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SUEZO KANALO BYLA SAUGUMO TARYBOJE
Prancūzija įerzinta, o britų

liūtas tampomas už uodegos
Ryžtantis perkelti Suezo kanalo problemą į Jungt. Tautų Sau

gumo tarybą, reikia laukti karšto Rytų —t Vakarų susidūrimo. 
Per du mėnesiu, nuo liepos mėn. 26 d., kada Egiptas nacionalizavo 
kanalą, Prancūzija yra gerokai įerzinta, o ir britų liūtas, kaip pa
žymi amerikiečių spauda, jaučiasi tampomas už uodegos. Mažasis 
Egiptas taip smarkąuja, jausdamas sau palankų rusiškos meškos 
urzgimą užnugary. '

Britai ir prancūzai paprašė 
Saugumo tarybos posėdžio šian
dien; Egiptas iš savo pusės irgi 
reikalauja Saugumo tarybos po
sėdžio taip pat šiandien. Egip
tas savo notoj sako, kad „Sau
gumo taryba privalo apsvarstyti 
kaikurių valstybių, ypač Brita
nijos ir Prancūzijos, veiksmus, 
kurie sudaro pavojų tarptautinei 
taikai ir saugumui ir yra sunkus 
pažeidimas Jungtinių Tautų čar- 
terio. Kitais žodžiais, Egiptas 
nori pakaltinti Britaniją ir Pran 
cūziją dėl pavojų taikai Artimuo 
siuose Rytuose, ar tikriau sa
kant, kaip pastebi amerikiečių 
spauda, dėl pavojų Egipto dik
tatoriui... I

Neatrodo, kad su tais kaltini
mais Egiptas galėtų daug ką pa
siekti Saugumo taryboje, kuri 
yra sudaryta iš europiečių, Šiau
rės ir Pietų Amerikos atstovų, 
Australijos ir Kinijos nacionalis
tų. Tačiau tos tarybos mažumą 
sudarančių SSSR, Irano ir Jugo
slavijos atstovų kalbos už Egip
tą, kuris nėra Saugumo tarybos 
narys, turės nemažą auditoriją 
pasaulyje.

Reikia numatyti, kad Saugu-

Egiptui nepalankiai nusiteiku
siems.

Techniškai žiūrint, taryba tu
rės nuspręsti, ar reikia į dieno
tvarkę įtraukti Egipto keliamus 
kaltinimus, ar dienotvarkėn pri
imti britų — prancūzų formulę, 
kurioje taryba prašoma apsvars 
tyti „susidariusią padėtį,' kilusią 
dėl vienašališko Egipto vyriau
sybės veiksmo, kuriuo nutraukia 
ma ligšiolinė Suezo tarptautinio 
panaudosimo tvarka, kuri buvo 
sudaryta ir patvirtinta Suezo 
Kanalo konvencijoje 1888 m.“

Tereikia tik septynių balsų, 
kad tas reikalas būtų įtrauktas į 
dienotvarkę, ir tiek balsų bri
tams — prancūzams nebus sun
ku surasti, tačiau pirma jie dar 
turės nemalonią pareigą išklau
syti Sovietų Sąjungos užsuktą 
priekaištų svaidymąsi dėl Egip
to įvykių.

Po šio įžanginio, jei taip ga
lima sakyti, tarptautinio apsi- 
spjaudymo, svarbiausias momen
tas ateis sekančią savaitę, kada 
Britanijos, Prancūzijos, Egipto, 
ir galbūt SSSR bei JAV Užsienio 
reikalų ministeriai, atstovauda-

Britų kariai pastatė prieštankinį ginklų Nicosin mieste, Kipro suloje. Kipro saloje 
britai pakorė tris graiku kipriečių pogrindžio (Koka) narius.

padėtis pablogėjo, kai
(IMS)

Vokiečiai istorikai domisi
Pabaltijo valstybių reikalais

JAV vėl atsisakė 
nuimti ekonomines
užtvaras nuo Kinijos

BONNA, Vokietija. — Tarp vokiečių, pirmoj eilėje iš jauno- WASHINGTONAS, rūgs. 25. 
sios kartos, vis daugiau atsiranda žmonių, kurie gyvai domisi Pa- — Jungtinės Amerikos Valsty

bės, kurios jau 14 mėnesių ta
riasi su komunistine Kinija, vėl 
atsisakė nuimti ekonomines už
tvaras nuo kom. Kinijos.

baltijo reikalais ir savo darbais pasirenka nagrinėti vieną ar kitą 
tos rūšies problemą.

Saudi Arabija ir Sirija
palaiko Egiptą Suezo ginče

KAIRAS, Egiptas, rūgs. 25. — Egiptas, Saudi Arabija ir Si
rija praėjusį pirmadienį baigė konferenciją ir paskelbė komunika
tą Suezo kanalo ginčo klausimu.

mi savo kraštus, sės prie tos 
mo tarybos posėdžių salė bus Saugumo tarybos stalo, 
prikimšta diplomatų, kurie da- Tada vakariečių dauguma, tu- 
bar yra suvažiavę į 81 valstybės rimą Saugumo taryboje, susi- 
pasitarimus, kaip atominę ener- durs su kieta, akmenine sovietiš- 
giją panaudoti taikai. Ir tie Egip ko veto siena kiekvieną kartą, 
to „gynėjai“ savo kalbas dau- kada tik bus siūloma kokia akci- 
giau taikys svečių daugumai, ja ar bausmė prieš Egiptą... 
kaip Saugumo tarybos nariams, , (J. Pr.)

Pirmasis telefoninis pasikalbėjimas

Nauju povandeniniu kabeliu
iš Amerikos su Europa

NEW YORKAS, rugsėjo 26. — Po dvidešimt penkerių metų 
Atlanto dugno tyrinėjimų vakar yra baigtas pratiesti povandeni
nis telefoninis kabelis, kuris jungia Jungtines Amerikos Valstybes 
ir Kanadą su Anglija.

Telefoninio kabelio pratesi
mas kainavo 42 milionus dolerių. 
Jis yra 2,250 mylių ilgumo.

Pirmąjį pasikalbėjimą vakar 
atliko iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių Telefono ir Telegrafo 
kompanijos pirmininkas C. F. 
Craig su Britanijos pašto valdy
toju Charles Hlll. Tai buvo pir
mas telefoninis pasikalbėjimas 
kabeliu. Tiesa, telegrafo kabelis 
jungiąs Jungtines Amerikos 
Valstybes ir Europą buvo pra
tiestas beveik prieš šimtą metų. 
Taip pat iki šiol veikė telefoni
nis ryšys su Europa, bet jis bu
vo perduodamas radijo bango
mis.

Naujuoju telefoniniu kabeliu 
galės naudotis tuo pat laiku 36 
pasikalbėjimai. Tai yra maždaug 
trigubai daugiau negu dabartinis 
pasikalbėjimų pageidavimas.

Atvyko į Maskvą
MASKVA, rūgs. 25. — Japoni

jos specialus atstovas Shumichi 
Matsumoto šiandien atvyko į 
Maskvą atnaujinti Sovietų —-Ja
ponijos taikos derybų, kurios 
kurį laiką buvo nutrauktos.

Pabaltijo vokiečių istorikų de
vintajame suvažiavime Goettin- 
gene dalyvavo taip pat vienas 
estų mokslininkas iš Švedijos, 
buv. Estijos Tartu uft-to prof. 
E. Blumfeldas, dėstęs Tartu un- 
te viduramžių istoriją. Jis suva
žiavime skaitė paskaitą, kaip es
tų tauta buvo rusinama.

Visa eilė Pabaltijo vokiečių 
mokslininkų yra pakviesti dirb
ti Vokietijoje. Goettingene dirba 
pasižymėję istorikai L. Arbuso- 
vas ir R. Vitramas, prie kurių 
prisijungia taip pat filosofas 
Kurt Stavvenhagen. Šiuo metu 
Goettingenas yra virtęs vokiečių 
Pabaltijo istorinių studijų cen
tru. Taip pat sudaryta Pabaltijo 
vokiečių istorikų komisija, ku
riai priklauso prof. P. Johansen 
iš Hamburgo, dr. G. von Raub iš 
Marburgo, dr. H. Rimscha iš Er- 
langeno ir dr. R. Vittrand iš Goe 
ttingeno, taip pat Herderio insti
tuto Marburge bibliotekos direk
torius dr. H. Weiss.

Herderio institute Marburge 
suorganizuota centrinė Rytų Stu 
dijų įstaiga. Ten organizuojama 
taip pat pabaltiečių klausimais 
biblioteka, kurios kartotekose 
bus sužymėti visi Vak. Vokieti
jos knygynuose randami kuriais 
nors Pabaltijo klausimais vei
kalai.

Tačiau pabaltiečiai nusiskun
džia, jog vokiečių toli gražu ne 
visi leidiniai pasižymi moksliniu 
objektyvumu ir rfbfiališkumu, kai 
nagrinėjamos jų problemos. Kuo 
nusiskųsti turi pirmoj eilėj lie
tuviai.

Politinės kalbos
WASHINGTONAS, rūgs. 26. 

— Atty. gen. Herbert Browncll 
šiandien išskrenda į Kaliforniją, 
kur pasakys dvi politines kalbas.

Peipingas pirmiausia privalo 
paleisti 10 amerikiečių, kurie lai
komi komunistų kalėjimuose, pa 
reiškė Valstybės departamentas. 
Ekonominių užtvarų sumažini
mas taip pat priklausys dar ir 
nuo to, ar raudonio ji.sutiks nebe
naudoti karinių jėgų atgavimui 
salų, kurias dabar valdo nacio
nalistinė Kinija.

Devyni žuvo

Kalendorius

Rugsėjo 26 d.: Šiaurės Ame
rikos kankiniai; lietuviškas: Gra 
žiną.

Saulė teka 6:41, leidžiasi 6:44.

Kai apvirto
HIGHTSTOWN, N. J., rūgs. 

25. — Ekskursinis autobusas su 
39 asmenimis vakar neteko kon
trolės ir apvirto New Jersey už
sisukime. Devyniolika asmenų 
buvo sužeisti. ’

------------4. —

Po operacijos
WASHKNGTONAS, rūgs. 26. 

— Jungtinių Amerikos Valsty
bių Gynybos sekretoriui Charles 
E. Wilsonui praėjusį pirmadienį 
padaryta operacija Walter Reed 
armijos ligoninėje. Ligonis jau
čiasi gana gerai. Operacija tęsės 
75 minutes. Wilsonas tarnyboje 
riebus apie 20 dienų.

Oras Chicagoje
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien dali
nai apsiniaukę.

• Penki dideli okeano laivai 
vakar atvežė apie 7,000 keleivių 
į New Yorką. Tai rekordinis ke
leivių skaičius tą pačią dieną.

Į kalno viršūnę
BUENA VISTA, Colo., rūgs. 

25. — C-47 lėktuvas, skridęs iš 
Colorado Springs į Hamilton oro 
bazę, Calif., susidaužė į Yale kal
no viršūnę. Nelaimė įvyko vakar. 
Dvylika asmenų žuvo. Jų lavo
nai šiandien surasti.

Formozos kalba
TAIPEI, Formoza, rūgs. 25.— 

Adm. Felix B. Stump, JAV Pa- 
cifiko vadas, tariasi čia su JAV 
ir nacionalistinės Kinijos augš- 
tais pareigūnais.

• Suomijos pilotai vyksta į 
Egiptą laivam Suezo kanale va
dovauti.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Tik po Jungtinių Amerikos Valstybių rinkimų bus pradėta 

judinti Siaurės Atlanto Gynybos organizaciją (Nato) ii miego. 
Trys išmintingi vyrai, kuriems pavesta išstudijuoti Siaurės Atlan
to Gynybos organizacijos veiklos galimybes nekariniuose laukuo
se, praneša, kad jie savo pranešimą tuo klausitnu galės patiekti tik 
prieš lapkričio 12 d., kai susirinks Jungtinių Tautų generalinė 
asamblėja.

— Kipro salos graikų ir turkų bendruomenės vakar pareiškė, 
kad jos nenori tartis su lordu Radcliffe dėl britų pasiūlytos naujos 
konstitucijos Kipro salai.

— Patman (D., Tex.), Atstovų Rūmų smulkaus verslo komi
teto pirmininkas, pasiūlė prezidentui Eisenhoweriui, kad būtų su
teikta mažiausia 50 milionų dolerių valdžios paskolų smulkiems 
verslams dar prieš lapkričio mėn. rinkimus.

— Valstybės departamentas įspėjo amerikiečius, norinčius 
vykti į Egiptą, kad jie atidėtų kelionę, jei ji nėra būtina, nes „pa
dėtis tebėra įtempta“. Tačiau Jungtinės Amerikos Valstybės išduo
da pasportus norintiems vykti į Egiptą.

— Egipte cenzūra yra žiauri. Ten telegramų ir laiškų išsiun
timas ar gavimas yra suvaržytas. Buvę naciai dirba kaip cenzoriai 
ir propagandistai.

— Izraelio pranešėjas paskelbė, kad Jordano vyrai apšaudė i» 
sužeidė du izraelitus, dirbančius lauke, netoli Maoz Chaim mies
telio.

PANAMA CITY, Fla., rūgs. 
25. — Uraganas Flossy šiandien 
smogė į pietryčių Alabamą ir už
mušė 9 asmenis.

Egipto prezidentas Gamai Ab
del Nasseris, po trijų dienų kon
ferencijos su Saudi Arabijos ka
raliumi Saud ir Sirijos preziden
tu Shukri Al - Kuvvatly, grįžo į 
Kairą. Trijų konferencija įvyko 
Saudi Arabijos sostinėje — Ri- 
yadh.

Saudi Arabija ir Sirija palai
ko Egiptą Suezo kanalo ginče.

Egiptas formaliai kaltina Bri
taniją ir Pranoūziją, kad jos su
daro „pavojų tarptautiniam sau
gumui“ savo elgesiu Suezo gin
če.

Britanijos užsienio reikalų se
kretorius Selwyn Lloyd praėjusį 
pirmadienį per televiziją pareiš
kė, jog britai eina į Jungtines 
Tautas ne tik tam, kad užlaikytų 
taiką Suezo kanale, bet kad ir 
apgintų teisę.

Britai nori pamatyti, ar Jung
tinės Tautos turi jėgos apginti 
tarptautinę teisę, nes Egiptas su 
laužė tarptautinius įsipareigoji
mus, pareiškė Anglijos užsienio 
reikalų sekretorius.

Egipto užsienio reikalų minis-

JAV ir sovietai
pasikeitė notomis

WASHINGTONAS, rūgs. 25. 
— Jungtinės Amerikos Valsty
bės ir Sovietų Sąjunga pasikeitė 
raštais dėl atominės energijos 
naudojimo pramonės reikalams, 
pareiškė Valstybės departamen
tas.

Jungtinės Amerikos Valstybės 
prieš mėnesį įteikė notą Sovietų 
Sąjungos vyriausybei per sava 
ambasadorių Bohlen. Sergei Stri 
ganov, Sovietų Sąjungos amba
sados charge d’affaires, rusų at
sakymą šiandien įteikė JAV vy
riausybei.

“Kuo būti?”
Per Vilniaus radiją bolševikai 

kartkartėmis transliuoja radijo 
valandėlę „Kuo būti“. Joje duo
dama patarimų, kokius mokslus 
jaunimas turėtų pasirinkti, kiek, 
žinoma, dabartinėmis sąlygomis
iš viso okup. Lietuvoje galima 

teris Fawzi, prieš išvykdamas į pasįrinkti busimąją profesiją.
New Yorką, matėsi su Sovietų 
Sąjungos ambasadoriumi Bvge- 
ni D. Kisselev. Egipto užsienio 
reikalų ministeris gins Suezo by
lą JT Saugumo taryboje.

• Prezidentas Eisenhoweris 
vakar pareiškė, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės per pasku
tinius šešeris metus laisvojo pa
saulio sąjungininkams davė 14.2 
biliono dolerių pagalbos pagal 
savitarpinio saugumo programą.

• General Motors prezidentas 
Harlow Curtice ir jo žmona ap
lankė popiežių Pijų XII.

Sovietai tebeskelbia nesąmones
HELSINKIS. — Svarbiausias suomių iliustruotas savaitraš

tis „Suomen Kuvalehti“ stebisi, kodėl sovietai, nors ir garsiai 
šaukdami apie Stalino padarytuosius istorinius suklastojimus, 
1956 m. kovo išleistoje sovietinės Enciklopedijos 39 laidoje (pusi. 
511) tebeskelbia, kaip Stalino laikais nesąmones, kad, esą, ne so
vietai užpuolę Suomiją, bet suomiai — Sovietų Sąjungą.

Ten rašoma, kad 1939 m. lap
kričio 26 d. Mainiloh srityje prie 
šas, net nepaskelbęs karo, ati-
dengęs ugnį į Sovietų Sąjungos 
pasienio sargybinius, o per ap
šaudymą buvo sužeisti keli rau
donarmiečiai. Tuo pačiu metu

1956. IX. 10 per Vilniaus radiją 
paskelbta, kad šią valandėlę, 
nors ir sumažėjus paklausimų 
skaičiui, nutarta transliuoti. per 
ištisus metus ’— kas dvi — trys 
savaitės. Pirmoji šios rūšies 
transliacija duota 1956. IX. 10, 
plačiau paaiškinant apie lakūno 
profesiją.

Trakų ežeruose
Trakų ežeruose bolševikai skel 

bia atidarysią motorinių katerių 
stotį. Apie 40 žmonių paiman
čiais kateriais iš Trakų vandens 
bazių bus galima nuplaukti į įdo
mesnes salas, o kitoje ežero pu
sėje esančius poilsio namus, ap
lankyti su Galvės ežeru besijun
giantį gretimą Bernardinų eže
rą. Keleivinių katerių bazę suda
rys iš Nemuno į Trakus perkelti 
motorlaiviai. Ten plečiamas ir 
vandens sportas.

* • Egiptas suvaržė krikščionių 
misijų veikimą. Pamaldos tegali 
būti tik tam reikalui patvirtinto
se bažnyčiose, o protestantai dar

• Suomių laikraštis JUasa- 
nomat“ skelbia, kaip estai gabe
nami į anglies kasyklas Ekmėco pranešti pamokslų
baseine. Taigi, ši „savanorių ak-

1 cija“, primenanti pačius rūsčiau
sius darbo vergų laikus, apima

keli suomių kariniai daliniai mė-. ne tik lietuvius, bet ir kitus pa
ginę pereiti sienas.

Suomių savaitraštis pastebi,
kad raudonojo diktatoriaus Sta
lino laikais gal ir buvo galima 
skelbti tokią netiesą, bet po kp 
XX kongreso tokias nesąmones 
didžiajai Sovietų enciklopedijai 
spausdinti, kai visa burna šau
kiama apie „nustalinimą“, yra 
daugiau negu nesusipratimas.

Stalino aukoms kaip tik reikė
tų pirmoje eilėje atitaisyti pada
rytąją skriaudą.

Maskvos vadovai tuojau tu
rėtų ištraukti savo okupacines 
jėgas iš Pabaltijo valstybių.

baltiečius. Kitiems estams siū
loma panašios rūšies „savano
riais“ vykti į popieriaus fabriką 
Kaekissalmy, esantį iš Suomijos 
pagrobtoje teritorijoje, arba J po 
pieriaus fabrikus Archangelske.

turinį.

• Kanados vyriausybė įsakė 
Sovietų Sąjungos diplomatui iš
vykti iš Kanados ir civilinis tar
nautojas buvo atleistas iš oro jė
gų tarnybos. Jie apkaltinti, kad 
norėjo sužinoti Kanados naujo 
CF-105 sprausminio lėktuvo pa
slaptis.
r 1 ■ -.......................——*---

Kovos vyksta
ALŽIRAS, Alžiriją, rūgs. 25.

— Prancūzijos kareiviai prane-1 lojo savo lėktuvo sparno galą, 
ša: 50 nacionalistų sukilėlių bu- J kai nusileido ant žolės, 
vo užmušta, sužeista ar paimta Pilotas turėjo žemėlapį, kuria- 
į nelaisvę dvidešimt keturių va- me buvo nurodytas Roenne aero- 
landų laikotarpyje.

• JAV karinis laivas Gen. C.

Lenkas lakūnas pabėgo į Daniją 
nauju sprausrhiniu lėktuvu

ROENNE, Danija, rūgs. 25. — Lenkijos lakūnas šiandienų 
nusileido komunistiniu Mig-15 sprausminių kovos lėktuvu Roenne 
aerodrome ir paprašė politinio pabėgėlio teisių.

Karinis vienetas tuojau apsu-, »■——............ -----
po aerodromą. Aerodromo šalti
niai patvirtino, kad lėktuvu nu
sileido lenkas pilotas ir jis suža-

dromas.
Pranešama, kad lėktuvas yra

Langfitt iš Brcmenhaven uosto naujos rūšies.
išvyko į New Yorką. Laivas J Pilotas nustebo, kai jia rado 
JAV veža 1,242 emigrantus. nebaigtą aerodromą. O jo žemė

lapis rodė, kad aerodromas baig 
tas.

Kopenhagos policija šiandien 
pranešė, kad jaunas sovietų ra
dijo valdytojas iššoko iš sovietų 
žvejų laivo Kattcgat’e praėjusį 
šeštadienį.

’ Radio valdytojas, kurio paval
dė neskelbiama, išplaukė į laisvę, 
kai jo laivas plaukė netoli Kat- 
tegat’o.
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imimLiiif
tais. Vėliavų ir vadovių rajonas 

i ypatingai gražiai atrodė savitu 
papuošimu. T,ai sesės Dalios L. 
nuopolnas. Sekantį šeštadienį ir 
sekma iienį atvykę tėveliai, bi- 
čiuliai ir svečiai galėjo įsitikinti
Se-U jirU skaučių nagingumu.

rv,.?.
“s ' Au; u

PA/TOGĖJE.

— Sktn. V. Mantautas, sktn. i Vyt. Černiaus garažo, 6732 So., DR, J, J, SIMONAITIS 
1. Serapinas ir psktn. A. Valai- Maplewobd Avė., Chieago, III.1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
kaitis, žinomi Brolijos vadovai, j — Brolijos Jamboree Fondo Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
už nuopelnus, organizuojant iš- (vajus pratęstas ik ilapkričio l'

(Nukelta į 4 psl.»1 leidimą “Skautybė Berniu
kams”, apdovanoti Lelijos ordi-

Kedaguoja psktn. BRONIUS JUODELIS 
Adresas: 4200 So. Rockvvell Avė., Chieago 32, III. Tel. FR. 6-0253.t

, Mūsų skautai škotų jamboreteje
Šioje skilčių jamboretėje, ku- Jcmboretės slėnio vidury prie 

ri įvyko nuo š. m. liepos 24 d. i didžiosios laužavietės, buvo į-
iki rugpjūčio 4 d. prie Blair ruošta vėliavų aikštė, kur, vi-
Atholl pilies dalyvavo ir Angli- siems skautams sajiutuojant, sus praktiškus darbus gamtoje
jos, lietuvių skautų skiltis. Jai buvo keliamos ir nuleidinėjamos Į ir vandenyje. Žymesnė užsiėmi-

— Prancūzų skautų jambore- nu.
Rytais ir vakirais kildavo ir; tėję lietuvius skautus lygiomis — Visi skautų tėvai Chicago- 

leisdavosi Lietuvos tripslavė, teisėmis atstovavo penki Vasa- goję, kurių vaikai stovyklavo 
kartu su 'JAV ir jūrų skaučių
vėliavomis. Giedant himną ir 
“Marija, Marija”, vakare degant das jiems suteikė finansinę pa- Į tadienį ir penktadienį iš psktn

rio 16 gimnazijos Vokietijoje' Lituanicos tunto stovykloje, pra 
skautai. Brolijos Jamboree Fon- &omi atsiimti loveles šį ketvir-

aukurui, tie gražūs išgyvenimai 
visų širdyse suliepsnodavo mei
le tėvynei.

Pagrindinis jūrų skaučių sto
vyklavimo tikslas — atlikti vi-

vadovavo s. v. psktn. J. Alkis, dalyvaujančių tautų vėliavos. 
Tai buvo šeštoji šios rūšies jam 
boretė ir didžiausia, nes joje 
skautų skaičius siekė 800 ir at
stovavo 17 tautybių.

Per 10 dienų mūsų vienetas 
pasižymėjo savo darbštumu ir 
drausmingumu.

Visa jamboretė buvo padalin-

Deja mūsų trispalvei ten ple
vėsuoti deėl tam tikrų priežas
čių nebuvo vietos. Jai buvo pa
statytas stiebas mūsų postovyk-

oriau U-l. REllanee 5-4410 
Rezid. U-lef. GRovehill 8-0817

valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m.
Penktad. tik po pietų.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Oflao tel. OLiffside 4-2898 
Rezidencijos: LAfayetle 8-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47 th Street 
(Kanųms 47th lr Hermitage)

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

ORi IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chlmagfi) 

KCD1K1V IH VAIKU LIOU 
SPECIALISTE

7166 South Wertern AvenM
(MEDICAL BUILDING) 

plrmad., antrad., ketv. lr penktai 
nuo 11 vai. ryto — 1 ▼. p. p. lr nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Beštad. 11 
vai. ryto iki ■ vai. popiet.

Ofloe U-l. RE. 7-1188 
Rea. tek WAlbrook 5-8768

ramą, tuo įgalindamas dalyvau
ti šiame svarbiame sąskrydyje.

— Sktn. Angelė Karnavičienė, 
Skaučių Seserijos vadijos narė 
ir iš Vokietijos laikų žinoma e- 
nerginga skaučių vadovė, per
ėmė Chicagos skaučių Aušros 
Vartų tunto tuntininkės parei
gas iš sktn. O. Siliūnienės —- 
buvusios tuntininkės. Naujos 
Chicagos skaučių vadovės ad
resas yra: 4119 So. Francisco 
Avė.. Chieago 32, Iii., telefonas

Tel. ofiso HE 4-6U00, rcz. PH 8-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 lr 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

—DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB

GERKLES LIGOS
— Pritaiko aklnlna —

6822 So. Western Avenae 
Vai.: kaadien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 

“Ck h l • n . . Sefitadleniala 10-1 vai. Tresia
mas baidarėmis ir maudymasis. — »aaui> ne Kerniukams pieniais uždaryta. Kitu laiku ausitarua

neseniai išėjo iš spaudos ir ją Oftoo t****""®5. PRJ r J Ke« telef. UAlbrook 5-5076

mų dalis buvo skirta buriavi- 
vimui. Buriavimui vadovavo gre 
ta stovyklavusieji broliai jūrų 
skautai, prityrę buriuotojai, T. 
Markvaldas, E. Šimaitis, A. Šlap 
kauskas ir B. Urbonas. Taip

lės vidury, kur mes ją atskirai buv0 atliekamas plauktoji- ^ontier 6-6425.
Ir n I ri n i T rv-ą A , v» n ll I mrl in/iri n *• * M I w . a .beidavome ir nuleidinėdavome. 

Jamboretėje lankėsi pasaulio
ta į 13 postovyklių ir visos var- skautų šefas lordas Rovvallan 
žybos vyko vien tik tarp jų, o Jis ypatingai domėjosi mūsų

Skautiškos ideologijos ir i galima užsisakyti pas sktn. H. 
tuanistikos programą dėstė ten stepaitįj U1 High Park Avė.,

ruo vjnu vien Lin. iaiH jų, u uiS ypatumai uuuicjuoi inuoų - , stoVVklaVUsi VVrPSn m i /-vi

^rL?“kiry..Vie.net'*'_. “Į.40 i £ar.°?± ’S i sktn. E. Strikienė, skirta iŠ tuu- 2 eįieago, d»van,ine
mūsų skiltis atstovavo savo po- 
stovyklę, kuri laimėjo III vietą.

Tarp kitų įrengimų, mūsų skil 
tis pastatė postovyklės vartus, 
kurie savo lietuvišku stiliumi 
žavėjo visus praeivius, stalus

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.visais papuošimais. Sveikino jis ,obįa. MediciniS.! „uMtas i “udens , -T"*T *“7 OT* /fT*”’'
kiekviena musu rankos paspau- , ... . . - . paskirstymas nukeltas į ruaens d§i valandos skambinti telefonu
dimu pasirašė svečiu knv°-oie srit* tvarke vyr' vat‘ (ir' 5 vakarų sezoną, nes dėl techninių! >’«»pect 8-1795 nuo 
dimu,_ pasirase svečių knygoje Nakutienė kuri irgi stovyklavo R,iūči stovvklu sezono metu io'iLt^ y
ir priėmė musų dovanelę- gra- laiką -r teiRė visokerioPą pravįsti^^

išgraviruotą Lietuvos Vytį pag4&lbą susirgusiems. . Pravestl ^pavyko.ziai

išskyrus

Res. tel. GRovehill 6-5803

iki 9 vai. 
trečiad. ir

— Psktn. Algis šimoliūnas,
valgymui bei indams ir virtuvei į spūdžiais, netikėdami patys sa- Visos stovyklos nuotaiką kėlė Detroito skautų adjutantas, lai- 
pečių. Visa tai buvo padaryta' vimi, jog matėmės ir kalbėjome bendri laužai su broliais, kuriuo- kinai grįžo iš karinės tarnybos I

Ilgai po to įvykio dalinomės į-

su pasaulio skautų šefu. se pasireikšdavo nemaža sąmo-
Jamboretės metu buvo trys, Jaus-

bendri laužai. Juos įspūdingai, Stovyklą aplankė nemažas 
pravedė pats stovyklos viršmin- skaičius svečių. Jų tarpe buvo 

samanomis išdėliotas Vytis, ki- kas Jack D. Stewart. Kiekvieno skautų tėvų komiteto pirm. inž. 
toje — Gedimino stulpai, Vyčio įlaužo metu, tarp kitų tautybių, ; V. Pavilčius ir žymūs skautų 
kryžius ir skilties emblema. I pasirodė ir mūsų skiltis. j vadovai — L. S. S. Tarybos na-

Tenka pažymėti, jog tai buvo * Grįždami namo, džiaugėmės ' rė sktn. N. Grigaliūnienė, tun- 
vienintelė visoje jamboretėje! turėję progą dalyvauti škotų tininkė sktn. 0. Siliūnienė, tun- 
kruopščiai papuošta palapinė ir' jamboretėje ir kartu liūdėjome, ! tininkas psktn. E. Zobarskas, 
traukė praeivio akį. kad ji taip greitai praėjo. J. A. psktn. Knopfmileris, sktn. K.

- j Aglinskas, dr. S. Budrys ir kiti.

x Stovykla su burėmis
(Iš Chicagoj. jūrą skaučių stovyklos)

». " V ■ J Į*''
Prie gražaus Pevvaukee ežero, eilė sesių, stovyklavusių ne visą < doveg turėj0 pasįtarimą, kuria- 

Lakeside, Wis., J. Basčio va- laiką, eidamos kitas atsakingas į į,UVQ aptarta visa eilė svar- 
sarvietėje, įvyko trijų savaičių pareigas, kaip programos, dai- Į bjų plausimų ir išklausyta nau- 
Aušros Vartų tunto sesių jūrų nų ir laužų vadovių, sporto ir kt , dingų patarimų.
skaučių vasaros stovykla. Tai sesės Jūratė Gelaziūtė, Mil-1

Labai gražioje gamtoje, ant da Grigaravičiūtė, Almyra Mig- i Linkėtina, kad jūrų

virvių pagalba, nepanaudojus nė 
vien* vinies.

M sų skilties palapinę puošė 
vieno ję pusėje akmenukais bei

ir pradėjo tolimesnes matema-, 
tikos studijas magistro laipsniui

A R ŽINOTE —
kad galite įsigyti:

Rūdiji} ....... į.............. .. nuo $ 12.50
Televizijų ............. nuo $80.00
Fonografų   nuo $17.50
Vokiški} radiju . ..................nuo $55.00
Hi-Fi fonografų................. nuo $70.00
Dulkiasiurbli ..................... nuo $45.00
Elektr. skutimosi mašinėlę — $14.05 
Elektr. laikrodį' (žadint.) nuo $3.05
TV anteną .!*/..»................. nuo $2.50
ir daug kitų,, clukt. i reikmenų už že
mas kainas. i

1 Vidury savaitės atvyko V. Sese
rijos vadijos jūrų skaučių sky- 
riauš vedėja sktn.-H. Plaušinai- 

1 tienė. Sušaukusi stovyklos va-

kalniuko, apsuptos didingų ą- 
žuolų, sesės ir įsikūrė savo sto
vyklą.

Stovyklai vadovavo visiems 
žinoma, energinga vyr. valt. Da-

linaitė irx Vilė Duobaitė.
Stovyklą sudarė trys valtys:

Gulbių — vadovavo vair. Rūta 
Atelkytė; Sūkurių — vair. Bi
rutė Didžpinigaitytė ir Vėtrų —

lia Lukcšiūnaitė. Jai padėjo ki- į vair. Nijolė Gaižutytė, 
tos sesės jūrų skautės, nors sa- Atvykusios sesės, greitai susi- 
vo amžiumi jaunos, bet su geru tvarkiusios, pradėjo kurti savo 
skautišku patyrimu; tai — vyr.; “miestą” ir jį puošti, o po trijų 
valt. Gražina Sabaliūnaitė, sto- dienų gražusis kalnelis pasikei- 
vyklos komendante ir vyr. valt. tė savo išvaizda. Kiekviena val- 
Gražina Gudaitytė, ūkio ve-Į tis pasipuošė prie savo palapinių 
deja. Be jų, talkininkavo visa gražiais atitinkamais ornamen-

BROLI, AR JŠU AUKOJAI JAMBOREE. FONDUI?

kad jūrų skauti- 
ja — sesės ir broliai bendrai 
siekdami vieno tikslo — ugdyti^ 
jaunime lietuvišką dvasią, kadi 
laikui atėjus galėtų būti nau-, 
dingi savai mielai tėvynei Lie
tuvai. Vvr.sktn. E. Strikienė

Viskas garantuojama

Daina-
TCLcvision

Csales - Service)

ih

Sav. Ini. A. SKALŪNAS 

3321 S. Halsted — CUHtfde 4-56B&

JONAS GRADINSKAS
STOGO ANTENA NEMOKAMAI, 

jei dabar perkat 19 5 7 mėty TELEVIZIJĄ
J. G. TELEVISION COMPANY

2512 W. 47tm St Tkl. FRontifr « 1998 
DuMont, KCA Victor, GE, Zenith ir kiti

Chieago Savings and Loan Association naujai 
statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti | 
mūsų naujojo namo šaunų atida rymą (Grand 
Opening, įvykstant) 1957 in. sausio mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 
pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben* 
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir
tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai, visada Išmokėjo Ir Išmoka aukštesnius dividendui 
ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.

Cllicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per dauglan, negu 82 metus, visada Išmokėdavo taupytojams tisas taupy
mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chieago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iškeičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
kias pinigines operacijas.

Chieago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,000,000. 
Kviečiame visus pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 South Western Avenue Tel. GRovehill 6-7575 Chieago,Illinois

CURRENTLY — AUKŠČIAUSIA* DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

TeL ofiso YA. 7-5557, res. RE. 7-4988

DR. FRANK C. KWINN
(KV1E01NSKAS)

OYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 Vert 47th Strert

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 1 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 1:80 
Uždara treč. visa dien* lr šeštad. vak.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

4701 South Damen Avenno
(Kampas 47-tos lr Damen Avė.)
VaL kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Beštad. 2—4 vai. vak. 
frečlad. lr kitu laiku pagal sutart] 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: VVAlbrook 6-3048 _

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-282.

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 7 lst Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 lr 7-8 
Antr. 1-6, treč. lr fiešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6917 South Wertera Areaut 
Chlo&KO 29, 111. 

Pasimatymai, pagal sutarties 
Telefonas TOtynibliu 7-4900

Rezidencija: GRovchiU 8-8481

~DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:10 v. 
vak. Befitadienials nuo 2 tkl 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso tel. Virginia 7-0038

Rezidencijos tel. UEverlv 8-8244 
"ei. ofiso VI. 7-0600, rez. RE. 7-4887

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Spec. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer lr California Avė. 

VAL.; 2—4 Ir 6—8 v. p. p.
Beftt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius

Ofiso t, lef. YArtls 7 I I «fl
■Mddcncijoe — STewart S-4814

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street
kampas Halsted ir 25-ta gatve) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAIbrook 5-2670
Ree. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Marąuette Medical Ceijter 
6132 So. Kedzie Avenne

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir .šeštad. pagal sutart] 

Tel. ofiso PR. 6-8888, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS OTDTTOJA8)
2500 VVest 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. lr 7:80 
lki 9 vai. Trečiad. lr šešt. uždaryta

Telefonas ORovehill 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AJUV UOV SPECIAUSTS

PRITAIKO AKIN1U8
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimų išskyrus trečiadienius
2422 Weet Marąuette Rd.

Tel. ofiso PRospeet 8-2240
PRospeet 8-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. Wood Street

Priėmimo vai. nuo 2—4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. ir penkt. 
Trečiad. ir sek. uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CEttRURGl 

Office: 10748 Sonth Michigan Avė 
Buto: 1653 W. 403 St., Beverly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
išsklrus trečiad. Beštadlenlals nuo 1 
tkl 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUlImaa 5-6788 
Buto _ BEvcrly 8-3848

Ofiso HEmloek 4-5815 
Rez. HEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IH VIDAUS LIGOS 

2745 W. 69 St
(priešais šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4263 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.) 

Valandos: nuo 10 iki 12; ?—6; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4949 
I Namų — CEdarcrest 3-7 786

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 North Wacker Drive

(Clvla Opera House. kamb. 868) 
Vai. kasd. 12—4

Tel. CEntral 6-2284 
6002 West 18th Str., Cicero 

Vai. kasd. 5—8, šeštad. 1—8
Tel. TOwnhall 3-0959 

Kitu laiku ir trečiad. susitarus
Rezid. tel. HEndoek 4-7080

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IH
8PEC. MOTERŲ LIGOS 

Ofisas Ir rezid.: 2410 W. Slst St
Tel. PRospeet 8-1223 arba WE 6-5671 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antri, 
Trečlad. lr Penktad. 6-9 vai. vak. li

Beštadlenlals 2-4 vai. popiet.

Tel. oflao He. 4-2123, rez. PR. 6-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS •

6256 South ĮVestern Avenae 
VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak. 

Trečiadieniais, šeštadieniais lr 
sekmadieniais uždaryta 

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
M0TE&Ų LIGŲ GYDYTOJAU 

3267 South Halsted Strert
Vai. 1 Iki 4 v. p. p. lr 6—8 v. vak. 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

TeL ofiso I’Rospect 6-9400
Rezid. PRospeet 6-9408

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlotė)

GYDYTOJA IR CHIRURGU 
6248 South Kedzie Avenae

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadlsalala 
lr kitu laiku tik susitarus.

Telefonas REllanee 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 Heat 59th Street

VAL, 1—4 popiet, 6:80—6:80 vak 
Trečlad. pagal sutarti

T«|. oflao Ir buto OLpmple 2-41M
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St. Cicero 

Kasdien 1—8 v. lr 6—8 v. vakare 
Išskyrus trečiadienius 

Butas 1526 Ko. 49tb Avė. 
Šeštadieniais 11 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-8210. jei 
neatsiliepia, šaukite KFdzie 8-2866

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGB 

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-8:80 v 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-1:89 v 

Trečiad tani Uk aualtarne

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IK CHIRURGAI 
* 3259 South Halsted St.

Kasdien 8—7 vai. vak. Beštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečlad. lr kitu laiku pagal sutarimų 
Oflao tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. RepubUo 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-1825
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenoe

(Kampas Kedzie lr Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečlad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2290
SPECf. CHlrtURGINRS IR 

ORTOPEDINfiS LIGOS 
2745 West 69th Street •

▼AL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt.
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečlad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrins akla: pritaiko aklnlna, 

keičia stiklus lr rėmus.
4456 So. Califomia Avė., Chieago 

šaukite Y Ar d s 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto lkt 4; trečlad. tr sekmad 
tik susltarua.

Tel. ofiso YA 7-4787, rea PR 8.198t,

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 8. Ashland Avė. (kamb. 811)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8: trečlad., šeš
tad. lr sekmad. tik pagai sutart] 

Jeigu neatsilieps vlršminStl telefonai
šaukite Mldway 8-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopedas - Protezistaa 

Aparatai-Protezal, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Arch Supporta) tr Lt.
Vai.: 9-4 lr 6-8. šeštadieniais f-1. 
1RTH O PĖDUOS TECHNIKOS LAB 

2850 VV. 63rd s». i hl.-ag.. 28, UL 
Tel. PRospeet 8-5084.

Remkite dien. Draugi

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAJI 

1407 So. 49th Ct.. Ocem 
Kasdien L0t12 vai ryto lr 8-8 rak

■7 "OOrtk/’i šeštadieniais 49-2.
Trečiad. uždaryta

Ofiso tr buto tel. OLympio 2-1881

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 1-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJ \S IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street 
Kamp. Halsted ir Sl-mos gatvių) 

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

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marąuette Rd.
VĄL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutart]

Tel. ofiso CA 8-0257, rez. PR 6-6659

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Halsted Street 

TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 8-6669
Rezid. 6600 8. Arteslan Ava. %

VAL. 11 v. r. -iki S p. p.; 6—9 v. v.

DR. G. SERNER
lietu vin akių gydytojai 

▼Iri >5 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko akinimų 
Kreivas akla 

Ištalao.
Ofisas Ir akinių dirbtu r 8 
756 VVest 35th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 iki N. tre
člad. nuo 10-12, penktadieni 19-8 U 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

▼iri 25

•LvihG*

Skelbkitės "Drauge
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THE LITHLANIAN DAILY ITUENI)
2881 H. Oakley Avė., Chieago 8, OI. TeL Virginia 7-8841 j T-««48

■ntered ae l^oomūciase Matter March 81, 1916, at Ckloago. UllMda 
Under the Aot of March 8, 1879.

Member of the Cathollo Presą Ass'n 
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PULK. K. ŠKIRPOS RAŠTAS
Esame gavę iš pulk. Kazio Škirpos, buvusio Lietuvos mi

nisterio Berlyne, kruopščiai paruoštą raštą apie diplomatijos 
kompetencijas ir Vliko veiklą užsienyje. Rašinys gana ilgas, to
dėl tuoj atspausdinti mes jo negalėjome dėl vietos stokos. Lau
kėme ir tinkamesnio momento, o taip pat ir laiko, kuomet ne 
taip būsime užversti aktualijomis, reportažais ir pan. Tačiau 
pastebėjome, kad Kanados lietuvių savaitraštis “N. Lietuva” p. 
Škirpos rašinį pradėjo ištisai spausdinti, todėl mums nebebūtų 
prasmės jį dėti. Bet, atsižvelgdami į rašinio (rūpestingos stu
dijos) vertingumą, mes duosime keletą jo ryškesnių ištraukų. 
Taip padarė ir “Darbininkas”.

Pulk. K. Škirpa rūpinęsis, kad p. Lozoraitis sueitų j kon
taktą su Vliko pirmininku tuoj, kai tik atvyko į Ameriką. Bet 
p. Lozoraitis visai nesiskaitęs su draugiškais jam patarimais. 
...“praleidęs JAV daugiau kaip du- mėnesius ir imdamas per tą 
laiką algą iš Lietuvos valstybės kreditų, rugpjūčio 11 d. išplaukė 
atgal į Romą, faktinai nė nepabandęs siekti susitarimo su Vliku”.

Savo rašte p. Škirpa kelia klausimą, ar p. Lozoraitis yra 
“diplomatijos šefas”, ar “likusios užsieny diplomatijos šefas”.
Į tą klausimą jis vykusiai ir atsako. Anot jo, užsienio reikalų 
ministerio Urbšio telegrama turėjo tikslą kalbėti tik apie “liku
sios užsieny Lietuvos diplomatijos šefą”, bet tik jau ne apie 
“Lietuvos diplomatijos šefą”, nes “pagal tarptautinės teisės 
nuostatus tikruoju diplomatijos šefu skaitosi pats užs. rkl. mi
nisteris.... paskyrimas šefo tik likusiai užsieny diplomatijos da
liai yra be precedento, iš seniau tarptautinėje teisėje nežinomas”. 
Pulk. šikrpos teigimu, p. Lozoraitis tarptautinės teisės požiūriu 
“visai nesiskaito tuo, kuo save dabar raštuose vadina: jis buvo 
ir lieka tik likusios užsieny diplomatijos šęfu, o ne tikruoju dip
lomatijos šefu, nes tokiu tegali būti tik pats Lietuvos užs. rkl. 
ministeris”.

Visi Lietuvos diplomatai užsienyje min. Urbšio telegramą 
taip ir supratę, kad yra laikinas vyriausybės administracinis pa
tvarkymas, kuriuo buvo siekiama patikrinti tolimesnį suderinimą 
Lietuvos diplomatinių postų veiklos. “Panašiai, o ne kitaip kal
bamą instrukciją supratęs ir pats St. Lozoraitis”.

Vadinamieji “Kybartų aktai” tikrai esą “dirbtine konstruk
cija”. Jie yra be teisinės galios. Tai pasisavinimas sau neribotų 
teisių. Ir tai esąs labai pavojingas žaidimas. Bloga dar ir tai, 
kad Lozoraitis susidėjęs su viena politine grupe, su L. Rezisten
cine Santarve, paskiau su L. Nepriklausomybės Talka.

Darydamas išvadas p. Škirpa sako, kad, nesant galimybės 
susitarti su Lozoraičiu, nesą kitos išeities, kaip siekti susitarimo 
su Lietuvos pasiuntinių kolegija. Konkrečiai siūlo tokio susi
tarimo, kuris:

“D vieną kartą, pagaliau, aiškiai nustatytų p. St. Lozorai
čio formalinį titulą, būtent, kad pagal J. Urbšio telegramos rai
dę jis negali vadintis kitaip, kaip tik Ūkusios užsieny Lietuvos 
diplomatijos šefas.

2) objektyviškai nustatytų to šefo kompetencijas bei jų ap
imtį...

3) įpareigotų p. St. Lozoraitį visada tartis su Vliku dėl 
kandidatų parinkimo į Lietuvos oficiaKnius ir neoficialinius at
stovus, paliekant tačiau patį jų pristatymą kitų kraštų vyriausy
bėms jam, kaip likusios užsieny Lietuvos diplomatijos šefui;

4) tais atsitikimais, kad atstovo pristatymas p. St. Lozo
raičio parašu nebūtų įmanomas... toks atstovas, jei jis tikrai 
reikalingas, galėtų būti legitimuotas ir Vliko parašais, bęt irgi 
subordinuojamas likusios užsieny Lietuvos diplomatijos šefui;

5) įpareigotų p. St. Lozoraitį glaudžiai bendradarbiauti su
Vliku ir vengti bet kokio kišimosi į kivirčus tarp lietuvių politi
nių grupių bei manifestavimų tos,ar kitos grupės naudai prieš 
kitas”. .• / į

LIETUVIŠKI ĮVAIRUMAI KANADOJE
AL GIMANTAS

lietuviai ir Toronto paroda, i serijos vokų su kitais lietuviš-
Laikraščiuose buvo išspausdinta 
žinutė, kad šiemetinėje Toronte 
vykstančioje Kanados tautinėje 
parodoje visiškai nedalyvauja 
lietuviai. Tai netiesa. TV-šios 
Dienos metu per iškilmingus pie 
tus teko maloni garbė sėdėti 
prie vieno stalo su mūsų iškiliuo 
ju menininku sol. V. Verikaičiu, 
kuris painformavo šį bendradar 
bį, jog paskutinę rugpjūčio mėn. 
dieną. Parodos estradoje kana
diečių anglų choras, kartu su 
juo, dainavo lietuviškai... “kad 
mūsų šalelė Lietuva, per amžius 
būtų laisva!” Sako, daina iš sve
timų lūpų puikiai skambėjusi. 
Be to, rugsėjo mėn. 7 d. toje 
pačioje parodoje Vaclovas Ve- 
rikaitis duoda savąjį solo reči
talį. Programoje, be Mocarto, 
Beethoveno ir Gibbs, lygia greta 
įterpta ir Banaičio “Gieda gai
deliai”, Taip pat, išspausdinto
se programose, aiškiai pažymė
ta solisto kilmė ir ne viena rai
de neiškraipytai pateiktas jo 
vardas ir pavardė. Tepasimoko 
iš jaunojo solisto ir kiti kana
diečiai ir amerikiečiai lietuviai 
menininkai ir temato, jog ir su 
sava,, lietuviška kilme ir visais 
to ženklais galima drąsiai ir 
garantuotai pasiekti svetimo
sios publikos elitą ir iškiliausias 
scenas.

Vilniečių veikla, Kanadoje la
bai gyvą ir reikšmingą veiklą 
rodo mūsų vilniečiai. Ar tik ne 
patys veikliausi jų sąjungos sky
riai bus Toronte ir St. Cathari- 
nes. Pastarasis skyrius vienas 
pats surinko aukų pinigais dr. 
A. Šapokos knygos “Vilnius Lie 
tuvos gyvenime” angių kalba 
išleidimui žymiai daugiau už ki
tas vietas kartu paėmus. Jie

kuisiais vaizdais.

Hamiltonas stato. Neperse
niausiai teko spaudoje trumpai 
pasigėrėti šio miesto lietuvių 
nuostabia energija ir pasišven
timu visų rūšių lietuviškiesiems 
reikalams. Be kita ko, buvo bū
tina paliesti ir jų naująjį didelį 
ir svarbųjį uždavinį — savų na 
mų statybą. J rašinį tuoj atsi
liepė energingasis ir visuomenė
je veikloje pasižymėjęs tautie
tis, LNF valdybos pirmininkas, 
St. Bakšys. Jo laiškas buvo y- 
patingas ir tuo, jog pajutęs 
spaudos žmonių susidomėjimą 
Lietuvių namų statyba, jis nie 
keno neverčiamas ir neprašo
mas, parodė didelį nuoširdumą 
ir atvirumą" atsiųsdamas visą 
namų reikalų komercinės pusės 
apyskaitą. Ši statistika jau bu 
vo skelbta kitų laikraščių, tad

Fordo fondo stipendijos
užsienio studijoms

Rugsėjo 16 d. Fordo fondas 
paskelbė 1057-58 metams sti
pendijas užsienio sričių ir tarp
tautinių reikalų studijoms.

Užsienio sričių studijų sti
pendijų programa, kuri jau 
pradeda šeštuosius metus, api
ma Aziją, Artimuosius Rytus, 
Sovietų Sąjungą, Rytų Europą 
ir Afriką. Stipendijų tikslas pa
ruošti amerikiečius profesiona
liškai nagrinėti reikalus liečian
čius tas sritis. Stipendijas gali 
gauti asmenys iki 35 metų am
žiaus, kurie baigė bendruosius 
klasinius ar humanitarinius mo 
kalus ir studijavę vieną tų už
sienio sričių.

kos piliečiai ir JAV:ių nuolati-. Donelaitis, Baranauskas, 
niai gyventojai, kurie gali įro-j ronis, Žemaitė, Krėvė, 
dyti savo intenciją tapti pilie
čiais.

Lietuvii/ kalbos 
pamokos Columbia

universitete
Columbia universitetas, New 

Yorke, į bendrąsias studijas į- 
rašė ir lietuvių kalbą. Lekto
rium pakviestas dr. Alfonsas 
šešplaukis. Lietuvių kalbos pa
mokos vyks penktadieniais 6:45 
— 8:15 vai. vakarais. Pirmoji 
pamoka bus rugsėjo 28 d. Šis 
kursa.s apims rašybą ir pasi-

Mai-

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE,

3241 S. Halsted St.
Tel. CAIumet 5-7237

Namams rakandai, Televizijos, Ra
dio, Šaldytuvai, Skalbiamos mašinos, 
Jewelry. Didelis pasirinkimas. Duo-

kalbėjimus. Studentai visai nc-,dame didelę nuolaidą, lengvus iftmo- 
simokę lietuvių kalbos bus pri- . kėjimns.
imami 1957 m. vasario 8 d. 

Vidurinysis kursas prasidės
rūgs. 28 d. Jis apims gramati-

Tasai fondas siūlo antriems 
metams stipendiją tiems, kurie
jau yra įgiję filosofijos dakta-i^os pagrindinių žinių pakarto- 
ro laipsnį už augštesnės studi- skaitymą ir pasikalbėji-
jas užsienio santykių reikaluo-! W pratimus. Pamokos vyks 
se. Šios stipendijos duodamos ! 8:25—-10:05 vai. vakarais, įienk

nebūtų reikalo'jos čia vėl kar- asmenims iki 40 metų amžiaus, tadiemais* 
toti, tuo labiau, kad per pasku- kurie dabar studijuoja arba dė- S Augštesnysis lietuvių kalbos 

sto visuomeninių mokslų, isto-l dėstymo kursas bus pradėtas 
rijos, kultūros ar dabarties pro‘ spalio 3 d. ir lekcijos bus kas

Atdara antradienio ir ketvirtadie
nio vakarais iki 9:30, sekmadieniais 
— 10—5 vai.

Budriko Radio Valanda iš WHP0 
stoties, 1450 k. ketvirtadieniais nuo 
6 iki 7 vakaro.

GALVOSŪKIS ADENAUERIUI stipresnė ir jos balso klausoma.
Tačiau šis stiprumas iškilo lai
kotarpyje, kuriame Sovietų Są
junga Vakarams kiša atoslūgį,

Anglijos valstybinio 
žurnalas “The Lisener”

radijo
skel-

bia kalbą svetimų kraštų aky- gvar j kariuo.
naus redaktoriaus žurnalo The]___ ___________menių mažinimą — kaip tik ta

da, kada vokiečiai ryžosi sukur
ti savo dvylika divizijų”.

MOLOTOVO ĮPĖDINIS

Rusas Vladimiras Šabinskis 
atbėgo pas amerikiečius Berly
nan 1947 metais ir dabar pade

Economist” ir buvusio Londono 
“Times” korespondento Vakarų 
Vokietijai John Midgley. Jis 
pasakojo: •

“Adenaueris užsienio politiką 
grindė amžinu Rytų ir Vakarų 
šaltumu, dideliu JAV ir Angli
jos kariuomenių Vakarų Vokie
tijoje buvimu ir sukūrimu dvy- da amerikietiškam komitetui
likos Vakarų Vokietijos ginkluo 
tų savų divizijų. Tokiu būdu, 
kada Washingtone (ir Londone) 
papūtė vėjai peržiūrėti kariuo
menių didumą, iš Adenauerio at 
imta stipri pakoja. Nenuostabu, 
jei į Washingtoną buvo skubiai 
pasiųstas Vokietijos generalinio 
štabo galva gen. Heusinger, iš
aiškinti Pentagono galvoms gi
lią žalą NATO apsigynimo siste
mai, jei JAV atitrauktų savas 
divizijas iš Vokietijos. Valsty
bės Departamenui tą patį dėstė 
Vokietijos ambasadorius dr. Kre 
keler. Washingtone šie du vo- 
vokiečiai buvo suraminti, nes pa 
reikšta, kad JAV čia žygių ne
darysianti, nepasitarusi su sa
vo talkininkais NATO organiza
cijoje. Šiaip ar taip, Vokietijo
je pasiliks šešios amerikiečių 
divizijos.

Sis vokiečių žygis įrodė su
stiprėjusį Vokietijos politinį bal
są. Prancūzija turi bėdų Siau
rės Afrikoje, o Anglijai graso 
ekonominiai sunkumai. Tokiu 
būdu Vokietija, tartum pasidarė

tines keletą savaičių, LNF ga
vo narių ir naujų piniginių įna
šų. Iš šalies stebint to didžiulio 
uždavinio vykdymą ir gėrintis 
hamiltoniečių sumanumu ir mo
kėjimu surasti taip reikalingas 
lėšas įvairiais keliais ir būdais, 
atrodo, negali būti nė mažiau
sios abejonės, kad Hamiltonas 
tikrai pasistatys ir turės sau 
tinkamą lietuviškąjį židinį.

Feįeverkais gaudo 
šikšnosparnius

Vakarų Afrikoje, Nguloje, į 
misijų bažnytėlės bokštą įsivei
sė šikšnosnarnių. Kitaip neį
stengiant jų išnaikinti, Mary- 
knol misionierius tėvas Ph. 
Sheerin pagrindinėse vietose
ties balkiais padėjo keletą fejer 

turi numatę ir daugiau leidinių verkų, sprogstančių su dideliu 
išleisti svetimiesiems apie Vii- trenksmu. Kai tik pakilo griaus
nių ir panašias lietuviškąsias 
problemas. Be to, kaip jau buvo 
rašyta, vilniečiai yra sumanyto
jai ir išleidėjai vokų su Aušros 
Vartų vaizdu, kurį paruošė Chi
cagoje dail. T. Sparkis. Taip 
pat, žadama išleisti ir naujos

riu. Jo gabumais sužavėti vir
šininkai pasiunti jį Maskvon iš
eiti teisininko kursą. Sakoma, 
kad čia jis susidraugavo su vie
nintele augštai iškilusia komu
niste moterimi, Chruščevo drau
ge Furceva. Ji prikšlbino jį mes
ti jpplicijos darbą ir imtis pro- 
pįgandos, ypač žemės ūkio rei
kalais (kolektyvinimo). Karo 
Olėtu Šepilovas ir Chruščevas 
bUVo komisarais armijoms Uk
rainoje. Po to jis prikišo nagus 
prie Balkanų valstybių ir Rytų 
Vokietijos susovietinimo, o 1952 
metais jam pavesta redaguoti 
Pravdą“. ” V.
f

For Liberation from Bolshev- 
ism”. "The Saturday Evening 
Post” žurnalas deda jo pasako
jimus apie Molotovo vietą užė
musį Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministerį Dimitrą Sepi 
lovą. Sako:

Mūsų štabe Berlyne 1945 m. 
mano kolegos kortavimo metu 
apie Sepilovą pasakojo: ‘Tai 
suktas žmogus, puikus intrigan 
tas. Tačiau jis yra ir aavotiš 
kaa galvotojas, kurį praminė 
Dimitru pažangiuoju. Jaunatvė 
jė šis kazokas ne vienai mergi 
nai galvą susuko, bet galbūt bū 
tų ir pasilikęs slaptojoje polici
joje, jei ne viena augštai stovin 
ti koiųunistė'.

Vėliau patyriau, kad Dimitraa 
iškilo gabiu ekonominiais klau 
simais rašytoju, teikusiu idėjų 
Kremliaus diktatorių rateliui.

Šepilovas gimė kazoko šeiino- 
je, Vidurinės Azijos mieste Aš- 
kabade 1905 metai#. Rusų re
voliucijos metu gyveno Pietų 
Rusijoje ir ėjo dvyliktus metus, 
čia tapo slaptosios policijos na-

blemų studijų srityse, liečian 
čiose Aziją, Artimuosius Ry
tus, Afriką, Sov. Sąjungą, ar
ba Rytų Europą. Stipendijos 
taip pat galimos tiems, kurie

trečiadienį taip pat 6:35—8:15 
vai. vakarais. Šis kursas apims 
papildomąjį gramatikos moky
mąsi, skaitymą ir pasikalbėji
mų pratimus taip pat istorinį

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
U tolimų ir artimų atstumų.

TeL BL 7-7075 arba 
PB 8-9842

jau studijavo kurią nors kitąj jr kultūrinį Lietuvos gyvenimą.
visuomeninių mokslų sritį arba 
artimą humanitariniams moks
lams šaką, o taip pat tie, kurie 
specializavosi užsienio srities 
studijose, kurie dar nori imtis 
mokslinio darbo tarptautinių 
santykių srityje.

Studijuoti ir tęsti tyrinėjimų 
darbus galima Jungt. Amerikos 
Valstybėse.

Aplikacijos turi būti įteiktos 
iki 1956 m. gruodžio 15 dienos. 
Aplikacijų formos ir platesnės 

i informacijos galima gauti The 
Secretary, The Ford Founda
tion, Attention Foreign Area 
and International Relations 
Training Fellowships, 477 Ma- 

New York 22,

Bus skaitomi ir ' nagrinėjami

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo būt?.
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STATYBAI 
IB NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
/Isokių Rūšių 
MEDŽIAGA

mingas tratėjimas, išgąsdinti 
šikšnosparniai išlėkė dieną iš dison Avenue, 
savo lizdų ir vietiniai gyvento- New York. 
jai juos sunaikino. I Stipendijas gali gauti Ameri

C R A N E SAVINGS 4X£0AN
IMS WEST 47U, STREET LAJ.yMU J.IMS

B. R. Pietkievricz, prez.: E. R. Pietkievricz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
Išperkamo valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki S; treč. uždaryta, o ieit. nuo 9 iki vidurdienio.

a:
ELĖ MAZALAITE^

PJŪTIES METAS
ROMANAS

75 tęsinys 

m.
Pamačius draugą Gustą netoli savo namų, Olga 

šyptelėjo sau: tie vyrai! Paskutiniu laiku jis pasi
painioja visur, kur tik jie būna, ir į namus buvo už
ėjęs kelis kartus, iš anksto nepasiteiravęs, ar gali. At
rodo, jis jieško, kad atrastų ją vieną be vyro.— Ji pa
matė ir tai, kad eidamas priešais, draugas Gustas su
lėtino žingsnius, vadinas nepraeis tik pasisveikinęs 
—r ji taipgi ėmė žengti lėčiau, truputį supdamosi į šo
nus. Kodėl, jeigu jis patinka! Tai tiktai Mykolas gali 
nepastebėti, kad į ją žiūri kitas vyras, o, kaipgi jis 
pastebės, jeigu jam atrodo, kad draugas Gustas ma
žiausia metru giliau po žeme, kur vaikšto toks geni
jus, kaip draugas Vibrys! — Ji negali, ji stačiai ne
gali pakęsti dabar to jo iškilimo visur, ji tyčia darosi 
maloni tiems, kurių nemėgsta Mykolas.

Ir, gal dėl to ji pamoja ranka, ištolo šūktelėjus:
— Sveiki! — bet kai jau stovi abu priešais ir jis 

spaudžia joe ranką, ji pagalvoja, kad ji vis labiau pa
siduoda nelemtai vyro įtakai, juk tai jo, ne jos mintis, 
kad šitas veidas yra tik snukis: ko jis šypsosi, lyg ga
landamas dantis?

— Kur braldžiojate tokiame šaltyje? — sako 
draugas Gustas ir Olga truputį kilstelėja koją apmau
tą augštais auliniais buteliais.

— Seni kareiviai nebijo speigo, — sake Ji ir juo

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $28*0C 
pas

Roosevelt Furniture
Company 

(LIETUVIU KRAUTUVE) 
2810 West Roosevelt Road

Tel. SEeley 8-4711
Nellle Bertulis Ir Pellx KnudouLs, 

savininkai
Krautuv® atidaryta kasdien Ik, 6 
vai. vak. Pirmad. Ir Ketvlrtad. iki 
9 vai. vak. Ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto Iki 4:30 vai. po pietų.

kiasi: — o, ar čia žiemos pas jus? Reiktų pamatyti 
kokias mes turim Rusijoje — pirmos rūšies. — Ji iš
sigando, juk paskutinieji žodžiai ne jos, tai Mykolas 
taip juokiasi, kai ji giria ką nors rusišką. — Iš tikro, 
sako piktai,—net sniego nėra čia tiek, kad rogėmis 
pavažiavus — Banditai partizanai suėdė sniegą, šir
delė, — dar vakar Mykolas taip juokavo, bet jis pa
bučiavo ranką, ji atsiminė, ir atsileido.

— Taigi, jūsų puikiosos trojkos, — pasakė drau
gaa Gustas ir ją paėmė juokas, taip netiko jam šitas 
linksmas tonas, — vistiek, jis visą laiką kažinką kit
ką galvoja.

Tai netrukus ir pasirodė, kai ji ėmė trepsėti vie
toje, nes kojos pradėjo pajusti šaltį, ir pasakė, jog 
eina namo, jis tarė:

— Palydėsiu. — Ji norėjo pasakyti, kaip gerai! 
Nebuvo kas veikti, butas šilta» ir už langų šalta, bū
tinai reikia, kad kas nors būtų kartu, kad ir šuo ar 
katinas — tegu sau eina. Ji galės gudriai prisitaikius 
pasiklausinėti daugiau apie Mykolą — dar labai daug 
ko jai reiktų sužinoti. Ir ji prasižioj i drauge su drau
gu Gustu, tačiau jis pirmas suspėjo ištarti:

— Draugo Vibrio, berods, nėra namuose? — Tai 
žaltys, — galvoja ji ir pridėjo prie burnos muftą, kad 
nesusijuoktų garsu, — koks malonumas bus paerzinti 
Mykolą: — žinai ? tavo draugas poetas pareiškė man 
savo meilę. — Gal jis dabar susirūpins daugiau, jos 
išdidusis vyrelis — kodėl jis neėmė jos drauge kelio
nėn — jis pasigailės. — Ji ir dabar nesuspėjo pasaky
ti, jog, ką, gi, malonu — jis vėl kalbėjo:

— Tai jam tuo tarpu nereikės — bent kokiai po-

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

TeL Vlctory 2-1272
Apkainavimą ir Prekių Pristaty

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro lr 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.
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SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

U WGEH atotlee — Banga 1899 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

1:46 iki 9:10 vai. ryta 
BESTAD. 8:10 ,kl 9:10 ryta 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SEKAU. 8:30—9:30 v. r. U stoties 

WOPA — 1490 klL 
Chicago 29. III. HEmlock 4-2413 

7121 SO. ROCKWELL ST.

— Ne Tichonovas, draugė Olga — nebijokit, ne- 
pražudysiu jūsų brangios knygos, — jis šyptelėjo at
sargiai ir paslaptingai — o, ji pažįsta tokias šypse
nas, tai prasideda papirkimas ar-----------

— Žinote, man labai įdomu tas jūsų filosofas, tas, 
žinote, kur draugas Vibrys verčia. Originalas.

Ji sušalo iš karto, po kailiniais, batuose, ir muf- 
toje — ji pasijuto esanti, kaip lediniai varvekliai, ku
riuos tuojau gali sulaužyti. Ji atsiminė, ką nebuvo 
palaikius reikšmingp: kartą, kelias minutes jie buvo 
vieni ir jis pasakė: “Duokit man kada paskaityti vy
ro vertimą — labai įdomu,” — kažinko ji buvo pikta 
ant Mykolo, jai kaip tiktai norėjosi susibarti, ir ji 
pasakė: — “Pasiprašykit jo paties — jums patogiau, 
jūs tokie geri bičiuliai,” — Bet ji pajuto, kad draugas 
Gustas taip nedarys, ir vieną momentą buvo susigal
vojus kodėl jam rūpi. Dabar ji žinojo, ir ją suėmė 
baimė: šitas tikrai buvo pasiruošęs iškasti duobę My
kolui ir prašė iš jos kastuvo. Ar draugas Gustas pasa
kė aną sykį teisybę, kas ten buvo rašyta? — Vieną 
jis ką tiktai dabar išdavė nenorėdamas — Mykolo 
knyga yra pavojinga autoriui — jai daugiau nereikia 
jokio aiškinimo, kaip to, štai, žuliko, rūpinimosi. Jis 
papjaus priešą, pasiims sau kailį ir nuopelnus. Bet 
juk tai jai priklauso! Tai jos įkaitas — jeigu — jeigu 
ji norės. Jeigu ji pajus, kad vyras pasitraukė nuo 
jos — arba — išduoda partijos reikalus. O, tu, kalės 
vaike, — galvoja ji atsigavus, ir dabar viskas joje 
virė taip, kad ji galėjo nusimesti net batus, kad tu 
laimėtum, pasisavintum, kas tik man priklauso! Ir 
mane tu nori nutraukti žemyn. — Ji suvirpėjo, kas 
žino, kiek jis jau padarė? Ji galvojo, ji planavo sku-rai trejetai valandų, knygos.

- Bet juk knyga dar pas jus tebėra, — sako Ji| S'ai’ir'pagaHau prabilo: 
nustebus, ir pasižiūri į jį, ir kažkodėl pasidaro ne- Į 
jauku: snukis, pakartoja ji sau. (Buu daugiau) L
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, rugsėjo 26, 1956

MŪSŲ PASTOGĖJE
(Atkelta iš 2 psl.) 

d. Aukas prašoma siųsti iždi
ninkui Alf. Pociui, 295 Grey St., 
London, Ont., Canada. Visi 
skautų vienetai prašomi atsiųeti 
aukas už vasaros stovyklas — 
po 10 c. nuo stovyklavusios skau 
to ir po 25 c. nuo sk. vyčio ar 
skautininko.

— Vyr. skltn. A. Alksninis ir 
R. Penikas, New Yorko skautų 
tunto vilkiukų ir jūrų skautų va 
dovai, šį mėnesį išvyksta į Dė
dės Šamo karinę tarnybą. New 
Yorko skautų Tauro tuntas bro
liams linki sėkmės.

— Tautos šventės proga rug
sėjo 8 d. New Yorko skautai vy 
čiai suvaidino patriotinį radijo 
vaizdelį iš partizanų gyvenimo 
Lietuvoje per J. Stuko radijo 
programą. Vaidino A. Alksni
nis, A. Bobelis, R. Kezys, J. La- 
purka ir J. Ulėnas. Dainomis 
talkininkavo sk. vyčių oktetas 
Vaizdelį parašė ir režisavo R. j 
Kezys. Ta pačia proga sk. vy
čių oktetas labai sėkmingai at
liko “Ramovėnų maršą” lietu
viškoje televizijos programoje.

— Clevelando skautų Pilėnų 
tunto Vytauto Didžiojo draugo
vė dalyvavo amerikiečių penkto
jo distrikto “camparee” skilčių 
ir draugovių iškylavimo varžy
bose. Šiose varžybose vytautė- 
nai laimėjo mėlynąjį kaspiną — 
vieną iš trijų dovanų, skirtų 
viso distrikto skiltims. Draugo
vei nenuilstamai vadovauja vyr 
sktn. V. Kizlaitis.

— Kukučio ir Nidos laivų jū
rų skautai Chieagoje š. m. rug
sėjo 30 d. 10 vai. ryte renkasi 
Jackson parko irklinių laivų prie 
plaukoje pastatų ištraukimui ir 
paruošimui žiemai.

— Kęstutis Dirkis, Brolijos 
Jamboree Fondo Chicagos apy
linkės komiteto pirmininkas, de
da visas pastangas surinkti dau 
giau aukų skautų vieneto daly
vavimui remti 1957 m. pasauli
nėje Jamboree Anglijoje bei ki
tose tarptautinėse stovyklose 
Chicagos aukotojai gali jam siųs 
ti aukas šiuo adresu: K. Dirkis, 
3922 So. Artesian Avė., Chicago 
32, III.

— Vyr. sktn. dr. Vyt. Čepas
lankėsi Clevelande ir skautinin
kų ramovės sueigoje pateikė pra 
nešimą apie praėjusį LSS Ta 
rybos narių sąskrydį Kanadoje 
ir jo darbus.

— S. v. v. s. Vyt. Šliūpas, 
Chicagos skautų Lituanicos tun 
to spaudos skyriaus vedėjas, pa
keltas į paskautininko laipsnį.

— St. Baranausko atsisveiki
nimo arbatėlė, suruošta akade
mikų skautų ramovės, praėjo di
deliu pasisekimu- Pobūvio pel
nas $100 buvo įteiktas solistui,

1 kaip kuklus priedas prie jo stu
dijų palengvinimo.

— Nidos ir Kap. M. Kukučio 
jūrų skautų laivų komanda iš 
10 skautų laimėjo antrą vietą a- 
merikiečių Chicagos distrikto 
irklinių laivų lenktynėse. Ant
roji vieta teko lietuviams iš 17 
premijuotų vietų. Vienetui va
dovavo j. psktn. A. Levanas.

— Sktn. dr. K. Aglinskas su
rengė jaukų pobūvį Chicagos jū
rų skautų ir skaučių vasaros 
stovyklų vadovams,-ėms. Ta pro 
ga phrodė ir filmą iš stovyklos 
dienų.

Pranešimas Chicagos liet.
draugijų vadovybėms

Chicagos Lietuvių Taryba š. 
m. lapkričio 18 d. 2 vai. p. p. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 S. Halsted Str., kviečia me 
tinę visų patriotinių draugijų 
atstovų konferenciją.

Pranešimai ir kvietimai drau
gijų vadovybėms yra šiomis die
nomis siunčiami, tačiau patirtis 
parodė, kad daugelio vadovybių 
adresai yra pasikeitę, kaikurių 
visai nežinomi, kitos nėra pra- 
nešusios bendrai apie savo gy
vavimą, todėl Chicagos Lietu
vių Taryba kreipiasi į visas or
ganizacijas, klubus, draugijas ir 
kitokius organizacinius viene
tus, kurie remia Chicagos Liet. 
Tarybos darbą ir rūpinasi Lie
tuvos vadavimo reikalais, nors 
ir nebūtų gavusios kivetimo — 
pranešimo, savo atstovus siųsti 
nuo 5 narių vieną, gi neturin
čios tiek narių, vistiek vieną de
leguoti.

Artimiausiuose savo posė
džiuose, nelaukiant raginimų, 
visos draugijos prašomos savo 
atstovus parinkti.

Adresus pranešti bei draugi
jų pavadinimus arba kitokių in
formacijų gauti pršoma kreip
tis į Chicagos Lietuvių Tarybos 
egzekutyvinį sekretorių dr. K. 
Drangelį, 2420 W. 67th Str. 
(Marąuette Rd.). Chicago 29, 
III. Telef. REpublic 7-2266.

Chicagos Lietinių Tarybos 
Valdyba

yra apie 300 dalyvių, iš jų apie 
100 iš JAV. Numatoma, kad 
kongresas padarys dar vėl nau
jų liturginių pakeitimų.

PASISKAITYMAS 
APIE MARIJA,

ISNUOMUOJAMA

936 W. 33rd St. Išnuom. 4 kamb. 
butas pirmame augšte iš priekio. 
Karštu vand. apšild. Karštas van
duo kasdien. Pageidaujama suau
gę. Dėl informacijų kreiptis j B. 
Arbataitj, 1-as augštas iš kiemo, 
arba rašyti sav. Agnės Šidlaus
kas, Townsend, Wisconsin.

Nuo-
pa-

PAŽVELK IMK J MARIJĄ, 
stabus švč. Marijos gyvenimas, 
rašytas pasiremiant Dievo apšviestų
jų regėtojų pasakojimais (šv. Brigi
tos. Marijos A grėdą. sės. Katarinos 
Emmerich ir kt.). 260 pusi. Knyga 
talpina 31 pasakojimą su ‘nepapras
tai puikiais spalvotais paveikslais 
Patrauklūs kieti viršeliai ir tekai
nuoja tik $3 00. šią puikią knygą 
parašš pp‘1, dr. F. Bartkus.

MARIJA MUMS KAI-RA. Svč. Ma
rija laiko bčgyle apsireiškė įvairiose 
pasaulio vietovėse, šios knygos au
torius Kun. J. Kuzmickls, šalia mil- 
sų lietuviškų šventovių aprašo ir ki
tur žinomus, Dievo Motinos apsireiš
kimus, kaip: T.a Salette. I.urde, Fb- 
ttmoje: anie Stebuklingąjį Mrdallkė- 
IJ Ir kt. įžangoje Ir pabaigos žodyle Į 
autorius svarsto švč. Mariios Nekal
čiausios širdies kulta ir iškelia Ma 
rijos kaip malonių Tarpininkės vaid
menį. Knvga turi 159 psl., paveiks
luota, Įrišta 1 kietus viršelius lr kai
nuoki *2.00.

ATTftROS ŽVAIGŽDY. 15 tautu ir 
68 didžiųjų pasaulio poetu dailinus* 
žodeliai mūsų dangiškajai Motinai 
Marijai pagerbti. Tuos per 660 m 
žvbtelBiusius rašytojų perlus iš Įvai
riu kalbu surinko ir sutvarkė A. Ty
ruolis. Tai knvga anie Marija, kuri 
turėtų rastis kiekvienuose namuose 
110 psl. Kaina $2.00.

Užsakymus kartu su pinigais siuskite-

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue
CHICAGO 8, ILLINOIS

Išnuomuojamas 4 kamb. butas 
suaugusių šeimai. Karštas vand., 
šviesūs kamb. 2-me aukšte, už
pakalyje. Tel. CL 4-6530.

IŠNUOM. 3 KAMB. BUTAS. 1-as 
augštas. 5549 S. Whipple Avė. 
Kreiptis po C v. v. antrad. ir trečiad. 
visą dieną.

Išnuom. suaugusiems 4 kamb. bu
tas, Marąuette parke — 7133 So. 
Rockwell — 1-nie augšte, nuo spalio 
1 d.

Teirautis II augšte nuo 5:30 iki 
8:00 v. v.

ĮSIGYKITE DABAR

premijuota; 
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RADIO PROGRAMA
LteL Radio Programa ti stotie. 

WBM8, 1090 kil. sekmadieniais 12— 
12:H0 vai. per pietus: liet. muzika 
dainos, ir Magdutėa Pasaka. Biznio 
reikalais kreiptis 1 Steponą Minkų 
Baltic Florists, Gėlių Ir Dovanų Krau
tuvę, 602 E. Broądway. So. Boston 
27, Mass. Tel. So. 8-04S9. Ten pat 
gaunama laik. „Draugas“.

Birutės Pukelevičiutes
AŠTUONI LAPAI

Pūkelevičiute kuria tikrovę, ku
rioje yra daug erdvių. Ši tikro
vė nėra stebuklinga, bet gigantiš
kai normali.

Telesforo Valiaus aplankas.
392 psl.. kaina $3.75 

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė.,

Chicago 8, Illinois

J}

Parduodama
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINĖ MEDŽIAGA 
VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

Reguliari $7.50 vertė vilnonė 
eilutėms medžiaga tik

95 už jardą

REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
ir parduodami uždirb
site per šią jstaigą.
AL. BUDRECKAS

REALTY 
4081 Archer A ve. (prie 

Californijos g-vėa) 
LAfayette 3-3384

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-ENSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030 

PRospeet 8-3579 (vak. lr sekmad.)

Po $400-300 gryno pelno j savaitę! 
Taverna su namu prie Stock Yardų. 
Vakarais ir šventadieniais uždaryta. 
Skubėkite! A. Sirutis.

Pigiau niekiui nelaukit! Marąuette 
Parke 5 kamb. mūr. bungalovv. Au
tomatiškas šildymas. Dvigubas gara- 

Jžas. Sklypas 30 pėdų. $16,700. A. Li- 
nas. * '

i Skubiam pardavimui puikus medi
niu namas, 2 po 6 kamb. Ashland 
prie 70th. $10,000. K. Juknis.

lieta proga Marųuette Parke! 4 
butų kampinis mūr. namas: 2 po 5 
ir 2 po 4. Autom, šildymas karštu 
vandeniu. Dvigubas mūr. garažas. 
Tik $47,000. A. Rėklaitis.

Geram stovy C kamb. gazu apšil
domas namas netoli Marąuette Par
ko. Dviejų auto. garažas. Tik $14,000. 
A. Katilius.

Prie Ix-n*>nt kelių sankryžos par
duodamas 30 ąt-krų ūkis su 5 kamb. 
gyv. namu. $20,000. Savininkas duo
da morgičių. J. šaulys.

Viri $8,000 metams pajamų plius 
virš $100,000 metinės apyvartos pui
kiam biznyj Marąuette Parko centre. 
Didelis mūrinis 2 augštų namas. 
Kaina žema -— biznieriui ateitis šyp
sosi! K. Volodkcvičius.

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71st Street
Visi

REAL ESTATE

Pirkite dabar prieš žiemą 
(sik raustyti

M \RQUKTTE PARKE
Mūrinis ti butai po 3kainb. 

Centr. alyva šildymas. įmokėti — 
$21,000.

Naujas mūrinis bungalovv. 5% 
kamb., 3 rnieg.

Mūrinis 4 butai — 2 po 4 kantb. ir 
2 po 5 kamb. Centr. šildymas. Ga
ražas.
brighton parke

Gružus mūrinis — 2 po 5 kamb. 
Centr. šild. gazu. Platus sklypas. Ar
ti mokyklos.

Medinis O kantb. ir 2 po 3 kamb. 
Centr. šild. alyva. $18,500.

Mūrinis. 7 kamb. ir 4 kamb. Dvi
gubas sklypas. Garažas.

Mūrinis, kampinis. 2 po 4 kamb. 
Centr. šild. Garažas.
<;age parke

Gražus mūrinis bungalovv. 6 kamb. 
Karštu vandeniu, gazu šildymas. La
bai graži vieta.
BRIDGEPORTE

Mūrinis — 2 po 4 kamb. Gazu ap
šild. $7,700.

Medinis 3 kamb. $5,500.
Naujas mūrinis — 6 ir 3 kamb. 

$16,000.
KITUR '

Ypatingai gražiai (rengtas mūrinis 
6 kamb. 58-os ir Kecler apylinkėje.

Kas pirks per mus rugsėjo 15 — 
spalio 15 d. perkrausi jutas nemoka
mai.

ŠIMAIČIAI
Realty. Builders, Insurance

2737 West 43 St.
CLiffside 4-2390

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojami}. t tirti} per mano jstaigą. 
Naudokitės mane teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-6232

HELP VVANTED VYRAI

nSTATfirTNlP
REPAIR MAN
Experience in repair and 

maintenance of produetion 
shop eąuipment. lst & 2nd 
Shifts. $2.54 to $2.69 per 
hour. Steady, good working 
conditions and liberal be- 
nefits.

Borg & Beck Div.
BORG WARNER CORP.
5950 Wesf 66th Street

POrtsmouth 7-7500

O I L L R
Experienced in repair and 
matic machinery & equip- 
ment. Ali shifts. 1.90 to 
$2.00 per hour. Steady, 
good working conditions & 
liberal benefits.

Borg & Beck Div.
BORG WARNER CORP.
5950 West 66th Street

POrtsmouth 7-7500
FOREST VIEW. 7 kamb. “sbingle” 
apkaltas namas. 40 pėdų sklypas. 
Pečiais Įtpšildoma. Mokesčiai tik $50. 

. , , . Kaina $11,900. 6013 Cermak Rd.
telefonai: VVAlbrook 5-6015 BIshop 2-2162.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 7-2481

Liturgistų kongresas
Asyžiuje, Italijoje, vyksta li

turginis kongresas, kuriame

PUIKI RINKEI N Ė IMPORTUO 
TA VILNONE MEDŽIAGA 
EILUTĖMS

$4 .95 jardas

VILNONE PALTAMS 
MEDŽIAGA vertės nuo 
$7.95 iki $9.50, dabar

s4 .95 už jardą

rZ

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE Ui IA TOLIAU

K. EIDUKONIS
Tunu naują dideli sunkvežimi 

, lr apdraudas
ISIS W 91«t St. Chicago, DI. 

Tel. PRescott 9-2781

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

Lyginimas, dažymas, taisomi ir reguliuojami (tune up) 
motorai, stabdžiai, transmisijos ir t.t. Alyva, baterijos ir padan
gos, Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu vaitui.

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ......................... $3.25 Mureerv 49-51 ...........
Chev. All 1937-53 ......... 8.25 Olds, 6 eyl. 41-50 ..
Chevrolet 54-55 ............... 9.95 Plvmouth 42-56 ........
Chrysler 6, 42-52 ........... 9.91 Pontiae 37-54 ............
Dtnlge 6, 42-56 ................ 9.95 Buit k 37-52 .................

.... $8.95
......... 8.20
......... 9.95
___  8.95
.... 12.00

Ir taip pat čia nciSvardinticms automobiliamH. Išmeti
mo paipą irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su du-lintuvu.

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta.

M. CESAS
1934 Wcst 59th Street Tel.<jR 6-9136

va. ..z; .

SUTAUPYSITE IKI 50% pirk
dami medžiagas užuolaidoms 
ir baldų apdengimui.

VERTINGOS NEMOKAMOS 
DOVANOS UŽ KIEKVIENĄ 
PIRKINI.

, -------------------------------------------------' ££££££££££££££££££££££££
Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 

bei valdymas. Paskolų parūpinimas.
VISŲ KOŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS

“Varpas” Kcal Kstate
General Insurance, Notary Public 

58 Ui S. \Vestem Avė.
REp. 7-6886 arba HEm. 4-7085.. SĄ. .Ą. •+! .j. .Ą. .A» .Ą, .A. .A. .A. .Ą. g, .A. .A. ,A. ,A, .

R JT. JF. M .Tk JT. JT. IV. .T. -V. .T. .T. -T. .T. 3

MARQVETTE PARKE arti gero 
susisiekimo, krautuvių ir mokyklos 
parduodamas augštas pajamas, 
$18,0011 j metus, nešantis apartmen- 
tinis namas. Kaina tik $S5,000.

Arti bažnyčios geras 6 kamb. bun
galovv. Centr. šild. alyva. Garažas. 
Kaina $17,700.

Mūrinis — 4 po 4 k. šildymas. Ga
ražas. $360 1 mėnesį pajamų. Kaina 
tik $34,000

BRIGHTON PARKE
Mūrinis — 2 po 5 kainb. Centr. 

šildymas abiem augštain. Garažas. 
Kaina $22,000. Skubėkite!

Mūrinis — 2 po 4 kamb. Dvi at
skiros centr. šildymo sistemos. Gara
žas. $22,000.

61-os ir Pulnski. Naujas 4 kamb. 
bungalov-. $16.500.

BRIDGEPORTE. Mūrinis, kampi
nis. 5 butai ir taverna. Rūsys. 4 ga
ražai. Kaina $13.500.

VENTA
REAL ESTATE 

4409 S. Fairfield Avė.,
LA 3-3881, LA 3-9027

VASARVIETĖ prie gražios Fox 
River upes. 35 mylios nuo Chicagos. 
9 akrai žemės (3 akrai piknikams 
daržas). Laiveliai. Kambariai ir pil
nas rūsys — visi išmušti pušinėm 
lentom. Dėl informacijų rašykite— 
J. C. K., Box 61, Cary.Ill.

PARDAVIMUI

Parduodamas General Motors šal
dytuvas. 7348 S. Racine Avė.

STevart 3-9714 .

MISCELLANEOUSj

Įvairūs Dalykai

MŪSŲ KLIENTAMS NEMOKAMAI AIKŠTELĖS AUTOMOBI
LIAMS PASTATYTI. KRAUTUVĖ PATOGI - Vėdinama ir erdvi

HELFAND’S TE^TILE 
FA B R I C S

1210 So. Union Avė. Telefonai: MOnroe 6-1210 
SEeley 3-8806

Krautuvė yra atidaryta kasdien, įskaitant ir sekmadienius, nuo 
9:30 ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais uždaryta

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOUNIMO
B-VIŲ LYGO0, KURIOSB

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $1 G,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namy Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, DL

CRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, Hl.

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

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

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St Chicago 8, Hl.

šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SAUKS 

2000 \V. 59tb St. Tel. I’rospcct 8-5454

i_____ __________________________
LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobl

, (lų finansavimas. Notarlat&s. Valsty 
j bės patvirtintos kainos.-

Prieš darydami apdraudas kitu 
oaslteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENC) 
6108 S. Asliland Avė.. Chicago 38, III

J. BREIVE and SON
CONSTKUCTION COMPANY

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, Iii.
Statome naujus namus ir garažus.

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2793 nuo * vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLynipic 2-5121 nuo 6 vai.

* vakaro iki 11 vai. vakaro.

GRINDERS
(’enterless, internal, or cylindrical; 

for commerclal or precision vvork. 
Job shop experiencę preferred. Good 
vvages, overtime, conipany benefits, 
permanent. Days or niglits.

HABER CORP.
900 \V. North Avė.

AUTOMOBILEb — TRUCKS 
Automobiliai — Hanltvežhnlai

VIKTORO K O Ž I C O 8
UetuvlklLB gazolino stotis Ii auto

taisymas
vtlieiaml motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS CO.
5759 S. WESTERN A\ E. PR 8-9533

BUILDING & REMODEUNG

VIKTORAS SIMAITIS 
General Contracfcor

Stato rezidencinius ir komercinius 
Į lamus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4229 
irba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI
Realty - Builders - Inauranoa

2737 West 43rd Str^t

V.

KONTRAKTORIU8 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2523 W. 69 st. Chicago 29, OL, 

I’Rospeekt 8-3792 
A. GINTNERIS — pirmininkas 
F. PETRAUSKAS — stat. vedėjas 

Lietuvių Statybos Bendrov*:
* stato namus pardavimui,
* priima užsakymus,
* atlieka remonto darbus,
* {rengia alumlnijaus langus tr 

duris.------,------------------- ■

TOOL AND DIE MAKERS
7 to 10 years experience. Work all 3 shifls. $2.92 
per hour plūs shift premium. Good working condi
tions. Liberal employee benefits. Excellent oppor- 
tunity for conscientious workers.

TOOL & CUTTER GRINDERS
$2.52 to $2.67 per hour 
Borg 8č Beck Div.

BORG WARNER CORPORATION 
5950 WEST 66TH STREET 

POrtsmouth 7-7500

==
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SKAITYKITE “DRAUGĄ” ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Street

BUILDING CONTRACTORS
Stato naujus namus, atremontuo 
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmloek 4-5881 
iiiiimiiiniimiiiiiiuiiuiiniiiiii:iiiinm'»
Z'INIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIUIIIIIIIIIIHIIIIMIIII’“ 

LIETUVIŲ STATYBOS 
BE2IDROVO

Į MŪRAS |
Builders, Gen. Gontractorą 3

5 Atlieka planavimo ir Htaty- S 
3 bos darbus gydytojų ofisų, gy- 3 
“ venarnųjų Ir viešųjų pastatų. 5 
= Narnų Įkainavimas ir {vairūs 3 
3 patarimai nemokamai.5 Kreiptis šiuo adresu:

| 10N AS STANKUS |
IS Kasdien nuo 8 vai, ryto Iki 23 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus 3
= TeL PRoanect 8-2013 5

iiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

UŽ LIETUVOS 
LAISVĘ KOVOT
dar nepervėlu. Agituot ir 
reikalaut, kad maskoliai 
kraustytus lauk iš Lietuvos 
- tai visų gerų lietuvių pa 
rciga.

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo 
kus.

= 6800 80. CAMPBELL AVĖ. 3 
Chicago 29. Ollnola

~iiiinimiiiiniininiiiniiiiiinniuunm'.R

Geriausiai Rekomenduojame

Draugiškai dėkojame ir rekomen
duojame A. .1. SYOBODA. .'1739 \V. 
26tb Si., ir Ciceru — 6011 \V. C<t- 
niak ltd. Mes pirkome gražų 2-jų ini 
tu namų. Esame visiškai patenkinti. 

|Mr. SvoImmIu rekomenduojame vi- 
; sietus, kurie įieško bargenų.

Mr. & Mrs. Hussey,
30l2 S. Kostner Avė.

=

40 įvalriij vokų $1.00
Jei turite parduoti ar lAnuomo- 

I ti, pasiakelbkite amulkių akelbtmų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu: Virginia 7-064O.
011111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111110111111111111111111111111(1

Užsakymus ir pinigus siūs 
kitę:
DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, IllinolN



1 I

26. 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ELLINOIB

1956 M. RUGSĖJO MEN 29 DIENĄ 7:30 VAL. VAKARO MARIA AUKŠTESNES MOKYKLOS SALEJE ĮVYKS

STASIC BARANAUSKO IŠLEISTUVIŲ KONCERTAS
Programoje dalyvauja: S. ADOMAITIENE, S. BARANAUSKAS, P. BltKIENE, A. KU- 
CIANAS, 1. VAZNELIS ir CHICAGOS LIETUVIŲ CHORAS, dirig. V. BALTRUŠAIČIO.

Bilietai nuo $1.50 iki $3.50.
Visi kviečiami dalyvauti. STUDIJOMS REMTI KOMITETAS

Bilietai gaunami: 1. KARVELIS — 3322 S. Halsted Str. 2. “MARGINIAI” — 2511 W. 69th Str., tel. 
Pltospect 8-4585, pirmadienį ir ketvirtadienį atdara iki 9 vai. vak.. Kitomis dienomis atdara iki 6 v. v.
3. STASIO PENCYLOS maisto produktų krautuvėje, 4501 So. Taliuan Avė., tel. VI 7-2758. 4. STASIO 
MIKULSKIO maisto krautuvėje, 726 W. 18th Str. 5. CICEROJ — KL1MA1CIO maisto krautuvėje,, 
4828 W. 15th Str. 6. INDIANA HARBOK — E. VILUT1S, 3808 Alder Str., sekmadieniais knygų kios
ko je prie bažnyčios. Koncerto dienoje bilietai gaunami prie salės kasos.

========== =====-^-—^—t

MIRĖ A. A. TEKLĖ BIRIETAITĖ - JOCIENE
Š. m. rugpjūčio 27 d. Hudso-1 išgelbėta gyvybė, be niekas ne

bepadėjo. Kentėdama didžiau
sias kančias, visą laiką kartojo:

no^ N. Y.; Columbia Memorial 
Hospital mirė a. a. mokytoja 
Teklė Birietaitė - Jocienė.

Velionė gimė Lietuvoje, Ka
majų miestely. Baigusi Panevė
žio mokytojų seminariją, dirbo 
pradžios mokyklose.

1940 metais, bolševikams už
ėmus Lietuvą, liepos dvyliktos 
naktį kartu su kitais lietuviais 
veikėjais buvo suimtas velionės 
vyras, Utenos teisėjas Petras 
Jočys. Velionė, likusi viena su 
mažais vaikais, rusų buvo per
sekiojama, kas atsiliepė į jos 
sveikatą.

1941 m. birželio mėn., prasi
dėjus rusų ir vokiečių karui ir amerikiečių laikraštis “Register 
bolševikams nesuskubus išvežti Star” tą pačią dieną paskelbė,

kad mirė lietuvė mokytoja, ap
rašydamas jos gyvenimą Hudso- 
ne. Velionės šeimai visuomenė

“Mano Viešpats ir mano Die
vas”. Aprūpinta šv. Sakramen
tais, tardama “Mano Viešpats 
ir mano Dievas”, amžinai užmer 
kė akis, palikdama giliai liūdin
čius savo šeimą ir seserį su šei
ma. Nebebuvo skirta velionei 
ilgiau pasidžiaugti ją taip my
linčiais sūnumis, pavyzdingais 
jaunuoliais ir pirmaisiais augs

CHICAGOJE
Ateitininkų koncertas

Praėjusį šeštadieni Western 
Avenue Ballroom Chicagos at
eitininkai pradėjo mūsų pramo
gų sezoną gražiu koncertu ir j 
baliumi. Vasariškas oras ga
lėjo publiką kiek ir sulaikyti 
nuo atsilankymo, tačiau dalyvių 
netrūko. Publikai būtų galima 
padaryti tokį priekaištą: ji rin
kosi lėtai, pavėluotai, todėl ir

tesniosios mokyklos mokiniais.' koncertas pradėtas valanda vė-

nė, Genovaitė Mačytė ir Rūta 
Lukoševičiūtė) dainavo St. Šim
kaus, J. Karoso ir K. V. Banai
čio kūrinius. G. Mačytė ir G. j 
Peškienė padainavo duetą — J. j 
Strausso ‘‘Vis drauge”.

Visiems akompanavo muz. VI. 
Jakubėnas.

Programos dalyvius publika 
labai šiltai sutiko.

Po koncerto pradėta liksmoji 
dalis — balius. Šokiams grojo 
Br. Jonušo orkestras. Pažymė
tina, kad į balių subrinko dar j 
daugiau pubk-.os.

Gyvendama Hudsone, velionės 
šėma įsigijo bendradarbių ir vi
suomenės daug simpatijos ir pa 
garbos. Velionei mirus, vietos

iš Kauno sunkiųjų darbų kalėji
mo visų kalinių, ir velionės vy
ras buvo vienas iš nedaugelio 
tų laimingųjų, likusių gyvų, ir į'pareiškė nuoširdžią užuojautą.
bemaž po metų grįžo į savo šei
mą.

Nebeilgai teko velionės šei
mai pagyventi ramesniu gyveni
mu. 1944 m., artėjant prie Ute
nos bolševikams, velionė su šei-

Koplyčioje mirų šią ją gausiai 
lankė vietos lietuviai, latviai, 
amerikiečiai, vienuolės seselės, 
bendradarbiai ir sūnų klasės 
draugai organizuotai. Paaukota 
daug šv. mišių aukų. Karstą su

ma pasitraukė į Vokietiją, kur į p0 bendradarbių ir visuomenės 
su mažais vaikais teko išgyventi vainikai, 
labai sunkių dienų, matant savo ,
badaujančius vaikus. I Rugpjūčio 29 d. po iškilmin-

Vokietijai kapituliavus ir trem' gedulingų šv. mišių, kuriose 
tinių stovyklose pradėjus veikti dayvavo seselės vienuolės ir
lietuvių mokykloms, velionė vi
są laiką dirbo pradžios mokyk
lose. • -4.-4

1949 m. rugsėjo 13 d. prof. 
A. Salio ir S. Salienės rūpesčiu 
velionės šeima atvyko į Ameri
ką ir apsigyveno kartu su savo

daug visuomenės, nežiūrint dar
bo dienos, velionė palaidota Hud 
šono kapinėse šalia savo nese
niai mirusios sesutės. Ant jos 
kapo paminklo užrašyti tie žo-

liau. Laiku atvykusieji kiek ne
rimavo. Bent kitą kartą reikėtų 
jų pasigailėti — visiems laiku 
atvykti.

Vyriausiuoju koncerto prog
ramos atlikėjų buvo smuikinin
kas prof. Izidorius Vasyliūnas, 
iš Lawrence, Mass. Svečias 
smuikininkas grojo iš garsioje 
Arcangelo Corelli kūrinio So
nata Nr. 1 D dur, Sonata Nr. 10 
F dur, Sonata Nr. 12 D dur ir 
Sonata Nr. 6 A dur. Smuikinin
kas virtuozas buvo geroje for
moje, savimi visiškai pasitikįs 
ir pajėgus perduoti autoriaus 
kūrinio dvasią. Šis klasiškas kū
rinys yra ilgas ir sudėtingas bei 
nelengvai išpildomas. Reikia la
bai gero pasiruošusio ir išsimoks 
linusio smuikininko, kad jį vi
su rimtumu išpildytų. Iz. Va
syliūnas parodė, kad jis yra toks 
smuikininkas. Publikos iššauk
tas “bisuoti”, smuikininkas pa
grojo Leonardo J. Šimučio kū
rinį.

Solistas Algirdas Brazis pa-

Bayonne, N. J.
Prel. Igno Starkaus laidotuvės

Iškilmingos šv. mišios už prel. 
a. a. Igno Bartkaus sielą buvo 
atlaikytos penktadienį, rugsėjo 
14 d., Šv. Mykolo Arkangelo 
bažnyčioje, Bayonne, N. J. Ve
lionis mirė 68 metų amžiaus.

Velionio brolis kun. Jonas 
Starkus atlaikė šv. mišias. Dia
konu buvo Šv. Petro ir Povilo 
parapijos, Elizabeth, N. J., kle

bonas kun. Mykolas G. Kemežis, 
o subdiakonu — kun. Juozas 
Kuprevičius, MIC, Thompson, 
Conn. Ceremonijų vedėju buvo 
Šv. Onos parapijos, Jersey City, 
N. J., klebonas kun. Jonas Shar 
nūs.

Paskutinį palaiminimą sutei
kė vysk. Vincentas Brizgys. Pa
mokslą pasakė prel. Jonas Bal- 
kūnas.

Velionis paliko nuliūdime kun. 
dr. Joną Starkų, JCD, Šv. My
kolo prapijos kleboną, Bayonne, 
N. J.; dr. Antaną Starkų, Kau
no universiteto profesorių Lietu
voje ir brolį Zigmantą, kuris 
buvo išgabentas į Sibirą 1941 
m. ir apie kurį nėra žinių. Trys 
seserys — Eufemija Dulskienė, 
Monika Strazdienė ir Sofija Mil 
čienė — gyvena Lietuvoje.

Laidotuvėse dalyvavo vysk. V. 
Brizgys, prel. Ignas Albavičius 
prel. Ign. Valančiūnas, prel. Ign. 
Kelmelis, prel. J. Balkūnas;’ 
kan. J. Meškauskas; kunigai — 
dr. Myk. r.užaitis, Juoz. G. Če- 
pukaitis, Jrg. Gurinskas, J. Pa- 
rancevičius, Juoz. Stašaitis, M. 
G. Kemežis, Vacį. Karalevičius, 
Juoz. Pragulbickas, Jon. Shar- 
nus, E. J. Voiciekauskas, Dom. 
Pocius, Jonas J. Kinta, Vyt. De- 
mikis, Petras Totoraitis, Vinc. 
Svirnelis, Pijus A. Lekešius, An 
tanas Pazereckas, Juozas Alek- 
siūnas, Viktoras Dabušis, Vyt. 
Pikturna, Juozas Cekavičius, VI. 
Masiulis, Jonas Petrėnas, Anta
nas Račkauskas, Pranas Rau
galas, dr. Stasys Valiušaitis ir 
J. Tomalonis; Jonas Borevičius,

SJ, Juozas Vaškas, Paulauskas, 
M. Smilgnis, J. Kuprevičius, 
Andrius Naudžiūnas, Pranas 
Skrodenis, visi MIC; Viktoras 
Gidžiūnas ir Benediktas Bagdo
nas — OFM.

Taip pat dalyvavo laidotuvė
se seselės pranciškietės iš Eli
zabeth, Kerney ir Brooklyn. Pre 
latas I. Starkus palaidotas Šv. 
Gertrūdos kapinėse, Rahway, 
N. J.
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nno kapinių.
Didžiansias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Telef. — CEdarcrest 3-6335

LIŪDESIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 8a. Westera Ava. Air Condltioned kopty** 
7-8600 — 7-8601 AatomobUlams risto 
kari* gyvena kitose mieste dalysst

koplyOI* arėtais jOsų namų.

džiai, kuriuos ji per visą savo
sunkią ligą ir amžinai užmerk-Į dainavo Jakubėno, Tallat - Kelp 

dviejų seserų šeimomis Uudson dama akio kartojo. Mano Vieš sos, Rossini ir Sarpaiio dainas, 
ję y. pats *r mano Dievas”. S. O. Moterų trio (Genovaitė Peškie-

Iki susirgimo velionė dirbo
fabrike. Susirgusi gydėsi New 
Yorke pas žymiausius daktarus 
specialistus. Paskutiniu laiku, 
sveikatai pablogėjus, 6 mėn. iš
gulėjo New Yorko ligoninėj žy
miausių daktarų priežiūroj, ken
tėdama didžiausias kančias.

Sustiprėjusi grįžo iš ligoninės 
namo į Hudsoną, svajodama 
grįžti į darbą, kad galėtų padė
ti šeimai, vaikams i noksią eiti.
Bet po mėnesio susirgo plaučių 
uždegimu ir buvo gydoma Hud- 
sono ligoninėje. Nors ir pasvei
ko po šios ligos, bet nebegalėje 
atsigauti ir kasdien ėjo silpnyn 
Viskas buvo padaryta, kad būt į

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GEUNYCIA 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių lr kitų paouottmų.

2A4H WEHT MHI) NTRRO 
TeL Pltospect fl-OHSS Ir PR 8-0M&4

NUO UŽSISENĖJUSIŲ 
SPAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tlf. kurie kenCla nuo BENU AT- ! 

TIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, , 
negali ramiai sėdėti lr naktimis 
miegoti, nes jų uftstsenGJuslos žalzdoa 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tų ' 
niežėjimą Ir skaudėjimą senų atvl- j 
rų lr skaudžiu žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins Jusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jų taipgi nuo skau
džių nudegimų. JI talpg* pašaline 
niežėjimų. Ilgos vadinamos P8ORIA- 
8IS. Taipgi pašalina perššjlmų ligor 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, SU 
stabdo džiovinimų odos lr perplyšimų 
tarpplrščlų. Tra tinkama vartoti nuc 
dtlūstančlos, suskilusios odos dedlr 
vintu, odos išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pe 
slrodo skaudus išbėrimas nuo vysty 
klų. JI yra gera gyduolė nuo 1» 
virtinių odos Ilgų. Le
gulo Ointment yr* 
parduodama po 7 5 
ct.. 51.15. Ir 5* 60.
Pirkite vaistinėse Cht 
cagoj lr apylinkėse—
Mllsraukes, Wlsc.,G« 
ry. Ind.lr Detroit, Mi
cbigan arba rašyki
te tr atsiųskite Mo
ney order 1

LEGULO, Department D. 
5618 W Eddy Rt. Chicago 34. I1L

STEIN TEXTI LE CO.
1306 South Union Avė.

Yra kalbama mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų:

Geriausios ANGLIŠKOS bei "worstod MEDŽIAGOS kos
tiumams, kurių kainos paprastai yra $0.80, dabar tik ..$4.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 
ir plaunamas “Sil-O-Shan”, ‘‘antiąue taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai ..........................................................98c.

60 colių vilnones medžiagos ir ‘‘flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ............................................$1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98, tiktai ...................................................................................$1.39

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik .$1.09
Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek- 

vier.u pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos

Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
..“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.
kaip dovaną. ,

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas į rytus nuo Halsted St., V/2 bloko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Taip pat atdara šeštadieniais br sekmad. 
Tei. MOnroe 6-8152.

A. A.

ONA BAKUTIENE
Gyveno 724 W. 19th Plaee
Mirė rugsėjo 25 d., 1956, 9 v. 

ryte, sulaukus pusės amžiaus. 
Gimė Tjetuvoje. Kilo iš Kauno 
miesto. ’

Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me 3 sūnūs: Charles, marti 
Viola, Anthony. marti Irene, ir 
Joseph, brolis Juozapas Čiperis. 
augintinė Patsy Skreitą, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petro 
Gurskio koplyčioje, 659 W. 18 
St.

Laidotuvės įvyks penktadic-. 
nį. rūgs. 28 d., iš koplyčos 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Dievo 
Apvaizdos parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: .Sūnūs lr marčios
I-aidotuvių direktorius Pet

ras Gurskis. Tel. SEeley 3-5711

A. A.

PETRAS STIRB1S
Gyveno 3417 S. Lituanica Avė.

Mirė rūgs. 24 d.. 1956. 10:30 
vai. vak.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., Iaiukuvos parapi
jos, Paluk> stės kaimo.

Amerikoje išgyveno 46 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

pusseserė Emilija ltadzevich, 
jos vyras Alphonse ir jų šeima, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3 307 S- Li
tuanica Avė.

laidotuvės įvyks ketvirt.. 
rūgs. 27 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje Įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Gimines.
Laidotuvių direktorius Anti

nas M. Phillips. Tel. YA 7-3401

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

TOwnhall 3-2109

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
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK S TV & RADIO, INC.
3240 So. Holsled SI. SAIumot 6-7252

* --------------

VIRS 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

Universal Savings and Loan Assoeiation užtikrina saugo* 
nL4 ir gražų pelną.

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

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grel- 
Ir draugiškas patarnavimas.
Hėi paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

V
1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

MOVIMO

“ li TOLI IR ARTI
NAUJI motu TROKAI-NAUJAU!t KMUSTTKN ĮRANKIAI 

HSų MSTU PATTRIN1AS-PIGUS IR SĄ±ININ6AS PATARNAVIMAI

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

Aukštą

«»

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna- Mee turlme koplyčias
rimas dieną lr nak* visose Chicagos ir

1*4. Reikale laukite Roselando dalyse ir
mon. uejau patarnaujame

4038 Archer Auesue
AUGUST SALDUKAS Pr.il dervm '

KR 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
, TAUPYMO 

BENDROVĖ
K > • — -—f

Tel. LAS-671*

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. UTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET TeL SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riveraide, DL Tel. OLympic 2-5245,

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

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

JURGIS F. RUOMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ.' TeL Y Arda 7-1138-11391

VASAITIS — BUTKUS^
1446 s. 50th AVĖ., CICERO, UI. TeL OLympic 2-1003 i

zigmundczudykTzudyckT
1646 W. 46th STREET YArda 7-67811

STEPONAS C. LACKAWICŽ
2434 W. eiRh STREET REpobtta 7-11131
2314 W. I3rd PLACE Tlrgtata 7-6677,

it I
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X Chicagos 

Įjos posėdis. Š. 
20 d. vakare.

Lietuvių Tary-
m. rugsėjo mėn. 
Chicagoje, Da

riaus-Girėno legiono posto sa
lėje posėdžiavo Chicagos Lie
tuvių Taryba. Posėdyje dalyva
vo: dr. K. Drangelis, P. Grybie
nė, D. Kuraitis. J. Kondroška,
J. Ruzas, A. Repšys, St. Rauc- 
kinas, E. Samienė, J. Strazdas,
J. Talalas, B. Tūbelis, V. Uznys, 
A. Valonis ir V. Žemaitis. Po
sėdžiui pirmininkavo Dan Ku
raitis, sekretoriavo E. Samienė.
Į posėdį buvo atvykęs taip pat 
Alto Vykdomojo Komiteto sek
retorius dr. P. Grigaitis. Posė
dyje buvo išklausyti praneši
mai iš birželio 13 d. trėmimų mi 
nėjimų, surengtų š. m. Chica
goje ir kiti reikalai. Po to, vi
sas dėmesys buvo nukreiptas 
sudaryti komisijas ir kitus rei
kalingus paruošimus metinei 
lietuvių draugijų konferencijai. 
Konferencija nutarta šaukti š. 
m. lapkričio 18 d. 2 vai. p. p. 
Lietuvių auditorijoje, 3133 So. 
Halsted St. Sudarytos reikalin
gos komisijos: mandatų, salės 
parengimo, rezoliucijų bei ki
tos. Po to, dr. P. Grigaitis pa
darė pranešimą iš Alto Vykdo
mojo Komiteto veiklos, lanky
mosi Washingtone ir rengimosi 
prie metinio Alto suvažiavimo, 
kuris įvyks New Yorke š. m. 
lapkričio 16 d.

X Prof. St. Kolupaila ekskur 
santams iš Chicagos rūpestin
gai aprodė Notre Dame univer
sitetą. Šis modemus universite
tas paskutiniu laikotarpiu yra 
dvigubai paaugęs, turi vertingą 
meno paleriją ir daug kitų įren-| 
girnų. Atvykę lietuviai apžiūrė
jo ir prof. Kolupailos įrengtą 
naują laboratoriją, kur mūsų 
profesorius parodęs daug išra
dingumų. Į Notre Dame buvo 
atvykę du pilni autobusai lietu
vių ; ekskiZrsantams Midovavo 
kun. dr. Prunskis.

X Kūrėjai - savanoriai, gen. 
K. Musteikis, pulk. K. Ališaus
kas ir V. Rėkus įeina į komisi
ją, kuri korespondenciniu būdu 
praves L. K. Kūrėjų-Savanorių 
Sąjungos, centro valdybos, re
vizijos komisijos ir garbės 
teismo rinkimus. Dabartiniai 
centro organai išrinkti 1953 me 
tais savo kadenciją baigia ir pa 
gal naujai išleistus sąjungos 
įstatus įvyks nauji rinkimai. 
Skyrių valdybos paprašytos iki 
š. m. spalio mėn. 30 d. pasiūlyti 
kandidatus.

X De Paul universitete pra
eitais metais veikė lietuvių klu
bas, kuris gerai užsirekomenda
vo ir susilaukė palankių komen 
tarų kaip iš profesorių ir univer 
siteto vadovybės, taip ir iš ki
tataučių studentų. Gaila tik, 
kad nevisi lietuviai turėjo noro 
prie to klubo ir jo veiklos prisi
dėti. Šiais mokslo metais klubas 
yra pakviestas vėl papuošti lie
tuvišką Kalėdų eglutę, surengti 
lietuvių liaudies .meno parodėlę, 
suruošti savo klubo šokių va
karą, ir dar ką De Paul lietuviai 
sugebės. Jeigu visi De Paul lie
tuviai prisidėtų prie klubo ir jo 
veiklos — būtų galima pasiekti 
ir visai gražių rezultatų. Tuo
met būtų daugiau galimybių su 
ruošti koncertą, programėlę per 
televiziją, užmegsti glaudesnius 
santykius su kitais klubais, ir 
gal net galvoti apie įvedimą li 
tuanistinio kurso. Sekantis klu
bo susų*inkimas įvyks penkta 
dienį, rugsėjo 28 d., 7:30 vai. 
vak., De Pfcul Bldg., 64 E. Lake 
St. Men’s Lounge — 17 augš
tas. Visi De Paul uito lietuviai 
studentai turi jausti pareigą ja
me dalyvauti.

PIRMASIS POBŪVIS NAUJOSE 
“DRAUGO” PATALPOSE

Marijonų Bendradarbių 29-ta-1
sis seimas šį sekmadienį įvyks ( 
jau naujose "Draugo” ir vienuo
lyno patalpose. Ten pat bus sei
mo pamaldos, bendri pietūs ir 
istorinis seimo posėdis. Šv. mi
šias atnašaus Marijonų provin
cijolas tėvas Valentinas Atko- 
čius ir giedos Vilniaus Aušros 
Vartų parapijos choras, diriguo
jamas Juliaus Mačiulio. Cho
ras yra labai padidėjęs ir nau
jai perorganizuotas.

Nors namų statyba dar nėra 
visiškai užbaigta, tačiau seimo 
rengėjai rūpinasi, kad jo daly
viams naujose patalpose nieko 
netruktų.

Ta proga bus galima apžiūrė
ti tiek vienuolyno, tiek “Drau
go” pastatus. Verta atkreipti

Gaila, kad dar nebus suskub
ta pakabinti puikių Kryžiaus Ke 
lių stočių. Marijonų koplyčios 
Kryžiaus Keliai bus tikra įžymy
bė visoje Chicagoje. Jie bus 
spalvotos keramikos; stotis pa
darė iš Australijoą atvykusi me
nininkė Marčiulionienė. Jos tu
ri labai daug išraiškos jėgos. 
Tačiau jas pamatyti reikės dar 
kitą kartą atvykti į Marijonų 
namus.

Bet koplyčios altoriai jau bus

Greit sugavo plėšiką
Fred Jovanovich, 37 m. am

žiaus, gyvenęs Ottawa, III., fab 
riko darbininkas ir dviejų vaikų 
tėvas, iš Sheridan State banko 
pagrobė $7,012, grasindamas 
tarnautojams neužtaisytu revol 
veriu. Jis surišo tarnautojus ir 
uždarė seifų kambaryje. Jį, iš
einantį iš banko ir nenormaliai 
skubantį, pamatė iš savo krau
tuvės lango L. Robinsonienė. 
Įtardama, ji pasižymėjo jo ma
šinos numerį. Nuėjusi į banką 
išlaisvino tarnautojus. Policijai 
buvo pranešta plėšiko automo-

sustatyti ir seimo metu. Apskriibilio numerįs. Per radiją buvo 
tai visas architektūrinis deri-
nys — “Draugas’ ’ir vienuoly
nas — jau nuo seniai domina 
apylinkės gyventojus savo origi 
naliu išplanavimu, padarytu ar
chitekto Jono Kovos.

Būdinga yra, kad pirmieji 
svečiai šiuose namuose bus tie,

dėmesį j koplyčią, kurioje šią' kurie nepagailėjo nei savo triū- 
savaitę jau sudėti vitražai. Juos so, nei savo pinigo, kad šie pa- 
pagamino žymus stiklo meno ži- statai būtų pastatyti. Ir tai yra 
novas Kazys Varnelis. labai teisinga. V. Bgd.

CHICAGOS ŽINIOS
X L. Zakarauskaitė - Skeive- 

lienė, kuri dabar mokytojauja 
Vasario 16 d. gimnazijoje Vo
kietijos gavo žinių iš savo Lie
tuvoje palikusio brolio Alfos, 
kad jo žmona Janina pereitais 
.metais mirė džiova, o jis pats 
turi kairėje plaučių pusėje žaiz
dą ir guli ligoninėje. Jis palikęs 
su savo dviem sūnumis, iš kurių 
vienas taip pat serga. Sesuo gy 
vendama Vokietijoje neišgali iš 
savo pajamų pagelbėti savo bro 
liui ir jo vaikams, todėl krei
piasi į buvusius Alfos mokslo 
ir klasės draugus ar šiaip pa
žįstamus prašydama paremti 
brolį. Jai rašyti šiuo adresu: 
L. Skeivienė, Huttenfeld/Lamp-

Statys Bemard Shaw 
komediją

Studebaker Teatro bendrovė 
Chicagoje, savo teatre 418 S. 
Michigan Avė., pradedant spa
lio mėn. 2 d. per keturias savai -

Susisiekimo darbininkų 
pamaldos

Daugiau kaip 1,200 Chicagos 
Susisiekimo įstaigų tarnautojų, 
vyrų ir moterų, dalyvaus specia 
liose jų pamaldose rugsėjo 30 d.

tęs statys George Bernard 8 vai. Šv. Teresėlės šventovėje, 
Shaw veikalą “Androcles and 5401 S. Woodlawn Avė. Ši šven 
the Lion”. Pastatymą ruošia toji 1933 m. buvo išrinkta Chi- 
britų direktorius Sir Cedric cagoa susisiekimo darbininkų 
Hardwicke. Tikimasi, kad vai- globėja. Yra sudaryti keli įvai- 
dinimo per visus pastatymus I rių miesto dalių komitetai, ku- 
žiūrės apie 16,000 žmonių. Po, rie šią šventę organizuoja, 
to tas pats teatras statys O’-
Neill, Turgenevo, Gide, Shakes-
peare kūrinius. Savo pastaty-

Atidavė rastus $5,500
Gerald Lehman, 33 m. am-

mams šis teatras yra užangaža-' žiaus, filosofijos studentas ir 
vęs Ernestą Truex, Geraldine taksio šoferis, sayo mašinoje ra
Page, Agnės Moorehead, Euge-

X Lietuvių Sąjunga Ramovė
ryšyje su legalizavimu yra pa
vadinta Lietuvių Veteranų Są
junga Ramovė, kurios Chicagos 
skyrius šiais metais minės Lie
tuvos kariuomenės įsteigimo 
dieną lapkričio 25 d. Lietuvių *
auditorijoje. Tos dienos šventei ž>rmi visuomenės veikėją, ypač 
ir minėjimui jau paruošiamieji daug dirbanti Labdarių draugi- 

jai, .

retheim, Schloss Rennhof, Ger- jnie LeontovLch, Ralph Richard- 
many. son, Alec Guinness. Taipgi ta

riamasi su lietuvių kilmės akto- 
X žaidimų vakaras, rugs.lrįumi Jonu Gielgud. Bilietai 

27 d., ketvirtadienį, 7:30 vai. v. pardavinėjami iš anksto teatro 
Aušros Vartų parap. salėje, kasoje.
2327 West 23 Place, Chicago,
T.T. Marijonų Bendradarbių 19 
skyrius rengia įdomų subuvi
mą. Pelnas bus skiriamas T.T.
Bendradarbių seimui, kuris 
įvyks š. m. rugsėjo 30 d nau
jose Draugo patalpose, paremti 
Draugo statybai. Visus, mėgs
tančius žaidimus ir norinčius 
paremti Draugo statybą, kvie
čiame atsilankyti. Bus gražių 
dovanų ir malonus laiko pralei
dimas.

X Harriet ir Edvard Nie-
miec, 4344 S. Hermitage avė., 
džiaugiasi sulaukę sveiko ir gra 
žaus sūnelio, kuriam duotas Ed 
vard Joseph vardas. Harriet ir 
Fred Kauffmann džiaugiasi su
laukę pirmojo anūko, o Vincen
ta Serauskienė proanūko. Kauff 
mann yra žymūs Town of Lake 
kolonijos veikėjai.

X Ann Jasper rugsėjo 22 d. 
šventė savo gimimo dieną ir ta 
proga buvo pasveikinta savo 
vaikų ir anūkų. A. Jasper yra

do paliktą popierinėje dėžutėje 
$5,500. Apie tai pranešė taksi 
bendrovės vadovybei. Neužilgo 
atsišaukė viena moteris, kuri 
savo pavardės nesutiko skelbti 
laikraščiuose. Ji papasakojo, 
kad tuos pinigus buvo sutaupiu-

šeši žuvo gaisre si kelio?ei aplink pasaulį ir už'
y miršo juos mašinoje bevažiuo-

Anksti rytą antradienį Chi- dama į kelionių 'kiūrą. Studen- 
cagoje užsidegus namui 169 — Į tui, pinigus atradušiam, ji pas- 
173 Hill str. žuvo šeši žmonės kyrė radybų $550.
ir buvo sužeista 11. Kai kilo gai'

Prancūzai Chicagoje
Iš Prancūzijos į Chicagą yra 

apatinis augštas, liepsnos buvo atvykę 22 parlamento atstovai, 
apėmusios abu išėjimu. Dauge- kurie lanko šio miesto įdomy- 
lis susižeidė šokdami per lan- bes. Be kitų dalykų jiems buvo

sras, tame apartamentiniame 
name buvo 175 žmonės. Degė

gus. Žuvo du vyrai, dvi .moterys aprodyta nauji modemiškieji
ir berniukas bei mergaitė. Jie 
be sąmonės buvo nugabenti į 
Herotin ligoninę ir ten buvo nu1 as 
statyta jų mirtis. Atrodo, kad 
gaisras galėjo kilti iš padegi
mo. Nuostolių apie $15,000.

rūmai, augantieji vieton 
griautų pasenusių pastatų.

nu-

užalarmuota policija. Vienas po 
licininkas buvo pasiųstas į Jo
vanovich namus ir, kai tas su
grįžo su pinigais iš banko, jį 
tuojau suėmė. Policijai jisai aiš 
kinosi, kad buvo įklimpęs į sko
las, nematęs kito kelio išsikap
styti iš tų skolų. Jo šis plėšimas 
buvęs pirmas nusikaltimas.

Daug studijuoja suaugusi!)
Į Englewood suaugusiems mo 

kyklą, esančią 6201 S. Stewart, 
Chicagoje, šiais mokslo metais 
į vakarines pamokas įsirašė 
1,229 suaugusieji. Jiems dėsto 
57 mokytojai. Darbas vyksta 
pasiskirsčius į 79 klases. Dės
toma anglų kalba, matematika, 
gamtamokslis, kalbos.. Išeina
mas kursas specialybių — ma
šinraščio, greityraščio, planų 
skaitymo, mechaniškos braižy
bos, vidaus dekoravimo ir kit., 
neišskiriant ir lavinimosi muzi
koje, kūno kultūroje. Smulkes
nių infomacijų galima gauti pas 
vakarinės mokyklos direktorių 
Herbert W. Lehman, telefonas 
SE 3-1206.

40 tonų žviro pagavo 
vaikus

Greta policininko suorgani
zuota pagalba išsaugojo gyvas
tį James Hudik, 13 m., ir Ken
neth O-Keefe, 11 m. Jiedu buvo 
užkopę ant vagono žviro, kai jų 
draugai atidarė duris, pro ku
rias žviras išbėgo, juos įtrauk
damas ir apiberdamas. Išsigan
dę jų draugai pašaukė pro šalį 
važiavusį policininką, kuris iš
šaukė ugniagesius ir kaimynus, 
ir šie su kastuvais vaikus iška
sė. Tą naktį vaikai išpylė net 6 
vagonus žviro, iš viso 240 tonų, 
ir jį reikės vėl į vagonus pa
krauti.

Gimė 11 kobrų
Lincoln parko zoologijos so

de kobrų porai gimė 11 vaikų 
Ir tos mažosios kobros jau turi 
aštrius dantis.

Už kojas reikalauja 
$700,000

Illinois Augščiaus'iame teis
me motina 7 m. berniuko Lavv
rence Burrell, kuriam per trau
kinio nelaimę buvo taip sužeis
tos kojos, kad jas abi reikėjo 
nupjauti, iškėlė bylą, reikalau
dama iš Illinois Central geležin 
kelio linijos $YU(),OOO. Kaltina, 
kad per geležinkelio netvarką, 
neuždarius bėgių ir nepastačius 
sargybos, įvykusi ta nelaimė.

Atominės pramonės 
paroda

Daugiau kaip 120 bendrovių 
savo gaminius atominei pramo- 
ei išstatė į ' parodą Chicagoje, 
Navy Pier. Taipgi Morrison vieš 
buty pyksta konferencija ato
minės technologijos, ūkio ir pra 
monės įmonių vadovavimo klau 
simais. Paroda atidaryta pir
madienio vakare ir tęsis ketu
rias dienas.

Pagerbs policininką ir 
ugniagesį

Medaliais bus apdovanoti po
licininkas Clarence Kerr, kuris 
padėjo suimti kito policininko 
žudiką Richard Carpenter, ir 
ugniagesys Kari E. Shel, kuris 
išgelbėjo penkis žmones iš gai
sro.

Užraktų paroda
Marshall Field krautuvėje 

atidaryta senų ir naujų užrak
tų paroda.

Pirko žemės už $750,000
Willet transporto bendrovė 

už $750,000 nupirko žemės prie

naujojo Calumet uosto, kur 
įrengs savo sunkvežimių ir au
tobusų stotį.

KAS KĄ IR KUR
— Balfo 117 sk., Melrose Park, 

susirinkimus įvyks rugsėjo 30 d. 2 
vai. po pietų A. Prnhisli salėje, 2201 
Lake si. Bus svarstoma daug svar
biu reikalų.

Visus lietuvius, kurie prijaučiu 
Ralfui ir sielojasi lietuvių šelpimu, 
prašome atsilankyti.

Skyriai^ Valdyba
— Marąuette Parko Lieuvių Na

mų savininkų poatostogieis susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 
27 dienų, 8 vol. vakaro parapijos 
salėje, G820 So. \Vnshtenaw avė. Pra 
Some visus narius-res dalyvauti, nes 
yra svarbių ir neatidėliotinų reika
lų. Prašome ir naujus narius atsi
vesti. Rašt. Ona švirmickas

P.&J. JOKUBKA
TV. DEIMANTAI OI LAIKRODŽIAI 

Pardavimas te Taisymas 

4077 So. Archer Avė.
Chicago 32. IU. — Tel. LA 3-8617

TELEVISION SPECIAL t
RCA Victor — 21” Console

$139 95
ROOSEVELT. FURNITURE CO. 
2310 W. Roosevelt Rd., SE 3-4711

TELEVIZIJOS
Ir Radio Aparatų Taisymas

Sąžiningas ir garantuoti* darbu 
lf. RIMKUS, 4517 8. 8awyer St. 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-9087

ESCOBIO SCHOOL OF LANGUAGES
30 No. Michigan Avenue

Visų kalbų mokykla siūlo

SPECIALŲ ANGLŲ KALBOS KURSĄ su 
Prirengimu PILIETYBES EGZAMINAMS

Dėl informacijų kreiptis į Romaną Zalatorį, pirmadieniais arba trečia
dieniais nuo 6 iki 8 vai. vnk. tel. FRontier 6-4425 arba Franklin 2-0534.

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškojo 

ištaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN !
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti ild $10,000,00

BRIGHTON SAVINGS AND 10AN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo California Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Plrnuul., antrad., penktad. lr 
teMad. t vaL ryto lkl 4:S0 p.p.

Trečlad. 0 ryto lkl 11 vai..
Kstvlrtad. • vaL lkl > vaL vak.

Al

darbai vyksta
, .. - X Christuka Serauskas. sū-x Paulina Kaukaliene. 5806 ,

„ „ x _ n .. |nus W. ir Sofijos Serauskų, la-S. Peona st., ir Juozas Bendi-
kas, 5617 S. Hermitage avė., su 
teikė tautosakininkui Juozui 
Būgai daug tautosakinės .me
džiagos. Ta pačia proga Pauli
na Oak Forest lietuviams pali
ko daug katalikiškos lietuviš
kos spaudos.

X Povilas ir Kęstutis Dirkiai
(tėvas ir sūnus) nusipirko dvic 
jų augštų namą, 3922 So. Arte
sian avė., į kurį jau persikėlė 
gyventi. Abu jie yra aktyvūs 
įvairių kultūrinių ir visuomeni
nių organizacyų nariai.

X Kun. Jonas Kuzlnskas, šv.
Jurgio parapijos vikaras, vado
vaus Šv. Pranciškaus vienuoly-

bai susižeidė ranką, kuri keletą 
savaičių turės būti gipse. Chris. 
Serauskas lanko Quigley semi
nariją, kur jo dėdė kun. V. Mi- 
kolaitis yra profesorium.

X Stasio Baranausko išleis
tuvių koncerto, kuris įvyksta 
šio mėnesio 29 d. 7:30 v. v. Ma
ria Augšt. mokyklos salėje, bi- 
letai yra gausiai perkami. Vi
suomenė šį gražų tikslą su di
deliu pritarimu remia.

x Konstancijai Kisielienei yra
Draugo administracijoje laiš
kas nuo B. Lizaitytės iš Kybar
tų m.

X Ona Muliolienė su kelio-
no seserų rėmėjų seimui, kuris mis savo draugėmis išskrido į 
įvyksta spalio 7 d. 2 vai. šv. Meksiką kelioms savaitėms pra 
Jurgio parapijos salėje. Į leisti atostogas ir pailsėti.

X Emilija ir Stasys Ambro- 
zaičiai, marąuettparkiečiai ne
seniai pakrikštijo savo pirmagi
mę dukterį Stasės-Neringos var 
du. Krikšto tėvais buvo Mar
garita ir Vaclovas Momkus. 
Krikštijo kun A. šeštokas.

X Inž. Romualdas Kašubu 
atlikęs karine prievolę grįžo į 
Chicagą ir tęsia studijas Illinois 
upiversitete, Urbanoje, magist
ro laipsniui.

X Jonas Aušra. 3724 N. She- 
field Avė., grįžo iš Hines ligoni
nės, kur jam buvo padaryta 
operacija.

X Jim Paulauskas, sūnus Ig
no ir Antoinettės Paulauskų, 
5326 W. Wincna, išvyko į Illi
nois universitetą baigti moky
tojo studijas.

X Elzbieta Draugelienė, 1701 
N. Pulaski Rd., iškeliavo į Mi
neapolį, Minn., aplankyti duk
ros Aldonos.

X Jieva Kučinskienė, 1645 S 
California Avė., grįžo iš ligo
ninės namo.

X Jonas Valbis, 4346 South 
Washtenaw Avė., išdirbęs 40 
metų M. Bom kompanijoje, iš
ėjo į pensiją.

x Steponas Guobis, kuris tu 
ri taverną ir salę 1500 S. 49 
sve., ją pavadino Ste ves vardu.

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fountain, Michigan

Jūs eMte namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalau* 
kitę Michigan Farm sūrio. Sis sūria iau per il«rus metus gami
namas Jono ir Angelinos Andriulių ir jų šeimos, Fountain. Mich.

Sis sūris yra gaminamas pagal receptą, atsivežtą iš Lie
tuvos, ir bus gaminamas tik Andriulių ir jų šeimos. Tas jums 
užtikrina gerą kokybę ir jūsų mėgiamą skonį. Sis sūris taip 
yra mėgiamas lietuvių, kad jo didelius kiekius siunčia ne tik į 
Chicagą, bet ir visą Ameriką ir Kanadą. Chicagoje visą lai
ką tą sūrį atstovauja ir ateityje atstovaus Stasys ir Marija 
Metrikiai. Jų adresas:

FARM FOOD COMPANY
1804 West 47th St., YArds 7-8393

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHi

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. U artimų lr 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 8. ŲTUANICA A VU, CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontier 6-1882 
iiiiiiimimiimiiiiiiiiiiimiiiiiiimitiHiiiNiiniiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiimmiimmiiiiiiii

SAUKIAMAS
Visų Tėvų Marijonų Bendradarbių

SEIMAS
1956 m. rugsėjo 30 d. - sekmadienį

Naujose “Draugo*' patalpose — Lietuviškos ir 
Katalikiškos Spaudos Centre

4545 W. 63rd STREET, CHICAGO 29, ILL.
10 vai šv. Mišios ir pamokslas; U vai. užkandžiai; 2 vai. posėdis

Šis metinis seimas yra labai svarbus, nes jis vyksta atliekant 
milžiniškus darbus katalikiškos spaudos srityje. Dideli nauji pastatai 
yra statomi katalikiškos spaudos išlaikymui ir ištobulinimui, TT. 
Marijonai stato lietuviškos kntalikiškos spaudos centrą Amerikoje. 
TT. Marijonams yra reikalinga milžiniška parama privesti visą darbą 
prie sėkmingos užbaigos.

Šiais metais seimas yra šaukianins jau naujose, nors ne visai 
užbaigtose patalpose, nes norima duoti hendindarbiams ir kitiems 
nuoširdiems prieteliams pirmą progą pamatyti, kokius didelius užsi
mojimus TT. Marijonai yra padarę katalikiškos spaudos naudai.

Kviečiamos visos katalikiškos ir lietuviškos draugijos ir orga
nizacijos siųsti atstovus ir aukas j šį reikšmingą seimą. Dienraštis 
DRAUGAS ir savaitraštis LAIVAS tarnauja visiems lietuviškiems ir 
katalikiškiems reikalams ir yra užsitarnavęs visų organizacijų at
stovų atsilankymo į šį seimą.

Visi, kurie atsilankys j seimą, galės aplankyti dar pilnai ne
baigtus TT. Marijonų vienuolyno pastatus, kurie yra ten pat prie 
naujų spaudos rūmų.


