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Koks likimas buvusio.Sovietu apsaugos ministerio
Sovietų Sąjungoje vyksta 

didelis persitvarkymas
Sovietų maršalo Žukovo staigus ir netikėtas pašalinimas iš 

krašto apsaugos ministerio pareigų ir išstūmimas iš galingojo po
litbiuro reiškia, jog sovietuose vyksta didelis persitvarkymas, ku
ris prasidėjo po Stalino mirties.
, Sovietų armijoje ir visuome
nėje įtakingas maršalas Žuko
vas buvo atleistas iš eitųjų pa
reigų jam esant Jugoslavijoj ir namaS) kaip daroma 8U Malen. 
Albanijoj. Apie jo atleidimą jis kovu if Molotovu_ Jis gaUQ kitaa 
nebuvo painformuotas ligi jo

Žukov gaus naujas pareigas 

Žukov, manoma, nebus žemi-

lėktuvas praėjusį šeštadienį nu
sileido Maskvos aerodrome. Pa
šalinimas iš politbiuro, į kurį 
buvo išrinktas tik prieš trejetą 
mėnesių, reiškia, jog maršalo Žu 
kovo žvaigždė pradėjo temti.

Žukovo pašalinimas pravestas 
labai atsargiai. Užsienio kores
pondentams įvesta kieta cenzū
ra, ko nebuvo Molotovo, Malen- 
kovo ir Kaganovičiaus pašalini
mo metu. Vakaruose turima ži-

pareigas, kurios bus garbingos, 
bet kuriose jis bus tik ištikimas 
Chruščevo tarnas. Pradžioje ma
nyta, jog Žukov gali užimti Bul
ganino postą, bet po pašalinimo 
iš politbiuro toji galimybė yra 
sumažėjusi. Jam gali atitekti ne
reikšmingas ministerio pirminin 
ko pavaduotojo postas, kuriame 
Žukov savarankiškumo nebetu
rėtų.

Politikos lauke 
pasižvalgius

Centro komitetas sprendžia 
' Žukovo likimą

MASKVA, spal. 29. — Sovie
tų Sąjungos komunistų partijos 
centro komiteto 133 narių šian
dien sprendžia z.ukovo likimą.

Diplomatiniuose sluogsniuose 
vyrauja įsitikinimas: Žukov pa
tekęs į nemalonę, kad jis neno
rėjęs partijos kontrolės ginkluo
tose jėgose, kurioms jis vadova
vo.

Tačiau United Press korespon 
dentas VVhitman Bassow prane
šė iš Maskvos, jog Žukovo liki
mas dar tebesprendžiamas. Ir 
United Press diplomatinis kores
pondentas Karol Thaler gavo pra 
nešimą, kad Žukov jau išmestas

Šūaurfes Atlanto Gynybos organizacijos (Nato) vadas 
gen. Lauris Norstad kalbasi su prezidentu iEisenhoweriu 
Baltuose Rūmuose. Gen. Norstad pasakė, kad Vakarų sąjun
gininkai atsakytų jėga, jei Rusija užpultų Turkiją. (INS)

I Z V I II — • v
Chruščev kalbėjo sesias

valandas prieš Žukovą
BERLIN, Vokietija, spal. 29. — Sovietų diplomatiniai sluogs

niai rytiniame Berlyne šiandien pranešė, kad maršalas Georgi Žu
kov nuo praėjusio šeštadienio sulaikytas (areštuotas) Kremliuje.

Sakoma, jog Žukov apkaltin- ■■ ................— ■ -
tas komunistų partijos centro
komitete, kad jis palaikęs „as
menybės kultą“.

Vakar Kremliuje posėdžiavo 
komunistų partijos centro komi
teto nariai, bet tarp jų nebuvo 
Žukovo. Ir Londono komunistų 
Daily Worker korespondentas iš 
Maskvos savo reportaže, patvir
tintame Maskvos cenzūros, pra
neša, kad Žukov kaltinamas „as
menybės kulto“ formavimu.

iš komunistų augščiausio prezi- 
Sklinda gandai, jog Žukov ga- diumo, bet Chruščevui irgi šilta 

nių, j°S su Žukovo kritimu savo • būti paskirtas ambasadoriumi centro komitete — sunku jam 
postų neteko ir visa eilė sovietų Washingtone. Jei tai pasitvirtin- j surasti sprendimo formulę, 
armijos augštųjų karininkų. Di-1 tų. tai reikštų, jog per Žukovą Jįa pranešė, kad 
delis valymas sovietuose yra dar i Maskva siekia geresnio susipi a-
pačiame įkarštyje. timo su Amerika.

. , .... ... . Bet tai tik spėliojimai. Chruš-
Žukovo paSaluumas reiškia, i {ev uri ,anus> kurie dar ne. 

jog komunistų partijos pirmasis skelblami Kiekvienu atVeju Maa 
sekretorius N. Chmscev laimėjo, kvoje ksta didelis
politines rungtynes politikoje ir mas, kurio pasekmėje vaizdžiai

dabar N. Chruščev yra galingiau 
sias sovietų vyras ir eina Stali-. 
no keliu.

Žukovo pašalinimo motyvai

Žukov padėjo Chruščevui įsi
galėti Kremliaus viršūnėse. Jis 
padėjo likviduoti Beriją, paša
linti Molotovą, Malenkovą, Ka- 
ganovičių ir kitus stalinistus. 
Dabar ir pats susilaukė pana
šaus likimo.

** ryškėja, jog komunistų partijos

pirmasis sekretorius Chruščevas'

vykstanti kova dėl valdžios. Dip
lomatiniuose sluogsniuose kalba
ma, jog Chruščev užsispyręs pa
šalinti Žukovą, bet yra politinės 
staigmenos galimybė — centro 
komitetas gali šiame ginče su
maišyti Chruščevo planus.

Sirija mato naują
Turkijos karinę grėsmę?

DAMASCUS, Sirija, spal. 29. — šiaurės Atlanto Gynybos or
ganizacijos (Nato) vadovybė pranešė, kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių, Britanijos ir Turkijos karinės pajėgos atliks trijų dienų 
manevrus pietvakarinės Turkijos pajūiyje.

JAV, Britanijos ir Turkijos

Naujas V. Vokietijos
finansų ministeris 

BONN, Vokietija, spal. 29. — 
Fritz Schaeffer, dažnai kritikuo
tas dėKakarų Vokietijos finan
sinių varžymų, perkeltas iš fi
nansų ministerio posto Adenaue
rio kabinete į teisingumo minis
terio postą naujame kabinete. 
Nauju finansų ministerių paskir
tas Franz Etzel, Europos anglies 
ir plieno telkimo įstaigos vicepir
mininkas.

suima visą galią į savo rankas ir Pavergtų Europos

Tautų telegrama; darosi naujuoju Sovietų Sąjun
gos viešpačiu.

St. Daunys NEW YORK, spal. 29. — Pa
vergtosios Europos Tautos, šiuo 
metu esančios savo eilinėje sesi
joje, ryšium su Washingtone 
praėjusią savaitę vykusia JAV 
prezidento ir britų premjero kon

Diskutavo aktualius
PET reikalus

VVASHINGTON, spal. 29. —
Vaclovas Sidzikauskas, Lietuvos ferencija jiems pasiuntė telegra 
delegacijos pirmininkas Paverg- mą> primindamoa jų ankstyves- 
tnainse Kurtinos Tautose, kain ________ m..____ ____________

puliarumo ir per didelės jėgos 
telkimo į savo rankas. Nėra gan
dų, jog Žukov būtų reiškęs nepa- trim PET pareigūnais spalio 25 įintiJT^ plotmėje 
sitikėjimą Chruščevui ar komu- d. lankėsi Washingtone. Delega- P
nistų partijai. Bet Chruščev jau- cija, kurioje dar dalyvavo PET 
tė, jog į populiaraus maršalo ran pirmininkas dr. Vilis Massens, 
kas sutelkimas kariuomenės ir Čekoslovakijos atstovas P. Ženki 
slaptosios policijos ateityje gali įr lenkų — S. Korbonski, buvo 
nuvertinti komunistų partijos ir priimta valstybės 'departamente 
pirmojo sekretoriaus reikšmę, j įr diskutavo aktualiuosius PET 
Chruščev ryžosi visą jėgą su- reikalus.
telkti į savo rankas. Delegacija pateikė augštiems

Manoma, jog Chruščevui tai-į pareigūnams PET nusistatymą 
kininkavo Jugoslavijos Tito irjryšiumi su Sovietų Sąjungos ko-
Lenkijos Gomulka. Chruščev tu- egzistencijos ofenzyva Jungtinė- 
rėjo visą eilę pasimatymų su Ti- se Tautose, 
to ir jis turi viltį, jog Tito vieną • Vakarų Vokietijos kancle- 
dieną vėl pasidarys Maskvos iš- Adenauer vakar patiekė vy- 
tikimas tarnas. Chruščev sutiko riausybės planą ketveriem me- 
Lenkijos Gomulkai suteikti dau- tam. 
giau laisvės, kai Žukov grasinęs - 
praėjusį rudenį Lenkijos riaušių ' 
metu sutriuškinti Lenkijos neiš
tikimus komunistus kaip uodus.

SpėjamA',' jog Chruščev yra
tikrasis Autorius dabartinės kri
zės Vidurio Rytuose. Žukov pa
taręs vengti susikirtimų su Ame, Stalinui mirus prasidėjo grumtynės dėl diktatoriaus vietos ir 
rika, nes atominis karas sovie- dįj vįetos prie raudonųjų kapitalistų valdžios. Štai kas atsitiko 
tams gali būti labai nelaimingas. kai 1953 m kovo 5 d mirė Stalinas.
Chruščev čia įžiūrėjo Žukovo ki- 1953 m kovo 6 d George Ma. 
šimąsi į užsienio politikos reika- lenkoV užėmė Stalino vietą.
Ius. Ilgainiui Žukovo rolė poli- 1953 m kovo 14 d Nikiu 
tikos reikaluose galėjo tik stip- Chruščev tampa komunistų par- 

tijos generaliniu sekretorium.

Žukovas pašalintas dėl jo po- tosiose Europos Tautose, kaip niūs‘pareiškimus dėl, pavergtųjų 
to3 organizacijos politinio komi- tautų laisvinimo ir prašydamos, 
teto pirmininkas, kartu su kitais kad tie pareiškimai būtų įgyven-

rėti, todėl Chruščev nutarė veik
ti nedelsiant.

karinės pajėgos manevrus pra
dės spalio 31 dieną.

Sirijos užsienio reikalų minis
terija vakar baiminosi, kad Tur
kija manevrų metu galbūt puls 
Siriją.

Toronte mirė
Antanas Pabedinskas

TORONTO, Kanada, spal. 29. 
— Vakar Toronte persiskyrė su 
šiuo pasauliu atsargos karinin-

Sirijos užsienio reikalų minis- kas Antanas Pabedinskas. Mirė 
terija pasiuntė raštus Šiaurės ligoninėje po skrandžio operaci-
Atlanto Gynybos organizacijos 
(Nato) nariams. Sirija tuose raš 
tuose sako, kad, girdi, Turkija, 
pasitikėdama Nato parama, gal
būt puls Siriją „galimų agresy
vių veiksmų“ metu.

Sirija ir Rusija pirmiau kalti
no Turkiją, kad ji planuojanti 
Siriją pulti tuojau po turkų par
lamentarinių rinkimų. Turkai 
praėjusį sekmadienį išrinko nau 
ją parlamentą.

jos. Velionis buvo Lietuvos ne
priklausomybės kovų savanoris 
ir vyties kryžiaus kavalierius. 
Laidojamas Toronte spalio 31 
dieną.

Bomba numesta 
parlamente

Ben - Gurion ir Goldą Meir 
sužeisti bombos 

* i JERUZALĖ, spal. 29. — Bom-
Sirija jieško priekabių. Mask- ba, numesta nuo Izraelio parla- 

va kursto Siriją. Maskva nenori,1 mento galerijos, šiandien sužeidė 
kad Sirijos — Turkijos ginčas penkis ministerius, įskaitant

Sausros pasekmės
MELBOURNE, Aust ralija,

Australijos kviečių baigtųsi. Kremlius nori ir toliau premjerą David Ben-Gurion ir 
gąsdinti karu. Tam reikalui spa-! užsienio reikalų ministerę Mrs 
lio 23 d. paskelbė, kad sovietų Goldą Meir.

derlius šiemet smarkiai nuken 
tėjo nuo sausros. Kviečių derlius 
turbūt vienu trečdaliu bus ma
žesnis negu buvo numatyta.

Gomulka į Maskvą
LONDON, spal. 29. — Lenki

jos komunistų partijos vadas Go 
mulka vyks lapkričio mėnesį į 
Maskvą dalyvauti sovietų revo
liucijos iškilmėse.

armijos prie Turkijos sienos va
du paskyrė maršalą Rokossovs- 
kį. Rokossovski valdė Lenkiją,

NEW YORK, spal. 29. — NBC 
korespondentas Joe Jacobs pra
nešė iš Jeruzalės, kad rankinė

bet turėjo iš jos išaikraustyti granata, numesta Izraelip parla- 
Gomulkai Lenkijoje laimėjus. Da mente> šiandien lengvai sužeidė
bar jis turi gąsdinti Turkiją. Tur 
kija paskelbė, kad sovietai tel
kia kariuomenę prie Turkijos 
sienos, Maskva tai paneigė.

Bolševikinių vadų kritimo <
ir kilimo dienoraštis

1953 m. liepos 10 d. Lavrenti 
Berija, generalinė Stalino ranka 
naikinant savus ir užimtų kraš
tų gyventojus, NKVD viršinin
kas, yra areštuojamas, gi tais 
pačiais metais gruodžio 23 d. 
jam įvykdoma mirties bausmė.

teris Molotovas yra pašalinamas 
ir jo vietą užima Dimitri Sepilov, 
buvęs Pravdos redaktorius.

1957 m. vasario 15 d. Sepilov 
pašalinamas iš ministerio vietos 
ir užsienio reikalų ministeriją 
užima Andrei Gromyko. Tais pa
čiais metais birželio 22—29 d. 
bolševikinėse viršūnėse vyksta 
valymas ir iš kompartijos prezi-

Senatorius Green
pas Adenauerį

premjerą David Ben - Gurion ir 
užsienio reikalų ministerę Goldą 
Meir.

Kitas ministerių kabineto na
rys Moshe Shapiro sunkiai su
žeistas, pasakė korespondentas.

Jis pasakė, jog granata buvo 
num©3ta nuo balkono į parlamen

BONN, Vokietija, spal. 29. —'to grindis, bandant nužudyti Ben

Kieta Chruščevo kalba

Berlyno šaltiniai teigia, kad 
komunistų partijos centro komi
teto posėdis buvo labai karštas, 
kai partijos sekretorius Nikita 
Chruščev kalbėjo daugiau kaip 
šešias valandas prieš maršalą Žu 
kovą.

Chruščev kaltino maršalą Žu
kovą, jog jis raudonąją armiją 
naudojęs kaip savo nuosavybę,
norėdamas ją pajungti savo tiks mirti kariniame tribunole, 
lams, o ne partijos ir valstybės 
interesams.

Komunistų partijos centro ko
miteto posėdis turėtų baigtis 
šiandien vakare ar rytoj. Centro CHICAGO, III. — Į Chicagą 
komitetas turbūt paskelbs, ko- yra atvykęs Nobelio premiją lai 
dėl Žukovas buvo pašalintas iš mėjęs autorius Albert Camus ir 
Sovietų Sąjungos apsaugos mi-, šiandien, trečiadienį, 8 v. v. Hil- 
nisterijo3 ir partijos prezidiumo. Į lei fondo organizuojamose pas-

Chruščev esąs tikras, jog dau
gumas centro komiteto narių pa 
rems jo kaltinimus prieš Žukovą, 
kurį palaiko maršalas Sokolovs- 
ky.,

Bijo sukilimo

Kiti centro komiteto ginkluotų 
I pajėgų nariai, įskaitant maršalą 
Ivan Konev, Varšuvos pakto ar
mijų vadą, ir apsaugos ministe
rio pagalbininką maršalą A. M. 
Vasilevsky, būsią Žukovo opozi
cijoje, galvoja diplomatiniai 
sluogsniai.

Komunistų centro komitetui 
posėdžiaujant, Maskva buvo nu
kirsta nuo kitų Sovietų Sųjun
gos dalių, kad nesukiltų Žukovo 
šalininkai ginkluotose pajėgose.

Sovietų šaltiniai sako, kad Žu
kov bus uždarytas Kremliuje ne
trukus po to, kai jis grįžo pra
ėjusį šeštadienį iš Albanijos.

KALENDORIUS

Spalio 30 d.: šv. Alfonsas Ri- 
drigietis; lietuviški: Skirgalis ir 
Validė.

Saulė teka 6 :20, leidžiasi 4:49.

Senatorius Theodore F. Green, 
90 metų, JAV senato užsienio rei 
kalų komteto pirmininkas, vakar 
aplankė Bonną. Jis yra baigęs 
Bonnos universitetą. Senatorius 
Green (D., R. I.) pusryčiavo su 
kancleriu Adenaueriu ir prisimi
nė senas dienas, praleistas prie 
Reino.

Sekretorius pabėgo
j vakarinį Berlyną

BERLIN, spal. 29. — Rytinės 
Vokietijos ministerio pirmininko 
pagalbininko OMo Nuschke sek
retorius Irmgard Schunvanz pa
bėgo į vakarinį Berlyną ir pa-

. diumo išmetami Molotov, Malen- 
1953 m. rugsėjo 12 d. Chruš- kov Kaganovį£ jr degraduojami 

čev tampa pirmuoju komunistų kiti augšti komunistai, kaip antį-1 Prašė ten politinio prieglobsčio 
partijos sekretoriumi. komunistinė grupė. <azylio), vakar pranešė pabėgė-

1955 m. vasario 8 d. Malenkov lių reikalų komiteto pareigūnai,
pasitraukia iš premjero vietos ir 1957 m. spalio 26 d. Žukov at- --------------
jo vietą užima Nikolai Bulganin. leidžiamas iš gynybos ministerio • Kanados ministeris pirmi- 
Marš. Georgi Žukov tampa karo vietos. ninkas John Diefenbaker vakar
ministerių. Kas seks toliau bolševikinėse pasakė: Kanada neketina pripa-

1956 m. birželio 1 d. Sovietų pjautynėse dėl valdžios, paaiškės žinti komunistinės Kinijos reži-
vėliau. 1 mo.

M
Maršalas Georgi Žukov, atleis

tas Ift Sovietų Sąjungos apsaugos . 
ministerio pareigas. (INS) Sąjungos užsienių reikalų minis

Egiptas pakorė
du arabus

CAIRO, Egiptas, spal. 29. — 
Du Gazos arabai, šnipinėję Izra
elio naudai, vakar pakarti Zaga- 
zag kalėjime Cairo miesto šiau
rėje. Moussa Suleiman Oweida 
ir Hamid Suleiman Eleido prieš 
vienerius metus buvo pasmerkti

Nobelio laureatas 
Chicagoje

kaitose kalbės patalpose, esan
čiose 5715 S. Woodlawn Avė.

TRUMPAI Iš VISUR
• David Sarnoff, Radio Corp. 

of America pirmininkas, buvęs 
brigados generolas, vakar įspė
jo, kad laisvas pasaulis turi dar 
penkerius metus sulaikyti žmo
nijos žlugimą. Per tą laiką Jung
tinės Amerikos Valstybės ir So
vietų Sąjunga bus ištobulinusios 
tarpkontinentines raketas. Todėl 
laisvas pasaulis turi imtis psi
chologinio karo ofenzyvos, nes 
Sovietų Sąjungoje vyksta vidaus 
sukrėtimai, kuriuos galima pa
naudoti laisvės propagandai. 
Laisvas pasaulis turi laimėti šal 
tą karą, kad sustabdytų karštą 
karą, pasakė Sarnoff.1

• Louis B. Mayer, judomųjų 
paveikslų gamintojas, 72 metų, 
vakar mirė Žinia gauta iš Hol- 
lywood, Calif.

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — 
giedra. ,

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Sovietų Sąjungos komunistų partijos vadas Nikita Chruš
čev vakar pasakė, kad pašalintam iš apsaugos ministerio pareigų 
Zuk-ovui bus duotas kitas darbas. „Mes dar nenutarėm, kokį jam 
darbą duosime, bet jis gaus kvalifikuotą darbą“, pasakė Chruščev 
laikraštininkams Turkijos ambasados priėmime.

— Prancūzijos prezidentas Coty vakar paprašė radikalą so
cialistą Felix GaUlard, 37 metų, sudaryti naują prancūzų vyriau
sybę, atmetus parlamentui Guy Mollet pasiūlytą ministerių kabi
netą.

—JA V apsaugos departamentas įsakė karinėms pajėgoms ne
mažinti $1,7 OI),000,000 išlaidas, kurias kongresas paskyrė moksli
niams tyrinėjimams šiais fiskaliniais metais.

— Sirija ir Sovietų Sąjunga pasirašė ekonominio ir techninio 
bendradarbiavimo sutartį, kuria bus stiprinamas Sirijos ekonomi
nis gyvenimas.

— Irano delegatas Nasrollah Entezam Jungtinėse Tautose va
kar pakvietė Siriją įsijungti į laisvąjį pasaulį ir išspręsti Sirijos 

[ginčą su Turkija.
nioA<,r'an Mendp,7M> Turkijos mi-! —Turkijos ambasadorius Sclim Sarper Amerikai, Britanijos 

įema demokratų pariija laimėjo valstybės ministeris Allan Noble ir Prancūzijos atstovas Guillau- 
parlam-n tariniuose rinkimuose pra | mc Georgės - Picot Jungtinėse Tautose pareiškė, kad Saudi Aro-
ėjusi sekmad. šiuose rinkimuose Į,ijOi1 karaliaus Saud pasiūlymas tarpininkauti tarp Sirijos ir Tur- 
mažiau atstovų pravedė į p^rin- i .
mentą negu praėjusiais. (INS) dar "tegalioja.

- Gurion’ą ir kitus augštus parei 
gūnus.

Užpuolikas, jis pastebėjo, areš 
tuotas.

Užsienio klausimai buvo spren 
džiami, kai parlamente sprogo 
bomba.
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PRISIMINKIME!
Vėlinių vakaro proga

tuntininkę Jūratę, įteikdama aim 
bolinę dovanėlę — medinę žvaigž 
dę su keturiomis išpieštomis rū
tų šakelėmis, taip pat jūrų skau
čių naujajai vadovei Irenai įtei
kė "pirmąįį laivelį” — mažą me
dinį dubenėlį, palinkėdama tik

G®“

^PA/TOGĖJE.

OR
Tet RElianoe 5-1811
WALTER I. KIRSTUK

»i,IA IK i HDRURG*
. rt . V-

Wr«t 59th Street
tai Firuiad.. antrad. ketvirtad. tr

* P. tILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Prou-,

Naujoji tuntininkė padėkojo 
sveikinusioms, e n t u ziastingai 

1 kviesdama visas tunto skautes 
toli nuo sniegu apšalusio Genės ! prie džiaugsmingo skautiško dar 
kapo. Mes toli, kartais ne vien ■ bo.

Neverkit pas kapą narsiųjų
draugų

Kas krito kovoj, tiejį4iXnV.rjai atstumu, laiku, bet įr mintimis.

Kiekviena kova reikalinga auku, Tą Vėlinių vakaro pasiryžimą jie 
Laimingi už Laisvę numirė! išlaikė, o mes?... Ar mes pa-

M.URONIS j£gįame žvakutę jiems už- 
Dar taip neseniai gimnazijos degti, būdami čia patogioje užuo

salėje, pilni jaunatviško už- vėjoje. ?
sidegimo pynėme eglių vainikus Reikia minutę sustoti ir pri- 
ir rišome gyvomis bei dirbtinė- siminti juos. Tuos, kurie gal ir 
mis gėlėmis papuoštas, žvakutė- nenešiojo rūtelės ar lelijos ženk 
mis apstatytas puokštes. Jiems, lėlio, bet kurie tuos pačius ide- 
bolševikų kalėjimuose nukankin | alus turėjo giliai širdyje ir jais 
tiems, rytų fronte kritusiems ir! ?yveno tol, kol jų gyvybės siū
tiems mums neatmenamais lai-, lą nukirto kruvinoji komunisti- 
kais paklojusiems gyvybes prie nės vergijos ranka. Vėlinių va-
Giedraičių ir Širvintų. Sekančios 
dienos vakare buvo rūkas, gilus

— Sunkioj? fin. padėtyje atsi- 
su skautiška idėja ir lietuviška kūrusiam “Lituanus į talką at- 
dvasia išplaukti į plačiuosius van l'j° akademikai, skautai. Jų ini- 
denis. Visoms kitoms vadovėms ciatyva Toronte sudarytas “Li- 
ir skautėms palinkėjo mielo’ ir Guanus Remti Komitetas spalio 
darnaus darbo. ' — lapkričio 1 d. visoje Ka- važiuoti visi skautai.

J. Raškys, skautų sk. skltn. A.1 
Saulaitis, jr., vilkiukų sk. psktn.
J. Benešiūnas, jūrų sk. sktn. Ig.

'tniūnas ir tautinio lavinimo 
psktn. G. Vildžius. Nuo lapkri
čio 1 d. rajono vienetų veikla nTur°eud ,r 4eM<d
skiriama Lietuvių Skautų Sąjun , p p 
gos 40 mėtų sukakčiai atžymėti.
Viąi vienetai jau dabar raginami 
telkti lėšas tautinei stovyklai 
1958 m. vasarą, kad į ją galėtų

I—« v

nadoje paskelbė žurnalo para
mos vajų. Komitete yra pirm. 
B. Vaškelis, A. Banelis, B. Gri
gaitytė, K. Manglickas ir J. Ma-

(Nukelta į 7 psl.)

I'ei oflao tr butu OLympftC 9-4169

DR. P. KISIELIUS
/YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W. 15th SU Cicero 
aadleo t-8 Vkl. Ir t t nl vak 

lftskyrus trečiadieniu*.
šeštadieniais 1S Iki 4 popiet

VIKTORO B O ŽIGOS
tulionytė. Malonu pastebėti, kad Į Lletnvišks gazolino stotis Ir auto

Sueiga praėjo labai >ukio> I try. lygi.
skautiškoje nuotaikoje, visos mikai. A. S. S . Toronto skyrius dažymo darbai ir keičiamo*
.... • ... — . iliiVtvt nl,,! v-vi v»w-\ ra ea 4« va e» e a

skiltys ir visos mergaitės turėjo 
pasirodyti čia pat greitomis su

Lituanus” žurnalui pirmasis pa 
aukojo 50 dolerių. “Lituanus

kurtoje savo orogramo je. Suei- į Remti Komiteto įgaliotine Wel- 
ga pradėta ir baigta daina “Lie- i ^ndo lietuvių kolonijoje yra se- 
tuva, brangi’... Išsiskirstyta s® Nijolė Bersėnaitė.
pakilioje dvasioje.

Tuntas sav0 rudens darbą pra 
dės skaučių dienomis, kurios į- 
v/ks lapkričio 2 ir 3 d. Daly
vaus visos tunto skautės, o taip 
pat £ilės skautininkų bei skau
tų vadovų, kurie pasižadėjo tal- 
kininkauti paskaitomis, pašnekę 
siais ir praktine programa.

— Chicagos oro skautų dr-vė 
su vyresnėmis skautėmis šį mė
nesį iškylavo prie Devil Lake eže 
ro Wisconsine. Šio ežero nuo
stabiai žavinga apylinkė davė 
puikią progą iškylautojams pa- 
laipioti jo uolotomis pakrantė
mis ir pasigėrėti žavinga gam
ta. Visi grįžo įspūdžių ir malonių 

i atsiminimų kupini.

karą tie mūsų sesių ir brolių pla
čiai išmėtyti kapai nelaukia mū- 

ir bekraštis, kaip mūsų meilė j sų ašarų, garsių atodūsių ar 
tiems kapų smėlyje besiilsin- puošnaus paminklo. Jie laukia 
tiems, ir atrodė, kad po rūko šy-, mūsų pasiryžimo if darbų. Jų 
du tie mirusieji ėjo kartu su mu- Į kelią tęsime, tardami kartu su 
mis kryželių miesto takais. Tą poetu: “Geresnio paminklo di- 
vakarą kapinės degė didele pa- dvyriams nebus, kaip vykdy- i tė Detroite skautų vadovams iri —LSB I JAV ra jono vadeivos 
švaiste nuo žvakučių šviesos, gi mas jų idealo”. Žemės dulkė vadovėms paskaitą. Paskaitoje pareigas pradėjo eiti energingas

Psktn. A. Banionis, kuris tu- - *»J- Dlriįs *
rėjo laimę dalyvauti šią vasarą į n"kt»8 L,et"™' ®judent« Sąjun 
Anglijoje įvykusioje jubilėjinė? S°s Cta«go» gyriaus pirminiu- 
je džiamborėje, spalioz13 d. skai ku-

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5769 8. WE8TERN AVE. PR 8-9689

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
PREflN PHOTO STUDIO

(Incorporated)
EDVARDAS ULIS, sav.
4058 Archer Avenue

Ofiso telef. EAfayette 1-3210, Jei 
neatsiliepia, ftauklte KEdzle 8-288$

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG.

4148 S. Archer Ave.
V AL Kasdien popiet nuo 12-S:S0 v 
Vak pirm. antr, ketvtrt D-8:D0 v 

Trečtad ttk susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IK VAIKŲ LIOL 
SPECIALISTU

116# South Weetern Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. lr penktad 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. lr nuo 
6 ▼.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo
11 vai. ryto — 1 v. p. p. ftefttad 11 
vai. ryto Iki 8 vai. popiet

Office tel. KF, 7-1108 
Res. tel. W Al brook 6-3766

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-9700. Namų — PR 6-4732

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

Telefonas Virginia 7-2481 2454 VV. 71 St. (71 ir Campbell av.)
1 VolundoB- ntrmazl lr otvlrln zft

lr

A.£UlO-lftk* 4 oIMUm 04' u Ddto
dalai Spec lutgnllm kojon 

(Arub Supports) Ir t. t.
Vai. 8-4 li »•» fteštadleniais 7-1 
URTHOPEDIJOH l’ECHNIKOH LAB
2850 W. 68 rd St. Chicago 29. Bl 

Tei. PRospeot 6-6084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

Naujas adreeae: 4230 W. K8rd St
Ofiso teL RElianoe 6-4410 

Resid. telef. GRovehiU. 0-0617 
Valandos: 1-1 p. m . 6-8 p m

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. Ir ftefttad parai sutarti

Ofiso tel. CLiffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 8-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai., nuo 2 Iki 4 lr 6 iki 9 v. vak 
ftefttad. nuo 2 iki 6 vai., lftskyr. sek

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North VVackcr Drive 
i Clvlo Opera House, kamb. 858) 

Vai. kasd 12—4 
Tel. CEntral 0-2294 

6002 ffatt 10th Str.. Cicero 
Vai. kasdien 8-8, ftęštad. 1-2 vai 

Tel. TOvvnhall 8-0969 
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

Resid. tet HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika Ir moterų ligos) 
Ofisas ir rei.: 6100 8. W«8tem Ave 
Tel. PRoepect 8-1223 arba WE 0-557" 
Ofiso vai. Ptrm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. lr Penkt. 8-9 vai. vąk., fteštad. 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu

DR. I. ir K. AGLIHSKftl

mes, jauni gimnazistai, pagau
ti kalbėtojo žodžių, rodos -gir
dėjome traškančius šūvius, kalė
jimo raktų žvangėjimą, mirštan
čiųjų paskutinius šūkius ir pasi- 

lį, neužmiršti. Tai buvo 1943 tuntininkė F.ktn. Jūrate Pe

GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 
6430 S. Kedzie Ave.

Priima ligonis pagal susitarlma 
61 valandos skambinti telefonu 

HEnilock 4-1562 nuo 2 Iki 9 vai.

nušvietė ne vien patirtus savo ir darbštus psktn. Algis Bane- 
DETR3ITE JUDAME | įspūdžius, bet kartu vaizdžiai pa vičius. Sudaryta nauja rajono 

_ j • i •■ • v pasakojo kovas ir pastangas vadi ja sekančios sudėties: skau-; p. p. kasdian iftskyrus trečiad• Sp?ht įvykusioje Cabi-iLutų vadovybės už savo tei-j tų vyčių skyriaus vedėjas psktn.- - -------------
jos tunto skaučių sueigoje ofi- ų J m-A-ss-.___ : __________
cialiai pradėjo savo pareigas nau; a gavimą Tarptautiniame

Skautų Biure. Taip pat parodė kxxh>ckx><xxx><><xx>oo<x>o<xxx>oo

Rea. tel. GRovehiU 6-6008

li

TeL oflao HE 4-2128, res. Glb. 8-6193

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 7Ist Street
(71st ir Camrbell Ave.)

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

Telefonas ORovehUl 6-282.7

OR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpeeialybS: AKUŠERIJA lr MOTERŲ
LIGOS

2524 IVest 69th Street 
(09-os ir Maplcwood Ave kampaa)
Valandos: nuo 1—4 ir. 6—8 vak. 
šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

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

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaAkevičiatč)

z GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedzie Avenne

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

Tel. ofiso Vlctorv 2-1581
Rez. Victory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 Weet Slst Street
Kamp. Halsted lr 81-mos gatvir 

Prtftmtmo valandos kasdien: 1-4 p.p 
lr nuo 6-8 v.v ftefttad. 1-4 vai popiet

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-8700 
Res. PR 0-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

SpeeialybS — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

Tel. ofiso WA 5-8010, rez. PR 0-7888

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 lr 6—8; šeštad. 1—4; trečiad. 
uždarvta

VISKAS Hl Fl
UŽSIENINIAI IR VIETINIAI

HI FI FONOGRAFAI 
Raina nno 844.95 

HI Fl TELEVIZIJOS 
Nešiojami TV nuo 879.96 

Hl FI RADIJAI 
Nauji Radijai nno 814.95

Didelis pasirinkimas elektriškų na
mu apyvokos reikmenų.
—' VISKAS GARANTUOJAMA —

Pirkite visados šioje 
moderniškoje parduotuvčje

•Dflinft_ TCLCvision
(sales - Service)

«« lnt. A. SUMENĄS 
SS21 8. Halsted — OLlffside 4-6605 
\tdara: kasdien 9—6, pirmadieniai’ 

tr ketvirtadieniais 9—9 
OtKKKKHHHKHKKKHKKKKKKH^CKyOO

ir iš Anglijos atsivežtus jubilė- 
jinės stovyklos filmus. Dalyva
vusieji yra dėkingi už įdomią ir 
turiningą paskaitą. K.

čiūrienė, pasirinkdama sau pa 
dėjėja psktn. A. Rastenytę. Per- 

Visai neseniai atėjo laiškai iš skaityti Lietuvių Skaučių Seseri 
Sibiro. Rašė sesuo. Toji, kuri jos ir Gabijos tunto įsakymai, 
dar paliko gyva. Rašė apie gim i Skautės išreiškė padėką buv. 
nėžijos draugus, drauges. “Pet- tuntininkei psktn. Ž. Šimoliūnie- 
ras, Jurgis, Bronius nnbko gulė- nei, padovanodamos medžio dro įJ 

‘etuvoje, Genė ir Onytė ne- Į žinį — Vytį. Taip pat pasveiki- |j 
išlaikė Sibiro šalčių... Linas ir no savo naująją tuntininkę J.
Juozas žuvo tuoj po karo, o An- Pečiūrienę, įteikdamos puokštę 
tanas be sveikatos dabar grįžo į gėlių.
Lietuvą” ... Laiške maišėsi var Sueigoje pirmą kartą prisi- 
dai tų pačių klasės draugų, su statė naujai susiorganizavusios „ 
hunais anų Vėlinių išvakarėse jurų skautes, sudarydamos dvie- y mų namy statyboje • Patys J- 
Kartu pynėme vainikus gimna- jų valčių Jūratės laivą. Jūrų. 1-ullehame cemento tr medžio į 

zijos salėje ir kapinėse degėme skautėms vadovauja dar iš Lie- 
žvakutes. Kartu ir pasiryžome tuvos prityrusi jūrų skaučių va- 
tada. i dovė Irena Laurinavičienė.

Ruduo barsto paskutinius la-’ Atsilankiusi į sueigą L. Skau- 
pus ir Vėlinės vėl čia pat. Tik čių Seserijos Vadijos narė y. s. 
dabar mes toli nuo anų kryželių, K. Kodatienė padėkojo nuošir- 
nuo lauko smilga paženklintų džiai dirbusiai buv. tuntininkei 
Broniaus, Jurgio ir Lino kapų, želvyrai ir pasveikino naująją

metų Vėlinės.

OR. ANNA BALIUNAS
KKIŲ AUSŲ, NOSIES IR 

Gb’RKLfiS LIGOS
Pritaiko akinius —

6822 South VVestern Avenue
vai. kasdien i O-l 2 vai. h 7-8 vai 
vak. Šeštadieniais 10 . vai Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus

Oflao -elefonaa. PR 8-S22P 
Rea te.ef. VVAlbrook 5-5070

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

Office: 10748 South Michigan Ave.
Buto 1658 W. 108 St.. Beverly Hills 

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. vti, 
Vai,: kasdien nuo 8 v. ▼. iki t v. v., 

lšskirus trečiad. Šeštadieniai* nuo '
kl 4 vai. popiet

Tei,: Gfteo — PUIlman 6-0700
Buto - BEveriy 8-8948

Jr
Mes pasirengę padėti Jūsų giminėms 

Lietuvoje ir Sibire
MES SIUNČIAME VISKJĮ KJJ JOS PAGEIDAUJATE. 

Jūsų patogumui kalbame įvairiomis kalbomis.

%

: o

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. '.VAIbrcok 6-7670 h 
Olbson 8-4988

S Generalis kontraKtoriue nau 
jų namų statybai, įvairiems re
montams -ir namų pertvarky 

Turime didelį patyri

darbus.
karnai

• Apkainavlmai nemo

2sk

$78.79
$47.00

STATYBAI 
IR NAMU 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

TeL Victory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai.

Raštinė atidgra kasdien nno 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštądienais iki 3 vai. vakaro

pamušalai. 2 porog kojinių, 2 pr. vyr. kojinių 
A 1 Medžiaga penkiems- vyr. kostiumams 3^2 yard. 
kiekv. ir pamušalai. 2 por~s kojinių,
2 pr. vyrų kojinių, 2 skarelės
A 2 Medžiaga trims vyr. kostūmas 3l/2 yrd. kiekv.

Pamušalai trims kostiumams
A 3 Oda 2 poroms aulinių batų su priedais augštos kokybės

Medžiaga dvejiems vyr. kostiumams,
Dveji pamušalą). , ' 4*7f\ HO
2 skarelės ' p/O.UU

A 4 Medžiaga trims vyr. kostiumams su pamušalais.
Medžiaga trims moteriškiems kostiumams, 4 yard. kiekv.
2 poros kojinių
2 poros vyr. kojinių • doi /:«
1 Skarelė ^01.0?

Jūaų patogumui Jūs galite rašyti visomis kalbomis

AL’S EKPORT-IMPORT GIFT PARCEL SERVICES
243 Granby Streel, Hartford, Conneelient

Telephone CH 22609
'K-- . , t

IŠ ARTI IR TOLI BAiiDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis an pilna ap- 
drauda. Pigus Ir sąžlnlngaa 
patarnavimas.

R. ŽEREHAS
2047 W. 07th PI. Chicago,

UL VVAlbrook 5-8063

NUO UŽSISENEJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

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

negali ramiai sčdčti lr naktimis 
miegoti nes Jų užsisenSJusios žaidos 
niežSjima ir skaudSjlma senų atvi
ru ir skaudžių žaldų uždčkite 
LEGULO Olntment Jo* gydymo 
ypatybės palengvins jūsų ekaudčji- 
ma ir galčsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite jų tapgl nuo skau- 

Į džiu nudegimų. Ji tappgi padalina 
niežftjlmų ligos vadinamos PSORIA- 
S1S Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT su
stabdo džiovinimų odos lr perplyšlmų 
tarppiršClų Yra tinkama vartoti nuo 
žžiūstančios ųuskllsios odos dedlr- 
vinių odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama varoti valkučlams.kada pa 
sirodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų JI yra gera gyduole nuo lft 
viršinių odos ligų. Le-
gulo Olntment yra 
parduodama — po TS 
centų, 81.25 lr 98.50.
Pirkite vaistinėse Chi
cagoje lr apylinkėse:
Mllwaukee, Wls., Oa- 
ry, Ind. lr Detroit Mi
chigan, arba rašykite 
Ir atsiųskit Money Or
deri | —

LEGULO, Department D.., 
5618 W. Eddy St., Chicago 84, Bl.

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

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

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

F. A. RAUDONIS Ir N. BERTUOS, sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co
2810 W. Roosevelt Read Telef. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

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

Unlveraal Savings and Loan Association užtikrina saugumų 
Ir gražų pelnų.

Sangnmų užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžloa agentflra Iki 
610,000.00 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi reserval, • pelnų — 
patyrusių lr sųžtalngų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdahnl asmeniškai ar per laiškus. Baa grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų Ir finansiniais relkalaia kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
' ■■■■ "'i ii J?

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

Kampas 47-tos lr Daman Ave > 
Vai kasdien nuo 6—8 vai. vak

ftefttad. 2—4 vai. vak.
TVečlad. lr kitu laiku pagal sutarti 

Telef. ofiso LAfayctte 8-0049 
Res.: VVAlbrook 6-8O4N

""ll. ofiso HE.4-6849 res Ht -124

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 Weat 7 Ist Street
Vai Pirm ketvir p-nKt 1-4 Ir 7-9
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutartį,
sekm. uždaryta.______________________

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 Soutb Weetern Avenne 
Chicago 29, Hl 

ielefonas HEpobMc 7-4900 
Rezidencija: GRovehiU 6-8169

Pasimatymai pagal sutartį

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Ofiso vai nuo 8-4 Ir nuo 6-8:80 v. 
rak fteštadleniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Virginia 7-0086

Residenci jos tel. BEveriy 8-8244

Ofiso HEmloek 4-5814 
Rez HEmloek. 4-87(1

DR. A. NARBUTAS
PIAOCIŲ IR V1DAC8 UGO6 

2745 West 69th Street
(priešais ftv Kryžiaus jlgonlngi 

Priima pagal susitarlma

DANTISTAS
DR, J. A. PAUKŠTYS
4258 So. VFhipple Street

(Arti Archer Ave.) 
Valandos: nuo 10 Iki 12; S—6; T-8.

ftefttad 10—12 Trečiad. uždaryta
LAfayctte 8-4649

Namų — CEdarereet 8-7786

DR. VLADAS PRUHSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8259 South Halsted Street 
Kasdien t—7 vai. vak. ftefttad. nuo 

1—5 vai. vak.
Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarime 
Ofiso tel. Victory 2-1484. ReMd. 8417 
W. 62nd St., teL ReonbUc 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-1

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenne
(Kampa* Kedzie ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 » 
Trečiad. ir sekmad. tik

Tel. ofiso PR. 1-0440, res. HE.4-81fW

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Wert Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 iki 8 t 

Trečiad. ir ftefttad pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
TeL ofiso OA 6-0237, rea PR. 6-6669 

Rezid. 6000 S. Arteslan Ave.
VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.i 6—7 v. v.

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rea. RE 7 0807

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

2464 ,Wo0t 71at Street
(71-ob ir Campbell Ave. kampaa)
Vai.: kasdien 1—3 lr 6—8 vai. vak. 
fteAadieniats 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta. .

Ofiso telef. V Ard* 7—1100 
Residenci jos — 8Tewart 8-4611

DR. J. GUDAUSKAS
LYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weat S5th Street 
(kampas Halsted lr 86-ta gatvk)

VAL. 1—4 lr 8:80—8:80 p. p. kas 
llen lftskyrus trečiadieniu* Atidara

ftefttadlentais 1—4 vai.

Tsl. ofiso PR 6-8888. res. RB 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS rR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West OSrd Street

^AL kasdien nuo t—4 p. p Ir 7:8. 
Iki 9 vai Trečiad. ir fteftt. uždaryta.

Telefonai GRovehilI 6-1696
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALIST®
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—IX Ir 7—9 » »
rusi tarimų iftskvrus trečiadlenlue

2422 W. Marųuette Road

Tei. TUrner 3-9902

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR 

1428 Broadway, Gary, Indiana
Vai.: pirm. tr treč. S-8 vai. vak., fteftt 
10-12 vai. prieš piet Kitu laiku pagal 
auBltarlmų.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 26 metų patyrimo
TeL YArds 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas fer akinių dirbtuvė 
756 Weet S6th Street 

Vai. nuo 10 iki 8, nuo 6 iki 8, tre 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 ii 
fteštadleniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p

Ofiso Ir boto tel. Ol.ympic 9-IS8I

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero 
Kasdien 10—13 ir 4—T vai. Trečtad.

ir ftefttad Uk 19—19 nu.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRUROINftS IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais ftv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpnblIo 7-2260

VAL.: Pirm., antr., Kert., penkt 
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 8:00—ft:0< 
šeftt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. I 
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt 
Tikrins akis Ir pritaiko akkatoa, 

keičia stiklas Ir rėami 
1456 8. Oallfornia Ave. .TA 7-7881
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. u6- 
iarvta). ftefttad. 10 ryto Iki .6 V. p. p.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Hėjo ii apandog nanja
ANATOLIJAUS KAIRIO
trijų veliumų komedija 

U lietuvių gyvenimo 
J. A Valstybėse
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THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
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Member of the Catholic Prees Aaa’n 
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TURKIJA PO RINKIMŲ KREMLIAUS BIUROKRATIJOS KOVA
K. TAURUS

Konkurencija neegzistuoja
Logiškai galvojančiam nesun

ku suprasti, kodėl Kremliuje ko
va tarp augštųjų vadų vyksta 
nuo pirmųjų dienų. Ji virė Le
nino eroie, sustiprėjo ir sužiau- 
rėjo Stalino epochoje. Diktato
riaus baimė turi dideles akis.

Ilgoką laiką viso pasaulio spauda kasdien linksniavo Tur
kijos vardą. Visą laiką ją piktai puldavo komunistinis frontas.
Ypač pastaruoju laiku ją šmeižė ne tik spaudoje, bet ir Jungti
nėse Tautose. Bet nė Sirijai, nė kitiems Turkijos kaimynams 
nebuvo ir nėra pavojų būti užpultiems, bet tie didieji pavojai 
buvo ir tebėra pačiai Turkijai. Kaa gi sudrumstė vandenis Arti
muose Rytuose, kas gi ruošia karui taikią Siriją, kas ginkluoja 
Egiptą ir kitas valstybes, jei ne Sovietų Rusija.

Tiesa, kad Turkija ginklavosi, kad jos krašto išteklius čiul
pia gausi armija, bet negi galėjo būti kitaip, kai sovietiniai bu- Į Konkurencija čia nepakenčiama, 
dėliai drauge su savo bendrakeleiviais nuolat tykojo ją užpulti. Sena draugystė ir bendra kova 
Turkija turėjo ir turi būti stipriai apsiginklavusi, kad išsaugotų J neegzistuoja. Baimė verčia įtar 
savo krašto laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. Jei turkai būtų
laiku nesusigriebę sustiprinti savo saugumą, jei Jungtinės Ame
rikos Valstybės būtų laiku neatėjusios jiem pagalbon, jei būtų 
nepaskelbta ir neįgyvendinta Trumano Doktrina, Turkija šiandien 
būtų buvusi prispausta purvinuoju Kremliaus batu. Tas pats 
būtų įvykę ir su Graikija. Tų tautų laiku padarytų susivokimų : idėjos vyrų lavonais. Jam neeg- 
ir JAV pagalbos dėka, jos ir šiandien tebėra nepriklausomos vals- zistavo nei sena pažintis, nei 
tybės. Dėl to Maskvai ir pikta, nes jos nepalaužiamai stovi ant draugystė, nei idėjos, nei pasi- 
bolševikų kelio ekspansijai per jų teritorijas. Pagaliau, jei ne žymėjimai kovoje. Užteko mažo 
tas laiku padarytas susivokimas, Turkijoje būtų buvusi pa- įtarimo ir įsivaizduoto nepasiti- 
smaugta demokratija ir ten nebūtų galėję įvykti toki laisvi, de
mokratiški ir slapti parlamento rinkimai, koki įvyko praėjusį 
sekmadienį.

Šiuos Turkijos rinkimus sovietai kaip tik norėjo sutrukdy
ti, skleisdami visokiausias provokacijas ir šmeižtus prieš demo- nist° ar komunistinės idėjos te- 
kratinių turkų partijų vadus. Bet turkai, pasitikėdami savo de- eretiko.

ti ir nepasitikėti geriausiais sa
vo draugais ir bendraminčiais. 
Stalinas, siekdamas diktato
riaus sosto, nuklojo kelią ge
riausiu savo draugų ir bendros

kėjimo, kad būtų sunaikintas. 
Baimė pavertė jį teroristu ir sa
distu lygiai paprasto žmogaus, 
lygiai augščiausio rango komu-

partijus centrinio komiteto ir 
prezidiumo postų.

Šioje kovoje, kaip skelbė spau 
da, marš. Žukovas suvaidinęs le
miantį vaidmenį ir išgelbėjęs 
Chruščevą ir jo politiką nuo pre
zidiumo pasmerkimo. Prieš 
Chruščevą išėjo net jo dvynu
kas Bulganinas ir Vorošilovas. 
Žinovų teigimu, tik Žukovo po- 
pularumas ir įtaka bei raudo
nosios armijos valdymas sulaikė 
staliriininku8 nuo griežtesnės ko 
vos su Chruščevu.

Tito ir Gomulkos pranašavimas

Dar spalio 25 d. Chicagos 
“Sun-Times” kolumnistas Jo
seph Alsop tame dienraštyje pa
talpino straipsnį “Tito Says 
Zhukov is Soviet Boss”. Rašy
damas iš Varšuvos teigė, kad 
Tito pasakė, jog jam pats Chruš 
čevas paskutiniame susitikime 
Rumunijoje pasakęs, kad marš. 
Žukovas dabar valdo ne tik kraš 
to apsaugos pajėgas — armiją, 
bet if visų rūšių policiją. Vadi-

Šv. Petro Bostono parapijos Jaunuolių benas Amerikos Legiono parrde, 
N.J., rugsėjo 16 d. Kartu su Amerikos vėliava benas neša ir Lietuvos vėliavą.

Atlantic City,

mokratine santvarka ir Vakarais, kuriems turkų dauguma yra 
drauginga ir dėkinga, komunistų nepabūgo, drąsiai ėjo į rinki
mus. Ir, kaip jau buvo pranešta, demokratų partija, kuriai va
dovauja ministeris pirmininkas Adnan Manderes, rinkimus lai
mėjo ir todėl Turkijos vidaus politikos gyvenimas ir toliau eis 
normaliu keliu. Nors ir buvusio prezidento Ismet Inonu respub
likonų partija yra antikomunistinė ir provakarietiška, todėl vi
daus politikoje nebūtų žymių pakitėjimų? jei ir ji būtų laimėjusi; 
kad laimėjo valdančioji partija — dar geriau, nes jai išreikštas 
pilniausias pasitikėjimas jos prieėsovietiniame nusistatyme. Ši
toks pasitikėjimas yra labai reikšmingas, o šiuo metu net reika
lingas ir džiuginantis. Turkija ir toliau pasilieka Nato šulu. 
Premjeras Menderes dabar dar drąsiau galės reikštis šioje tarp
tautinėje organizacijoje. Dar labiau sustiprėjusi antikomunistinė 
Turkijos laikysena žymiai daugiau reikšmės turės dabartinės 
Artimųjų Rytų krizės eigoje ir vakariečių užsimojimuose su
laikyti tolimesnę sovietų agresiją ir apsaugoti laisvąsias tautas 
nuo komunizmo.

Stipriai besilaikanti Turkijos demokratija, nepaisant šiuo 
metu ten esančių ekonominių sunkumų, ir praėjusio sekmadienio 
rinkimai, pademonstravę demokratinį tautos sąmoningumą, tei
kia naujų vilčių laimėti kovą su demokratijos priešais, pirmoje 
eilėje su komunizmu.

Daug beraščių pasaulyje
Jungtinių Tautų švietimo, moks

lo ir kultūros organizacijos (UN
ESCO) gen. direktoriaus dr. Lu
ther Evans pateiktos statistikos 
duomenimis vadovaujantis yra nu 
statyta, jog pasaulyje apie pusė 
jo žmonių nemoka nei skaityti, nei 
rašyti.

šioje statistikoje yra pažymėta, 
jog visame pasaulyje esama 700 
milionai beraščių ir tai neskai
tant vaikų iki 15 mfetų amžiaus. 
Labiausiai atsilikę žmonės yra kai
kuriose Azijos šalyse, kaip Af
ganistane, Jemene, kur iš 100 
įmonių tik nuo 1 iki 5 moka skai
tyti ir rašyti. Indijoje skaitančių
jų bei rašančiųjų tėra tik 15%.

Minima statistika rodo, jog vi
siškai atsikratyti ber?sičiaja ne
gali ir pačios kultūringiausios tau
tos. Pavyzdžiui, Vakarų lr Šiau
rės Europoje yra 1—2% beraščių, 
kurie yra silpnapročiai ar šiaip į- 
vairius defektus turį žmonės. Sov. 
Sąjungoje beraščių skaičius yra 
didesnis negu normalus — apie 
5%. Amerikoje jų yra apie 4 mi
lionai, arba 2.5%.

Kituose kraštuose beraščiai su
daro tokį procentą: Portugalijoj
— 44, Graikijoj — 26, Bulgarijoj 
—24, Rumunijoi, — 23, Ispanijoj
- 17.

Premija už taikos išlaikymą
Norvegijos parlamento komite

tas, kuris kasmet skirsto Nobe
lio taikos premiją, šiemet išrin
ko buvusį ilgametį Kanados užsie
nio reikalų sekr. Lester Pearson, 
kaip daugiausia taikos reikalams 
pasidarbavusi žmogų pasaulyje.

Vienas iš didžiausiųjų Pearsono 
nuopelnų taikos srityje yra Jung
tinių Tautų ginkluotųjų pajėgų su
darymas dėl taikos tarp Egipto ir 
Izraelio valstybių Išsaugojimo. Jis 
pereitą žiemą šį klausimą išdėstė 
Jungt Tautų posėdyje ir, gavęs 
visuotinį pritarimą pavedė Kana
dos kariuomenės dalį, kaip pag
rindą tokios ginkluotoms pajė
goms sudaryti, šios pajėgos dar ir 
dabar tebesaugo Egipto - Izraelio 
pasienį Gazos ir Akabos įlankos 
srityje.

Vakarų Vokietijos spauda
, Vak. Vokietijose spauda dabar
tiniu metu pasiekė savo žydėjimo 
laikotarpį ir dabar čia pasirodo 
1,464 dienraščiai su bendru 17.3 
milionų tiražu, šis skaičius vra 
truputį mažesnis už priešhitleri- 
nių laikų visos Vokietijos tiražą, 
kada jis siekė 25 milionus. Bet 
1938 metais, kada nacių propa
gandistai kontroliavo spaudą, ti
ražas buvo nukritęs iki 16 mil.

Šiuo metu vokiečiai gali pasirink 
ti laikraščių, palaikančių įvairias 
pažiūras ar opinijas. Tačiau laik
raščių, propaguojančių komunis
tinės idėjas, čia beveik nebėra.

Plačiausiai skaitomi bei įtakin
giausi yra šie laikraščiai: Frank-1 sis 
futer Allgemeine Zeitung, Sued- 
deutsche Zeitung Stuttgarter Zei-

“KoleUtvyinė valdžia’’
1955 m., Malenkovui kapitulia 

vus, jo vietą užėmus Bulganinui 
ir pirmuoju sekretoriumi tapus 
Chruščevui, pirmą kartą buvo 
deklaruota “kolektyvinės val
džios” koncepcija. Jau su Malen- 
kovu pasirodė, kad Stalino tak
tika naikinti savo konkurentą 
sušvelnėjo. Mikojanui ir Chruš
čevui pasmerkus vieno valdymo 
“kultą” ir Staliną pavertus kri
minaliniu nusikaltėliu, atrodė, 
kad baigėsi savo konkurento nai 
kinimo era. Tačiau šis dėsnis 
pilnai nepasitvirtino, nes netru
kus buvo likviduota Berijos — 
Dekanozovo — Kruglovo “gau
ja”. Propaganda jiems prisky
rė didžiausius nusikaltimus ir 
paties Stalino nusikaltimų vyk
dytojų rolę. Bet nepasitikėji
mas ir baimė pilnai išsivystė dvy 
nukų (Bulganino ir Chruščevo) 
kelionėse visur kartu, prade
dant Genevos konferencija, bai
giant Indija, Pietryčių Azija ir 
Britanija. Pagaliau šiais me
tais kelionėse į R. Vokietiją ir 
Rumuniją Bulganino svitoje ne
buvo. Jo vietoje atsirado Mi- 
kojanas, tariamasis užsienio pre 
kybos ekspertas. Vadinas, tarp 
augštųjų Kremliaus vadų susi
darė atviras ir viešas trynima

sis faktas iškilo birželio
mėnesį, kai paskutinieji Stalino 
“drauzai” (Molotovas, Malen-

pondentui panašias informaci- tą ir daugiau galios tūrinčią vie- asmuo, kuris Sovietų Sąjungoje
jas ir tvir; nimus, reiškia, kad tą. Neprileidžia, kad Chrušče- kyla ne dirbtine ir teroro gar-

nas, Žukovas buvo laikomas pa- iįe ne 3pėliojo, bet rimtai sakė vas galėtų drįsti jį smerkti ir že be, bet liaudies prisirišimu ir
čiu stipriausiu žmogumi sovieti- įr žinojo padėtį geriau, kaip ku- j minti, nes Žukovas yra labai po- pilnu jam pritarimu. Padėties

rie kiti žinovai. Tačiau po poros pularus ir liaudyje, ir armijoje išryškėjimo ilgai laukti nerei-nėje imperijoje. Toliau kores
pondentas tašė, kad karo meto 
Žukovo geri draugai majorai Va 
siljevas ir Nekrošovas dabar yra 
pergrupuotos sovietų policijos 
faktinieji viršininkai. Esą Va
siljevas valdąs KGB, Nekrošo- 
vas — MVD. Kada Stalinas nu
grūdo Žukovą į nežymią Odesos 
apygardą, tai Nekrošovas ir Va
siljevas buvo pasiųsti į Sibiro 
darbo stovyklą Vorkutoje ir dir 
bo Kasykloje Nr. 8. Vėliau jie 
buvo kalėjime. Tik Staliniui mi
rus lr Žukovui pakilus iki kraš
to apsaugos ministerio pavaduo 
tojo, jie buvo iš kalėjimo paleis
ti. ftiuos faktus patvirtino ir 
du Austrijos daktarai — Hans

dienų Maskvos radijo paskelbi
amas, kad Žukovas atleistas iš 
krašto apsaugos ministerio pa
reigų ir jc vieton paskirtas mar 
šąląs Malinovsky, sudaro staig
meną ir rimtą mįslę.

Žukovas ir Malinovsky

Abu yra armijos maršalai. Žu
kovas tun 61 metus, Malinovs
ky — 59. Pirmasis laikomas II 
Pasaulinio karo herojumi — Sta 
lingrado išgelbėtoju ir Berlyno 
paėmėju. Malinovsky laikomas 
Tolimųjų Rytų ekspertu ir ka
riautoju su japonais. Jis karia
vo su vokiečiais ir Ukrainioje.

bei jos vadų sluogsniuose. Bei- kės. Paaiškės, ar Žukovo pa- 
grado politiniai sluogsniai nepri keitimas sukels audrą ar bus 
leidžia jokių pažeminimo gali- normalus reiškinys. Ypatingos 
mybių. Jie teikia šiam pasikeiti-' reakcijos laukiama armijoje ir 
mui pilną Žukovo pakilimą ir di- jos augštųjų vadų sluogsniuo- 
desnės galios paėmimą į savo se. Kat jau aišku, tai tas, kad 

šis atvejąs yra rimtesnis, kaip

tung, Die WeR. Paskutinis iš jų . ,
yra įsteigtas anglų tuoj po karo. kovas, Kaganovičius ir Šepilo- Antonovu ianni
bet vėliau parduotas Hamburgo vas) buvo pašalinti iš augštųjų1 ‘ J
leidėjui Alex Springer’iui.

Nauja valiuta Rytų 
Vokietijoj

Spalio mėn. 13 dieną Rytų Vo
kietija iš apyvartos išėmė seną
sias markes, sakant, jog jomis nau 
dojasi spekulantai ir imperialistų 
šnipai. Tą dieną R. Vokietija ak
linai uždarė sieną su Vakarais ir 
ėmė keisti senąsias markes i nau
jai išleistąsias.

Api® šią reformą gyventojai iš 
anksto nieko nebuvo painformuo
ti, nes, kaip valdžia sako, buvo 
bijomasi, jog nesužinotų “priešas”.
Buvo staiga pranešta, jog senoji 
valiuta negalioja ir reikia ją pa
keisti naująja, kurios kiekvienam 
žmogui tedavė tik 300 markių. Kas 
turi banke daugiau kaip 300 mar
kių. turi pasiaiškinti komunistams 
tardytojams, kaip jie tuos pini
gui sutaupė. Gyventojų pinigai 
bankuose bei taupymo bendrovėse 
yra konfiskuoti. Atrodo, kas tu
ri daug pinigų, bus apšauktas spe
kuliantu, liaudies priešu bei ki
tai* epitetais, kas sovietiniame ro
juje yra labai madoje.

Edv. šulaitis

Pasaulio pabaisa
Kaip yra, kad komunizmas, taip 

pasibaisėtinas savo teorijose ir 
taip pražūtingas savo pasekmėse, 
įsipUtė ir plečiasi? Todėl, kad ra
do tinkamą dirvą, tai yra: 1. tau
tos yra nusilpusios tikėjime ir su
siskaldžiusios politikoje; 2. pas 
krikščionis šiandien jaučiama or
ganizuotumo stoka ir aiškaus su
pratimo apie religiją; 3. sociali
nis teisingumas neturi meilės, su
pratimo ir realumo; 4. kolektyvi
nis įsiutimas džiaugsmui betku- 
ria kaina.

Atėjo rimta, jei nesukrečianti 
ir pavėluota, valanda. Tik dabar 
suprato, kad neužtenka apsisau
goti nuo priešo, pasiliekant vien 
defenzyvoje. Tokia taktika yra la
bai pavojingą ir rizikinga. Rei
kėjo Amerikai jau seniai išeiti iš 
apkasų ir mestis į ofenzyvą. Ka
da jau priešas namuose, pervėlu 
šokti prie ginklų paruošimo.

Vyriausias ktfnunžtmo šefar.
Chruščevas gana aiškiai pagrūmo
jo Amerikai lr jos allantams, sa
kydamas, jog užtenka gyventi iliu-

zijomis, mea laikysimės kietai iki 
galutinės komunizmo pergalės 

1 prieš buržuaziją. Tuose nuovy- 
los žodžiuose glūdi gana tragišką 
realybė. Raudonasis Antikristas ga 
lėtų perlėkti pasaulį, pareikalau
damas nemažai ašarų, kraujo ir 
gyvybių.

Popiežius Pijus XII nenuilstan
čiai atsišaukė ir atsišaukia į krik
ščioniškąją sąžinę, kad ji ryžtin
gai pabustų gelbėjimui žmonijos, 
esančios rimtame pavojuje. Le
miamoji valanda jau išmušė!

B. Mikalauskas

Baumert ir Rafael Span, kurie! P° Stalingrado labai iškilo 
šiuo meta gyvena Vienoje. Jiems Į Zuk’^^ ir Pasidarė PoPu,arįu 
teko su tais majorais vargti ir
stovykloje, ir kalėjime. Jie jau 
kalėjime sakė, kad po Stalino 
mirties Žukovas bus galingiau
siu žmogumi Rusijos komuniz
mo hierarchijoje. Be to dar pri
simintinas Londono “Intelligen- 
ce Digest” INr. 226) vieno ko
respondento pranešimas, kuria
me buvo aiškiai pasakyta, kad 
jau dabar Rusiją valdo marša
lų ir generolų grupė. Jis tai gru 
pei priskyrė marš. Žukovą, Ko- 
nevą, Sokolovskį, admirolą Gorš 
kovą (vyr. raudonojo laivyno va 
dą) ir generolus Kurasovą su 

ir ener
gingi generolai Kurasovas ir An 
tonovas, stipriai remiami marš.
Konevo, laikėsi to dėsnio, kad 
“nepražiopsotų veltui progų”.
Visų jų priešakyje stovėjo marš.
Žukovas. Mes turime pripažinti, 
kad Tito ir Gomulka yra gerai kov{*- kVla atviras klausimas, ar

1 siu raudonosios armijos marša
lu. Tada ir Malinovsky turėjo 
pasiduoti Žukovui ir klausyti jo 
vadovybės, nes pats Stalinas 
davė armijai tokias direktyvas. 
Būdamas ambicingas, Malinovs
ky nelabai simpatizavo Žukovui; 
kai kas sako, jog tapo jo asme
niniu priešu ir labai vengė drau
gystė.’, nors Žukovas, 1955 m. 
Malenkovo paskirtas krašto ap
saugos ministerių, vėl tapo jo 
tiesioginiu viršininku; nors bu
vo Tolimųjų Rytų vyriausiu va
du, bet tekdavo atsilankyti ir 
Maskvoje arba jis buvo inspek
tuojamas vietoje. Tr žinovų išve
džiojamoje “juntos” klikoje ne
buvo matyti Malinovskio pavar
dės. Reiškia, Malinovskio am
bicingumas tapo priešingu nusi
statymu ir šalta laikysena prieš 
Žukovą. Ir, kada jis pakeitė Žli

tik nebus Žukovo žvaigždės kri
timo pradžia.

Politiniai spėliojimai

Visi pripažįsta staigmeną, bet

infoti-'uojami apie Kremliaus va 
dų tarpusavį rungtyniavimą ir 
kovojimą. Žukovas kaip tik Ti
tą buvo palikęs po aplanky
mo ir slaptų pasitarimų. Ir Ry
tų Vokietijos iš Tito pusės pripa- j nevisi prileidžia, kad Žukovas 
žinimas laikomas Žukovo nuo- būtų pažemintas. Daugiau sako, 
pelnu. Jeigu jie suteikė korės-' kad Žukovas gaus augštesnį pos
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rankas. Pilnai prileidžiamas mi- 
n esterio pirmininko postas su 
stipria tos vietos galia ir reikia
ma politine stiprybe.

1
Washingtonas sako, kad Žu

kovas neturi sunkumų ir jam ne 
gresia joks pavojus karjerai. 
Laiko gudriu manevru į pakili
mą ir didesnės galios paėmimą į; 
savo rankas. Šį įvykį skiria ir 
Turkijos bei Sirijos susikirti
mui, kuriam triukšmą ir pavo
jingumo toną davė Chruščevas 
ir jo slaptoji politinė kombina
cija. Jaučiamas dėl to skirtin
gas Žukovo ir Chruščevo nuo
monių susikirtimas. Žukovas ne 
nori padėties gilinti, bijodamas 
skaudžių pasekmių, o Chrušče
vas rizikuoja. Londonas tikro-Į 
sios savo nuomonės dar nespė
jo pareikšti. Bet ji mažai skir
si* nuo Washingtono. Jungtinė-i 
se Tautose reiškiamas nustebi
mas, nes ten buvo turimos in
formacijos, kad Žukovas yra tas i

paskutinis stąlinininkų iššlavi- 
mas iš Kremliaus ir centro ko
miteto viršūnių. Palūkėsime ir 
pamatysime — spėlioti neapsi
moka. Kantrybė duos geriausią 
ir teisingiausią atsakymą.
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Būtinai nusipirkit! Bua džiaugsmo 
visiems — dideliems ir tnažiema

Platinto lams didele nuolaida. Su
krauta:
Knyga iliustruota, 
pigi — tik $2.50.
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— Kaip gražu... po audros! Norėčiau kiekvieną 
' medelį ir žolelę nuglostyti.

Taip džiūgavo Inta, ir Andrius pažiūrėjo į ją ir pa
matė — iš tikro mergaitė šį akimirksnį buvo daili, tarsi 
pražydusi kažkokiu nematomu staigiu grožiu, kuris nu
švietė jos veidą kaip saulėtekis. Andrius jautė lyg ir 
džiaugsmą, bet kartu lyg ir nusikaltimą prieš skaus
mingame grožyje žydinčius prisiminimus.

Ar mirusieji gyvena? Taip, gyvena. Bet ar todėl 
gyvieji savo žemiškąjį gyvenimą neturėtų gyventi, bet

Tyla. Būsime seni ? Andriui atsidarė toks lyg nema
tytas langas: esame dar jauni, bet būsime seni... Troš
ko kažko. Degsi — būsi anglis. Sudegsi — būsi pele
nai. Senas! Tu dar nesi buvęs jaunas!

Tamsą perskrodė ryški žaibo šviesa, ir Andrius 
matė Intos akis, kurios buvo valganos.

Troško kažko. Būsi kartą senas?
Ar taip turėjo būti ar ne, bet taip atsitiko: An

drius staiga pritraukė Intą prie savęs ir surado'jos lū
pas. Lyg išsigandęs ir kartu linksmas, gėrė iš jų jau
nystės džiaugsmą. Dar ir dar.

— Andriau....
— Inta?.. Marytė... — galvojo Andrius, ir jame 

dūko audra. Skausminga, troškinanti ir kaprizinga. 
Inta glostė Andriaus ranką.

Audra, dangų laužydama ir žemę draskydama, bu
vo nudardėjusi toliau, žalia, skaisti šviesa apšvietė 
žemę.

Visi išlindo iš daržinės ir augštai kėlė kojas, bris
dami sumirkusia žole. Dar juokėsi ir šūkavo kaip 
paukščiai. Inta buvo linksmesnė už visas

— Ar aš nesugebėsiu karves melžti ?
— Ne tai... bet...
— Duokite —patį velnią išmelšiu.
Kalnietis, Pakuras ir Smildzianytė juokėsi ir ty-

Įėjo.
— Tu grojai smuiku kadaise... Rašei gerus rašo

muosius...
— Nesirūpinkite. Tais pačiais pirštais galima 

karves ir velnius melžti ir taip pat smuiku groti. Aš 
negalvoju apie tą mažąją, kurią galima į petį įremti,

turėtų tik gyventi atsiminimuose apie kartą buvusįjį bet apie tokį smuiką, kurio stygos skambėtų po visą 
gyvenimą kartu su mirusiaisiais? •! pasaulį!

Aštrus klausimas.
46.

Jaunystė visas jai priklausančias širdis nešė karš-

— Jei turi gintis, tai moki tai padaryti visai poe
tiškai, — sakė Pakuras.

— Na, gerai, gerai, pone agronome. Kiek nujau
tais vėjo sparnais, nežiūrint, ar jos gyveno džiaugsme,; Čiame, tu nori būti kartu žemės ir karvių rnisionierras, 
darbe, nuodėmėje, liūdesyje ar kitame kokiame nors _ juokėsi Jakupanas. — Iš esmės mes jau neturime tei- 
dar nepajustame sielos atsiskleidime. Taip laikas ne- sės įsimaišyti, kad tu studijuotum vieną ar kitą dalyką, 
bėgo, bet stačiai lėkė, ir šio skubėjimo ir neramumo bet mes, kaip tavo mokslo draugai, kurie tave ilgai ir 
nuojautų todėl pilna buvo ši visko trokštančioji širdis, gerai pažįstame, mums atrodo, kad tavyje yra kitokios 

Pagaliau ir Andrius buvo šio neramiojo ir audrin- nuotaikos... Tau reikėtų pasirinkti ką nors iš hiuna- 
gojo būrio tarpe: jis buvo įstojęs į universitetą, agro- nitarįnių mokslų.
nomijos fakultetą.

Dar praeita vasara jo draugai KalnieUa. Pakura., 8parne,|ai> Dabtr imoni,kuni„ ,r groji, tik tiek turi 
KOKJ IRKUllCtĄ , ,

Humanizmas! Ha. ha! Svajonė su ružavais

Smildzianytė ir Žaugra buvo klausę, į 
jis stos. Andrius nebuvo pasakęs. Dabar visiems buvo 
didelė staigmena. Andrius Rugajus agronomijos fa
kultete!

— Andriau, ką tu esi padaręs! — sakė Kalnietis. 
— Kaip tai?
— Bet šis fakultetas tau nepritiks... Kiek mes 

tave pažįstame, tai..

vertės pasaulio akyse, kiek didelis plieno kumštis jį 
saugoja. Nenoriu būti grynojo, silpnojo grožio specia
listas. ftį sunkiojo svorio ir didžiųjų matavimų laiko
tarpį man tokiu būti iš tikro gėda. Noriu kalką kie
tesnio, svaresnio, galingesnio, kad tai galėtų apsaugoti 
grožį.

(Bus daugiau)
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DIENRASTlS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, 1957 spalio 30

PAŽIŪRĖKIME PLAČIAU
UETMMINAS GALVA

P. V. Sirvydas S. m. spalio 10 d. A. Hitleris 1923 m. išleistame 
"Draugo” skiltyse aiškina, kad "Mein Kampf” visas savąsias “do- 
primerkta akis tik pusę mato. Ge- dybes” sužymėjo. Anglosaksai ži- 
ri šauliai užmerkę vieną aki kita nojo, kur jis eina ir ko siekia, ta- 
taikliau suranda taikinį. Ne kitaip čiau savo metu jo nesustabdė. Le- 

nin žymiai anlksčiau — 1903 m. — 
išdėstė komunųjtines valstybės tik 
sius, kuriuos Rusija vėliau užsi
mojo įgyvendinti. Pavojingą na
cionalizmą sunaikinus, išaugintas 
dar pavojingesnis internacionalinis

darė ir pasakiškasis laisves šaulys 
W. Tell.

Zoe Oldenburg (The Awakened,
1957 m., Panteon, 9 p.) skelbia:
“Kaip žavu turėti akis, tikras mė
sos akis, kurios regi ugnį, nors 
negn įima rankomis paliesti; turėti' komunizmas. JAV vėlybesnės pas
ninkas, kurias ugnis nusvilina. į tangos klaidoms atitaisyti, kai vi-
Žavu būti šiame pasaulyje, kuris 
valdomas griežtų įstatymų, kurių 
nevalia apeiti. Neapeinami įstaty
mai ir šviesa, darą pasaulį pras
mingu, yra mano neperžengiamoji 
siena, tikrovė, be kurios tebūtume 
niekngais šešėliais”.

Klaidžiojimai prie bedugnės

Būčiau laimingas, jei savo tvir
tinimu suklysčiau, kad p. V. Sir
vydas, besisukaliojant apie miglų 
pridengtą bedugnę, smilgų viršū
nėles bando karpyti apeidamas 
piktžoles. Negera, kad miglas jis 
palaiko kilimu ar net uolomis. Blo 
giau, kai jis neaprėpia visumos ir 
iš dalies išvadas daro. Tačiau blo
giausia — jo užsimojimas iškreip
ti tai, ko nepajėgia nuginčyti.

Kai pateikia;! Pijaus XII ištrau
kas, liečiančias karo pateisinimą, 
jis tuojau sušunka: “Nejau G. G. 
nori ir Šv. Tėvą Maskvos pusėje 
įrikiuoti?” Negražiai darote p. Sir
vydai.
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tą klausimą dienraštis atsako: 
“Dievo duotoji išmintis ir pasi
aukojimas patarnaus bendriesiems 
tikslams".

Kodėl JAV anksčiau pamiršo 
skelbtuotus pradus, kad Dievo pa- 

i laimintoji laisvė negali būti vie
nos tautos monopoliu? Ir tik tuo
met, kai praeities klaidos pradėjo 
keršyti,, jieškomą “Dievo duoto
sios išminties” save ginti, likti 
America First, tačiau pamiršus ne 
laiminguosius, kurie per dešimt
metį kenčia vergijoje. Gen. R. L. 
Scott pašaipiai nurodė: "Amerika 
pirmauja daugelyje sričių — auto
mobilių, televizijos aparatų, šaldy
tuvų ar kosmetikos gamyboje, bet 
ji nepajėgė paleisti bendrakeleivio, 
nes ji atsilikusi moksle.” Šiuos pa 
reiškimus nustelbė N. S. Crušče- 
vo pareiškimas, kuris N. Y. Times 
spalio 10 d. numeryje pažodžiui 
atspausdintas. Jame jau jaučia
ma bendrakeleivio įtaka. Jis grasi
na prisiminęs Turkiją, jis priekaiš
tauja dėl Hendersono misijos 
Artimuose Rytuose ir p. J. F. Dul
les laiko netiesą skelbiančiu. Jo 
pareiškimo išraiška primena Hit
lerio kalbas, pasakytas po “susi- 

Karalienė Elzbieta banketo me- tarimo” Muenchene.
(INS) P- V. Sirvydas ir toliau tvirtins: 

o vis tik yra Eisenhowerio doktri
na. Ji neabejotinai • yra kuriame 
nors stalčiuje, kaip ir pavergtųjų 
tautų laisvinimas, nes patys ara
bai, imtinai net Jordanas, kuris

---------- -------- r. -• ------------------ r-- ..... ,, . . , - ...... sulaukė JAV paramos ginklais,
pažindamas (t. p. 34 p.), jog va- kinti didėjanti valstybes įsikišimą, prieš ją pasisakė. Nūdieną jau 
dinamas “nusiginklavimas” buvo kurj šiandieną laiko labai abejoti- ! pervėlu apie tai kalbėti, kai JAV 
nevaisingas praeityje ir išvardinęs n°8 vęrtes r™. ’ valstybes priešas beldžiasi į duris laisvųjų
apstybę bandymų praeityje, pra- PĮbiutinis įsikišimas yra neišven- kraštų, jei nepasitenkina ten esan- 

giamas j privatinį ūkį, kai ruošia- i čiais komunistiniais Trojos ark- 
masi visuotinam1 karui, o ypač ijais.
jam prasidėjus. Ar šioje srityje per pastaruosius du mėnesius, 
p.^>ru.°š’ain’eP, ^a’ nėra pavėluo- besiaiškinant dėl tautų laisvinimo

IR KARALIAI GERIA
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H. Seigan

dūrinėje Europoje 90 mil. gyven
tojų ir stategines pozicijas Sovie
tams perleido, tėra lopymo, kon
servatyvaus gynimosi politika, ku
ri jau sulaukė apverktinų išdavų 
ne tik Azijos pasaulyje.

JAV, patapusias pasaulio vado
vu, per trumpą laiką leido Rusijai 
įsigalėti ir net prašokti Kublai 
Kano imperiją, buvusią 1243 m.
Tačiau skirtumas milžiniškas. Anas 
tenaudojo arklius, o pastaroji ga
nėtinai la-ko techniškai savuosius 
ginklus tobulinti. Šių įvykių pa
raštėje iškyla ne tik pavergtųjų 
tautų, bet ir vakariečiams vado- “^£„^7^11
vavusių, kurie nesąžiningai vede 
"pavergtųjų” laisvinimo bylą — 
išlikimas laisvais.

Rasaulic susinaikinimas

Jei toliau vyks apsiginklavimo 
tarpusavio rungtynės, kur nuves 
JAV pragyvenimo augštaiį lygme-

Keista, kad p. J. F. Dulles, pri- np Kaip_ amerikiečiai turės suvirš

Kaikas kitas pradėjo akmenė- dedant taikos pasitarimais Haa- 
liais laidyti. Ir kai jų visas rėtis goję ir baigiant Tautų Sąjungos 
sugrąžinamas, taria: “Aš tai ne klystkeliais staiga užriša akis ir 
aš, nes mano portretas kitoks. taria: dabar padėtis esanti kito-
kaip aš jį įsivaizduoju”. Gi tikra 
jam p. V. Sirvydui primenu, kad 
popiežius spalio 5 d. kiekvieną ka
taliką įpareigojo kovoti prieš ko
munizmą. Jei jūsų nepalenkė įsi
rikiuoti kovon lietuvių tautos kan
čia, tikiu, būsite palenktas paska
tinimo. Gaila, kad autorius klaidin 
gai įsivaizduoja ne tik savo port
retą, bet iškreipia ne tik mano, 
bet, ir kitų samprotavimus. Būtų 
pravartu, kad priešininkas imtų ir 
perskaitytų to paties A. Maceinos, 
kurio pavardę mini, straipsnį 
“Trys europiečio iliuzijos komuniz 
mo akivaizdoje” (Į Laisvę, Nr. 
12). Pirmoji prielaida, kad bolše
vizmas pats nugarmės, kaip J. F. 
Dnlles tvritina, antroji — sudemo- 
kratės, trečioji — sukrikščionės. 
Iš ankstesnių išvedžiojimų matyti, 
kad ir p. V. Sirvydas pasišovė 
pirmąją atstovauti, nors ji tiek

kia, nes besiginkluojančios šalys 1 ? Ąr amerikiečiai bus lengvai pa-1 jr JAV užsienio politikos pobūdžio,
lenkiami auteoti savo gerbūvį atei naujieji įvykiai jau pradėjo ker
pančių kartų saugumui? Be dalies į gytį dėl prieštaravimo, lopymo, lū- 
gerbūvio ir išsižadėjimo nekalamas ; kuriavimo ir klaidžiojimo užrišto- 
ateitiec laidas. mįs akimis bekalbant apie kitų lais

t.....,, __ «... j vę ir savo strategiją. Daugelis jauSatelitas politikos paraštėje oraregrg1o. Tačiau nemaža liks už
Spalio 4 d. pradėtas naujas lai- kietėję iki galimai nelemto spren- 

kotarpis, kai rusai iššovė žemės I d’mo valandos, 
bendrakeleivį — sputnik. Anksčiau | Baigdamas ši pasikeitimą nuo

monėmis, dėkoju už atgarsi, kuris 
vietomis buvo nereikalingais palv-

bijosiančios susinaikinti. Tačiau jis 
nutyli apstybę “nusiginklavimo” 
konferencijų, kurios pasižymėjo 
pasibaisėtinu tuščiažodžiavimu, lai 
ko gaišinimu ir davimu laiko Ru
sijai apsiginkluoti.

JAV gerai žinojo, kad jos ato
minio monopolio turėjimas amžius 
nesitęs. Tačiau jos vedė savęs ap
gaudinėjimo politiką, nelyg pran- ! amerikiečiai žinojo, ką reiškia ru 
cūzai bežaidę Maginot gynimosi siškai: net, da„ vodka ir kaviar. 
linija. Jie laukė iki vokiečiai ligi j Dabar, per trumpą laiką, išmoko 
dantų apsiginklavo, Siefgried li- j pati pavojingiausią žodį—sputnik. 
niją paskubomis pastatė ir buvo I Jerome H. Spingarn (Current His- 
nušluoti per trumpesnį laiką, kaip tory, spalio mėn. 200 p.) teisingai 
Lenkija. Karinis talentas Charles j nurodė: “Žemės satelitas turi di
de Gaulle, įšpejęs prancūzus ei- , dėlės reikšmės, nes iš žemę supan- 
nant pražūties keliu, sulaukė pa- j Sios erdvės gali būti panaudotos

ginimais nusagstytas. Būtu gera, 
kad jis atpratintų jus suplakti prie 
žastis ir pasėkas bei žiūrėti i tarp 
tautine politiką, tartum Holywoo- 
dc pastatytos pilies pryšakį, kai 
už ios sienų vvrauia tuštuma. Ne 
šūkiai, bet veiksmas, išmintingas

šaipos. Likiminis įspėjimas liko bombos. Mokslininko stebėjimo, ir toli siekiantis veiksmas, lenda.
neišgirstas. Dėl neapdairumo pran 
cūzai sulaukė smūgių, kurie ir 
šiandieną neleidžia jiems išsitiesti.

įrengimai nemažiau sudėtingi, kaip ! Man pasiūlėte meile, paouoštą 
tolimųjų raketų. Daugelis karo ži- I Baudelaire blogio gėlėmis. Būčiau

SPALIO 27, 28, 29, 30 IR 31 DIENOMIS
Būtinai apsilankykite šio didžiulio atidarymo die nomis, galėsite netik gerai pasivaišinti, bet taip 
pat laimėti dovanų nemokamai su kiekvienu pirkiniu. Puikų ir patogų “PILOT STAR” ELEKT
RINES ŠVIETIMUI LEMPUTES ir ŠEPEČIO KOMBINICIJĄ gausite nemokamai pirkę kostiumą 
ar paltą.

Taip pat galėsite dalyvauti brangių dovanų įėjimo (Dw.t prizes) paskirstyme: $60.00 ver
tės kostiumas; $35 00 vertės sportinis švarkas, “Manhattan” marškiniai; Lr kitos puikios ir bran
gio* dovanoti.

Laike šio didžiulio atidarymo Jūs rasite didžiausį pasirinkimą daugybę naujų rudens ir žie
mos • FASONŲ • SPALVŲ • MEDŽIAGŲ. z

Grynų vilnų suktų siūlų, tweeds, sharksldns ir kitų medžiagų SU 2 POROM KELNIŲ, KOS
TIUMAI UŽ MAŽĄ KAINĄ.

$59-S0 ir aukščiau iki $115 00
Visi mūsų pardavėjai kalba lietuviškai ir Jūs būsite tikri, kad Jūs gausite 

tai ką norite ir už mažesnes kainas.
Laike šio didžiulio atidarymo krautuvė atdara nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

Originalūs 
“W 0 R U M B 0” 
PALTAI

Ombre STRIATTA
rankomis užbaigti GROSHIRE

A

pat tikra, kaip jo užsimojimas ma O čia kaltas ne likimas, bet liki- 
minės klaidos.ne sutapdinti su N. Chruščevu. 

JAV kryžkelės

DRYŽIAI — kekėmis paber

ti, Juodas ant juodo... platūs 
lr purūs, ar siauri kaip pats 
siūlas., lr slapti dryžiai, ku

rie išsiryškina tik prie ata
tinkamos šviesos.

Visa tai paslaptingai at
siekta grynai natūraliame 

pluošte, suverpta 1 siūlą, ir 

išausta į medžiagą augščiau

sios kokybes, kurios nepa
prastas lengvumas šį kostiu
mą padaro tinkamą visiems 

metų laikams.

dėkingas, kad jūs ją su gėrio gėlė
mis padovanotumėt kenčiančiai lie
tuviu taukai išgavo dalį padėtumėt 
ant jos laisvės aukuro, kuris taip 
varganai smilksta.

Laikas keisti televiziia?
Atvvkit nas mus. Naujausi, šešių 
fabrikų 1958 metų modeliai, pra
dedant mažais nešiojamais, bai
giant didžiausiais kabinetais. Duo
dam išsimokętin'’i. Garantuotas 
taicvmas. J. Gradinskas. J G. Te- 
levisicu Co., 2512 W. 47th Street, 
FR 6-1998. *

novų prileidžia, kad ateities kari. 
nis pajėgumas būsiąs padidintas 
turint plokštumas tolimoje erd
vėje”.

šie žodžiai rašyti dar prieš sput 
niko atsiradimą. Todėl autoriui gal 
neatėjo į galvą toks klausimas

P. V. Sirvydas turėtų rasti pro
gos paskaityti “Current History**
1957 m. spalio mėn. numerį “Nusi-1
ginklavimas ir gynyba ’. Vedamo- jeį ruaaį nugaiį žemės trauką, iš- 
jo įspėjimas vertas ypatingo de- tj^ko ankstesnes abejones juos 
mesio: Netrukus, gal po viene- gajint turėti tolimųjų nuotolių ra-

neapsiziureuma ns Draieiao »h,a nŲ ?. ^šimtmečiui ketas. Tegu pradžioje jos bus irneapsiaurejimą jis praleido praslinkus, JAV ir Rusija bei tre- „^tikslins het dideliems miestamsTO, ANZUS, Bagdado ir eilę kitų čio„ ir ketvirtos eiles ealvbės tu- netlKsl os' j** “deuems miestams 
santarviu Jis namiršo Berlyno - , - Ke[vlrLOS eues gaiyoes iu iau gah sudaryti pavojų.J“. pamiršo BerlYno res budus vieni kitiems sunaikin- Dar prieš bendrakeleivio atsira- 

ti... Siame pabaisos amžiuje, kai
turima apstybė atominių ginklu, 
nedaugelis gerai išmankštintų vy
rų, per nedaugelį valandų, galės

"Progai pasitaikius, jis vis tą 
patį primena: Marshall planas, At
lanto sąjunga, Korėjos karas, Tru- 
mano doktrina, Eisenhovverio už
simojimas Artimuose Rytuose. Per 
neapsižiūrėjimą jis praleido SEA-

blokadą ir kietą nusistatymą ko
munistinės Kinijos atžvilgiu. Jis 
net nepaminėjo retaliation — atsi
kirtimo strategijos, kuri buvo 
anksčiau panaudota negu paskelb
ta. Greičiausia sąmoningai nepri
minė visuotinės strategijos, kurios 
pobūdis per kelis metus iš esmės 
yra pakitėjęs ir t. t.

Man susidaro įspūdis, kad prie
šininkas neturėjo laiko nuodug
niai perskaityti p. John Fostes

viltys, kai nebuvo galima su ja 
, i susikabėti tuo metu, kai ji buvo 

Dulles pastarąjį straipsnį (Chal- silpna? Trumparegiškumu. Pri- 
lenge and response U. S. pohęvį leiskime, kad ir būtų susitarta nu 
Foreign Affairs, 25-43 p.p 1957; si&inklUoti. Ar vakariečiai gali 
m. spalio mėn. numeryje). Čia ra-j tikėtis, kad susitarimas bus vyk
sime daugeli dalykų, kuriuos aš doma8i pvz tolimojo skridimo ra-
anksčiau nurodžiau, o priešinin
kas vis dar nuginčija. Ponas Dul
les tvirtinai: “Mūsų vyriausybė at
liko vadovaujantį vaidmenį, nuo 
1945 m., laisvųjų valstybių san
tarvėje...” Net nereikalinga ir nu
rodyti, kad vadovaujantis turi pa

dimą, ryšium su p. J. F. Dulles 
pareiškimu, kad mažieji atominiai 
ginklai gali lemti (karą, įvyko ne 
tik susikirtimas su buvusiu krašto

sunaifkinti šimtus milionų. žmonių,. apsaugos sekretorium Ch. Wilso- 
jy Pramončs telkinius, miestus iri nu jr nesutarimas tarp karinių va- 
politinea įstaigas . | dovų Bendrakeleiviui pradėjus

Deja, šis tvirtinimas nepašalina , l®kti aplink žemę, JAV įvyko sa- 
miglų. Kas toliau ? Viltys susitar- myšis. Spauda iki šio .meto nesi- 
ti su Maskva. Kuo pagrįstos šios li°ve jaudintis. New Yorko biržo

je įvyko pakartotinas ir žymus 
vertybės popierių vertės kritimas. 
The Christian Science Monitor spa 
lio 10 d. numeryje William Strin

ketų srityje ar dėl vadinamųjų 
pigiųjų kariavimo priemonių: che-

ger jau net kelią klausimą ne tiek 
užsienio politikos, ,bet JAV santvar 
kos tikslingumo, kai .joje esama 
tiek susikertančių interesų o be 
karo prievartos dabar nepajėgia

Ononą Ir Įvairias skrnlngaa 
hnlknte* keps

BRUNO’S KEPYKLA
8889-41 8. Lituanica Ave

TeL 4-6876
Pristatome 1 visas krautuves 
•r -mtoranue. taip pat U- 
slunčlame j visus artlmuo 
■ims miestus

HEAVV ŪUILIEO LINIiNG 

TWO BUITON
ADJUSTABLE TAB SltEVtS 

CHANGt POCKtl WIIH FLAP3 

SIDE VENTS

DOŪBLE R0W S1ITCMED HEM

minių ir biologinių ginklų, kuriais i atJikti esminių uždavinių. Į iškel 
galima taip pąt milionus sunaikin- j? 
ti ? Jei jie liko apgauti politiniai*. 
susitarimais praeityje, nes dešim-'

roayu, Kaa vaaovaujanns tun pa-, tlmis iu suiaužyta, kuo pagristas.! 
siimti visą atsskomybę už laimėj i- j nMitlkėtlmaR gyvybinėje srityje"pasitikėjimas 

ateityje ?mus ir pralaimėjimus. Aš supran
tu, kad p. Dulles žodžiais ameri
kiečiai yra išsiilgę “gerų dienų”, 
kai jie neturėjo pakelti nūdieninės

UĮOTvon

bendrovė
džia padaryta”. kymus siuntiniams j Lietuvą

Adolf A. Berle, buvęs Depart- (bei Rusiją). Per mūsų bendro- 
rųent of State pasekretorius, šiais vę galima užsakyti ‘dviračius,' |

"SS? akinus, angliška, vilnone, 
vavimas sudaro daugelį painiavų, medžiagas, laikrodžius, vaistus 
Tiesiog keista, kai vadovavimas bei įvairų maistą ir visą eilę ki- 
primetamas tautai prieš jos no- ... , . .
rą. Tauta, kuri užsimojo ir pasie- tnkių dalykų.
kė pasaulio vadovavimą, jau pa- Mes jau eilę metų siunčiame 
Čioje pradžioje pasirenka valdymo . TTT7>mTnrA d • • ,būdus ateičiai, šiame vaidmenyje J LIETUVĄ (bei Rusiją) viso- 
prieš tautos norą atsidūrus iš k via kias gerybes, už kurias visus
klausimai, kurie reikalingi štai- reikalingus mokesčius sumoka 
gaus sprendimo”. .

, siuntėjas, gavėjas gaudamas 
JAV užisenio politikos posūkiai, , . . . ,,

deja, nebuvo išminties ir tolimes- s,untinj NIEKO NEMOKA. Mes 
nio numatymo ženklai. Tai buvo garantuojame siuntinio prista- 
siekimas naudotis pnudtų kartų t visu 1Q0% PILNAS 
palikimu, bet labai abejotinas su- į„
gebėjimas jį išlaikyti ir tinkamai DRAUDIMAS.
atlikti naująsias pasauliui vado- M ,ite atsi tj iš Lie.
cauti pareigai. Tuo atveju nerei-
kia nustebti, kad. nežiūrint ūkinio tuvos gautus receptus — vais-, 
lr technikinio pajėgumo, poziciją tus siunčiame ORO PAŠTU, 
viena po kitos paleido į priešo rankaa. Galima pulti isterikon. galima Prašykite musų katalogų bei 
apgailėti, galima likti ir užkietėju- informacijų. 
•k.u/Shrp^'jAV *££ greitas ir rūpestin-i 
nio politiko* pasėkas. / GAS PATARNAVIMAS.

Mes žinome Rusijos taktikos į
lankstumą ir užsispyrusį tikslo . INTERNATIONAL PARCEL 
siekimą. Labai abejotina išmintimi curRVTnr
pasižymi besąlyginis Rusijos rė- v
mimas, ja pasitikėjimas ir leidi- 4102 Archer Ave., Chicago 82, 
mas pavergti apstybes tautų. Tai I ... . . t-v « eonobuvo katastrofų politika, kuri HL’ 6'6S!W
kirto laisvės šaką. ant kurios ir
JAV sėdėti nori.

r

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

ir tolimų distancijų. Šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVE., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6 1882

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Mamų įsigijimui
lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SflVIMGS A LOAN ASSN.
6245 S Westeni Ave., Chicaqo 36, III

CONTINENTAL SAVINGS A LOAN ASSIL
4559 So. Paulina St„ Chicago 9, III., Yflrds 7-0145

CRANE SAVINGS A LOAN ASSN
2555 W 47th SI Chicago 32, III

OISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN
S Hėhiod SI Chicago 8. IU

ST. ANTHONY SAVINGS A LOAN ASSN
1447 S 49lhCl„ Cicero 50 TU. tol TO 3-8131 37

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN
1800 S, Halsted Si., Chicago 8, III

METAL
CHAIN HANGER

SINGlE
NEEDLE

TAILORING

LARGE
PAICH P0CKE1S 

WI1H FIAPS

10GGLE ERONT 

SIDE VENTS 

DOUBLE R0W 
STITCHED HEM BOTTOM

<*, f *
i

SHAPED
SHOUEDER PAUS

AiltJ.
’rtl'

RAKTAS | PUIKIAUSIUS 
FASONUS

BOTANY 500”

/

NAUJAS JAUNUOLIAMS-VAIKAMS SKYRIUS
Didelis pasirinkimas “Suburban” švarkų su Zip-Off 
kapišonu (hood — AJpaca ir diksniuotu pamušalu.

KOSTIUMAI... PALTAI... ŠVARKELIAI (Jackets)

Puikūs MANHATTAN > 
išeiginiai ir sportiniai marškniaį

$3-95 iki $10-95

PIŽAMOS IR CHALATO 
VIENETAS

Kaip tik tinkamas ir patekus ap
si ren girnas žiūrint televiziją, laike 
rudens ir žiemos mėnesių.

$14-95 ir $18-95
— o —

DUODAME KREDITAN 
BE ATSKIRO 

PRIMOKfiJIMO.

BATAI
$7.95 iki $14.50
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sambūrio “Šviesa” tradicinis rudens vakaras!!
S. M. lapkričio mėn. 9-ų dieną WESTERN BALLROOM SALĖSE Vakaro pradžia — 8-tą vai. vak.

Programoje dalyvauja aktoriai A. Dikinis ir 

J. Kelečius. Šokiams groja p. Akelio kapela. 

Bufetas - baras - gėlės ir taip toliau.

Pakvietimai gaunami prie įėjimo. Staliukus 

prašoma užsisakyti telefonu: LAfayette 3-8864. 

Westem Ballroom adr. 3504 S. Westem Ave.

S*

MŪSŲ KOLONIJOSF
Hartford. Conn.

si kultūros fondo tikslai yra iš- Dvi mokyklos sudarytos vai- labiau pradeda vertinti katali- taciniam vienetui, buvo apdova- — Jonus Pauliukonis, žinomo 
laikvti ir išplėsti lituanistinės kų patogumui, kad nereikėtų kišką parapijos mokyklą. , noti: R. židžiūnas — Tėvynės (žurnalisto Antano Pauliukonio 
šeštadieninės mokyklos švietimo jiems toli keliauti J mokyklą. Tik Mėgėju Ratelio choras

Tvirbutas režisuoja Hartforde

Prieš metus į Hartfordą atvy
ko iŠ Vokietijos ir pastoviai įsi
kūrė buvęs mūsų valstybinių te
atrų režisorius Ipolitas Tvirbu- 
tas. Jo šeima jau nuo seniau gy 
veno Hartforde.

Ipolitas Tvirbutas yra plataus 
masto režisorius. Šiam darbui 
jis ruošėsi pačiose stipriausiose 
priešsovietiriės Rusijos mokyklo 
se. Jo režisūroje atsispindi, ži
noma, pirmoje eilėje Stanislavs- 
kis, o paskui ir kiti žymūs ano 
meto rusų scenos meisteriai. Jo 
teorinį pasiruošimą sustiprino la 
bai plati praktika režisūroje ne 
tik Lietuvoje, bet ir tremtyje.

Apsistojęs Hartforde, Ipolitas 
Tvirbutas buvo pačiuptas Bosto
no scenos mėgėjų su Gustaitiene 
priešaky, kur jis surežisavo “Vin 
cą Kudirką”. Šis veikalas buvo 
suvaidintas beveik visose dides
nėse Naujosios Anglijos lietuvių 
kolonijose ir New Yorke. Visur į 
jis praėjo nepaprastu pasiseki
mu. Žinoma turbūt ir dėl to, kad 
V. Kudirką vaidino Henrikas Ka,| 
činskas.

Šiais metais Ipolitas Tvirbu
tas dirba su Hartfordo scenos 
mėgėjų griipe. Darbo vaisiai jau 
konkretūs — lapkričio 16 d. 
Hartforde bus suvaidinta W. 
Somerset Maugham veikalas 
“Pažadėtoji žemė”, šis įvykis 
vertas rimto dėmesio visų trem- 
ties lietuvių.

Autorius yra anglas, šio šimt
mečio pradžios pasaulinė dramos 
garsenybė. Jis yra parašęs dau
giau kaip 40 scenos veikalų, ku
rie visi buvo vaidinti pačiuose 
žymiausiuose pasaulio teatruose. 
Šio šimtmečio pradžioje Somer
set Maugham buvo tiek garsus, 
kad didžiųjų pasaulio centrų te
atrai, kurie turėjo garsenybes 
aktorius, prašė jį parašyti vei
kalus, specialiai pritaikytus 
tiems aktoriams. Taip atsirado

mūsų emigrantas, emigravęs darbą bei mūsų priaugančio jau- ar kariais, jieškant tam tikrų 
anksčiau, ar pabėgęs dabar. Tas nimo auklėjimui remti ir išlaikv- patogumų, nenukentės pats litu-, 
pats ilgesys savojo krašto, tos; ti Ipolito Tvirbuto vadovaujamą anistikos mokslas. Tai parodys 
pačios svajonės grįžti į gimtąją dramos studiją, remti ir išplėsti ateitis.
šalį, ta pati kasdieninio gyveni- jaunimo sporto ratelio Grandis 

i mo pilkuma, stumianti juos to- veiklą, telkti jaunimą ir mokyti 
liau ir toliau nuo tikrojo jų tau- tautinių šokių, remti lietuviškų 
tos kamieno. (radijo programų valandėles ir

kitus kultūrinius reikalus, o be 
to rūpintis ir studentų stipendi
jomis. žodžiu, LB apylinkės kul dėta dėstyti lituanistiniai daly- 
tūrininkai ryžtingai užsimojo kai Iki šių mokslo metų pra- 
kultūros ir švietimo darbams. džios parapijos mokykloje buvo

Visi laukia "Pažadėtosios žo- uiP P“ dŽ8tomi «tu«ntotinisi da 
■nės" premjeros, kuri bus top., lykai - lietuvių kalba, Lietuvos
kričio 16 d, parapijos mokyklos geografija ir istorija ir jie 

'------ ----- gerai, tik gal •*

Sustiprinta lituanistika prapijos 
mokykloje

Tėvai džiaugiasi, kad Šv. Ka-

Į Sūnaus žymeniu, K. Matonis, D., brolis, jau nuo vidurvasario ser- 
Glodas, V. Gailiunas ii- V. Ged- ga. LRKSA 41 kuopa, norėdama

Šis veikalas yra pažiūrėtinas 
ne tik artimesnėms Naujosios 
Anglijos lietuvių kolonijoms, bet 
ir tolimesnėms, į kurias Hart
fordo grupė vėliau atrodo galėtų 
nuvažiuoti. O Hartfordo kaimy
ninėms kolonijoms yra puiki pro 
ga lapkričio 16 d. Ag. Jukna

Hartfordo, Conn., scenos mėgėjų grupė, vadovaujama 
režisieriaus Ip. Tvirbuto, lapkričio 16 d. stato “Pažadėtąją 
žemę” Hartforde.

Pajudėjo Hartfordo 
kultūrininkai

Spalio 23 d. Lietuvių Ameri
kos Piliečių Klube įvyko vietos 
kultūrininkų posėdis. Dalyvavo 
LB apylinkės valdybos nariai ir 
pakviestieji lietuviai kultūrinin
kai — E. Miniukienė, Jurgis Pet 
kaitis, Mineikai, dr. A. šerkšnas, 
Elz. šerkšnienė, Br. Jucėnienė, 
Krikščiūnienė, V. Nenortas, Z. 
Strazdas, J. Guntulis, Miniukas, 
Simonaitis, Dapkus, Simanaus- 
kas, Šilaika ir dramos “Pažadė
toji žemė” režisorius Ip. Tvir
butas.

Posėdžiui vadovavo LB Hart-
jo “Penelopė”, pritaikyta tų die-i fordo apyi pirm. Walter M. Cha 
nų scenos žvaigždei Marijai Tem se> po kultūros fondo vajaus 
pešt, “Smith” — Marijai Lohr ir talkos aukų rinkimo pravedimo 
Robertui Loraine, na ir pati “Pa- apsvarstymo vietos kultūrinin- 
žadėtoji žemė”, pritaikyta tų die kaj buvo nufotografuoti. Posė-
nų žvaigždei Irenai Vanbrugh.

"Pažadėtoji žemė” buvo vai
dinta Kauno valstybiniame te
atre nepriklausomos Lietuvos 
laikais. Tai kitas motyvšs, ko
dėl Hartfordo scenos mėgėjų gru 
pė pasirinko šį veikalą. Tiesa, 
vertimas nėra tas pats, kuris bu 
vo Lietuvoje vaidintas, bet šis 
yra labai geras. Versta yra Al
girdo Landsbergio, žinomojo 
“Draugo” romano premijos ir 
šių dienų dramos laureato. Ver
timas yra labai tikslus, iš vienos 
pusės, ir labai sklandus, gyvas 
ir patrauklus — iš kitos pusės. 
Šis veikalas, iš šio paties verti
mo, to paties Ipolito Tvirbuto 
režisuotas, buvo suvaidintas Vo
kietijoje.

Veikale vaizduojamas tremti
nių gyvenimas. Tai dar vienas 
motyvas, kodėl hartfordiškiai pa 
sirinko šį veikalą. Scenos vaiz
dai lietuviui pabėgėliui primena 
labai daug jo paties pergyventų 
dalykų. Ne tik naujosios, bet ir 
senosios kartos lietuviams. Anų 
dienų (ir netaip jau seniai, nes 
veiksmas vvksta 1912 m.) anglų 
emigrantai Kanadoje varro tokį 
pat vargelį, kaip ir kiekvienas

džio pasekmės neblogos. Pirm. 
Chase svečius kultūrininkus ap
rūpino arbatėle su nugėrimaia. 
Entuziastingoje nuotaikoje pra
dėtas kultūros fondo talkos va
jus, siekiąs paremti vietos lie
tuvių kultūrinę veiklą ir stiprin-

zimiero parapijos mokykloje šie- bono kun jono Vaitekūno pa- 
n;et visai normalia programa pra gerbime.

Lapkričio 10 d. choras atliks 
nrogramą Bostono Lietuvių Pi
liečių Klube, kur koncertą ren
gia lietuviškosios radijo valan
dėlės vedėjas Kneižys.

buvo dėstomi gerai, tik gal iš 
l mokiniu buvo mežtou reikalau- I 

iama. Šiemet lituanistinius da-

salėje; gi lapkričio 24 d. bus LB 
apyl. ruošiamas koncertas lietu
sių klubo salėje; ateityje numa 
tomos ir kitos kultūrinės pramo
gos ir jaunimo vakarai. VMK.

Worcester, Mass.

Dvi šeštadieninės lituanistikos 
mokyklos

Nuo šių mokslo metų pradžios 
Worcesteryje pradėjo veikti dvi 
šeštadieninės lituanistikos mo
kyklos — Aušros Vartų parapi
joje ir Šv. Kazimiero parapijoje.

Aušros Vartų parapijos patal
pose mokyklai vadovauja buvęs 
ligšiolinis mokyklos vedėjas Jo
nas Baškys, o jam talkininkauja 
kun. J. Steponaitis. Jieškoma 
dar trečio mokytojo. Mokyklą 
lanko 20 mokinių.

Šv. Kazimiero parapijos mo
kyklos patalpose nuo šių metų 
rudens atidaryta antra šeštadie
ninė mokykla, kuriai vadovauja 
Leonas Crentas. Mokytojais y- 
ra Bronius Glodas, Stasys Rau
donis ir Kazys Čėsna. Mokinių

ti kultūrinį gyvenimą. Svarbiau yra daugiau 50.

ANTANAS TVERAS
DIPL LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (dev orionai ai i, 
prekėg dovanoms.
2646 W. 691h St. RE. 7-1941

KALAKUTAS DOVANAI
Kas pirks televizij; ar šaldytuvę pas 

BALYS RADIO t TELEVISION SALES & SERVICE
2«lfi IVM 7l.t Str—t PKmpm 8-5S74

Atliekame dideliui ir rr^us automobilių remontus. Lyginimas, da 
tymas Elektrinis suliedinimaa Parduodame -tutumooiliu uUis ' 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA'
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA“ A. StaneviAlu*. Sa

2641 Weit 7lst Str. (Kampas Talman Ave.) 
Telei. PRospect 8-9842, Namų tel. VVAlbrook 5*5934

M. M.^Rf^ho chonis, vado- mintas ~ Vgliav°8 žymeniu. palengvinti ligoniui užsimokėti 

vaujamas muz. .J Beinorto, jau Bendruomenės susirinkimas nar,<) mokesti. lapkričio 17 d. 

rimtai pradėjo savo naujo se- Lapkričio 3 d. 5 vai. p. p. Ben
zono darbą ir rengia naują lie-, druomenės patalpose kviečiamas 
tuviškų dainų repertuarą. Di- į visų LB apyiinkės narių susirin 
dėlių pasisekimu koncertavo spa
lio 20 d. Providenee. R. I., kle-

Šv. Kazimiero parapijos salėje 
rengia pramogą, kurios pelnąs 
skiriamas ligoniui.

kimas. Jauskime pareigą 
vykti į šį susirinkimą.

at-
SKELBKITES “DRAUGE”

E. Kupstas kandidatuoja j 
miesto tarybą

Nežiūrint, kad Worcesteryje
lykus perėmė dėstyti naujai at- j yra didelė lietuvių kolonija — 
vykusi mokytoia sesuo M. Salva skaitoma apie 10,000 lietuvių 
tore, kilimu panevėžietė, Lietu-' balsuotojų, — tačiau dėl savo 
voje baigusi mokytojų seminari- nevieningumo į miesto tarybą 
ją n iš Lietuvos pasitraukusi Į yra pra vedę tik du kartus lietu
ti 1944 metais. vius — Vaškėvičių ir J. Grigai-

i tį.
Mokyklos vedėja yra ta pati, šiemet į miesto tarybą kandi- 

kaip ir praėjusiais mokslo me- datuoja lietuvis Eduardas Kups
tais motina Hyacinta, susi- tas. Lietuviška garbė ir lietu- 
pratusi lietuvė, rodanti didelį su visko reikalo supratimas reika- 
sidomėjimą lietuvišku tautiniu lau ja, kad rinkimų metu lapkri-!

D. JURJONO Bendrovė švęsdama aavo 4-ių metų gyvavimo 
sukaktį (spalio 17 iki 31 d.) gausiai apdovanos pirkėjus dova
nomis: ir už 1 dolerį pirkęs gaus 15c vertės dovaną, o pir
kusią už 100.00 dolerių gaus dovaną net 15.00 dolerių vertės. 
(Dovanos taikomos tiktai tiems, kurie pirks už grvnus pinigus, 
ne išsimokėtinai.)

Todėl nukreipkite savo pirkimus j D. Jurjono bendrovę ir 
gautomis dovanomis išspręsite didelį dalį savo kalėdinių pirki
nių v e j t u i.

Ką šioje bendrovėje galite gauti nusipirkti? Ogi štai ką:

Pradedant rašomosios medžiagos smulkmenomis: popierių, 
pieštukais, plunksnakočiais, sveikinimo kortelėmis: toliau: na
mų ruošos prekėmis, poreelano ir kristalo setais, įvairiausių 
rūšių dažais, sienoms klijuoti popieriais, įrankiais ir kitais gele
žies dirbiniais ir baigiant vonios ir virtuvės apstatymais^ vonios, 
toiletai, prausyklos, plovyklos, kabinetai indų ir virtuvės reik
menų susidėjimui, medicinos kabinetai su veidrodžiais duryse 
su ir be apšvietimo.

Taigi visi | D, 1URJ0NAS & C0. Krautuvę, 3251 So., 

Halsted St., Chicago 8, lll. Tel. CAIumet 5-1064
SS

jaunuomenės auklėjimu.

Šiemet Šv. Kazimiero parapi
jos mokyklą' lanko 380 moki
nių — 30 mokinių daugiau negu 
praėjusiais mokslo metais. Tai 
geras ženklas, kad žmonės vis

čio 5 d visi lietuviai "balsuotojai į 
savo balsus atiduotų už lietuvį 
kandidatą E. Kupstą.

Apdovanoti skautai
Vadovų suvažiavime Worces- 

terio skautai, priklausą reprezen

Prailėkil Taupvl Šiandien. Turėsit Rvtoj!

STEIN TEKTILE BENDROVE YRA
pirmoji, kuri parūpino vilnonių ir šilko medžiagų siuntimui 
artimiesiema į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą už žemas kainas.

Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 
jstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOANI
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti Ud $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

Pirmad., antrad., penktad. ir 
fieštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p

OFISO VALANDOS:
Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 

Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

eitcBMnmrrr! AS

POOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

SOPHIE BARČUS 
RADIJO VALANDA

TA ««H1*r WORH 1990 k. kaMdlrn;*. 
nuo. pirmadienio Iki AeAtAdtento nuo 
8:3h Iki 9:16 v. ryte. ir kaa pirma
dieni nuo 7 Iki 8 vakare.

BEKMADTENJ IR radijo Kloties I 
WOPA 1490 k. Ir FM 102-2 MC. 
8:30 Iki 9:80 ryte.

Tel. HEmloek 4-2413 
Maplrovood Ave.. Oilcaao 2ft

©OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUO

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM f VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugu* baldų perkrauntymaa .• 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

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

Gauta nauja siunta vilnonių angliškų medžiagų. Didžiausias 
pasirinkimai siuntimui į užsienį, taipgi ir savam vartojimui
Geriausios ANGLIŠKOS ir “Worstead” MEDŽIAGOS 

KOSTIUMAMS, PALTAMS, kurių kainos paprastai 
yra $9.80, dabar už jardą tik ..........................................$4-50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas, 
crepe šilkas, plaunamas “Sil-O-Shan**, “antiąne taffe
ta’’ paprastai $1.98, dabar tik ..............................................98c

90 colių vilnonės medžiagos lr “flannel’’ vyriškiem! ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ..........................................$L89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98. tiktai ..................................................... ..................|1J9

Gryno spalvų Fortisan ir Mdtallic Oloth užuolaidoms tik $1.09 
Atvykite į STEIN TEZTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek

viei.u pirkiniu viri $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kalu dovana
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą inpilams medžiagų 
ir nuotaikoms “laces“, satiną, taffetą, “brocades“, Shantung ir 
t. t. Taip pat liekanas medžiagų pamušalams ui baisiai pigiai 
kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

PraAome aiškiai jNtdčmčtl adreną — ĮSOS HO. ITNION —, nen S»rtn 
Trotile yra tik Aloje vietoje Ir Jokių. skyrių neturi.

I bloką* į rvt«M nno Halnted KL. IV, bloko j ptotaa bok 
Roonevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėle iki 5:30 vai. vak 
Tel. MOnroe 0-8152. FREE PARKING, kitoje puaėje gatvės.

J. G. TELEVISION OO. e 2512 VV. 47th Str. • FRcntier 6-1998
RADIJAI, PATEFONAI, TELEVIZIJOS, HI Fl

TELEVIZIJOS nuo $95.00
DUMONT. RCA. GE, ZEN TH, EMERSON. SONORA, 
BLAUPUNKT, GRUNDIG. MOTOROLA, VM IR KU. 

Duodame išsimokėtinai. Priimame sūnūs. Taisome.
Atdara kasdien Iki « vai., pirmad. ir Ketv. Iki » vai. Sekm. uždaryta

Virs

tnokaff*

Augštą

0įvi<Aen<U

PEN 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA lt 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

•ENOKOVt

403$ Archer Aveaaa Tel. la3-67t» 
AUGUSI SALDUKAS Placidam*

NAUJI OIOCU TAOKAt-NAUJAUSI KUtAUSTTMO (AANK/JU O? HKTU Alirr/tINIAS-PieUS /š» SAįtlNIN&AS AATAANAVNAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
Z. 69 St CHICAGO 36, ILL Tel. V/Alkmek 9-9209

-Zf'

rHF BIGGEST DOLLAR TN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis ChicAgo Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikūrimo 
1924 met. jos pavvzdlnga biznio tvarka, ypatingai Indėlių saugumo lr divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės Ir pelningesnės įstaigos pasidėti 
taupomais pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą 
— ju apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą,'bet ir daugeli kitų pa
tarnavimų veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Ohicago Savings Bendrovės Įstaiga yra viena 
iš gražiausių lr .moderniausiai {rengtų visoje Illinois Valstybėje.

lietuviai gyvenantiej už Chicagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų 
Valstybių dalyje jie begyventų, guli taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl Informacijų. Mūsų turtas $21.000,000.00.

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

Atdara: pirmadieni nuo 12 Ud 8, antradieni Ir penktadienį nuo 9 ild 4, ketvirtadieni nuo 9 
Trečiadieni uždaryta visą dieną, o Šeštadienį nuo 9 Iki 2 valandos po pietų.

ild 8.

S?



DIENRAŠTIS DRAUGAS. GHICAGO. TT.LTNOTS Trečiadienis, 1957 spalio 30

ĮVAIRIOS žinios
• Prezidentas Eisenhower pa

sakęs keliems politikams, kad 
respublikonų partija turi tris 
šaunius kandidatus į prezidento 
postą 1960 m. Prezidentas Eisen- 
hovveris paminėjęs šiuos kandi
datus: viceprezidentą Richard 
Nixon, gen. M. Gruenther ir Ha- 
eold Stassen.

• Japonija. Apie 100,000 ja- Žmogus nesišypsančio veido 
ponų geležies ir plieno darbinin- negali atidaryti krautuvės, 
kų vakar paskelbė 48 valandų — Kiniečiai.

Mūsų brangiam prieteliui

A. A.

ANTANUI PABEDINSKUI 
mirus, gilaus skausmo prislėgtiems — jo žmonai 
BRONEI PABEDINSKIENEI, broliui KAZIUI PABE
DINSKUI su šeima, seseriai ONAI PABEDINSKAITEI 
ir kitiems giminėms reiškiame nuoširdžią užuojau
tą ir kartu liūdime.

Antanas Balčytis, Juozas Tu laba, A. ir 
J. Dėdinai, St. ir V. Mažeikai, V. ir V. 
Simanavičiai, L ir A. Daugirdai, 0. Ra
čiūnaitė, M. ir J. R. Valaičiai.

Nuostabi knyga apie mūsų dienų antgamtybės 
prasiveržimo reiškinį

“VERKIANTI DIEVO MOTINA 
SYRAKOZUOSE”

Kan. dr. Ottavio Musumeci’o

t

Veikalas gyvais pasikalbėjimais, dokumentais ir iliustracijo
mis vaizduoja Marijos atvaizdo ašarojimą Sicilijos Syrakūzuose, 
kai per kfeturias dienas prieš dideles žiūrovų minias ir net moksli
nės komisijose narių rankose yra verkęs žmogiškomis ašaromis. 
Oia rasime Pijaus XII mintis apie šį reiškinį, Sicilijos vyskupų 
pareiškimą, mokslinės komisijos ir kitų asmenų" pasisakymus, o 
baip pat ir neįprastų pagijimų aprašymus, kurių skaičius jau pra
šoka 10,000.

Si įdomi knyga šiuo mętu Europoje tikinčiųjų ir net liberalų 
sluoksniuose susilaukė stebėtino pasisekimo, pvz., vokiečiai spė
jo jau išleisti net. dvi dideles laidas!

Knyga gausiai iliustruota ir kainuoja 2 dol. ir jeigu iš jos par
davimo susidarytų koks pelnas* tai bus panaudotas naujosios ma
rijonų statybos - vienuolyno ir “Draugo” rūmų skoloms sumažinti.

DRAUGAS .
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOIS

MALONI STAIGMENA,
Kad įvairių pažiūrų rašytojai, žurnalistai vispusiškai knygą 
rekomenduitų, tai — .

TOMO ‘ŽIŪRAIČIO, O. P.,

ŽODIS IR GYVENIMAS
Religinei - tautinei rimčiai

"Gražiai, sugestyviai, įdomiai parašyta knyga” (Bern. Brazdžio- 
nis). “T. Žiūraičio knyga, yra nauja teologija, naujas žodis mo
derniam žmogui” (Dr. A. Baltinis). “Mums krenta į akis auto
riaus rašymo meistriškumas bei kūrybinis sintetiškumas: dai
niaus. išminčiaus ir karžygio . . . Linkėtina, kad Žodis ir Gyve
nimas būtų išverstas (.anglų kalhą” (Prof. Dr. A. Ramūnas). 
"Vikriai parašyta knyga” (A. Rimydis). “Daugiau panašios ver
tės knyga!” (D. Penikas).

Knygai įvadą parašė Prof. Dr. A. Maceina.
Viršelis dail. V. K. Jonyno.

Knyga gaunama "DRAUGO" Administracijoje: 4545 

W. 63rd St., Chicago 29, Illinois. Kaina tik $2.75.

Skaitykite ir platinkite dienrašti “Draugą’ Budriko radijo valanda KETVIRTADIENIAIS nuo 6 iki 7 vai. 
,. iš \VHFC, 1450 kai radijo stoties

streiką, prašydami didesnio atly
ginimo už darbą ir pensijos. Dar 
10,000 darbininkų šiandien pa
skelbs streiką.

• Pasiūlymas Adlai Stevenso- 
n’ui. The New York Herald Tri
būne pranešė, kad Eisenhovverio 
administracija pasiūlys Adlai 
Stevvnson’ui postą naujoje civi
linių teisių komisijoje.

CLASSIFIED AND HFLP WANTED ADVERTISEMENTS
KKAL ESTATE

2 !«> 5 kam.. 2 aut. pnružua. *1H,5<)U 
i |M> 4, 1-6, kraut., 2 aut. gar. 936.04)0 
.1 kam., 2 aut. gar., purėtai. 217,500 
I a. 5 k„ II a. 7 lc, 2 kar. gar. 917,500 
l'ui lnte Ir daugiau liautų paatrluktaiul
S.A. AGLINSKAS Real-Estate
24311 W. 69 St. HE. 4-9292

& AhJJtAl ŽEMĖS
Puikus 6 kamb. nuniaa netoli 197 

ir Cruuford. Centralinis šildymus. 
Guražua. Traktorius lr visi žemei 
dirbti Įrankiai. Daug vaisinių ir ki
tokiu medžių. Viskas tik $17,500. A. 
Rėklaiti*.

BRANGIAI ĮRENGTAS
Naujas, mflr., 2 po 6 $4 (S mieg.). 

Aukštas rūsys. 2 šildymo sistemos. 
36 pėdų sklypas. Tik $41,000. A. St
rutis.

TIK 218,900
6 kamb. (4 mieg.) « metų mūr. 

namas, vienus blokas nuo Marųuette 
Pk. šildymas alyva.' A. Katilius.

PROGA PROGAI,
Visais atžvilgiais puikus mūr. bun- 

galow. 6643 8. Campbell, parduoda
mas už $18,000. P. Leonas.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2785 West 7l*t Street 
Visi telefonui: UAlbrook 5-0015

Arti 71-os ir Campbell Avė.
2-jų butų mūrinis namas. 6 ir 6 k. 
Karštu vandeniu alyva apšild. 35 
pėdų sklypas. Garažas.

HEnilock 4-4538.

PAJIEŠKOJIMAI
Nikodemas Talačka jieško savo 

brolio JUOZO TALAOKOS, gimu
sio 1912 m. Vilkupčių kaime. Za
rasų apskrityje. 1939 m. buvo pa
imtas į lenkų kariuomenę, po ka
ro gyveno Anglijoje, o vėliau iš
vykęs į Kanadą. Rašyti: Draugas 
Ad. 2776, 4545 W. 63rd St., Chi
cago 29, m. 1

MOVING
\ BENIULIS atlieka įvairius 
oerkr&ustymus bei pervežunu> 
<š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

iiiuniiiiiinMiiiiiniiiiiMiiimiiiiTiHMimumiHUMimimiluiiiuiiiiuiMiiiiiiiiniiiiiiiiiniiuiiii.

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 

nes jis vra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimų kai-
' • i. •

yra prienama visiems.
MMUMiinitiiimiiiiiiuiiiiHmiiHiHiiiuimniiMimHUiHiiiiinnHiNiiiiiKiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiniimin

Reinkite dien. Draugu! 
Pirki! insaučib Rmuw

PAS BUDRI K A
4 kambarių 120 gabalų pilnas įrengimas 
vertes #695.00 ..............už $495*00

Šis visas 4 kambarių setas — outfit susideda 
iš: 2 dalių Parlor seto: sofa ir fotelis; 5 dalių mie
gamo kambario seto: 1 , komoda su veidrodžiu, 1 
vyriška komoda, 1 pilnos mieros lova, 1 springsū 
nis matracas ir 1 Box spring; 1 gazinis pečius; 5 
dalių Chromium virtuvės setas; 2 staliukai prie so
fos; 2 stalinės lempos; 1 karpetas 9x12; 1 lino
leum 9x12; 1 sieninis paveikslas; 100 dalių indų, 
peilių, šaukštų ir šakučių setas.

Viso 120 gabalų tiktai už

*495
Galite pirkti pas Budriką lengvomis išsimokėjimo 
sąlygomis 2 metams.

Kitas 3 kambarių pilnas įrengimas

tiktai už................................$295
. )

JUS. F. BUDRIK FURNITURE, INU.
3241 South Halsted Street

Uždara Sekmadieniais. Atdara pirmadieniais ir 
ketvirtadieniai* vakarai* iki 9:30.

KKAL ESTATE

KRIGHTON l'.llihl, h kamb cot- 
lugc. unt plutuuH 72 pėdų sklypo. 
Daug saulės ir* šviesos ■/» bloko nuo 
parapinės mokyklos 2 automobi
liams garažus. Pamatę š) namų. būsi
te sužavėti, (mokėti tik $4.000.

42u<l Campbell Avė. 6 kamb. cot
tage. Yra English basement, kuriame 
pravestu vandens ir kunullzacijoa 
vamzdžiai, galima Įrengti gerus kam- 
ItarlUH. Garažas, [mokėti tik $4,500.00.

4 kamb. namus. Pilnu pastogė ir 
rūsys. Gazu apšild. Žieminiai langui- 
-sleteliai. Gražiai apsodintas, 2 au
tom. garažas. Sav. turi parduoti: pir
ko didesni namų.

2-Jų butų — 6 ir 4 kamb. med. 
Automat. apšild. Modern. virtuvė ir 
vonia. 37 $4 pėdų sklypas. $90 paja
mų Į mėn. Arti .Marųuette Pk.

Pigini parduodamus, reikia remon
to. 6 kamb. mūr. bungalovv. Arti 65 
lr Latvndale.

(!' kamb. mūr. huugulovv. 2 autom, 
mūr. garažas. Erdvi pastogė. Arti 53 
ir Chrlstiana Avė.

Turime ir kitų numų pardavimui, 
taip pat ir prekybinių namų.

Jei norite parduoti savo namų, mes 
jums mielai patarnausime; turime 
klijentų, norinčių pirkti. Prašome 

i kreiptis Į mūsų raštinę —

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900
0<XX>00<KKX>0<)00<><>000<>0<><><>00

MARQL’ETTE PARKE
2-jų ąugštų mūr. 4 po k. $49,500. 

A. Šimkus.
GAGE PARKE

6 k. mūr. bungalow (galimybė pa
daryti 3 mieg.). Plytelių virtuvė ir 
vonia. 33 pėdų sklypas. Gazo šild. 
Garažas. $18,500.

Didesnei šeiniai 7 k. mūrinis (4 
mieg.) mod. virtuvė lr vonia. Gazd 
šild. TV kamb. rūsy. Garažas. $18,900

KITUR. 2 augštų medinis 2-6 ir 3 
kmb. Cottage. 50 pėdų sklypas su 
$135.00 mėnesinių pajamų ir savinin
kui butas. Alunilnum langai, garažas 
pilna kaina $16.000/

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše lr Įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS
Real Estate — Insurance — Reniais 

Notary Public 
5916 So. VVestern Avė. 

PRosp. 8-2234
<xxxxxxxxkxxh>o<><x>o<><>ckxxx><>

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

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC

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

Vienas kelias turėti tikrą

draugą tai būti vienam.

— Anonimas

KKAL ESTATE

mūr. :t bt. kraut. c. š. gar. — 22,400 
mūr. 3 bt. išdek. c. š. gar. — 24,500 
med. 2 bt. c. š. gar. g. stovy — 15,200 
mur. (i kb. naujas, lld. lot. — pigiu!, 
fra pigių ir pelningų namų surašau

A. BUDRECKAS, Realty
4081 Archer Avė- LA 8-3384

MAKųrmt: parke:
Mūr. bung. (i kuuib. arti parko, 

centr. guzu šildytu, .reikia parduoti 
šių saVaitę.

BRIGHTON PARKK:
Mūr. 2 po 4, centr. šildymas, arti 

susisiekimo. Nebrangus.

GAGE PARKE:
Mūr. 5 butai, ,po 4 kamb. centr. 

šildymas, gražiai atrodo iš lauko, 
ihodern. Įrengti butai. Geros paja
mos.

Turtine visokio dydžio namų ir 
Įvuir. biznių. Parūpiname paskydus 
lengv. sulyg.

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

Med. 2 a.. II a. 5 dideli kamb., 
centr. šild. angį., garažas. $14,500.

Kampinis mūr. namas ir krautuvė. 
Gerai einantis biznis Brighton Park 
centre. Prie kraut. 4 k. butas.

Med. 2 a. 3 būt., šild. rad., alyva. 
Pajamų $210 mėn.
Mūr. 2 a. po 6 a. cent. šild., sklyp. 
31 pėdų, garažas. $28,000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avo.
Tet CUffside 4-74&O; Res. 

VArds 7-204S *

CICERO. Įmokėdami $3,000 ^>irk 
site gerą 6 kamb. bungalovv. Apy
linkėje 16th ir Austin Blvd. Nau
jas karštu vand. alyva apšild. Ga
ražas. Židinys. Tuojau galima už- 

i imti. Tuščias. Raktą gausite pas
SVOBODA, 6018 Cermak Rd. 

BIshop 2-2162.

6 KAMB. MODERN. BUNGA- 
LOtV. Apylinkėje Keeler ir 26th 

;St. Karštu vand. apšild. 2 autom, 
mūr. garažus. $18,900. SVOBO- 
DA, 8739 W. 26th St. LAwndale 
1-7088.

MARQVETTE 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 sklvpas. Geras namas. Kaina 
$47.000.

GAGE PARKE
šviesių plytų kampinis. 7 po. 4 

kamb. 2 autom. mūr. garažas. Centr.
iild. Prieinama kaina.

Prie 64-tos ir Union Avė. 8 hutų
mūr. Naujas centr. šild., alyva.
$7,800 pajamų. Kaina $31,600.

Mūrinis — 4 po 6 kamb. Ant 60 
pėdų sklypo. 3 kamb. ’,cottage". 2 
autom garažas. Centr. šild. $3,400 
pajamų. Mažos išlaidos. Kaina. 
$24.500

VENTA
4077 So. Archer Avė 

LAfavette 8-8881

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
staigųjį pet sant ar parduodant. Jū 
sų laukia greitas ir teisingas patar- 
lavintas

NORVILĄ
KKAI. ESTATE SALĖK 

Ž6OO W 59th St. Tel. PRospect 8-5454

Parduodamas mūrinis namas — 
krautuvė tinkanti bet kokiam bizniui 
ir 5 kamb. butas užpakalyje. Pilnas 
rūsys. Centr. apšild. alyva. 2 autom, 
garažas. Susitarimui apžiūrėti skam
binti REpubllc 7-7265.

LYONS. 7 kamb. Ranch stiliaus 
namas. Gazu apšild. Garažas. Skly
pas 60x173 pėdų. Plytelių vonia ir 
virtuvė. 5 m. senumo^ $18,900.

SVOBODA, 6013 Cermak Rd.

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpubllc 7-9400

ĮSIGYKITE DABAR !

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiuiiiiuiiinrjiuiiiiuuiiuHininimiiuMiKiiitiNiiiit ’untuiiiii*

“Perskaitęs šią knyga, nesijausi 
praleidęs veltui laiką,, bet su švie
siu prisiminimu širdyje jiešfeosi 
ko nors panašaus” — išsireiškė 

, vienas skaitytojas.
R. Spalio

Didžiosios atgailos
Novelių rinkinys.

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

I

i ši novelių rinkinį galit įsigyti 
Drauge. Kaina $3.50. Užsakymus 
ir pinigus siųskit:

DRAUGAS. 4545 W68rd St. St. 

Chicago 29, III.

BUILDING.& REMODELING

SNauji namai, garažai, įvairūs pataisy-1 
Jino, pcrtvarkvmo (remodeling) darbai)

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

J1327 S. Campbell Av., Chicago 32, III.i 
) Tel.: YArdz 7-9675 arba CL 4-7450}

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL OONTRACTOB 

Stato rezidencinius ir komerdniua 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus į išrūpina statybos 
kreditus Skamb. vak VI 7-4229 

Namų tel. BIshop 7-3344) *
3737 tteut 43rd Mirė

Namų statyba, (vairūs pataisymai 
ir pardavimas, jei nerite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus Ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 9-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien lr sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515 
Nolton, \VUIow Springs, nt

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

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2799 nuo 9 vat 

ryto lkl 7 vai. vakaro
Tel. OLympic 2-5191 nno 9 vat 
vakaro lkl 11 vai. vakaro

i LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Builders Gen. Oontractom 

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

Namų Įkainavimas ir Įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės lr buto telefonas 

PRcspect 8-2019 
"5 6800 SO CAMPBELL AVĖ 

Chicago 29. DL

f&NUOMUOJAMA — FOR RENI

NAMU SAVININKAI!
* I’b pininkanjame batų išnnomavi 

mm. Patarnavimas veltui Turim* 
lanktanėių.ių sąrašą

VARPAS Real Estate
59111 So. Western. PKospect S-22S4

IŠNUOMUOJAMAS 3 KAMB-
BUTAS 2-me augšte.

6602 South Fairfield Avė.

PROGOS — OPPORTUNITIES

PAltDl ODAMAH NAMAS IR MAIS
TO KRAUTUVE. Geras biznis. Geroj 
vietoje. Brighton Parke. Apžiūrėti 
galima kasdien; sekmad. iki 12 vai. 
lito S. Mnph'vvood Avė.

Iš priežastie* ligos, pigiai par
duodama taverna 
5000 W. I4th SL, Cicero, Illinois

Parduodama MAISTO KRAUTU
VE su visais Įrengimais. 5 kamb. bu
tas užpakaly. Alyva apšild. -Prieina
ma nuoma. 7200 S. Campbell Avė. 
REpubllc 7-7265.

ĮSIGYKITE dabar

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 

mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai lr 
dail. Vl. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kainš $1.50.

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
(

A. Stančlauskas instoliuoja vi
sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) lr atliek* 
riaus skardos darbus

1546 S. 49th Court, Cicero
Tel. OLympic 6-0775 ano 8 vai. 

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

OLympic 2-6752

MET. APDRAUDOH AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi 

lių finansavimas Notarlatas Valsty 
bės patvirtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitu* 
pasiteiraukite pas mua.

JONAN KIRVAITI* 
VVAlbrook S-M71

INTERSTATE INH1TRANUE AGENCY 
610* N. Ashland Avc., Chicago SS. IH

Skelbkitčs “Drauge”

HELP W ANTED EEM ALE

Reikalinga moteris 
BENDRAM NAMŲ RUOŠOS 

DARBUL
Dirbti 4 vul. Į dieną per 5 dienus, 

urbu 3 pilnus dienus. Nuolatinis 
du rbas. Reikalinga nors kiek kalbėti 
ungliškai. Palos Purk, III.
________Tel, Gibson 8-1543

STENOGRAPHER
Sales Department Work. 

Mušt be able to write own 
letters. Excellent working 

conditions. 5 day week 
LEAF BRANDS, Inc. 

1155 No. Cicero 
Neil Cashman 

ESterbrook 8-6000

LABORATORY
TECHNICIAN

Routine analysis, moisture 
tests, fasts, etc.

Some high school chemistry. 
Advancement.

Food processing plant. 
EStebrook 8-6000

Mr. Neis

MODEL
CLERK

! LITE TYPING 
TRAINEE

I '

Interesting and diversified 
position, will train poised 
young lady with 34 b., 27 
in. waist, 37 in. hips, for 
designers' model Mušt have 
clerical aptitude and lite 
typing skili. Generous start
ing salary. Excellent work- 
ing conditions. Cafeteria, 
profit sharing plūs many 
employee benefits. For appt. 
call Miss M. Cole, SEeley 
3-5110, ext. 342.

The FORMFIT CO.

400 S. Peoria
Reikalinga moteris pardavėja, 

iki 29 m. amž., dirbti maisto krau
tuvėje. Pageidaujama kad kalbėtų 
— angliškai, lietuviškai, lenkiškai 
ir hj^oslaviškai. Tel. Virginia 
7-7860._____________________  ■-

" HELP W ANTED —’ MEN "

TRUCKER
No experience needed, will 
train energetic young man 
for receiving department, 
trucking and stock work. 
Mušt be draft exempt in 
good health.

EXCELLENT W0RKING 
CONDITIONS

PROFIT SHARING, PLŪS 
MANY EMPLOYEE 

BENEFITS

CALL MISS COLE
SEeley 3-5110

The FORMFIT Co. 
400 S. Peoria

Cost Department
TRAINEE

College graduate or high scfaool 
student with experience in 
factory cost accounting.

Age 30 or under. 
Excellent opportunity.

LEAF BRANDS, Inc.
1155 No. Cicero 
Neil Cashman 

EStebrook 8-6000
"TlBM TAB OPERATOR
Experienced with 403, 604, 602, 
519. Should be able to wire board 
Capable of assuming supervisorv 

responsibility in reasonable 
period of time.

New IBM instalation starting 
with order and billing.

LEAF BRANDS, Inc.
1155 N. Cicero — Neil 
Cashman, ES. 8-6000



t

Trečiadienis, 1857 spalio 30 DTENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILUNOIS

SKAUTAI
(Atkelta iš 2 pusi.)

— Kurpi Vytis Chieagos skyr 
naujon valdybon išrinkti senj. 
Sigitas Banaitis — pirm., 1546 
N. LaSalle Str., Chicago 10, III., 
fil. Vytautas Černius, senj. Ri
mas Dainauskas, fil. Raimundas 
Korzonas ir fil. Zigmas Viskan
ta. i

— | New Yorko skautų vaka- i 
rą spalio 12 d. atsilankė didelis 
būrys Nevv Yorko ir apylinkės 
visuomenės. Skoningai paruoš
tą programą įdomiai pravedė 
valt. L. Karmazinas. Ją atliko 
skautų vyčių oktetas, vadovau
jamas muz. M. Liuberskio, tau
tinių šokių grupė, pianistė si. D. 
Audėnaitė, aktorius ir akorde
onistas valt. L. Karmazinas ii 
ps. R. Kezys atliko melodekla
maciją, palydint oktetui. Po 
programos įvyko skautų tėvų ir 
rėmėjų susirinkimas. Čia po pra 
nešimų ir diskusijų buvo išrink
tas sekantiems metams tėvų ir 
rėmėjų komitetas šios sudėties: 
Rimavičienė, Maurukas, J. Mont 
vila, eta. Br. Nemickas, dr. E. 
Noakas, Svalbonas ir P. Ulėnas. 
Pilna salė jaunimo, kurio buvo 
atvykę net iš VVorcester, Mass., 
ir Hartford, Conn., linksminosi 
iki 1 vai., grojant R. Butrimo 
orkestrui.

— Nevv Yorko skautai,-ės sa-

APKLAUSINETl LIUDININKAI

Po liudininkų apklausinėiimo išvedamas iš Japonų teis
mo JAV karys Girard, kuris kaltinamas japonės moters mir
tinu sužeidimu, kai ši ėjo pasirinkti spalvoto metalo laužo j 
karinį rajoną. Drauge su Girard eina japonas yertėjas ir maj. 
Levin. Sprendimas bus laipkričio 15 d. (INS)

tų vyčių kand. Lapinų būrelis- 
laimėjo II vietą; o Lokių skil
tis — trečiąją. Abiems viene
tams įteiktos atitinkamos gar
bės gairelės. Rajono vadas kal
bėjo apie tautinę stovyklą, į-

iių miestelis su lietuviška Sv. 
Liudviko parapija. Šios parapi
jos klebonas po uolaus ir rūpes
tingo pasiruošimo spalio 20 d. 
iškilmingai atšventė savo para
pijos 50 metų sukaktį. Ta proga

svečiai dalyvavo iškilmingose pa 
maldose Sv. Liudviko bažnyčioje Į 
ir taip pat parapijos šventės mi- ( 
nėjime ir vaišėse su turininga 
programa Šv. Stepono pa rapijos 1 
salėje ShenanJoah mieste.

I * I
Reikia pastebėti ir įvertinti,! 

kad kun. J. Neverauskas ypač j 
uoliai ir gražiai išleido parapijos 
jubilėjaus knygelę su tikrai įdo
mia ir smulkia parapijos istori
ja. Pagal paduotas žinias Šv. 
Liudviko parapiją suorganizavo 
ir įsteigė kun. Antanas Milukas 
1907 metais. Bet jau 1871 metais 
šioje apylinkėje gyveno gana 
didelis skaičius lietuvių, kurie ei 

o šv. mišių išklausyti į Sh. 
nandoah ir luananoy City.

Po kun. A. Miluko (1907 — 
1908) šioje parapijoje klebona
vo kun. S. Pautienius, kun. J. 
Tiškus, kun. A. Alauskas, kun. 
A. Degutis ir dabartiniu metu — 
kun. Juozas Neverauskas. Taip 
pat jubilėjinėje knygelėje yra pa 
minėta dar 18 kitų kunigų, kurie 
viena ar kita proga dirbo šioje 
parapijoje.

Praėjusiais metais kun. J. Ne 
verauskas pataisė ir perdažė baž 
nyčią ir kleboniją taip, kad šian 
dien galima jausti ir matyti di

delį uolumą parapijos klebono ir 
parapiečių šioje mažoje, bet gar 
bingoje Šv. Liudviko parapijoje. 
Šia proga kunigai, parapiečiai ir 
svečiai linki ku.i. J. Neveraus- 
kui ir jo parapijai daug Dievo 
palaimos. X. X.

Manehester, Conn.
Metinis Conneetieut apskriies 

Moterų Sąjungos suvažiavimas 
Moterų Sąjungos Conn. apskri 

ties metainis suvažiavimas^ įvyks 
lapkričio 3 d. 1:30 vai. lietuvių 
svetainėje, Golway Str., Man- 
chester, Conn.

Šio suvažiavimo darbotvar- 
kėje bus svarstomi praėjusio sei 
mo nutarimai, trijų apskričių ge 
gūžinės pranešimas, naujų narių 
verbavimo reikalas ir daug kitų 

, reikalų, kurie liečia mūsų orga
nizaciją.

K. Žilinskienė, pirm., 
M. Jokubaitė, rašt.

lautojų, susirinkusių iš visos
I Venezuelos kraštų. Stovyklai 
daugiausiai talkininkavo stu
dentai R. Kuzavinis. R. Suba
čius ir R. Ramanauskas. Litu
anistikos pamokas dėstė moky- 

1 to ja Malmintavičienė ir stovyk
los užbaigimo šventei paruošė 
gražų patriotinio turinio muzi- 
kalinį vaidinimėlį Vaikučių tė- 
,vai ir svečiai buvo labai pa
tenkinti ir pageidavo, kad to
kios stovyklos būtų suorgani
zuotos ir mergaitėms.

kios vasaros atostogų stovyk
los belieka vienintelė priemonė 
įkvėpti vaikučiuose lietuviškos 
dvasios.

GUŽAUSKŲ
BEVERLV HILLS GĖLINYČIA
Goriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2443 VVest 63rd Street 
Telef. PR 8-0833 lr PR 8-0834

Nesant visoj Venezueloj nė Perskaitę “Draugą” duokite 
vienos Vargo mokyklos, šito-1 jį kitiems

'.V
r Ji” # . .

vykstančią 1958 m., skatino jieš vietiniai kunigai, parapiečiai ir1
vo vasaros Vydūno stovyklai pri koti priemonių skautavimui pa- 
siminti išleido vienkartinį 13 psl. gilinti ir įprasminti. Diskusijo- £ 
rotatoriumi spausdintą leidinėlį. ge įgkelta įvairių klausimų tun- 
Čia patys skautai ir skautės up- į0 įr 8ąjungos veiklai pagyvin- į 

rašo įvairius stovyklos gyveni- mielo susitikimo su vado-
mo aspektus proza ir eilėmis, in vaįg posėdyje, rajono vadas dar i 
formuoja apie stovyklos progra atsilankė ir skautams remti ko-,

ra

mą ir atliktus darbus, yra keli 
piešiniai, juokų iš stovyklos gy
venimo, stovyklą aplankiusių sve

miteto suruoštan baliun. 

Melbourno Džiugo tuntas rug-
čių — Lietuvos gen. kons. J. 8ėj° 22 d. Šv. Jono parapijas sa-

Budrio, LLK pirm. V. Sidzikau3 
ko, pa. kun. J. Pakalniškio 
sveikinimai ir kt. Laikraštėlyje

lėje suruošė bendrą sueigą. Jo
je skautiškos spaudos platinto
jams L. S. Seserijos Australijos

bendradarbiavo ir techniškus vadeivė Ir. Laisvėnaitė įteikė 
darbus atliko D. Alytaitė, R. A- skautų spaudos platintojams 
rūnahė, D. ir J. Audenaitės, A. ? Psktn- v- Valkūnui ir senj. A. 
Noakaitė, L. Šileikytė, Kr. Škė- Žilinskui rajono vadijos dova-! 
mąiXęwę. Ulėpąitė, R. Kezys, R. nas už nuoširdų darbą spaudos 
Klivecka ir J. Ulėnas. į va JuJe- Savo žodyje tuntininkas i
_ Liet. Stud. S-goje veikia Psktn- E. Pankevičius pabrėžė

spaudos reikšmę ir įvertino pla
tintojų darbą. Po oficialios da
lies sekė nuotaikingas laužas.

SKS

šie A. S . S. nariai: Romas Ke
zys yra L. S. S. visuotinio su
važiavimo, įvykstančio New Yor 
ke, rengimo komisijos pirminin
ku; komisijoje nariu yra taip Į — --——
pat ir Jonas Ulėnas. Į Urbanos Maizeville, Pa. 
skyriaus valdybą yra išrinktos _
Gražina Stepaitytė ir Dalia Ver-» sukaktis

bickaitė. Kanados L. S. S. Toron Netoli nuo Shenandoah ir Ma
to skyriaus valdybon išrinkti a-, hanoy City yra mažas angliaka- 
kademikai skauti Vasar. Bersė-į 
nas, Liuda Kuolaitė, Dalia Mei-1 
lutė ir Kęstutis Šalkauskis.

Anšros tunt oskautai Syd- 
nėjuje, vadovaujami psktn. A.
Pluko, gražiai garsino Lietuvą, 
televizijoje. Jų pašoktas Oželis J Į 
buvo vertas pasigėrėjimo.

— Dr. Milda ir St. Budriai nu ] 
pirko 20 biletų į Margučio kon
certą A. S. S. Chicagos skyriaus Į 
nariams.

A. A
POVILAS EIGERDAS

Gyveno 3240 S. Union Avo.
Mirė spalio 27 d., 1957, 9 v. 

ryte. Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 50 m.
l’asiliko dideliame nuliūdi

mo draugai ir pažįstami.
Laidotuvėmis rūpinasi Jonas 

Stulas ir jo žmona Phyilis.
Kūnas pašarvotas Antano M. 

I’hillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituaniea Avė.

Laidotuvės Įvyks ketvirta
dienį, spalio 31 d.. Iš koplyčios 
9:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Sv. Jurgio parapijos bažnyčią., 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sieią.. Po 
pamaldi, bus nulydėtas į Sv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę DRAUGAI
l,aidotuviŲ direktorius Anta

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

~fi ’• I

VEHECUELOJ
— Kun, A. Perkuma® Cara- i

i eas’e vasaros atostogų metu tė-! 
. vų saleziečių patalpose suorga- i 
nizavo jau IV berniukų stovyk-I 

i lą, dalyvaujant apie 40 stovyk-Į

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SA VININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street 
Tel — CEdarcrest 3-6336

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

A. t A.
ALEKSUI JAKUBAUSKUI staiga mirus,

jo žmoną Liuciją, sūnų Aleksą ir dukterį Liuciją liū
desio prislėgtus nuoširdžiai užjaučia ir kartu liū
di '

TERESE LUŠIENfi IR V. J. IR P. PETRAUSKAI

A. f A.

ALEKSUI JAKUBAUSKUI 
mirus, jo žmoną Liuciją,, dukterį Liuciją ir 
sūnų Aleksandrą didžiai užjaučia ir kartu 
liūdi

Korzony šeima

——UM—Wl. j I III , IWI III llim^mSSmmWWmmmmmWBamMBmmWmmmmmmK

Mūsų skyriaus nariui
ALEKSANDRUI JAKUBAUSKUI

jo tėveliui a.a. Aleksandrui Jakubauskui mi
rus, reiškiame gilią užuojautą.

Akademinis Skautų Sąjūdis, Chicagos Skyrius

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 80. Westera Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpubUe 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie syvuna kitom m Imto daly m: gausime 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

MŪSŲ SKAUTAI 
AUSTRAIJJOJE

Egzilinių skautų taryba, ku
riai priklauso estų, latvių, lenkų, 
lietuvių, ukrainiečių ir vengrų 
skautiškasis jaunimas Australi
joje, šiomis dienomis Sidney Pa- 
dington Town Hali surengė tarp 
tautinį balių. Iš kiekvienos tau
tybės dalyvavo po 60 asmenų. 
Salė ir stalai buvo dekoruoti vi
sų tautų vėliavomis. Kiekviena 
tauta savaip pasirodė. Lietuviai 
skautai, vadovaujami psktn. A. 
Plūko ir vyr. skltn. A. Vasario, 
pašoko Oželį.

LSS Australijos rajono vadas 
v.s. Ant, Krausas rugsėjo 21 d. 
aplankė pastaruoju metu išau
gusį į tvirtą vienetą su 128 na
riais Aušros skautų tuntą Syd- 
n'ėjuje. Tunto vadijos posėdyje 
jis pasveikino tuntininką v. s. 
V. Kišoną jo pakėlimo į vyresn. 
skautininko laipsnį proga, padė
kojo tpnto kapelionui kun. P. 
Butkui už gražų bendradarbia
vimą ir nuoširdžią veiklą skau
tams. Taip pat įteiktos rajono 
vadijos vardu skautų spaudos 
■vajuje laimėjusiems dovanos. 
Individualiai daugiausia išplati
nusiam Australijoje (“Skautų 
Aido” — 44 ir "‘Mūsų Vyčio" —' 
47) senj. J. Vizbarui “tremtiniu 
ko” **$kt. Aido" pilnas komp- 
iektaiHr skautų albumas. Skau-

JUOZAPAS VALUCKI
Gyveno 1521 N. Bell Avė. Tel. ED 4-3646

Mirė spalio 27 d., 1957, 12:15 v. p. p. sulaukęs pusės am.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš šakių apskr., Plokščių parapijos. 

Buizų kaimo. Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Benediktas, marti 

Lucija, brolis Antanas, sesuo Marijona Beržinskienė, jos vy
ras Juozapas, jų duktė Juozafina, jos vyras Antanas Andru- 
kaitis, pusbrolis Antanas Valucki ir jo žmona Elena, pusse
serė Agota, Klioštoris, jos vyras Antanas, kiti giminės, drau
gai ir pažjstami. Lietuvoje liko sesuo Petronėlė.

Priklausė Chicagos Liet. Draugijai, S.L.A. Kp. 226.
Kūnas pašarvotas koplyčioje 3337 West North Avenue.
Laidotuvės įvyks ketvirtad., spal. 31 d., iš koplyčios 8:30 

vai. rylo bus atlydėtas į šv. Mykolo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvvks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiert) kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, marti Ir kiti giminės.
L-’idotuviu direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad š. m. spalio mėn. 28 diena, 4 vai. po pietų, mi
rė mūsų mylimas vyras ir brolis

ANTANAS PABEDINSKAS
Gyveno: 287 Indiana Rd., Toronto, Ont., Ca

nada. Mirė Toronte, ligoninėje.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spalio m. 31 

d. Iš koplyčios 10 vai. ryto bus atlydėtas į Pri
sikėlimo parapijos (Tėvų Pranciškonų bažnyčią.

Giliai nuliūdę: žmona Bronė, sesuo Ona, bro
lis Kazys su šeima ir kiti giminės.

Dėl informacijų skambinti namų telefonu To
ronte ROgers 7-0074; Chicagoje telef. CLifside 
4-2191.

Brangiam broliui
A. f A.

ALEKSANDRUI mirus, .- 
Jurgio ir Viktorijos Jakubauskų šeimai gilią 
užuojautą reiškia

Taraševičiai ir Abromai

ANTHONY B. PETKl IS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 SO. WESTERN AVĖ 1410 SO. 50th AVĖ

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

TOvvnhall 3-2108, 3-2109

TROOST - PACHANKIS MONUMENTS
* I

JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vice-President

6819 So. VVestern Avė. Tel. GRovehill 8-3745

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

1 Ambulansų patarna- Mes turime koplyčiaal
1 vimas dieną ir nak- ■m' v s o s e Chicagos lr

I tį. Reikale š a u k t i _ • R°8e,ando. dalyse i
i mus. tuojau patarnaujame. |

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. LAfayetto 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3397 S. UTUANICA AVĖ. Tel VArds 7-3401

John W. 
Pach&nkta

Chester
Vitkauskas

Į paminklų patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname ' 

transportaciją automobiliu. *

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

IŠHUUNKITK PAKAK — BUS PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJfcl 
JOKIO IMOKJMIMO. si .MOKĖKITE KAPINIU DIENOJE.

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą”, 
'asinaudokite “Dranga” flassified skyriumi

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HALSTED STREET TeL Y Arde 7-1911

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. SOth AVĖ.. CICERO, lll Tel. OLympic 2-1003

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

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

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. SOth Avė. OLympic 2-5245 ir TOvvnhall 3-9687
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X Lietuvių Demokratų lygos 
susirinkime Aleksandras G. 
Kumskis liko vienbalsiai indor- 
suotas Cook County komisio- 
nierium ateinančiuose 1958 m. 
rinkimuose.

X Cinrllonio galerija ir Joje 
vykstanti rudens apžvalginė 
meno paroda susilaikė didelio 
pasisekimo: pirmomis dienomis 
jau aplankė virš 400 žmonių ir 
nupirkti 3 paveikslai — A. Var
no, A. Rūkštelės ir J. Pautie
niaus. Čiurlionio galerijos ir 
joje vykstančių parodų paveiks
lai yra L. A. Menininkų klubo 
apdrausti nuo įvairių nelaimių 
20 tūkst. dolerių sumai.

Čiurlionio galerijoje ruošiasi 
ir numato turėti savo atskiras 
meno parodas šie dailininkai:

Al. Kumskis pereituose rin- M. Šileikis. A. Skupas ir J. Lū
kimuose kandidatavo į Sanitary' kosh, J. Pautienius, VI. Vaite-
District Trustee, ir kadangi jam 
kaipo vienam iš kandidatų bu 
vo priskaitoma daugiau balsų

kūnas, J. Paukštienė ir E. Mar
čiulionienė, A. Rųkštelė, A. 
Varnas; New Yorko: P. Puzi- i

negu kitiems demokratų kandi-įnas’ C. Janušas, W. Witkus, B. 
datams, Chicagos lietuviai de- Gedvilienė ir E. Krasauskas; 
mokratai vėl drįsta jį remti ir a- a- J- Kaminsko, a. a. Ign. 
pateikė jo pavardę Mayor Rį. Šlapelio pomirtinės parodos; ve- 
chard J. Daley dėl pripažinimo.

Mažos tautos žmonės visuo
met turi kovoti už mažiausius' lėno pomirtinės parodos. Mūsų

damos derybos dėl atskiros pa
rodos V. Jonyno, A. Galdiko ir 
J. Pautieniaus bei a. a. P. Kiau-

Bostono St. Dariaus Postas Amerikos Legiono parade, Atlantic City, N.J., 1957 m. rugsė
jo 16 d. Postui vadovauja Bronius Kontrimas. Lietuvos valstybinę vėliavą neša inž. Aleksan 
dras J. Chaplikas.

valdžioje pripažinimus, ir nors 
Chicagoje lietuvių skaičius di
delis, mūsų pasireiškimas vie
šoje politikos visuomenėje ne
padaro didelės žymės, 
viams nuolatos reikia
tvirtai pasiryžus, kitaip būsime 
pamiršti.

X Balfo Chicagos apskrities 
valdybos posėdis įvyko Holly- 
wood salėje, kur pirm. kun. St. 
Šantaras ir sekr. Pr. Bičiūnas. 
Buvo pranešta ižd. Igno Dau- 
kaus, kad Balfo koncertas Ma
rijos mokykloje davė pelno apie 
$700, kurie paskirti Sibire esan
tiems lietuviams sušelpti: vais
tais, rūbais ir avaline. Numa
tyta rūbų rinkliava visoje Chi
cagoje lapkričio mėnesį. Jas 
rengs kiekvienas Balfo skyrius 
atskirai, nes vienu laiku neįma
noma padaryti. Numatyta ir pi
niginė rinkliava pravesti ir tuo 
reikalu plačiai kalbėta A. Dzir- 
vono, A. Gintnerio, F. Sereiči- 
ko, O. Krikščiūnienės, J. Keru- 
lio, P. Mažrimo ir kitų.

X šeštadieninė Lituanistikos 
mokykla prie Aušros Vartų pa
rapinės mokyklos jau veikia. 
Pamokos vyksta šeštadieniais 
nuo 9 vai. ryto. Mokyklos vedė
ja yra mok. Bielskienė. Yra 
daug mokinių, lankančių mo
kyklas, kuriose nėra lietuvių 
kalbos pamokų. Tokių mokinių 
tėvų pareiga savo vaikus leisti 
į minėtą šeštadieninę mokyklą. 
Reikia apgailestauti, kad ją da
bar telanko tiktai apie 20 mo
kinių, kurių tarpe apie ketvir
tadalis yra čia gimusių ir augu
sių tėvų vaikai. O kur kiti trem
tinių tėvų vaikai?

X Tėvų jėzuitų statybos fon
dui vakarienė įvyks Jaunimo 
Centro salėje, 5600 South Cla
remont Ave., Chicagoje, sek
madienį, lapkričio 10 dieną, 5 
valandą vakaro. Kvietimus ga
lima gauti: Karvelio krautuvė
je, 3322 S. Halsted St., Rama
nausko krautuvėje, 4559 South 
Hermitage Ave., “Marginiuose”, 
2511 West 69th St., Jankaus
kienės krautuvėje, 3328 South 
Lituanica Ave. Auka $3.

jaunieji dailininkai taip pat 
ruošiasi savo atskirai parodai. 
Be to, daromi žygiai suruošti 
pabaltiečių ir kitataučių meno

Lietu- parodas. Šis parodų planas ap- 
kovoti ima 57/58 m Nuo 16 lapkri

čio —' 2 gruodžio vyks Br. Mu
rino paroda.

X Bridgeporto, Marąuette 
Parko, Cicero ir Brighton Par
ko L. B. moksleivių tautiniai 
ansambliai, kaip pirmieji lietiii- 
vybės išlaikymo židiniai, jau 
pradėjo savo darbą. Reikia pa
žymėti kad prie1“ Bridgeporto 
ansamblio yra priskirta ir 18 
lietuviu kolonijos jaunimas, o 
prie Brighton Parko — Tovvn 
of Lake. Ansamblio vadovai: 
Bridgeporto — muz. A. Skridu
lis, Marąuette Parko — Mačiu
lis, Cicero — Remys ir Brigh
ton Parko — Jauniškis. Dabar 
laukiama iš tėvų pareigos sa
vo vaikus siųsti į ansamblius ir

X Prof. M. Krikščiūnas, švie
timo tarybos pirmininkas, kun. 
J. Borevičius SJ, LB Chicagos 
Apygardos .vicepirmininkas ir 
švietimo reikalams vadovas, J. 
Kreivėnas, buvęs pradžios mo
kyklų inspektorius — LB Kul
tūros Fondo pirmininkas, lan
ko lituanistines pradžios mo
kyklas Chicagoje. Jau aplankė 
Marąuette Parko, kur dėsto li
tuanistinius dalykus kan. V. 
Zakarauskas, Town of Lake — 
Šv. Kryžiaus parapijos, kur mo
kytojauja Tarulienė, 18 koloni
jos, kur mokytojauja kun. St. 
Šantaras ir Bridgeporto — 
mok. Tarulienė. Artimiausiu lai- 
ki' bus aplankytos lituanistinės 
mokyklos ne tik Čikagoj, bet ir 
esančios LB Chicagos apygar
dos ribose. Kiek teko girdėti, 
lankymo išvados ir pasiūlymai 
bus pateikti bendruomenės or-

CHICAGOS ŽINIOS
Turtingiausias čikagietis
Žurnalas “Fortune” skelbia, 

kad turtingiausias čikagietis 
esąs John D. Mac Arthųr, kurio 
turtas galįs siekti iki šimto mi
lionų dolerių. Jis yra preziden
tas ir vienintelis savininkas 
Bankers Life & Casualty ben
drovės, 4444 Lavvrence Ave.

Turtingiausia Chicagos mo
teris esanti Mrs. Chauncey Mc- 
Cormick. Jos turtas galįs siek
ti iki dviejų šimtų milionų do
lerių. Daugiauąia turto ji pa
veldėjo iš savo senelio William 
Deering, kuris įsteigė Interna
tional Harvester bendrovę. Šią

juos remti materialiai ir mo-. ganams bei paskelbti viešai
raliai. spaudoje.

Nuoširdžiai dėkojame!
Lietuviai jėzuitai nori išreikšti nuoširdžią padėką 

už malonų dalyvavimą jų naujai pastatyto Jaunimo Cen
tro atidaryme visų pirma didžiai gerbiamam Lietuvos 
Konsului Dr. P. Daužvardžiui ir poniai, prakilniems pre
latams Ignui Albavičiui, Jurgiui Paškauskui ir Damazui 
Mozeriui, Lietuvių Marijonų atstovui T. Miciūnui, Lie
tuvių Saleziečių atstovui T. Indriūnui ir gerb. dvasiš
kiai. Taip pat dėkojame gerbiamiems visuomenės at
stovams, visiems dalyvavusiems ir mielajam jaunimui, 
kuris išvakarėse nuoširdžiai padėjo paruošti salę ir šven
tės metu taip gausiai dalyvavo. Ypatingas dėkui priklau
so mūsų mieliems menininkams už puikią meninę dalį: 
poniai Prudencijai Bičkienei, p. St. Citvarui, p. VI. Bal
trušaičiui, p. VI. Jakubėnui, Chicagos Lietuvių Vyrų 
chorui ir Manigirdui Motiekaičiui. Jei per klaidą būtu
mėm ką nors šventėn nepakvietę ar šventės metu atatin
kamai nepagerbę, nuoširdžiai prašome atleisti.

TĖVAI JĖZUITAI

X Aurelija Lingytė, gražiai 
besireiškianti Melrose Parko 
lietuvių kolonijos lietuviškoje 
veikloje, yra Lietuvos krepšinio 
pergalių 20 metų sukakties mi-

X Karių šeimų Birutės dr-ja
pareiškė L. B. Chicagos Apy
gardos valdybai, kad ji nori ko
lektyviai įsijungti j Lietuvių 
Bendruomenę, kaip atskira or
ganizacija. šitą jų pareiškimą 
jau svarstė Apygardos valdyba 
spalio mėn. 21 d. savo posėdy-

kinti. Kartu valdyba sveikina 
minėtąją karių šeimų “Birutės”

X St Orablbmskss, 2221 W i™’'*0 » J“ narM'
Cermak Road, kaip Amerlitį į’1™’* organizaciją ku-
Supplle. Co., CL 4-4273, Balfo ri ("U™** i
posėdyje pasisiūlė padėti Sal. "4 bendruomenė, organizaciją, 

pos darbuose talkininkauti. Ji- X Kun. Petras Gedvilą, Ne- 
sai dabar turi siuntinių per- kalto švč. P. Marijos parapi- 
siuntimo kontorą j Lietuvą ir Į jos vikaras, grįžta į Great Falls 

kitur. Asmens, kurie savo siun- dieceziją Montanoje, kur jis 
tinlus nukreips per jo vedamą buvo 2 m. klebonu prieš atvyk -
įstaigą, jisai žadėjo duoti Balfui 
10% pašalpos, kaip auką Bal
fui.

Gavo pilietybę klauzūroje
Net 81 m. amžiaus turinti 

senutė, liguista ir akla vienuo
lė, gyvenanti klauzūruotame 
klaričių vienuolyne, 5245 So. 
Laflin, Chicagoje, gavo piliety
bę. Ji per 61 metus nebuvo iš
ėjusi iš vienuolyno ribų ir pat
sai teisėjas buvo atvykęs į 
vienuolyną, kur ties klauzūros 
slenksčiu priėmė jos priesaiką.

Lietuviai myli Mariją
Chicagos lietuviai įgijo Fati

mos Dievo Motinos statulą, ku
ri yra vežama iš vienų namų į 
kitus ir vyksta Marijos garbi
nimas šeimose. Statulos vežio- 

1 jimu rūpinasi Albertas J. Sla- 
kis, 3331 So. Union (telefonas 
YArds 7-8742). Statula atve
žama šeštadieniais ir būna toj 

i pačioj šeimoj per visą savaitę.
Vakarais susirenka kaimynai, Prie teisėjo ji buvo privežta 

I artimieji ir visi bendrai kalba ’ vežiojamoje kėdėje. Ta sesuo 

rožančių. Jeigu kurioje Seimo- turi 4 pėdas 9 colius augščio 
je yra kas ir dieną namuose pa-1 ir tesveria 91 svają. Į vienuoly- 
silieka, tada dažnai ir po pietų ną ji įstojo turėdama 19 m. 
kalbamos bendros maldos. Yra į amžiaus.
išspausdinti specialūs paveikslė
liai Marijos garbei su lietuviš
kai išversta maldele.

Ištraukė moterį

Miesto pensijų fondas»
Iš piliečių mokesčių sudary

tas Chicagos miesto pensijų 
fondas 1958 metų biudžetą nu
mato $3,091,000 didesnį negu 
šiais metais. Iš viso iš to fondo 
sekančiais metais bus išmokėta 
policininkams $7,791,000, mies
to tarnautojams — $8,280,000, 
teismų tarnautojams $471,000,

vasarą “Ladies Home Journal” ugniagesiams $6,367,000. Tos 
ją pavadino viena iš 10 turtin- sumos — dar tik studijuoja- 
giausių pasaulio moterų.

Chicagos laikraščiai įsidėjo 
atvaizdus upėje plūduriuojan
čios moters kuri įšoko į van
denį nuo Michigan gatvės tilto. 
Ją pamatė dažytojas Ignacas 
Stachelski ir, įšokęs į vandenį, 
ištraukė

Pats turtingiausias amerikie
tis, anot “Fortune”, yra Paul 
Getty. Jo turtas siekiąs arti 
biliono dolerių, susikrovė iš ži
balo. Jis gyvena Paryžiuje.

Turtingiausias čikagietis Mac— 
Arthųr su žmona gyvena Li- 
bertiviūėje. Jo žmona pati ver
da ir kitus darbus pati atlieka. 
Turi tik vieną moterį, kuri pa
deda tvarkyti namus. Jis bu
vo kilęs iš neturtingos šeimos. 
1936 metais jis pasiskolino 
$2,500 ir paėmė savo kontro- 
lėn Bankers Life & Casualty

mos ir nėra galutinos.

Motociklu aplink pasaulį
Du broliai — Issa ir Adullah 

Ommidvar, 27 ir 25 m. amžiaus, 
baigę Teherano universitetą, iš 
Irano motocikliu keliaudami 
aplink pasaulį — pasiekė Chi-

Kovai su narkotikais polici
jos dalinys suėmė Chicagoje 
septynis asmenis ir konfiskavo 
pas juos rastas dvi uncijas he
roino, kurių kaina siekia $5,000.

KAS KĄ IR KUR
— Panevėžiečių klubo iniciatyva 

lapkričio men. 3 d. 3 vai. 30 min. 
po pietų, Jaunimo Centro patalpo
se, 5600 So. Claremont Ave., įvyks 
dr. Vandos Sruogienės paskaita 
“Panevėžio praeitis istorinių fak
tų šviesoje”. Į paskaitą kviečiami

cagą, jau padarę 59,000 mylių. į visi, įėjimas nemokamas 
Tarp kontinentų per vandeny
nus jie perplaukia laivu.

Pasinaudojo darbininkų 
pinigais

Teismas pripažino kaltu 
Painters, Caulkers and Clean-

bendrovę. Po metų jisai vedė ers 52-ro vieneto prezi-

ir abudu su žmona vadovavo 
tai įstaigai, atlikdami beveik

dentą Edvvard Gallagher, kad 
jis asmeniškiems tikslams pa-

visą darbą. Jis iškilo depresijos naudojo unijos iždo net $100,- 

laikais, kada_ pradėjo apdraudą

40 kartų užpuolė moteris
Policijos areštuotas Walter 

Montgomery, 20 m. amžiaus,

Po paskaitos prasidės panevė
žiečių pasitarimas.

Panevėžiečių klubo valdyba

—Akademinio Skautų sąjūdžio 
narių žiniai! šį penktadienį, lap
kričio mėn. 1 d. 7:30 v. v., Jauni
mo namuose, 5600 So. Claremont 
Ave., jvyks Akademinio Skautų 
sąjūdžio Chicagos skyriaus su
eiga. Programoje; Vytauto Čer
niaus paskaita “Lietuvių tremti
nių grupės nutautėjimas”. Kvie
čiame visus skyriaus narius gau
siai sueigoje dalyvauti.

Valdyba

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje,
Atsakymą rasite J. Budzeikos 

knygutėje.

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų
Ją galite gauti
“DRAUG E”

4545 W. 63 St, Chicago 29, III.
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pardavinėti labai .mažais įmo- 
kėjimais — po dolerį ar kiek, 
ir žmogus mokėdavo taip, kaip 

nėjimo komiteto sekretorė. Šio nuomą. Jo verslas dabar tiek gyvenąs 4643 Evans Ave., Chi-1 
komiteto rengiama programa išaugo, kad turi 3,300 apdrau- cag0je tardomas prisipažino 

net 40 kartų užpuolęs moteris, 
kurių vieną sumušęs iki mir
ties. Tuos nusikaltimus jisai pa
darė per 8 mėnesius, atvykęs 
iš Greenwood, Miss.

Medikų suvažiavime
šv. Kryžiaus ligoninės gydy

tojai F. Winskunas, E. Kroli, J. 
Kotcher, J. Waitkus ir J. F. 
Ruzic buvo išvykę į Bostoną, 
Mass., ir ten dalyvavo gastro
enterologijos specialistų suva
žiavime. »

Retas ligonis
“Illinois Medical Journal'' 

įdėjo trijų Sv. Kryžiaus ligoni
nės gydytojų E. Krol, V. Ga
lante ir G. Rukstinat straipsnį, 
kuriame aprašomas retai pasi
taikantis 67 metų paciento at
vejis, angliškai vadinamas 
“stone child”.

Gilinasi administracijos 
moksluose

Sesuo M. Adelina, Sv. Kazi
miero vienuolyno narė, dalyva
vo Amerikos Administratorių 
kolegijos kursuose Chicagos 
universitete.

įvyksta lapkričio mėn. 9—10 d.1 d°s pardavėjų. Į jo raštinę da- 
Chieae-oie bar kasdien ateina maždaugg J 35.000 čekių tt visų JAV. Jo

X Kultūros Fondas jau gy
vina savo veikimą. Dabar prie 
fondo jau sudarytas sekretoria-

metinė alga tik savoj bendro
vėj — $25 000, nors pardavimų 
vedėjui jis moka metams $75,-

X Algirdas A. Avižienis š. 
m. spalio mėn. 24 d. išlaikei 

"preliminary” parengiamuosius 
egzaminus Illinois universitete 
daktaro laipsniui gauti. A. Avi
žienis pradėjo studijuoti Illinois 
universitete, Navy Pier. 1954

jė ir nutarė jų prašymą pate'n-' Dlinois universite
tą su “high honors” gaudamas 
bakalauro laipsnį elektros in
žinerijoje. Už ypatingą pažan
gumą moksle gavo “scholar-

tas, kurio pareiga bus įvairus į 000. Iš savo bendrovės ir iš ki- 
susirašinėjimus su organizaci- į tų verslų jisai per metus su- 
jomis, įstaigomis ir asmenimis, i moka valstybinių mokesčių apie 

i o finansų komisija rūpinsis lė-1 penkis milionus dolerių, 
šų sukėlimu. -Kiti turtingesnieji čikagiečiai

yra Philip Wrigley — kramto- 
X Dail. V. Vijeikis Chicago- mos gumos gamintojas, John 

je jau atsiliepė į komiteto pra- F. Cuneo — finansininkas ir 
šymą parinkti aukų prof. Igno j spaustuvininkas, Joseph L. 
šlapelio paminklui statyti, įteik-! Biock — prezidentas Inland 

damas dail. M. Laurinavičienei Steel bendrovės, James Kem
per — apdraudoa magnatas, 
Marshall Field — laikraščių 

X Antanas Mackevičius, 920 Tribūne ir Sun-Times leidėjas, 
W. 34 st., užprenumeravo, Harold Swift — skerdyklų ben- 
"Draugą” savo tetai ir dėdei drovės garbės pirmininkas ir

savo auką.

Naujasis Testamentas-
šventas Raštas

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

“DRAUGAS” 4545 W. 63rd St.. 

CHTCAGO 29. ILL

damas į šią parapiją. Tai norįs 
padaryti sveikatos sumetimais

Onai ir Motiejui Kalinauskams, 
gyv. Brazilijoje. Tai padarė jų 
jungtuvių 50 m. jubilėjaus pro
ga'

ship key”, jo pavardė buvo įra
šyta } universiteto “bronze tab-'
let”, pakviestas į eilę garbės 
korporacijų. Gavęs universite
to stipendiją gilino studijas. .
1955 m. gavo magistro laipsnį °^a'
elektros inžinerijoje. Vienus 
metus dirbo Jet Propulsion La- 
boratory, Pasadena, Calif. 1956

bankininkas.

Policija sutvarkė ISO 
paauguolių

Ties Waller Augšt mokykla 
apie 150 moksleivių apmušė po
licininką, bet greit sulėkė 12 
automobilių policininkų, maiš
tingus moksleivius išsklaidė, o 
11 kaltesnių areštavo. Nesusi
pratimai prasidėjo, kai polici- 

siems tėvai jėzuitai nuoširdžiai Į ninkas, pamatęs, kaip dvi 
moksleivės trankė trečiosios 
galvą į garažo sieną, atsiskubi- 

X V. Balčiūnas iš Milwaukee no jog gelbėti. Subėgo d9ugiau 
moksleivių, kurie šaukė polici
ninkui — nesikišti. Jaunuoliai 
pradėjo pulti policininką. Tai

X Tėvų Jėzuitų Jaunimo 
centro atidarymo proga kun. 
dr Petras Celiešius aukojo 
$100, Jonas Pleirys $25, dr. 
Stanley Tikusia ir ponia $50 ir

[Ona Sakunienė $50. Aukoju-

įstojo nariu J Lietuviškos Kny
gos Klubą ir paėmė Liet. bele
tristikos antologiją, kuri jam

Raktas į psalmes
Chicagoje veikianti Fides 

leidykla išleidžia psalmių aiški
nimą, pavadintą “Key To The 
Psalms”; spaudai paruošė God- 
frey Diekman, OSB.

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami į Liet. Knygų Klabą ii 
į įmokėdami 6 dol- metinio mokesčio 
i mes įgaliname per vienerius motut 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu 
uždirbame 2.60 dol., nea knygų pa
sirenkame nž 7.50 doL

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

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Club)

4545 W. 63 St., Chicago 29, Dl

Perskaitę 
kitiems'

‘Draugą" duokite

metų rudenį vėl gavęs finansi- 
ir arčiau būti savo giminaičio ngg paramos iš IUinois

X Balfo Chicagos apskrities kun’ IzidoriaU8 Cedvilos kuris jgiteto grįžo tęsti savo studijų ^s>«jo Uk 4 dok 67 centai. Šiaip, pamat$ jo žmona ir pašaukė 
Zenų“ dirba minftOi dlKeI,J°J- !ir daktaro ,aipmlo. SW- " bUW ’ d°'

organizacijų, kad visi pinigai, X Vėlinių vakarą kapuose meta’8 J’8 turi Radio _________ ~________
kurie persiunčiami į užsienį, deginę žvakuterf turi po Vėlinių ^orP°rat'°n of America stipen- kestraa gros šokiams Ateitinin
būtų nukreipti per Balfo cent- nuo kapų pašalinti, žvakėms į J*’ Avižienis yra aktyvus baliuje š. m. lapkričio 16 Apskaičiuojama, kad Chica- 

Lietuvių Studentų sąjungos na- dieĮ)ą Westem Ave. Ballroom goję yra apie 36 000 protiškai 
rys skautas, Musų Vytis 3504 go \yeBtern Ave. j atsilikusių asmenų. Tik nedau-
techmškas redaktorius ir Korp!
Vytis filisteris.

X Regina ir

ji jam būtų kainavusi Y dol. stipresnes policijos jėgas.

Br. Jonušo vedamas or- Padės atsilikusiems

vaikams
kų baliuje š. m. lapkričio 16

rą Brooklyne. Tuomet Balfo j sudegus, indus, žvakides ir kt. 
apyvarta žymiai padidėtų ir tu- Kun. V. Černiauskas ir kapinių
rėtų žymiai daugiau pajamų, 
nea Balfo centras gauna dova
nas pinigais ir vertybėmis iš 
vyriausybės tik nuo padarytos 
apyvartos kiekio

vedėjas Ludvikas Kuibinskas 
praneša, kad kapai privalo bū
ti nuvalyti ligi pirmo po Vėli-

Pradžia 8 vai. vak. gelis iš jų reikalingi nuolatinės 
globos ir priežiūros. Daugelis 
iš jų reikiamai lavinami, galįJonas čemiai,

nių sekmadienio, t. y. ligi lap- Melrose Park gyventojai, susi- i Orui išsivalyti yra reikalingos | būti naudingi visuomenei ir pa- 
kričio 3 d. (laukė pirmgimio sūnelio. (audros. —Yaucourt tys sau pragyvenimą užsidirbti.

KAS TIK TURI GERA SKONI,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ I

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

Modemišklaasis lietuvių baldų prekyba Chicagoje 

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI -

FURNITURE CENTER INC.

3222-24-26 So Halsted St Victory 2-4226
Atidaryta: pirmadieniais lr ketvirtadieniais 9—9-30 

kitom dienom 9—6, sekmadieniais 12—5


