis, 1957, spalio 18

Algirdas Landsbergis — laureatas
Spalio 13 d. Clevelando lietu- nės ir Kultūros Fondo

vių istorijoje bus atžymėta, kaip 
naujo kultūrinio laimėjimo die
na. Prieš metus LB apylinkės 
paskelbtasis dramos konkursas 
praėjusį sekmadienį tapo realy
be, atnešdamas negausian lietu
vių dramos lobynan naują kū
rinį, gana nauja idėja ir nauja 
forma. Susirinkusieji lietuvių 
salėn clevelandiečiai neabejoti
nu džiaugsmu ir entuziazmu pa-

rus norus prisidėti prie vertos kurį atliko pianistė Birutė Sme- 
kultūros plaikymo ir ugdymo bei tonienė ir solistė Juzė Krištolai- 
paraginimo ir kitų profesijų nu- tytė.

Operetei orkestras susidės iš nių už kelis šimtus dolerių. Mo- khxxx><x><xxx><xxx><x><x>ck><>o<x>o

eiti panašiais keliais. Draugija Clevelandiečiai džiaugiasi gra
50 dol. auka yra parėmusi ir įjaj organizuota mūsų gydytojų 
Vasario 16 gimnazijos rūmų iš- veikla ir linki ir ateityje, be nuo 
pirkimą.

Finansinę apyskaitą pateikė 
dr. VI. Ramanauskas. Apsvars
tyti einamieji reikalai ir iškeltas HgSiol jiems buvo mieli ir su- 
gydytojų savišalpos fondo rei-Į prantami. 
kalas.

Clevelando orkestro narių. Gra- kyklos vadovybė, tėvai ir mo- 
žioji operetė bus slovėnų audi- kiniai yra dėkingi ramovėnams 
torijoje. Pradžia — 4 vai. p. p. už tokią sunkiai įvertinamą pa- 
Rengia Lietuvių Studentų San- ramą institucijai, kuri nori mū- 
taros Clevelando skyrius.

širdaus savo profesinio bendra- p0 operetės bus vaišės ir šo- 
dąrbiavimo, nepamiršti ir bend- ięįaį_ Biletai gaunami "Dirvo- 
rųjų lietuviškųjų reikalų, kurie ų >»

“ŠIKSNOSPARNIS”
Spalio 27 d. Clevelandas ste-

je", Spaudos kioske ir pas pla
tintojus.

PARAMA LIT. MOKYKLAI
I Sekantiems metams išrinkta 

vardu nauja valdyba iš J. Stankaičio,, 
dėkojo Ohio Lietuvių Gydytojų Brazaičio ir K. Ambrozaičio. Re bės neeilinį spektaklį, kurį 
Draugijai ir dramos konkurso i- vizijos komisijon išrinkti J. mums atveš Chicagos lietuvių 
niciatoriui Petrui Balčiūnui. Skrinska, A. Aželis ir Čeičys. J choras “Pirmyn”. Johann Straus 

Ohio Lietuvių Gydytojų Drau- Prieš susirinkimą lietuviai gy so operetę “šikšnosparnis” diri- 
gijos pirm. dr. Danielius Dege- dytojai žiūrėjo naujausią filmą guos “Pirmyn” choro vadovas 
sys savo žodyje pasidžiaugė, kad apie džiovą ir jos moderniausią ir režisorius Kazys Steponavi- 
jų idėja sutapo su Bendruome- gydymą. čius.

Vakarienės metu lietuviai gy- Solo partijas dainuos Algirdas 
dytojai su savo šeimomis ir sve- Brazis, Onuks Stephens, Pr. Kra 
čiais išklausė gražų koncertą, sauskaitė ir kiti.

nės idėja — paremti lietuviškos 
kultūros darbą. Dr. Degesys ti
kisi, kad ši premija nėra pasku
tinė. Mecenatų vardu palinkėjo, J-

sveikino naująjį dramos laurea- kad premijuotoji drama būtų ko 
tą rašytoją Algirdą Landsbergį plačiausiai vaidinama.

sų vaikus išlaikyti gyvus gim
tajai žemei, mūsų kalbai ir dva
siai.

Dr. K. Pautienius, pirmasis iš 
privačių rėmėjų, atskubėjo mo
kyklai į pagalbą, paaukodamas 
$30. Mokyklą parėmė Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdis $10 ir ALTS

Kariai ramovėnai, suprasdami Clevelando skyrius $10. Mo- 
mokyklos reikšmę ir svarbą lie- kyklos vadovybė ir tėvų komi- 
tuvybės išlaikyme pasižadėjo mo tetas visiems nuoširdžiai dėko- 
kyklai parūpinti mokslo priemo- ja..

S

R. o p H I
Geriausias prancūziškas konjakas

VISKAS HI Fl
UŽSIENINIAI IR VIETINIAI

HI Fl FONOGRAFAI '
Kulnu nuo *44.95

111 FI TELEVIZIJOS 
Nešiojami TV nuo *70.95 

HI Fl KA1>IJAI 
Niauji HuUiJai nuo *14.95

Didelis pasirinkimas elektrtAkų na
rna apyvokos reikmenų.
— VISKAS GARANTUOJAMA —

Pirkite visados šioje 
moderniškoje parduotuvėje

lAi-DAina

IUlTCLCvision
Csales - serviee)
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Atrodo, kad mes niekam ki
tam negyvename, kaip tik pada
ryti kits kitą gyvenimą sun
kesniu. ' —O. Eliot

su drama “Penki stulpai turgaus 
aikštėje”.

Konkurso komisija (pirm. A. 
Augustinavičienė, sekr. Petras 
Maželis ir nariai Ignas Malėnas, 
Vacys Kavaliūnas ir Juozas 
Stempužis) iš septyniolikos at
siųstųjų veikalų balsų dauguma 
atrinko “Laimos” slapyvardžiu 
atsiųstąjį veiklą. Atidarius vo
ką, paaiškėjo ir tikrasis auto
rius — Algirdas Landsbergis, 
prieš kelerius metus laimėjęs 
“Draugo” romano premiją. Ko
misijai . nelengva buvo atrinkti 
patį geriausiąjį, nes šį kartą bu 
vo gana stiprių varžovų: 13 iš 
Amerikos, 2 iš Anglijos, 1 iš Vo 
kietijos ir 1 iš Italijos. “Penki 
stulpai turgaus aikštėje” nune
šė tūkstantinę, kurios mecenatu 
yra Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugija.

Nuskambėjus “Lietuva, tėvy
ne mūsų”, apylinkės pirm. Pet
ras Balčiūnas pradėjo iškilmin-

Iškilmingai progai Vaidilos te 
atras suvaidino Vydūno “Ne sau 
žmonės”. Pirmąjį tos rūšies ban-1 
dymą atliko rež. Petras Mažę-1 
lis su mūsų žinomais scenos 
darbuotojais — akt. I. Gatau- 
čiu, EI. Bridžiuviene, Eg. Žilio- 
niu, N. Balčiūnaite, Z. Pecku- 
mi, Jūra Gailiušyte ir Aid. Bal
čiūnaite. Scenos apšvietimas — J 
Z. Dučmano.

Po programos svečiai jaukiai] 
pasivaišino ir pašoko. “Penki 
stulpai turgaus aikštėje” turėtų 
greitai išvysti ir Clevelando sce
ną ir leisti dar kartą pasidžiaug
ti mūsų literatūriniu laimėjimu.

OHIO LIETUVIAI 
GYDYTOJAI

Praėjusį šeštadienį iškilmin
goje Carter viešbučio salėje įvy
ko Ohio Lietuvių Gydytojų Drau 
.gijos metinis suvažiavimas, ku
riam pirmininkavo dr. Brazai
tis, sekretoriavo dr. Juškėnie-

ST. ANTHONY SAVINGS Oct. lst through Oct. 31 st

3Slh AHHIVERSAH7 CE1EBHATIŪ1I
ŠI ŠVENTE YRA VISIEMS. • •

, , ,, . , . i ne. Invokaciią sukalbėjo kun.gąjį akta, pakviesdamas prezi-1 ,. ... J
J- T Air TT> 4. vr u dr- K. Širvaitis,diuman JAV LB Centro Valdy- _ „ . - -4.- ,
bos pirm. St. Barzduką, Ohio . Dr. K. Ambrozait.s kalbėjo a-
Lietuvių Gydytojų Draurijos Plc '“’T“' sav? paska,tą ’T 
pirm. dr. D. Degesj. LB CV kult. vaizduodama, schem.ma« brė

žiniais bei paveikslais.
Valdybos vardu pranešimą pa-

Joną Daugėlų? Balfo direktorių 'eiM dr; D: pasidžiaug-
damas, kad praėjusieji metai ais 
kiai pateisino jų draugijos įstei
gimo tikslą, kad darnaus bend
radarbiavimo. entuziazmo ir pro 
fesinėje ,nuota:koie apjungti 39

reik. vadovą muz. Alf. Mikulskį, 
Alto Clevelando skyriaus pirm.

Simą Laniauską, LB Clevelande 
anvHnkės vicepirm. K. Karpių ir 
konkurso komisiją.

Po pirmi-'inkauianč’o P. Bal- 
č'ūno 'ža binės kalbos ir P. Ma
želio perskaityto akto dr. VI. Ra 
manauricss ite;vė 1 000 dol. čekį 
'-f -.— o.—‘-n/y-t žodžiu jp obalsiu 
“Tegyvrc'a sve:ka l’etuviška kui 
tūra sveikoje bendruomenėje!” 
a ^4.t nn-j pr,„.enil graun?rai sugie- 
ddi-t “Ii ’a”S’u rietu” laureatui

kolegos.-ės. Suorganizuotas ir 
gydytojų žm.on1’ pagalbinis vie
netas kurio veik’ą ir svarbą pa
jus ir Clevelandas Dr. Degesys 
pabrėžė, kad tautiniai ir profe- 
s’niai interesai laiduoia tai or- 
e-an’zacijai grąž ą ateitį. Pirmai 
s’a’s veiklos metais gydytojai su

1 < my ai kers/
QLD S AVERS!

fOTURE SAVERS!I
šv. Antano Taupymo ir Skdinimo B-vės valdyba, direkto

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

ZR Augurtmavič’erit, prieš .
porą metu įsigijusi literatūros de’° 1009 doe?“ drar'°s fr" 
____ w_4.________________ O_____  ' T f,,o paro ’ydami savo ge-mag’stro laipsni Westem Reser- 
ve universitete, pirmininkavusi 
komisijai, savo žodyje pareiškė, 
kad konkursą reikia laikyti pa
sisekusiu.

Naujoji lietuvių drama nori 
pavaizduoti partizanų idėją — 
nugalėti komunizmą ir laimėti 
laisvę Lietuvai. Pagal A. Augus 
tinavičienę autoriui tai gerai pa
vyko. Autorius nėra šabloniš
kas, bet atėjo su nauja idėja ir 
neįprastine forma.

Laureatas savo žodyje pabrė
žė reikalą Išlaikyti tremtyje sa
vo tautos savitumą, nepailstan
tį kūrybingumą, nebijoti pa
vaizduoti nei šviesių, nei tamsių 
mūsų gyvenimo momentų.

Ilgesniame sveikinimo žodyje 
JAV LB pirm. St. Barzdukas 
priminė, kad LB yra skirta kui-1 
tūrinei lietuvybei. Per kultu-' 
rinius laimėjimus laimėsime ir 
tarptautinį pripažinimą. Pirmi
ninkas pasidžiaugė LB Clevelan
do apylinkės aktyvumu ir jos 
plačiais užsimojimais — Cleve
landas jau antrą kartą skiria 
dramos premiją, išleido K. Ciur 
lionio kūrinių plokštelę ir uoliai 
reiškiasi visuose
darbų baruose. Jis Bendruome-

MOVING
a BENIULIS atlieka įvairiui 
perkraustymus bei pervežimu? 
•fi tolimų ir artimų atstumų 

Tel. Bishop 7-7075

VIKTORO K O Ž I C O 8 
TJetnvtftks gazolino stotis Ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6769 B. VFESTERN AVE PR 8-9683

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšie* fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated 1

EDVARDAS DUS. u. 
4058 Archer Avenue

ku'itūriniuose t T®l?lonas Virginia 7-2481

—
O|»A _ įsu kii |*ak nota, pirkite Ir siųskite savo gtminfrns | Europą
Pirkite tiesiai urmo kaina. JOs gausite geriausių viršutinę oda 'r pa

dus, kurie įmanomi Kauti mūsų kraftte. Užsakykite specialius paklotus, 
kuriuose randasi vtrAutinft oda, padai. pamušalas ir padams pnmuAalas. 
Spalva Juoda. Pla yra m ilsų kainos auliniams batams:

Jei siųslm Jums Jei siųslm tiesiog IJet.
2 poros  ........................ 125.nn 2 poros ..................................... $50.nn
il poros .................................... $35.00 3 pof-os ................................... $47.00$35.00
4 poros .................................... $45.00 4 poros ............ .1........... .. $82.00

Mes galime siusti specialius odos pakietus į Europą su visais mokes
čiais kaipo muitas, pafttas, inspekcijos mokesčiai Ir supakavimo mokes
čiai. Siuntiniai yra garantuoti, o JOmj glmlnfts gaus Šiuos pakietus be 
Jokią mokesčių. Raftykite mums Šiandieną arba atvykite pas mus.

CONNECTICUT LEATHER CO. Dept D D
76 Windsor St., Hartford, Conn. Tel. JAckaon 2-2251

Ureasure Chcst

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

nemokamai. Tik keli iš 200 pryzy yra čia parodyti. Jūs laimė
site vieną iš ty pryzy, jeigu Jūsy gautas raktas atrakys tą 
brangenybių skrynią, kuri yra išstatyta banke.

“išmėginti savo laimę”. Gal tai ir
būs Jūsy laimingoji
iš daugelio, kuris atrakins brangenybių skrynią.

Nepamirškite atvykti ir
>ji diena — gal Jūsy gantas raktas būs vienas

I
ATVYKITE— 
PASIIMKITE SAU 

RAKTĄ

VALANDOS — Jūsy patogumui: Pirmad. 9 v. r. iki 8 v.v., 
ftefttad. 9 v.r. iki 1 vai. popiet. Antrad., ketkv., penkt 9 v. r. ikj 5 
vai. popiet. Uždara visą dieną trečiadienį.

SATELLITE

DOVANAI Naujiems Taupytojams 
PASIDĖJUSIEMS tik $10 ar daugiau

Jūs dargi nei nesvajojote apie tcCdą 
plunksną su tiek naujy patobulinimy. Kiek
vienas atidaręs taupymo sąskaitą su $10.00 
ar daugiau gaus nemokamai vieną iš šiy

[mikiai rašančią Įrankių, taip pat gaus ją 
r kiekvienas taupytojas įdėjęs Į turimą są
skaitą tokią pat sumą

1
' 1 “Twlsti* Poodis” Moka«

Many Delightful Animol Figūros '—J
i —- _________ _______ ______

fi

- J . t • •

DABAR YRA LAIKAS TAUPYTI
Dividendai nž santaupas šv. Antano Taupymo ir Skolini

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

AUGŠ6IAUSI PROCENTAI
Ui IŠKALNO APMOKĖTAS SĄSKAITAS

Sv. Antim. Taupymo B-vėje, dabar 
Jūs galite pelnyti pastovy augščiausią 
procentą iiž apdraustas ir iškalno apmo
kėtas sąskaitas. Pasiteiraukite atvykę pas 
mus apie šį taupymo planą dar šiandien.

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1447 South 4 9th Court TO 3-8131 CK»O J8‘
SERVING THE NEIGHBORHOOD SINCE 1922
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DIDYSIS ATIDARYMAS
HI-FI SH0W

Spalio 17.18,19 <!•<!•
Ketvirtad., penktad. ir šeštad. nuo 9-tos vai. ryto iki 9-tew vaL vakaro.

--------

CLEVELANDO ŽINIOS
ROTA KILMONYTfi 

CLEVELANDE
Ąžuolų okteto koncertan, kaip 

jau buvo minėta, lapkričio 16 
d. atvyksta filmų artistė lietuvai 
tė Rūta Kilmonytė - Lee. Su
kaktuvinio koncerto programą 
atliks Ąžuolų oktetas, pateikda
mas visiškai naują programą, so 
lįste Juzė Krištolaitytė ir aktorė 
Rūta Kilmonytė, kuri bus ir 
koncerto pranešėja. Biletai jau 
gaunami Stapulionio rūbų va
lykloje, Spaudoje ir pas okteto 
narius.

Visais reikalais prašoma kreip 
tis į Praną Stempužį telefonu 
MU 1-8450.

GAUSĖJA GYDYTOJŲ 
ŠEIMOS

Dr. Algimantas ir Romualda 
Čepuliai susilaukė antro sūnaus 
Lino Pauliaus, o dr. Viktoras ir

Dalia Puškoriai susilaukė pir
mojo sūnaus Arūno Mykolo. Dr. 
Čepulis valstybinius egzaminus 
išlaikė Columbus ir šiuo metu 
specializuojasi St. Vincent Cha- 
rity Hospital. Dr. Puškorius iš
laikė Illinois valstybės egzami-, 
nūs ir greitai atidarys savo ka
binetą Clevelande.

— o —
— Kristaus Karaliaus minėji

mas jvyks spalio 27 d. Šv. Jurgio 
parapijos salėje. Pritaikytą pa
skaitą skaitys Vacys Kavaliū
nas, šį pavasarį gavęs magistro 
laipsnį Western Reserve un-te.

— Sol. Juzė Krištolaitytė pr. 
sekmadienį koncertavo Toronto 
lietuviams. S. <3-

SIDABRINE MOTERYSTES 
SUKAKTIS

Nora ir Vytautas Braziuliai, 
gyveną Clevelande, šį šeštadie-

Pradeki! laiinvl šiandien. Turėsit R vtni’
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS ANI1 LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., j vakarus nuo California Avė

HHA.REEŠ ZEKTTS Sekretoriui-
./•it

OFISO VALANDOS
Pirmad antrad. penktad. ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai 
Šeštad 9 vai. ryto iki 4-30 p.p Ketvirtad 0 vai iki S v v

AlflP’A SELFWlvlr O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES _ VVALBROOK 5-8202
OCTOBER-SPALIO 17, 18, 19

IMPORTED 12 Yr. Old Brandy Fifth $3.89

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.89
HENNESSY V. S. O. P. COGNAC

4'.- —■
Fifth $6.98

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

CINZANO VERMOUTH 
Dry or Sweet Fifth $.|S9

KIJAFA WINE Fifth J | .69

FINE DOURO IMPORTED 
Port Wine Fifth $1.69

CAVALIER VODKA, 103 Proof, Fifth $3.«

IMPORTED SCOTCH WHISKEY Fifth $3.69

NEMOKAMAI DOVANOS!!
— Kiekvienam asmenini, kiekvienam vaikui !

Atsiveskite vaikus — tegul jie pasidžiaugia gražia muzika.

FRANK’S TELEVISION & RADIO, INC. 
3240 So. Halsted Street Tel. CAIumet 5-7252

“Pirkite pas FRANK — Garantuotai būsite patenkinti”
Kviečia savininkai — Pranas Keršis, Paulius Endzelis ir Juozas Kernio raitis

nį lietuvių katalikų parapijos' 
bažnyčioje atnaujins moterystės 
įžadus. Jie moterystės sakra
mentą priėmė prieš 25 metus 
Kaune, istorinėje Vytauto baž
nyčioje. Rodos, kad jiems tada 
“Veni Creator” užgiedojo, visas 
bažnytines ceremonijas atlikda
mas, žilagalvis kan. J. Tumas - 
Vaižgantas. Jie abu tada buvo 
dar jauni. Nora Eleonora Stasė 
Žebrytė — tokia jos mergautinė 
pavardė — tebuvo pasiekusi vos i 
17 metų — pačią pirmąją jau-1 
nystę. Ir ponia tapusi ji dar stu 
dijavo dainavimą, kad Lietuvo
je, Vokietijoje ir Amerikoje sa

vo švelniu balsu galėtų patrauk
ti jautrų klausytoją. Vytauto 
kelias buvo kiek ilgesnis — Lie
tuvos kariuomenės savanoris, 
žurnalistas, baigęs atitinkamas 
studijas, lankęs Tautos Teatro 
seminarą, Klaipėdos krašto iš
laisvinimo žygio dalyvis, Eltos, 
bendradarbis, knygų leidykos 
“Vaiva” reikalų vedėjas ir “7, 
Meno Dienų” redaktorius.

Ir 25 metai jų moterystės ?y-! 
venimo prabėgo kaip viena die- į 
na. Būta daug pergyvenimų.! 
Reikėjo slapstytis, kai pirmą 
kartą Lietuvą okupavo bolševi
kai, pogrindyje kovoti prieš vo

y**
O

u

LOVVENBRAU IMPORTED BEER 

Caae of 24 bottles $7.95

1M** i
mok*’*

ĄugšM

MIDLAND F
Savings and Loan<u

Association <3 YYJTI I
gĮi w sur t o j

v-

m <0 metu 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA l» 

3 PELNINGIAUSIA
TAUPYM 

7 IENIDROV
,?

4038 Archer Avėtu* Tel. lasyti*
AUGUSI SALDUKAS PrasM

KUPONAS
HI-FI SHOW - Spalio 17, 18, 19 d. d.

I-a premija TV aparatas; 2-a premija Radio-Laikrodis 
3-iia premija Nei. Radijo; 10 premijų Elekt. Gaminių.

(Dalyvauti galima ir nieko nepirkus)
Vardas . ..................... ......................... ............................ .. ......................................
Adresas ........................................................... ............................ ...............................
Tel. nr.

kiečių okupacinę valdžią, į Va
karus bėfcti nuo grįžtančių ko
munistų, Vokietijoje slėptis nuo 
krintančių bombų ir Amerikoje, 
Clevelande, pajusti fabrikų dul
kes ir dvokiantį jų kvapą. Jie 
nusipirko namus, nors šie nebe 
nauji, tačiau jų užteks, — su
tartinai galvoja abu, — juk grį
šime veikiai į laisvą Lietuvą, į 
Nemuno ir Neries pakrantes, į 
pamėgtus Petrašiūnus, kur sa
vomis rankomis kitą kartą kūrė • 
pastovų lizdą.

Pergyvenimai jų abiejų nepa
laužė, o tik užgrūdino, kad “kaip 
ąžuols drūts pric Nemunėlio” i

PALIKITE ŠI KUPONĄ KRAUTUVĖJE 

smul: a

galėtų liudyti, ką lietuvis gali, 
nors tuščiomis rankomis per pa
saulį keliauja. Ir mielas Vytau
tas po ilzų ir sunkių darbo va
landų paprasčiausiame fabrike 
dar gali susirinkimus lankyti, 
straipsnius rašyti, vertimus da
ryti, menininkų sukaktis atžy
mėti, o Nora — Čiurlionio an
samblio repeticijose dalyvauti.„ • 

Negalėdamas artimų bičiuliu
šeimos sukalrtyje dalyvauti, iš 
tolo, ben'; Chicagoje, meldžiu 
Pra mžių jiems abiems ilgiausių 
metų, kad jie išliktų visada to
kiais nuoširdžiais lietuviais, kad

jiems veikiai būtų leista grįžti 
į laisvą tėvų žemę. Ant. Juška

GERAI sekasi knygų 
VAJUS

Knygų vajus Clevelande vyks
ta dideliu pasisekimu. Mokslei
viai ateitininkai stropiai nešioja 
lietuviškas knygas Clevelando 
šeimoms. Visi clevelan diečiai 
lietuviai maloniai priima moks
leivius ir pilnai pritaria šiam 
knygų vajui. Adas Malėnas, Au 
gustinas Idzelevičius ir kiti — 
kiekvienas yra pardavęs lietuviš 
kų knygų už maždaug 50 dol.

(Nukelta į 7 psl.)

BIG BREAKTHROUGH

DIDYSIS PRASILAUŽIMAS 
TĘSIASI JŪSŲ NAUDAI ’58 M.

Nepaprastom naujom ypatybėmis išvaizdoje bei 
veikime, The F«rward Look automobiliai, kurie 
padarė Didelj Prasilaužimą autemotyviniame 
galvojime įgaus dar daugiau inercijos ’58 me
tuose !
Išvaizdoje, Plymouth, Dodge, De Soto, Chrysler 
ir Traperiai pasižymės vadovavimu! Svarių li
nijų siluetas . . . gražus naujas grill’ius . . . 
Žavingos naujos užpakalinės lemputės. Nuosta
bios naujos spalvos . . . “decorator" vidus. Ir 
funkcionaliai pelekai, tai pagrindinai svarbūs 
The F»rward Look stiliui.

Kn« link veikimo '58, jus turėsite naują paty
rimą kontruoliuotame važiavime, kurio pasek

mė yra Constant - Control jėga vairavimas, ku
ris veikia pilną laiką . . . pilnos kontrolės su
stojimai yra saugesni, tikresni su nepaprastai 
Totai - Contact Stabdžiais ... naujas švelnes
nis, ekonomiškesnis motoras bei Torsion - Aire 
“suspension” kuris išlygina važiavimą, sustab
do svirstelėjimus, kratymą ir supimą, kur ki

tokios "suspension" sistemos negali padary
ti —- ir be jokių ekstra išlaidų!
Bet jūs patys sau norėsite palyginti tas nau 
jag ypatybes kurios duos daugiau malonumo 
turint naują Chrysler Korporacijos automobi
lį, net daugiau vertybės, būs net ir priežastis 
pasididžiavimams '58 metams. Nes tiktai Chrys
ler Corporation gamina mašinas su Advance 
Design.

GREIT ATVYKS | JŪSŲ APYLINKĘ—PAMATYKITE JUOS PAS SAVO NETOLI 
ESANT) DYLER). '58 M. DAUGIAU NEGU BET KADA, THE F0RWARD LOOK 
YRA ADVANCE DESIGN.

FOR*'58, MORE THAN EVER, THE FORVVARD LOOK IS THE ADVANCE DESIGN

Nepraleiskite TV geriausių dramatine talnmli) 
“CI.il.MAXI” Naujas “m Ii <1 w”, žvaigždžių sųstatas 

vienų savaite. Stebėkite laikraščiuose laikų Ir
stoti. CHRYSLER CORPORATION

P.LYMOUTH • DODGE • DE SOTO • CHRYSLER . IMPERIAL

1
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IŠ ARTI IR TOLI
DIDŽ. BRITANIJOJE i tuvių

- K..ia.iči«u» pamaldoB, n(,s jaunįmo axovyklaa L,gSiol 
Bradfordo St. Ann', bažnyčioje skau(ai ka3mrt aurengdav0 
rožančius spalio mėn. kalbamas kįą stovyklą Lietuvių 
rin Izq vilią SHVaitČįC __ antru. 4

visuomenės paramos. 
(Taipgi daug kalbėta apie meti-

CLASSIFIED AND HELP WANTED A D V ERTISEMENTS
RKAL ESTATE RKAL ESTATE RKAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED - FEMALE

du kartus savaitėje — antra
dieniais ir ketvirtadieniais. Nors 
pamaldų laikas vėlybas, tačiau 
visuomet yra žmonių, kurie 
mielai jose dalyvauja.

ir turėjo progos suvesti jauni
mą j draugiją, kad šie atsimin
tų lietuviškas dainas, pratintų
si prie -organizacinio darbo ir 
darnos. Kadangi niekas kitas 

— “Išeivių Draugo“ finansi- jaunimui stovyklos Anglijoje 
niai sunkumai. Seniausias Didž. nerengia, skautų vadai nutarė 
Britanijos lietuvių savaitraštis ir toliau laikytis įvestos tradici-
“Išeivių Draugas’’, kuris ištiki
mai informavo savo nuolatinius, 
daugiausia senuosius išeivius,

jos — ir ateinančiais metais 
rengti jaunimo stovyklą Sody
boje, kur pažadėta jų reikalams

2 po 5 kam., 2 aut. imražaa. *13,600 
2 po 4, 1-6, kraut., 2 aut. gar. *36,000 
6 kam., 2 aut. gar., porėtai. *17,500 
t a. 6 k., 11 a. 7 k., 2 kar. gar.*17.6OO 
I'orime lr daugiau namų pasirinkimui
S.A. AGLINSKAS Real Estate
243* W. fl» Ht.

skaitytojus, pateko į finansi- įrengti specialę virtuvę, 
nius sunkumus. To priežastis Skautų organizacinis darbas
— daugelio senųjų išeivių mir- Anglijos lietuvių tarpe gražiai, 
tis, nes naujieji ateiviai to laik- Vl-‘dąmas. Daug nuoširdumo ir 
rašči-o beveik visai neskaito. simpatijų jiems parodo ir lietu- 
Spalio pradžioje savaitraščio lei- • v'8uomenė, kuri džiaugiasi, 
dėjai paskelbė, kad laikraštis kai >'rakam‘ rūpintis mūsų pri- 
nepasirodys dvi savaites, nes augančiu atžalynu.

kasa esanti visiškai tuščia. Gai- ITALIJOJ
la, kad ištikimas išeivių draugas
— senas lietuvių spaudos pio- j Roma. šiomis dienomis
nierius Didž. Britąnijoje — ne-lamoje pasaulinis kata-

turi daug bičiulių lietuvių tarpe,

Perskaitę “Draugą’ duokite 
jį kitiems.

ČIA PAT PltlE MAItųt l/ri'E Pk.
G kumb. mūr. bungulou', užpakalyj 

4 kumb. atskiras med. nuųms. 4 karų 
garažus ir tuščias kumpinis 50 pėdų 
sklypas. Viskas 425.000, Galima pirk
ti atskirai tik slypų už 47,500, arba

HK. 4-3202 I atskirai abudu namus už »1S,OOO. A. 
Itėklaltlts.

GIMM'KRY — SEI.I-'-NERVR'E
Artl Wect<-rn ir 79tli. Savuititiis 

pardavimas virš 42,500. Prekės su vi
sais įrengimais tik 410,500. a. Kati
lius.

l.l U'IIVIŠKO TIPO
Mūr. G kamb. namas. Platus kum

pinis sklypas. Moderniškai jrengtas 
viduj-'. Arti parkas tr 63 gatvė. Pa
lankus savininko finansavimas. .— 
$26.500. Volodkevičius.

7 KAMB. MCR. Ut\GAIX)W
Mar-iu-'lt-' Parke. Dvigubus gara

žas. Tik $1X400. A. Linas.
PUIK GERO sl MSII.KIMO

Netoli T'I’. Marijonų. G kamb. ge
ram stovyj mūras. Gražūs įrengimai. 
Plieno konstrukcija, šildymas karštu

mūr. 3 bt. kraut. c. š. gar. — 23,400 
mūr. 3 bt. ištiek. e. ft, gar. — 24,600 
meti. 2 bt. e. ft. gar. g. stovy — 16,000 
mūr. 0 kb. naujas, U<L lot. — pigiai, 
t ra pigių lr pelningų numų sąrašus

A. BUDRECKAS, Realty
4081 Archer Ave., LA 3-3384

BRIGHTON PARKE:
Med. 6 kamb. 2 mieg., skiepe pa

ruošta įrengti Imtų. centr. šildymus, 
garažas, dideli miegamieji.

Med. G ii; 4 kumb., f>0 p. sklypas, 
guzo pečiais ftild., kaina 12,OGU.

Med. 2 po 4. centr. šildymas, labai i 
gera vieta.

Mūr. 2 po G, centr. ftild., arti mo
kyklų. t

Mūr. du namai: G, 3 kmb. ir krau
tuvė ir 5 kmb. GM pėdų skl., arti su
sisiekimo Ii- pirkimų cent i-o, geros pa
jamos.

GAGE PARKE:
Mūr. 4 kmb. su krautuve, moder

niški luito ir krautuvės įrengimai, pui
vandeniu — gazu. (žpakalyj kitas j ki vieta 2 asmenims. Pigiai.
3 k. gražus namas, 
pėdų sklypas.

Viskas tik 422,000

l'rie to dar 30

BUILDING & REMODELING

Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy- 
J mo, pertvarkymo (remodeling) darba

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR

WORK IX YOI’R OWX ARKA. 
SAVE 4’AREARE A. TRAVEL TIME.

I
STENOGRAPHER

j 4327 S. Campbell Av., Chieago 32, III.. 
{Tel.: Y Artis 7-9675 arba CL 4-7450^

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir. komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; iArupina statybos 
kreditus. Skamb. vak Vl 7-4229 

Namų tel. Hlshop 7-33-40 
2737 VVest I3rd Street

nes jo misija didelė ir didžiai 
naudinga. Reikia tikėtis, kad 
energingasis Škotijos lietuvių 
dvasios vadas kun. J. Gutaus
kas ras priemonių kokiu nors 
būdu papildyti laikraščio kasą.

— Skautų vadų suvažiavimas. 
Spalio 6 d. Anglijos lietuvių 
skautų vadai sulėkė į Notting- 
hamą, kur turėjo savo metinį i 
suvažiavimą ir pasitarimą. Vi- į 
so suvažiavime dalyvavo 11 as
menų. Ligšiol rajonui vadova
vęs sktn. Kz. Vaitkevičius, ku
ris kartu yra t rotatuoto “Bu
dėk“ leidinio redaktorius, vien
balsiai buvo perrinktas ir to
liau eiti rajono vado pareigas. 
Juo skautai patenkinti dėl jo di
delio takto ir sugebėjimo gra
žiai derinti veikiančiųjų planus. 
Plačiai buvo kalbama ir apie 
rajono leidinio “Budėkime” to
limesnį likimą. Leidinys stengė
si būti aktualus ir įdomus, nors 
redaktorius su savo artimaisiais

likių moterų kongresas, kuria
me dalyvavo apie 700 atstovių 
iš visų žemynų ir tautų. Orga
nizacijoms, kurias apjungusi Pa
saulinė Katalikių Moterų Orga
nizacijų Unija, šiuo metu pri
klauso apie 36 milionai narių.

Sportsman’s Club
rengia savo svetainės atidarymą 
š. m. spalio mėn. 18—19—20 d. d.

2259 S. WESTERN AYL
Nuoširdžiai kviečia visus savo 

pažįstamus ir draugus atsilankyti 
į rengiamą pobūvį.

A. M. Lembergai, Sav.

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

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE, INC.

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

Uždara sekmadieniais
Dėl Televizijos sutaisymo — 
telefonucldt CAIumet 5-7237

Budriko Radijo Valanda ifi WHFC, 
1450 kil. radijo stoties ketvirtadie
niais nuo 6 iki 7 vai. vakare.

A. Sirutis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 ,West 7 lst Street 
Visi telefonai: M AIbrook 6-0016

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

0000000-<XXXXK>0-0000000-000OV 
MARŲUETTE MANOR.

2-Jų augštų mūr. naujai atremon
tuotas 2 pu 6 k. Kabinetinės virtu
vės, alyvos, radiatorių šild., garažas 
Už prieinamų kainų.

GAGE PARKE
5 k. mūr. bungalovv (galimybė pa

|
Mūr. 5 butai po 4 kmb.. centr. ftll- 

' dynias. gražiai atrodantis namus, nio- 
J derniški butai, kuinu 44,000.

I ftV. KRYŽIAI S PARAPIJOJE
Taverna su visais įrengimais, didelė 

' sale ii- butu, žema nuoma, labai pri
einama kaina dėl susidėjusių apl.

Med. G butui po 6 kmb., geros pa
jamos, gerai sutvarkyti butui, 18.500. 
Vienas imtas laisvas pirkėjui.

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

Namų statyba, įvairūs pauttsyinui 
ir pardavimus. Jei nciite pirkti ur 
užmaukyti namų, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkit*- ar užsisakykiti pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal V-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 616
Nolton, WUIow Springs, lll.

Only exp<*rienced top — giade giri 
need apply. Age up to 35. Mušt be 
eupuble to nork as “Giri Friday” in 
Sales, le pt. 5 day week. Good star
ting salary for tlie right giri. Com
pany paid benefils.

independent casing corp.
1336 \V. 471h St.

Call YArtls 7-2200 — Mr. ltehorst 
for uit apiMŪnlmiiil.

IMMEDIATE OPENING 
KOOKKEEPERS 

ASS1STANT
Experienced in machine 
bookkeeping. 5 day week. 

Pleasant air-eonditioned office.
Vlctory 2-7340

BENDRAS KARIUKO DARBAS
l’alyrimas nebūtinus. 5 dienų sa

vaitė. .Nuolatinis durims. Geras pra
dinis atlyginimas, plius "bonus". Daug 
bendrovės priedų. įteikia skuityti, ra
šyti ir kaiiiėti nors klek angliškai.

Kreiptis nuo 8 v. r. iki 3 v. popiet
VICTOR MFG. & GASKET CO. 

3M3U S. Iron St.

šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia gre.itas Ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
KKAL ESTATE SALES 

2000 YV. 5»tb SL TH. PRospeet 3-6464

BRIGH'rON PARKE, 6 kamb. cot
tage, ant plataus 72 pėdų sklypo.

daryti 3 mieg.). Plytelių virtuvė ir Daug saulės ir šviesos. H bloko nuo 
vonia. 33 pėdų skly pas Gazo šild. j parapinės mokyklos. 2 automobl-
Garažas $18,500. liams garažas. Pamatę šj namų būsi-

KITVR. 2 augštų medinis 2-6 lr 3 1 tH ImoRStl ttk ąą.OOO*

J. BREIVE and SON ” nKAKo darbo — *
CONSTRUCTION COMPANY ------------------------------------------------
1442 S 48th Ct., Cicero 50, III. Vyresnio amžiaus moteris įieš

ko darbo prie namų, arba resto-Statoiue naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 0-2733 nuo • vak 

ryto lki 7 vai. vakaro 
Tel. OLympic 2-5121 nuo fl vai.
vakaro iki 11 vai. vakaro

MEAT & POULTRY 
ČOLONY MEAT MARKET

2433 W. 63rd St.
FRESH DRESSED GRADE A 

Pan ready frying chickens 29c. lb.

hU.IIIUIliriOilIHHlliMII'ilIGliMiiiHIilHiilifiinitiititHiiiiįfHMIlįlHIHtiHtlIlHIlHilIPIIfiiniMlOntltlIO

i
- kmb. Cottage. 60 pėdų sklypas su 
$135.00 mėnesinių pajamų ir savinin
kui butas. Aluminum langai, garažas 
pilna kaina $16,000.

Cicero lr «4th St. 5 k. mūr. T. H. 
su modern įrengtu rūšių, 12 m. senu
mo. Alyvos šildymus. Plytelių virtuvė 
ir vonia. $13,500.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše ir Įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
Insurance, Notary Public 

5916 So. VVestern Ave.
PKosp. 3-2234 arba HEm. 4-7036

oooooooooooooooooooooooooo

i Norėdami pirkti ar parduoti neju- 
į domų nuosavybę naudokitės mūsų

42nd & Campbell Ave. 6 kamb. cot- 
; tage. Yra English basement. kuriame 
pravestu vandens ir kanalizacijos 
vamzdžiai, galima Įrengti gerus kam
barius. Garažas. Įmokėti tik $4,600.00.

t kamb. namas. Pilna pastogė ir 
rūsys. Gazu apšild. Žieminiai langai- 
-sieteliai. Gražiai apsodintas, 2 au
tom. garažas. Sav. turi parduoti; pir
ko didesni namų.

Taip pat turime daugiau nuosavy
bių duodančių geras pajamas Ir pre-

vbinlų namų.
Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo- 

ne turinčius parduoti namus kreip
ia Į raštinę lr mes mielai patarnau

kime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-6900

CICERO. Įmokėdami $3,000 
pirksite gerą 6 kamb. bungaloyv. 
Apylinkėje I6th ir Austin Blvd. 
Naujas karštu vand. alyva apšild. 
Geražas. židinys. Tuojau galima 
užimti. Tuščias. Raktą gausite pas 
SVOBODA, 6013 Cermak R<1.

BIshop 2-2162.

Parduodamas medinis namas — 
2 butai po 5 kamb. Rūsys. Šalia 
tuščias sklypas. 2 mašinų garažas.

5349 S. Campbell Ave.

rane pne virtuvės indų plovimo 
skyrių ie. Gali dirbti ir nepilną lai- 
ką Virginia 7-2617.______________

..............MISCELLANEOŪŠ..............

ŠILDYMAS
A. Stan&aaskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atliek* 
visus skardos darbus.

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

ryto Ud 5 vaL vakaro.
Telefonas nuo 5 vai.

OLympic 2-6752

patarnavimu

Skanumynas
LA

FLORENTINE
Puikūs itališki saldainiai. Kiek
vienas kitokio skonio. .Savotiš
kas įpakavimas. Įdomi dovana

bendradarbiais turėjo įdėti dauj i Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, bet kokia proga, jei artimiau- 
darbo, kad jis vūtų mėgiamas nes jis vra plačiausiai skaitomas šioje krautuvėje nėra — tepa- 
gausios skautų šeimos. Nutar- lietuvių dienraštis, o skelbimų kai- Saukia
ta ir toliau leisti "Budėkime” 
žurnalą, tikintis nuoširdžios lie-

vra pnenama visiems.
lllllll'l|llllllilllHilllll|||l||||||||||||||l|i||1||it||ii|||||||ii|||||Ul|iil|liHlllHlflllllliUiUI|llllililtlllllllllilll

WA 5-8715

į P. ABROMAITIS REALTY
Telef. LEMONt 1231! į

1000 Ilinois St., lAMiiont, lll. j
hieagoje: V. A. MAŽEIKA, i
Telef. COmmodore 4-5138. 

10838 So. U’abash Ave.į

SUNNY BROOK
Kentucky Blended Whiskey

Th© great whiskey of the Old West 
is winning new friends everywherel

švelniausioji iš puikiųjų Kentucky vvhlslries turi akoni, 
lengvumą, kuria ir jus laimės!

.50
4/5 QL

THE OLD SUNNY BROOK COMPANY, lOUISVIllE. KY , OISTRIBUTED BY NATIONAL OOTTILERS’pROOUCTI COMPANT 
KENTUCKY BLENDED VVHISKEY 86 PROOF. 65% GRAIN NEUTIAl SPUUTS

Pajieškojimas
Jei kas žino ar girdėjo apie li 

kimą 1944 m. be žinios dingusius 
brolius MYKOLĄ, JONĄ ir JUO-Į 
ZĄ AUGUČIUS kilusius iš Utenos

Iš Chicagos išvykęs savininkas 
skubiai parduoda 2-jų butų gerai 
išlaikytą mūr. namą, Gage Parke. S 
Abu butai tušti. Apžiūrėjimui * 
skambinti WAlbrcok 5-5031

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Bullders Gen. (X>ntrnetorn 

Atlieka planavimo Ir staty-
boa darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų tr viešųjų pastatų.

Namų Įkainavimas ir įvairfl- 
patarimai nemokamai

Kreiptis šiuo adresu

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas 

PRospeet 3-2013
6800 SO CAMPBELL AVK 

r-hicagi 29. III

LIET. APDRAUDOS AGENTTRA 
yį Visų rflšlų apdraudos. Automobl 
■ -1 Uų finansavimas. Notarlatas. Vaisty
ki ‘>ės patvirtlnos kainos.
® i Prieš darydami apdraudas kitur 
’ < I pasiteiraukite pas mus.
U JONAS KIRVAITIS

VVAlbrook 6-6A71
INTERSTATE INSTTRANCE AOENCV 
(1103 S. Ashland Ave.. Chioago Sfl, IU.

ĮSIGYKITE DABAR !

MARQl'ETTE PARKE
Stiprus ir naujai dekoruotas mūr. 

2 po 6 kamb. 2 autom. mūr. garažas. 
.Centr. šild. Modern. vonia. Norima 
parduoti šių sav., todėl pirksite pi
giau.

Mūrinis — 3 po 5 kamb. (3 mieg.) 
ir krautuvė. Garažas. Centr. šild. 
Platus sklypas. Geras namas. Kaina 
$47.000.

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDUODAMAS NAMAS IR MAIS
TO KRAUTUVfi. Geras biznis. Geroj 
vietoje, Brighton Parke. Apžiūrėti 
galinta kasdien: sekmad. iki 12 vai. 
4140 S. Maplewood Ave.

PER PASAULĮ KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius Mos 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge“, 4545 W. 63rd 9L, Chi
eago 20, III. Knygos kaina kie
tais viršeliais $2.

GAGE PARKE
Kviesly plytų kampinis: 7 po 4 apskr., malonėkite duoti Žinią Šiuo kamb. 2 autom. mūr. garažas. Centr.

adresu: Monika Gasparienė,
140 N. Kenmore Av., Los Angeles 
4, California. Jieško Lietuvoje li
kusi sesuo.

JUOZAS MILAŠIUS IR PET
RONĖLE MILAŠIŪTE - KUND- 
ROTIENE bei jų vaikai: JONAS 
KUNDROTAS ir sesuo MARIJA 
yra jieškomi iš Lietuvos Juozo Vai 
čaičio, 1919 metais gyvenusio Wa- 
terburvj, Conn. Atsiliepti: Mr. A. 
Bartkus, Upland Rd., Middlebu- 
ry, Conn.

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

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir- 
aelj ir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina SI.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti: x

“DRAUGAS’’
4545 W. 63rd Street, Chieago 29, UI.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Reiniastis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikflnmo 
1924 metais, jos pavysdings bisnio tvarka, n»aiingai indėlių saugumo ir divi 
dendų nafiamo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau 
pomns pinigas. Pasidėję taupi n ius pas mus gausite ne tiktai -tauguraa — ju 
apdraudimą iki 810,000.00, augštą dividendą, bet ir daugeli kitų patarnavimų 
veltui, ai kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti

Taupytojų patogumui Chioagos 8svings Bendrovės įstaiga yra viena iš gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji ni Chicagos ribų, nežiūrint knrioie Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu

Rašykite dėl informacijų. Musų turtas *21 JMMi.iiOO.OO

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

nao • tu 4, ketvirtadieni nuo » ikt 8 
t po pietų

šild. Prieinama kaina.
Prie (ll-tos ir l’nion Ave, 8 butų

mūr. Naujas centr. šild., alyva.
$7.800 pajamų. Kaina $31,600.

.Mūrinis — 4 po 6 kamb. Ant 50 
pėdų sklypo. 3 kamb. ''•cottage". 2 
itutonf. garažas. Centr. šild. $3,400
pajamų. Mažos išlaidos. Kaina 
$24,500.

VENTA
4077 So. Archer Ave. 

LAfayette 8-3881

SEE THESE BARGAIN BUYS
VICINITY 61st & ARTESIAN
1 '/4 story 2 apt. Bk. corner, 33 ft. 

lot. 2 car Rk. gar. $29,600.00.
VICINITY 63rd & HONORE

2 flt. Bk. 5 * 6, 36 ft. lot. $19,500.00.
VICINITY 6lst & LAWNDALE

5 bedr-oom bk. bungalow. 3 baths, 
recreation room in basement, gas H. 
W. heat, 37*4 ft. lot., building in 
exce|. cond. could be used for income 
property. $26,600.00. -

Donald L Noel Realty
6001 S. Kedzie 
PRospeet 8-5353

Med. 2 a., II a. 6 dideli kamb., 
centr. šild. ungl., garažas. $14,600.

, Mūr. 2 b. po 5 k., centr. šild. ga
zu, garažas. $28,000.

3 a. mūr. namas; šild. gazo pečiais. 
Geros pajamos, $15,760.
Mūr 2 a. po 6 k. cent. šild., sklyp. 
SI pėdų, garažas. $28,000.

m. simkus
RKAL ERTATE

4259 So. Maplewood Ave.
Tel. Oljrfslde 4-7460; Rm. 

VArds 7-3O4S

MAISTO KRAUTUVE su 5 kamb.
Mūrinis namas. Galite pirkti su 
namu arba tik biznį. Teirautis as
meniškai —■

7200 S. CAMPBELL AVE. 
REpublic 7-7265

Parduodama GROCERIŲ KRAU- , 
TUVfi. Įsigyvenęs biznis. Švarūs ' 
modern. įrengimai. Ais-condi- 
tioned. Įkainuotas skubiam par
davimui. 5 kamb. butas užpaka
ly. Sav. turi kitus interesus. 

FRcbtier 6-5366

Parduodama TAVERNA su vi
sais įrengimais. Su namu ar be 
namo. Arba išnuom. A. Zellon,

7132 S. Racine Ave.

ISNUOMUOJAMA — FOR RENI

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5916 8o. Westcrn. PRfMpert 3-2234

IANVOMVOJAMA8 apftildom. BI'TAH 
iš 2 kamb. ir virt. ($65 mėn.) arba 2 
asmenim atskiri kambariai. ««S2 Ho. 
Mapleuood Ave. l’Rosp<«et 3-IIOO6.

i iiiimii i»iiin>iiiiHiniiiiiii>nHiiiiiiiiiiiftiiiiiitiiiiiiiiniiiiti!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiHiuniiiiiiMiiiiiinu»

“Perskaitęs šią knygą, nesijausi 
praleidęs veltui laiką,, bet su švie
siu prisiminimu širdyje jieškosi 
ko nors panafiaus” — išsireiškė 
vienas skaitytojas.

R. Spalio

Didžiosios atgailos
Novelių rinkinys,

yra’ kaip tik tokia knyga, kurią 
skaitydamas džiaugsiesi sodriu, 
savitu ir nepakartojamu stiliumi, 
savo kontrastais intriguojančia j- 
vykių eiga, nepaprastai gyvenimiš 
kais nutikimais. R. Spalis yra au
torius romanu “Gatvės berniuko 
nuotykių” ir “Ant ribos”, kurie 
skaitytojų buvo sutikti su dideliu 
entuziazmu ir prielankumu.

Si novelių rinkini galit įsigyti 
Drauge. Kaina $3.50. Užsakymus 
ir pinigus siųskit:
DRAUGAS, 4545 W.63rd SL SL, 
Chieago 29, III.

Išnuomuojama didelis 
rys. Telefonuokite:

GRovehill 6-3069

kamba-

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

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

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

MAltQYCTTE PARKE
Mūrinė 5 kamb. rezidencija. Apy

linkėje 69th ir Campbell Ave. Turi 
būti parduota dėl turto pasidalinimo. 
Informacijoms skambinti —
ANdover 3-1981; vakarais ORovehlll 

6-8641
E RTA8IUKAIT18 Skelbkitės “Drauge”!

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiinni)
“Ir kas būtina ir kas naudinga 

ir kas malonu reikia neštis paskui 
Kristų.”

Taigi,
ne visi žmogaus kryžiai yra sunkūs. 

Apia tai rašo
VYSK. VINCENTAS BRIZGYS 

savo knygoje

Trisdešimt Meilės 
Žodžių

gyvenimo temomis Kristaus 
dvasioj.

Lietuviškos Knvgos Klubo leidinys, 
167 psl., 

kaina $1.50.

1 Užsakymus kartu su plntcala riųaklte:

DRAUGAS. 4545 W. 63rdSt., 
Chieago 29, Illinois

'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii
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Penktadienis, 1957, spalio IR DIENRAfiTIS DRAUGAS, CHICAGO, IUJNOTS

pial„J nk.'p, .vice Co., Lokor Delicatessen, J. SPAUDAI: ‘‘DRAUGAS”, Nau- Po programos bus šokiai, gro
VJCVeiaiMl. V O Berger, Stan & Ann's Tiger Oafe, j jienos , “Dirva , “Darbininkas“ | jant gerai muzikai. Taipgi bus

, . tl _ ,, dr J S Waldman. Frank A. Bur-I ir “Garsas’ kuri mielai sutiko ir |...
(Atkelta >« 5 psl.) kacki, A-l Beverage Store, Heeker garsino jvykstančias sporto var-i^dtų ir šaltų užkandžių, o prie

. Tavern, Friendlv Flower Shoppe, žybas, bei nuteikė visuomenę pa-1 baro — “minkštų” ir kitokių ska
Moksleiviai norėjo vajų vykdy Norwot’)d Drug, Ine., Paulina Mo- remti sportininkus. nių gėrimų. Todėl Balfo 85 sky-

ti tik dvi savaites, bet, visuome- zuraitis, Vic’s Gult Service Sta- Gerb. solistui Vytautui BAKO- riaus valdyba ir kviečia mielus
„ei nuoširdžiai pritariant, vaju, {«?. išpildyt, koncertinę dalj. rockfordiečius ko gausiausiai

vts, spalio, skelbimus , Pr«k-! ,1%’nJ?,U‘±' dalyvauti ir atsivesti šeimas bei

Moksleiviai ateitininkai su lie tui padovanojusiam unifonnas 'im« ir PraAvmų pakartoti. & gus.

tuviškomis knygomis ir knygų Sru^me^ės Sk.. Ck' (n^Vsum. iiTnome dėTsSS , Taip. Pat kvj®iiami ir aPVlin-

katalogais lankysis kiekvieno ll? velando Liet. Tautininkų Sąjungai, vietos. Jei ką praleidome, tai gal kes miestellU bei kaimų gyven- 
,J. G Čiurlionio ansambliui, Cleveil.ajv- neapsižiūrėjome, bet visiems nuo- tojai. O iš Chicagos laukiame

t Dj^rik|Č?°ni,U D«nokrat’f S9-Kai. širdžiai dėkojame, kas kuo'yra pri ko gausiausiai atvykstant.
LRKS 8-tai k., Clevelando Atei- 8įdėjęs. Ypač Liet. RADIO pusv. °
ties klubui, dr. G. Gruzdis, dr. vedėjams uf garsinimą ' Be to pranešame ir prašome,

jūsų patogumui, kas turi atlie
kamų rūbų ar avalynės, aukoki-

tęsiamas toliau 
mėnesj.

tuvio namuose.

FILM A VO “(i R A NDIN ftLftS 
ŠOKIUS Martus, dr. B. J. Povilionis, dr. J.

Skrinskas, dr. J. Abraitis, dr. J.
CleVelando tautinių šokių gru- Balčiūnas, “LAS” dr. J. Stankai- n ,1 r i Tll

pės “Grandinėlės” šokiai nufil-ij.*8’ tJr- V. Ramanauskas, dr. Mi- KOCkiOrd. III.
* i Iinuskus d r* J >>11 Riii*t?vicius A
muoti gražioje rudens gamtoje. j‘ Bridžius, dr. K. Pautienius,’ dr. Mielas broli ir sese lietuvi, jei parengimą, atsineškite, mes vis- 
Spalio 13 d. B. t raidziūno pczi- A. Ažtlis, dr. A. Nasvytis, A. Ka~ tavo Š’rdvio VT*9*noT*s kris- vietoje priimsime*, 
denciioje “Grandinėlės” šokėjai ^uozadis^švarc^' K^Kar' las artim° meil?s- iei dar Prisi- ~ -=~
susirinko pašokti Blezdingėlę, |(1UK, j dvylis, Y Banys, J. Sme meni Kristaus žodžius, kad al- 
Lenciūgėlj ir Sadutę, o, rudens tona, V. Apanius, Karnėnai, “Dir- kaną reikia papenėti, nuoga pri
šauki • šildant, B. Gaidžiūnas, va”,_J Daugely A. Augustinavi dengti skriaudžiamą jj užtarti.
Bacevičius, Petkus ir kiti fo- Senikas ABalys, j. lnaiūra. ir ki- tai tų žodžių vedamas ateik j 
tografai darė spalvotus ir ne- tiems, kurie aukomis prisidėjo nu- Balfo pareneimą, įvykstantį spa

pirkimui dovanų sportininkams, j lio 20 d 2:30 vai. Lietuvių Kul- 
padengti kitas išlaidas bei bufetui j , _ ...
supirkti reikalingus produktus. turos Klubo didžiojoje saleje.

P.p. Bakūnienei, Rinkevičienei, Atvyks svečias iš Chicagos, ke- 
JuodvaJkytei, Juozaitienei, Gailiu- liautojas po pasaulį Dan Ku- 

pašokti“Grandinėlė” -Us. kuris kaibės ir parodys
ruošti ątskirą vakarą siems fil- rjuij juozajčiui jr kitiems, parė-J filmus iš tų kelionių po Afriką, 
mams parodyti. V isi šokėjai lau musiems bufetą maisto produk- Indiją, Australiją ir Lietuvą, 
kia tos dienos. tais

Po filmavimo Gaidžiūnienė A Juozaičiui ir N. Rinkevičie
nei, šeimininkavusiems ir jų pa- 

skaniai pavaisino'jaunuosius šo- dejėjams Eidimtui, Spirikaičiui.

spalvotus filmus šių gražių ir 
įspūdingų šokių, šokėjai turėjo 
daug .kartų pakartoti tuos pa
čius šokius, kol jie buvo puikiai

kėjus, kad jie atgautų prarastą 
energiją. Visi “Grandinėlės” šo-

Lukoševičiui, Raškauskui, Januš
kevičiui, Zebertaviėiui, Maziliaius-

, . .... . , . ,................... kui, Andrešiūnienei, Bartuškaitei,
kejat ir šokėjos labai džiaugiasi Barzdukaitei, Staniškaitei, Orintai- 
šiuo /ilmavimu. J. G. tei, Kuklytei, Liutkutei, ir k. pri-

sidėjusiems įvairiais darbais.
v» i*. . j—i • • Klebonui VILKUTA1ČIUI ir

Nuosiraziai dėkingi kieb. andziulaiciui už pagar-
S. Amerikos Lietuvių Fizinio 

Auklėjimo ir Sporto Komitetas 
(FASKO) š.m. rugpjūčio mėn. 3- 
4 <Ld. Clevelande surengė š. Ame
rikos Pabaltiečių lengvosios atle
tikos ir plaukimo pirmenybes, į 
kurias buvo pakviesti geriausi lie
tuvių, latvių ir estų lengvaatletai 
ir plaukikai. Jas globojo ALTo 
Clevelando skyrius talkininkau
jant ir kitų organizacijų atsto
vams. Buvo sudarytas Organiza
cinis komitetas, kuris visą orga
nizacinį darbą ir pakėlė.

Kad kalbamos sporto varžybos 
pasisekė’ ir neturėjo nuostolių, bet 
išėjo ne su pelnu, Organizacinis 
komitetas yra nuoširdžiai dėkin-, 
gas *frilėlajai Clevelando visuome- j 
nei, ypač: Clevelando Lietuvių 
Bankui, Mull - Muliolis, Izidorius 
Samaą. Rav Nausneris ir Juozas 
Mikonis, Edmundas Čapas - Cap- 
kevičius, Skelins Cafe, Globė Tra- 
vel , Service, Genrich’s Garage, 
Bellevįew Tavern, Gordon Park 
PhaHn&cy, Della Ė. Jakubs & Son. 
Superior Self Service, Lietuvių i 
klubas, Economy Hardvvare, Jo
nas Brazis - Bros, J. S. Auto Ser
vice, “Baltija” (Baltic* Delic.), Vik j 
toras Banionis, Dunbar Cafe, John 
Martinic Hardware, Staple Cleą- J 
ners, Ohio Frame and Wheel Ser-

sinimus iš sakyklos Apie rengia
mas sporto varžybas ir paragini-1 
mus paremti jaunimą aukomis ir 
asm en in i u atsilankymu į varžy ba s.

te Balfo naudai. Ateidami j šj

Taip pat kalbės svečias iš Chi-1 
eagos — Balfo apskrities rei
kalų vedėjas — A. Dzirvonas. ' 
J. Bubelių vadovaujama jaunų j 
šokėjų grupė pašoks tautinių šo-. 
kių.

Dvidešimties metų 
mirtie# sukaktis

t
ANTANAS NAVICKAS
Jau suėjo dvidešimts metų, 

kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mvlimą 
tėvą. -

Netekome »savo mylimo 
1937 m., spalio men. 21 d.

Nors laikas tęsiasi, bet 
mes jo niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Die 
vas suteikia jam amžiną ra
mybę.

Už jo sielą mes užprašėme 
gedulingas šv. Mišias spalio 
mėn. 19 dieną, 7:30 vai. ry
to Šv. Antano parapijos baž
nyčioje, Cicero. .111.

Maloniai kviečiame visus 
gimines, draugus,, kaimynus 
ir pažjstamus šiose pamaldo
se -dalyvauti ir kartu su mu
mis pasimelsti už a. k. An
tano Navicko sielą.

Nuliūdę: Sūnūs — Bruno 
ir Antanas.

+
A. A

CHARLES J. URBAN
Gyveno 3258 S. Morgan St. 

Tel. YA 7-5171
MirS spalio 16 d., 1957, 1:05 

vaiz 'flyto, sulaukęs 46 rn. amž. 
Gijnfi Cincinnati, Ohio.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Bernice (Simikoski), tė- 
vasbPetras, brolis VVilliam, bro- 
lięnė. l’ršula ir jų duktė Diane, 
kiti ^įminės, draugai ir pažįs
tami..

Priklausė Klanders Post Am. 
Deg;. No. 734.

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

Laidotuvės (vyks pirmadienj, 
spalio 21 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto hus atlydėtas j Sv. Jur
gio parapijos bažnyčių, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielų. I’o pamaldi) bus 
nulydėtas j Resurreotion kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, tėvas, bro
lis ir kiti giminės.

'Laidotuvių direktorius Anta
nas, M. Phillips. Tel. YArda 7-
3404.

41

A. A.

ANNA NIEKIS 
(Kviečinskaitė)

Gyveno Spring Valley, 111. 
Mirė spalio 16 d., 1957, 8:40

vai. vak, sulaukus pusės amž.
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Elsie, žentas Joseph 
Meistas, anūkai — J u d i t h, 
t'ynthia, Linda ir Joseph, 4 bro
liai: Kun. Wiliiani. Kvvinn, An
thony, Dr. Krank ir Charles, te
ta, Anieiė Kupetienė, jų šeimos, 
kiti giminės, draugui ir pažįs
tami.

Kūnas bus pašarvotas penk
tadienį popiet John F. Eudeikio 
koplyčioje, 4605 S. Hermitage 
Ave.

laidotuvės įvyks šeštadienį, 
spalio 19 <1, iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėta J šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčių, kurio
je jvyks pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, žentas, anū
kai, broliai ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. YArda 7-1741

A. A.
EDVARDAS J U R A S A S

Gyveno 1410^. 49th Ave. 
Cicero, III.

Mirė spalio 15 d., 1957, 
9:30 vai. vak., sulaukęs 55 m.

Gimė Latvijoje.
Amerikoje išgyveno 8 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me Elena, 2 sūnūs: Rimvy
das ir Liūnas, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. Lietu
voj liko sesuo Zelma su šeima

Priklausė Liet. Teisininkų 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas Vasaitis- 
Butkus koplyčioje, 1446 So, 
50th Ave., Cicero, ,111.

Laidotuvės įvyks šešt. spa
lio 19 d., iš koplyčios 9:30 v. 
ryto bus atlydėtas j Šv. An
tano' parapijos bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus: gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Žmona ir sūnūs.
Laidotuvių direktorius Va-

saitis-Butkus. Tel. OL 2-1003

t#
lt VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,

kad taupyti apdraustose Taupymo lr Skolinimo Bendrovėse yra 
sauga ir pelninga.

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliai Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos. ,

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

A- A.

BARBORA MIKUTIS 
(V ARA N Al’ SS KAIT fi j

Gyveno 1430 8. 50th Ave. 
CICERO, ILL.

Mirė spalio 15 d., 1957, 5 v. 
vak., sulaukęs senatvės. Gimė 
Latvijoje; kilo iš Liiiau miesto.

Amerikoje išgyveno 49 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Maria Beržinski, žentas 
Liudvikas; sūnus Edvardas Mi
kutis, marti Frances, 6 anūkai: 
Edward Beržinski, jo žmona 
Vai ir jų šeima; Irene Beržins
ki, Alphonse Beržinski, jo žmo
na Betty, Edtvard ir Eileen Mi
kutis. kiti giminės, draugai ir 
pažjstami.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas Va^aitis- 
Butkus koplyčioje, 1446 S. 50th 
Ave., Cicero, Iii.

Laidotuves jvyks šeštadieni, 
spulio 19 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta Į šv. An
tano parapijos bažnyčių, kurioje 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta j Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnus, žen
tas, marti lr anūkai.

Laidotuvių direktorius Vasal- 
tls-Butkus. Tol. OLymplo 2- 
1003.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų. 

?443 West, 63rd Street 
Telef. PR 8-0838 ir PR 8-0834

|
I

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
Z-'

>/}% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

I

U ARTI IR TOLI BAlDŲ
PERKRAUSTYMAS
Nanjas specialus didelis 

sunkvežimis sn pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.
Jh ŠERĖNAS

3047 W. A7tli PI. Oldcago,
III. WAIbrook 5-8063

CRANE SAVINGS ‘"y»“
WEST 47th STREET LAfsyette 3-108*

B. R. Pietkievricz, prea.; E R. P1etklewtca, įtek r. Ir advokatas |
Mokami- aukštui, itlvbleiMloa. Keičiame čeki,m. Pači,Malame Ir perkam | 

valHtyhča honna. Tniipytolama patarna,linai nemokamai. |
I-nulėkite taupyti ai įdarydami aankaltą šiandien. Apdrausta iki tin.oni*

btrbo valandos pirmad. Ir ketvirtad nuo » Iki 8 vai vakar- 
n»r Ir nenk ° IW * žreč ušdarvts c aešt nųe O »>• ■rM’irdteoi

Atvykę į šį Balfo parengimą, 
būsite viskuo patenkinti. Išgir
site, ko dar negirdėjote, pama
tysite, ko dar nematėte.

Iki malonaus pasimatymo šį 
sekmadienį Balfo parengime.

A. Pocius,
Balfo 85 skyriaus pirm.

Washington, D. C.
Lietuvių Moterų Klubo veikla
Pasibaigus vasaros atostogų 

sezonui, vietinis Lietuvių Moterų 
Klubas vėl suaktyvino savo veik 
lą. Spalio 6 d. buvo sukviestas 
visuotinis klubo narių susirinki
mas L. Jurkienės namuose. Val
dybos pirm. Bronė Tautvilienė 
vaizdžiai ir išsamiai papasakojo

f
A. A.

MIKALINA ZAKSIS 
Ul.f-.DYTfi

Gyveno 433# 8. Artesian Ave. 
Td. VI 7-1783. Mirė apalio 18 
d., 1957, 7 vai. vak. Gimė Lie
tuvoje, kilo ifi Kėdainių apskr., 
Krakių parapijos. Amerikoje ifi- 
gyveno 50 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
duktė Marie Mason, žentas Be
nediktas, 2 sūnūs: Jonas lr An
tanas, marti Anna, 2 anūkai. 
Brolienė Rose Blėdis bu Sei
mu. kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Priklausė Dariaus-Girėno Am. 
Leg. Post. NO. 271 Women's 
Auxiliary.
- Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje 3307 S. 
Lituanica Ave.

Laidotuvės jvyks šešt. spalio 
19 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėta j Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje Jvyks 
gedulingos pamaldos už velionės 
sielą Po pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus: 
gimines, draugus lr pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, sūnūs, žen
tas, marti ir anūkai.

Isiidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YArds 
7-3401

t

A. A
MARIJONA KAIRIS

(PAULAUSKAITĖ) 
l’agai pirmą vyrų Bielskienė 
Gyveno 4404 8. Rockwell St.

Mirė spalio 16 d., 1957, 4:15
vai. ryto, sulaukus pusės amž.
Gimė Lietuvoje; kilo iš Telšių 
apskr., Luokės parap., Juokšų 
km. . .

Amerikoje išgyveno 53 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime

vyras VValter, 2 sūnūs: Theo
dore Bieil, marti Vera; An
thony Bielskis, marti Nancy, 3 
dukterys: Sylvia O’Reilly, žen
tas Thomas, Helen Petraitis, 
žentas Frank; ir Jean Sempsis, 
žentas Peter. Septyni anūkai ir 
viena proanūkė. Sesuo Antanina 
Bielskienė, kiti giminės, draugai 
ir pažjstami. Lietuvoje liko 3 
seserys: Barbora Remeikienė,
Ona Šimkienė ir Domicėlė Šim
kienė ir jų šeimos.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4330 South 
California Ave.

Laidotuvės (vyks šeštadieni, 
spalio 19 d., iš koplyčios 8:30
vaj. ryto bus atlydėta J švenč. 
P. M. Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

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

NuHfulę: Vyras, sūnūs, duk
terys, marčios, žentai, anūkai ta- 
proanūkė.

laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. LAfayette 3- 
0440.

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vice-President

8819 So. Western Ave. Tel. GRovehill 6-3745

9
■

1

John W. 
Pachankis

Utaeter 
VitkauMkaH

J paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parnptname 

transportaciją automobiliu.

Atdara kasdien ir sekmad. nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet.

i&siri.nkite dabaii — bls pastatyta kapinių dienoje i
JOKIO IMOKJUTMO. SI MOKfiSITE KAPINIŲ DIENOJE.

praėjusių metų klubo veiklą. 
Susirinkimo darbotvarkėje buvo 
numatyti naujos valdybos rin
kimai. Tačiau, visoms narėms 
pageidaujant bei prašant, seno
ji valdyba sutiko ir toliau va
dovauti klubui. Tik Vaičiulaitie i 
nei iš valdybos pasitraukus, jos 
vietoje nauja klubo sekretore 
buvo išrinkta Aldona Miehelevi- 
Čienė.

Klubo valdyba ir šiais veiklos 
metais yra numačiusi suruošti i 
keletą pramogų — parengimų, 
tačiau ypatingą dėmesį kreipiant 
į kultūrinio ir literatūrinio po- i 

būdžio parengimus bei klubo na

rių pobūvius. Pirmas toks pa
rengimas (koncertas — balius) 
įvyks š. m. lapkričio 9 d. Pagrin 
dinę programos dalį maloniai 
sutiko atlikti mūsų solistė Bar
bara Darlis A.

63rd STREET SPECIAL r
B & M CLEANEKS

2«l:$ W. «3lil St. PK 6-3511) 
101)36 S. lii-tlzlc, Everitn-eii Park 

GArden 2-0084
Pilnas siuvėjaus patarnavimas. Visas 

(laibas utliekanias vietoje.
Visi rūbai grąžinami plastikiniuose 
maiguose. Paimamo ir pristatome.

Pirkit Apsaugos lininis!

tn rpABAR TIESIOG NUO 
MR NELSON

SAVININKO

c;AINT CASIMIR
MONUMENT CO
3914 West lllth Street 
rpi — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuc kapinių 
Didžiausias Paminklams Planu 

Pasirinkimas mieste'

JOHN F. EUDEIKIS
i niDOTlTVlV DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-G7 South Hermitage Ave.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENA IR NAKT|

LIODĖSIO valandoj

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 So. Mestem Ave. Air Conditloned koplyčia 
BEpablie 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Ttsms, kurt* gyvena kitos* miesto daly**: gausim*
koplyčią arčiau Jūsų namų. „

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VVESTERN AVE 1410 S0. 50»h AVE 

CHICAGO, ILL CICERO. ILL.
Telefonai GRovehill 6-2345 arba

TOvvnhall 3-2108. 3-2IG9

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

'Ambulansų patarna- ^e8 ^ur'me koplyčias,

' vimas dieną ir nak- HO a»n v s o s e Chicagos ir i

I tį. Reikale šaukti 

I mus.

Roaelando dalyse ir1 

tuojau patarnaujame, i

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CA1JFORNIA AVE. LAfayette 3-3572

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

PETRAS P. GURSKIS
659 We»t 18th STREET TeL SEeley 3-5711

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MIC1IK.AN AVE. Tel. COinmodore 4-2228

JURGIS F. RUOMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-1139

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

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

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

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. .MRh Ave. OLympic 2-5245 ir TOwnhall S 9687



X Dr. Vladas Literskis. bu
vęs Vasario 16-tos gimnazijos 
direktorius, jau kuris laikas at
vyko nuolatiniam apsigyveni
mui Chicagon, kur jo Seimą 
anksčiau gyvena.

1 Dr. Literskis kompctetingai 
siekia mokslinės karjeros iri

X F. Kriaučiūnas, Pr. Talzū- Amerikoje. Dabartiniu laiku 
nas. IL Petraitis, J. Jurgėla, dirba Illinois un-te laboratorijo- 
Budriūnas, Ruzgia, Z. Puzinaus- je ir gilinasi anglų kalboje. Rei- 
kas, Pr. Mažeika, A, Andriulis, kia pažymėti, kad dr. Literskis 
broliai Norkai ir kiti 1937 ir Lietuvoje buvo mūsų universi
1939 m. Lietuvos krepšinio 
rinktinės dalyviai pakviesti ir 
sutiko dalyvauti minėjime, ren
giamame minint 20 m. sukaktį, 
kai Lietuva laimėjo Europos 
krepšinio nugalėtojo titulą. Mi-

teto personalo narys.

Dr. Literskis ruošiasi ciklui 
paskaitų analizavimui Vakarų 
Vokietijos Krikščionių demo
kratų atliekamiems darbams.

nėjimas pradedamas krepšinio Spalio 20 d. 4 vai. p. p. Mic- 
žaidynėmis St. Ritos mokyklos ^evičių bute, 6116 S. Artesian 
sporto salėje (prie 63 St. ir So. Ave- įvyksta Krikščionių De- 
Oakley Ave.) lapkričio 9 d. 2 m°kratų Studijų klubo susirin- 
val Vakare Lietuvių auditori- kimas- kur kalfeės dr. Literskis. 

joj didysis šokių vakaras. Lap- x Alvydas Vasaitis — pats 
kričio 10 d. St. Ritos mokyklo- jauniausias dalyvis Moksleivių 
je finansinės Krepšinio žaidy- At-kų sąjungos tradiciniam ta- 
nės ir 1937—1939 m. Lietuvos lentų vakare, bet jis savo suge- 
rinktinių dalyvių rungtynės. Va- bėjimu ne kiek neatsilieka nuo
kare banketas Jacys svetainėje, 
esančioje prie 79 St. ir So. 
Kedzie Ave. Visose iškilmėse 
lietuvių visuomenė turės gali4 
mybę pamatyti tuos veidus, ku
rie prieš 20 metų išgarsino Lie
tuvos vardą.

X šaulių jaunimo štabo ko
misijų posėdis įvyko spalio 
mėn. 11 d. Lietuvių auditorijo
je. Dalyvavo daug jaunimo, ku
rie aptarė savo reikalus. Pirmi
ninkavo VI. Išganaitis ir sekr. 
K. Rožėnienė. Daiva ir Galin-

vvresniųjų šio vakaro dalyvių. 
Kiekvienas turėtų ateiti ir pasi-! 
klausyti šio nuostabiai toli pa
žengusio menininko. Taigi šio i 
mėn. 26 d. užsukite savo tele-i 
vizijos aparatus ir atvykite j Į 
Lietuvių auditoriją pasiklausyti 
ir pasižiūrėti savųjų jaunuolių 
meninių sugebėjimų. Parsineši- 
te tikrai tyro džiaugsmo o tuo 
pačiu suteiksite jiems norą dar 
karščiau dirbti savo pamėgtoj 
srityj.

X Jurgis Akelis į savo vado-
da Šilingaitės paskirtos spaudos i vaujamą orkestrą įtraukia nau- 
sekcijų nariais, kurių pareiga | jų pajėgų. Nors orkestras iki 
platinti spaudą, o K. Juškėnas I šiol čikagiečių buvo vienas iš
ir Z. Zemaitaitytė paskirti šal
pos sekcijai. Milda Jacytė — 
vietoje ištekėjusios ir išvyku- 
sios gyventi kitur N. Šapalaitės 
— paskirta šalpos sekei jon, o 
Genė Atkoėaitytė — moterų 
sekcijom Paskui buvo aptarti 
uniformos įsigijimo, sportinio 
šaudymo, “Kario” platinimo ir 
daug kitų reikalų.

X J. Ciuriionyiė-Stuigaitienė, 
mūsų' didžiojo dailininko ir mu
ziko M. K. Čiurlionio sesuo, at
vyksta iš Hastings, Nebraska, 
į Chicagą ir dalyvaus iškilmin
game Čiurlionio vardo galerijos 
atidaryme spalio mėn. 20 d. 3:30 
p. p. tėvų jėzuitų Jaunimo cent 
ro rūmuose.

Tą pačią dieną įvyks smurki-į vieni kitiems patarnauti, 
ninko Alfonso Paukščio smuiko 
rečitalis ir Chicagos dailininkų 
rudens parodos atidarymas.

Galerijos, koncerto ir paro
dos suorganizavimu rūpinasi L.
A. Menininkų klubas i

X K. šilinis, “Draugo” skai
tytojas iš Rochesterio, N. Y., 
dienraščio prenumeratos pratę
simo proga rašo, jog jis su šiuo 
laikraščiu nesiskirsiąs, kol gy
vas būsiąs. Jis laiko, kad jam, 
senyvo amžiaus pensininkui, tu
rinčiam laiko skaityti, šis ge-

X A. Kuraitis, V. Garbenis,j 
A. Karaliūnas, J. Litvinas ir! 
šukelis sudaro Chicagos Augšt. 
Lituanistikos mokyklos tėvų 
komitetą, kurio pirmasis posė
dis įvyko spalio 12 d.

✓
X Martišiui Nikodemui yra 

laiškas Draugo administracijoje 
iš Jurbarko, Lietuvos.

Gripas siaučia
New Trier Augštesnioje mo- 

riausias visam pasaulyje lietu- tykioje praeitą antradienį šū
vių dienraštis yra būtinas. Mū-|8*r8'9 gripu ir neatėjo į mokyk - 
sų laikraščio malonusis skaity-. *4 apie 40% mokinių. Ir kito- 
tojas K. Šilinis ta proga sveiki-'8C augštesnėse mokyklose apie 
na dienraščio leidėjus ir visą 120% ^0^ serga. Iš Romos
štabą, linkėdamas geriausios l katalikų mokyklos 107 mokinių, 
sėkmės garbingame darbe. kur>c vyko mokslo reikalais į 

X Mechaninės braižybos kur
sų lektoriai inžinieriai A. Didžiu
lis, J. Lenkevičius, V. Naudžius 
ir, V. Vintartas iš užbaigtų kur
sų sesijos pajamų paskyrė Va
sario 16 d. gimnazijai ir Chica
gos Augštesniosios Lituanisti
nės mokyklos inventoriaus fon
dui po 100 dol.

X Jonas Sakas-Sakevišius, 
Aidų žurnalo, ėjusio 1947-1948 
metais Augsburge, leidėjas ir 
redaktorius, įteikė Pasaulio Lie
tuvių Archyvui savo redaguo
tus ir išleistus Aidų numerius 
(1-21).

X S. A, Brenza, Metropolitan 
State Bank pirmininkas, paau
kojo Augšt. Lituanistikos mo
kyklos inventoriui įsigyti 100 
dol.

Black Hills South Dakota 20% 
susirgo gripu. Chicago North 
Western geležinkelio linija juos 
vežė namo ir padarė tvarkraš- 
tyje nenumatytą sustojimą El- 
roy, Wise., kad daktaras juos 
galėtų apžiūrėti.

Laimėjo prizus arklių 
parodoje

Keturi Illinois valstybės ark
lių augintojai praeitą trečiadienį 
gavo pirmuosius prizus arklių 
parodoj, kuri vyksta Interna
tional Amphitheatre. Dešimt 
tūkstančių žiūrovų stebėjo 297 
varžovus, kurie atvyko iš 19 
valstybių. Tai buvo rekordinis 
skaičius nuo parodos atidarymo, 
t. y. spalio 9 d. Pirmąsias ketu
rias vietas laimėjo Wind»or, Na- 
pcrvillc, Philo, ir Oak Lawn vie
tovių arklių savininkai.

DTENRASTTS DRAUGAS. CHTCAGO, TLLTNOTS

Kun. St. Adominas, lietuvių senelių prieglaudos šv. šeimos viloje kapelionas ir direkto
rius, ir kun. Anicetas Linkus, Lietuvių R. K. Labdarių sąjungos iždininkas, klausosi, kaip 
vienas iš prieglaudos gyventojų tremtinys Bronius Prapuolenis, jau sulaukęs 80 m. amžiaus, 
su pasididžiavimu pasakoja apie pradėtą statyti šalia prieglaudos specialią ligoninę. Šiai sta
tybai paremti banketas įvyksta spalio 20 d. Conrad Hilton viešbutyje.

Foto Chicago American

SPORTO KRONIKA
(Atkelta iš 2 Dusi.)

6; be to 3 rungtynės yra laimė-
! tos ir likusios 3 — pralaimėtos. 
! Sekmadienio susitikimas lietu- 
' viams buvo gana sunkus, ir prie

buotojų mitingo, kuris vyksta vo vienas iš 35 kalinių, kurie f 'n’_nka* didesnę rungtynių dalį 
. • .u a • . .. .... ... turėjo lauko persvarą. Cia gra-Morrison viešbutyje, pažymėjo, gavo augstesniosios mokyklos'.. . . *. . . , .

kad šiuo metu gimdymas yra baigimo pažymėjimus. Diplomai I ^uvo "nenuZali-

daug lengvesnis negu buvo prieš įteikti su iškilmėmis, gi juos , R

CHICAGOS ŽINIOS
t

Lengvesnis gimdymas Diplomuoti kaliniai
Dr. Grantly Dick-Read, Lon- Stateville kalėjimo kalinys, 

dono gydytojas, atvykęs į Chi-j31 m. amžiaus, už žmogžudystę 
cagą pasveikinti Medicinos dar- i nuteistas 150 m. kalėjimo, bu

mėgiamiausių, įvedus trio ir ki
tų naujumų, susilauks dar di
desnio pasisekimo.

25 metus. Tada gimdymas tęsė- įteikė kitų augštesniųjų mokyk-, Pq .įų mŪ8iškiams
si 16—18 valandų, dabar gi nuo lų direktoriai I f|ar yra ,iRę susitikimai su
8 ligi 12 valandų. Visa tai pa- . .. Atlas ir Wings, kurie tačiau di-

Atnaujintas J. Akelio orkest-, sjekta ne tik medicinos pažan- Laimėjo premiją . i dėlės reikšmės nebeturi. Jau per
ga, bet ir didesnio kontakto VVilliam P. Cox, Lane Tech- daug atsilikta, jog būtų galima 
palaikymu tarp būsimos motinos nįcal Augštesniosios mokyklos tikėtis pirmųjų dviejų vietų len

ras pirmą kartą pasirodys Chi
cagos skautų tėvų komiteto
rengiamam vakare-baliuj spalio ir gydytojo, kuris prižiūri būsi- dėstytojas per 26 metus, laimė- teJėje «r įkopimo į “major” divi
men. 26 d. VVestern Ballroom 
(prie VVestern ir 35 gatvės kam
po).

X Dail. A. Kūkštelė atidarė 
savo dailės studiją, 3320 South 
Halsted st., prek. J. Karvelio

mą .motiną nėštumo metu ir )0 premiją už gerą dėstymą. ki,os P^ės — jau yra
duoda įvairius patarimus dietos, Diplomą įteikė Evan Binkerd, užsitikrinta, kad, ir jas pralai-
užsilaikymo ir kitais atžvilgiais. Armed Forces Chemical korpo- ™e-’us' yra apsisaugota nuo pas

kutinių dviejų vietų ir iškritimo 
į II diviziją. Atrodo, jog lietu
viams teks pats lentelės vidu
rys — IV ar V vieta.

Sporto pasaulyje
Pasaulio pirmenybės

Se*kmadienį Rio de Janeiro,

Speciali medicinos pagalba Iacl-'os Plimininkas-
Specialiai gailestingos seserys Sudegė darbininkas 

namuose, kur buvo tautinių šo- ir daktarai buvo pašaukti į, Robert E. Darlington, 26 m., 
kių šventės komiteto raštinė, j Dixon mokyklą, kur siaučia rastas mirtinai sudegęs praeita, 
Jisai su šeima neseniai persike- gripas ir mirė penki asmenys, antradienį dviejų augštų pasta
lė gyventi į Chicagą ir savo stu- Praeito trečiadienio naktį 1,183: įc j^oo jų Bosworth. Ugniage- 
diją atidarė lietuvių kolonijoje,: mokiniai ir 100 darbininkų bu- sių komandos viršininkas sako, 
kur visiems patogųjį rasti ir | vo priversti atsigulti į lovą. Prieš j kad gaisras prasidėjo antrame Brazilijoje. pradėtos pasaulio mo 

terų krepšinio pirmenybės. Pir- 
Padaryta apie niame rate JAV merginos su

mušė Peru 75:37, Rusija nu
skriaudė Australiją 70:32, Ar
gentina įveikė Čekoslovakiją 
76:42 ir Meksika sudorojo Ku
bą 49:39. Pirmenybės yra vyk
domos trijose grupėse; vėliau 
grupių nugalėtojos susitiks baig 
minėje grupėje.

10 dienų 395 asmenys buvo su
sirgę gripu iš 4,842 mokinių, j iin?ton kūnas. 
kurie ten yra kaip protiškai at- 6 qoO dol. nuostolių, 
silikę. Dr. Frederiek Plotke, |
Sveikatos departamento sefas, 
nusiuntė į mokyklą tris dakta
rus ir 6 gailestingas seseris.

augšte, kur ir buvo rastas Dar

Mirė Auto klubo 
pirmininkas

Charles Milier Hayes, Chica- 
Pavogė Gauguin statulą !go Motor klubo pirmininkas, 

mirė praeitą trečiadieni sulau
kęs 80 m. amžiaus. Jis savo 
karjerą pradėjo pardavinėda
mas dviračius, gi 1914 m. tapo

Vagis išėjo iš Main Street 
galerijos, 642 N, Michigan ave., 
su Paul Gauguin darbo skulptū
ra, vadinama “Ponia su skė
čiu”. Mrs. Lottie Haggerty, ga
lerijos vedėjo asistentė, pranešė, 
kad skulptūra galėjo būti pa
vogta praeitą šeštadienį ar sek
madienį. Statulos buvo pasiges
ta praeitą pirmadienį. Manoma, 
kad statula bus galima atgauti, 2541 N. Cicero ave., pasiskun-

Motor klubo pirmininku, kuris 
rūpinasi greitos pagalbos sutei
kimu vairuotojams keliuose.

Sloga ir apiplėšimas

Danija laimėjo
Danijos futbolo rinktinė lai

mėjo pirmąjį tarpvalstybinį fut
bolo susitikimą savoje žemėje 
dviejų metų laikotarpyje. Ji 
sekmadienį sumušė Suomiją 3:0.

dė, kad jie yra peršalę, tačiau 
jie atėmė iš šeimininko 200 dol., 
pinigais paskui savininką ir tar
nautoją suguldė receptų kam- 

Du vyrai apsidengę veidus bary. “Mes tikrai jaučiamės blo-
šilko kojinėmis apgrobė Lyons' gai", pasiskundė plėšikai, bet

nes ji bus sunku parduoti. Jos 
vertė 1,500 dol.

Pagrobė 5,000 dol.

Ukrainiečio rekordas
. .. , Ukrainietis Vladimir Kuts Ro

0,1 banditai |eję , vamtmę, ( vvkuaioje ..mažojojc ollm.

piadoje pagerino pasaulio re-
kordą 5,000 m bėgime, parodęs 
13 min. 35 sek. laiką. Ligšioli
nis rekordas priklausė anglui 
Gordon Pirie (13:36.8 min.) ir 
jis buvo pasiektas praėjusiais 
metais.

Savings and Loan Assn. įstaigą, 
praeitą trečiadienį, išnešdami 
5,000 dol. Taupymo ir skolinimo 
įstaiga yra 4231 Joliet ave., 
Lyons. Įstaigoj tuo metu tebu
vo tik įstaigos vedėjas ir jo tė

jie vaistų nuo peršalimo nepra
šė, bet tik pinigų.

Iššoko 176 cm
Rumunijos lengvosios atleti

kos pirmenybėse 21 metų amž. 
sportininkė Jolanda Balas pelnė 
naują Europos rekordą šuolyje 
į augštį moterims. Jos pasekmė 
yra 1.76 m (5.77 pėdos). 

Atvyksta rusai
Rusijos ledo rutulio koman

da atvyksta Kanadon ir čia su
žais 7 rungtynes su vietos spor
tininkais. Pirmasis susitikimas 
įvyks Toronte lapkričio 22 d. 

Nesutiko
Pasižymėję lauko teniso žaidė

. . , „ _ jai Budge Patty ir Diek Savitt
menys, o sužeisti 26,709. V.soje ncsutiko jeiti j JAV Davis Cup

Rusės gydytojos Chicagoje
šešios gydytojos atvykę iš So

vietų Sąjungos šį savaitgalį lan-
vas. Plėšikai grasindami revol-1 kysis Chicagoje ir apžiūrės me
veriais privertė atiduoti pinigus 
ir paskui pabėgo dviejų spalvų 
ševrolctu.

Žuvo mokslininkas
Kinijoj gimęs mokslininkas, 

dirbęs Argonne National labo
ratorijoje, Chou Changnig, 43 
m. amžiaus, žuvo paslydus auto
mobiliui ant autostrados netoli 
Chicagos, Naperville miestely
je.

dicinos centrus. Jos atvyko vyk
dant vadinamą žinių pašidalini-i 
mo progęamą tarp Sovietų Są
jungos ir JAV.

Žuvę ir sužeisti
Ligi šio trečiadienio Chicago

je auto nelaimėse žuvo 228 as-

Cook apskrityje nuo praeitų 
metų gruodžio 31 d. žuvo 368 
asmenys.

komandą. Žinovų teigimu, be jų 
Amerikai nėra vilčių išsikovoti 
australams prarastą taurę.

Penktadienis, 1957, spalio IS

Užmušė vairuotoją

Gurt Lehman, 29 metų amž. 
lenktyninio automobilio vairuo
tojas iš St. Louis, buvo užmuš
tas Chester, 111., įvykusių lenk
tynių metu.

Žaidė .Maroke
Garsieji pasaulio lauko teniso 

profesionalai, vadovaujami Jack 
Kramerio, praėjusį sekmadienį 
žaidė Casablancoje, Maroke. Cia 
Lew Hoad įveikė Pancho Segu- 
ra 6:4, 3:6, 10:8, o Ken Rosewall 
nukirto Jack Kramer 8:6, 7:5.

Paterson, N. J.
Bravo klubieč'-ti! 

Lietuvių Piliečių Klubas kas
kart vis daugiau remia lietuviš
kus reikalus. Spalio 6 d. susirin 
kime paskyrė 100 dol. auką New 
Yorke statomam Dariaus ir Gi
rėno paminklui, o lietuvių stu
dentų leidžiamam žurnalui “Li
tuanus” paaukojo 20 dol. Tai pa 
padaryta, neatsižvelgiant į da
bar klubo turimas gausias išlai
das ryšium su klubo namų išo
rės ir vidaus gražiu remontu.

Plečiasi kat. augštesnės 
mokyklos

Nevvarke katalikai nupirko 
Mutual Benefit Life Insurance 
bendrovės pastatą, sumokėdami 
$3,500,000. Tuose rūmuose įren
giama augštesnioji mokykla; ku 
rioje galės sutilpti 3 500 auklė
tinių.

Įskiepytas universitetas
Notre Dame universitete nuo 

aziatiškos slogos įskiepyti pro
fesūros nariai ir apie 1,200 stu
dentų, gyvenančių bendrabučiuo 
se. Kai tik bus gauta skiepų, 
tuoj bus įskiepyti dar 6,000 stu 
dentų.

Tik viena išeitis
— Žinote, poniute, aš taip bi

jau plėšikų, kad kiekvieną vaka
rą eidama gulti pasižiūriu po lo
va, ar ko nėra. Nežinau nė ką 
daryti.

— Man atrodo, kad čia tik vie 
na išeitis — nupjauti lovos ko
jas.

Don Varnas Amerikos Legijonierių Postas 
— Rengia —

METINĮ ŠOKIŲ VARARĄ

Šeštadienį, spalio 19 d., 1957 m.,; 8:00 v. v.

LIETUVOS VYČIŲ SALĖJE 
2453 W. 47th StM Chicago, III.

ŠOKIAMS GROS "RHYTHM RASCALS" ORKESTRAS

Visi Chicagos legijonieriai ir jų prieteliai yra kviečia
mi dalyvauti šiame vakare. Kviečia Jus,

JUOZAS STANAITIS, Komanderis

DĖMESIO!
GALIMA DABAR J LIETUVA IR SIBIRĄ SIŲSTI TIK 

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

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

PIRKITE TEN, KUR PERKA JŪSŲ DRAUGAI 
IR KAIMYNAI

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

ARONSON BROTHERS
IMPORTININKA1 IR RANGOVAI

224 W. Van Buren Street, Telef. WEbster 9-2588
CHICAGO 7. ILLINOIS

Atdara kasdien nuo 8:30 vai. rvto iki 5:45 vai. vak.
šeštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 4;30 vai. vak.
Sekmad uždaryta.

KAS TIK TURI GERA SKOMJ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONJ!

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 So. Halsted St. Vlctory 2-4226

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


