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SOVIETAI DEMONSTRAVO NAUJAUSIUS GINKLUS
Kauno deputatai skundžiasi 

krautuvėmis ir valgyklomis
Neseniai Kaune įvyko Kauno miesto deputatų tarybos sesija, 

kurioje buvo kalbama apie trūkumus prekybos ir visuomeninio 
maitinimo organizacijų darbe.

Tąja proga buvo pastebėta, 
kad Kauno miesto prekybos tin
kle šiais metais būsią parduota 
prekių daugiau kaip už vieną bi- 
lioną rublių (turint galvoje, kad 
Kaune šiandien gyvena apie 200,- 
000 gyventojų, gaunasi išvada, 
kad kiekvienam gyventojui 1957 
metais būtų buvę galima nusi
pirkti prekių už apie 5,000 rub
lių. Bet yra tikra, kad Kaune pre 
kybos tinkle prekių perkasi ne 
vien kauniečiai, bet ir plačios 
provincijos gyventojai, tad at
skiram kaimiečiui išeis žymiai 
mažiau).

„Pasigendama nuolatinės 
paklausos prekių“

Kauno deputatų susirinkime 
atvirai pasisakyta, kad Kauno 
prekybos tinkle „kartais pasi
gendama nuolatinės paklausos i 
prekių. Ypač nepatenkinamai ap 
rūpinamos parduotuvės miesto 
pakraščiuose“. Vyriausiosios mė 
sos žuvies prekybos valdybos 
Kauno bazė dainai neaprūpinan
ti prekėmis parduotuves. Būna ir 
taip, kad mėsos kombinato šal
dytuvai užversti kiauliena, ta
čiau parduotuvėse ji pasirodo re
tai, mažai esą krautuvėse ir deš
rų. Nesą žiūrima nei kokybės, 
nei asortimento. Niekas nepasi
rūpinąs ir už tai, kad mėsos pro
duktai į parduotuves būtų pri
statyti iš ryto, o ne vakare.
„Nepakenčiama padėtis Kaune 

su duona“
Deputatai nusiskundė, kad 

kartais visai neatsižvelgiama į 
vartotojų pageidavimus. Visai

Vengrai pagerbė
sukilimo aukas

Ottawoje, Kanadoje
0TTAWA, Kanada, lapkr. 7.— 

Kanados vyriausybė neleido ven-
nepakenčiama padėtis P-a™, minėti Vengri jos sukilimo
.z j tz j I metinių Ottawoje prie paminkloKaune su duona. Kauno duonos . • , „
kombinatas, jei kartais gamina 
baltą duoną, tai negamina juo
dos ir atvirkščiai. Duonos asor-
limentas negausus, kokybė įc-' J | tas paminklas skirtas tik žuvu

siems už Kanados laisvę pagerb
ti.

ma. O blogiausia esą tai, kad „ne 
rodoma noro ją gerinti“.

Su fabrikų valgyklomis irgi • 
esą blogai. Jos neturinčios tin-i
karnų patalpų. Nemaža įmonių,! 100 vengrų susirinko į savo na- 
esą, stato naujus cechus, admi- į mus Ottawoje Laurier gatvėje ir 
nistracinius pastatus, o valgyk- iš čia nužygiavo prie Sovietų Ru-
lų statybai lėšų neranda.

Į pardoutuves ar valgyklas 
įėjęs žmogus esąs sutinkamas 
nedraugiškai. Jam atsveriama 
kąsneliu mažiau, o paimama pus
rubliu daugiau. Ant nešvarios 
staltiesės tenką valgyti neska
nius pietus.

Nekultūringai esą aptarnauja
mos ypač kai kurių įmonių dar
bininkų valgyklos ir krautuvės. 
Trūkumus žmonės norėtų užra
šyti skundų ir pagęidavimų kny
goje, bet tai esą neįmanoma, nes 
ji saugoma devyniais užraktais. 
Visi tie nenormalumai, esą, kar
tojasi metai iš metų. (E.)

Susvyravo penkmečio planai
WA3HINGTON. — Sovietinio 

ūkio planavime ir vadovavime 
pastaraisiais metais pastebimas 
tikras blaškymasis. Sovietų ūkio 
planas pastarais dešimt mėnesių 
buvo kaitaliojamas tris kartus, 
vyriausioji planavimo vadovybė, 
„Gosplanas“, buvo perorganizuo 
tas du kartus ir gerokai susvy
ravo visi penkmečio planai. 
Chruščevo pravedamos ūkinės 
reformos iššaukė Sovietų Sąjun
gos ūkio struktūrinę krizę, ku
riai nė galo nematyti ir kuri ima 
atsiliepti taip pat ir į atskirų 
respublikų ir sričių ūkio eigą.

Žinant Sovietų Sąjungos ūkio

Uždare mokyklas
BENTON, III., lapkr. 7. — Pa

reigūnai vakar uždarė visas sep
tynias Benton mokyklas iki lap
kričio 12 dienos. Mokyklų užda
rymo priežastis — influenza.

ST. Paul, Minn., lapkr. 7. — 
Sputnik Eisenhovver pavadintas 
6 dienų kūdikis, Mrs. ir Mr. Sa- 
muel Watkins sūnus.

Sulaikė 12 asmeny
SEOUL, Korėja, lapkr. 7. — 

Pietų Korėjos policija šiandien 
sulaikė 12 asmenų, įskaitant va
dovaujančius politikus. Jie įtarti 
norėję nuversti prezidentą Syng- 
man Rhee. Sąmokslą ruošė šiau
rės Korėjos šnipai.

Vakaru Vokietija
tyrinės raketę

BONN, Vokietija, lapkr. 7. — 
Vakarų Vokietijos apsaugos mi
nisterija šiandien paskyrė $2,- 
524,000 raketų tyrinėjimui „ir 
panašiems projektams“. Vyriau
sybės pareigūnas pasakė, kad pa 
skirta pinigų suma bus naudo
jama teoretiškam, moksliniam 
tyrinėjimo darbui, o ne raketos 
gamybai.

žuvusiems. Jų atstovas dr. A. B. 
L. Beznak buvo kreipęsis į vals
tybės sekretorių Eilėn Fair-

Nepaisydami draudimo, apie

sijos ambasados, kur 5 minučių 
tyla pagerbė vengrų sukilimo 
aukas. Po to jie susirinko prie 
paminklo žuvusiems su vėliava, 
su žvake ir čia, pagerbdami žu
vusius už laisvę kanadiečius, su
giedojo savo himną. Policija ne
kliudė. Pagaliau jie nužygiavo 
prie krašto apsaugos ministeri
jos, kur irgi sugiedojo savo him
ną. Budėjusieji Kanados kariai 
išėjo pagerbti vengrų vėliavos. 
Žuvusių sukilėlių pagerbime da
lyvavo apie 50 sukilimo dalyvių.

• Turistai Kanadoje. Kanada 
kasmet gauna iš turistų 300 mi- 
lionų dolerių.

s i s t e m o s biurokratišką ne
lankstumą, nesunku įsivaizduoti, 
kad naujųjų reformų įgyvendini
mas sutinka sunkumų. Chrušče
vo užsimojimas, išgarsintas vi
same pasaulyje, būtent per kele
tą metų, ligi 1960 metų, kai ku
riose ūkio šakose pasivyti ir net 
pralenkti Jungtines Amerikos 
Valstybes, pačiai Maskvai, ma
tyt, pasirodė neįgyvendinamas.

• New York federalinis teisė
jas Frederiek Van Pelt Bryan 
įspėjo James R. Hoffą atvykti 
sekantį trečiadienį į teismą. Hof- 
fa kaltinamas neteisinga priesai
ka.

Žurnalistai žada 

remti Lietuvos 

laisves reikalą
VIENA, Austrija. — Vienoje 

neseniai pasibaigė Penktasis Pa
saulinis katalikiškosios spaudos 
kongresas, kuriame dalyvavo 
daugiau kaip - 400 žurnalistų, 
tarp jų ir kun. V. Mincevičius, 
„Eltos“ italų kalba redaktorius. 
Pažymėtina, kad iš už geležinės 
uždangos dalyvavo 11 lenkų, ku
rie, tačiau, nenorėjo bendradar
biauti su lenkais tremtyje ir net 
protestavo prieš jų dalyvavimą.

Svarbi tema
Kongreso darbų tema buvo 

„Katalikiškoji spauda Bažnyčios 
ir pasaulio gyvenime“. Iškilmin
game atidaryme atsilankė tarp 
kitų Apaštališkasis nuncijus Del 
le Piane, Austrijos parlamento 
pirmininkas Hurdes, vicekancle
ris Pitterman, užsienio reikalų 
ministeris Figl, Vienos arkivys
kupas Koenig, burmistras Jonas, 
visi Austrijos vyskupai ir dalis 
diplomatinio korpuso narių. Po
piežius Pijus XII atsiuntė kon
gresui raštą, kuriame iškėlė ka
talikiškos spaudos reikšmę, svar 
bą ir uždavinius.

Sekantis kongresas
Sekantis kongresas numatytas 

sušaukti 1960 metais Madride, 
Ispanijoj.

Priėmimus kongresistams su
ruošė Vienos arkivyskupas, bur
mistras ir užs. reikalų ministe
ris, kurių metu kun. V. Mincevi
čius turėjo gana ilgus pasikalbė
jimus Lietuvos reikalu su šiais 
augštais asmenimis, su nunci
jum Delle Piane ir įvairių kraš
tų žurnalistais. Daug dėmesio 
Lietuvos padėčiai skyrė Vokieti
jos, Šveicarijos, JAV ir Italijos 
žurnalistai, prižadėdami kelti Lie 
tuvos laisvės reikalą savo spau
doje.

Sveikatos planas
pradės veikti

OTTAWA, Kanada, lapkr. 7. 
— Sveikatos apsaugos planas 
Ontario provincijoje numatoma 
pradės veikti nuo 1959 metų sau 
šio 1 d. Tarnautojams įmonių, tu 
rinčioms daugiau kaip 15 tarnau 
tojų priklausymas bus privalo
mas. Paskiri nariai turės mokėti 
$2.10 kas mėnesį, šeimos, nežiū
rint jų didumo, $4.20, įskaitant 
vaikus iki 18 metų. Apdraudos 
planas atseis 210 milionų dole
rių, kuriuos po trečdalį sudės fe
deralinė vyriausybė, provincija 
ir nariai.

Kanados prekybinė
delegacija vyks

į komunistinę Kiniją
OTTAWA, Kanada, lapkr. 7. 

— Kanados prekybinė delegaci
ja siunčiama į komunistinę Ki
niją tartis dėl kviečių ir kitų ga
minių pardavimo. Delegacijai va 
dovauja prekybos ministerijos 
pareigūnas C. M. Forsyth-Smith 
ir užsienio reikalų ministerijos 
atstovas Th. Pope — abu dirba 
Hong Konge. Kanados ministeris 
pirmininkas Diefenbaker pasa
kė, kad tai nereiškia diplomati
nio komunistinės Kinijos pripa
žinimo ir vyriausybė neketinan
ti užmegzti diplomatinių santy
kių. fa

• Kino artistė Ingrid Bergman 
ir Robert Rosselini vakar prane
šė, kad jie atsiskyrė ir divorsuo- 
sis.

Kalifornijos gubernatorius Goodwin Knight kalbasi bu 
prezidentu Eisenhoweriu Baltuose Rūmuose prieš vykstant 
pas viceprez. Nixon_ Pasitaręs su Nbccnu, gub. Knight prane
šė, kad jis kandidatuos 1958 m. j JAV senatoriaus postą, kurį 
dabar turi šen. William Knowland. Šen. Knowland prineša, kad 
jis kandidatuos į Kalifornijos gubernatoriaus postą. (INS)

Trys išmestieji iš politbiuro
• - *

dalyvavo iškilmėse Maskvoje
MASKVA, lapkr. 7. — Trys iš politbiuro išmesti bolševikai, 

Kaganovičius, Malertkov ir Šepilov, atvyko į bolševikinę iškilmę 
Maskvoj, revoliucijos 40 m. sukaktį minint.

Georgi Malenkov, Lazar Ka- 
ganovič ir Dimitri Šepilov, pra
eitų metų birželio mėnesį išmesti 
iš politbiuro dėl antipartinės 
veiklos, korespondentų buvo pa
stebėti vadinamam bolševiki
niam seime, jubilėjinėj sesijoj.

Nenori kalbėti
Vakarų korespondentai matė 

tik Kaganovičių ir Šepilovą, gi 
rusai korespondentai sakosi ma
tę ir Malenkovą.

Kaganovičius, buvęs augščiau 
šiam komunistų partijos prezi
diume, yra vedėjas cemento fab
riko toli Už Uralo. Bet pasikal
bėjime su Vakarų koresponden
tais Kaganovičius apie darbą ne
labai norėjo kalbėti ir nuolat sa
kydavo: „Aš dirbu, aš dirbu“. 
Paklaustas, ką dirba, Kaganovi
čius atsakė: „Tai labai sunku bū
tų dabar išaiškinti“. Šepilovas, 
buvęs užsienių reikalų ministe
ris, dirba mokykloje centralinėj 
Azijoj. Jis su korespondentais ne 
kalbėjo. Kaganovičius ir Šepilo- 
vas atrodo geros sveikatos.

Be Molotovo ir Žukovo
Korespondentai iš savo spau

dai skirtų vietų nematė Malenko- 
vo, bet Vakarų korespondentams 
pasakojo sovietų žurnalistai, kad 
jis ten buvęs. Malenkov yra ve
dėjas elektro jėgainės rytų Ka
zachstane, 1,800 mylių nuo Mas
kvos. Visi trys galėjo dalyvauti 
sesijoje todėl, kad jie tebėra par
tijoj ir be to užima dar palyginti 
nežemas vietas.

Buvusio užsienio reikalų mi- 
nisterio Molotovo, kuris išmes
tas iš prezidiumo birželio mėne
sį, ir neseniai išmesto iš gyny-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Prezidentas Eisenhower vakar vakare pasakė kalbą raketų, 
žemės satelito ir saugumo klausimais.

— Jungtinių Tautų politinis komitetas vakar Šoko į Alžiro ir 
___  Kipro probelmas, kai pritrenkiančiai nugalėjo Rusiją. Nepaisant

boa sekretoriaus“vietos marš Žu Sovietli R™')™ užsienio reikalų ministerio pagalbininko Kuzne- 
covo protestų ir įspėjimų, komitetas priėmė ir pasiuntė Vakarų 
planą dėl kontroliuojamo nusiginklavimo JT generalinei asamblė
jai.

— Vakarų žvalgybos sluogsniai vakar pranešė, kad raudo
noje Kinijoje vykdomi masiniai žmonių areštai. Keli Šimtai inte
lektualų su nenustatytu skaičiumi studentų areštuota. Jie kalti
nami agitacija prieš Mao Tse - Tung režimą. Raudonojoje Kini
joje yra didelis skurdas.

— Azijos influenza vėl siaučia Japonijoje. Dar 190,000 vaikų 
serga.

— Ekspertai mano, kad sovietų sputnik II turbūt pradėjo irti 
erdvėje. - . # -

— Jungtinės Amerikos Valstybės atmetė sovietų komunistų 
boso Chruščevo pasiūlymą sušaukti Rytų — Vakarų apžvalginę 
konferenciją, kad būtų išspręstos pasaulinės problemos.

— Senatorius John Marshall Butler (R., Md.) vakar ragino 
prezidentą Eisenhomerį paskirti gen. Douglas MacArthur Jungti
nių Amerikos Valstybių šovinių ir raketų caru.

— Maskva vakar pranešė, kad šuo dar esąs gyvas sputnike II.

kovo sesijoje nebuvo matyti.

x Detroitas išrinko
negrę į miesto tarybą
DETROIT, lapkr. 7. — Pirmas 

negras išrinktas į Detroito mies
to valdybą.

VVilliam T. Patrick, 37 metų, 
negras advokatas laimėjo rinki
muose miesto taryboje vietą. ,

KALENDORIUS
Lapkričio 8 d.: Šv. Severinas; 

lietuviški: Svirbutas ir Uolkertė. j
Saulė teka 6:31, leidžiasi 4:38.1

Oras
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — lie
tus ir šalčiau.

Čekoslovakai turi
savo “menulį”

LONDON. — Štai paskiausia 
istorija iš Prahos:

Čekoslovakai teigia, jog jie pa 
leido savo satelitą į erdvę.

Ir tas čekoslovakų satelitas su 
kasi aplink sovietų sputniką .

JAV ekspertas bijo 
Azijos influenzos

antros bangos
WASHINGTON, lapkr. 7. — 

Ekspertas bijo antros Azijos in
fluenzos bangos. Antroji influen 
Z03 banga gali būti daug baises
nė negu pirmoji — gali pasikar
toti 1918 metų epidemija, ku
rioje milionai žmonių žuvo, va
kar pasakė dr. Richard E. Scho- 
pe. Dr. Schope yra Rockefeller 
instituto medicinai tyrinėti na
rys. Jis kalbėjo vadovaujančių 
medikų suvažiavime.

37 paskendo
KABIMBI, Belgijos Kongo, 

lapkr. 7. — Trisdešimt septyni 
asmenys paskendo, kai jų laivas 
apsivertė ir nuskendo Luwabula 
upėje. Aštuoni asmenys dingo.

» •
Septyniasdešimt pėdų raketos 

nustebino žiūrovus
MASKVA, lapkr. 7. — Sovietai šiandien parodė savo karinę 

ir raketų pajėgą parade Maskvoje, minint bolševikų revoliucijos 
40 metų sukaktį.

įspūdingiausios iš kelių naujų 
ginklų buvo dvi didžiulės rake
tos. Raketos tokios milžiniškos, 
kad jas reikėjo pastatyti šalia 
aikštės didžiulio karinio parado 
metu.

Dvi milžiniškos raketos ma
noma esančios tarpkontinenti- 
nės. 38 kitos raketos praslinko 
pro Lenino - Stalino mauzolėjų, 
kur Chruščevą ir kitus vadus 
sveikino pražygiuojantieji.

Tos raketos yra įvairios — 
nuo mažų dviejų etapų iki 70 pė
dų ilgumo. Raketas vežė specia
lūs sunkvežimiai.

Sprausminė raketų artilerija
Vakarų diplomatus ir žiūrovus 

nustebino nauja sprausminė ra
ketų artilerija.

Naujos rūšies tankas, kuris 
veikia žemėje ir vandenyje, bu
vo paredytas. Taipgi žiūrovai 
matė dvi kanuoles su 70 pėdų 
vamzdžiais.

Kariniame parade buvo 70 tan 
kų ir vienetai iš visų karinių pa
jėgų.

Rimti veidai
Sovietų Rusijos karininkai 

šypsojosi, kai Vakarų kariniai 
atstovai palietė ginklus, prave- 
žamus pro mauzolėjų. Daugelis 
Vakarų diplomatų paradą stebė
jo rimčiausiu veidu.

Sovietų apsaugos ministeris 
maršalas Radion Malinovsky pa
reiškė kareiviams, kad Sovietų 
Sąjunga tęs kovą už taiką. „Mes 
pilnai suprantame, kad naujas 
karas su atominiais ginklais 
reikštų žmonijos galą“.

Maršalas Malinovsky apkalti
no Jungtines Amerikos Valsty
bes; kad, girdi, jos sąmokslauja 
prieš taiką Artimuose Rytuose, 
spausdamos Siriją ir kurstyda- 
mos Turkiją prieš Siriją. Tai se
na Kremliaus dainelė.

Sputniko ženklas
LONDON, lapkr. 7. — Mas

kvos radijas pranešė, kad Sovie
tų Rusijos susisiekimo ministe
rija išleido 10 centų pašto žen
klą su sputniku I. Pašto ženkle 
vaizduojama žemė su satelitu ir 
yra įrašas: pasaulio pirmas so
vietų dirbtinis žemės satelitas. 
Spalio 4 d., 1957.“

Švedija ir toliau
bus neutrali

STOCKHOLM, Švedija, lapkr. 
7. — Švedijos režimas laikysis 
nesąjunginės politikos ir nesi- 
jungs į „politinį bloką“, vakar 
pareiškė parlamente premjeras 
Tage Erlander. Socialdemokratų 
mažumos vyriausybė buvo suda
ryta praėjusią savaitę, o debatai 
politiniais klausimais buvo va
kar parlamente. Švedija ir to
liau rems Jungtines tautas, pa
sakė jis. -

Du profesoriai pabėgo 
iš rytines Vokietijos į 

Vakarus
BERLIN, lapkr. 7. — Du pro

fesoriai pabėgo iš rytinės Vo
kietijos universitetų į Vakarus, 
šiandien pranešė vakarinis Ber
lynas. Jų pavardės Kurt Dedie, 
Leipcigo universiteto veterina
rijos fakulteto profesorius, kurį 
komunistai kaltina vedus prieš
valstybinę propagandą, ir Fried- 
rich Holtz, Halle universiteto 
farmakologijos instituto profe
sorius, taipgi jį skaitė nelojaliu 
raudoniesiems.

TRUMPAI Iš VISUR
• Baltieji Rūmai niekada ne

gavo tiek kritikos laiškų, kaip 
dabar nuo to laiko, kada parašiu
tininkai buvo pasiųsti į Little 
Rock, Ark.

• Portugalijoje praėjusį sek
madienį buvo renkamas parla
mentas. Rinkimai parodė prita
rimą dabartiniam valdytojui Sa- 
lązarui.

• Olandijos karalienė Julijo
na vakar priėmė žymius rabinus 
iš 10 Europos valstybių.

• Kanados valstybės sukaktis. 
100 metų sueis 1967 metais nuo 
Kanados valstybės įkūrimo.

• Sovietų Rusijos akademikas 
Topciov viename straipsnyje iš
vardino 30 mokslininkų, kurie 
daugiausia nusipelnę gaminant 
žemės satelitą — „mėnulį“. Pir
muoju minimas Laudan, toliau 
Kapica, Veksler, Folk ir kt

• Kiek galėtų išleisti? Kana
da būdama antroji šalis turtin
gumu, galėtų kasmet išleisti 100 
milionų dolerių atsilikuslems 
kraštams padėti ir siųsti į juos 
dalį savo žemės ūkio gaminių.

• Yemeno princas Badr sutiko 
vykti į Londoną apsvarstyti Bri
tanijos — Yemeno pasienio gin
čą ir kitas problemas.

• Amerikoje vienintelė smui
kų dirbtuvė yra Columbus mies
te, Ohio.'

• Kalifornijos generalinis tar
dytojas Edmund Brown (demo
kratas) įsitikinęs, kad jis bus iš
rinktas Kalifornijos gubernato
riumi, kandidatuojant prieš se
natorių Knowland.

• Skaudi nelaimė. Motina ir 
keturi jos vaikai vakar žuvo gaiš 
re, kai ugnis nusiaubė namą 
Binghamton’e, N. Y. Penki kiti 
šeimos nariai pabėgo iš gaisro, 
vienas su nulaužta koja.

• Izraelis nori gauti 75 milio
nų dolerių paskolą iš Export — 
Import banko.
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Krepšinio pergalės prisimenant p° kojų> oras buv°. PUnas džlu"
Šiandien esame išvakarėse be- šininkai savo laimėjimu sudre- pergalės garsų u- visam tam

liuli, rn i rrnlz\

» *D Oi
t A-pae 
“ datai

r. tILEIKIS, 0. P.
Ortbopedaa - HroUvUUa 

Aparatai-Protezai. Mt.d bau 
dalai. Speo. pagalba kojon

(Arėto Hupports) Ir L U
! Vai.: 8-4 Ir 8-8. fieštadlenlals t-l 

11RTHOFEDIJOM TECHNIKOS LAB
2860 W. 6Srd St., Chlcago 29, UI 

— ‘ PRonpect a.mm,4

ToL RRUanoe 6-1811
□R. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3b*v n. ,4 uvui oireet

Vai. Pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p .p. 6:80—8:80 
vai. vak Trečlad. Ir šeštad 1—4 V. 
P P

entuziazmui rodos nebuvo galo.

i Jau 20 metų laikotarpis mus 
skiria nuo anos atmintinos per
galės krepšinyje. Per tą laiko
tarpį daug kas pasikeitė: ne vie-

krepšinio pirmenybėse. Rytoj kutinę pirmenybių dieną apie kbUns1 dži^gėsi musų k?"ep' 
čia rinksis geriausieji Šiaurės A-j nieką kitą buvo nekalbama, kaip SII}inkų laimėjimu, jau nebera 
merikos lietuvių krepšinio pen-|tik ap\8 tai, ar mūsų vyrai pa-
ketukai, bursis anų pergalių da- į jė js atsispirti prieš savo prie

ne didžiausiojo įvykio išeivijos 
sportiniame gyvenime. Ryt ir 
poryt Chicaga gyvens krepšinio 
ženkle, prisimenant garbin^ą-

bino sportinį pasaulį, o ypatin- 
gai visų lietuvių širdis. Tada' 
palinkusi prie radijo aparatų vi
sa Lietuva klausėsi savo krepši-

sias Lietuvos krepšininkų perga 'ninku kovų eigos Europos krep- 
les 1937 ir 1939 metų Europos šinio pirmenybėse Rygoje. Pas- Tel

Lietuviškas sportas Kanadoje
Torontiečių gyva sportinė veik dovybei lėšų telkimo klausimas 

la nesumažėjo atėjus ir šaltes- nėra didžiausiu rūpesčiu? Toron 
niam metui. Vyties futbolinin- to sportininkams pasidalinus į 
kai,' nors, sulaukę “juodos die- dvi dalis, skilo ir jų rėmėjai. Ta- 
nos”, nelauktai iškrito iš Cana-'čiau klubai dar verčiasi; Aušra 
dian - Continental lygos baigmi-, turi platų Prisikėlimo parapijos 
nės serijos, sezoną užbaigė sva-j užnugarį, o Vytis pajėgė suras-į 
riais laimėjimais: tapo lygos' ti eilę nuoširdžių rėmėjų iš pla-1

lyviai — mūsų krepšinio vete
ranai, rikiuosis eilės žiūrovų — 
senų ir jaunų, didelių ir mažų.

šininkųs. Tačiau jie pajėgė tai
padaryti, ir Lietuvos gyventojų
veiduose' žydėjo džiaugsmas ir

r. , . . . iš. 11 griedri nuotaika, kurią jie išreišDabar musų mintys grįžta į .... , , . .-irto-? x i j r-x i : ke pasitikdami naujuosius krep- 1937 metus, kada Lietuvos krep .r ... J r' r l sinio meisterius

mūsų tarpe, ne vienas jų turėjo 
apleisti savo mielą gimtinę ir iš
keliauti į svetimus kraštus. 

(Nukelta į 7 psl.)

Tol. ofiso ir buto OLymplo 1-41 60
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 W. 15th SU Cicero 

Kasdien 1-8 vai. Ir II vai vak
išskyrus trečiadienius, 

fisštadlenlals <8 Iki 4 popiet

meisteriais ir septintųjų žaidy-( čiosioa visuomenės ir Šv. Jono. bepatekimas j nauj valdybą.' Si lietuvių krepšininkų perga- 
nių pakartotinais nugalėtojais, parapijos. Pagrindinės pajamos Į Dabar pirmininku bus K Batū. lė buvo neatsitiktinė, ką jie pa- 

ateina iš parengimų. Aną šešta
dienį Vytis suruošė gražiai pasi
sekusį vakarą, o lapkričio 17 d.

oooooooooooooooooooooooooo 
NELAUKITE PASKUTINIO 

MOMENTO!
Jau dabar įsigykite šventėms:
• Modernišką televiziją
• Hi Fi fonografą
• Nuostabius importuotus radijus
• Stebuklingus translstortnius 

radijukus
ra. Buvęs ilgametis Vyties .pir-j rodė po dviejų metų _ 1939 m. J JffiS’‘SSSSK.
mininkas K. Sapočkinas buvo1 pasiektu pakartotinu laimėjimu, j • Naujausių patefonų plokštelių. 

.. .. . . (tuo asmeniu, kurio pastangomis Tada vėl smarkiai plakė lietuviš- kin1^lpeiektr.C1namųltapyvokos Pr^km.;
istaigingiausiame I oronto vieš-atsįe^as Toronto sportininkų ka širdis, biro gėlės laimėtojams virdulių, prosų, tosterių, piau

Turbūt labiausiai šiuo metu 
reiškiamasi moterų krepšinyje.
Montrealio Tauras turi gana stip
rų penketuką, Hamiltono kovie- , . _ , x ..  ------------ --------- ------- —,,
tės šiemet ypatingai sustiprėjo, .U..yjP . °^a , .°f. S e"?” skilimas, įsteigiant Aušrą. K.'
o Toronto Aušra ir Vytis i CYO baliun vis, pakvietimai (ę> 5 do počkinas. kai retos cnergi 

lenus porai) jau seniai išplatin
ti. Taigi pasisekimas užtikrin-

Oflso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-8868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 8. Archer Avė.
Vai. Kasdien popiet nuo 12-8:86 v 
Vak pirm antr, ketvlrt i-8’80 v 

Trečlad tik nusitarus

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4253 W. 63rd St 
Ofiso teL KEUanoe 6-4410 

Reald. telef. GRovetolU.0-0017
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. ui 

Penktad. tik po pietų.
Trečlad. Ir ieėtad. pairai sutarti

Ofiso tel. CLlffstde 4-2360 
RaddeacUoa: LAfayette 8-117»
DR. F. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1724 Wwt 47th Street 

(Kampas 47tb Ir HermUage)
Vai.; nuo 2 lkl 4 Ir 6 lkl 9 v. vak 

šeštad. nuo " Iki 6 vai- Ižskyr. sek

lygą įstatė po dvi komandas
vyresniųjų ir jaunesniųjų. tas.

jos ir plačios vaizduotės žmo- . 
gus naująjį klubs^ visais būdais 
kėlė, taigi jo lyg ir išstūmimas' 
buvo tikrai nelauktas. Su Auš
ros vadovybes pasikeitimu gali
ma tikėtis Aušros ir Vyties san
tykių pagerėjimo. O gal ir pa
blogėjimo? Kaip toj televizijos

» Lapkričio 30 — gruodžio 1 d. „ . ,
Montrealyje ruošiamas metinis Kiekvienų sekmadieni 6v. Jo- 
apygardos turnyras. Ten vyrų n0 Parapijos salėje Vytis prave- 
meisterio vardų gins Vytis, iau- da vakarėlius, kurie jaunimo y- 
nių - Aušra ir moterų - Tau- ra ?auslai kulkom! Visuomet 
ras. Toks turnyras būna visuo-, Paruošiama Program0ė. atlieka-
met dideliu įvykiu Karados lie-|ma P«"» vytieitų ir kviestinių oPę*®!;.

menininkų, skaitomas vytiečių
“radijo biuletenis” ir kt. Taip te artimoje ateityje
pat stengiamasi įvesti lietuvis- į ------
kus šokius ir dainas. Tuo būdu

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 80. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 6-7670 ir 
Ulhson 8-4988

• (Jenaralis kontraKtonua nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams Ir namų pertvarky
mams • Turime dideli patyri
mą namų statyboje. • Patys 
Atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkainavlmal nemo
kamai

kų džiovintuvų, dulkiasiurblių Ir kt. 
— VISKAS GARANTUOJAMA — 

Pirkite visados šioje moderniškoje
parduotuvėje.

TCLEVISIOn
sales - Service)

Sav. lni. A- ŠUMANAS 
3321 8. HaLsted — Cl.ifrskle 1-5005
Atdara kasdien 9—6, pirmadieniais 

Ir ketvirtadieniais 9—9 
1XXXX>00<X>(K100<>000(XX)0<XX>0<)

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGI
SPECIALISTE

7156 South Westen> Arenu.
(MEDICAL BUILDING' 

Pirmad.. antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto lkl 1 vai. p.p. ir nuo 
6 ▼.—8 vai. vakare. Trėčlad. nuo
11 vai ryto — 1 v. p. p. fieitad 11 
vai ryto Iki 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1108 
Res tel WAItorook 6-«76A

DR. FL TALLAT-KELKA
Ofisai 20 Nortb VVacker Drlve 
(Civlc Opera House, karob 8681

Vai. kasd 12—4 
TeL C Filtrai 0-2264

*008 West lOth Str.. Cicero 
*al kasdien 6-8,-iefitad. 1-8 vai 

Tel. TOwntoall 8-0656 
Kitu laiku Ir trečlad. susitarus 

Reald. tel. HEmlock 4-7080

tuvių sportiniame gyvenime, ir 
dabar visi keturi klubai uoliai 
tam ruošiasi.

Toronto Vytis dėl busimųjų .
stambių kelionės išlaidų, vežant nudaroma tinkama proga puri-; 
tris komandas į Montrealį, turė- tonisko Toronto ^kmadienio ny- i 
jo atsisakyti nuo dalyvavimo Lie!xumnJe 1a™™ui pabendrautu 
tuvos krepšinio pergalių dvide- ^ai lietuviškoj nuotaikoje. |
šimtmečio šventėje Chicagoje. Taigi mūsų sąlygose socialinė
Vytiečiams negalint vykti, apy-| veikla P^Jaro labai svarbia lie- 
gardog vadovybė stengėsi suda- tuviškl* sP°rto klub^ ParelSa- 
ryti bendrą Toronto rinktinę, ta
čiau ir čia susidurta su neįvei
kiamomis piniginėmis kliūtimis. 
Chicagoje Torontas visjgi bus at
stovaujamas, nes Vytis dalyva
vimo teisę perleido Aušrai, kuri 
išvyksta sustiprinta keliais vy
tinčiais.

Nežinia iš kur taip šiemet su
judo ir stalo tenisininkai. Vytis 
įsteigė atskirą stalo teniso klu-

Mėnesinio biuletenio “Vytie
čių Dienos” redagavimą nuo šeš
to numerio perėmė Kostas Lu
košius. Jis yra klubo pirminin
ku ir uoliu sporto darbuotoju. 
Neabejotina, kad į Vyties klubą 
didelį gyvumą įnešęs biuletenis 
naujose rankose dar labiau su
stiprės. Buvusio redaktoriaus į 
keturis didelio formato rotato
riumi spausdintus puslapius iš-

O7 L 11,1

FEDERRi

Jei reikia paskolos
pirkimui namo 

ateik į

Mutual Federal Savinas
gausi greitą patarnavimą

2202 W. CERMAK ROAD,

DR. I. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGĄ) 

6430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susltarlma
SI valandos skambinti telefonu 

HEmlock 4-1662 nuo 2 Iki 9 vai. 
p p. kaodlan išskyrus treėlad Ir 
*e*tad

Rm tel GBovehtll 6-5(M»

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-6700. Namų — PR 6-4782

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

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

penktad nuo 5 iki 8 vai. vak.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų ligosi 
Ofim ir rer: 6100 8. Western Avė 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 0-557" 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr. 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., fieštad 
2-4 vai. popiet Ir sulig susitarimu

bą antradienių ir ketvirtadienių i plėstas priešpaskutinis numeris 
pasįrodė esąs būtinybe, nes vie
no lapo leidinys nebeaprėpia ui- 
sų aktyvaus klubo reikalų. Vy- 
tiečiai stebisi, kodėl ir kiti dar 
gajesni vienetai nesiima pana-

vakarais Šv. Jono parapijos sa
lėje. Į šį klubą priimami ir kita
taučiai, kurie padeda apmokėti 
išlaidas ir suteikia reikiamą kon 
kurinei ją saviesiems. Be kita

K: V11M1,AND’DŽN ASS’N.

CHICAGO 8, ILL.

VIrginia 7-7747

JOHN J. KA2ANAUSKAS, 
President

■» t .
■' 1 JSW 1 1 1 ’ " 1

rel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 0-7333
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1601 W. Garfleld Blvd.

Vai. — Pirmad., antr., ketv., penkt. 
1—4 Ir 6—8: šefttad. 1—4; treėiad. 
uždaryta.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius - 

6322 South Western Avenue 
ai. kasdien 10-12 vaL to- 7-8 vai. 
ak Šeštadieniais 10-. vai Trečia 

1 tentais uždaryta Kt. laiku susitarus 
Ofiso telefonas: PR 8-3226 

Res telef. WAlbrook 5-6078

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-6700 
Rez. PR 0-6801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street

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

taučių, salėje ant 5 stalų treni- šaus darbo, kuris yra gana ne
ruojasi daugiau 30 vytiečių. J 
miesto lygas įregistruotos net 5

sunkus, bet atneša didelę naudą. 
Praėjusią savaitę Toronte bu-

APSIRŪPINKITE ŠILDYMU
<4

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

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

Sešt&d. 2—4 vai. vak 
Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti 

Telef. ofiso LAfayette 8-6043
- Rea.: W41brooL 5-SO4H

DR. JULIJA MONSTAVieiUS
GYDYTOJA IR CHIRURG8 

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

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki » v. vt* 
Vai,: kandlen nuo 6 v. v. lkl D v. v., 

Išaklrus trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUllman 6-67M 
Buto - - BEverly 8-S946

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
t priešais Sv Kryžiaus ligonine 

Priims pagal susitarimą

TeL ožlso HE 4-2128, rez. GIb. 8-0165
, OR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS
2454 West 71st Street
(71s» ir Campbell Avė.)

Vai.: pirmad. ir ketvlrtad. 6—9 v. v. 
Antrad. ir penk. 1—6; fieštad. 2—«
Treč. uždaryta. , « ,

■ '

Telefonas GRovehill 6-2828
8R. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ
LIGOS

2524 West 69th Street 
(09-os Ir Maplt*wood Avė kampas) 
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vak.
šeštadieniais nuo 1—4 p. p

rel. ofiso PRoepect 0-9400
Rezld. PRoepect 6-6400

OR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vsškevlčiatė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-2 p. p. ir nuo 0-8 va 
vak. fieštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
Ir kitu laiku tik nusitarus

lietuvių komandos; Vytis daly- v° plačiai komentuojamas Auš- 
vaus I, II ir IV divizijose, Auš- i ros pirmininko K. Sapočkino nė
ra — III ir IV divizijose.

Aktyvumą rodo ir šachmati
ninkai. Vytiečiai žais miesto A 
klasėje, o aušriečiai — B klasėj.

Tik tinklinis yra kiek apleis
tas. Šiemet vytietės tinklinin- 
kės, kurios beveik visos dar žai
džia ir krepšinį, lygoje nebeda- 
lyvaus, nes nori labiau koncent
ruotis krepšinyje. Vyrai dar mė 
gins laikytis aštrioje estų, latvių 
ir ukrainiečių konkurencijoje.
Aušra tinklinio visai nekultivuo
ja, nors tam sąlygas turi. Ma
tomai nėra susidomėjusių ar nu
simanančių vadovų. O yis’i gai
la, kad tokia maloni sporto ša
ka be reikalo apleidžiama.

Kuriai gi lietuviško klubo va-

DR. H. S. W0DIS
OPTOMETRIS T" A S 

, ATTDARf: NAUJA 
OFISĄ ADRESU —

1618 West 47fh St.
TEL. CLIFFSIDE* 4-4949

SOPHIE RARCUS
RADIJO VALANDA

Iš stoties WOE8 1390 k. kasdieną 
nuo pirpnadienio iki šeštadienio nuo 
8:30 iki 9:15 v. ryte. ir kas pirma- 
dienj nuo 7 iki 8 vakare.

SEKMADIENI iš radijo stoties 
WOPA 1490 k. ir FM 102-3 MC. 
8:80 Iki 9:80 ryte.

Tel. HEmlock 4-2418 
7159 8o. Mnplcivood Avė.. Chlcago 29

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

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

CRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W, 47th St„____________ Chicago 32, III

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

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

UNIVERSAL SAVINGS
1800 S. Halsted St.,

LOAN ASSN. 
Chicago 8, III.

Gražiai atremontuotose Rosevelt 
Fumiture patalpose pasirinkite 
jums tinkamiausią pečių.

Patys geriausieji SIEGLER, 
MOORE ir kitų firmų pečiai, šildo
mi aliejumi Ir gazu.

Taip pat didelis pasirinkimas 
naujausių ir moderniškiausių ra
kandų, TV ir radijo aparatų, veid
rodžių, lovų ir kita.

i ofiso HE.4-6849 res. HE.4-2224
DR. PETER T, BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 Weot 71st Street 

Vai Pirm ket*lr., penkt 1-4 ir 7-#
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutarti, 
sekm uždaryta

DANTISTAS
DR. I. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whlpple Street

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

šeėtad. 10—12. Trečlad. uždaryta
LAfayette 8-4946 

Namų — CEdarereet 8-7780

rel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-0742

DR. Y. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 Wmt Slst Street
Kamp. Halsted ir 81-mos gatvių 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
ir nuo š-8 v v šeštad 1-4 vai. popiet

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

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30

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

ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
8415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO. (11 

Telefonas — FRontier 6 1882

-r

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventoją žino,

kad taupyti apdrauntone Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėm yra 
■augu Ir pelninga.

Unlvereal Savinga and Loan Amoclatlofl užtikrina iMgume 
Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valatyhlų valdžion agentflra Iki 
310.000.00 kiekvienam Indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną •- 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų paatangoa.

Galite taupyti atvykdami aamenMkal ar per lalžkua. Bos gn4* 
tau Ir draugižkaa patarnavimaa.

Dėl paakolų Ir vlaals flnanctnlalz reikalai* krelpkltėn |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
J

OR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South We»tern Avenue 
Chlcago 26, IU 

ielefonAs REpublic 7-4600 
Rezidencija: GRovehill 0-8161 

Pasimatymai pagal sutarti

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue 
>ftso vai., nuo 8-4 ir nuo t-8:Sb v 

rak Šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet
Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. VIrginia 7-0086 

ResMend Jos tel. BEverty 8-8244

Oflao HE 4-1414, arba RE 7-67OO 
Rea. RE 7-6807

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spoc. akušerija Ir moterų ligų 

2454 West 71st Street 
(71-oe Ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vali. 
fiešadlenlais 1—4 p. p. Trečiadieniais 
iitždaryta.

Oflao (def. YArds 7—1100 
RenldencIJos — 8Tewart 8-4611

DR. 1. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

706 Went 35th Street 
(kampas Halsted Ir 36-ta gatv6» 

VAL. 1—4 Ir 4:80—1:20 p. p. kas 
ilen Išskyrus trečiadienius Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai

TeL ofiso PR 8-8818, rea RE 7-B109
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
LIETUVIS GYDYTOJAS)
2600 Went OSrd Street 

VAL kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:8* 
•ki 9 vai Trečlad ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-1696
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPEC1ALISTB 
— PRITAIKO AKINIUS -

Valandos: 6—12 Ir T—t v. v. pagal 
■iisltarim. Išskyrus trečiadienius

2422 W. Marųnette Road 

Ofiso Ir buto tel. Ol.ymplc 8-ISMI
0R. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 80. 48th Court. Cicere

Kasdien 10—13 Ir 6—T vai. Trečlad. 
u ua i»—ii vat.

OR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3259 South Halsted Street
kasdien 8—7 vai. vak. fieštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarime 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Reald. 2487 
W. 62nd St., tel. ReoubUc 7-8818.

Ofiso telefonas — Blstiop 7-2516
DR. AL RA6KUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedzie Ir Archer) 
VAL. kasdien nno 2:00 lkl >:00 » 
Trečlad. (r aekraad tik susitarus

Tel. TŲrner 3-9002
DR. J. RIMDZUS

CHIROPRACTOR 
1428 Broadway, Gary, Indiana

Vai.: pirm. Ir treč. 8-8 vaL vak., šešt. 
10-12 vai, prieš plet. Kitu laiku pagal

OR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 We0t 69th Street

Priešais ftv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpnbUo 7-2200 

VAL: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 lkl 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00. 
ftešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad. Ir
kitu laiku susitarue telefonu.

rel. oflao PR i-6440, rea HE.4-81M

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2420 Weet Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki l p. p.; g iki s v 

Trečlad ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
rel. ofiso CA. 6-0267, rea PR. 6-666 

Rezld. 6600 H. Arteslan Avė.
VAL 11 v. r. iki 8 p. p.i 6—7 v. i

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

2# metų patyrimo
YArds 7-18X 

Pritaiko akiniu.
Kreivas akla 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 Weet 35th Street

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 6 lkl 8, tre 
filad. nuo 10-12, penktad. 10-2 Ir 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p

DR. ANT. RUDOKAS, Opt 
Tikrina akle Ir

keičia etiklm Ir
i 4465 8. Oaliforola Are. .TA 7-7381 

Vai.: 10 ryto lkl S vak. (trečlad. už- į
■•štad 10 rvtrt Mr» • v « n
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PARYŽIAUS KONFERENCIJA į SPAUDA IR SPAUDOS DARBININKAI
PRANYS ALSfiNAS,

Štai jau stovime 1957-tųjU| Na, bet dar kartą grįžkime 
metų baigmėje. Rudens vėjas prie to pilkojo gatvėmis skris-
nešioja ir blaško parausvintus 
ir nudraskytus medžių lapus, 
kurie tarytum skelbte skelbia, 
jog. artėja šalta žiemužė, o su

rime ypatingai svarbų uždavinį 
— tai savosios lietuviškos spau
dos reikalų sutvarkymą. Jau 
ir dabar pats laikas sutvarkyti 
laikraščių prenumeratą, nes be
veik tik iš jos mūsų šis lietu
viškasis penas ir išsilaiko sve
tur. Mūsiškiai laikraščiai čia 
negauna iš niekur jokių subsi
dijų, o taip lygiai — ir kitų pa-

JAV prezidentas Eisenhoweris ir Anglijos ministeris pir
mininkas Macmillan savo konferencijoje sutarė dalyvauti gruo
džio mėn. Paryžiuje šaukiamoje Atlanto pakto narių konfe
rencijoje. Tai pirmas atsitikimas visoje audringoje pokario 
istorijoje, kada didžiųjų anglosaksiškųjų valstybių atsakingie
ji vyrai vadovaus savo kraštų delegacijoms. Eisenhowerio ir 
Macmillano konferencijoje dalyvavimas neslepiamai parodo, ko
kia didelė svarba ir reikšmė skiriama Paryžiaus konferencijai. | ja — kartu ir einamųjų metų 
Paryžiaus konferencijon pakviesti ir dalyvaus visų Atlanto pakto pabaiga. Taigi, netruks priar- 
narių valstybių galvos. j tėti ir Naujieji Metai. O Nau-

Paryžiaus konferencijoje bus itin svarbūs ir reikšmingi du jųjų Metų išvakarėse ypač mes, 
klausimai: 1. kasdien kylanti sovietinė grėsmė ir 2. laisvojo pa- lietuviai, gyvendami svetur, tu- 
saulio tampresnis bendradarbiavimas ekonominėje, kairinėje, po
litinėje ir mokslinėje srityse.

Mažieji laisvojo pasaulio kraštai gyveno ir tebegyvena so
vietinio spaudimo ir baimės ženkle. Paskutiniuoju laiku sovie
tinės baimės ženklai pradeda skverbtis ir į didžiuosius laisvojo 
pasaulio kraštus. Tik vispusiškas laisvojo pasaulio apsijun- 
gimas ir bendradarbiavimas sudarytų tą jėgą, kuri atsvertų 
sovietinę grėsmę. Vienas politinis Amerikos apžvalgininkas ne
seniai rašė, jog yra nenormali padėtis, kai JAV slepia atomines 
ir raketines paslaptis nuo savo sąjungininkų, kai jas gerai ži
no sovietai.

Valstybės sekretorius Dulles labai atviru žodžiu įspėjo Ame- labai maža teturi,
riką, jog kaikurių baisiųjų ginklų gamyboje svietai yra pralen-! Jau art5ja ,aikaa ne uk 8au . ~
kę Jungt.nes Amenkos Valstybes JAV nebeturi tos Pinneny., uisiprenume ty“ "
bes, kuri buvo po atominės bombos išradimo. Pavojus yra di- 1 
delis. Valstybės sekretorius betgi užtikrino, jog Amerika ir 
laisvasis pasaulis susidariusią padėtį išlygins.

Iš Dulles kartaus prisipažinimo iškyla vienas didelis klau
simas, kaip JAV prarado dalinę jėgos pirmenybę? Atsakymas 
tėra vienas. Amerika perdaug pasitikėjo taikos ir geros valios 
viltimis. Amerika neskubėjo didžiausia sparta gaminti pačius 
baisiausius ginklus, kai sovietai tai daTe. Laisvasis pasaulis ne
pakankamai įvertino sovietus Ir jų kėslus. Jei sovietiniai “sput- 
nikai” bus pakankamas įspėjimas Paryžiaus konferencijai pa
grindinai peržiūrėti laisvojo pasaulio sovietinę politiką, bus ge
ras ženklas. Laisvasis pasaulis su savo milžiniškais ištekliais 
ir moksline jėga vėl atgaus pirmenybę. Churchillio žodžiais ta
riant, sovietai tik tada bus sukalbami, kai Vakaruose matys di
desnę jėgą, negu jie turi.

Koks bus Paryžiaus konferencijos atsakymas į sovietinius 
“sputnikus” ? Anglijoje stiprėja mintis, jog reikia atsisakyti Pots
damo susitarimų ir leisti Vakarų Vokietijai gaminti atominius 
ginklus. Amerika ryžtasi dalintis su sąjungininkais savo moksli
ne išmintimi. Dulles įtikinėja, jog Atlanto pakto nariai turi 
apsupti sovietus iš visų pusių galingomis karinėmis bazėmis, iš 
kurių Sovietų Sąjunga būtų sunaikinta atominiais ginklais, jei 
ji pradėtų karą. Galimas dalykas, jog Amerikos atominiai gink
lai bus kraunami visose sąjungininkų baziėse. Tai būtų realus 
karinis atsakymas. Bet labai svarbi yra ir propagandinė pusė.
Amerika sumažino sumas, skirtas radijo transliacijoms į anapus jarba ir tįe kurie tenai turi 
geležinės uždangos. Susilpnėjo ir “Voice of America” lietuviš- 1

-ruoti arba prenumeratą atnau
jinti, bet būtų labai gražu, jei
gu įsigalėtų mumyse toks pa
protys, kad pradėtume lietuviš
kuosius laikraščius 'užprenume
ruoti, kaip dovaną, ir tiems, 
kurie jų užsiprenumeruoti ne
pajėgia .— neišsigali. Turime

te beskraidančio berniuko, laik
raščio išnešiojančio arba juos 
pardavinėjančio. Juk jis, ga- į 
Įima pasakyti, pardavinėja, a- 
naiptoi, ne popierius, bet žinias, 
kurių kiekvienas žmogus taip 
trokšta. Juk perskaitytas laik
raštis, kai iš jo jau “išsemtos” 
žinios, dažniausia metamas į 
popierių krepšį ir jo uždavinys 
skaitomas atliktu. Laikraštis 
— tai ne knyga. Jo paskirtis 
ir misija žmonija — visai ki
tokia. žmogus, nusipirkęs kny
gą, nors ją perka taipogi ne dėl 
knygoje esamų daug popieriaus 
lapų, bet dėl jos turinio, tačiau, 
ją perskaitęs, padeda į knygų 
spintą ir tai padaro dėl dviejų 
priežasčių: dėl to, kad po ku
rio laiko jis vėl galės ją skai- 

jos turimu džiaugtis 
(nes knygų turinys dažniausia 
nesenstantis ir nenykstantis — 
netaip, kaip laikraščių), o ant
ra — knygos buvo ir tebėra 
laikomos dargi kultūringų na
mų papuošalu. Tai toks skir
tumas tarp knygų ir laikraš
čių, vienok kaip laikraščiai ne

ŠTAI TAS KELIAUNINKAS

šis maloniai bežiūrįs sutvėrimas skrenda sovietų paleis
tu žemės satelitu. (INS)

, DIDINAMA ŠVEICARŲ 
GVARDIJA

Norima Šveicarų gvardiją 
l Vatikane padidinti nuo 80 iki 
! 110 narių. Tokį nutarimą pa- 
j darė naujasis gvardijos virši
ninkas pik. Robert Nunlist.

Gvardijos uždavinys — sau
goti dieną ir naktį įėjimą į Va
tikano miestą ir Popiežiaus rū
mus.

Nosies paskirtis
Kvėpuodami orą, mes traukia

me jį pro nosį. Patekęs į nosies 
tuštumą, oras pro dvi užpakali
nes nosies angas patenka į kvė
puojamąją gerklę. Nosis yra kvė 
pavimo ir uoslės organas. Daž
nai ore būna kenksmingų prie
maišų, todėl čia nosis eina lyg ir 
sargo pareigas: įspėja žmogų iš 
tcs vieios pasišalinti, kad neap- 
smuadytų,

Nosies tuštyme yra plaukelių 
ir kelios siauros angos su glei
vėtomis plėvelėmis. Patekusi iš 
oro srovė šiose angose sušyla ir 
atidrėgsta. Patekusios su oru į 
nosį dulkės taip pat prilimpa 
prie gleivėtų nosies angų siene
lių, ir mes ias iš nosies iššnvpš- 
čiam. Visa tai turi didelės svar- 

1 bos. Žmogaus plaučiai labai jau
trūs šaltam ir dulkėtam orui, to
dėl, jei nosies gleivės nesulaiky
tų dulkių ir nesušildytų oro, 
plaučiai greit peršaltų. Iš to aiš
ku, kodėl žmogus turi kvėpuotikluoto konflikto, nes vykstan- JAV-bėse lietuvių, mūsiškių a- ne pro burną, o pro nosį

ėios rungtynės yra ne kas kita, teivių, kurie, išgyvenę toli nuo
kaip rungtyniavimas žemėje tėvynės gerą pusamži, nors jų

..... , 8®^ knygų atstoti žmogui, taip tarp blogio ir gėrio, tarp tam- skaičius kaskart vis mažėja, o,nemtža savųjų tautieč1U, dar taygM _ wkniS41ų. švlesos/ J.»
tebevargstanėių tremties sto
vyklose, besigydančių ligoninė
se, beleidžiančių senatvės die
nas senelių prieglaudose arba 
gyvenančių tuose kraštuose, 
kur dar užsidirbti galima pra
gyvenimui ir laikraščio užsipre- 
numeravimui, tačiau dėl valiu
tinių suvaržymų negalima pini
gų pasiųsti į užsienį.

Spaudos ir jos darbininkų 
reikšmė žmonijai 

Tie, kurie gyvena JAV-bėse,

VIEŠAS PAREIŠKIMAS
Ryšium su spalio mėnesio “Lie-

_ . . ....................................tuvių Dienų” numeryje atspaus-
Tamsiosios j 3* žiūrėkime, jie ir ligi šiol išsi- dintu William Zorach aprašymu ir 

vieni, ir kiti — labai žmogui gos ir neišpasakojamas blogis laikė grynais lietuvias, karštais i° darbū iliustracijomis, iš dauge- 
reikalingi- |slypi totalitarlškame komunia- patriotais. O kodėl taip Įvyko?

Tai reikėtų jieškoti atsakymo diktorius ir pats, kovojąs prieš 
JAV-bių lietuviškojoj spaudoj
ir lietuviškose knygose, kurie šinys tame žurnale pasirodytų, 
tame krašte yra išvarė nepi- Tuose laiškuose man nurodoma,
__ . . ... ... ... . , . jog Willism Zorach, kuris tame
plastai gilią lietuviškosios kul- “Lietuviu Dienų” aprašyme vadi- 
tūros vagą, turi savąsias tradi- namas ‘‘Įžymiuoju Amerikos skulp
Uiiasi ir tebešviečia kain švie^e tcrium iš Jurbarko”, Congressio- tijas, ir teoesviecia, Kaip svie.ę nal Records (84th _ 2nd session, 
seniau. Neleiskim tiems švie- June, 1956) figūruoja kaip daly

vautas antiamsrikinėje veikloje, 
priklausąs ir remiąs organizacijas, 
kurios J AV teisingumo organų yra 
paskelbtos subversyvinėmis. Man 
daroma priekaištų tuose laiškuo 
se, kad aš remiu komunistus žur
nale, kurio tikslas yra kovoti prieš 
komunistus ir subversyviuosius.

Apgailestaudamas, kad tas ra
šinys apie minėtą dailininką pasi
rodė “Lietuvių Dienose”, tame žur 
nale, .kuriam aš esu paskyręs tiek 
daug kūrybinių valandų ir į kurį 
buvau sudėjęs dsug vilčių, aš pro
testuodamas pareiškiu, jog tas ra
šinys pasirodė visiškai be mano ži
nios ir sutik'cno, ir todėl visai at
sakomybė už tai lieka “Lietuvių 
Dienų” atsakingiems asmenims. 
New York, 1957 m. spalio 31 d.

Povilas Puzinas. dailininkas

Taigi, laikraščių pardavinė-! ,ir. var^ pasauliui, jeigu
jis išeitų nugalėtoju

Lietuviškų laikraščių paskirtis 
— dar svarbesnė

Užmerk akis, žmogau, lietuvi, 
ir tyliai pagalvok, kaip atrody
tų gyvenimas svetur, jeigu im
tų vienu laiku ir pranyktų visi 
lietuviškieji laikraščiai, lietuviš
kosios knygos ir 'bendrai vis ra-

tojas — berniukas pardavinėja 
žmonėms tikrai ne popierius, 
bęt, galima sakyti, žmonijoj 
įvykstančius žemės drebėjimus, 
karus, revoliucijas, gaisrus, ba
do šmėklas, abdikacijas, karū
navimus, žmonių laisvės paver
gimus, jų išsilaisvinimus ir L t. 
ir t. t. Taip lygiai, šalia tų, ga
lima sakyti, didžiųjų naujienų,
jis pardavinėja ir futbolo rung- lytiniai dalykai sava gimtąja 
tymų vaizdus, ir kino teatrų kalba? J šitokį klausimą, be jo-

kųjų transliacijų dalis. Nenormali padėtis turėtų būti ne tik Išaugų ir- pa.žjs_tan'lų.’'®u. ^^ais kronikas, gimimų ir mirčių pra- svyravimų, galima duoti
atstatyta, bet dar sustiprinta ir iAplėsta. Informacijos ------- __
šaltojo karo grumtynėse yra labai didelė.

nešimus ir pan.

sos žiburiams užgesti!

Paryžiaus konferencija padarys didelius ir lemtingus nu- dusi pašto ženklą pilkam gat- 
tarimus, kurie gal nulems vakariečių sovietinę politiką keleriems Vės berniukui _  laikraščių iš
metama. Lietuviškieji laisvinimo veiksniai į Paryžiaus konferen
ciją turi atkreipti budriausią dėmesį. St. Daunys

yra pastebėję,, jog JAV-bių 
vyriausybė neseniai yra atspau- i K<*lčl žmonės taip laikraščių

lankia?

Atsakymas — labai papras- 
nešiotojui pagerbti. Ženklo pie- taš. Kaip gi laikraščio nelauk-

si, nes jis materiališkai — toks 
pigus, o dvasiškai — toks turi
ningas, toks įdomus ir turtin
gas (žinoma, kalbant apie ge
rąją spaudą). Jtlk į laikraštį,

vieną ir labai teisingą atsaky
mą: gyvenimas ir gyvenamoji 
aplinkuma neps prastai smar
kiai aptemtų! Ir tai būtų visiš
kai nepriklausomai nuo to, ar 
žmogus jau pramokęs to kraš
to kalbos, kuriame gyvena ir 
ar gali naudotis vietiniais laik
raščiais, ar ne. Savas laikraš
tis, spausdinamas sava gimtąja 
kalba, yra tarytum balzamas,

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe

PBFflN PHOTO STUDIO
(Tncorporated)

EDVARDAS ŪLIS, sav.
4058 Archer Avenue 

Telefonas Vlrginia 7-2481

SOVIETŲ SATELITAS D. Hyde sako:
„ , ............... ... Imėnulis yra produktas režimo,Buvęs komunistų Uukrasčio teikia

Anglijoje redaktorius konverti- ,dalktBa, keUa propa.
tas Dengias Hyde pažymi, kad augS4iauPpres-
raudonasis menulis tun d>- ne,

desnea politines nei mokslinės
reikšmės. Jo tvirtinimu, nors 
Amerika gali netrukus paleisti 
į erdvę savo satelitą, tačiau fak 
tas, kad pirmieji jį paleido so
vietai, turi įtakos kaikurioms 
pasaulio dalims, kurios ypačiai 
šiandien svarbios.

Šiandien, D. Hyde nuomone, 
komunistų akys nukreiptos į 
strateginiai svarbias, bet ekono
miškai silpnas tautas. Nėra a- 
bejonės, kad tų kraštų gyven
tojams pranešimas apie sovietų 
“raudonąjį mėnulį” padaręs gi
laus įspūdžio. Tos tautos buvo 
ir taip įkalbėtos, kad Vakarai 
yra pakeliui į dekadansą ir kad 
ateitis esanti komunizmo ran
kose. Istorija apie sovietų sa
telitą dar labiau pabrėžė šitą 
“tiesą”.

Stalinas trukdęs mokslinius 
darbus, sekdamas ir šnipinėda
mas mokslininkus. Jie jam bu
vo nepatikimi. Chruščevas tą 
politiką pakeitė ir, kaip mato
me, laimėjo. '

Galimas dalykas, kad “sovie
tų mokslinis pirmavimas“ pra
skins kelią komunizmui į dau
gelio vakaruose esančių žmo
nių protus. Kartu jis sustip
rina komunizmo poziciją ir pa
čioje Rusijoje bei jos okupuo
tuose kraštuose, nors šiuo at
veju vietoje duonos duota regi
nių.

šinyje matomas berniukas, la
bai užimtas savuoju amatu gat
vės kamputyje, o jo dešinėje — 
plačiai šviečiąs žibintuvas, ap- 
šviečiąs berniuką. Toji šviesa, 
be abejonės, reikia suprasti 
kaip simboliškai atvaizduotoji 
spauda, o tas berniukas — kaip

“Raudonasis | priemonė tai šviesai skleisti...
Toks buvo Amerikos vyriau

sybės žygis laikraščių išnešio
tojui — berniukui pagerbti. 
Toji spaudos darbininkui išreiš
kiama pagarba, savaime aišku, 
reikėtų dar daugiau išplėsti ir 
kitų spaudos darbuotojų atžvil-

* x ' giu, nes argi mažesni toje sri- 
Stebui, k«p S. Rusija tiek 1S- nllnnAln«d laikraščiu redak-

galima, sakyti, esti įvyniojamas kuris gaivina mus, kelia augš- 
visas, o visas pasaulis. Taigi, 
už penketą ar dešimtį centų — 
visas pasaulis prieš tavo akis...

SsgMMCi&NHH
STATYBAI 
IR NAMŲ

tyn, paskandina mus praeities į PATAISYMUI
švelniuose prisiminimuose ir 1.1 PRISTATOM 
t., nors dažnai mes to net • ne- v,šokių Rūšių 

MEDŽIAGĄ

čių gyvenimą”.

Ta proga minėtas autorius

Ypatingai laikraščiai domina pa jaučiame. Pilkoji kasdienybė 
žmones šiuo metu, kada pašau- Pri8esina mumyse jaut-
lis yra suskilęs į du didžiulius ^4 visam tam, kas mums yra 
ir nepaprastai priešingus vienas brangiausia, tačiau tik praras- 
antram blokus: komunistinį ir ^ime tai tuojau pajusime ko 
demokratinį. Tarp tų dviejų netek°me...
blokų ir šiandien, nors dar be Lietuviškieji laikraščiai ir 
šautuvų, be patrankų, o ypa- lietuviškos knygos padeda

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS LITWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

TeL Vlctory 2-1272

V l*K T O R O K O 2 10 0 8 
Uetnvtšk gazolino stotis Ir auto 

taisymą*
\tltekami motoro remontai, lygi
nimo. dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

>759 8 WESTERN AVĖ PR 8-9633 

4;^^; W W W w w *▲* wak* ak* *a* w w:ž: ja* ar >*ar ar UEttug

. . , .... . ityje nuopelnai laikraščių redak-
teklių sudeda į us t torių, redakcinių kolektyvų na-
dymus, kai tuo tarpu jos gy bendradarbių — korespon- 
ventojams trukau Ir namų, ir laJJaa4ttoWnl ir WtT
socialinės gerovės. Jo tvirtini-, , __________•
mu, po 40 metų komunistinio J ‘
viešpatavimo S. Rusijoje gyve-1 j 
nimas nesąs geresnis nei tas 
kuris buvęs D. Britanijoje.. 
šio šimtmečio pradžioje.

Kad “raudonasis mėnulis” 
turi psichologinės įtakos žmo
nėms, visai aišku. Vieni tuo 
atžvilgiu baiminasi ir tvirtina, 
kad jau artėjanti kažkokia bai
si pabaiga. Kiti yra šaltesni ir 
laukia, ką atneš rytojus. .

Yra ir nesusipratimų: Šian
dien vienas tautietis man at
siuntė vieno anglų laikraščio 
iškarpą, kur atspausdinta fik
cija — “Learn fast or Spare 
will kili you” ir pridėjo laiške
lį: “Tiems, kurie netiki! Siun
čiu Vakarų laikraščio ištrauką, 
kad T. Sąjungos didvyriai pa
siekę pirmieji”. Po apačia pa
rašas • •. ru«l abėcėle ir rašy
ba.

Mano bičiulis nepastebėjo, 
kad fikcijoje aprašomi... 1967 
m.

raudonasis satelitasTaigi, 
veikia. ' J. Ku kis

S-JANIS KLIDZEJS

911

S • ROMANO*

tingai —* be atominių ir hidro- mums išlikti gyvais lietuviais, Į Apkm°aT^kiam<. ^MnokunaL^
genimų bombų, vyksta, milžiniš- nemirti lietuvybei, nesunykti ir 
kos rungtynės, kurios, be abs- nenugursti svetur, pasidarant 
jonės, veda ir priveą prie gin- tik trąša svetimai žemei. Yra

Raštinė atidarė kasdien nno 
8 vai. ryto iki 6 vat vakaro 
Seštadienals iki 3 vaL vakaro

Iš ARTI IR TOLI BAUDŲ
PFRKRftDSTYMftŠ
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis ra pilna ap- 
dranda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. S E R Ė H 4 S
ZO47 W 07 th 1*1. Cliicago,

U). VVAibrook 5-8063

VERTe'A.' Lliffšklf I

( T Ę S I N Y S )

— Iš kokios vietos, prašau ?
, — Iš Salanų.

— O, iš Salanų! Taip. Vis dėlto reikia stengtis pa
tekti į geresnę visuomenę. Gerai padaryta, kad jūs 
jau esate tai pradėjęs... Prisimenu savo studijų metus. 
Ach, šie metai! Jau nebegrįš...

Ponas direktorius buvo įkaušęs ir tokiais plates
niais žipgsniais išklydo į kitą kambarį.

Ačiū! Ačiū! Čia visi ir visada mandagūs.
Andriaus akys ir skruostai degė kaip liepsna. Jis | proto sprendimus.

49.
Savo baltąją mergaitę Marytę Andrius vis dar ne

buvo pamiršęs, bet kaip tai visa galėjo pasitaikyti ir 
atsitikti? Nuotykių jieškojimas? Ne, draugystė su 
Lija Smildzianyte — tai jam nebuvo nuotykių jieško
jimas.

Andrius apie tai daug turėjo galvoti ir turėjo pri
pažinti, kad ir tvirčiausio būdo žmogų dažnai valdo 
„kažkas“, kuris suvaldo ir padaro nereikšmingus visus

Mano tėvas? Taip, mano tėvas važiuoja. Bet čia jautėsi kaip mušamas ir glostomas šuo.
jis pakinko arklį ir veža į miestą bulves parduoti...

— Velniai patrauktų, ar tai jūs nesate notaro Kra- 
mo sūnus ?

— Mano pavardė Rugajus.
— Rugajus? — direktorius mirksėjo ir atidžiai 

pažiūrėjo į Andriaus akis. — Na, gi žiūriu... Taip bus. 
Maniau, kad jaunasis Kramas. Mes su jo tėvu seni 
draugai. Dovanokite...

Direktorius nuėjo į šalį, po to atsisuko ir dar pri
ėjo.

— Jūs studijuojate? ‘ .
— Taip.
— Puiku. Gerai. Tas gerai, kad jūs esate šį va

karą čia, nors ir prie šio visuomenės sluogsnio nepri
klausote. Vyrai turi būtį smarkūs. Suprantate? Rei
kia sugebėti patekti į visuomenę, į augštesnius sluogB- 
nius... Tai daug ko padeda. Gyvenime pamatysit- 
Kokia, prašau, buvo jūsų pavardė?

— Rugajus.
— Ach, Rugajus! Taip, jūs nesate rygietia’
— Ne.

Baisiai Čia viskas jį prislėgė, šie žmonės ir šios 
patalpos. Viskas čia atrodė sunki belaisvė ir sunki 
forma. ‘

Tą patį vakarą, palikęs Rožės svečius, Andrius 
nuėjo pas Lipurą, bet dvi dienos po to ėjo į studentų 
draugiją. Kažkas ten traukė vis stipriau

Sis ..kažkas“ privedė prie atidengimo, kad žmo
gaus laimės matas yra pats žmogus. Gal būt tai buvo 
tik trumpalaikės svajonių klaidos.

Bet kad jame yra ir daug tikriausios tiesos, tai 
dažnai buvo patyręs ir Andrius Rugajus gal ir dėlto, 
kad jis buvo dažnai ap-sivylęs savo pasirinktais drau
gais, gal ir dėlto, kad jis ten buvo radęs ir daug žyd'm-

Ar tai buvo savo gimtosios žemės balsas, ar tai čio džiaugsmo. Jis žinojo ir tai, kad, norėdamas paai- 
buvo tai, kad taip ilgai nuo jos buvo pasitraukęs? likti ilgiau draugystėje su kokia mergaite, turėjo ją

Žvaigždėtas dangus vaikščiojo rudens naktimis, j linksminti, pasakoti ką nors apie meilę, pasakoti pa- 
ir Andrius dvasioje girdėjo, kaip Rugajaus ir Salnišų kartotinai visas tas kvailystes, kurios jau tūkstančiais 
namuose loja šunys ir talkininkai ilgai dainuoja po kartų ir daugelio žmonių pasakotos. Iš tikro, žmonės, 
darbo cukrinių runkelių talkose. rodėsi, darėsi vis tuštesni, ir, kad juos patrauktum, tu-

Kaip balti rankšluosčiai mėnesienoje mirga išklotų rėjai būti toks pat tuščias ir skambantis, nes tik pana- 
linų eilės, ir kaip norėtųsi jais vaikščioti ir girdėti, šus galėjo būti draugai.
kaip jie spraksi po kojomis. Joks šventasis dabar jau nebebuvo ir šis Andrius,

Vakare pas jiį buvo atėjusi Lija Smildzianytė. | bet kažkas vertė jį gyvenimą kitokiais matais matuoti.
Jie abu kalbėjo apie rudens vakarus savo tėviškėje, 

ir buvo tokia savijauta, tarai jie abu tik vaikščiotų, ma
tytų liūdną sidabrinį mėnulį atsispindint ežere ir pušis 
šlamant ant kranto.

Tiek daug su savimi buvo atsinešusi Lija.

Galbūt jis buvo pasidaręs senų pažiūrų, atsilikęs kokį 
pusšimtmetį, galbūt jį Dievas buvo kokiu nors būdu 
nubaudęs?

Galbūt
(Bus daugiau)

1
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PASAULIEČIŲ APAŠTALAVIMO 
KONGRESO REZOLIUCIJA

Antrojo Tarptautinio Pašau- vo sukurtą maldą už Tylos Baž 
lied'ų .Apaštalavimo Kongreso nyčią. 
dalyviai, susirinkę Romoje 1957 
metų spalio 5 — 13 dienomis, 
su gilia pagarba ir susijaudini
mu lenkia galvas prieš visas Ty
los Bažnyčios aukas ir kanki-
mus.

Jie iškilmingai pareiškia savo 
pilną solidarumą su visais tais, 
kurie kenčia dėl tikėjimo.

Akivaizdoje persekiojimų, ku
rie tebesiaučia daugelyje kraš
tų, akivaizdoje to abejingumo, 
kuriuo nemaža tikinčiųjų seka 
vienus didžiausių ir skaudžiau
sių bandymų Bažnyčios gyveni
me, Antrojo Tarptautinio Pašau 
liečiu Apaštalavimo Kongreso 
dalyviai primena drauge su Šv. 
Tėvu, kad “Kristaus Bažnyčia 
nemano be kovos trauktis, už
leisdama pozicijas savo prisie
kusiam priešui bedieviškajam 
komunizmui”. Dėl to jie ragina 
visus krikščionis:

1. Padvigubinti savo maldas 
už aukas ir persekiotojus, o y- 
pač dažnai kalbėti paties Šv. Tė-

2. Su visu dėmesiu sekti visus 
dokumentus ir patikrintas in
formacijas apie padėtį komunis
tų pavergtuose kraštuose, Būtų 
didelė klaida neatkreipti reikia
mo dėmesio į tokius skaudžius 
faktus.

3. Dar daugiau remti pastan
gas, kuriomis siekiama Tylos 
Bažnyčios katalikams padėti ma 
teriališkai ir dvasiškai. Tarp 
šių pastangų svarbią vietą tu
rėtų užimti religines radijo pro
gramos, kovojančios prieš ateis
tinę propagandą, kuri siekia iš 
jaunimo širdžių išplėšti tikėji
mą.

4. Dirbti iš visų jėgų, siekiant 
pasaulyje įgyvendinti tikrąjį tei
singumą, tikrą laisvą ir tikrą 
broliškumą, paremtą krikščio
niškais principais.

Tokią specialią rezoliuciją pri 
ėmė Antrasis Tarptautinis Pa
sauliečių Apaštalavimo Kongre
sas, reikšdamas solidarumą Ty
los Bažnyčios broliams.

DVI ŽINOMIAUSIOS

Anglijos karalienė Elzbieta kalbasi su aktore Jayne 
i. Manstield Odeon teatre Londone. Abi viena kitą pagyrė, kad 

esančios labai gražios. (INS)
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Lietuviu Prekybos Namai
Prekės be brokų, sugadinimų,* klientų sąskaitos neparduodamos Finansų Co. 

Išmokėjimui iki 36 mėnesių.

RUDENINIS PREKIŲ IŠPARDAVIMAS, 
SUTAUPYSITE

RAUDONASIS FRANKENŠTEINAS 
SIEKIA TURKIJOS

VLADAS MTNGfiLA, Detroit, Micb.

Iki šiol buvo žinoma tiesa, 
kad ne tik sunkiosios pramo
nės gamyboje, bet ir moksle (tu 
rint galvoje ir karinio mokslo 
technikos pažangą) Amerika bu 
vo pirmoji. Raudonieji vis sten
gėsi “dognat i peregnat Ameri- 
ku” (pasivyti ir pralenkti Ame
riką). Bet raudoniesiems vis 
nesisekė. Visur jie buvo pasku
tiniai, gal tik karinis jų poten
cialas artėjo prie JAV galybės 
lygio.

Bet raudonųjų satelitas įne
šė į visų vakariečių galvas cha
osą. Niekas nežino, kaip ilgai 
tas raudonųjų pasididžiavimas
— “mėnulis” raižys beorę erd
vę. Juo labiau rūpestį gimdo 
keista satelito skridimo linija. 
JAV laivyno centrinėj laborato
rijoj po ilgų stebėjimų bei ty
rinėjimų paaiškėjo, jog raudo
nųjų paleistasis mėnulis skren
da beveik zigzaginiu taku erd
vėje; be to, keistu (sutapimu ar 
sąmoningu vairavimu) tas menu 
lis, kiekvieną parą kiek nukryp
damas, skrenda — kerta Aust
ralijos žemyną, iŠ ten suka šiau 
rėn, pasiekia Aliaską, skrenda 
per šiaurės Kanadą, įskrenda 
JAV erdvėn ir skrenda virš Šiau 
rėš Amerikos žemyno (praskren 
da JAV sostinę Washingtoną) 
vėliau kerta Brazilijos Rytų tri
kampį ir daro nesmailą zigza
ginį posūkį Atlanto vandenyno
— Antarktės regione, tolokai 
aplenkia Pietų Afriką ir tęsia 
savo kelionę. Raudonųjų “mė
nulis” skrieja iš Šiaurės Rytų 
į Pietų Vakarus. Kiekvieną kąr 
tą mėnulis nukrypsta į vakarus 
24 laipsnius geografinio ilgu
mo. Per 24 valandas jis aps-

krenda žemę net penkiolika kar
tų. O JAV raud. mėnulis liečia, 
arba jos stratosfera praskren
da, net septynis sykius.

Daugis vakariečių politikų ap 
sirgo isterija-: jie šaukia, jie 
priekaištauia — kodėl raudonie 
ji pirmi? Bet ar be pagrindo?

JAV prezidentas Eisenhowe- 
ris pagyrė sovietų mokslininkus 
už jų mokslinį išradingumą. Ta 
čiau jis mano, jog toks “mėnu: 
lis” .neturi karinės reikšmės.

Tuo tarpu “Osservatore del- 
la Domenica” — Vatikano ofi
ciozas rašo: “būtų naivu galvo
ti, kad satelitas yra daugiau 
taikos instrumentas, suprojek
tuotas mokslo tyrimams. Karo 
atveju, galimas dalykas, gal 
kiek didesnis “mėnulis” galės 
tarnauti puolimo baze”.

Spalio 10 d. N. Chruščevas 
pareiškė, kad Artimuose Rytuo 
se galįs kilti karas. Esą JAV 
kursto Turkiją, kad ši okupuo
tų Siriją. Be to, kad savo žo
džiams priduoti svorio, Nikita 
dar pridūrė: kad Sovietų Rusija 
pasiruošusi ginti Siriją ir, reika
lui esant, ji panaudosianti kari
nę jėgą.

— Jei karas kils, mes esame 
arti Turkijos, o jūs (amerikie
čiai) — ne. Kai patrankos pra
dės šaudyti, o raketinės bom
bos skrajoti, tada jau bus per- 
vėlu apie įvykius galvoti.

Negana to, mus stebina kas
tas ir skubotas Sovietų Rusi
jos raudonosios armijos marša
lo Žukovo vizitas pas Tito. Jur 
goslavijoj “besisvečiuodamas” 
maršalas Georgij Žukovas irgi 
grasino Vakarų laisvei, tvirtin
damas, jog raudonoji Rusija tu-

i—
ri geriausiai ir moderniausiai 
ginkluotą armiją, kurios apgink 
lavime pirmą vietą užima: hid
rogeninės, atominės bombos, 
per atstumą vairuojami sviedi- 
niai-raketos; be to, tolimo skri
dimo (iki 5,000 mylių) vairuo
jami šaudmenys.

Kaip matome abiejų raudonų
jų maršalų Tito ir Žukovo pasi
tarimai turi glaudų ryšį ne tik 
su sovietiniu "mėnuliu”, bet, nei 
tenka abejoti, kad tas ryšis ve-j 
da, gal būt į netolimą, — Tur
kijos okupaciją.

JAV domisi ir šaukia apie 
prarastąją raudoniesiems pir
menybę, apie jų paleistąjį aplink 
žemę “mėnulį”. Gal ir gerai, kad 
ir amerikiečiai susirūpino ir pra 
deda suprasti, jog toks “mėnu
liukas”, jeigu ne šiandien — gal 
rytoj, galės atlikti labai svar
bias šnipo pareigas, o dar jį pa
tobulinus gal būt jis galės už
tikrinti jo savininkams domina
vimą visoje mūsų planetoje. Juk 
komunizmui visai ne svarbu ge
ofizinių mokslo metų tikroji mok 
sline reikšmė žmonijai: jiem 
rūpi, ir jie dirba bei kovoja tik

tam, kad savo kariniais išradi
mais palaužtų JAV karinį at
sparumą ir tuo užtikrinti savo 
dominavimą visame pasaulyje.

Ir kada visas pasaulis šian
dien klausosi sovietų propagan
distų sakomų išdidžių kalbų ne 
tik apie jų “sputnik’ą”, bet ir 
apie tai, kad jie jau renka sava
norius skristi į tikrąjį mėnulį, 
kuris yra 238,000 mylių atstume 
nuo žemės, atrodo, jog toji ne
sąmonė ne taip greit rusų bus 
įgyvendinta.., O tuo tarpu aiš
ku, kad raudonieji despotai sie
kia kito tikslo. Jie bauginai Jie 
terorizuoja visą laisvąjį pasau
lį, o ypačiai turkus: jų būklė 
beveik lygi 1940 m. Lietuvos 
būklei. Turkiją supa raudonųjų) 
ordos net iš trijų pusių... Pa-1. 
vojus rimtas ir baįsus.

Ir taip raudonasis Franken-1 
šteinas tiesia savo kruvinas ran 
kas į siaubo apimtą turkų tau
tą...

Geriau švelnumu daryti at
gailojančius, kaip griežtumu — 
veidmainius.

—Šv. Pranciškus Salezietis

KALAKUTAS DOVANAI
Kas pirks žele viziją ar šaldytuvą pas 

BALYS RADIO & TELEVISION SALES & SERVICE
2646 West 71st Street PRospect 8-5874

PEOPLES HARDWARE & PAINT CO.
Liet. krautuvė. Sav. broliai Gregoravičiai
Dažai, Alyva, Stiklas, įrankiai, peiliai 

namų reikmenys, vandentiekio įrengimai’ 
ir elektriniai reikmenys.

1901 West 47th St. TeL LA 3-4139

Z R O P H I
Geriausias prancūziškas konjakas

DOVANŲ PAKIETAI Į LIETUVĄ
Po ilgų ir stiprių derybų su Rusų vyriausybe pasekmingai su

sitvarkėme vėl siuntinėti dovanų pakietus iš Danijos į Rusiją ir 
Rusų okupuotus kraštus: Lietuvą, Estiją ir Latviją. Pristatymo 
laikas: 4-5 savaitės.

Nr. 1. 11 sv.
STANDARTINIAI PAKIETAI

$19.00 Nr. 0 22 sv. $29.00
456
450
456
200
228

1000
830
500
100

gr. Kavos, degintos
gr. šokolado, 1 dėžė
gr. Kakao, 1 pakietaa
gr. Arbatos, 2 paklėtai
gr. Pipirų, člelų
gr. Kiaulinių taukų, 1 dčžfi
gr. Sviesto, 1 dėžė
gr. 8alada oil alyvos, 1 dėžė
Stk. Chesterfield cigarečių

912
9o0 
912 
912 

1000 
10 00 
1000 

830 
1000 

100

pakt

gr. Kavos, degintos 
gr. Soko.ado, 1 dėž. 
gr. Kakao, 1 pakiet. 
gr. Pieno miltelių, 2 
gr. Cukraus, niftiS.
gr. Kiaulinių taukų, 2 pakt. 
gr. Margarino, 2 pakt. 
gr. Sviesto, 1 dėžė 
gr. Skalbimui muilo, 2 dėž. 
stk. Chesterfield cigarečių

Nr. S 22 sv............ 932.00
456 gr. Kavos, degintos 
456 gr. Kakao, 1 pakt.
460 gr. šokolado, 1 dėž.
400 gr. Arbatos, 4 pakt.
500 gr. Kiaulinių taukų, 1 pakt. 
500 gr. Margarino, i pakt.
500 gr. Augalinių riebalų, 1 pakt. 
386 gr. Sviesto, 1 dėžė 
500 gr. Saladaoll alyvos, 1 dėž. 
600 gr. Skalbimui muilo, 1 dėž. 

1000 gr. Salami deftros 
912 gr. I.unchbam mėsos, 1 dėž. 

1000 gr. Cukraus, 1 maiA.
912 gr. Kvietinių miltų, maiA.
200 stk, Chesterfield cigarečių

Nr. 5 22 sv. .... 930.00 
912 gr. Kavos, degintos •
460 gr. šokolado, 1 dėž.
456 gr. Kakao, 1 paku 
200 gr. Arbatos, 2 pakt 
228 gr. Pipirų, 1 maiA.

1000 gr. Cukraus, 1 maiA.
1000 gr. Skalbimui muilo, 2 dėž. 

500 gr. Saladaoll alyvos, 1 dėž.
830 gr. Sviesto, 1 dėž.
600 gr. Kiaulinių taukų, 1 pakt. 
912 gr. Kvieti Alų miltų, 1 malė. 
850 gr. „am shoulder — petukas,

1 dėžė
600 gr.* Margarino, 1 pakt.
200 stk. Chesterfield cigarečių

I kalnas įskaityta — snpakavlmaa, pašto Išlaidos, raudona korV']C-k vltas 
Ir “dnty pald lloeuse". pakloto gavėjas nieko neturfis primokėti. 

Siųskite užsakymus, čekius Ir Money Orders su pasitikėjimu Į:

AMERICAN PARCEL SERVICE
64 West Randolph St., Chicago, III., U. S. A.

Tel. FR 2-IM2 .

n
VISOS PREKES JAU 58 METŲ MODELIŲ IR STILIŲ

Naujausi 3-jų ir 4-ių dalių svečių kambario baldai, Nylon medžiagos, moderniško styliaus
parduodami virš $300.00 pas mus šiuo metu tik ............................................... $180 — $250

9x12 kilimai garsiausių Amerikos Fabrikų kaip Bigelovv, A. Smith, Magee, su aukso įaus
tais siūlais, 58 metų stiliaus tiktai .......................................................................... $69 iki $129.00

2-jų dalių sofeb ir kėdės nakčiai padaroma 3-jų asmenų miegamąja su gražiu viršum tik $99.00 
Knygom spintos ąžuolo, riešuto ar mahogany su šlifuoto stiklo stumdamom -durim tik $39.00

, 7!

SKIP’S Ve/v.ce 

Liąuor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

Ali PHONES _ MALBROOK 5-8202
NOVEMBER-LAPKK. 7, 8, 9

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.69

IMPORTED 12 Yr. Old Brandy
" ------

Fifth $3.89

CZARINA VODKA, 80 Proof Fifth $2.59

GRAIN ALFO H OI. 190 PROOF1., U.S.P. Fifth $4-89

CINZANO VERMOUTH
Ory nr Svveet Flftfci $.|89

KIJAFA WINK
v

Fifthi $|.«9

KUMMEL, Fuil Quart Quart $2.98

IMPORTED ANIS LIQITF.UK $6.29

KIRSCHVVASSER, Imported, 100 Proof, Fifth $6.79

SOUTHERN COMFORT Fifth $3.99

Moderniški 5 dalių Valgomojo kambario baidai su nedegamu Formlca viršilml pas mus
tik ..................................................................................... ............................................... $99.00 iki $129 00

7 dalių valgomo kambario ąžuolo ar šviesaus riešuto viršaus su nedegamu Formlca viršu
mi taktai .................................... ........................................................................................... $129 — $149.00

8 dalių valgomo kambario baldai, modernaus 58 m. stiliaus su nedegamu viršumi tik $200-$250 
10 dalių Daniško stiliaus, riešuto medžio, ar šviesaus mahogany parduodami po $600.00,

pas mus sutaupysite $210.00 parduomi už.................,.......................................................... $390.00
Virtuvėms chromo baldų didžiausias ir įvairiausių stilių pasirinkimas sutaupysite nuo 30% — 

40% 5 dalių chromo setus-Formlca viršumi pirksite pas mus už tik ............................. $39.00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Virš 200 miegamųjų Jūsų pasirinkimui Amerikos ir Europos Fabrikų. 3-jų dalių miegamieji

riešuto ar ąžuolo spalvos parduodama nuo............................................................  $149 — $200.00
Miegamieji augščiausiog rūšies Brazilijos raud oiunedžio ar šviesaus mahagetai, {patingų 

stilių New York parduodami po $1,200.00, turi seifus dėl brangenybhį ar pinigų pas 
mus ................... ... .................... ................................. ................................................ * ................... $795.00

•
ŠALDYTUVAI, PEČIAI, TV, RADIO

Aaldytuvai 58 metų modelio dėl 4-5 asmenų šeimos geriausių fabrikų, General Motor, General 
Electric, Hotpoint ir kitų ................................................... ........................................................ $159.00

Virimni Gaso Porcelano pečiai pas mus tiktai ................................................................ .................$89.00
GAHO ŠILDYMUI PEČIAI, Moores, Slegler, Queqer nuo ...................................$99.00 — 149.00
Televizijos aparatai: RCA, General Electric, Zenith ir kjtų firmų didžiulis pasirinkimas

nuo ...................................................................x............... ......................................... $99 00 — $200.00
Rašomieji stalai moksleiviams pas mus tik.............................. ............. ........ $29.00 -— $49.00
Llnoleum 9x12 įvairiausių spalvų ir dydžių, geriausių fabrikų tik ............................................... $6.50e• '*•**■ I . .

Viską Jūs pirksite pas mus pigiau —- geresnės kokybės, naujausių stilių.
•- \

Jaunavedžiams viskas 1 metams išmokėjimui be palūkanų su mažais įmokėjimais

Kas Tori Gerą Skonį — viską perką pas Lieponj

FURNITURE CENTER, Ine.
3224-26 South Halsted Street Telefonas - VIctory 2-4226 

Kitom die-Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9*30 vai.

nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 12 iki 5. \

i

LIQITF.UK


Penktadienis, 1957 lapkričio 8
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DIENRAftTTS DRAUGAS. CHICAGO. TLLTNOTS

SAMBŪRIO ŠVIESA TRADICINIS RUDENS VAKARAS!!
S. M. lapkričio mėn. 9-t? dieną WESTERN BALLROOM SALESE Vakaro pradžia — 8-tą vai. vak.

Programoje dalyvauja aktoriai A. Dikinis ir 
J. Kelerius. 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 Avė.

4*

“Šikšnosparnio” pasirodymas Clevelande
Kaip jau žinome iš palankaus skaidriai pamargino susirinku- 

! spaudos atsiliepimo (žiūr. J. šiųjų nuotaiką. Nors dalyvavo 
; Kreivėno recenziją "Drauge" š. įvairių pasaulėžiūrų ir įvairių 
m. spalio 17d.), Chiqa?os lietu- politinių įsitikinimų atstovai,
vių choras “Pirmyn" spajio 13 bet atrodė, jo; čia yra susirin- 
1. yra gražiai pasirodęs Chica- ke vienos gražiai išauklėtos šei- 
goje su Johanno Strausso opere- mos vaikai... j
tete šikšnosparnis”. Gal ry-: Sekmadienį Šv. Jurgio parapi-i 

o gal ir ša-i jos bažnyčioje pamaldų metu;šium su šiuo faktu.

landė pradeda piniginio vajaus 
rinkliavą Vokietijoje ir Sibire 
vargstantiems lietuviams sušelp 
ti. Rinkėjai lankysis po namus. 
Būkime dosnūs. Aukas galima 
palikti ir Spaudos kioske sek
madieniais.

— Oliio liet. gydytojų valdyba

lia jo, šis choras buvo pakvies- Į įspūdingai pagiedojo Algirdas 
tas clevelandiečių suvaidinti Brazis “Kai širdį tau skausmas 
“šikšnosparnį” Clevelande, kas1 suspaus” ir Ona Steponavičie- 
ir buvo padarytas spalio 27 d. I nė — Fr. Schuberto “Avė Ma- 
Kadangi minimas choras, atro- ria”.
do, lyg įgauna didesnį popularu- 
mą dėl savo vykusių pasirody-

Vaidinimas buvo pradėtas 4

“ĄŽUOLŲ” KONCERTAS
Lapkričio 16 d., šeštadienį cle- 

velandiečių mylimas ir Ameri
kos lietuvių tarpe plačiai žino
mas Ąžuolų oktetas ruošia savo 
metinį koncertą. Clevelandiečiai 
juos myli, nes ąžuoliečiai yra ta
pę neatskiriama Clevelando ko
lonijos dalimi; jie yra dažni šven praėjusiame posėdyjė pareigo- 
čių dalyviai meninėse progra- mis šiaip pasiskirstė: pirm. dr. 
mose, nuoširdūs talkininkai lietu H. Brazaitis, vicepirm. dr. J. 
vių bažnyčioms, atstovauja lie- Stankaitis, sekr. dr. K. Ambro- 
tuvius amerikiečiams. Šis jų zaitis, ižd. dr. VI. Ramonas - Ra 
koncertas bus neeilinis. Progra- manauskas ir kult. reik. dr. D. 
moję dalyvaus 4r pranešinės fil
mų ir televiz. aktorė Rūta Kil- 
monytė iš Hollywoodo, solo ir su 
oktetu dainuos solistė Juzė Kriš 
tolaitytė. “Piemenėlio raudą” iš 
operos “Tannhaeuser” fleita at
liks Kauno operos simf. orkest
ro dalyvis Jonas Pažemis. Akom
ponuos Regina Brazaitienė. _ Julija Kunevičienė, litua

mų, - tą i gal būtų ne pro šalį 
bent trumpai pasidalinti su 
“Draugo” skaitytojais įspūdžiais 
iš “šikšnosparnio” pastatymo 
Clevelande. Nors visi žymesni 
solistai, ypač solistės, buvo iš
kamuoti influencos, o kaikurie 
^ar ir tebekamuojami (pvz. O. 
Steponavičienė), visdėlto “Pir
myn” chorui pavyko savo užda
vinį atlikti net su dideliu pasi
sekimu.

Nuvykę šeštadienį 7:30 vai.

vai. ir, turint galvoje, kaip mi
nėta. pirmaujančių aktorių in-

fluencinius negalavimus, tenka 
pasakyti, jog praėjo tiesiog ne
lauktu pasisekimu. Sprendžiant 
iš publikos nuotaikų, tenka pri
minti, jog savo simpatijas ji pa
brėžtinai kreipė į.Algirdą Bra
zį, sutikdama jo pasirodymą sce 
noje garsiais plojimais; taip 
pat Oną Steponavičienę, nors jai 
ir nelengva* buvo kovoti su nė- 
galavimo kliūtimis, Praurimę 
Krasauskaitę (lyrinis sopranas) 
ir Albertą Snarskį (baritonas). Į 
Po vaidinimo pastarieji du, kaip j 
jauni vaidintojai ir dainininkai,! 
susilaukė iš publikos daug dė-1 
mesio, išgirdo daug komplimen- j

(Nukalta J 0 psl.)

PRALEISKITE KALĖDŲ 
ATOSTOGAS

ITALIJOJE
Ql EEN 'MARY, niUklsUAkars Liuksusinis laivas,

Lš ,\e« Yorko išplaukia lapkr. 2ft d.
S. S. VI IjCA.M.Y, Italų linijos laivas,

iš Yorko išplaukia gruodžio 4 <1.
S. S. IJBERTE, Prancūzų linijos laivas

Išplaukia Iš Yih Yorko gruodžio 7 d
S. S. AUGUSTUS, Kalų linijos laivas

išplaukia iš New Yorko gruodžio 7 d.
S. S. CRISTOEORO, Kalų linijos laivas,

• i.š|siaukia gruodžio 12 d.
k’aVe!!!0 i^‘:'nktl kUr) W P®nk*<J liuksusinių laivų ir praleisti 
Kalėdų laikotarpį Europoj.-, jsėdv į laivų Jū» 
r u pėsčios ir vargus, n«*s mes aprūpinsimo vii 
su kelione ir Jūsų bagažą pristatysime į
• Plaukdami laivais QCEEN MARY 

darni galėsite aplankyti Ir Paryžių,
* irogramaai kad* in™ K^”ta8 ir v, a >va,ri Pasilinksminimų

programa, kad Jūsų kelionė būtų malonus prisiminimas
. • ,2, PilnPsnil> informacijų ir kelionėsKreipkH.es į;

Seghetti Travel Bureau, Ine.
2451 SOUTH OAKLEY AVENUE 

CVcago 8, III. Telef. YArds 7-3278-3279

pamiršite visus savo 
šus reikalus susijusius 

jūsų nurodytų vietų, 
ar S. S. UBERTE pravažiuo-

REIKIA BOTI TINKAMAI
APSIRENGUSIU!

Atvykite į SHERMAN’S KRAUTUVĘ ii čia galėsite 
savo pageidavimus įvykinti, nes Shetman's visa
dos turi naujausios u-ados sezonui pritaikintą rū
bą vyrams ir jaunuoliams., •

dok limentų sutvarkymo

Degesys.
— J. ir A. Stempuži&i, Juo

zas — radijo klubo pirm, ir pro
gramos ved. ir Aldona — solis- ryto į vietą ir pailsėję bei aptvar ! 
te, su vaikais persikėlė į naujai kę savo balsinius /‘instrumen- 

; įsigytus namus 506 E. 118 Str., tus”, nuo 2:30 iki 7 vai. vak. ‘ 
Clevelartd 8, Ohio. ?aslrolin inkai repetavo,' susipa

žino su orkestru ir kt.'naujomis j 
apvstovomis. Po repeticijos jų 
lauke maloni staigmena: svetin
gi clevelandiečiai suruošė jiems i 
šaunų priėmimą, įvykusį toje pa 
čioje Slovenian Auditorium, kur 
vyko ir vaidinimas. Priėmime 
dalyvavo daugiau pusantro šim
to žmonių. Dalyvavo visuomeni- Į 
ninkai, laikraštininkai, gydyto
jai bei kitų profesijų žmonės, o 
Čiurlionio ansamblis atsilankė 
beveik pilname sąstate su Mi- 
kulskiais ir Aid. Stempužiene 
priešakyje. Pokylis praėjo la
bai malonioje ir linksmoje nuo
taikoje; buvo pasakyta visa eilė 
gražių kalbų, komplimentų ir t. 
t., o čiurlioniečiai savo žaviomis 
dainomis, pritariant ir svečiams,

nistinėš mokyklos vėliavos kū-jĄžuolų oktetui nuo pat jo įkū
rimo dienos (1950 m.) vadovau
ja solistas Julius Kazėnas. Okte
te dainuoja F.- Kaminskas, L.
Kazėnas, Pr. Stempužis, F. Zy-į _ Studentai santariečiai per 
lė, V. Jurgelis, A. Kavaliūnas ir “šikšnosparnio” operetės pasta- 
Pr. Petraitis. : tymą už programas surinko 52

_ dol. ir įteikė juos lituanistinei
Po programos apatinėje salė- mokyk]ai S. G.

je bus vaišės, rengiamos O. Ja- 
kubaitienės. Dėl biletų prašoma 
kreiptis į Praną Stempužį, telef.
MU-1-8450, pas okteto narius,
Stapulionio rūbų valykloje ir sek 
madienį Spaudos kioske.

ma, mokyklai paaukojo 10 dol. 
lietuviškų plokštelių įsigijimo 
reikalui.

M** 

tooka«'e

0įvidendsĮ

eta 4o m£tu 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA 18 

PELNINGIAUSIA 
taupymo

• E N DROVI

4038 Archer Aveeue t«i. laj-ozi* 
AUGUSI SALOUKAS Pr*zl«

SS

NAUJAS TftVŲ KOMITETAS
Praėjusį sekmadienį lituanis

tinės mokyklos tėvai išsirinkt 
naują komitetą šiems mokslo 
metams. Komitetan išrinkti Z. 
Obelenis, H. Gedgaudas, dr. J. 
Stankaitis, E. Alšėnienė ir inž. 
Civinskas. Plačiau apie mokyk- į 
los vargus ir džiaugsmus kalbė-, 
jo A. Tamulionis, buvęs mokyk
los vedėjas. 'Buvęs tėvų komite-! 
to pirm. A. Garka pateikė komi- • 
teto veiklos apyskaitą. Apie mo 
kyklos problemas žodį tarė da-j 
bartinis mokyklos vedėjas Juo- i 
zas Žilionis.

TRUMPAI

— Chem. Inž. Bem. Brizgys 
dalyvavo dažų ir politūros są
jungos suvažiavime Philadelphi 
joje, atstovaudamas Mastei- Me
chanics bendrovę.» *

— SoL J. Krlštolaitytė ir A. 
Stempužienė lapkričio 9 d. vyks 
į Toronte rengiamą Varpo cho
ro koncertą penkmečio sukak
ties proga.

— Vyr. sktn. Pranas Karalius 
išrinktas Pilėnų tunto tuntinin- 
ku. Pareigas jis perims iš uo
laus Vyt. Kamanto, kuris sėk
mingai vadovavo Clevelando 
skautams pustrečių metų. Nau
jojo tuntininko adresas — 484 
E. 123 Str., telef. PO-1-2308.

— Visi Balfo skyriai Cleve-

ROYAL STORM WINDOW OO. 
4048 W. 63rd St.

Žieminių durų ir laurų specialistai 
Alumlnum bei nerūdijančio plieno 

konstrukcija. Skambinkite arba at
vykite dabar nemokamiems apskai
čiavimams

REliance 5-2868 
PAT STAPLETON

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
PARDUODAM SU DIDĖLĖMIS

NUOLAIDOMIS RUDENINIUS 

DRABUŽIUS VYRAMS, 

MOTERIMS IR VAIKAMS

PILNAS PASIRINKIMAS RUDENINIŲ 
IR ŽIEMINIŲ PALTŲ

Jaunuoliams yra parūpinta visas apsirengimas. .Dydžiai 
nuo 2 iki 20, kaip dručkiams taip ir normalaus dydžio.

Kiekvienas kostiumas yra taip puikiai pagamintas, kad jį 
dėvėsite su pasigėrėjimu. Su 2 porom kelnių jūsų eilutė at
rodys kaip nauja ilgą laika "

Viską galite pirkti kreditan, ir mokėti vėliau lengvais iš- 
simokėjimais be ekstra primokėjimo.

SHERMAN’St
Vyraujanti vyrų ir jaunuolių rūbų krautuvė 

Town of Lake kolonijoje

4648 - 50 South Ashland Avė., Chicago 9, Illinois

PADIDINA

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS '"JUT"
2556 WE8T 47th STKfcET EAfavette S-108.”

B. K. t*tetktewlcs, prttz., E. R. Et«lklewkx, «ekr. Ir advokatus
Mokame aofcMua dividendus. Kelčkune Cekiuu. 1‘ardnudame ir perkūne 

valstybės bonus. Tuapytaiunu. patarnavimai Bemokamai.
Pradekite taupyti atidarydami sąskaita tiandlen. Apdrausta iki *10,000

Mrbo valandai, ptrmad. ir ketvlrtad. nuo 
tstr Ir penk 9 iki B; treč. uždaryta, o ledi

9 iki 8 vai. vakaro, 
mio 0 Iki vidurdlenic

Vyrams išeiginiai balti marškiniai ............................................. $2.95
Vyrams flaneliniai marškiniai .... ................................................ $2.50
Vyrams vilnoniai megztiniai .............. ..................... $5.00 ir daugiau
Vyrams spalvotos kojinės, pora ............................................ 25 centai
Vyrams Cordurt.y storos kelnėss ................................................. $5.50
Moterims grynų vilnų megztiniai ................................................. $5.50
Moterims plonos Nylon- kojinės, pora ................................ 50 centai
Moterims šilkinės skepetaitės .......... ................... .. 49 centai
Moterims Nylon tricot slips (kabinetai) '................................ $1.95
Berniukams Corduroy storos kelnės .................... .................... $2.85
Berniukams flaneliniai marškiniai (baltiniai) ........ .............. $1.50
Berniukams žaketai ........................................................................... $2.95
IR DAUG KITOKIŲ PREKTŲ, KAIP LOVOMS UŽDANGALŲ, 
STORŲ ANTKLODŽIŲ IR ĮVAIRIAUSIŲ PREKIŲ LIETUVON 

SIŲSTI, KURIAS PARDUODAM SU DIDELE NUOLAIDA
Kviečiame atsilankyti! Esame tikri, kad būsite patenkinti 

mūsų kainomis ir patarnavimais.

JOSEPH’S DRY GOODS STORE
3218 South Halsted Street Chicago, Illinois

JONAS GRADINSKAS
J. G. TELEV1SION OO. • 2512 W. 47th Str. • FRcntier 6-1998

RADIJAI, PATEFONAI, TELEVIZIJOS, Hl Fl I 
TELEVIZIJOS nuo $9500

DUMONT, RCA, GE, ZENITO, EMERSON, SONORA, 
HLAUPUNKT, GRUNDIG, MOTOROLA. VM IR KIT 

Duodame išsimokėtinai. Priimame nenuft. Taisome.
tlrtnra kasdien Iki „ .m nirm:.rt n ik) ■ «»l š'lm 'iM.nri.

f* IŠ TOU IR ART)

Atliekame dideliut Ir ipyžus automobilių remontu*. Lyginimam <|*. 
žymas. Elektrinis suliedinimas Parduodame automobilių dalia 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. StanevUtas, Suv 

. 2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telef. PRospęct 8-9842. Namų tel. WAlbrooh S-5934

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM J VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugun baldų perkrauntyma* 
aamenų turinčių ilgų patyrimų

STASYS FABIJONAS
2148 So. Hoyne A,.. T.M. Virtini. 7-7087

Pradėkite taupyti šiandien; turėsite rytoj!
Taigi, dabar pradėkite laupyti Šioje' lietuviškoje 

jdalgojt — BRIGHTON SAVINGS AMD LOANt
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Iki $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS'N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Calitomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

Plrmad., antrad.,
Sefttad. 0 vai. ryto iki 4:30 p.p

OFISO VALANDOS: 
penktad. ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 

Ketvtrtad 0 vai. Ud 8 v.v.

Skaitykite ir platinkite dienraštį ' Draugą".

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE !
. - - j

Remianti* Chleagrk Savtngs Bendrovės praeitimi, nuo pat Joh Jsikflrimn 
1924 met., jon pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo Ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės Ir pelningesnės įstaigos pasidėti 
taupomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai sangumų 
— jų apdraudimų lld $10,000.00, augštų dividendų, bet ir daugeli kitų pa
tarnavimų veltui, už kuriuos Idtoee įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicago Savings Bendrovės įstaiga yra viena 
iš gražiausių Ir .moderniausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantiej už Chlcagos ribų, nežiūrint 'kurioje Suvienytų 
Valstybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

.'Rašykite dėl Informacijų Mūsų turtas $21,000,000.00.

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

L

NAUJI UOSU TlfOKAI-NAUJAUSI KMUSTrNfO /PANK/A! 
>L&U NlCTŲ PATTPIN1AS - Pt6in U? SĄŽININGAS PATANNAVANAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
?022 W. 69 SI CHICAGO 36. ILL Tai JeZAIkro.u S-9?09J.

Atdara: pirmadieni nuo 12 iki 8, antradieni Ir penktadieni nuo 9 iki 4, ketvirtadieni nuo 9 iki 8. 
Trečiadieni uždaryta visų dienų, o Šeštadlmj nuo 9 iki 2 valandos po pietų.

KreipkH.es


I
I

DIENRAŠTIS DRAUGAS CHTCAGO. TELTNOTS Penktadienis, 1957 lapkričio 8

Pastabos ir nuomonės

LIETUVIŠKOSIOS PAVARDES
. kt j bės egzaminus aiškiai pareiškė,
Š. m. Draugo Nr. 173 randa- į pavardės nekeis. Po pilietybės 

ina pastabos dėl lietuviškų pavar-, egZam,nų dėl to nebuvo kliū- 
d±ių. Straipsnio autorius, *kelb- j augštesnj karinį laipsnį,
damas nenuąlepiamą faktą, per-1 , iininu- »»<. karini amurikie-1 a'*rHi einantis biznis Biighton BarsDėia skaitvtoius kad jie neriju-i ?. 10 2inl°Je e^ Kanai amerikie Cl,utrv Prie kraut 4 k butaB

nX’viu a,i angliško i 6lttl 8PeCl,hai buvo mokoml l*tar- Ml.U \ a. 3 būt.. ftlld. rad stebtų esant lietuvių su angliško y nauj0 viršininko — lietuvio pa- Pajamų »Kio mėiy 
mis pavardėmis. Pvz. Kuraitis, Ku-; var(ję kuri turėjo 11 raidžiu’*.1 Mūr. 2 a. po ♦> k cvnt. Mid 
daitis, Rudis, Gudas, Kripas, Ba- -paįgį §įS atsitikimas pavardės kei- 31 garažas. $2»,ooo.
kūnas, Genys, Gilys, Žilvs ir kt. titno <jaUg pasako.
Toliau autorius, pasiekdamas sa- I
vo nuomonės zenitą, rašo, kad ki-1 Kitų pavyzdys |
tos pavardės turi ir anglišką pras- Toliau norėčiau kaiką pabrėž-i 
mę, ne tik pripuolamą panašumą, • ti dėl autoriaus keliamų pavard-’ 
pvz. Baliūnas, Kviklys, ir kt. Ne- žiu, kilusių iš baudžiavos laikų. 1 
tektų abejoti, kad yra lietuvių su" Manyčiau, kad lietuviškos pavar- 
angliškomis ar kitomis -pavardė- dės. nors jos būtų ir baudžiau- ,
mis, tačiau nebūtų galima sutikti, ninku, yra daug garbingesnės lie- “ mūr" s s 15 500
kad autoriaus minimos pavardės tuviui, negu betkokio laipsnio sve- 5 luuub., mūrinis naujus, si s, 500.
yna angliškos. Lietuvių kalboje timos. Lietuviška pavardė yra lie- 2 po 4 katulk, mūr., «ua. ak. 823,oūo.
joms lengvai randama prasmė., tuvio pažymys, o ne kokia priedan turime ** daugiau namų pasirinkimui
Pvz. Baliūnas — bala. ir liūnas, gr, ar dekoracija. S.A. AGLINSKAS Real Estete
Kviklys — iš žodžio kvykti ir t.t. I Toliau autorius savo minčių 2439 w. s» st. HE 4-8292

CLASSIFIED AND HELP WANTED AD VERTISEMENTS
KKAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED - FEMALE

Med. '£ a.. Ii a 6 dideli luunb.. 
centr. Aild. angį., garažas. $14,6110.

Kumpinis mūr. namas Ir krautuve.
k

alyva.

sklyp

ŠIMKUS
KKAL ESTATE

4259 So. Maplemood Avė.
Tai. ULMfalde 4-7460: K»

Y Artis 1-3044

O kaip lietuviškos pavardės kilo 
ir galėjo keistis, apie jtai randa
ma 1956 metų “Vienybėje” Nr. 26. 
Savo nesutikimą su p. St. Bijūno
išvedžiojimais grindžiu išvadomis' delis sugebėjimas iš žydų pusės, 
iš sekančių faktų. 1. Anglų kalba 1 tačiau jie tai galėjo lengvai atlik- 
palyginus su lietuvių kalba yra la-' tl dėka savo religijos, ir šimtme- 
bai jauna. 2. Anglų kalba yra įvai ■ čiai jų nepakeitė. Tačiau mes, vos 
rių kalbų junginys, kuriame yra tik keliolika metų nutolę nuo sa- 
ir lietuvių kalba. Amerikiečių augš vo tautos kamieno, jau esame ne- 
tesnėse mokyklose anglų kalbos, pajėgūs ir reikalingi lietuviškos 
atsiradimą — vystymąsi vaizduo dvasios Jieškojimo. Tai rodo da-

dėstyme lvg siūlo imti pavyzdį iš _______________ _____________
žydų, kaip jie per šimtmečius bū- t TVTTTVAC CFNTVKTYNTO 
darni įvairiose vietose, gerai iš- Liti u V vo VrblTLlVALiniv 
laikė savo žydiškumą. Tai yna ?-! KONSULATO NEW YORKE

KKIGHTOIS PAIlKU, 6 kumb <<<il 
iug<‘, ant plutaus 7 2 p6«lų akly po.
I >aug saulės ii šviesos. Ms bloko ųuo 
parapinės mokyklos 2 autoųioUi 
t tams garažas. Pamatę ftj namų. būsi
te sužavėti. Įmokėti tik 44,000.

42ml & ('ampls‘11 Av.e. 5 kumb. cot- 
lagi'. Yra Engligh liasvmunt, kariame
pravesta vandens ir kanalizacijos MAHQI'h*lvrE PARKE•
vamzdžiai, galimu įrengti gerus,kam- Mūr," bvlIlg 6 kainb artl‘ parko,
bartus. Garažus. įmokėti tik $4,600.00 1

mūr. 3 bt. kraut- c. ė. gar. — 23,400 
mūr. 3 bt. Išdek. c. š. gar. — 24,500 
med. 2 bt. v. s. gar. g. stovy —- 15,200 
mūr. 0 kb. naujas, Ud. lot. — pigiai. 
Yla pigių Ir pelningų namų sųraAas

A. BUDRECKAS, Realty
40X1 Archer Avė.. LA 3-3384

ja vadinamu Anglų kalbos medžiu 
(English Tree). Tai yra pavaiz
duotas medis, kurio šakas sudaro 
amerikiečių, britų ir kanadiečių 
vartojamos kalbos, liemenį — ang
lų kalba ir šaknis — įvairios kal
bos. Taigi gal būtų galima sutik
ti, kad autoriaus minimos pavar
dės yra daugiau pripuolamas pa
našumas. negu natūralios angliš
kos pavardės, kaip autorius mini 
savo rašinėlyje.

žvilgsnis praeitin

bartis. Taigi žydų formulė mums 
netinka ir. realiam galimumui ne
pritaikoma

Baigdama norėčiau p. Bijūno pa

PAJIEŠKOMI ASMENYS
Adomėnas Juozas, gyvenęs De

troite,
Baikšytė Marcelė, iš Sintautų, 

šakių apakr.,
Bendorius Juozas, sūn. Anta

no, iš Marijampolės aps., gyvenęs 
Mažeikiuose,

Blažys Vincas, sūnus Vinco,
Cibulskytė - Jackienė, Filomena,
Dobiliauskas Juozas ir Stasys,

4 kamb. lutmna. Pilnu pustogė ir 
rūsys. Guzu apšild 'Žieminiai langai- 
-sletellai Gražiai apsodintas, 2 au
tom. garažas. Ha v turi parduoti: pir
ko didesni namų.

2-Jl) butų ti ir I kumb. med. 
Automut apšild. Modcrn. virtuvė ir 
vonia. 37 Vį pėdų sklypus. $90 paja
mų i mėn. Arti Marųuette Pk.

Pigiai parduodumas. reikta remon
to. 6 kamb. mūr. bungalow. Arti 65 
Ir Luivndale.

« kamb. įpūr. bungalovv. 2 uutoni. 
mūr. garažks. Erdvi pastogė. Arti 53 
IK Chrtstlana Avė. Kaina tik $17.300. 
įmokėti reikia $3,800.

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

Jei norite parduoti Savo namų, mes 
Jums mielai patarnausime; turime 
klljentų, norinčių pirkti. Prašome 
kreiptis J mūsų raštinę —

ŠHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski SI.

Telef LTJdlov 5-5900

centr. guzu Aildym. .reikia parduoti 
šių savaitę.

BKIGBTON PARKE:
Mūr. 2 po 4, centr. šildymas, arti 

susisiekimo. Nebiangus.
UAGE PARKE:

Mūr. 5 butai, po 4 kamb. centr. 
šildymas, gražiai atrodo iš lauko, 
utodern. įrengti butai. Geros paja
mos.

Turtine visokio dydžio namų ir 
jvalr. biznių. Parūpiname paskolas 
lengv. sųlyg.

SIMAITIS RE AI TY
2737 W. 43rd St., CL 4-2390

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū 
-tų laukia greitas ir teisingas patar 
'lavintas

klausti, ko jis siekė savo straips-1 gyveno Shamokin ar Kulpmont, 
neliu: ar iškalti pavardžių reika- pa

Jeigu žvelgsime į praėjusių am
žių pasireiškimus, kaip pvz. J e- 
konominio, politinio, ideologinio 
supratimo sroves ar į architek
tūrinius stilius, tai pastebėsime, 
kad jų pasireiškimo būdas nė
ra laisvas nuo pašalinių įtakų. To
dėl, norint nustatyti įtakos pa

lą, ar apibūdinti žmonių priekaiš
tus, ar pasiteisinti dėl anksčiau 
daromų priekaištų, kaip pats mi
ni, dėl “išdavikiškumo” sąvokos, 
ar duoti glėbį plūduruojančių min- 

' čių lietuvių pabėgėlių sluogs- 
niams ?

Bronė R.,
Urbana - Champaign

Bylos dėl nesumokėtų 
atlyginimų

Feifer, Elena, duktė Juozo, 
Grikis Vytautas,
Gudjohia Jonas, gyvenęs 4335 S.

Honore St., Chicago, UI. 
Gutauskas Jonas, sūnus Motie

jaus,
Indriliūnas Jonas ir Mykolas ir 

sesuo Emilija Paškevlčienė,
Ivanauskas Edvardas ir Leonas, 

sūnūs Simono,
Jackienė - Cibuiskienė Filomena, 
Jakubauskienė - Cepskaitė Olė,

duktė Jono,
Janeliūnas Povilas, iš Davonga- 

lės k., Smilgių vai.,
Jakubaitis Vytas, iš Vokietijos__ ______ ________  _____ . SOUTH BEND, Ind. — Darbo

sireiškimo šaltinį, dažnai reikia sekretoriaus J. P. Mitchel 'įga- buv? i^^kęs Anglijon, gimęs A-
Studotis Shktų stiidijų* dMbaisnt 'J“**8 S‘ R°thman kreipėsi į Jonaitis Ben, gvvenęs 2415 W. 

Grįžtant prie pavardžių, gali- JAV distrikto .teismą prasyda- 46 St., Chicago, III.
ma sakyti, kad pakitimai mūsų damas įsakyt Wayne L. Seaver
d^ba^j^ Su netekinSeiTičiau kompanijai, kad ji nelaužytų

oooooooooooooooooooooooooo 
MAKMLETTK PAKILK

2-Jų augštų mūr 4 po 6 k. $4y,5OO 
A. SiinkiiH

3 HUgš. mūr. 1S liūtų ir 3 krau
tuvės. Kalnu $132,000.

Ga/.oliiut .sioUs. Gerai Išdirbtas biz
nis už netikėtinas sųlygas. $5,000 už 
inventorių lr $00 mėnesinė nuoma. 
A. Šimkus.

GAOE PARKE
6 k. mūr. bungalow (galimybė pa- 

daryti 3 mleg.). Plytelių virtuvė lr 
vonia. 33 pėdų sklypas. Gazo šlld 
Garažas. $18,500.

KITl'R: 4 butų mūr. 1—6 k. Ir
3—4 k Metinės pajamos $2,160. Pil
na kulnu $18,000.

2-Jų aiųršt. mūr. 5 Ir 6 k. Garažas
$1 8,900.

PAMITEIRAPKITE mūsų uunų 
-uiraše Ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPASReal h State — luburanc,' — Reniais 
Yiotury Public 

5916 So. Westem Avė.
PRosp. 8-2234

' /
q<><XXX><XX>O<><XXX><KKHX><X><XXX>

NAUJAS 11/9 augšto kampinis 
namas ant 43 pėdų sklypo. 5^ 
kamb. apačioje, 4V2 kamb. viršu
je, pilnai užbaigti. Karštu vand. 
apšild. Ąžuol. papuošimai. “Built- 
in” orkaitė ir virimui krosnis. 
Daug priedų. Atdaras apžiūrėji
mui sekmad. -nuo 1 iki 6 vai.

6401 S0. KEATING AVĖ.
REliance 5-5045

COOK KANTU)
Kor Convent on NorUiwest aide 

Room. Batų wlth Hbywer, radio and 
television. Good Sillary. Hhould be 
good Cook for simple cooktug. Mušt 
speuk and understand English. Call 
Sistcr Mary Helena, UN 7-7022 be- 
fore 3 P. M. or UJU 7-9884 after 3 
P. M.

KT. EUGENE CONVKNT 
7920 W. Foster Avė.

r
HELP W?.NTED — MEN

W« bave an immediate opening for

RATE OLERE 
and

OrriOE MANAGER
Kor Houtliern Carrier. Contact — 

V. R. Archer, tieneral Motor Express 
3417 So. Cicero Avė., Rlshop 2-1992

Reikalingas vyras PLAUTI IN
DUS ir atlikti kitus bendrus dar
bus. 6 dienas savaitėje. Kreiptis — 
Kreiptia —

SHARKO’S RĘSTA IR ANT 
6301 W. 63rd St.

MI8CELLANEOIJS

ŠILDYMAS

A. Stančlaaskas mstobuoja vi
sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Aly oonditionera) ir atliek* 
visua skardos darbus
1546 S. 49th Gourt, Cicero
Tel OLympic 6-0775 ano 8 vai. 

ryto Ūd 5 vai. vakaro.
Telefm ia nao 5 vai. vairavo? 

OLymple 2-0752

2-jų AUGįtTŲ medinis namas —
2 po 4 kamb., 1—3 kamb. ir krau
tuvė, 2 autom, garažas. Parduoda
mas <!«_ mirties. Tek LLdlou 5-0555 lr 6 kamb. moderr.
arba PRospect tt-1057.

2-jų butų mūrinis. Kilimai nuo 
sienos iki sienos. 2 autom, gara
žas. 6727 S. Mapleuood Avė.

SAVININKAS parduoda 5 kam
barių mūr. bungalow. Alyva ap
šild. 2 autom, garažas.
2645 W. 71st St. PRospect 8-6875.

1 PILNAS BLOKAS NAMU 
Atdaras apžiūrėjimui sekm. 12 iki 5 

3513 W. 57th SL
Dideli miegamieji su dvigubom 

spirttom. Ąžuolinės spintos .virtuvėje. 
Plytelių ‘'vanity” vonios. "Tile” laip
tai užpakaly. Geros kokybės Btatyba. 
Pamatykite šluos pajamų namus, pa
statytus Kamlnskl Bullders.

K. & K. REALTY CORP.
KAMINSKI & KREJC1 

4302 W. 55th St„ Tel. LU 2-1700

Karvelis Julius ir Stasys, sūnūs 
Rapolo,

Kaunas Petras, spėjamai kilęs iš 
Kretingos apskr., (gal Mosėdžio 
vai.), buvęs Vokietijoje,

Kletkus Aleksandras, sūnus Je- i 
ronipio, į a.

Kletkus Stasys, sūnus Prano, I
Paškevičienė

D £ M E S I O !

tas nereiškia, kad mūsų pavardės Federalinio darbo įstatymo. Ši
yra pasiekusios tobulybės ir nė- kompanija, turinti savo įmonę yuvva vomieujvje, _ 1/ I II /*
ra h®,1. UiP Pat 's**' North Fir Road- Mishavvaka, „SSS"“ Aleksandras’ sunus Je'' V 1 W
vapėchški pasisaltymai pavardžių . romams, , A tifc,NibLi.- a u it k.. įvairiu
keitimo, reikalu ar bendra i gamina medžio dėžės, pintines Kletkus Stasys sunus_ Prano, i jerltraugtvirid8 (a.rVp?ITnil
“Brown^ ar “Smith” formulė rei- ir kitokius reikmenis, prekių Paškevičiene - Indriliūnaitė E- \
kalo neišsprendžia normalioje lie- pervežimui naudojamus. -^yras Jonas vaikąi J°‘ ’ * t0 Unų ir artun^ atstumų

X.n/vnz\in AJnrttrAim, no. **tuviškoje šviesoje. Manyčiau ne- 1 k 7 j" 7" i • • nao 3r ^°4ryna,
klysiu rašydama, kad pavardžių Darbo departamento tyrinę- Sajauskas Balys iš Trumponių 
keitimas, šiandieną yra daromas to jas nustatė, kad firma 26 dar- k., Obelių vai., Rokiškio ap„ 
aktualiu klausimu, vyksta ne to- bininkams nemokėjo už dirbtus Samo^ka Jonas ir Vladas, ir jų ' 
dėl, kad atsirado didelis lietuvy- viršvalandžiu_ DULantro karto sesery8’ Wlę nuo &luvos ' Tvtu' 
bės pamėgimas, bet todėl, kad ki- viršvalandžius pusantro karto
ti faktoriai galėtų būti dominuo- daugiau, negu regularus atlygi
nantys. Tai netaikyčiau moksli- nimas už tas darbo valandas, 
nėms studijoms lietuvių bei lietu- kurįag jįe djrbo vjrš 4Q vaJ 
viškų pavardžių reikalu. 1 J

venų.
Smiltims Martinas,

Strižauskas Jurgis, sūnus Jurgio,
Svobonas Vincas, žmona Ona, 
Višniauskas VTincas, iš Trum-

1954 metų “Drauge” Nr. 282 savaitėje; be to firnia nevedė ponių k., Obelių vai., Rokiškio ap.,
"Pavardžių klausime” rašoma, įstatymo nustatytų mokamų at- * ° r’—x-
kad išlaikytume visą _ tą, ką iš- )ygjnjmų įr darb0 laiko rekor-
sivežeme iš savo kilmes krašto ir '* ..... . ,
nesugadintą perduotume savo vai- dų. Apskaičiuojama, kad 26 
kams". Toliau to paties autoriaus darbininkams neišmokėta apie 
rašoma: “Daugiausia ką galėtu- 567 dirbtus viršvalan-
me padaryti, tai atlietuvinti pavar-
Hm ioi turimp irrwlvm„ kad nra- dZlUfl. '

Darbo departamento įgalioti
nis užvedė bylą Theodorui A.1 
Lowe, kuris verčiasi skelbimų 
rinkimo bizniu. įstaiga randasi 
21 E. Burlington St., West- 
mont, III. Firma 75 tarnauto
jams nesumokėjo apie $3,000.

Firma kaltinama, kad nemo
kėjo savo tamautojartis mini-

tautiškų pavar- malinių atlyginimų ir nesilaikė 
džių”. Tokia skelbiama mintis y-1 . . . , , A. ,. ,
ra ne tik pavojinga lietuviškumo: įstatymo nuostatų vesti dirban-

des, .jei turime įrodymų, kad pra 
eityje buvo sužalotos”.

Kas svarbiau? >
Toliau kiek norėčiau sustoti prie 

autoriaus sugestionuojamos min
ties. Jis rašo: "žodžiu, bent dau
giau pasitarnausime lietuviškumui 
jie&kodami būdų ir priemonių, 
kaip atgaivinti lietuviškumą mūsų 
dvasioje ir veikloje, o nemesda- 
,mi perdaug koncentruoto dėmesio

Zeimienė - Samoškaitė, jo sese
rys ir broliai Samoška, Jonas ir 
Vladas, kilę nuo Šiluvos - Tytu
vėnų,

Žemaitienė - Cepskaitė Vanda, 
duktė Jono.

Jieškomieji arba apie iuos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

Consulate General of Lithnania
41 West 82nd Street,
New York 24, N Y

Tel. Blshop 7-7075

ĮSIGYKITE DABAR !

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje, 
Atsakymą rasite J. Budzeikos 

knygutėje.
MARIJOS APSIREIŠKIMAI 

ŠILUVOJE ’
Kaina 40 centų 

, Ją galite gauti
“D R A F o R”

4o45 W. 63 St.. Chicago 29. III.
iiiuiiii(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii;miii(iiHiitiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiitiiihiiiiti|uiiiiiiiii|iiiiiiii
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KAM SENATVE JAU ATĖJO, 
PENSIJŲ KNYGELE PADĖJO!

NORV ILA
R t.AL 4.STA1L! HALKS 

.itiOil W. 5»th HL TeL PRobpect S-5454
.m'-iūi‘.)i<i«P»»iiiitiiiii,iiHiiiniiiiNMmiHUJUiiiiiiiiiii|iiiiuit.. . jiiųumu •jaku,iujj;

VALYKLA — CLEANERI
butas. Karėto

vandens-alyvos šildymas. Visas na
mas puikiai įrengtas (mūr.). Lietu
viška kolonija. $17,000. A. Sirutis.

TIK $18,900
6 kamb. (4 rnieg.) 6 metų mūr. 

namas, vienas blokas nuo Marųuette 
Pk. Šildymas alyva. A. Katilius. •

PROGA, PROGAI.
Visais atžvilgiais pulkus mūr. bun- 

galow. 6543 S. Campbell, parduoda
mas už $13.000. P. T,eonas. _

ILGAI LALKĖT
štai jums 2 butų po 6 kamb. mūr. 

namas Marųuette Pk. ant 33 pėdų 
sklypo. 2 karų mūr. garažas. $31,500. 
A. Linas.

2 BUTAI PO 4 KAMB.
Brlghton Pk., medinis. Rūsys, pa

stogė. Garažas. $12,500. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
RJ3AX* 1 ATT*

2735 West 71st Street
Vi»i telefonai: WAIbrook SMMHb

i - --------------
i   ..................................R................. . — I . .1 ■■ I .1—.

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpuhlie 7-9400

AR NORI SAUGIAI INVESTUO
TI? štai čia — 3-jų augštu na
mas — 10 butų. Pajamų $11.500 
Arti Marquette Parko. Kreiptis j 
sav. 2621 W 61 St. (1-me augšte).

9528 LA CROSSE AVENUE
(1 blk. į vak. nuo Cicero Avė.)

2 augštų 5 kamb. mūr. namas už 
tiktai $17,000. 45 pėdų sklypas. 
Šoninis privažiavimas, didelis ga
ražas. Centr. apšild. alyva. įmo
kėti $3,500 grynais. Matykite sa- 
vininkua vietoje
Prieš pirkdami ar parduodami na
mus. biznius, sklypus ar ūkius 

atlankvkite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

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

BITILDINO REMODEUNO

ŽNauji namai, garažai, įvairūs pataisy- 
jmo, pertvarkymo (remodeling) darbai

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

J4327 S. Campbell Av., Chicago 32, IU.Ž 
JįTeL: YA'rds 7-9675 arba CL 4-74505

rmkssssmsskk'

VIKTORAS SIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

štato rezidencinius ir komeredniu* 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybom 
kreditus. Skamb. vąk. VI 7-4229

Namų tel. Blshop 7-8S4O 
2787 Weat 43rd Street

Namų statyba, {vairūs pataisymai 
Ir pardavimas. Jei nerite pirkti ar 
užsisakyti narnų., kuris būtų gerai 1S- 
planuotas, patogus, gražus tr pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TEraiinal 9-653) 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 616
Nolton. Willow Springs. III.

J. BREIVE and SON
CONSTRIJCT1ON COMPANV 
1442 S 4Kth Ct., Cicero 50, I1L

Statome naujas narnos ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
Niūkite DAnube O-2793 nuo * vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro
Tel, OLympic 2-6121 nuo A vai. 

vakaro Iki ii vai. vakaro

LIET. APDRAUIMifc AGENTŪRA 
Vb»ų rūšių apdraudos. Automobi

nų finansavimas. Notarlatas Valsty
bės patvlrtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudos kitur 
pasiteiraukite pas mus

JONAS KIRVMTlb 
WAihrook 5- 5S7:

IN TERŠT ATE INSURANCE AGENOY 
S108 S. Ashland Avė., Chicago 38. m

D ft M E S I O l
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RADIO PROGRAMA
Liet. Radio Programa IA stoties 

WLYN, 1360 ktl. sekmadieniais 2:30 
— 3:00 vai. popiet: liet. muzika, dai
nos ir MagdutSs Pasaka. Biznio rei
kalais kreiptis j Steponą Minkų. 
Baltlc Elorlst, G8llų ir Dovanų Krau
tuvė. 503 E. Broadway, So. Boston 
27. Mass. Tel. 8o 8-0483. Ten pat 
gaunama laikraštis “Draugas”. 
HjiiiMHiniiiiinmiHHimiHHiiiiimiiiiip

dvasios jieškojime, bet, ir išeinanti 
iš tautinės moralės ir garbės ri
bų. Jeigu šiandieną neparodysime 
daug dėmesio tautinėms pavar- 
dėms, rytoj pateisinsime dėmesio 
neradimą tautinei kalbai, poryt na 
teisinsime dėmesio nekreipimą tau 
tūliams papročiams bei būdui, o už 
poryt jau nebebus reikalo minė-
'ti lietuviškumo. Tuomet, visus l J
“vargus” perdavę kitiems, tenkin- '-»ieVCIarlQ, \JITIO 
simės retkarčiais sakydami “Ich . ,
bin ein Litauer” ar “I am a Litini- (Atkelta iš 5 psl.,

čiųjų rekordus.
Darbo departamento įgalioti

nis prašo teisino priteisti tar
nautojams nesumokėtus atlygi
nimus ir investigacijos bei by
los vedimo išlaidas. Pr. Sul.

ĮVAIRIOS žinios
• Partinio Švietimo tinkle Siav 

linose mokysis apie 2,000 šiaulie
čių. Mieste, sudaryta 19 ratelių i &iei8t?je. .kJ!Xg?lė’e ~
ekonomijai studijuoti, 20 ratelių | ^ausdintas Socialinės apdraudos 
sovietinei ir partinei istorijai, 49 į (Sočiai Security) įstatymas su 
rateliai einamajai politikai gvil-inaujauniais papildymais: 1) mo- 
denti. Daugiau kaip 170 ^moniy
lankas prie partijos miesto ko- giems asmenims pensijos mokėji- 
miteto suorganizuotą seminarą ■ fnas nuo 50 meti/ amžiaus. Be to
užsienio šalių darbininkų ir ko- 4telpa Nelaimingų atsitikimų 

7.. . . .. x įstatymas su nurodymais kokias
munistų partijų istorijai studl- pašaipas gali gauti susižeidęs as-

NAUJAS 6 KAMBARIU 
MŪRINIS NAMAS f

6933 So. WOLCOTT AVĖ.
Telefonas HEmlock 4-0442, 
po 5 vaJ vak., šeštad. ir

sekmadienį visą dieną.

NAMAS IR BATŲ TAISYMO 
DIRBTUVE. 4 gyv. kamb. užpa- 
kady. 2 autom, garažas.

3418 West 63rd St

MNUOMUOJAMA — FOR RENI

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
liull(i>-rx Gvn. <ioiitractora 
vtllrka planavimo Ir ataty

kob darbu* tfytytojų ofisų, gy 
va namų jų Ir vtųAųjų pastatų

Narnų įkainavimas Ir įvairūs 
patarimai ni-mokamal

Kreiptis »bio adresu

JONAS STANKUS
Ka.4tin6a ir buto telefonas

l>ltoap«ct 8-2013 

6890 SO CAMPBELL AVĖ 
Chicago 28. DL

PROGOS — OPPORTUNITIBS

juoti.

• fiiau/tą miesto plane estą nu
matyta, kad miesto gyvenamieji

aniem”. Todėl negalima kalbėti a- tų, sveikinimų ir gražiausių lin- namai plėsis į rytinę pusę, už
pie lietuviškumą koncentruojant 
visą dėmėsi tik j vieną jo dali, o 
kitą užmirštant. Toks pasireiški
mas paprastai negalėtu būti skai
tomas normaliu. Tiek lietuvių kal- 

* ba, tiek papročiai, tiek pavardės 
bei būdas sudaro lietuvišką dva
sią, be kurios pilnumo pats lietu
viškas veikimas yra šlubuojantis 
ir neatbaigtas.

Savo išvedžiojimuose autorius 
primena dėl-"J” raidės komplika
cijų, kurios kyla kitataučiams tą 
raidę skirtingai ištariant. Primin- 
tina, kad “H”’, “Ch” ir "W” lietu
vių kalboje taip pat skirtingai ta
riamos negu kitataučių, o pas
kutinės raidės mes net neturime. 
Taigi, jeigu keičiama pavardė, pra 
sidedanti ar turinti “J” vien dėl 
to, kad svetimtaučiai negali ios 
pagal mūsų tarimą ištarti, tai toks 
veiksmas ar tik neturėtų baudžiau
ninkų dvasios? Paprastai tiek vo
kiečiai, tiek prancūzai, tiek ang
lai “J” Ištaria teisingai pagal mū
sų tarimą, jeigu vra pataisomi. Te
gul man - būna leista priminti vie
ną iwkį pavardės keitimo reika
lu. 1954 metų "Drauge” Nr. 282 
rąžomą: “Vienų tėvų sūnus, ka
riuomenės tarnyboje, per piliety-

kėjimų. Ir visa tai atrodytų nuo, ežerų, kur yru augštesnės vie- 
nepažjstamų, bet savo nuoširdų- tos, geresnės sanitarinės sąly- 
mu tokių mielų žmonių. Gi Mi- £<>«• Šiuo metu esą vykdomi ka- 
kulskiai ir Aid. Stempužieriė jau nalizacijos darbai. Prie kanali-
nąją dainininkę Krasauskaitę 
sveikino ypatingu nuoširdumu ir 
džiaugėsi jos pasiektais rezulta
tais; gi Praurimė savo ruožtu 
džiaugėsi tokių jų draugišku jos 
įvertinimu, padariusiu jai, kaip 
ji sakė, net jaudinantį įspūdį.

Trumpai tariant, “Bikšnospar 
nio”* pasisekimas Clevelande bu
vo, galima sakyti, didelis. Akto
riai, matydami perpildytą salę 
publikos, kurios susirinko tiek, 
jog neužteko sėdimų vietų, ir 
daug stovėjo (buvo daugiau 1,- 
000 žmonių), matyt įgavo ypa
tingą įkvėpimą ir savo roles at
liko lyg profesionalai, retkar
čiais pertraukiami entuziastingų 
publikos plojimų, nes buvo ir 
?ražu, ir linksma. Tad neveltui 
į šią operetę susirinko aMnaiai

zacijos esą prijungiamos visos 
miesto įmonės ir gyvenamieji na 
m&i. Atliekami miesto ežerų re
guliavimo darbai. Vienas ežeras 
sujungiamas su kitu. Miesto eže
ruose bus tekantis vanduo. Mies
te kasmet esą pasodinama tūks
tančiai medelių. Vien praėjusiais

muo., Knygelės kaina .80 centu 
Pinigus su užsakymais siųsti: i 

“DRAUGAS”
4545 W. 63 St., Chicago 29, III.
sMiiiiiimiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiimmiiiiiii'

NAMU SAVININKAI I
TaTininksajame butų išnnomavi 

m ui. Patarnavimas vaitui 
laukiančiųjų sąrašą.

BRIOHTON PARKE perduoda
ma groserių lr mėsos krautuvė. 
Prie persėdimo kampo. 3 kamb. 

Turime j užpakaly. Parduoda dėl ligos.
LAIayettc 3-1133. 

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

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

VARPAS Real Katate
591S So. VVestern. PRospect 8-2284

Nebrangiai išnuomojamas su ar be 
baldų 2-rne augfite naujas kambarys 
su atskiru (ėjimu. Galima naudotis 
virtuve, gražiu porėiu ir kitais pato
gumais. Patogus susisiekimas. Adr. 
2858 \V. 34) pi,. U-l. VI 7-1155.

5 KAMBARIŲ butas su Šiluma lr 
karėtu vandeniu lAnuomojimui Brlgh
ton Parke. Skambinti nuo 4 va.1. Iki 
8 vai VI 7-4008.
r

Išnuom. 6 kamb. butas. Karš- 
Be to, Šioj knygoj atspausdinta kita vanduo. Gaujai dekoruotas, 
pasaka — BALTOJI LELIJA Vir- į. Pageidaujama suaugę, 
šslj ir iliustracijas piešė Sės. Meres 2536 West 45th St.

metais eaa Daaodinta 10.000 me- **?*' pus^ *1-25. Pinigus lr Tel. FRontier 6-4216, po 5 v. v.
atsakymus siųsti: '---------------------------------------------

Bridgeporte išnuom. 2-jų kamb. 
1 * D R A U G A S ’ ? von'°8) atskiras butas. 3441 S.

dar 4,000 medžių. Apželdinamas Lit*?nia«i Aw
naujasis miesto parkas. Salduvės stresą, umcago zv, ui. į yArjjf
kalno rajone rengiamas 80 ha
priemiesčio miško parkas. Mies
te apželdinta dauguma gatvių.

dėlių ir 700 dekoratyvinių krū
mų. šį rudenį būsią pasodinta

Skelbtis “DRAUGE" ansimoka.

Visi Pittsburgbo lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių 
Katalikų Radijo Programa

vadovaujama —
^Lietuvos Vyčių Pitteburghe

' JI TRANSLIUOJAMA 
Kiekvieną sekmadienį nuo

1:30 iki 2:00 vaL p. p.
IŠ STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA
RADUO STOTIES BRADDOCKE
Visais reikalais kreipkitės šiuo ad
resu: Idthuanian Catholic Hour,
Radijo Statlon WL0A. Braddock 

Pennsylvania,

ĮSIGYKITE DABAR

Marųuette Park parduodama 
GROSERIŲ IR DELIKATESŲ 
KRAUTUVE. Gyvenimui kamba
riai mažai šeimai. Pilna kaina 
$2,000. Parduoda dėl ligos.

PRospect 8-9824.

BAKERY FOR SALE B Y OWNER

Estab. 30 yrs. Ideal Location on 
Main St. in Cicero. Good Lithuanian 
Trade. 3 Man Shop. Business will 
pav for self ln one vear.

Call OLympic 2-3598
SAVININKAS parduoda namų ir 

mokyklos rolkmenų krautuvę. 6 k m b. 
virSuJ. Krautuvė jstelgta prieit 25 m. 
Gerai einąs biznis. Pulki proga tin
kamam asmeniui. Moteris viena gali 
aptarnauti krautuvę. Alyva apftlld. 2 
autom garažas. Prieinama kaina. 
Skambinti po 4 popiet GRoveliKI S- 
9888 arba kreiptis adresu — 8100 
S. Wlneh«'at4'r Avė.______________________ • Į
TAVERNA t«ip katp stovi—$3,000. 
Parduodama dėl ligos. 5000 W. 14th 
St., Cicero, III.

NAUJAS 6Vz KAMB. MOR.
“ranch” namas. “Overhead’’ ka
nalizacija; “radiant” apšild. 2 ži- 
dniai. Daug priedų. Atdaras an- j Parduodama GROCERIŲ KRAU 
žiūrėlimui sekm. 1 iki 6 vai. 3752 TUVft. Įsigyvenęs biznis, švarusir' kitataučių. Ona Steponavl-' ne» 118 v** Plačiausiai skaitomas 

čienė ir Praurimė Krasauskaitė lietuvių dienraštis, o skelbimų kai- W. 67th St Tel REliance 5-5045. moder. įrengimai. Alr-conditioned.
buvo apdovanotos gėlių puokš- prleBama vi8iema
Ūmia. Mik. Ižo. 1........................ Pirkit Apsaugas Bonus

Įkainuotas skubiam pardavimui. 5

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI
ĮVAIRIOMS PROGOMS

"Drauge” galima gauti NAUJŲ 
GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ ATVIRU
KŲ. Atvirukai yra kelių spalvų ir 
atspausti rankomis šilk skreen bū
du. VARDADIENIO, GIMTADIE
NIO, PADĖKOS, UŽUOJAUTOS, 
VESTUVIŲ, SVEIKINIMAI MO
TINOS DIENOJE, VESTUVIŲ SU
KAKTUVIŲ SVEIKINIMAI ir PA- 
DSKA UŽ UŽUOJAUTĄ. 10 AT
VIRUKŲ SU VOKAIS $1.QO.

Užsakymus su pinigais siuskite:

“D R A U G A S”
4545 West 63rd Street, 

Chicago 29, ŪL 
PlatlntojaaM duodama nuolaida

Naujasis Testamentas-

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

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

Lithuanian dietionary

Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pefrtresa lr T. Gėriko. 333

SI. Kietais viršeliais. Kaina $4.50.
tunama "Drauge”, 4545 W. 63rd 

St., Chicago 29. DL
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Penktadienis, 1957 lapkričio 8 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

SPORTAS A, švedas, humoristas S. Aliu-, kas, J. Jurgėla, F. Kriaučiūnas, bet yra poema, kaip pvz. au
nas. šokiams gros B. Pakšto ■ E. Kriaučiūnas, P. Luloinas, P. prato šv. Teresės tėvas ir šv.
«"v »• L n I A lt X _ 1 1 M T Tk T t ra -r*. •

Marijos Goretti motina. Tai-
— —„--------------- _ . gi, reikia pradėti nuo šeimos,

pas mus gyvuosius, nežiūrint, ^°8 ni°kyklos salėje — Lietuvos Savickas, P. Talzūnas ir kiti žais 
kur mes bebūtume, dar tebėra krepšinio vėtei anų pagerbimas, į krepšinio veteranų rungtynėse, 
gyva; jos nepajėgė ištrinti nė (krepšinio žaidynių baigminės: įvyksiančiose lapkričio 10 d. 2 
metų virtinė, nė tolimos kelio- i runStynės ir 1937 — 1939 m. vai. Šv. Ritos mokyklos salėje, 
nes, nė svetimų kraštų padan- Lietuvos krepšinio rinktinės da- — “Vytiečių Dienų”, rotato- 
gės. Ir dabar mes žvelgiame į lyvių tarpusavio susitikimas. riumi spausdinto Toronto LSK 
praeitį su pasididžiavimu, mes Sekmadienį 6 vai. Jacys res- Vytis biuletenio 6 n r. jau pasie- 
ją, dažnai minime, nes joje užtin t°rane banketas Lietuvos kė Chicagą. Nuo šio numerio,
kame krepšininkų pergales, ku- krcP*inio veteranams pagerbti, vietoj pasitraukusio A. Banelio, Yra motina, o pirmoji pamoka 
rios kursto mūsų jausmus tė- Meninę dalį atliks sol. St. Citva-. biuletenio redagavimą 'perėmė yra malda. Maldos malonė yra 

ui ir savos asme- ras Pro^- ^1. Jakubėnas. Šo- K. Lukošius. šeimos palaima. Kūno ir sie
los auginimas turi eiti greta, 
atsimenant, kad religija nėra 
privati prievolė, bet vieša, tai 
yra socialinė misija, pilietinė 
drausmė. Šiandien yra Bažny-

. . . čios rūpestis, rytoj bus Ameri-
įvairiose vietose, kurtos yra nu-į kM t pa8aulio
r/Afl 1H riO Ir 11 nrv\z*l z4 i si m si at i 1 ’ 4

B. Mikalauskas

— Kelias į pasisekimą yra 
toks: uždirbti pinigus, bet »jų

neišleisti; kentėti neteisybę 
nesiskųsti; atlikti savo pareigas, 
nors ir niekas nesektų; dirbti

ir darbą, kol jis bus pabaigtas; 
išklausyti kritiką ir nenusimin
ti.

kuri yra pirmoji esminė visuo
menės ląstelė, šeima gieda tai, 
ką ji turi: jei turi dangaus da
lelę, jos himnas bis džiaugs
mas bet jei turi blogybės šešė
lį, jos himnas bus verksmas. 

Pirmoji vaikučio mokytoja

A t A
MAGDALENAI KREŽDIENEi

mirus Lietuvoje, dukrai Uršulei Janušauskus ir sūnui Adolf 
Kregždžiui - ir jų šeimoms gilią užuojautą reiškia

z E. ir A Šaulys

viškei, sportui 
nybės ugdymui.

— o —
Šis savaitgalis Chicagos lietu

viams bus dėkingas ir jo metu 
mes pamatysime beveik visus 
mūsų krepšinio veteranus, kurie 
anomis pergalių dienomis buvo 
kiekvieno mūsų širdyje ir lūpo
se. Čia galėsime atnaujinti se
nas pažintis, dar kartą paspaus
ti jiems rankas, įteikti gėlių 
puokštes. Čia taip pat sutiksi
me ir mūsų krepšinio atžalyną, 
daugumoje jau užaugusį sveti-

kiams gros amerikiečių orkest
ras. Ei.lv. siūlaitis

BAIGTOS FUTBOLO 
PIRMENYBES

Praėjusį sekmadienį Chicagos 
LFK Lituanicos 1 futbolo ko-

— Visi Chicagos sporto mė
gėjai, kurie nori patekti į Lietu
vos krepšinio pergalių 20 m. su
kakties minėjimą, turi iš anksto 

' įsigyti kvietimus, nes vėliau jų 
! gali pritrukti. Jie yra gaunami

manda užbaigė šių metų pirmeny i rodytos kilame šio dienraščio
bių rungtynes “National Soc- j puslapyje.
cer” lvgoje. Paskutinėse rungty „ . .. __‘ ..... . t — S. Zabulis, gyv. 59 Deannese lietuvių priešininku buvo Oa „ .j , A . „. .... .... . ... . Str., Hartford 14, Conn., regist-ukrainiecių Wings vienuolike, su ... ’ y. .
kuria sužaista 2-2 (1-li i ruoJa V1SUR norinčius įstoti į Gyvenantieji Lietuvoje, Ulijona

u u. i •, - i Hartfordo LSK Grandies spor- Tvaškienė, Jono, Leonardas Tvaš- ; Purvina Humboldt parko alks-1 H ka. ir jų duktė Opnovaitė jieškn
tė šį kartą buvo nedėkinga mū- Amerikoje gyvenančių giminių, bei

muose kiaštuose, bi t einantį Sl£kįams kurie ilgesnį laiką stip- TATINTMA^ pažįfdamų. Atsiradusiems. kreip-
gražiomis, musų veteranų pra- . , , . . .. , jnuivitdno rurlnniftvij ti:; šiuo adresuL-l. Taivi no atakavo ukrain.ecus. taJiau TURTAS Hbtee M. ftMm. «a Provl.mintomis pėdomis. Taigi čia ne 
tik pagerbsime tokios pagarbos 
užsitarnavusius s p o rtininkus, 
bet taip pat galėsime pasidžiaug 
ti ir gausiu krepšinio prieaugliu,

TURTAShe lemiančio šūvio į jų vartus.
Rungtynių pradžioje gana leng- ^Uo spalio 27, Kristaus Ka
vai ukrainiečių pelnytas įvartis raliaus šventės, iki lapkričio 3, 
kėlinio viduryje buvo A. Darnu- sekmadienio, visose Amerikos

dence Street Wdrcester 4, Muss. Į

GUŽAUSKŲ
, , ....... šio išlygintas, o po pertraukos vyskupijose buvo atšvęsta ka- nct/EQI y UHIC rei iuvaukuri. uztiknns krepšinio bujO)i-.A g,u,,a dar nuginkla. talikiškojo jaunimo septintoji ,BEVERLY "llE» «URT4I»
mą letuvių tarpe. v0 wjngs vartinįnką. Tada sekė tautinė savaitė. Apie septyni ketų hddotunų8ir'kttu’pSpStštau

Tad šios dvi dienos tebūnie visa eilė gražių progų ir čia E. milionai berniukų ir mergaičių 2443 West 63rd Street
mūsų gražių laimėjimų prisimi-j Fakaitas, A. Jenigas ir A. Stul- priėmė Šv. Komuniją. Tai stip- T®,ef PR 8-0838 Ir I’R 8-0834 
nimo, o taip pat ir tolimesnių ga nepajėgė įšauti j tuščius prie rybės įr vilties šaltinis Ameri-1
pergalių iškovojimų vilties die- ‘ šininkų vartus, Priešpaskutinė- ROs tautos ateičiai. Tėvai ir mo
domis. O gausioji Chicagos vi-Įje rungtynių minutėje laimė nu- tinQg turėtų žinoti kad jų vai.. 
suomenė ryt ir poryt tegul už-1 sišypsųjo ukrainiečiams, kurie,' Rai Amerikos ateitis ir tur-
š-_ -1  J _ ci — . T Y IX _ _    _ ________ , V-. .1-1 i z-. . m v.*-, ir. iv-i l.i i , DrvVlr ll vilt 1 r

A. A.

HEI.EN VAITUKAITIS
Gyveno 3858 S. Halatiil St.

Mira lupkr. 5 d.. 1967. '3:45 
vai. popiet. Gimė Chicago, III.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
motina Marijonu (Gildutaltė), 
broliu PrunciftkuH, dėdė Anta
nai SelemonavlčluH. puHfleyerę 
Koše Lukas. Jos vyras Jonas, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami. Lietuvoje liko teta Kon
stancija. du pusbroliai, tr^a 
pusseserės.

Priklausė šv. Kazimiero Vie
nuolyno Itėmėjų Draug.

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

Laidotuvės įvyks šeštad. lap
kričio 9 d., iš koplyčios 8:80 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. Jur
gio parapijos bažnyčia, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta J šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Motina ir brolis

’ Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips Tol. YArds 7- 
3401. .

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,
SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Tel. — CEdarcrest'3-6335
. Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

tvindo Šv. Ritos mokyklos sa- išbėgus vartininkui J. Perkūnui tas. Jie yra rytdienos piliečiai,Į
lę ir Lietuvių auditoriją, kaip, iš savo vartų, be jokio vargo iš-! Amerikos vyskupui
prieš 20 metų ji buvo užtvindžiu- i lygino. i arba- a™1 Amerikos vyskupų ,
si Vytauto prospektą ir Parodos Šiomis rungtynėmis lietuviai | P«^kuno, yra dviejų paša U I 
gatvę. Parodykime, kad mylimo dar labiau padidino lygiųjų skai-j Piliečiai '• žemiškojo ir dangiško- j 
mūsų krepšinio veteranus ir jau- čių ir pirmenybes baigė 7 kartus (lė
nuosius jų įpėdinius, parodyki- (iš 14) pasidalinę po vieną taš-, Gražiai yra pareiškęs vienas 
me, jog esame susirūpinę lietu- ką. Pirmenybių lentelėje mūsiš- 
viškojo sporto klestėjimu išeivi-i kiai, surinkę 13 taškų, tvirtai 

atsistojo IV vietoje iš 8 koman-

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

LMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

joje!
.. . ... . . ( dų, kas yra truputį geriau, nėšiam krepšinio pergalių mine- . TT.. .... , ? , . gu mes pranašavome. Užimta

** 11 pro"IV v1eta yra tikrai sa’Wi«a-
-o . , nors. stebėjus beveik visas pir-i

a va ' ,v‘ 108 mo meovbių rungtynes, atrodė, kad:
kyklos salėje - nnnėjmo ati- joae ',yd5jo ^,4 nc.
darymas, himnai. krepSininkų, 8ekmė j turįnt dau jau ,a,m5B 
paradas; po jo - žaidynių pra- fetuviai įk u ben( j ant
dzia. Žaidynėse dalyvauja New ■ ,
Yorko LAK, Toronto lietuvių V 
rinktinė, Chicagos Neris, Detroi1 
to Kovas ir ASK Lituanica.

Pirmosios rungtynės bus tarp 
Toronto rinktinės ir Detroito Ko 
vo: vėliau — New Yorko LAK 
ir ASK Lituanicos; Chicagos Ne 
ries ir pirmųjų rungtynių laimė
tojų.

prancūzų poetas: — Vaikutis 
yra nužengęs angelas ant že
mės iš dangaus. Šv. Pijus X 
sakydavo : — Bus šventųjų ir iš 
vaikelių tarpo. Bet reikia juos 
tokiais išauginti. Jų auklėji
mas nėra vien fizinis darbas,

E. 6.

Sportinė kronika
— Krepšinio informacinį lei

dinį “Lietuviškasis krepšinis”, 
kuriame telpa daugiau 60 nuo
traukų ir įvairių aprašymų iš lie 
tuvių krepšininkų veiklos, bus 
galima įsigyti Lietuvos krepši-

šeštadienio vakare 8 vai. Lie-i ninku pergalių 20 m. sukakties
tuvių auditorijoje — linksma- 
vakaris. Meninėje dalyje — se
serų Blandyčių trio, miiz. Ant. 
Skridulis, sol. V. Liorentas, muz.

minėjime Šv. Ritos mokyklos sa
lėje ir Lietuvių auditorijoje.

— Krepšinio veteranai A. And 
ralis, V. Budriūnas, B. Budri

DĖMESIO!
GALIMA DABAR Į LIETUVA IR SIBIRĄ SIŲSTI TIK 

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

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

PIRKITE TEN, KUR PERKA JŪSŲ DRAUGAI 
IR KAIMYNAI

Didžiausias pasirinkimas vilnonių impor

tuotų ir vietinių medžiagų! Moterų sukne

lėms, kostiumams ir paltams

ARONSON BROTHERS
IMPORTIN1NKAI IR RANGOVAI

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

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

šeštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 4:30 vai. vak.
Sekmad uždaryta

A. A.

AGNĖS ALEKNA
Gyveno 3618 S. Union Avė. 

Tel. YArds 7-5117
Miie lapkričio 6 d., 1957. 3 

vai. ryto. Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 47 m.
1’nMiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Antanas, marti Ella, pen
ki anūkai ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Priklausė Tretininkų Draugi
jai.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
P-hillips koplyčioje. 3307. So. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės Įvyks šeštadienį, 
lapkrjčio 9 d., iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėta } Šv. Jur
gio parapijos bažnyčia, kurioje 
įvyks gedulingos "pamaldos už 
velionės stela- Po pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero kapi
nes.

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

KAZIMIERAS KUTUL1S
Mirė lapkričio 4 d., 1957 m. 

Tampa, Florida, sulaukęs pu
sės amžiaus. Gimė Lietuvoj; ki
lo iš Mariampolės parap., Čio- 
dtiškėu kaimo.

Amerikoje išgyveno 15 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

dvi seserys: Ona Popeli, jos 
vyras William; ir Julia Milaus- 
kis. jos avi dukterys: Albina 
Luspln, jos vyras Joseph; ir 
Jennie K u d u 1 i s, jos vyras 
Adolph ir Jų šeimos; dėdė Pet
ras Brunza, gyv. Hudson, N. Y., 
pusbrolis Juozas Makauskas, jo 
žmona Ona ir jų šeima, kiti gi
minės, draugai Ir pažįstami. 
Lietuvoje liko keturios seserys 
ir vienas brolis.
Priklausė Dariaus-Girėno Am. 

Legion Post No: 271 ir Chica
gos Liet. Draug.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje. 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės (vyks lapkričio 9 
d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas Į šv. Kryžiaus 
parapijos bažn., kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielų. p« pamaldų bun nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Seserys |r kiti gi
minės. B

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikio Tel. YArds 7-1741

A. A.

JUOZAPAS TRUCE 
(Trucinski)

Gyv. 3329 Lituanica Avė., 
telel. LA 3-9738.'

Mirė lapkr. 4 d., 1957 m., 
9:30 vai. ryte.
Gimė Chicago, Illinois.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me žmona Vera (Palilonis), 3 
seserys Emily Dubuock, švo- 
geriB Melvin, Katherine iEls- 
field, švogeris Gilbert ir An- 
ne Dunne, švogeris John ir 
jų šeimos, švogerka Emily 
Peters, 2 švogeriai Michael ir 
Everson Palilonis ir jų šei
mos. kiti giminės ir draugai.

Kūnas pašarvotas A. Phil
lips kopi., 3307 S. Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks penkt., 
lapkr. 8 d. Iš kopi. 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas j Šv. Jur
gio par. bažnyčią, ‘kurioje j- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j šv. Kazimie- 
rn kapines.

Nuoširdžiai kviečiame gi
mines. draugus ir paž'stamus 
dąjyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka žmona.
Laid. direkt. Ant. M. Phil

lips, telef. YArds 7-3401.

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8845 So. WMtera Avė. Air Condltioned koplyfla 
REpabUo 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiem*, kuri* gyv*na kito** mteat* dalyt*; aauatm* 
koplyčių arčiau jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. SOth ATE.

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL

Telefonai: GRovehilI 6-2345 atba

T0wnhall 3-2108, 3-2109

Nuliūdę:
antikaL

Sūnus, marti Ir

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

Mūsų Brangiam Prieteliui ir geram draugui

r A. t A.

STASIUI RAUDŽIUI mirus,, 
jo žmonai Gertrūdai, sūn. Stasiukui i; dukr. Estai, 
liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojautą.

VINCAS IR BRONE CHIRAI

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LH$TIJVIV 
LAIIIOTUVIV DIREKTORIUJ ASOCIACIJOS

Mes turime koplyčiaiAmbulansų patarna
1 vimas dieną ir nak
tį. Reikale šaukti 

1 mus.

v a o s e Chicagoe Ir 
Roselando dalyse ir 
tuojau patarnaujame.1

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. I.Afayette 3-3572

MR
NUO IIŽSISENfcIUSIŲ BEI 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie. kurte kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ IR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

negali ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti nes Jų' užslaenėjusios žaldoa ' 
niežėjimą Ir skaudėjimą senų atvi
ru Ir skaudžių žaldų uždėkite j 
LEGULO Olntment Jos gydymo ! 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėj!- | 
ma ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Jų tapgl nuo skau
džiu nudegimų. JI tappgl pašalina j 
niežėjimą Ilgos vadinamos P8ORIA- 
8T8 Tnlpgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’H FOOT su- t 
stabdo džiovinimų odos Ir perplyšlma 
tarpplrščtų Yra tinkama vartoti nuo 
žžlflstančlos suskilslos odos dedir- 
vlnlų odos Išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama varott vaikučtams.kada pa 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty- I 
klų JI yra gera gyduolė nuo Iš 
vlršlnlų odos Ilgų. Le-
gulo Olntment yra 
parduodama — po 75 
centų, ll.žft Ir 13.50.
Pirkite vaistinėse Chl- 
cagoje ir apylinkėse:
Mllwaukee, Wls., Ga- 
ry, Ind. Ir Detrolt Mi- 

I chlgan. arba rašykite 
I Ir atsiųskit Money Or

derį į —

LEGULO, Department D., 
5618 W. Kddy St, Chicago 34, UI.

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

TROftST - PACIIANKIS MONUMENTS
JOHN W. PACH.ANKIS (PATCH), Vice-Preuldent

6819 So. Western Avė. Tel. GRovehilI 6-3745

PETRAS P. GURSKIS
659 We»t 18th STREET TeL SEeley 3-57II

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10X21 S. MICHIGAN AVĖ. TeL COmmodore 4-2228

John W. 
Pachankis

1
*

e
Cheator

Vitkauakaa

Į paminklų patalpai ir atgal mes visuomet parūpiname
1 ’ t

transportaclją automobiliu.

Atdara kasdien ir sektnad. nuo 9 vai. ryto tyi 5 vai. popiet.

IŠSIRINKITE OAIlAK — BL’N PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJE! 

JOKIO IMOKft-JIMO. SI MOKfiHITE KAPINIŲ DIENOJE.

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1133-1139

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

žlGMUNO (ŽUDYK) ZUOYCKI
1646 W 46th STREET YArds 7-07X1

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. Bftth STREET REpatMlc 7-1213
2314 W. 23rd PI-ACE VIrglala 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 N VD1II Av« OLympic 2-5245 ir Tlhvnhall 3-96X7

Pasinaudokite Draugu" Classificd skyriumi.



t
DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO ILLINOIS Penktadienis, 1957 lapkričio 8

i X Jonas La burkas, naujas 
; ateivis, ilgametis dienraščio 
“Draugas” skaitytojas, uolus 

j lietuviškų reikalų rėmėjas, bu
vęs Lietuvos valstybės tarnau- i 
tojas po ilgos ir sunkios širdies 
ligos, šių metų spalio mėn. 23 
dieną sulaukęs 58 metų am
žiaus, mirė Brocktone, Mass.

Po gedulingų pamaldų Brock- 
tono lietuvių parapijos bažny
čioje, spalio mėn. 26 d. palai
dotas vietos kapuose.

Liko žmona Sofija ir dukra

GARBINGOJI 20 METŲ SUKAKTIS
1937 — 19.77

X Tėvas A. Miciūnas, “Drau
go” namo viršininkas, suruošė 
pietus pagerbti Latvijos vysku
pui J, Rancanui. Pietuose daly
vavo provinciolas J. Jančius, 
tėv. Rėklaitis ir kiti "Draugo”
namo tėvai ir broliai mari jo- j Aldona, anksčiau studijavusi 
nai. Su svečiu kartu buvo kleb. Frankfurte.
A. Linkus, kun. K. Juršėnas iri
marijonas tėvas Baginskis, lat-! . X Piltum, mėne-
vako laikraščio “Dzimtinta Bal- 8,0 P'2ga Z' •’^kev.i.ene, Teo-

dora Zailskienė, Petrai Maldei- 
kis, Aldona Baukienė, P. Gali- 
naitienė, Nat. Sodeikienė ir Z. 
Ašoklis Cicero lietuvių biblio
tekoje įsigijo lietuviškų knygų. 
Biblioteką veda Gražina Bab- 
rauskienė.

X Red. Ignas Sakalas atga-

sas” redaktorius, kuris yra 
spausdinamas “Draugo” spaus
tuvėje. Auggtasis svečias iš
reiškė tėvams marijonams lin
kėjimus ir suteikė palaiminimą.
Aplankęs “Draugą” jis palinkė
jo jam toliau sėkmingai dirbti 
savo darbą, kuris yra daug kam
naudingas. Pažymėtina, kad beno Pasaulio Lietuvių archy- 
vysk. Rancanas moka lietuviš- vui dvi dideles dėžes knygų ir 
kai ir yra “Draugo” dienraščio jvairių laikraščių komplektų, 
skaitytojas. Seniau jis yra atgabenęs tau-

. tiškų kaklaraiščių, fotografijųX Mūsotas, vaizduoja Judą. w da|ykų_ Ma

Prieš 20 metų Lietuva pirmą 
kartą savo istorijoje pasiekė di
džią ir garbingą sportinę per
galę. Pergalę, kuri iškėlė ir iš
garsino mažos Lietuvos vardą 
visos Europos ir kitų tautų, tar
pe. Antrosiose Europos krepši
nio pirmenybėse 1937 m. Rygoje 
Lietuva nugalėjo visus piraieny- 
bių dalyvius ir į Lietuvos žemę 

perkėlė Europos krepšinio nu
galėtojo vardą it-garbę. Tai vie
nintelis įvykis nepriklausomos 
Lietuvos gyvenime, kur Lietuva 
iškilo augščiau didžiųjų ir mažų
jų Europos tautų. Nors toji per
galė sportinė, bet jos reikšmė 
yra gilesnė ir platesnė. Per 
sportinę pergalę buvo išgarsin
tas Lietuvos vardas, kultūrinis 
gyvumas, veržlumas, parodytas 
Lietuvos jaunimo kūrybingu
mas ir ištvermingumas. Trem
ties dienomis Vakarų Vokietijo
je sutikti bulgarai, vengrai, ru
nai, italai ir kitų tautų žmonės, 
tik išgirdę Lietuvos ar lietuvio 
vardą, visada pridėdavo žodį 
“krepšinis”. Sportinė Lietuvos 
jaunimo pergalė pasuko Europos 
tautų jaunimo veidus į Baltijos

tuvių jaunimo bendradarbiavi
mas, kai Lietuvoje pradėjo lan-: 
kytis Amerikos lietuvių jaunimo 
ekskursijos.

1935 m. į Lietuvą atvyko pir
moji Amerikos lietuvių sporti
ninkų grupė. Atvykusiųjų tarpe 
matėme žymius krepšininkus 
Ben. Budriką, Ed. Kriaučiūną, i 
vandens sporto instruktorių. K. 
Savicką, boksininką J. Knašąi 
(tragiškai žuvo Kaune) ir kitus, i 
Praleidę vasaros dienas Lietu-1 
voje, Amerikos lietuviai sporti
ninkai grižo į Ameriką, Lietu
voje palikę K. Savicką ir J. Kna 
šą. K. Savickas tuojau buvo pa 
kviestas kūno kultūros kursų

'instruktoriumi, krepšinio ir van-; 
dens sporto treneriu. J. Knašas 

| tokioms pat pareigoms įkurdi- i 
namas Klaipėdoje. Abu svečiai i 
lanko Lietuvos gimnazijas ir, 
mankština sportininkų būrelius.

1936 m., grįždamas iš pasau
linės olimpiados Berlyne, Lietu-i 
voje sustojo didysis Pranas Lu-i 
binas, Amerikos olimpinės krep 
šinio rinktinės dalyvis. Pradėjo 
sparčiai kilti sportinė pažanga 
ir sportinis entuziazmas. Lietu-:

Lietuvos rinktinė pirmą kartą 
išvyko J Europos krepšinio pir
menybes ir grįžo kaip nugalėto
jas. Pagrindinį Lietuvos rinkti
nės penketuką sudarė F. Kriau
čiūnas, Pr. Talzūnas, Z. Puzi- 
nauskas, A. Andriulis ir L. Balt
rūnas. Jiems talkino Pr. Mažei
ka, Petrauskas ir kiti. Vėliau į 
Lietuvą atvyko V. Budriūnas, J. 
Jurgėla, Pr. Lubinas, M. Ruz
gia, vėl grįžo F. Kriaučiūnas, 
K. Savickas, Žukas ir kiti.

1939 m. Lietuva pakartotinai 
laimėjo Europos krepšinio pir
menybes.

Minėjimas Chieagoje
Lietuvos krepšinio pergalių ir 

garbės kelias veda į Chicagą, nes 
beveik visi į Lietuvą atvykę A- 
merikos lietuviai krepšininkai bu 
vo iš Chicagos. Džiugus faktas, 
jog ir rengiamoji Lietuvos krep
šinio pergalių 20 metų minėjimo 
sukaktis įvyks ryt ir poryt Chi
eagoje, Šv. Ritos mokyklos spor 
to salėje. Vėl pamatysime tuos 
mielus veidus, kurie prieš 20 me
tų iškėlė Lietuvos vardą ir gar
bę į pačią viršūnę. Pamatysime

Ploniausia skarda Siūlosi skristi j erdves
Ryšium au tarptautiniu me- „ j stackart

talurgųm, koogreau Ctueagoje, paraį4 ,aiįk Gynybos 
International Amphitheatre pa-j įOr,ui McE1 „ssisiūlydamaa 
talpose yra paroda, kur savo; akriati raketoje į erdv„ Jia 
eksponatus .tautę apie 500 pra-!^. „A4 Mu naS| „„ m 
momninkų. r^jeyu itau- am4laUk sandėlw darbi„inkaa; 
lyta apie $10,000,000 vertės eau , j ko > aS
eksponatų. Be kitų yra plonytė; ,iu nualoU? AJ skrist,
plmno skarda, kuri teturi tik augštyn rakeloje ki,u 
1/85 rajoninę dali coko, uigi, raMutu nuaiWati „ vėUau 
net keturis kartus plonesnė u± Uu au djAUniu 8kriaU
žmogaus plauką. Tokios plonos 
plokštelės yra vartojamos va
dinamose elektroninėse smege-

aplink žemę.” Jis kelis kartus 
skridęs lėktuvu ir dabar Jaučia 
patriotinę pareigą pasiaukoti.

nyse Darant Ūki, plonytę j Jia kad araerikiačiai ,,
skard, naudojamas tam tikras pralenktl ruaua pirmieJi pa8,ų8.

darni žmogų į erdves ir tam ji
sai pasisiūlo.

Tragiška studentės mirtis
Smith kolegijos miškelyje 

rasta pasikorusi 18 metų stu
dentė Deborah Jean Coolidge,

radioaktyvus įtaisas, kuris duo
da garsinį ženklą, jeigu tos 
skardos storumas įvairus, ne
vienodas. Tokia plona skarda 
gaunama spaudžiant tam tik
rais volais.

Parodoje taipgi išstatyta
Sheffield bendrovės itassU ma- *”ri°8 ““‘6kiai KVvens 1350 

N. State Pkwy, Chieagoje. Tė
vas sako, kad ji pergyvenusi

Toks straipsnis telpa lapkričio atgabenti vienos (jau nevei-
mėn. “Marian” žurnale, kurį ,. .. . , ■■, .... . . ... kiancios) draugijos vėliavą,
leidžia tėvai marijonai. Straips
nyje aprašoma vieno “Pasku- x Ona Kreivėnienė iš Ches- 
tinę vakarienę” vaizduojančio fer> Pa., įstojo nariu Lietuviš- 
paveikslo istorija. Paveikslas kos Knygos kluban ir įmokėjo 
yra Marijonų seminarijoj Cla- 5 metinio mokesčio. Už tai 
rendon Hills, III. Jame Judas ji g^us originalių lietuviškos li-
pavaizduotas kaip Benito Mu
solinį, buvęs Italijos diktato-

Leraturos leidinių 7.50 dol. ver
tės. Klubo adresas toks pat,

rius. Paveikslas atgabentas iši^ip Draugo.
Italijos 1937 m., kadangi jis Į x Jurgis Kreivė. Cicero gy-
ten kaip toks negalima buvo 
laikyti. Apie paveikslą yra rašę 
ir Chicagos didieji amerikiečių
dienraščiai.

*• ■* « /

X Cicero Lietuvių Bendruo
menės ir Cicero 3 Labdarių 
kuopos gruodžio mėn. 15 d. šv. 
Antano parapijos salėje ren
giamas vakaras jau - gęrokai1

ventojas, nuoširdžiai padeda 
Cicero moksleivių ansambliui 
materialine' parama.

X Dr. P. Daužvardis, Lietu
vos konsulas, tars žodį Lietu
vos krepšininkų pergalės su
kaktuviniame minėjime.

X Richardas Estka, pašto i

nervų sukrėtimą iš persidirbi- 
mo. Mokytojai kalba, kad pa
skutiniu metu ji pergyveno di
delį susijaudinimą, tarėsi su 
psichiatrais, su studenčių pa
tarėjais. Jos tėvai jau nuo 1952 
metų divorsuoti.

ši na, kuri garso bangomis, iš
duodančiomis 20,000 garsų per 
sekundę, maišo skysčius ar va
lo metalus, pvz. išimdama te
palus.

Hipnozės miegas
Hipnotizmo instituto patal

pose, Chieagoje, stebima užmig-1
dytoji Nora Huges, 26 m. mo- j Byla dėl moteriai užkritusio 
teris, kuri dėl nemigos buvo j ristiko
taip nusilpusi, jog tesvėrė 1021 Eva Litke iškėlė bylą, jieško- 
svaru. Hipnozės miegu ją už-i dama $75,000 kompensacijos

yra pasistūmėjęs į priekį? Dai-į ženklų Prekybininkas, Ogden 
nininkai dainuoja, šokėjai šo- HiUs Stamp klubo suruoštoje 
ka. Visi rūpinasi, kad vakarasi P^to ženklų parodoje išstato 
“Pabaigtuvės" kuo gražiausiaii retą Centrinės Lietuvos (Cent- 
pasisektų. Visam vakaro pa- ra^ Lithuania) pašto ženklų

Dabartinis Šiaurės Amerikos liet. krepšinio meisteris, Brooklyno Liet. Atletų klubas, da
lyvaus krepšinio žaidynėse,’ įvykstančiose Lietuvos krepšinio pergalių 20 m. sukakties proga 
lapkričio 9-10 d. Chieagoje. >'

a -'
pajūrį, Lietuvos žemę. Pasi- va ryžosi dalyvauti antrosiose ir jaunąjį lietuvių atžalyną, ku- 
tvirtino nepriklausomoje Lietu- Europos krepšinio pirmenybėsei rie pasiryžę sportinėje veikloje 
voje prof. K. Pakšto skelbti žo-| Rygoje 1937 metais. Tų metų! tęsti ir kelti K. Savicko, F. Kriau 

čiūno, Pr. Talzūno, Z. Puzinaus- 
ko, Pr. Lubino, J. Jurgėlos, V. 
Budriūno, M. Ruzgio, A. Andriu 
lio ir kitų pradėtąjį darbą.

džiai, jog dažnai mažos tautos> pavasarį į Lietuvą atvyko Fe- 
savo kūrybinėmis vertybėmis | liksas Kriaučiūnas ir Pranas Tai
pralenkia didžiąsias tautas. zūnas. Jų paskirtis buvo paruoš

ruošimui vadovauja komisija, 
susidedanti iš K. Sriubienės, J. 
Baronaitienės, M. Sriubo, B.

rinkinį. Paroda įvyks šeštadie
nį, lapkr. 9 d. (nuo 12 popiet iki 
10 vai. vak.) ir sekmadienį,

Gražus bendro darbo vaisius U h' Ltetuvos krepai-
mo rinktinę. F. Knaučiunas —

Kazlausko, Kl. Žukausko, J. laPkr- 10 d- (nuo 12 vaL P°Piet
Arštikio ir St. Bernatavičiaus. iki 6 vaL vakaro) Ogden Hills

, parko patalpose, 6500 S. RacineMeniniam programos paruo-1
Šimui vadovauja sumanus ir Avė. Įėjimas nemokamas. Be
An.Zin “? !, 7 t • i to parodoje R. Estka turėsvS ‘“Hl* ženklų kioskų, kur no-

i rintieji galės įsigyti Lietuvos ir 
x Fotografas V. Noreika viso pasaulio pašto ženklų, 

(gyv. Chcago) padovanojo Pa
saulio Lietuvių archyvui septy
nias dideles nuotraukas, kurio
se vaizduojami Lietuvos gar
bingi vyrai bei krašto vaizdai.

Archyvas mielai priima kiek
vieną fotografiją, kurioje yra 
pavaizduojama lietuvio gyveni
mas, laimėjimas, džiaugsmas 
ar vargas.

Didžioji Lietuvos sportinė per 
galė yra Lietuvos ir Amerikos 
lietuvių jaunimo bendro ir dar
naus darbo gražus vaisius. Il
gesnį laiką nepriklausomos Lie
tuvos sportinis gyvenimas netu
rėjo skaidresnių prošvaisčių tarp 
tautine prasme. Skaidresnės 
prošvaistės pradėjo švystelėti 
tik nuo tada, kai prasidėjo pla
tesnis Lietuvos ir Amerikos lie-

puikus strategas, vadovas ir pe
dagogas, gi Pr. Talzūnas — ne
pakeičiamas taškų rinkėjas. F. 
Kriaučiūnas buvo paskirtas Lie
tuvos krepšinio rinktinės kapito
nu ii- treneriu. Jis ir šiandien di
džiuojasi, jog Lietuvos gimna
zijose rado šaunaus jaunimo, ku 
rį per mėnesį sugebėjo paruošti 
pergalei.

migdžius norima nugalėti jos 
priešiškas nusistatymas maistui 
ir norima pašalinti nervų įtam
pos neigiamą įtaką į ranką. Jos 
tas miegas atidžiai stebimąs to 
instituto žmonių, kurie prie 
jos dieną naktį budi. Ją daug 
fotografuoja, filmuoja, kamba
ry daug triukšmo, tačiau jai 
tas netrukdo dabar miegoti. 
Kiek prabudusi, ji kalba, bet 
sunkiai. Norima ją taip hipno
zės miege išlaikyti iki šeštadie
nio.

Nauja mokykla
Sekmadienį Evergreen par

ke bus pašventinta nauja Išga
nytojo katalikų augšL mokyk
la, turinti 12 klasių, kainavusi 
$240,000. Dvi klasės specialiai 
įrengtos aklųjų mokymui.

už tai, kad jai stebint ristynes 
ant jos užkrito iš ringo išmes
tas ristikas “Gypsy Joe”, 200 
svarų, ją sužalodamas. Jieški- 
nyje sakoma, jog buvo neatsar
gumas iš ristynių organizav»- 
rių pusės — leisti mėtyti risti- 
ką ant žmogaus, užsimokėjusio 
už biletą.

IŠARTI IR TOLI
Dabar arba niekad, nes tokia 

kia proga pasitaiko nedažnai: at
pigintos knygos nuo 25% iki 90% 
gaunamos Gabijos leidykloje iki 
gnindžio 31 d. Didelis pasirinki
mas įvairių leidyklų leidinių. Są
rašai išsiunčiami, parašius šiuo 
adresu: Gabija, Pu. Box 355,
Wyandach, N.Y.

KAS KĄ IR KUR
— Cicero Ralfo 14-to skyriaus 

valdyba šaukia narių susirinkimą 
š. m. lapkričio mėn. 12 d. 8 v. v. 
Šv. Antano parapijos pastate, li
tuanistinės klases patalpose.

Susirinkime bus svarstomi 
svarbūs šalpą liečiantieji klausi
mai

CHICAGOS ŽINIOS

v iz » .-.z. Nariai ir prijaučiantieji malo-
* tranas K. Maeinlaitis, at- niai prašomi dalyvauti.

vykęs iš Toronto, atostogas; Skyriaus. valdyba
— Akademinio Skautų sąjūdžio

metinė šventė įvyksta šį šeštadie
nį, lapkričio 9 dieną, šventės pro
grama: 10 vai. ryto mišios Jėzui
tų koplyčioje, 5541 So. Paulina 
St., 2:30 vai. p. p. tikrųjų narių, 
senjorų ir filisterių sueiga. Jauni
mo Namuose, 5600 So. Člaremont 
Avė. 6:30 vai. vakare minėjimas 
ir vakarienė Shoreland viešbučio 
patalpose, 55th & South Shore 
Drive. Kviečiame visus narius kuo 
gausiau šventėje dalyvauti. No
rintieji dalyvauti minėjime — va
karienėje ir dar neužąiregistravę, 
prašomi nedelsiant užsiregistruoti 
pas Danutę Bartuškaitę YA 7-

praleidžia pas savo seserį Chi
eagoje. Jis taip pat buvo užsu
kęs į Cicero, kur aplankė Mi- 
šauskų šeimą, Ed. Sulaitį ir ki
tus pažįstamus.

X “Dainavos” ansamblio pir
mininkas yra Al b. Dzirvonas.
Visais reikalais prašoma kreip
tis į jį adresu: 4358 S. Wash- 
tenaw avė., Chicago 32, 111. Tel.
YA 7-2322.

X Akt. A. Dikinls ir J. Ke- 7408 nev5liaUt kaip penktadienį 
leelus sambūrio šviesa lapkri- vakare,. Vaidyba

— L. Bendruomenės Rrlghton 
Psrk’o apyl. vaidyba kviečia visus 
atsilankyti į visuotiną susi rinkimą 
š. m. lapkričio 10 d. 11 vai. (po 
sumos parapijos lituanistikos kla
sėje

Susirinkimo dienotvarkė:
1. Atstovų į Chicagos A.L.T. 

suvažiavimą rinkimas (nuo 25 na
rių viena.!! atstovas).

2. Dipl. ekonomisto L. Dargio 
paskaita “Infliacija, ar Depresi
ja"

3 Einamieji reikalai.
Valdybų

čio 9 d. rengiamo tradicinio ru
dens vakaro programoje įsceni- 
zuos A. Vaičiulaičio “Pasaką 
apie baisų berną”.

X Filomena ir Juozas Sudei
kiai susilaukė dukters. Motina 
ir dukra sveikos ir jau grįžo į 
namus. Sudeikiai augino vieną 
sūnų.

X šiandien vakarą visi chi- 
cagiškiai vyksta į Cicero, nes 
ten Joana Club, 1500 S. 49 avė., 
svetainėje vyksta linksmas šo
kių vakaras

Viltis yra vargšų žmonių pa
jamos. —Danai

Klausė Maskvos žodžių 
apie sputniką

Trys Gage Park Augštesnio- 
sioa mokyklos auklėtiniai savo 
radijo aparatu pagavo Rusijos 
radijo siųstuvą ir klausėsi iš 
ten duodamų aiškinimų apie 
sputniką. Pasakojo, kad į erd- i 
ves paleistas šuo yra aprupin-1 
tas maistu, jo vėdinamas kam
barys aprūpintas oru. Sunkiau 
buvo šunį pripratinti prie jaus
mo, kad jis neturi svorio, kaip 
dabar erdvėse jam teko pajus
ti. Esą, buvimas be svorio — 
geriausia priemonė poilsiui, tik 
reikią įprasti. Rusų pranešimas 
buvo perduotas trumpomis ban-1 
gomis.

Siųsti raketų į mėnulį!
General Electric' bendrovės 

inžinierius J. Raffone ragina 
JAV paleisti raketą jau dabar i 
j mėnulį, su sprogstamos me
džiagos galva, kad tuo būtų• 
pralenkti rusai ir atgautas j 
prestižas. Jis sako, kad patai
kyti į mėnulį yra daug leng
viau kaip pataikyti į betkurį 
taikinį žemėje.

, •
Triračiai motociklai

Chicagos Miesto taryba pa-i 
skyrė $512,932, kad Už tą su-j 
mą būtų policijai įtaisyta 200, 
triračių motociklų. Dabar poli
cija turi 387 motociklus.

Geriau atlyginti 
mokslininkus

Illinois Technologijos insti
tuto prezidentas dr. J. Ret- 
taliata pareiškė spaudai, kad 
rusų paleistas sputnikas yra 
ženklas amerikiečiams daugiau 
branginti savo mokslininkus, 
geriau juos atlyginti ir reikšti 
daugiau jiems pagarbos.

Metalurgijęs kongrese daly
vaująs rusų mokslininkas prof J 
I. Kidin, Maskvos Plieno insti
tuto direktorius, Chieagoje pa
sakojo, kad Rusijoje mokslinin
kų grupės gauna specialius už
davinius, o paskiau jų darbai 
suderinami. ' >

Nušovė banditą
Detektyvas w. Jonės mirti

nai nušovė Oscarą Robinsoną, 
42 m. amžiaus, gyvenusį 1310 
S. Peoria. Jisai buvo viena g iš 
banditų, kurie apiplėšė Cleve- 
lando, Ga., sunkvežimio šoferį 
Williamą VVofford. Šoferis to 
bandito kaimynystėje lankė pa
žįstamus ir iš jo buvo atimta 
$108.’ Nuskriaustasis nuėjo pa
siskųsti policijai. Su policija 
atvykęs į tą vietą atpažino vie
ną iš banditų. Banditas išsitrau
kė peilį. Detektyvas paleido 
perspėjantį šūvį, tačiau bandi
tas nepaklausė ir tada buvo nu
šautas.

Lietuvos krepšinio pergalių 20 
metų sukakties minėjimas yra 
didelis ir reikšmingas įvykis. Lie 
tuviškoji visuomenė neliks jam 
šalta ir abejinga. Prieš 20 me
tų per sportą, išdidžiai iškeltoji 
tautinės garbės vėliava turi būti 
nešama toliau tuo pačiu entu
ziazmu ir užsidegimu, kuriuo 
liepsnojo ir žėrėjo visa Lietuva 
1937 metais. St. Dauny*

—————-p>
Sunki nelaimė

Antano Valiuškio, 44 m., vai
ruojamas automobilis susidūrė 
su priemiesčio autobusu ir kar
tu važiavusi 51 m. amžiaus mo
teris Marga ret Sassman buvo 
užmušta. Velionė buvo mokyto
ja, o Valiuškis — mėsos įmo
nės inspektorius. Abudu iš 
Ottumwa, Ia. Buvo sužeisti de
vyni autobuso keleiviai.

$5,325,000 universiteto 
aplinkos atstatymui

Chicagos universitetas išlei
do $5,325 atstatymui apylinkės 
kvartalų. Universiteto preziden
tas L. A. Kimpton pareiškė, 
kad jų įstaiga yra pasiryžusi 
dar daugiau milionų išleisti ko
vojant su tos miesto dalies su
nykimu. Šiuo metu Chicagos 
universiteto dėstytojų štabas 
siekia 782 žmones.

Paskutinis laikau užsisakyti
ISTORINES LIETUVOS 

ALBUMĄ
Jame talpinama lietuvių, rusų, 

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

Chicago 16, OI.

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

R. Spalio

Didžiosios atgailos
Novelių rinkinys.

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

KVIETIMAI
{ Lietuves krepšinio pergalių 20 

metų sukakties minėjimo 

ŽAIDYNES IR BANKETĄ
iš anksto gaunami šiose vietose 
J. Karvelio prekyboj, 3322 8. Ha! 
sted, Terros knygyne, 3333 S. Hal- 
sted, B. Brazdžionio prekyboje, 
2646 W. 71 St„ Marginiuose, 2511 
W. 69 St., A Vasiliausko krautu
vėje, 14 St ir 49 Avė., Cicero.

Krepšinio žaidynės prasideda 
lapkričio mėn. 9 d. 2 vai. p.p, o jų 
užbaiga lapkričio 10 d. 2 vai. p.p 
Jos įvykss St Ritos mok. salėje. 
6300 &. Člaremont Avė, (prie 
tVestem Avė.) Taip pat ten bus 
ir krepšinio veteranų tarpusavio 
susitikimas. Banketas įvyksta 
lapkričio mėn.’ 10 d., 6 vai. Jacy*s 
restorane prie 79-tos ir S. Kedzie 
Avenue.

Minėjimo proga įvykstančio va
ši novelių rinkinį galit įsigyti! karo. kuris bus Liet. Auditorijo- 

Drauge. Kaina $3.50. Užsakymus I je, lapkr. mėn. 9 d., 8 vai Kvietl- 
ir pinigus siųskit: Į ma i gaunami prie įėjimo.
DRAUGAS, 4545 W.6Srd St. St., RENGIMO KOMITETAS
Chicago 29, III.

CHICAGOS SPORTO KLOBAS 
Š. m. lapkričio 8 dieną Penktadienyje rengia

ŠOKIŲ VAKARĄ
KLUBO JOANA SALEJE, 1500 SOUTH 49th AVENUE, C1CEROJ 

VAKARO PRADŽIA — 8 VAL VAKARO

ŠOKIAMS GROS JUOZO K02IKI0 ORKESTRAS 
įėjimas laisvas.

Staliukus prašoma užsisakyti iš anksto. Telef.: PR 8-0838. 
Kviečiame visas ir visus malonioj atmosferoj praleisti laiką.

RENGĖJAI

KAS TIK TURI GERA SKOMj,
VISKĄ perka PAS LIEPONĮ t

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

Hodernlšldausla lietuvių baldų prekyba Chieagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.
8222-24-26 So HalsUd St. Vlctory 2-4226

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

%

Perskaitę dien. “Draugą", duokite jį kitiems.


