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KARAS VYKSTA TARP IZRAELIO IR JORDANO
Visai taip, kaip reikalaujama

I
komunistinėje propagandoje
Norėdami pavaizduoti, kad nesą jokios geležinės uždangos ir 

kad iš Lietuvos gyventojai galį taip pat laisvai išvažiuoti į Vaka
rus, visą eilę tariamųjų ar tikrų turistų su „palydovais“, okupan
tai šiemet išleido ir į Vakarų kraštus.

Pabuvojo žmonės laisvėje, pa-, ....... .. ■
matė, kaip gyvenama kultūrin
guose kraštuose, koks kainų skir 
tumas tarp gaminių pavergtojo-

kui už šokį lietuviškojo gintaro 
sagutę — klumpeles, jas nusegęs 
nuo švarko kampo. Girdi, šve- 

je tėvynėje, — ir tat keliauto- dai, sužinoję ,kad tai buvusi S. 
jams vis išeina į sveikatą. Lietu- Lietuvos padėka už jų šokius, 
vių „turistų“ skelbiama buvus ilgai plojo... Tai būta to paties 
Lenkijoj, Bulgarijoj, Rumunijoj, J. švedo, kuris, susitikęs svetur 
Suomijoj, Švedijoj, Norvegijoj, su mūsų tautiečiais, stengdavosi 
Ryt. Vokietijoj ir kitur. Į Čeko- visaip iš jų ištrūkti ir tučtuojau 
Slovakiją buvo nuvykę 35, taip kreipdavosi į rusus vadovus, ku- 
pat 35 lankėsi Lenkijoje. Pas- rie jau mokėdavo, kaip reikia 
kiau turistinės grupės buvo pra
dėtos suorganizuoti „pagal ga
mybinį bei profesinį požymį“. 
Pirmoji tokia grupė buvo sukom
plektuota iš Kauno ž. ū. projek
tavimo instituto — ji, betgi kaip1 
sovietinė grupė, liepos pabaigoje 
aplankė Suomiją. Apie 20 lietu
vių turistų vyko drauge su sovie
tiniu laivu „Pobieda“. Jų kelionė 
atsiėjo vidut. apie 5,000 rublių. 
Kai kur svečius, lankantis Va
karų Europoje, pasitiko ir mūsų 
tautiečiai. Būdinga, kad su eks
kursija kaip „turistas“ būdavo 
išleidžiamas tik vienas šeimos 
narys, kitų drauge neišleisdavo 
— atsieit, pasilikdavo lyg įkai
tais. Kita didesnė „turistų“ gru
pė gavo leidimą išvykti iš Lietu
vos drauge su A. Venclova.

Kas pasitikdavo ekskursantus?

Dabar okup. Lietuvos spaudo
je plačiai aprašinėjama, ką tie 
turistai svetur matė, kaip juos 
sutiko etc. Kiekvienas neigiamu
mas Vakaruose stengiamasi iš
pūsti- Iš aprašinėjimų atrodo, ta
rytum svetur daugybė žmonių 
būtų tiesiog ištroškę sovietinės 
santvarkos, džiaugiasi gavę do
vaną atminais okupantų bolševi
kines emblemas etc. Faktiškai 
šios rūšies „ekskursantų“ pasi
tikti būdavo organizuotai pasiun 
čiami lankomų kraštų komunis
tai arba susiartinimo su Sovie
tais draugijų nariai, turėdami 
pavąaizduoti ko plačiausią aplan 
kytojo krašto gyventojų džiaugs
mą sulaukus tokių brangių sve
čių...

Maskvos savaitraštyje „Novo- 
ja Vremia“ L. Ginsburgas, apra
šinėdamas įspūdžius iš Vak. Vo
kietijos, skelbia nesąmones, kad, 
girdi, Muenchene juos tiesiog ap
spitę pabėgėliai, vad. „dypukai“, 
kurie stengėsi išsiprašyti bent po 
maskvinę cigaretę arba džiaugė
si apdovanoti sovietiniais laik
raščiais... Ginsburgas pripažįsta, 
kad ir tarp pabėgėlių esą „pri
siekusių tarybinės santvarkos 
priešų“, tačiau jų daugumas — 
esą suklaidinti arba prievarta 
Vakaruose sulaikomi. „Turistai“ 
Vokietijoj patyrę „daugybę bai
sių tragedijų“... Panašių pagra
žinimų, perdėm atskleidžiančių

panašių susitikimų išvengti. Jei 
švedai plojo, tai plojo lietuviams, 
bet ne okupantams rusams... 
Skelbiama, kad, plaukiant Kielio 
kanalu ir kitur per Vokietiją, 
prieplaukose prie keltų susirin- vestį 
kusieji būriai žmonių sutartiniai 
rusiškai šaukę „Mir“ ir „Druž- 
ba“, o nuo laivo jiems atsiliepę 
vokiškai: „Taika“, „Draugys
tė“... Taigi, visai lygiai taip, kaip 
reikalaujama bolševikinėje pro
pagandoje. (E.)

Sovietų komunistų 
partijos centro

komiteto nesutarimai
1

dėl Jugoslavijos %
VARŠUVA, rūgs. 26.—Sovietų 

partijos centro komitete, kaip 
praneša iš Varšuvos ,kilo nesu
tarimas dėl Jugoslavijos. Komi
teto daugumas pasmerkė Jugo
slavijos komunistų partiją. Ji 
einanti labiau socialdemokratų 
keliu, ne Lenino komunizmo ta
ku. Daugumai vadovavęs buvęs 
užs. reik. min. Molotovas ir Sus- 
lovas, kurio žinioje yra rytų Eu
ropos valstybės. Bulganinas ir 
Chruščevas, kurie lankėsi pernai 
Jugoslavijoje ir atgaivino su Ti
to santykius, partijos komitete 
netekę daugumos.

Esą, ryšiumi su tuo Chrušče
vas išvyko pas Jugoslavijos dik
tatorių Titą jo į gerą kelią at-

Uraganas nusiautė
ATLANTA, rūgs. 26. — Ura

ganas Flossy nusiautė per Geor- 
gia valstybę ir nusinešė apie pen 
kiolikos asmenų gyvybes.

Uždraudė dešiniuosius
BERLYNAS, rūgs. 26. — Va

karų Berlyno miesto taryba už
draudė dvi dešiniojo sparno or
ganizacijas, kurias įsteigė buvęs 
„juodo fronto“ vadas Otto Stras- 
ser. Otto Strasšer norėjo sufor
muoti naują kraštutiniai dešinę 
partiją.

22 asmenys žuvo
RAWALPINDI, Pakistanas, 

rūgs. 26. — Dvidešimt du asme
nys žuvo, kai autobuso padanga 
sprogo. Autobusas įkrito į Jhe- 
lum upę. -> •" ' b

• Nicaraguos prezidento So
moza sveikata gerėja.

Vakarų Vokietijos vyriausybe 
reikalaus atominių ginklų

BONNA, Vokietija, rūgs. 26. — Jau didesni ginčai čia kilo, 
ar palengva formuojama Vaikarų Vokietijos armija turėtų būti 
apginkluota atominiais ginklais, ; >■

Iki šiol tuo klausimu viešų 
ginčų nebuvo, nes vokiečiai tylė
jo ir dairės. Bet šiandien vokie
čiai atviriau pažiūrėjo į gyveni
mo realybę.

Izraelis pasiruošęs
eiti į Jungt. Tautas

NEW YORKAS, rūgs. 26. — 
Izraelis pasiruošęs eiti į Jungti
nių Tautų Saugumo tarybą su 
savo kaltinimais prieš Egiptą, 
kad jis dalinai yra užblokavęs 
Suezo kanalą.

Izraelis skundžiasi, kad jau 8 
metai Egiptas yra uždraudęs 
įplaukti į Suezo kanalą laivams 
su Izraelio vėliava. Per tą laiką 
buvo sulaikyti 8 laivai, kurie bu
vo su kitų kraštų vėliavom, bet 
plaukė į Izraelį.’

Anglai susirūpino
savo jaunimu

LONDONAS, rūgs. 26. — An
glai susirūpino ir spaudoje svars 
to jaunimo chuliganizmo reiški
nius. Kaltina Amerikos muziką 
„Rock, n’ Roll“. Esą išėję iš teat
rų, kur buvo toji laukinė muzika, 

soviet. melų propagandą, esama, paaugliai gatvėse šoka ir daužo
ir bolševikinėj lietuvių spaudoj 
aprašomuose sovietinių žurnalis
tų ar rašytojų įspūdžiuose. •

Plojo lietuviams, o ne 
okupantams rusams

V. Reimeris per „Literatūrą 
ir Meną“ (pradedant Nr. 32) sa
vo aprašymuose pažymi, kad su 
„Pobieda" ekskursijoj dalyvavo 
apie 450 sovietinių piliečių tu
ristų. Tai buvusi „pirmoji T. Lie
tuvos turistų grupė, išvykusi ap
lankyti Vak. Europos kraštų“. 
Su pasigėrėjimu rašoma, kaip 
ansamblio šokių vadovas Stock
holme padovanojo švedų senu-

policininkus, kurie nori sutvar
kyti jaunuolius.

Ugnis sandėlyje
DALLAS, Tex., rūgs. 26. — 

Kalėdinių žaislų, dovanų ir įvai
rių papuošimų vakar sudegė san
dėlyje, Trinity pramonės apylin
kėje. Ugnis atnešė už 500 tūkst. 
dolerių nuostolių.

• Soinetų komunistų partijos 
bosas Nikita Chruščevas, kuris 
dabar lankosi Jugoslavijoje, žiū
rėjo baletą Belgrade. Kartu su 
juo buvo ir Jugoslavijos diktato
rius Tito.

Kutvatly (kai 
rėsi Suezo kar 
sijos įlankos.

Arabų “trys didieji: Egipto prezidentas Nasseris (dešinėje), Saudi 
Arabijos kari is Sami (viduryje) ir Sirijos prezidentas Slink ry Al

ėj eina kartu Dainniain’e, Saudi Arabijoje. Jie fa
lo klausiniais. Damnuun vra naftos eentras netoli Per- 

(1NS)

JAV prezidentas Eisenhoweris 
patiekė žemės ūkio programą

PEORIA, Ilk, rūgs. 26. — Prezidentas Eisenhoweris vakar 
Peorijoje pasakė seniai lauktą kalbą žemės ūkio pagelbėjimo rei
kalu. Šioje kalboje prezidentas jau nebuvo akademiškai šaltas, 
kaip seniau ir nepagailėjo aštrių kritikos žodžių savo oponentams 
demokratams.

150 izraelitų krito nuo

Jordano kareivių kulkų
JERUZALE, rūgs. 26. — Jordano karinės jėgos šiandien smo

gė į Izraelio armiją ir užmušė 150 izraelitų kareivių, arabų šalti
niai praneša.

Smarkios kovos vyko kelias j ................... - ■
valandas. Jordanas šioje kovoje 
neteko 21 vyrą.

Šį kartą Jordano legionas at- 
sikeršijo izraelitams, kurie tik 
ką buvo nužudę 50 jordaniečių 
vyrų.

Naujos kovos tarp jordaniečių 
ir izraelitų kareivių tuojau pra
sidėjo, kai Izraelio karinis pra
nešėjas paskelbė, kad Izraelio jos apginklavimui 
kareiviai aptvarkė jordaniečius 
prie Husano.

Izraelio armijos pranešėjas pa 
sakė: penki izraelitai žuvo ir de
vyni buvo sužeisti kovoje prie 
Husan.

Jungtinių Tautų kalbėtojas pa

Prieš savanorius
PENZBERG, Vokietija, rūgs, 

26. — Penzbergo miesto socialis
tinė taryba pasisakė prieš ėjimą 
vyrų savanoriais į naujai organi
zuojamą Vakarų Vokietijos ar
miją. Vokietijos socialistų parti
ja yra priešinga Vakarų Vokieti-

Pagal 1955 metų Paryžiaus su
tartį dėl Vakarų Vokietijos ap
ginklavimo, Bonnos vyriausybė 
sutiko negaminti atominių gin
klų. Tačiau sutartis nedraudžia 
Vakarų Vokietijai pasirūpinti 
atominių ginklų iš užsienio.

Pastaraisiais mėnesiais Bon
nos sluogsniuose įsigalėjo įsitiki
nimas, kad Vakarų Vokietijos 
projektuojamai armijai reikalin
gi atominiai ginklai.

Bonnoje vyrauja įsitikinimas, 
kad negalima Vakarų Vokietijos 
kareivių pastatyti Vakarų apsi
gynimo priešakinėje linijoje be 
atominių ginklų.

Be to Bonnoje yra paįinkimas 
sudaryti 250,000 — 300,000 vy
rų armiją, apginkluotą atomi
niais ginklais.

Vakarų Vokietija atominių 
ginklų reikalais tarsis su Pran
cūzija, Italija, Britanija, Belgija, 
Olandija ir Luxemburgu.

Kalendorius
Rugsėjo 27 d.: šv. Kozmas ir 

Damijonas; lietuviški: Maldonis 
ir Davyla.

Saulė teka 6:42, leidžiasi 6:42.

Oras Chlcagop
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje rytoj bus mažas 
pasikcitimaą oro temperatūroje.

• Bostono simfonijos orkes
tras grįžta ii Europos. Orkes
tras aplankė 13 valstybių, įskai
tant Sovietų Rusiją.

Prezidento Eisenhowero kal
bos klausėsi apie 10,000 klausy
tojų. Savo oponentus jis išva
dino politikuojančiais farme- 
riais, kurie nemaža, nuodų įnešę 
į žemės ūkio problemas. Jis, ta
pęs prezidentu, padėjo daug pa
stangų ūkio problemą grąžinti 
ūkininkams. Nors jis atsisako 
beatodairinio ūkio produktų kai
nų kėlimo, kurio nori demokra
tai, tačiau jis ugdo plačią pritai
kinto rėmimo programą.

Prezidentas Eisenhoweris pa
teikė 10 punktų ūkio programą, 
kuri yra vykdoma jo administra
cijos ir kuri žada daugiau gerbū
vio ūkininkams.

V..4
Štai tie punktai

, 1. Panaudoti 1,2 biliono dole
rių pakėlimui ūkio kainų primo
kant ūkininkams už nedirbamus 
laukus.

2. Greitai išleisti viduje ir už
sieny tas ūkio produktų atsar
gas, kurios yra federalinės val
džios nuosavybė.

3. Kainų primokėjimą vykdyti

labiau pritaikintu būdu, kad bū
tų išvengta nuostolių, kurie at
siranda kainų primokėjimą vyk
dant be atodairos. Kainų primo- 
kėjimu skatinti auginti tuos pro
duktus, kurių trūksta.

4. Žemės ūkį kredituojant at
sižvelgti į ūkininko šeimos reika
lus.

5. Kelti geresnį žemės ir van
dens sunaudojimą.

6. Ypatinga programa pagelbė 
ti gendantiems produktams ta
da, kai gresia rinkos perpildy
mas jais.

7. Pagelbėti smulkiems ūkinin
kams, kurie yra ekonomiškai 
mažai pajėgūs.

8. Programa pagelbėti ūkinin
kams, kuriuos ištinka gamtos ne
laimės, kaip: potvyniai ir aud
ros.

9. Plėsti žemės ūkio tyrinėji
mo darbus, jieškant naujų auga
lų, naujų panaudojimo būdų se
nų augalų ir naujų rinkų.

10. Plėsti ūkių elektrifikaciją, 
telefonų tinklą ir kit.

Izraelis dabar nebe 
taip bijo Egipto,

kaip pirmiau
WASHINGTONAS, rūgs. 26.

reiškė: tarp izraelitų ir jordanie- _ Geraį informuoti šaltiniai 
čių kovos tęsės apie septynias šiandien pareiškė, jog Izraelis 
valandas. ’ !yra gavęs pakankamai ginklų,

Jordano armijos štabas iš Am- kad dabar Izraelis nebebijo tiek 
man pranešė, kad Izraelio kari- Egipto kaip pirmiau, 
nės jėgos puolė jordaniečių po- Izraelio vadai nebėra paniko- 
zicijas Wadi Fukin ir Husan je, kaip buvo pavasarį, 
miesteliuose, pietuose nuo Jeru- Kanada Izraeliui pardavė 24 

Sabre sprausminius kovos lėktu
vus; Prancūzija — 24 Mystere 
IV sprausminius lėktuvus.

1 Jungtinės Amerikos Valstybės 
nepriekaištavo Kanadai ir Pran
cūzijai dėl sprausminių lėktuvų 
pardavimo Izraeliui.

žalės.

Pabėgo į laisvę
EISENSTAD, Austrija, rūgs. 

26. — Trys vengrai bėgo į laisvę, 
bet tik vienam pasisekė. Vengri
jos pasienio policija vieną ven
grą nušovė, kitą sužeidę pačiupo. 
Julius Szilaigyi džiaugiasi laisve 
Austrijoje.

Ugnį sustabdė
SAN BERNARDIO, Cal., 26. 

— Būriai vyrų šiandien San Ber- 
nardio miške sustabdė gaisrą. 
Miškas degė šešias dienas. Bet 
dar pavojus tebėra, kad miškas 

.gali vėl užsiliepsnoti.

• Penki Jungtinių Amerikos 
Valstybių jūrų kapitonai vakar 
atvyko į Egiptą pagelbėti Nas- 
seriul tvarkyti Suezo kanalą.

• Gen. Gruenther, Šiaurės At
lanto Gynybos organizacijos vy
riausias vadas vakar atvyko į 
Turkiją atsisveikinti su Turki
jos vyriausybe ir kariniais va
dais. Gen. Gruenther išeina į at
sargą.

• Pagyrė. JAV prezidentas Ei 
senhoweris užvakar Peorijoje 
pagyrė Illinois gubernatorių 
Strattoną ir senatorių Dirkseną.

• Grąžinami 2 b laivai. Vakar 
Vokietija dar 24 laivus atgavo, 
JAV ambasada Bonnoje prane
ša. Tie laivai įvesti į naują lai
vyną.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Varšuvos radijas praneša: Lenkijos parlamento rinkimai 

bus gruodžio 16 d. Lenkijos unijos laikraštis „(Uos Pracy“ nusi
skundė, kad nėra kandidatų pasirinkimo. Laikraštis užsipuolė len
kų balsavimo taisykles kaip „nedemokratiškas ir atsilikusias“.

\
— Vakarų Vokietijos kancleris pasiūlė sudaryti visų Europos 

valstybių federaciją, įtraukiant ir Britaniją.

— Kipro salos sukilėliai išsprogdino britų karinį sunkvežimį. 
1 Vienas britas kareivis žuvo, o kiti trys buvo sunkiai sužeisti. Jau 
trečas britų kareivis krito nuo sukilėlių kulkų trijų dienų laikotar
pyje ir lf6-tas nuo kipriečių graikų pogrindžio (Eoka) veiklos. 
Prieš 18 mėnesių kipriečių graikų pogrindis išvystė bombų veiklą 
prieš britus Kipro saloje,

— Indijos premjeras Nehru atvyko į Saudi Arabiją. Nehru 
pirmiausia lėktuvu nusileido į Dharan naftos centrą. Vėliau nuvy
ko į Saudi Arabijos sostinę.

— Nauja Vakarų Vokietijos karinė aviacija dabar turi 16 pi
lotų, kurie gali valdyti sprausminius lėktuvus.

— Pilipinų parlamentarų grupė pareiškė, kad nepasisekė su
sitarti dėl Pilipinų — Jungtinių Amerikos Valstybių karinių bazių. 
Derybos vyko Maniloje.

— Egipto diplomatai nori sužvejoti Kubos, Peru ir naciona
listinės Kinijos balsus JT Saugumo taryboje. Bet Kinija yra šalta 
Egipto atžvilviu, kai Egiptas pripažino komunistinės Kinijos vy
riausybę. Britanija irgi pripažino Peipingą daug seniau. Prancū
zija nepripažino komunistinės Kinijos.

— Dag Hammarskjold, Jungtnių Tautų generalinis sekreto
rius, pasišaukė keturių didžiųjų ambasadorius, Jordaną ir Izraelį 
svarbiam pasitarimui, ryšiumi su kolomis tarp izraelitų ir jorda
niečių.

Izraelio kareiviai paleido
keršto šūvius į jordaniečius

JERUZALE, Izraelis, rūgs. 26. — Izraelio kareiviai paleido 
keršto šūvius į Jordano armijos ir policijos postus. Trečiadienį 
pranešta, kad izraelitų kulkos užmušė 50 jordaniečių.

Izraelio armijos ir užsienio rei- --------
kalų ministerija aiškiai pasakė, Komunistu būreliai 
jog Izraetlio kariai užpuolė Jor
dano karius,'kad juos nubaustų 
už jų karinius žygius prieš iz
raelitus.

Izraelitai nuėjo į Jordaną ir 
ten apšaudė jordaniečius karei- . , ... .
vius, kad jie daugiau nebeitų ji”1’11* 1M7- 195°
Izraelio teritoriją "“V* buv° FBI P^.gurrų

Izraelio vyriausybė užsidegė, P“'\9t“ ' t"“**; ™k9r Iš

kerėtu po to, kai jordanietis ka- 
reivis praėjusį sekmadienį nužu-

Yale universitete
NEW HAVEN, Conn., rūgs. 

26. — Televizijos taisytojas, bu
vęs Connecticut valstybės komu-

dė keturis civilius ir 18 sužeidė. 
Be to jordaniečiai vieną moterį 
nužudė ir pagrobė traktoriaus 
vairuotoją. Tai įvyko trijų dienų 
laikotarpyje.

Izraelitai buvo užpuolę Hus- 
san kareivių ir policijos stovyk
las. Čia krito apie 50 jordaniečių. 
Ir paskui izraelitai kareiviai grį
žo namo.

Hussan yra Jordano teritori
joje, 2*/žj mylios pietuose nuo de
markacijos linijos ir šešios my
lios pietryčiuose nuo Jeruzalės.

Izraelio ministeris pirmininkas

tarp Yale universiteto studentų 
buvo nuo 15 iki 20 komunistinių 
būrelių.

Harold Mosher, 30 metų, apie 
tai pareiškė priešamerikietiškos 
veiklos tyrinėjimo komitetui.

pasakė: Jungtinės Tautos negali, lingoje.
apsaugoti Izraelio nuo arabų, ta
da Izraelis ir atgaivino Senojo 
įstatymo dėsnį: akis už akį, dan

tis už dantį.

Atominiai ginklai
ADELAIDE, Australija, rūgs. 

26. — William Penney, Britani
jos atominių ginklų išbandymo 
viršininkas, vakar pareiškė, kad 
atominių ginklų išbandymas ati
dėtas vėlesniam laikui. Mat, oras 
nepalankus bandymams. Atomi
niai ginklai bus bandomi Mara-

• Valstybės sekretorius Dul
les įsitikinęs, kad Egiptas negali 
laimėti kovos Suezo kanale. 
ČJuna5H~mhčOoiųO$Oid
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Red&guoja JONAS SOLICNAS ir VACLOVAS KLEIZA 
Medžiagą siųsti: VACL. KLEIZA, H08 Nevada Str., Urbaiia, Illinois

DIEN KASUS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

Įlanką su Vezuvijum. Laivukas 
i nunešė mus i Capri salą.

ŽVILGSNIS ATEITIN tė pareigomis. Sveikiname jų. jūsų paramos sunkiai atliks sa
Spalio mėn. paskutinis sek-'Veskite studentus at-kus pir

myn darbingu ke'iu. šie metai 
iš mūsų reikalaus daug aukos 
ir darbo. Neabejojame, jog Cen

Ketvirtadienis, rugsėjo 27, 1956
«• ---------------- -Z=Z.-—

Ateitininkų ideologiniai kursai Italijoje
Paskutinę savaitę 

ateitininkų kursuose 
kun. dr. Kazlauskas

Europos Į mus, praplaukti Marko Polo na- 
pradėjo I mus ir garsųjį kalėjimą su švi- 

paskaita niniais stogais. Deja mūsų gon-
“Bažnyčios socialinė dinamika”, i dolininkas nieko nedainavo, mat 
Popiet girdėjome prof. Grinių ir už tai reikia užmokėti. Per
kalbant apie “Lietuvos stipry- sikėlėme dar į Lido, tai ta sala,

Nuvykome ir j garsųjį Pom-' madienis yra skirtas Kristaus 
pėjos miestą, kurj Vezuvijus I Karaliaus šventei. Tai yra atei- 
šimtm. jk> Kr. užvertė ir moksli1 tininkijos šventė. Visi vienetai 
ninkai dabar pamažu atkasa, jau dabar turi pradėti galvoti, tro Valdyba bus.visur pirmose 
Ėjome siauromis gatvelėmis pro kaip tinkamai paminėti šią šven eilėse. Tas užsidegimas ir entu- 
ųamus, kur prisegti skydeliai su tę. Neabejojame, jog paskiros į ziazmas, su kuriuo pradėjote 
v...... “!........... ....................................................................— ss-i-n-A- darbą tegul neužgęsta, bet švie-buvusių savininkų vardais. Pom sąjungų valdybos išsiuntinės a- 
pėja buvo didžiausias kelionės titinkamus aplinkraščius šiuo 
pergyvenimas: ji priartino ro- reikalu.
menų istoriją daugiau, negu vi- —o —
si vadovėliai. Kalėdos ne už kalnų. Su jo

mis jaunimui ateina ir atosto
gos. Kaip ir kiekvienais metais,Vatikano mušėjuje

DR. J. J. SIMONAITIS
vo užsibrėžtus uždavinius. Pa-Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

'dėkite jai, nes tik bendromis Naujas adresas: 4255 W. 63rd St.
, I Ofiso tel. KEllance 5-4410

(Nukelta į 5 psi.) į. Rezid. telef. Gltovehill 0-0017
valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m.

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

Ofiso tel. CLiffside 4-2890 
Rezidencijos: LAfayette S-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 VVest 47th Street 
(Kampus 4 7 (ii lr Henultage)

VaJ.: nuo 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., Išskyr. sek.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir ChlrangP) 

tCDlklV IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALIMTS

7156 South Westorn AvenM
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad.. antrad., ketv. lr penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. lr nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. P. p. Šeštad. 11 
vai. ryto Iki S vai. poiet.

Ofice tel. RE. 1-H48 
Res. tel. VVAlbrook 5-3744

čia per visus metus. Studen
tams ateitininkams norime pri
minti, jog Centro Valdyba be 

Tel. ofiso HE 4-0099, rez. l»lt 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

taip ir šiemet, atostogų metu 
įvyks įvairūs suvažiavimai, kur 

jų. ropiet ateitininkai padarė sai, stovyklos. Jau dabar pats
vizitą Lietuvos atstovui prie Šv.į laikas pradėti apie juos galvoti; Šeštadieniais nuo i iki 4 vai. p. p 

išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

Liepos 28 d. aplankėme Šv. 
Petro baziliką ir Vatikano muzė- 

Popiet

Sosto Girdvainiui. Vąkare vysk.: ir jiems ruoštis. Taupykime cen
Padolskis nupirko visiems gim- tus, galvokime, kaip geraiusiai 
nazistams biletus į Verdi operą galėsime prisidėti prie paren-i 
“La Traviata”. Kaikuriems mū- gimo programos. Siųskime ša
šų tai buvo pirma opera, kurią vo pasiūlymus ir mintis sąjun-
teko matyti ir girdėti. , gų valdyboms. Joms bus leng-i _______ ________

Kitą dieną apžiūrėjome dožų Apžiūrėjome Kaliksto kata-įviau orientuotis, besiruošiant ir Yai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-4 vai. 
rūmus, muzėjų ir šv. Morkaus kombas, Šv. Povilo bažnyčią įr beplanuojant Tik bendromis jė ^la^uryto^tu1 TrečU‘ 
bažnyčią, kuri auksinėmis mo- trapistų vienuolyną. Lankėme §omis pajėgsime savo atosto- —  
zaikomis išklota. Deja laikas Tivolį, kuriame yra didelis fon- Sas praleisti tinkamiausiai, nau-
1________ _____________________________ — A - 1 _ rii m n v. rv 1 1 1vv lt w lrn wv t rt 11 rv t t

kuri skiria Venecijos lagūną 
nuo jūros, ten yra prabangūs
viešbučiai ir. paplūdimiai.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES LB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

•322 So. VVestern Avenne

laiku ausltarus 
Ofiso telefonas: PR 8-3929 

Re® telef. \\ Albrtx>k 6-5070

Tet oflao YA. 7-5557, rea. RE. 7-4944

DR. FRANK G. KWINN
(KVIE01N8KAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1061 Weat 47th Senei

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo > 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:80 
Uždara treč. visa diena lr šeštad. vak.

bės istorinius pagrindus”.
Liepos 16 d. buvo skirta iš

kylai į Dolomitus. Gatvė aplink 
Dolomitus yra siaura ir siekia 
vietomis 2,000 m augščio. Nu
vykome ir į Cortina d’Ampezzo, 
paskutinės žiemos olimpiados 
vietovę — tai ištisas viešbučių 
miestas.

Prof. Grinius skaitė antrą pa
skaitą “Ateitininkų inttligentiš- Pasie^ėme.

kūmas ir profesinis pasiruoši- norencija yra pilna 
mas. Kursantus aplankė vysk.
Padolskis..

Iškilminga akademija 
Ekscelencija atlaikė gedulin

gas šv. mišias už žuvusius tė
vynėje. Prof. Z. Ivinskis po to 
supažindino mus su organizaci- 
cijos praeitimi savo paskaitoje; so statybos pavyzdį. 
“Ateitininkai nuo įsikūrimo iki 
1940 m.”. Vėliau mokyt. V. Nat

buvo ribotas ir reikėjo skubėti į1 tanų parkas.
Florenciją, kurią tik temstant Liepos 31 d aplankėme dar

Vilią Borghesę, labai įdomų mu- 
meno zėjū> kuriame sukrauti gražiau- 

turtų, ten ~yra garsūs Mykolo jsl., Bernini skulptūros pavyz- 
Angelo antkapiai ir Dovydas, o ^iai.
Uficijų muzėjus turi brangiau- Ir vėl namie
šių Botticelli, da Vin^i ir Rafa- Viskas atrodo dabar kaip gra 
elio paveikslų. Florencija turi žus sapnas, nes, grįžę j stovyk- 
didelį Palazzo Vecchio, senųjų, las ir kasdieniškumą, negalime 
miesto valdovų rūmus, renesan- tikėti, kad ir mes buvome šiaip 

tik turtuoliams prieinamoje Ita
lijoje, bet margos vėliavėlės virš

dingiausiai ir linksmiausiai 
Chicagoje spalio mėn. įvyks'

net du dideli ateitininkiški pa-! 
rengimai: tai Korp! Kęstutis 30 
metų jubilėjus ir ta proga ruo
šiamas bąlius, bei Korp! Šatri
jos šventė. Pirmasis įvyks spa
lio 13 d., o antrasis — spalio 
27 d.

SVEIKINAME
Naujoji SAS Centro Valdyba 

jau perėmė pareigas ir pasiskir-

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D61 valanSos skambinti telefonu 
Prospect 4-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. lr 
šeš‘ad.

Res. tel. GRovehilI 6-5003

Vėliau vykome toliau S Ro-
kevičius kalbėjo apie “Ateiti- J m4- Kunigų kolegija priėmė! ja

mūsų lovų bendrabutyje karto- 
skambius vietovių vardus

TSLSS
A R

ninkus dviejų okupacijų metu ir 
tremtyje”.

Gražiai sutikome Brixeno 
vyskupą. Visi išmokome jo him
ną ir juo sutikome svečią. Jo 
Ekscelencija tarė mums žodį ir 
kalbėjosi dar su kiekvienu at
skirai. Jis pasiklausė mūsų dai-

mus lietuvišku vaišingumu. Pa- Tirolis, Venecija, Roma, Pom- 
sistiprinę vykome prigrūstu au-| p3ja Sorentas. Viskas buvo tik-

ŽINOTE —O

tobusu į Castelgandolfą. Ten rovė. 
laukė milžiniška minia pamatyti 
Šv. Tėvą. Mes buvome tarp tų į 
laimingųjų iš viso pasaulio, ku
rie galėjo į didelį kiemą įeiti pro 
margus popiežiaus gvardinin- 
kus. Minia susirinko visą valan-

Rimvydas šliažas

nelių, kurias taįp gražiai ves 
davo kun. Šileika, ir mes jautė- ids*. ?ries audiencijos pradžią. Į-

me, kad radome 
naują draugą.

musų tautai'
r* zt i

vairiausiomis kalbomis suskam-i 
bėjo giesmės ir šūkiai. Pagaliau

. . , . . . atsidarė balkono druys ir pasi-
Liepos 21 d. susirinkome is-1i , j ••• , rodė balta figūra — popiežius,kilmingai akademijai. Castel- Ilgai truko, kol žmonės nurimo. 

Šv. Tėvas pasveikino susirinku
sius keturiomis kalbomis ir iš-1 
vardino jam įteiktus vardus at- Į

, ... . . .ėjusiu grupių. Mus išvaridno*
Dovydaičio gyvenimą ir asme- , ™ j ,u r t ■ , • , -x- vokiškai, mes su vysk. Padols-nybę. Prof. Ivinskis skaitą pa- . . „ ■ ■ r * 1. .. . - kiu saukėme garsiai valio. Au-
ska.tą apie s, taurųj, žmogų,, popiežiaus pa-
musų organizacijos kūrėją. Per |lo;iviiri;rviii
visus kursus vyko įvairūs kon
kursai, kurių laimėtojai šia pro-

nuovo ir Huettenfeldo ateitinin
kai įnešė savo vėliavas. Moki- i 
nys V. Bartusevičius pradėjo 
programą referatu apie prof.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiimii 
Visi Pittsburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA
Pittsburgh’e Lietuvių

Katalikų Radijo Programų
ik »<

— vadovaujama — 

Lietuvos Vyčių Pittšburghe 
JI TRANSLIUOJAMA 

Kiekvieną sekmadien' nuo 
1:30 Iki 2:00 vai. p. X>.

IŠ STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Visais reikalais kreipkitės šiuo adre 
Įsu: LITHUANIAN CATHOLIC HOUF. 

Radio Station WLOA. Braddock. Pa

kad galite įsigyti:
Radiją ................................... nuo $12.5Q
Televiziją . v.. ............... nuo $89.00
Fonografą ............................ nuo $17.50
Vokišką radiją ....................nuo $55.00
Hi-Fi fonografą................. nuo $79.00
Dulkiasiurbli u .'.............. nuo $45.00
Elektr. skutimosi mašinėlę — $14.95 
Elek.tr. laikrodi (žadint.) nuo $3.95
TV anteną ............................ nuo $2.50*
ir daug kitų clckt. reikmenų už že
mas kainas. ,

Viskas garantuojama

PlTCLtvision
[sales- Service)

Sav. Inž. A. SEMENAS

3321 S. Halsted — CLiffside 4-5065

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

<701 South Damen Avenne 
(Kampas 47-tos tr Damen Ava.)
VaJ. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. lr kitu laiku pagal sutartj. 

Telef. ofiso IzAfayette 3-6048
Rez.: VVAlbrook 5-3048_

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 7 lst Street 
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-b, treč. lr šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEYieiŪF
•GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•317 Sonth Weatem AvenM
Chicago 29, IU. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas RF.publIc 7-4900 

Rezidenciją.:,,; |U(thvęhlU 6-8141

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:30 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

* Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0036

Rezidencijos tel. BEverlr 8-8244

laiminimu.

Neapolis ir Pompėja
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ga buvo apdovanoti knygomis. 
Aktyviausias kursantas buvo 
mokinys E. Vasiliauskas, ku
ris laimėjo 3 konkursus.

Lankome meno centrus
Nuvažiavome į Veneciją. Bu

vo nepaprastas įspūdis matyti

Dauguma liko pamatyti Ro
mos senienų, o dalis važiavo to
liau į Neapoli. Ten matėme 
daug skurdo ir mažų vaikų, ku
rie kaip mažos beždžionės kabi
nasi prie tramvajų. Iš Soren- 
to pusiasalio turėjome gražiau- 

jūroje stovinčias įstaigas ir rū-lsią reginį į pasakišką Neapolio

JONAS GRADINSKAS
STOGO ANTENA NEMOKAMAI,

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

2512 W. 47tw St Tel. FRontifr 6-1998
I)u M on t, RCA Victor, GE, Zenith ir kiti

L

Chicago Savings and Loan Assoeiation naujai 
statomas namatf, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti | 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 
Opening, įvykstantį 1957 m. 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 dan- 
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir- - ’T-T- —’• ' T ’ ■ ■ Z
tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupyto jut visada Išmokėjo lr Išmoka aukštesnius dividendui 
Ir teikia peiningesnius ir naudingesnius patarimus. ,

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 32 metus, visada išmokėdavo taupytojams visas taupy
mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena is nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iškeičlant čekius, apmokant šeimų sąskaitas Ir atliekant kito 
Idan pinigines operacijas.

Chieago Savings h-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet., tvarkoma,, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,000,0041 
Kviečiame visus pas inus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji tolihu gali taupyti laiškais — atsiklauskite.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 South Westem Avenue Tel. GRovehilI 6-7575 Chicago,Illinois

CURKEMLY — AUKiCIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID LP INVESTMENTŲ SRYRIALS.

Tel. ofiso PRospect 6-2240
Pltospcct 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. Wood Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHOftURG® 

Office: 10748 South Michigan Ave. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 ▼. v., 
Išsklrus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Oflao — PTOlmaa 4-6744 
Buto — BEverly 8-3946

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS L1GO« 

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

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

* 4253 S. Whipple Straet
(Arti Archer Ave.) 

Valandos: nuo 10 iki 12; ?—0; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

I.Afuyette 3-4949 
I Namų — CEdarcrest 3-7 786

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 North VVaeker Drlve 

(Civio Opera House, kamb. 858) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntraI 6-2294 
6002 West ii!th Str., Cicero 

VaJ. kasd. 5—8, šeštad. 1—8 
Tek TOwnhall 3-0959 

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

DR. VYT. TAURAS.
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

■PEC. MOTERŲ LIGOS 
OfteM lr rezid.: 2410 W. 5lst 8t 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-6571 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antri, 
Trečiad. lr Penktad. 8-9 vai. vak. U

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet. * 

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

•255 South VVestern Atomu 
VAL kasdien 2—4 p. p. lr 7—9 vak.

Trečiadieniais, šeštadieniais lr 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. YALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAI 

8267 South Halsted Street
VaJ. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tek ofiso PRospeot 6-94OO
Rezid. PKospect 6-9404

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlūtfi)

GYDYTOJA IR CHIRURGU 
6248 South Kedzie Avenne

Vai. kasdien 1-2 p.p. ir nuo 6-8 vak 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai, 
lr kitu laiku tik susitarus.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

Kasdien 8—7 vai. vak. Šeštad. auo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2417 
W. 62nd St., tel. Republic 7-8818.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAI 

1407 So. 49th Ck, Ctoera 
Kasdien 10-12 vai ryto lr 8-8 vaL 

vak. šeštadieniais 14-L
Trečiad. uždaryta

Ofiso lr buto tel. OLymplo 8-1881

TeL ofiad VI. 7-0600, rez. RE. 7-6867

DR. BR. GAIŽIUMAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Bpeo. moterų ligos ir akušerija) 

4055 zVrcher Ave.
Kampas Archer ir California Ava. 

VAL.: 2—4 ir 6—8 v. p. v, 
šešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius

Ofiso telef. YArds 7-1184
Rezidencijos — 8Tewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
'kampas Halsted lr 85-ta aatvl) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAJbrook 5-2670
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. lr šeštad. pagal sutartj 

Tai. ofiso PR. 6-8838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weat 63rd Street

VAL.
iki 9

Ofiso telefonas — Bishop 7-8485
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubUs 7-2290
SPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

▼AL.: Pirm., antr.. Ketv.. penkt.
nuo 9 tkl 11 ryte ir nuo 6:1)0—8:00. 
šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. lr 
kitu laiku susitarus telefonu.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis; pritaiko akinius, 

keičia stiklus lr rėmus.
4456 So. California Ava, Ohicago 

šaukite VArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 Iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto Iki 4; trečiad. ir aekmad 
tik susitarus.

kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:80 
vai. Trečiad. Ir Šešt. uždaryta

Telefonas GRovehilI 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTU

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9-—12 Ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 VVest Marąuette Rd.

Telefonas REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 Weat 59th Street 

VAL, 1—4 popiet, 6:30—8:80 rak 
Trečiad. pagal sutarti 

Tek oflao lr huto OLymplo 2-414#
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 VV. 15th St.. Cicero 

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

Butas 1526 So. 44tb Ave. 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepta, šaukite KUdzIe 8-2888

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

4146 S. Archer Ava.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:10 V. 
vak pirm., antr.. ketvlrt. 8^8:8* v.

Tel. ofiso TA 7-4787, rea. PR 4-148-.

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 8. Ashland Ava. (kamb. 911)
Vai. auo 2—4 lr 4—8: trečiad.. šeš 
tad. ir sekmad. tik pagal sutartj. 

Jeigu neatsilieps vlršinlnštl telefonai
šaukite Ml(lway 3-0001

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 8-0748

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted lr 81-mos gatyląf 

Prllmimo 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 VVest Marąuette Rd.
VAL. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6658

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

TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-8668
Rezid. 6600 S. Arteslan Ave.

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; S—9 v. f,

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAI 

▼trš 86 metų patyrimo
Tel. V Artis 7-1829 
Pritaiko akintu 
Kreivas akis t

Ištaiso. j
Ofisas lr akinių dirbtu v#
756 VVest S5th Street 

▼ai nuo 10 iki 3, nuo 6 Iki S, tre- 
čiad nuo 10-12. peuktadten) l«-> t» 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

v irs zn

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų Įtempimą, kurui 

yra priežastis galvos skaudšjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karAčlo, 
Atitaisau trumparegystę lr toltregys- 
tę. Prtrenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
t mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenue 
TcL VArds 7-1378 

Vai. 10:80 Iki 7 v vak. šeštad. 10:lt 
Iki 6 vai. Sekm. lr treč. uždara.

W P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopcdas - Protezlstas 

Aparatal-Protezal, Med. ban
ą dažai. Spec. pagalba kojom 

(Arch Dupporta) tr 4.L
Vai.: 9-4 (r 6-S. šeštadieniais 9-1. 

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 
8850 W. 63rd St. Chicago 24, IU. 

Tel. PRospi-ct 6-5084.
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JAPONŲ SOVIETŲ SANTYKIAI

otcnkaatts dkaūoab, cktcaoo, nttHton 

TITO VAIDMUO
K. MOCKUS, Boston, Mass,

Japonijos liberalų — demokratų vyriausybė turi naujų rū
pesčių. Paskutiniuosiuose rinkimuose kairysis sparnas buvo lai
mėjęs kiek daugiau balsų. Buvo baimės, kad kituose rinki
muose jie dar daugiau balsų gaus ir daugiau savo žmonių pra
ves j parlamentą.

Neseniai Japonijos užsienio reikalų ministeris Mamoru Shi- 
gemitsu vyko į Maskvą tartis dėl sudarymo taikos sutarties 
su Sovietų Sąjunga. Pasitarimas baigtas visišku nepasisekimu.

Lankydamasis Maskvoje, Shigemitsu patyrė japonams ne
malonų dalyką, kad sovietai dar ir dabar nenori kalbėti apie 
grąžinimą Japonijai Etoforu ir Kunashiri Kurilų salų, kurios 
tebėra bolševikų okupuotos nuo II Pasaulinio karo. Ir tai la
bai rimtai pažeidžia japonų garbę. Juo labiau, kad premjero 
Hatoyama partija ir praėjusius rinkimus laimėjo ta viltimi, 
jog jam ir jo partijai pavyks atgauti šias salas.

Etoforu ir Kunashiri salos yra 25 mylios j šiaurę nuo svar
biosios Japonijos salos Hokkaido. Etoforu artimiausias punk
tas yra tik viena ar dvi mylios atstu nuo Japonijos kranto.

Nors šios salos yra tik tyrlaukiai, tačiau Japonijos gyny
bai ir žvejybai yra labai svarbios. Be to jos visuomet yra bu
vusios neginčijama Japonijos dalimi. Jos nepriklauso prie tų 
pirmiau Japonijos turėtų žemių, kurių japonai atsisakė San 
Francisco sutartimi 1951 metais.

. Kremliaus diktatorių užsispyrimas yra visai suprantamas. 
Jie būtinai nori išprookuoti Hatoyama vyriausybės sugriuvi
mą. Turėdama tai galvoje, Japonijos vyriausybė turėtų elgtis 
priešingai: ne pataikauti sovietams, bet į jų griežtą laikyseną 
atsakyti tokiu pat kietumu ir griežtumu. Dabar labiau negu

Graikijos atvejis II
Kai 1944 m. pabaigoje vokie

čiai pasitraukė iš Graikijos, 
ten tuojau kilo pilietinis karas 
tarp nepriklausomybės šalinin
kų ir rusų komunistų agentų 
suorganizuotų partizanų. Pats 
senelis Winston Churchill, ta
da buvęs britų premjeras, ne
galėjo švęsti Kalėdų ir turėjo 
skristi j Atėnus, kad ten suras
tų būdą bent laikinai prislopin
ti pilietinį karą ir sustabdyti 
rusų įsigalėjimą. Kai vieną vė
lyvą vakarą susirinko abiejų 
kariaujančių pusių atstovai į 
derybas, prieš įeidami į posė
džių kambarį jie buvo susitarę 
palikti ginklus prieškambary. 
Asmuo, kuris tuos ginklus pri
iminėjo, nesunkiai pastebėjo, 
kad ant abiejų pusių atstovų 
atsineštų ginklų buvo tie patys 
britų arba amerikiečių gamy-

bet kada kiekvienam japonui turėtų būti labai aišku, kad bet, bos ženklai. Tai buvo pasėka 
vakariečių nusistatymo nebe
daryti desanto į Balkanus, tik 
tiekti ginklus visiems, kurie ko
vėsi su vokiečiais. Iš Vidurže
mio jūros tuos ginklus buvo 
ne taip sunku pristatyti ir jų 
gerokai gavo ir graikai, ir jugo
slavai, kurie nebuvo kapitulia
vę nuo pat vokiečių invazijos 
pradžios 1941 m. pavasarį. Ju
goslavų' partizanai taip pat bu
vo dvejopi. Vieniems vadova
vo gen. Michailovič, vėliau ju
goslavų komunistų likviduotas, 
kitiems — senas ir prityręs ko
munistas Tito, kurio tikra pa
vardė buvo Josif Broz, kilęs iš 
Kroatijos ir pasivadinęs Stali
no pavyzdžiu maršalu.

kokių ryšių užmezgimas su Sovietų Sąjunga Japonijai jokios 
naudos neatneš.

Juo greičiau bus suprasti bolševikų kėslai, juo mažiau ja
ponų kryps į kairę rinkimų metu. O šito krypimo j kairę la
biausiai buvo baiminamasi.

Komunistai jau seniai planuoja Japoniją pasigrobti savo 
kontrolėn. Jie viską darys, kad tik apsunkintų jos ekonominį 
gyvenimą, kad kurstytų gyventojus prieš valdžią.. Kremlius ir 
su Shigemitsu buvo nesukalbamas vien dėl to, kad gyventojams 
būtų pagrindo niršti prieš savo vyriausybę, kad anksčiau ar 
vėliau ją nuvertus būtų prakirsti keliai komuunistams į viso 
krašto kontrolę. Jei jiems tai pavyktų, tada lengvai įsigalėtų 
visuose Tolimuosiuose Rytuose. Iš ten planuotų ir kitus agre
sijos žygius Pacifike, kad ir Jungtinėms Amerikos Valstybėms 
galėtų iš ten pagrūmoti.

Ike ir Maskva

Kas tas Tito?

Tai kroatų šaltkalvio iš Za
grebo priemiesčio sūnus, pats 
jaunystėje tuo pačiu amatu 
vertęsis. Pirmam pasauliniam 
kare mobilizuotas į ausėro- 
vengrų kariuomenę ir iš jos pa
sidavė į rusų nelaisvę. Ten in
ternuotas sulaukė bolševikų 
revoliucijos ir išleistas iš be
laisvių stovyklos įsijunjė į rau
donarmiečių eiles. Matyt stip
riau pasireiškė, nes po to buvo 
įstatytas Maskvoj į komunistų 
vadų mokyklą ir ją baigė. Ko- 
minterno išsiųstas į gimtąją 
Jugoslaviją, ten organizavo ko
munistus ir tuometinės valdžios 
buvo kelerius metus kalintas. 
Ispanijos pilietinio karo metu 
buvo Ispanijoj ir ten vadovavo 
Balkanų daliniams. Prieš ant
rąjį pasaulinį karą vėl atsirado 
Jugoslavijoj ir ten gana sėk
mingai organizavo ginkluotus 
dalinius kovai su vokiečiais, 
tam išnaudodamas pasislėpimui 
patogius Balkanų kalnus. Ju
goslavija karo pabaigoje liko 
jo kontroliuojamos kariuome
nės žinioj ir rusams ten nebuvo 
pagrindo įžygiuoti su stiprės-, 
niais daliniais.

Pirmais pokario metais Tito 
grojo pirmuoju smuiku naujai 
atkurtam Kominteme, šį kartą 
jau Kominformo vardu. Tos 
organizacijos sostinė buvo Bel
gradas.

Tito turėjo savų ambicijų ir 
politinio realisto gabumų. Jis 
pradėjo gana savarankiškai

PREZIDENTAS IR GYVENTOJAI

Prezidentas Eisenliouer niaAina važiuoja per Boone, Ia., miestą ir 
nuoširdžiai sveikinamas miesto gyventojų. (INS)

--------------- ——

nio apsukrumo įgijęs raudona-, dį. Tai Tito. Išjęs nelengvą gy-
sis politikas ir toliau jieško ke 
lių išeiti į platesnius vandenis 
tarptautinėj politikoj, įgyti 
daugiau svorio. Užtat jo idėji
nis ryšys su Maskva ir toliau 
palieka Maskvai jį visdėlto ne 
visai patikimu. Pagrindinė ne
santaikos priežastis yra toji 
pati Balkanų santarvė, dėl ku
rios savo laiku pateko į Stali
no nemalonę garsus bulgarų ko
munistas Dimitrovas ir turėjo 
būti likviduotas drauge su eile 
kitų tokios santarvės šalininkų. 
Tito tada išsisukęs nuo Stalino 
persekiojimo ir dabar prisakęs 
daug gražių žodžių rusų komu
nistams, vėl mėgino atgaivinti 
Balkanų santarvės idėją ir įti
kinti rusus, kad atiduotų jo 
tiesioginei įtakai rusų turimus 
satelitus Balkanuose — Bulga-

............................... . , riją, Rumuniją, Albaniją, o gal
elghs Aadujjr užsieny ir suffl-Į net Vengriją SlUs dalykaSi žl.

noma, sukėlė piktos reakcijos
Washingtono politiniuose sluogsniuose vis dar tebekalba

ma apie galimybes prez. Eisenhoweriui vykti į Maskvą. Kai
kurie diplomatai iš anapus geležinės uždangos visai drąsiai 
tvirtina, kad pakvietimą vykti Maskvon yra prisiuntęs Eisen- 
howerio “draugas” maršalas Žukovas.

Pirmoj vietoj mes netikime tvirtinimams, kad Eisenho- 
weris ir Žukovas būtų taip jau geri draugai. Tegul jie po karo

Graikijoje tada pavyko su
lipdyti koalicinę vyriausybę ir 
kiek pristabdyti pilietinį karą. 
Bet vėliau tas karas kilo iš nau
jo ir jau reikėjo žinomosios

ir susitiko keliais atvejais Europoje, bet kaip jie galėjo susidrau- Trumano doktrinos bei gabaus
gauti, jei vienas jų visai nemoka angliškai, o kitas — rusiš
kai. Be to būtų didelis pažeminimas ir Prezidentui ir Jungti
nėms Amerikos Valstybėms, jei p. Eisenhoewris priimtų Žukovo 
pakvietimą. Tai būtų didesnis sukomplikavimas tarptautinės 
padėties ir pagilinimas bolševikų pavergtųjų tautų žaizdų.

NORI ŠV. TftVO PRITARIMO ko būtų padarytas galas liūdnai
KOEGZISTENCIJAI

“Ost-West Kurier” (š. m. rug 
sėjo 1 d.) straipsnyje “Dievas 
stipresnis už Kremliaus stabus” 
rašo: z

“Į koegzistencijos propagan
dos planą Kremlius įtraukė 
ir Vatikaną. Augščiausias Ka
talikų Bažnyčios autoritetas tu
rįs būti įtikintas, kad Maskvos 
norai taikingai sugyventi su lais 
vuoju pasauliu esą ‘nuoširdūs’. 
Ateistinė ‘ kulturkampfiška’ vals 
tybė nesivaržo savo užsienio 
politikoje pasinaudoti net mora
liniu Bažnyčios autoritetu.

Norėdamas oficialaus kontak
to su Vatikanu, kurio vengė 
nuo Leinino laikų, dabar Krem
lius griebėsi neįprastų priemo
nių. Akredituoti tam tikrai vie
tai diplomatai gali mandagiai 
pasikalbėti, bet šituo būdu ne
atliekami valstybiniai aktai, ta
čiau sovietai pabandė ir šį kelią, 
kuriame glūdi Pagidajevo ir 
Fiettos susitikimo sensacija Ro
moje. Kontaktą Romoje paly
dėjo sovietų ir Vatikano kon
taktas Paryžiuje ir ankstyves
nės italų patikėtinių kelionės į 
Sovietų Sąjungą. Romos žinių 
agentūrų “Dies” ir “Nuova Ste- 
fani” paskelbtomis informaci
jomis, sovietų ambasada Pary
žiuje tenykščiam Šv. Sosto nun
cijui pastačiusi pagrindinį klau
simą: ‘Ar būtų galima 1957 me
tais priimti Chruščevą Vatika-

Katalikų Bažnyčios padėčiai už 
geležinės uždangos.

Šituo daug sakančiu atsaky
mu Vatikanas leido suprasti, 
kas jam svarbu, būtent: ne nau
ja scena Maskvos koegzistenci
jos teatre, bet ‘rimtos derybos’, 
‘esminiai potvarkiai’,, kurie krik 
ščonių ir jų bažnyčių likimą 
anapus geležinės uždangos ga
lėtų palengvinti”.

Iš gaunamų laiškų iš Lietu
vos gaunamas įspūdis, kad Mask 
va padarė “atlydį” ir bene vi
sus kunigus iš katorgos Sibire 
paleido namo į Lietuvą. Tai jau 
svarbus žingsnis “esminių, krikš 
čionių būklę lengvinančių po
tvarkių” kryptimi. Ar šis “atly
dys” yra nuoširdus, parodys at
eitis, o tuo tarpu yra faktas, 
kad dauguma kpnigų tremtinių 
yra grąžinti namo, o kas dar 
negrąžintas, to laukiama netru
kus grįžtant. J. Gs.

amerikiečio generolo van Fleet 
pagalbos, kad būtų išgelbėta 
Graikijos nepriklausomybė ir 
kad rusai nebūtų prileisti prie 
garsiųjų sąsiaurių ir prie gero 
išėjimo į Viduržemio jūrą. Se
na rusų iihperialistų svajonė 
prieiti per Balkanus prie Tur
kijos ir jos kontroliuojamų są
siaurių tuo tarpu neišsipildė. 
Bet atrodė išsipildžiusi kita 
kombinacija. Vakarų sąjungi
ninkai dar prieš karo pabaigą 
pripažino Tito vadovaujančiu 
asmeniu jugoslavų vedamoj 
kovoj prieš vokiečius ir jis na
tūraliai tapo Jugoslavijos val
dovu. Karui pasibaigus jis ne
gailestingai likvidavo kitų sro
vių veikėjus, ėmėsi represijų 
prieš religijas, nors tos repre
sijos ir nepasiekė tokio laips
nio, kaip Rusijoj.

pyko su Stalinu. Buvo pa
skelbtas išdaviku, panašiu į 
Trockį. Dėka fakto, kad jo 
krašte nebuvo rusų kariuome
nės, Tito pasisekė atsilaikyti 
ligi Stalino mirties, ’o po to, 
kaip žinome, vėl susitaikė su 
tarptautiniu komunizmu, rusų 
vadovaujamu. Chruščevas su 
Bulganinu atliko savo garsiąją 
kelionę į šių laikų Kanosą — į 
Belgradą ir ten dėjo visas pa
stangas rimčiau suartėti su Ti
to ir tuo pačiu gauti daugiau 
įtakos Viduržemio jūros erd
vėj, nes toj erdvėj jie kaip tik 
rengėsi pradėti didesnio masto 
politinę ofenzyvą šiuo atveju 
labiausiai arabų tarpe. Per 
tuos nesantaikos metus Tito 
pasisekė sueiti į glaudesnius 
ryšius su Vakarais ir gauti jų 
ne tik ūkinę, bet net ir karinę 
nemažą pagalbą.

Jis stojo į Balkanų santarvę 
sykiu su Turkija ir Graikija. 
Toji santarvė ir šiandien tebe
egzistuoja formaliai, nors po 
Tito vizito Maskvoj imta Vaka
ruose vis labiau juo nepasitikė
ti. Šis jau nebejaunas, bet ge-

Maskvoj. Ten tebėra gyvos dar 
caristinės Rusijos svajonės nu
imti mėnulį nuo Šv. Sofijos Ka
tedros Konstantinopolyje ir vie
toj jo pakabinti stačiatikių kry
žių. Stalinas, žinoma, toj vie
toj būtų pakabinęs kūjį su 
pjautuvu, o ką kabintų dabar
tiniai Rusijos valdovai ar busi
mieji jų įpėdiniai gal verčiau 
nespėlioti. Pagyvensim — pa
žiūrėsim. Kiekvienu atveju Ti
to neatrodo jau tapęs šimta
procentiniu Maskvos satelitu. 
Jis vis glaudžia save į vadina
mą neutraliųjų bloką ir šypso
damasis Maskvai tebetiesia 
ranką Vakarams.

Saloninis bolševikas
1952 m. mirė žymus britų 

darbiečių politikas Sir Stafford 
Cripps. Jis buvo dažnai vadina
mas salioniniu bolševiku, nes 
tikrai buvę kairus ir jieškojo 
gerų santykių su Maskva. Šiaip, 
matyt, jis buvo patikimas bri
tų valdžiai, nes praeitojo karo 
metu buvo ambasadoriumi 
Maskvoj. Dabar turime ryškes-

rai fiziškai išsilaikęs ir politi-jnio salioninio bolševiko pavyz-
— 1 >-

ne ?»
Iš popiežiaus pusės esą atsa

kyta į šį opų klausimą, kad Šv. 
Sostas tik tada galėtų imtis ši
to svaraus žygio, jei iki to lai-

ELĖ MAZALAITĖ.

PJŪTIES METAS
ROMANA*

Kunigas — gydytojas
Kunigas Alfred W. Murphy, 

kuris yra baigęs taipgi medi
cinos fakultetą ir turi gydytojo 
•ir chirurgo teises, buvęs laivy
no medicinos karininkas, pas
kirtas New Yorko Katalikų 
Labdaros draugijos Sveikatos 
departamento ir Ligoninių di
rektoriaus pavaduotoju.

Indija eksportuoja už 25 mil. 
dolerių kokoso riešutų.

Daugiau, kaip 50% Antarkti- 
kos dar nėra ištirta.

Arktikos vandenyne yra vie
tų kur gylis siekia 2 mylias.

76 tęsinys ♦

— O, ko jūs seniai nesakėte! Kada tik norit — 
žinoma, kai jis nesinaudoja. — Ji pažiūrėjo į laikrodį:
— Jūs, turbūt, neisite su manim pas siuvėją — nepa
doru vyrams, kurgi. Dar kas nore įkiš liežuvį, kad 
svetimą pačią lydit, ar kad suknias apmokat jai! — 
ji nusikvatojo ir muftos kraštu sutvojo jam per petį.
— Žinote? Paskambinkit — palaukit, kada čia, ni, 
sakysim, šiandien vakare, aš jau žinosiu, kada jam 
bus atlikusi knyga. Gerai? — ji jau traukėsi ir jis 
tebestovėjo, ji matė, kad jis keistai šypso, ir dar su
stabdė ją:

— Ar jūs tikrai neatsimenat, kaip vadinasi auto 
rius? Nore, kaip pati knyga?

— Už ką jūs mane laikote! — sušuko ji juokda
mosi. — Aš tiktai eiles teskaitau. Juk man tokios kny 
gos nereikalingos — aš neturiu jokių religinių prie
tarų. Gal jums dar reikalinga?— sako ji tardomai
— Taip, — mano ji, — velnio gabale, su tavim reikia 
eiti imtynių ir nepasirodyti. — Ji paėjo porą žing- 
nių: — užeisiu pas Natašą, — manė ji, — negrįšiu be 
kokių trijų valandų, kad tas nemanytų tykoti./ Stai
ga ji atsiminė gerą daiktą ir sušuko:

•— Draugas Gustai! — jis sustojo lr Ji piktai pa

venimo mokyklą, jis dabar pa
mėgo gana patogų gyvenimą 
karalių pilyje Belgrade ir vizi
tus pas kitų valstybių valdo
vus. Pasivadinęs Jugoslavijos 
prezidentu, jis atliko eilę tarp
valstybinių vizitų, jų tarpe ir 
žinomą vizitą pas D. Britanijos 
karalienę.

Jo emisarai seniai beldžia į 
JAV valstybės departamento 
duris ir siūlo savo boso vizitą 
pas šios šalies prezidentą. Kas 
žino, kaip bus po rinkimų? Tuo 
tarpu Tito vardas šioje šalyje 
yra gerokai kritęs ir pagalba 
jam taip pat pristabdoma. O 
pragyvenimo lygis Jugoslavi
joje yra dar labai žemas ir val
džiai reikia ką nors daryti. Taip 
šis senas bolševikas, išlaikęs 
savo puošniuose soduose Leni
no statulą net pačiais aštriau
siais konflikto su Maskva me
tais, dabar viešai pagerbia Le
nino karstą Maskvos mauzolie
juje ir demonstratyviai praeina 
nepagerbęs Stalino. Reikia pri
pažinti gudrumo šiam tarptau
tiniam komunistui. Kaip ten 
bebūtų, turbūt istorijoj jis liks

Įvykis, neišaiškinamas 
gamtinėmis priemenėmis
RENNES. — Reno arkivys

kupas kardinolas Roųues nese
niai paskelbė stebuklingu 1953 
ir 1954 metais Liurde įvykusį 
Marijos Luizos Bigot pagijimą. 
Krautuvės tarnautoja Bigot 
1951 metų kovo mėn. buvo iš
tikta ligos, kuri pamažu išsivy
stė į visišką apakimą ir apkur- 
timą. Komplikacijos pasėkoje 
gydytojai konstatavo dešinės 
pusės emiplegiją. Po metų Bi
got nuvažiavo j Liurdą. 1952 ir 
53 metais čia jį pagijo nuo emi- 
plegijos. 1954 metais vėl nuvy
kusi į Liurdą, staiga pradėjo 
girdėti tikinčiųjų, lydinčių švč. 
Sakramentą procesijos metu, 
giedojimą. Grįždama traukiniu 
namo, tą pačią dieną ji atgavo 
ir regėjimą. Remdamasis gydy 
tojų paliudijimais, Reno kardi
nolas Rcųues Bigot pagijimą 
pripažino stebuklingu, pareikš
damas, kad jis įvyko ypatingu 
Dievo veikimu per užtarimą 
Liurdo Dievo Motinos.

Surasta daug priešistorinių 
piešinių

Sakaroje, Tassili kalnyne, 
viena prancūzų ekskursija at
rado 10,000 priešistorinių olų 
piešinių. Ekskursijos vadovo 
prancūzų etnologo Henri Lhote 
nuomone, atrastas turtingiau
sias priešistorinis muziejus. 
Spėjama, jog tie piešiniai nu
piešti 800—200 metų prieš Kr. 
Didžiausias piešinys, turįs 6 m. 
augščio, vaizduoja afrikietišką 
dųevą. Lhote su asistentais nu
kopijavo 400 freskų, kurių ben
dras plotas siekiąs 700 kvadr. 
m. Lhote priklauso Sakaros Ty 
rinėjimo institutui, esančiam 
Paryžiuje.

Sukomunistinimas nuosavy
bės nepašalina socialinių netei
sybių, o tik suveda išnaudoji-

tėvu daugiau rafinuoto ir suna- mą į mažesnį rankų skaičių.
cionalinto komunizmo, kurio 
tolimesnės raidos liudininkais 
mes dar tikimės būti.

Misijų paroda
Philadephijoje spalio 7-14 d. 

ruošiama misijų paroda, pava
dinta—Vistorama. Numatoma, 
kad ji sutrauks apie 400,000 
žmonių. Dalyvaus ir du kardi
nolai: ištremtas iš Kinijos kar
dinolas Tien ir New Yorko kar
dinolas Spelman.

41 tikybos mokytojų
ruošimo centras

Los Angeles vyskupijoje stei
giama 41 tikybos mokytojų ruo 
Šimo centras; naujai paruošti 
mokytojai padės katekizuoti vai 
kus.

Jaunimo savaitė
JAV katalikai ruošia jauni

mo savaitę, kuri bus nuo spalio 
28 d. iki lapkričio 4 d.

Fulton Sheen

GERIAUSIOS

net 88 ženklais raSomos mašinos su 
visada naujausiais patobulinimais. 
ROYAL didžiausia firma pasauly. 
Jums pagamins kokiu tik norite rai
dynu Jūsų pasirinktu stilium.

Kaina $69.95 ir aukščiau.
4-J1 šimtinė baigiama siuptinštl

užsisakantiems. Pranešę adresą, dy
kai gausite smulkias informacijas lr 
paveikslus per:

Klauskite informacijų —
1682 Broad St, Harford 6, ComL* 
kuris “Draugui” žinomas, kaip 
sąžiningas asmuo.

galvojo: — jau tu manai, kad aš apsigalvojau. Grįšk.imes. Naujas ordinas. — Ir ji pajuto, kad jai sudie- 
grįžk, gyvate, tu!—ji juokėsi linksmai kai jis ėjo at-, gė, kaip tiktai toje vietoje, kur jai turėjo būti užka-
gal į ją, — reikia palaikyti tave prispaustą’ į praski- 
lą, kad nejudėtum, — manė ji, ir kai vėl stovėjo prie
šais, ji tarė rimtai: — Jūs žinote, kur Mykolas iš
vyko?

Ji matė, kad jis nežino ir negalėjo susilaikyti ne
pasityčiojus :

— Ar jie slepia nuo jūsų tokius svarbius daly
kus? Juk tai retas įvykis! — Jis žiūrėjo, laukė ir 
nesuprato, matė Olga, ir lėtai nutęsdama pasakė: 
— Uždaryti savo parapijos bažnyčią. Jis išvažiavo 
vakar vėlai, kaip tiktai gavo žinią —--------- Ji nu
tilo, nebuvo reikalo daugiau aiškinti, ji matė, kaip 
pribloškė draugą Gustą ir tai, kad jis nežinojo, kas 
vyko jo paties įstaigos įsakymu — ir tai, kad to
kiam darbui skirtas tas, kuriuo jis nepasitikėjo — 
ji skonėjosi šita veido išraiška. Dabar ji galėjo nu
sisukti ir nueiti, jis nedrįs ką nore daryti.

Bet eidama ji juto, kad netiktai ji sustabdė aną, 
bet ir pati save — lyg ir jinai iki šios sekundės ne
žinojo, kad vyras išvažiavo tokiam darbui, kokį ga
li drįsti atlikti tiktai ištikimas komunistas. Dau
giau negu ištikimas. Ar ji teisingai abejoja? Ką ji 
žino, kaip tas nevykėlis, — taip Mykolas sako, — 
pavydintis net pats sau — taip Mykolas sako, — 
kaip anas buvo supratęs Mykolo rankraštį, ir pa
matęs jame klastą? Juk tiktai keli lapai. Juk jis 
sakė, kad labai gražu, argi tai ne nuogas pavydas?

Ar klydo ta, kuri niekuomet neklysta — parti
ja, jeigu ji vertino Mykolą, kaip nedaug ką. -Jis bu
vo išaugštintas taip neseniai — per lapkričio iikil-

bintas atsižymėjimo ženklas. Jeigu ji būtų kas nors! 
Kodėl ne? Ji galėtų, jeigu norėtų jis, bet kasgi ma
to ją už jo? Tiktai eilinė boba, tarsi nebuvo revoliu
cijos iš viso. Tarytum net to, dar pirmų iškilimo 
laiptelių nebuvo, kai iš tikro buvo, jai dirbant fab
rike.

Daug geriau, kad jis būtų šiaip sau, abu jie 
dirbtų ir vienodai dalyvautų darbininkų būtinuose 
suėjimuose, stachanoviečių judėjime. Tenai, ji vis
tiek daugiau galėtų negu jis, toks ponaitis. — Ji 
junta jo rankas, stiprias, bet labai baltas ir gra
žias, ir kaip jos glosto ir apkabina, — jos širdis ky
la ir stoja jo pusėn, ji nesirūpino nieku kitu, tiktai, 
kad jis nesitrauktų nuo šalies.

Bet tai ir yra, kad jis pasitraukė! Kartais Ol
ga visiškai tikra, kad kur nors yra kita moteris, 
nes negalėtų vyras pasikeisti taip dėl motinos ar 
vaiko — ji tyrinėja, uosto kiekvieną jo žingsnį, bėt 
neranda nieko, kaip tiktai tuos pačius: vaikas, mo
tina, knyga. Ar gali būti, kad tokie daiktai atsver
tų vyro ir žmonos meilę?

Juk taip nebuvo karo metu, Rusijoje — ji te
buvo jam viena. “Tu esi, kaip lova mirtinai pavar
gusiam” — pasakė jis pačioj pradžioj ir taip buvo. 
Gal ir dabar yra taip, bet ji nori kitko — ji nebeno
ri būti jam tokiu patogiu daiktu — geriau, kad tap
tų jam nuovargiu, tada jis nenustotų galvojęs apie 
ją. Kaip apie tuos tris: vaikas, motina, knyga.

(Bu
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svarstomi kiti su mokykla su 
siję reikalai. Be to bus renka 
mas tėvų komitetas.

LB Detroito Apyl

šio tėvų komiteto pranešimai ir nynas, Ign. Kaunelis, Stasys Ci- ler — Zubriekas, Adams Real-

Surinkime 10,000 dolerių!
Mieli detrotiečiai,

Š. m. rugsėjo 29 t. y. sekantį 
šeštadienį, Balfo 76 skyrius ir 
vėl ruošia viešą rinkliavą Det
roito ir Hamtramcko gatvėse, 
nes kol mūsų broliai ir sesės 
dar tebevargsta Vokietijoj, tol 
pagalbos rankos dar nelaikąs 
atitraukti nuo jų burnos.

Šį kartą, mieli detroitiečiai, 
Balfas pirmoje eilėje prašo ne 
jūsų aukos, bet talkos. Jis 
kviečia kiekvieną lietuvį — tiek 
suaugusį .tiek ir jaunuolį — pa
imti Balfo aukų dėžutę ir savo 
paties pasirinktame rajone eiti 
iš namų į namus, iš krautuvės 
į krautuvę, sustabdant kiekvie
ną praeivį ir paprašant jo au
kos. Tegul mūsų jautrios lietu
viškos krūtinės atsiliepia į šį 
Balfo šauksmą, nes juo daugiau 
aukų rinkėjų išeis į gatvę, juo 
didesnė suma pinigų bus surink
ta — tuo daugiau pagelbėsime 
vargstantiems broliams ir se
sėms.

Gerai suprantu ir pats įsitiki
nau, kad gatvėse aukas rinkti 
nuo ryto iki vakaru yra didelis 
ir sunkus darbas, tikrai sunkes
nis negu fabrike prie linijos, ta
čiau rinkliavos tikslas turėtų 
kiekvieną prie tokio darbo pri
traukti. Juk pasilikusių Vokie
tijoje senelių, vaikų, ligonių ir 
invalidų, kurių ne vienais savo 
sveikatą prarado budėdamas tė
vynės sargyboje ir saugodamas 
tave patį, vargas ir aimanos ne
turėtų būti tik tyruose šaukian
čiojo aidu.

Taip, prašyti yra sunkiau ne- 
'gu duoti, tačiau prašyti savo ar
timui, kuris dabar neturi tokių 
tarptautinių šalpos organizaci
jų, kaip NRRA, IRO ar pana
šių, ir yra įjungtas į vokiečių 
ūkį, kuris perkrautas šimtais 
tūkstančių savų pabėgėlių, turė
tų būti lengva. Juk mūsų bro
liai ir sesės dabar yra dešimt 
kartų blogesnėje padėtyje negu 
tu buvai prieš šešis ar septyne
rius metus, gyvendamas stovyk
loje. Tik įsivaizduok daugiavai
kę šeimą ar ligoni, tavo laikais 
išmestą iš stovyklos... O dabar 
ten pasilikęs tavo tautietis gy
vena dar blogiau.

savo auka, nes Balfas šį kartą 
pirmoje eilėje prašo ne tavo 
piniginės aukos, bet tik talkos, 
ir tik vieną šeštadienį.

Tik tie turėtų moralinę teisę 
rugsėjo 29 d. neišeiti rinkti au
kų, kurie dirba šešias dienas sa
vaitėje, t. y. ir šeštadienį, ta
čiau... šeštadienio uždarbį jie 
privalėtų atiduoti šiai Balfo rink 
liavai, nes dar kartą prisimin
kime lietuvišką priežodį, jog 
lengviau duoti, negu prašyti. 
Jei kiti visą dieną vaikščios gat
vėmis ir dar prašys, tai tau 
dau glengviau bus atiduoit tik 
vieno šeštadienio uždarbį, nes 
tu esi už juos gal net 52 šešta
dienių auidarbiais turtingesnis.

Tad dar kartą LB Detroito 
apylinkės vardu kviečiu visus 
detroitiečius dalyvauti rugsėjo 
29 d. Balfo rinkliavoje arba au-

TRUMPAI
— Detroito Dramos Mėgėjų

Sambūris, Balfo 76 skyriaus 
prašomas, š. m. spalio 14 d., 
sekmadienį, suvaidins 3 veiks
mų komediją “Pirmasis skam
butis“. Režisuoja Z. Arlauskai
tė - Mikšienė, dekoracijas piešė 
Algis Barakauskas.

— Detroito Dramos Sambūris 
Alka š. m. rugsėjo 30 d. buv. 
lietuvių svetainės patalpose šau 
kia metinį susirinkimą, į kurį 
kviečia ne ti knarius, bet ir no
rinčius padėti dirbti teatrinį 
darbą.

— Sporto Klubas Kovas ruo
šiasi šauniam ir nuotaikingam 
vakarui, kuris įvyks š. m. spa
lio 20 d.

— Detroito Lietuvių Organi
zacijų Centras š. m. spalio 28 d., 
sekmadienį, žada didelę staigme 
ną. Bus statoma operetė “Čigo
nų baronas”, kurią atliks “Pir
myn” choras iš Chicagos. Ope-

bulskis ir Grūnovas.
Biletėlius pardavinėjo Povi- 

j las Valontinas ir Česys Šadeika. 
V-ba Dėkojama Gabijos tunto skau

tėms ir jų šokių vadovei Aid.
J Rastenytei už puikiai atliktus 
tautinius šokius. Albertui Mi
siūnui ir Leopoldui Heiningui — 
kalbėtojams ir svečių priėmė
jams. Pr. Zarankai — už va
dovavimą ir dainavimą lietuviš
kų dainų ir už pagalbą humoro 
laikraščio skaityme.

Dėkojama 1 a i kraštininkams 
St. Garliauskui, A. Nakui, A. 
Žiedui ir kitiems, prisidėjusiems 
prie humoro laikraščio rašymo. 
Dėkojama artistui Algiui Pe- 
siui, kuris iš to laikraščio pa
dainavo ir pagrojo akordeonu.

ty - Insurance, Jonas Acus, Ge
orge Wally, Petras Padolskis, 
Vladas Šlikas, A. ir D. Arlaus
kai, Joe’s Shell Service, Bar-

Windsor, Ont.
Šv. Tėvo apaštališkasis 

palaiminimas
Kiek pavėluotai yra prisiųstas

ney Clothes sav., Stokus C., Ca- laiškas per London, Ont., vys- 
meo Jewelry - Furniture, Walk 
More, A. Arbačiauskienė, Anu
žienė, O., Josiukienė, J. Sinkevi-

kupijos kuriją kun. V. Rudzins- 
kui.

Šv. Tėvas garbingai sveikina

MOVING
A. BENIULIS atlieka (vairius 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tek BL 7-7073 arba 
• PR 8-9842

čienėj, Skorubskienė, Meiluvienė, *r laimina IV Kanados Lietuvių 
Bliūdiiuvienė, E. Kutkienė, Har Dienos dalyvius jų religiniame 
per Florist — Weber, Damb- susikaupime — pamaldose su I 
rauskienė, Šeputienė, Patalaus-j vyskupu V. Brizgiu. Sveikina!

kas, Šadeikienė, dr. Miškinienė, 
Šepetienė, V. ir E. Kobelskiai, 
Chapiberlain kepyklos sav., Ur- 
manavičienė.

LB Detroito apylinkės valdy
ba taria nuoširdų ačiū čia išvar
dintiems ir galbūt per klaidą 
praleistiems tautiečiams, bet

iiiiiiuiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiimmiimuiiK

STATYBAI

tui Petrauskui, kurie pagrojo ge 
gūžinėje gražių dalykų. Taip 
pat dėkojame vaikų darželio 
globėjoms J. Pečiūrienei ir Em. 
Kutkienei.

Valdytas narei L. Mingėllenei 
kreipiantis, pavyko surinkti ga
na vertingų dovanų. Aukojo net

. ..........................retėje dainuoja solistas Algir-. kitatau4iaį ^rada-
koti dienos uždarbi ,r metu si das Brazi Mctropolitan r,a, yra: Bogdan Senuces. Juo-
obalsį: surinkime sios rinklia- baritonas . zas briedis — namų pirkimo ir

— ■ ■ ■ w- ’ _ . j pardavimo brokeris, Senate Fur
ALRKF jaunimo stovykloj njture q0 jjr Berg, Vito Jewe 

sutvarkyti ežero krantai. Kiek
nustięsę pastato statybos dar-

vos metu Detroite 10,000 dole
rių! Tai yra visai nedaug, jei 
iš kiekvienos lietuviškos šeimos 
į gatvę išeis bent po vieną rin
kėją. Tikiu, kad jūs, detroitie kai vyksta toliąu. Sportininkai 
čiai tai padarysite ir būsite pir- Elgiasi, kad stovyklavietėje

yra puikiausios sąlygos žemos 
Vytauto Kutkus, j 3P°rtui- Ypatingai slidinėjimui.

LB Detroito Apyl. Pirm. — Mr- Niemke, Ann Arbor
• ‘ : statybos inspektorius, su ku-

JAUNIMO VAĘARAS — j riuo Yra palaikomas kontaktas 
KONKURSAS vykdant jaunimo stovyklos sta-

LB Detroito apylinkės valdy- darbus, besikuriančiai sto
vyklai paremti paukojo 19 dol.

St. G-kas

mieji Amerikoje.

ba skelbia deklamavimo, dailio
jo skaitymo ir gražaus kalbėji
mo konkursą. Konkurse kvie
čiami dalyvauti šeštadieninės ir 
lituanistinės mokyklų mokiniai 
bei visas lietuviškasis Detroito 
jaunimas.

Visi konkurso dalyviai su
skirstomi į dvi grupes: jaunes-

MICHIGANO SĄSKRYDŽIUI 
PR ALIUS

Sėkmingai praėjusi rugsėjo 9 
d. gegužinė LB Detroito apylin
kei davė gražaus pelno. Nors 
oras pasitaikė šaitas, bet tau-

Dėkojame akordeonistams Vy- kuo prisidėjusiems prie sąskry- 
tautui Marčiukaičiui ir Vytau- džio — gegužinės sėkmingumo

LB Detroito Apyl. V-ba

Kantrybė tai ne sielvartas, — 
ji meilė, O. Milašius

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butą.

DETROITE BIZNIERIAI 
IR PROFESIJONALAI

Jeigu norite pirkti art>a parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
kitės i

ELSEA REALTY « INVEST- 
MENT COMPANY

atstovą
VLADĄ BARAUSKĄ
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 

Residcneijos — TA 6-4366
ši įmonė yra pati stambiausia Mi
chigano valstijoje. "Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo kli.ientams.

nieji — iki 12 metų ir vyresnie- - tiečių susilaukėme šiame sezo- 
ji — iki 1 metų amžiaus. Smul- • ne turbūt daugiausia, 
kesnės konkurso sąlygos ir ju-

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAT
393 Wnt Grand Boulevard

Detroit 16. Michigai.( LB Detroito apylinkės valdy- cor- Shady Lane 
ry komisija bus paskelbta vė-; ba jaučia pareigą išreikšti savo' Namų, tafetį vi 1-7970
liau, tačiau jau dabar visi pra
šomi šiam konkursui ruoštis,

giliausią padėką visiems bet 
kuo prisidėjusiems prie sąskry
džio — gegužinės sėkmės. 

Nuoširdžiai dėkojama valgius

kadangi dovanos konkurso lai
mėtojams bus įteiktos jaunimo
vakaro metu, kuris įvyks š. m. j g3rainusioms'_ virtuvės ir vai-1 
spalio 27 d. ; bufeto vadovei Liudvikai

Jaunimo vakaro — konkurso Černiauskienei^ Eug. Bulotienei, 
programoje dalyvaus režiso-: šulcienei ir Anelei Žiedienei. Gė 
riaus Justo Pusdešrio paruošti rimų bufete dirbo j Lekas A1_

į abiejų mokyklų mokiniai ir kon Hofmanas, Povilas Vai-
Pazjslu tave, mielas detroitie-į kurso laimėtojai. , tiekūnas> A SukauskaS) j. Jo.

ti,-te, gerai žinau, kad daug ru-į Po programos bus jaunimo '
pėsčių slegia tave. Juk ir tu pasilinksminimas — šokiai. Jau-
kiekvieną dieną bijai, kad nebū- nimui iki 18 metų į vakarą įėji- 
tum atleistas iš darbo, gal ir mas nemokamas. Vakare kvie- 
tau nėra lengva išsimokėti nu-i‘čiami dalyvauti ir mokinių bei 
pirktą namelį; žinau, kad niekas jaunuolių tėvai ir šiaip vyresnie 
nemokamai nedavė tau tavo nau ji asmenys, kurie nori pasigro- 
jesnio ar senesnio automobilio, lėti jaunąja karta. Vyresnie- 
ne Kalėdų senelis įmetė į tavo siems įėjimas tik 50 centų, 
saloną televizijos aparatą ir kt. LB Detroito apylinkės valdy- 
Visa tai sudaro tau daug rūpės- ba, ruošdama šį jaunimo vaka-1 
čių, apie kuriuos tavo vargstan- rą — konkursą, nori mūsų jau
tis brolis ir sesė Vokietijoje nė nimui duoti šiokią tokią lietu 
nepagalvoja. viską pramogą ir bent dalinai

Niekas negali tavę3 kaltinti I atsverti jam aplinkumos perša 
ar peikti už norą ir pastangas mas pramogas. Užimkime mes 
galimai geriau įsikurti šiame jaunimą savo tarpe, ir jis pasi- , 
krašte, tačiau ir tas pats namas; liks mūsų! V. Kutkus '
taps jaukesniu, iš kurio artimo
meilės pastūmėtas lietuvis išeis BENDRUOMENĖS AUKOS 
lietuviui rinkti aukas, irtas pats LB Detroito apylinkės valdy- 
automobilis pasitarnaus gra- ba savo posėdyje, įvykusiame š, 
žiam tikslui, kad nuveš savo sa- m. rugsėjo 22 d. paskyrė $25

Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
TreČ. ir Iešt. 12-3 vai.

Telef. TA 6-0686
r :■ ■ -—5= i

VINCAS KIRŠINĄS 
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, Michigan

Tel. WE. 4-6165 
GEMJLtL CONTRACTOR

Atlieka jvalrl’is statybos, patalsy 
mo lr pertaisymo darbus — atalinin 
kystės cemento, mūrijimo, elektros 
plumblngo, dažymo ir dekoravimo' 
Atskirų kambarių bet butų jrengimaf 
osstogfise ir skito,10...

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo #28.0C 
pas
Roosevelt Furniture

Company 
(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2310 West. Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711
Nellie Bertulis ir Fcllv Raudonis,

• savininkai•
Krautuve atidaryta kasdien iki 6 
vai. vak. Pirmad. ir Ketvirtad. iki 
9 vai. vak. ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:30 vai. po pietų.

Klausykite
LITHUANIAN MELODIES

Ann Arbor — WPAG — 1050 kiio
cycies

Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. p. 
Vedėjas — RALPH VALATKA

15756 Lesure — Detroit 27, 
Michigan

DANTŲ GYDYTOJA
BRONĖ GRUZDIENĖ, D.D.S.

15807 W. Waren
(3 bl. į vak. nuo Green field kelio)

Detroit 28, Michigan 
Priėmimo vai. pagal susitarimą. 
Telef. Kabineto — LUzon 4 5121

Namų ........... UNiversity 1 3224

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
drauda. I’lgiu lr sųiintutfiui 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
45 ta S. Wocn1 St., Chicago S,

IUinois, tel. VI 7-2972
,r : 'A- *-*>',**

mll

visus lietuvius, laimina, meldžia-, 
si ir prašo Dievą musų visų my-1 PATAISYMUI 
ūmiausiai tėvynei Lietuvai lais- j PRISTATOM
v®s- I /Lokių Rūšių

Šią malonią žinią pranešu vi- i Hi mi oą
siems lietuviams, gyvenantiems i 
Kanadoje ir J * V. Laiško data.
Citta del Vaticano, September 
3, 1956.

Kuu. V. Rudzinskas,
VVindsoro Liet. Klebonas

ŠOKIAI
FOIjISH & AMERICAN 

Kviečiamu visus atsilankyti.
Kiekvienų |H‘nktu<lieu( ir šcšhuliciij 

POLKA VILLAGE 1

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 ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.13537 Ave. O. Mitchell <>-0834

ixsaiBeK*iuiixx^^ iiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiiiin

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 veltui.

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ........................ $8.25 Miircery 49-51 ..........
Chev. All 1937-53 ......... 8.25 Olds, 6 cyl. 41-50 ..
Chevrolet 54-55 
Chrysler 6, 42-52 
Dodgo 6, 42-56 ..

9.95 Plymouth 42-56 
9.91 Pontiae 37-54 
9.95 Baick 37-52 - .

$8.95
8.20
9.95
8.95 

12.00

Ir taip pat čia neišvardintiems automobiliams. Išmeti
mo paipą irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvui

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

M . ČESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

CRANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkieuicz, prez.; E. R. Pietkieuicz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
isperkanie valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai , veltui 
ATIDARYKITE .SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5: treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

vininką į tą gatvę, kur vargs
tančiam broliui bus pririnkta 
pilna dėžutė sidabrinių; paga
liau ir tie minkšti salono baldai 
bei televizijos aparatas pasitar
naus tam pačiam gražiam tikslui 
leisdami aukų rinkėjui pailsėti 
po sunkaus dienos darbo ren
kant aukas. Taigi viskas tą dic 
ną gali įgauti gilesnę prasmę.

Nesiteisink, mielas detroitic- 
ti, kad neturi pašaukimo šalpos 
darbui, nes gal tik keletą, tu
rinčių pašaukimą, rasime visa
me Detroite, o šiam darbui rei
kalinga šimtų ir tūkstančių ran
kų. Padaliau nesakyk, kad nei
si rinkti, nes tau nepatinka Bal- 
lui vadovaują asmenys ai pan.,' 
r.ea juk ne jiems, bet tavo vargs 
t autiems broliams renkamos au 
kos. Taipgi nesakyk, kad turi

Lietuvių Skautu Sąjungos Bro
lijos užs:enio skyriaus Jambo- 
ree Fondui ir $10 — Balfo 76 
skyriui viešosios rinkliavos pro
ga Detroito gatvėse, kuri įvyks 
rugsėjo 29 d. Be to Detroito 
apylinkės valdyba pasižadėjo su 
ra3ti šiai rinkliavai 40 rinkėjų.

LITUANISTINES MOKYKLOS 
MOKINIU TĖVU 
SUSIRINKIMAS

Š. m. rugsėjo 29 d. 12:15 vai.
Šv. Antano parapijos mokyklos 
patalpose saukiamas lituanisti
nės mokyklos mokimų tėvų su
sirinkimas. Visi tėveliai malo
niai kviečiami šiame susirinki
me dalyvauti ii' bent kartą me
tuose parodyti, kiek svarbi yra 
jums ši mokykla.

Dienotvarkėje bus LB apylin

U
T
U

INSURED ' 
-UPlO-y |

FEDERRL
SAVINGS

Chartercd A Superrlsed 
by tho U. S. Gtncrumcnl

AND LOAN ASS’N

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• (steigta Chieagoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karus, 
ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 
savo taupytojams Išmokėjo kiekvieną sutau-

* pytą dolerį.

• Augštus dividendus išmokėjo visada be per- 
stojimo.

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne
šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia važinėti.
Juos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN I

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, Iii.
Phono VI 7-7747

JOHN J. KAZANAUSKAS, Ptm.

Ohnrterod ir Bnpervised by th* United Statos Oovornmoat
Įstaigos VALANDOS: Kasdien nno 0-toa ryto iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nno 9-ton valandos
rv+o iki 8 vai vakaro fl^Sfadioniala nn? O ml rrr+n 5H 1 nn niafn Tr«Ata^iantai. »iaai «*aatidarmn.

iiiiiiiiiiini;iiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuMiiiiiiiuiiimii>.

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų Ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

. ANTANAS VILIMAS
8415 S. LITUANICA AVE., CHICAOO, ILL.

Telefonas — FRontier 6-1882
įtuiuii iiiiiiiiiiiiuiimiiiiiiiiiiimiiiiniiiiimiHiiiiuitiiimiiiiiiHimiiiiHiimiiiuiiiiii

ESCOBIO SCHOOL OF LANGUAGES
30 No, Michigan Avenue

Visų kalbų mokykla siūlo

SPECIALU ANGLŲ KALBOS KURSĄ su 
Prircngima PILIETYBĖS EGZAMINAMS

IKI iiilDinim ijų kreiplis j Romaną Zalatorj, pirmadieniais mbn trečia
dieniais nuo (i iki 8 vai. vak. tel. FRontier 6-4425 arba Franklin 2-0534.

Pradeki! Taiipyti šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, daaar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRIfiHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
jj 4071 Archer Ave., j vakarus nuo California Ave.

CHARLES ZEKUS, Sekretoriua

OFISO VALANDOS:
Pirmad.. antrad., penktad. tr 
SeAtad. • vai. ryto Iki 4:10 p.p.

Trečlad. • ryto lkt II vai..
Ketvlrtad. • vai. Iki S vaL vak.



Ketvirtadienis, rugsėjo 27, 1956
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

RUGSĖJO 29 D., ŠEŠTADIENĮ, MALONIAI KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI

į Pakšto Orkestro Metinę Šventę
A tj.i-._j c-—„ pameni ir valsas Ilgesys. Painuoja. A. Mironas, V. Vaitkevičių

L. Bichnevičius ir B. Pakštas. V1Clus'
Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Halsted Street 
Svečiai bus vaišinami lietuviškais gėrimais. I •
Bus išpildyti tai šventei paruošti pramoginės—šokių muzikos (DC 
Vytauto Jančio kūriniai: Tango — sudie. Neužmirštuolės, Ar

Staliukus užsisakykite iš anksto Liet. Auditorijoie VI ? R179 
ir pas Pakštą VI 7-8252. Vakaro Pradžia 8 v. v.

— Brazilijoje Sao Paulo mok 
sleiviai at-kai jaunimo šventės; 
proga suvaidino K. Binkio “At
žalyną”.

— Ateitininkų sąskrydis Bos 
tone bus ALRKF kongreso me
tu. Posėdis įvyks Hotel Shera
ton Plaza penktadienį, spalio 12 
d., 7 vai. vakare. Pagrindinę 
paskaitą tema “At-kų veikla 
šių dienų sąlygose” skaitys prof. 
B. Vitkus. Koreferentais pa
kviesti visų trijų sąjungų pir
mininkai. Montažą iš ateitinin
kų deklaracijų rengia Bostono 
ateitininkai, vadovaujami S. Lei| 
monienės. Sąskrydžio reikalais; 
rūpinasi sendraugių skyriaus 
valdyba — J. Andrius, R. Pet
ronienė ir J. Kuodis.

— Praėjusį šeštadienį Chica
goje įvyko ateitininkų koncer
tas, kurio programoje dalyvavo 
prof. Iz. Vasyliūnas, prof. VI. 
Jakub'ėnas, solistas Alg. Brazis 
ir Alice Stephens trio. Koncer
te buvo matomas nemažas bū
rys ateitininkiško jaunimo. At
sižvelgiant į rengėjų įdėtas pa
stangas, koncertas pavyko.

— Bostono moksleivių at-kų 
kuopos valdybą sudaro I. Lend- 
raitytė, R. Žičkus ir S. žižniaus- 
kas.

— Visi ateitininkiškieji viene
tai yra prašomi paremti mūsų 
žinomąją sportininkę ateitinin
kę Elvyrą šikšniūtę, kurią už
klupo netikėta nelaimė sporto

IS ATEITININKU 
GYVENIMO

(Atkelta iš 2 psl.)

jėgomis našta bus lengvesnė ir 
vaisiai naudingesni.

— o —
Sveikiname Vitaliją Bogutai- 

tę, Baltimorės draugovės pir
mininkę, ir Kęstutį Keblį, bu
vusį SAS pirmininką, sukūru
sius ateitininkiškos šeimos židi-> 
nį. Telydi visus Jūsų žingsnius 
Augščiausiojo palaimos ranka j 
ir teveda Jus per gyvenimą dar
nioje širdžių harmonijoje.

NUO SAS CV STALO
SAS CV pasiskirstė pareigo

mis : A. Gečiauskas — pirminin
kas, 913 W. Ruscomb Str., Phi
ladelphia 41, Pa.; Dalia Kara
liūtė — vicepirmininkė, N. Me- 
kytė ir R. Binkyt'ė — sekreto
rės, A. Lukas — iždininkas, S. 
Bobelis — užsienio skyriaus ve
dėjas, B. Čikotas — socialinių 
reikalų vedėjas, D. Staniškis — 
informacijos skyriaus vedėjas 
ir “Gaudeamus’ 'redaktorius, 
7513 Lawnview Avė., Cleveland 
3, Ohio. Visus raštus prašoma 
siųsti pirmininko adresu.

Studijine šių metų tema pa
sirinkta “Visuomeninės parei
gos, išplaukiančios iš katalikiš
kos ateitininkiškos ideologijos”.

KVIEČIAME STUDIJUOTI LIET. KALBĄ, Jos taip pat reikalauja svetur kuopa, Cicero, III., Mergaičių So- 
J 1 atsidurusios lietuvio inteligento dalicija, Norwood, Mass šv

tautinė paskirtis ir mūsų tau-'Juozapo L. R. K. Darbininkų 
tos bei tėvynės ateitis. Tvarkant’ Sąjungos 3 kuopa, Norwood 
lietuvių kalbos kurso paskaitų Mass., ALRKF Nonvood, Mass 
laiką, bus taikomasi prie stu- Į skyrius, ALRKF N. Anglijos ap 

dentų pageidavimų. . skritis, Šv. Vardo Draugija, Nor
. V1I. I owod, Mass., LRKSA 81 kuo- 

JAV LB Centro Valdybai pa Norwootj( Mass. Po $3 au-
, 1 kojo A. Gailius, Chelsea, Pa., P.

Aukos ir sveikinimai A. L. Ličkus, Chicagos, m, m. šnapš-

Girdėdami, kad šiuo metu 
augštosiose Jungtinių Amerikos 
Valstybių mokyklose (universite 
tuose, kolegijose ir kt.) mokosi 
apie 800 lietuvių studentų, pa
grįstai džiaugiamės ir didžiuoja
mės.

Didžiuojamės, kad lietuviai 
studentai, užuot tenkinęsi fabri
kinio darbininko padėtimi ir sie
kę pinigo, veržiasi į augštuosius 
mokslus. Džuiagiamės, kad iš 
šių studentų toliau mes susi
lauksime savo kultūros, mokslo, 
visuomenės ir politikos darbi
ninkų.

Tačiau lituanistikai studijuoti 
mūsų studentai JAV neturi nei 
sąlygų, nei progų, nei akstinų. 
Šis reikalas yra lig ir užmirš
tas. Bet tokia padėtis verčia 
susirūpinti galvojant apie mūsų 
tautos ateitį. Kas gi ugdys mū
sų kalbą ir literatūrą, kas tyri
nės mūsų istoriją ir geografiją, 
kas skleis mūsų dainos ir mu-

šventės metu. Ji yra viena iš 
mūsų šeimos ir mes turime jaus
ti pareigą ją nelaimėje parem
ti. Visas aukas galima siųsti 
J. Puškoriui, 1837 Page Str., 
Cleveland 12, Ohio. Kaikurie 
vienetai jau yra atlikę savo pa
reigą. Tikimės, jog visi viene
tai supras savo pareigą ir pa
gelbės Elvyrai šikšniūtei.

zikos grožį, jei neturėsime tam; 
pasirengusių ir atsidėjusių sa
vo žmonių? Juk dabartiniai mū 
sų kalbininkai, literatai, istori
kai, geografai ir muzikai ilgai
niui iš darbo pasitrauks. Ir ne
gi turės likti po jų tuštuma?

Štai dėl ko visu nuoširdumu 
sveikintinos visos tos pastangos, 
kurios skiriamos kultūros dar
bininkų rengimui.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Centro Valdyba su dideliu dė
mesiu ir pasitenkinimu sutiko 
žinią, kad nuo šių metų rudens 
Fordhamo universitete įveda
mas lietuvių kalbos kursas. Lie
tuvių kalbą dėstys profesoriai 
dr. A. Salys, dr. A. Vasys ir 
kun. dr. Jaskevičius. Per savai
tę bus 2 paskaitos.

Centro Valdyba, didžiai ver
tindama šiuos užsimojimus, rųg 
sėjo 18 d. posėdžio nutarimu, 
kartu kreipiasi ir į lietuvius stu
dentus: imkitės studijuoti lie
tuvių kalbą. Šis kivetimas tai
komas ypačiai tiems, kuriems 
lengviau pasiekiamas Fordhamo 
universitetas.

Gerai žinome, kad šios stu
dijos iš Jūsų pareikalaus tam 
tikros asmeninės aukos. Bet ji 
palyginti su reikalo svarbumu 
nėra labai didelė. Ji pakeliama 

Į kiekvienam. Todėl lietuvių vi
suomenė šios aukos iš Jūsų lau

kia ir tikisi. Juo labiau, kad

R. K. Federacijai

Amerikos Lietuvių Romos Ka 
talikų Federacijos jubilėjinį kon 
gresą sveikina ir aukoja vysk. 
V. Brizgys, Chicago, III., $25; 
Aušros Vartų parapijos, Wor- 
cester, Mass., Federacijos 33 
skyrius $20; Apreiškimo para
pijos Švento Vardo Draugija, 
Brooklyn, N. Y. — $12. Po 10 
dol. — kun. J. Pakalniškis, Bro 
oklyn, N. Y., Tėvai Saleziečiai, 
Crown Point, Ind., kun. S. Rai
la, Tamaąua, Pa., kun. A. Balt- 
rushunas, Haverhill, Mass., kun. 
J. K. Miliauskas, V* ilkes Barre, i 
Pa., Hartfordo ateitininkai, A. I 
L. R. K. Susivienijimo 115 kuo
pa, Brooklyn, N. Y. $8 — X. 
Y., Brooklyn, N. Y.; po 5 dol. ; 
kun.- A. Abračinskas, Brockton, 1 
Mass., kun. Pr. Kuras, Peoria, 
III., kun. dr. P. Manelis, Bel- 
mont, Calif., J. Jagminas, Chi
cago, III., M. Jesukaitienė, Dėt-į 
roit, Mich., L. Vyčių 41 kuopa, 
Brooklyn, N. Y., Amerikos Lie
tuvių R. K. Moterų Sąjungos 2

tys, Detroit, Mich., ir 2 dol. — 
K. Dalinkevičihs, Chicago, III.

Kun. dr. A. Juška-,
ALRKF Sekretorius Dėvą, kad lietaus dutų...”

Pradėjome lietuviškų sūrių gamybą. Gaminame
MAMYTĖS SŪRĮ

kurio skonis yra toks pats, koks buvo senu musų 
mamyčių gaminamų sūrių.
MAMYTES SŪRIS skanus, nes gaminamas iš nenu
griebto pieno, paliekama visa smetona. 
MAMYTES SŪRIS sveikas, nes gaminamas iš švie
žio ir švaraus pieno, stropiai prižiurimom pačiom 
moderniškiausiom priemonėm.
Dėkojame visiems, atsiuntusiems mums savo pata
rimus ir džiaugiamės kartu su visais MAMYTES 
sūrio vartotojais, jeigu Tamsta šio sūrio dar nera
gavai, tai Chicagoje kreipkis į 
G & R L* ist ri iiutors. kurių telefonas yra GRovehill 
6 2107, o kitur k’*!*?8* * ccc ,

SCOTTVILLE, CHEESE, Inc.
• SCOTTVILLE,

DU. CHAS. FAUKŠT1S, Fres
WALTEK PAUKŠTIS, Mgr.

Vikrumas
Važiavo keliu lietuvis. Žiūri

— žemaičio sodyba dega. Pali
ko žmogelis arklius ir vežimą ir 
skuba tekinas prie gaisro. Gi 
žiūri — sėdi ant kelmo žemai
tis ir spokso į degančias trio- 
bas. “Ko gi tu nieko nedarai, 
kodėl negesini?” — sušuko lie
tuvis. “Kaip tata neko nedara?
— nustebo žemaitis, — aš jau 
dvi valondos meldžiuosi į Poną

CHICAGOS STUDENTŲ
ATEITININKŲ DĖMESIUI

Chicagos studentų ateitininkų 
draugovės susirinkimas įvyks 
rugsėjo 30 d. 10 vai. ryto Tėvų 
Jėzuitų namuose, 5541 So. Pau
lina Str. Bus pamaldos ir ben
dra Šv, Komunija. Svarbiausias 
darbotvarkės punktas yra val
dybos rinkimai.

KRONIKA
— Ateitininkų Federacijos V-

ba. pagal dail. V. Vilkutaitytės 
paruoštus piešinius išleido gra
žius kalėdinius atvirukus. Jie 
yra penkių rūšių, kelių spalvų 
ir su lietuvių poetų eilėraščių iš
traukomis, pritaikintomis šven
tiniam momentui.

rZ

3 ROOM

■ii

Buys Everything You Need For
3-R00MH0M

eigose

“TĖVYNĖS GARSŲ”
Valandėlė transliuojama per WDOK 
stotį, banga 1260, kiekvieną penk
tadienį 7 vai. vakare.

Klubo pirm. I. STEMPUŽIS
1203 E. 71TII STREET 

Cleveland 3, Ohio, tel. EX 1-2290
A

NUO UŽSiSLNfcJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IB ATVIRŲ ODOS LIGŲ
TIf. Kuria kenčia nuo BENŲ AT- j 

TIRŲ tr 8KAUD8IŲ ŽAIZDŲ.) 
nekalt ramia) »*dGtl tr naktimi* 
miegoti, nea Jų užstncnGJustoe žaizdos ; 
niežti ir akauda. Kad pasalinti tų 
ntežSJtrna tr skaud&Jtrtie senų atvi
rų lr skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Joa gydymo 
ypatybes palengvins jusu skaudčji- 
ma lr galėsite ramiai miegoti nak- 
iL Vartokite Ja taipgi nuo skau
džių nudegimų. JI talpg' pato line 
ntežąjlma Ilgos vadinamos PSORIA- 
BIS. Taipgi pašalina perSČJImą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyttmų 
tarpplrlčlų. Tra tinkama vartoti nuo 
džlūstančios, suskilusios odos dedtr- 
vtntų, odos Ižbtrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus lAbArtmaa nuo vysty 
kių. JI yra gera gyduou ttUo la 
vlržlnlų odoa Ilgų. La
gulo Ointment yra 
parduodama po T t 
et., ll.M. Ir l> to.
Pirkite valstietes Chi 
cagoj lr apyllnktaa—
KUvraukea, Wtao..Qe 
ry. Ind.lr Detroit, Mi
chigan arba rąžyki
te lr atsiųskite Mo
ney ordsf |

LEGULO, Department a 
mm w rddv nu u. nt

$499.00
'*1

-L,

FURNITURE CENTER,
Lietuvių Prekybos Namai

3322-24-26 South Hatoisd Street Tel. Victory 2-4226
Prekyba atidaryta: Pirmatlieniah ir Ketvirtadieniais nuo 9 — 9:30. 

Kitom dienom nuo 9 — 6 vai. Sekmadieniais nuo 10 — 5 valandos. 'LIBERAL TERMS

a/3f 5/0 Paveikslo 
įeina j kairų.

tom,//? 3 shllult»i' 1
enipas, l be rankenų kėdė, mo.

aernaus stiliaus, tiktai $225.00

& daliu Miegamojo kambario bal- 
dar: Dresseris. Chest, Lova bei 

s P rinktas, matracas ir 2 lem- 
pos $199,OH

Virtuves formica viršiumi stalas
n 4 puikios kėdės $39.00

Kiekvieną kambarį galite pirk- 
d ir atskirai. Linoleum 9x12, 

puikiausių spalvų $6.50



1

1

DnCNTlASTlS DRAUGAS. CHTCAGO. ILLINOIS Ketvirtadienis, rugsėjo 27, 1Ū56

PAJIESKOJIMAI
ALGIMANTAS DULKSNYS, Kos
tu sūnus, prašomas parašyti Adai 
Dutksnytei, Baritonu g. 3-2, 'Kau
ne, Lithuania.

Jieškomas Anlana-s Gnmskis, Juo
zo sūnus, anksčiau gyvenęs Mas- 
peth, N. Y. Jieško Antanas Nau
džiūnas iš Lietuvos. Jis pats ar 
apie jį žiną prašomi pranešti:
A. Gaška, 5723 S. May St., Chi
cago 21, lll.

Jieškomas JUSKEVICIUS, iš Pa- 
lazdijų kaimo, Lazdijų parapijos. 
Yra žinių apie jo seserį Oną ir 
jos palikimą Lietuvoje. Jis pats, 
arba apie jj žinantieji, prašau pa
rašyti šiuo adresu: Juozas Milius, 
213 S. 4th St„ Brooklyn 11, New 
York.

Jieškomas JONAS MARMA, įkilęs 
iš Rygiškių. Prašomas atsiliepti, 
arba apie jį žinantieji pranešti 
šiuo adresu: Pranas Račiukaitis, 
710 N. Montello St., Brockton 38, 
Mass. Turiu svarbių žinių iš Lie
tuvos.

Jr

BUDRIK FURNITURE
3241 SOUTH HALSTED STREET 

44 metų sukakties televizijų išpardavimas! 
Išmainykite savo TV j naujų, 1957 modelį. 
SUTAUPYKITE 40 NUOŠIMČIŲ!

17 colių Travler—buvo $189—dabar ...................... ...... $89.00
14 colių RCA nešiojamas — buvo $149—už ...............   $99.00
21 colio Sonora—buvo $169—dabar ................................ $119.00
21 colio CBS console — buvo $25A—dabar ............... $129.00
21 colio spalvotos televizijos setas—specialiai............... $389.00
21 colio Admiral — buvo $199 — dabar............ $119.00
21 colio Sylvania console — buvo $800 —; dabar .... $149.00
21 colio Travler Blonde — bu\x> $250 — dabar .......... $125.00
21 colio Crosley console — buvo $300 — dabar ......... $179.00
21 colio Zenith stalo modelio — buvo $199 — dabar $139.00
21 colio Philco console — buvo $389 — už ..............   $199.00
24 colių Natalie Kaimus consolette—buvo $250—-dabar $119.00
Tapė Recorder — buvo $129—dabar ....................... .... $59.00
Revere Tapė Recorder — buvo $250—dabar........ $159.00
Hallicrafter trumpų bangų radio—buvo $125—už.... $69.00
Hallicrafter įvairių bangų radio—buvo $175—už .... $119.00
Canister stiliaus dulkių valytuvas — buvo $59—dabar $29.00 
General Electric šlavėjas (sneeper)—buvo $59—dabar $29.00
Vilnų dideli blanketai — buvo $19 — už . .7 ą.......... i. $11.00
Arctic didžiuliai blanketai — buvo $12 — už ............... $6.00
Vatiniai blanketai — buvo $4 — už ................................ $2.00
Antklodės (comforters) — buvo $12 — už ............... $6.00
Užklodės (bed spreads) — buvo $11 — už ................... $6.00
Dinnerware (indai), nupiginti iki 15 centų kiekvienas
Stainless steel peiliai, šakutės, šaukštukai, 15c kiekvienas............
Elektrinė šildymui poduškaitė (heating pad) buvo $7 dabar $4.00 
50 gabalų indų (dinnerware) setas —buvo $24—už. . $10.00
Visi nauji—vėliausieji—Ben rus, Bulovą, Elgin, Langines

rankiniai laikrodėliai didelė nuolaida. Lengvais išmokėjimais.

Jos. F. Budrik Furniture
3241 South Halsted Street

Atdara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30 vai. 
Kitomis dienomis nuo 9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais! 10-5.

Budriko Radio Valanda iš WHFC, 1450 kilocycles, radio stoties 
ketvirtadieniais nuo 6—7 vai. vakaro.

BSE

CIZIP’O SELF 
wlr W SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

«LL PHONES — VVALBROOK 5-8202

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą”,

Netikėtai mirus
A. f A.

LEONORAI VAIČIŪNIENEI KANAITEI,
jos vyrui JONUI, VAIKUČIAMS, UOŠVIAMS ir GI- 
NfiMS, liūdesio valandoje reiškia nuoširdžią užuojautą.

Povilas Dirkis

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

Klek viens Santaupos Apdraustos lkl 910,000.00
II

Paskalas Duodamas Namų Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

OHIOAGO i SAVINGS I LOAN ASSN.
6234 S. Westen> Ava. Chicago 36, DL

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

DISTRICT SAVINGS R LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Stroot Chicago 8, DL

ST. ANTHONY SAVINGS t LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero SO, Dl., Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINOS t LOAN ASSN.
1800 S. Halstod St. Chicago 8, Dl.

♦

Rugsėjo, September 2T, 28, ir 29 dienom

MARTELL or OOURV0ISIKR 
THREE STAR COGNAC Fifth $4.98
HENNESSY, 3 STAR COGNAC Fifth $5.09 |

ASBACH URALT• 1 Fifth $5-49
CREME DE CASSIS Fifth $2-75

GRAIN ALCOHOL. 190 Proof • į
V.S.P. Fifth. $4.-89

CINZANO VERMOUTH
Sweet or Dry Fifth S 1.39

KIJAFA WINE Fifth $1.69 ”

GRAND MARNIER LIQUEUR Fifth $629
MARTINI OR MANHATTAN

COCKTAIIjS Fifth $2 89 Į
CREAM DE CACOA Fifth $3.19

1
>------------- ---------------- * 1 ......... II |||

Jieškomi — 1) VLADISLOVAS 
KAZAKEVIČIUS, sūnus Vinco, ki
lęs iš Alytaus, apskr., prieš karą 
gyveno Chicagoje, ūkyje. 2) LAT- 
VTNSKIENft-GUSTAiTft, prieš ika
rą gyveno Baltimorėj. Jų adresas 
tada buvo: Juozas Latvinskas, 829 
W. Lombard St., Baltimore, Md. 
Žinantieji abu juos pranešti: Bar
bora Morkūnienė, 6529 S. Racine 
Avė., Chicago, III.

Peciulevičienė Rozaliia iš Kiniūnų 
kaimo, nuo Daugėliškio, iš Lietu
vos, prašo atsiliepti KAMARAUS
KU SILVESTRĄ ir jo žmoną KA
MARAUSKIENĘ MALVINA, ki
lusius nuo Daugėliškio, gvvenusius 
Chicagoje. Rašyti: S. Narkeliū- 
naitei, Press Bureau, United Na- 
tiens, New York.

Jieškomi — PETRAS KISIELIUS 
IR VINCAS KISIELIUS, sūnūs 
Juozo, kilę iš Klivėnų kaimo, 
Skemonių valsč., nuo seniau gy
veną Philadelphijoje. Jieško jų se
suo Julija. Prašom rašyti, ar kas 
apie juos žinotų, prašom pranešti 
jų adresą J. Kuprioniui, 200 Rob- 
n*tt Dr., Ruston, La.

J

Jieškomas MATEUŠAS KUZAS, 
kilęs iš Švėkšnos m., Piaulokių 
kaimo. Iš Lietuvos išvykęs apie 
1913 m. Gyvenęs prie Bostono ar 
Illinois, turėjęs bičių ūkį. Jį patį 
ar žinančius jo likimą pranešti: 
Petras Stoncells, 764 E. Eighth 
St., So. Boston 27, Mass.

Jieškau ONOS PALUBINSKIE- 
I NES, gyv. iki 1939 m. Montre- 
'alio mieste, Kanadoje. Turiu žinių 
nuo jos giminaičio iš Sibiro. At
siliepti šiuo adresu: Kazys Selio- 
kas, 9 Charles St., Wat«rbury 8, 
Conn.

Jieškomi — JUOZAS (sūn. Myko
lo) LIUDAS ir STANISLAVA 
ŠIMKEVICIAI, gyv. Chicagoje. 
Jieško Marija Šimkevičiūtė ir Sta
sė Vinkienė. Smulkesnių žinių tei
rautis — 6637 S. Rockwe!l St., 
Chicago, III.

Jieškau brolio Adomo Vitkausko 
iš Šiluvos. Raseinių apskr. ir dr. 
Vlado Minioto, gyvenusio Hanau 
stovykloje, Vokietijoje. Turiu ži- 

i nių iš Lietuvos. Jei kas žino iu 
;likimą, prašau pranešti: V. Vi
tališkas. 26 Wright St., Welland, 
Ont., Canada.

Jieškomas FORTŪNATAS VARPU- 
ČINSKIS iš Kauno apskr.. Luokės para
pijos, Ringalių kaimo. Jieško jo giminai
tis. Jis pats ar jj žinantieji atsiliepkite 
adresu: V. Brilling, Unterbrunner Str., 
85, Gauting Muenchen, Germany.

Jieškomi — 1) VAITKEVIČIUS, bu- 
vęs 1949 metais Heilbronn, Vokietijoje, 
vėliau išemigravįs į U.S.A. 2) BINGE
LIS, buvęs 1948 m. Heilbronn, Vokieti
joje, vėliau su šeima išemigravęs į U.S. 
A. 3) NORKEVIČIUS, buvęs 1947 m. 
Freundental, Vokietijoje, vėliau su šeima 
išemigravęs į Pietų Ameriką. Jie patys ar 
apie juos žinantieji atsiliepti: V. Brilling, 
Unterbrunner Str. 85, Gauting, Muen
chen, Germany.

Lietuvis 34 m. amž. nevedęs, gyvenan
tis Canadoj, apsivedimui jieško lietuvai
tės apie 20—28 metų amž. Platesnės ži
nios per laišką. Rašyti: V. Brilling, Un
terbrunner Str. 85, Gauting, Muenchen, 
Germany.

Jieškomas ALEKSANDRAS MAČER
NIS, sūnus Kazimiero, gimęs Šarnelių 
km., Žemaičių Kalvarija, Telšių apskr. 
Jieškomas yra buvęs lakūnas. Jieško se
suo Karolina Kazlauskienė. Daugiau in
formacijų suteiks — B. Siliūnas, 4429 S. 
Rockwell St., Chicago 32, III.

Jięškomi ALBINAS, ADELE PUS
VAIKIAI, JAV įsikūrę tremtiniai, o taip- 

■ gi JUOZAS ČEPLINSKAS (jo žmonos 
merg. pavardė Kockevičiūtė), gyvenęs 
Tauragėje, prašomi yra atsiliepti adresu: 
O. Deveikienė, P-je Bacacay 1059, V. 
Alsina, Part. Lanus, Rep. Argentina, S.A.

Jieškomas SIMONAS ČESEKAS, s. 
Simono, Jieško sesuo. Atsiliepti šiuo ad
resu: Petras Bernatavičius, 8738 S. Utica 
Avė., Evergreen Park 42, III.

Prašom atsiliepti KUN. EDUAR
DAS PETRELEVIČIUS iš Kauno 
aGutas laiškas iš Lietuvos. Kreip
tis: E. čižikienė (Valadkaitė), 17 
Pinewood Avė., Toronto 10, Cana
da.

ONA MASLAIJSKAITft, BLAZC- 
NIENft ir PETRAS BRAZCNAS,
kilę iš Panevėžio apskr., Nauja- 
miėščio miesto. Išvažiavę į Ame
riką dar prieš Pirma Karą. Turiu 
žinių apie ių seseris Zosę, Adelę, 
Veroniką. Prašau atsiliepti ar kas 
žinot pranešti šiuo adresu: M. 
Shukys, 631 Chureh Avė. Verdun, 
M ont real, Canada.

Jieškomas ANTANAS ABROMA
VIČIUS, gimęs 1892 m., gyvenąs 
Chicagoje: sūnus Antano ir Jie- 
vos Abromavičių. Jieško jo sesuo 
Petronėlė Gricienė, Lietuvoje. Pats 
Antanas arba apie jį žinantieji 
praneškite: Julija Poška, 1526 S. 
SOth Avė. Cicero 50, lll.

VLADUI RALIUGAI, gim. 1910 
m. yra žinių nuo jo sesers iš Lie
tuvos. Kreiptis pas — Joną Aimu- 
konį, 198 Knickerhocker Avė., 
Brooklyn 37, N. Y.

Jieškomi — PUTRAS ALIŠAUS
KAS ir VYTAUTAS ALIŠAUS
KAS, sūnūs Stepono, gyv. Ameri
koj nuo 1939 m. Jieško sesuo Bro
nė. Taippat jieškomi dėdės: BO- 
LESIX>VAS LAURINAVIČIUS ir 
ROMUALDAS MAURINAVIČIUS, 
-inūs Jono. Rašyti šiuo adresu— 
Bronislava Ališauskaitė Klimavi
čienė, Deltuvėlės km., Ukmergės 
rai. Pašilės pašt., Vilniaus sritis, 
Lithuania.

Jonas Brazys, Juozo sūnus, 1925 
m. išvykęs j Argentiną iš Lietu
vos, Vilkaviškio anskr., Bartinin
kų valsč., Šilbalių kaimo, 1945 m. 
jis buvo gyvenęs Buenos-Aires, 
Argentinoje, jieškomas brolio An
tano. Jurgis Jotkojis, jo sūnūs 
Tanas ir Jurgis Juotkojai, gyvenę 
Brooklyne, iš Lietuvos išvvkę prieš 
1914 m. Žinančius Jono Brazio ir 
Jurgio Juotkojo likimą prašo pra
nešti šiuo adresu: Lietuva, Ky
bartų miestas, Rytų g. Nr. 4, An
tanas Brazys.

Stasys Vaškas, žmona Ona, sūnus 
Albertas, anksčiau gyvenę Philadel- 
pliia, Pa., ten turėję ir nuosavus na
mus, yra jieškomas brolio Kazimiero. 
.Tuos pačius arba žinančius jų liki
mą prašo pranešti tuo adresu: Lie
tuva, Kaunas, Zoologijos sodas, Ka
zimierui Vaškui.

Juozas Račkauskas, Jono sūn., 
gim. 1922 m. yra jieškomas brolio 
Aniceto ir sesers Angelės. Jį pati 
arba jo likimą žinančius prašo pra
nešti : Anicetas Račkauskas ar An
gelė Raškauskaitė - Mackevičienė, 
Gorkio g. 11, Kybartai, Lietuva. —

Petras Adomaitis, Juozo sūn., gim. 
1908. IX. 22 Latvijoje, jieškomas 
dukters Brigvtos Adomaitytės. Jį 
patį ar jo likimą žinančius prašo 
pranešti šiuo adresu: Lietuva, Kau
no sritis, Virbalis. Raudondvario g. 
No. 4, Onai Kisieliauskienei.

Antanas Suodaitis, Antano sūnus, 
ir Juzė Suodaitienė, .Tono duktė, abu 
kilę iš Šakių apskr., Lukšių valse., 
Ūselių kaimo, gyvenę Chicagoje, 
jieškomi Suodaitienės sesers Onos 
Orintienės, gyv. Rusijoje. .Tuos pa
čius ar žinančius jų likimą praneš- 
Chomutrkaja M. T. S. Orentienė 
Ona, Jono.

Prašau atsiliepti Sergijų Kamai- 
tį, gyv. Amerikoje. Juozas Stulga, 
7026 S. Talman Avė., Chicago 29, 
UI. - Į ” *

IftNUOMIIOJAMA

IŠNUOM. kambarys su atskiru į- 
ėjimu.

GRovehill 6-7675

PLATINKITE “DRAUGA”

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

Jieškoma IRENA LABEIK.AITE, 
duktė Juozo, gimusi 1925 m. Ra
šyti: ’O. Kalvaitienė, 977 Maud St., 
Cleveland 3, Ohio.

Pirkdami Htitaupyaite 
ir parduodami uždirb
site per šių. įstaigų.
AL. BUDRECKAS

REALTY 
4OS1 Archer Avė. (prie 

Callfornijos g-vės) 
liAfayetto 3-3384

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar tikina 
atlankykite mus

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
VVAlbrook 5-5080 

PRospeet 8-3579 (vak. ir sekmad.)

I’o $100-500 gryno pelno Į savaitę! 
Taverna su namu prie Stock Yardų. ■ 
Vakarais ir Šventadieniais uždaryta. 
Skubėkite! A. Sirutis.

Pigiau niekad nelaukit! Marciuette 
Parke 5 kamb. mūr. bungalovv. Au- 

Įtomatifckaą Šildymas. Dvigubas gara- 
jžas. Sklypas 30 pėdų. $16,700. A. ki
nas.

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

Reta. 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.

Gerum stovy 6 kamb. gazu apšil
domas namas netoli Marųuette Par
ko. Dviejų auto. garažas. Tik $14,000. 
A. Katilius. ,

Prte Ix*mont kelių sankryžos par
duodamas 30 arkrų ūkis su 5 kamb. 
gyv. namu. $20,000. Savininkas duo
da morgičių. J. šaulys.

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

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 5-6015

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūpinimas.

VISU ROSIU APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Kstate 
General Insurance, Notary Public 

5910 S. \Vestem Avė.
REp. 7-0880 arba HEm. 4-7085

MARQUETTE PARKE arti gero 
susisiekimo, krautuvių ir mokyklos 
parduodamas augštas pajamas, 
$18,000 j metus, nešantis apartmen- 
tinis namas. Kaina tik $85,000.

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

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

BRIGHTON PARKE
Mūrini* — 2 po 5 kamb. Centr. 

šfldymas abiem augštam. Garažas. 
Kaina $22,000. Skubėkite! ,

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

01-os ir Pulaski. Naujas 4 kamb. 
bungalovv. $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

Aloje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū- 
aų laukia greitas ir telaingaa patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2000 W. SOth St. Tel. Prospect 8-5454

BERWYN. 5 kamb. namas .Arti 
16th ir Oak Park Avė. Karštu 
vand. alyva apšild. 37 pėdų skly
pas. Mokesčiai tik $98. 1 kamb. 
pastogėje. $12,900. SVOBODA, 
6013 Cermak Rd. BIshop 2-2162.

PROGOS — OPPORTUNITIES

TAVERNA su modemišku 2-jų 
augštų mūriniu namu. 6 dideli 
kamb. viršuj. Alyva apšild. 2 au
tom. mūro garažas. 50 pėdų skly
pas. Savininkas parduoda dėl silp
nos sveikatos. 6101 S. Ashland 
Av«„ PRospeet 6-8176.

švnri, naujai įrengta DELIKATE
SŲ KRAUTUVĖ. Geras biznis. 4 
kamb. užpakaly. Greitam pardavimui 
— labai prieinama kaina. PRospeet 
6-3626.

TOOL AND DIE MAKERS
7 to 10 years experience. Work all 3 shifts. $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

Pirkite dabar prieš žiemą 
įsikraustyti

Pastoviausi vertybė yra namai: — 
Daugiausia poilsio teikia savas butas.
Briglitou Parke:

Mūr. 2 po -6 ir skiepe 3 kamb. 
cente. šild. gazu, did. skl., arti mo
kyklos ir bažn., patraukli išv.

Mūr. 7 ir 4 kamb., dvig. skl., švie
sūs kamb.

Mūr. 2 po 6, centr. šild., garažus, 
priein. kaina.

Mūr. 2 po 4, centr. šild., 3 autom, 
gar,, kamp, sklypas.

Med. 4 butui, 2 po 4 Ir 2 po 3, 
centr. šild., garažas.
Gage Panke:

Mūr. bung. 5 kamb., 2 mieg., cent- 
rln. šild. gazu.

Mūr. bungal., 6 kurni)., centr. šild., 
did. .kamb.
Murųuette Parke:

Nauj. mūr., georg., 5 kb,, 2 mg., 
centr. šild. gazu.

Nauj. mūr. bung., 6 kb., centr, šild. 
alyva •
Bridge,sirte:

Mūr. 6 lr 3 kb., gazo peč., šild. 
modern. vonios ir sink.

Mūr. 3 butai po 6 kamb., gazo peč. 
šild., prieinama kaina.

Biznio namai:
Mūr. 6 butai, 3 po 5 ir 3 po 6. 510 

paj. j mėn., gružus namas.
Mūr. 4 butai, 2 po 5 ir 2 po 3, 

centr. šild. kiekv. bt., utsk., kaina 
$36,500.

3 namai, 8 butai, $510 paj Bright. 
Parke. i ,,

Aštuoni butai po 4 kamb., pietva
karinėj daly, $600 paj. į mėn. $21,000 
įmokėti. Reta proga.

iu 15 htont..t rf fofof
Bizniai:

Laik. dirbt, ir brang. krautuvė; 
ideali vieta laikrodininkui. Pigiai.

Taverna au visais jreng. išnuomo
jama pigiai.

Su didelėm pajamom maisto krau
tuvė; tik prekes.

SIMAIČIAI
Realty, Bullders. Inaurancs 

2737 VVest 43 St 
CLlffside 4-2390

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpubUc 7-6232
BERWYN. Savininkas būtinai tu

ri parduoti mūrinį bungalovv su pa
jamom — 5 ir 5 kamb. Gazu apšild. 
Daug priedų. GUnderson 4-1911.

4 butų mūrinis namas, arti 26th ir 
Pulaski Rd. 4—3---2—2 kamb. Pa
jamų $225 į mėn. 2 autom, garažas. 
Gerame stovy ir šverus. $19,300.
SVOBODA, 3739 W. 26th St. LAwn- 
dale 1-7038.

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Vlaų rūšių apdraudoa. Automobi 

tlų finanaavtmaa. Notarlataa. Valaty 
Ma patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudaa kitu) 
pasiteiraukite paa mua.

JONAS KIRVAITIS, 
VVAlbrook 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AGENCA 
0108 S. Ashland Avė.. Chicago 30, IU

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

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

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbas, skubiai, 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 0-2703 nuo • vai. 

ryto lkl 7 vai. vakaro.
Tel. OLympic 2-5121 nao 0 vaL 

vakaro lkl 11 vai. vakaro.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 

ryto iki 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro:

OLympic 2-6752

PLU M R I N G
Licensed, bonded plumbera

Joks darbas nėra didelis ar mažas 
Jaoldte dabar. Kalbame lietuviškai 

Tel. REpublic 7-0844 
WAlbrook 5-8451

HELP WANTED VYRAI

MACHINE
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 Wes» 66th Street

Pbrtsmouth 7-7500 __

O IL E R
Experienced in repair and 
matic machinery & eąuip- 
ment. All shifts. 1.90 to 
$2.00 per hour. Steady, 
(Jood working conditions & 
liberal benefits.

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

POrtsmouth 7-7500
GRINDERS

Centerless, internal, or cyllndrical; 
for commercial or precision vvork. 
Job shop experience preferred. Good 
vvages, overtime, company benefits, 
permanent. J)ays or nights.

HABER CORP.
»0U w. North Avė.

Reikalingi GRINDIMO MACHINE 
OPERATORS, taip pat GEAR HOB- 
BING MACHINE OPERATORS ir 
GENERAL MACHINE SHOP DAR
BININKAI. f

EMCO GEARS
4329 N. Kedzie Avė., KE 9-1441

AUTOMOBILES — TRUOKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O 2I O O S 
Uetnvlika gazolino stotis Ir anto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
5750 8. WESTERN AVĖ. PR 8-0533

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS
General Contractor

Stato rezidencinius lr komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus: išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4220 
arba rez. tel. Bl 7-3340. Kreiptis —

SIMAIČIAI 
Realty - Bullders - Inmiranes 

2737 West 43rd Street

KONTR AKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INO. 
2623 W. 69 st. Ohicago 29, IlL,

PRospeckt 8-3799 
A. GINTNERIS — pirmininkas 

V. F. PETRAUSKAS — stat. vedUas
Lietuvių Statybos Bendrovi:
• stato namus pardavimui,
• priima užsakymus,
• atlieka remonto darbus,
• įrengia aluminljaus langus U 

duris.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimmiiimiiiiiiiiiiii

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HErnloek 4-5881 
IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIUIIUIIIIIIUIIIIIIIIH

jfimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia 
1 UETUVUJ STATYBOS

BENDRO Vft

! MORAS Į
Bullders, Gen. Contractors 5 
Atlieka planavimo tr staty- S 

bos darbus gydytojų ofisų, gy- ~ 
venamųjų ir viešųjų paHtatų. S

Namų įkainavimas ir įvairūs S 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS |
Kasdien nuo 8 vai. ryto iki 5 

6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus =
Tel. PReauect 8-2013 
0800 SO. CAMPBELL AVĖ, =

Chleago 20, nnnols
D»miininnnuiuilllHHIInmniunnu-=

S t s i t m <
NAMUS IR 
GARAŽUS

Ir atliekame visus statybos lr per
tvarkymo (remodeling) darbus.

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika lr J. Skorubskas) 
1600 S. 48TH CT., CICERO 50, ILL.
Tel. Ol^mplo N-Tagli TO A-iJSfl

>
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KONCERTAS, KURIO VISI LAUKIAME
J. KONČIUS, Chicago, Ilk

Nevienas lietuviškos dainos, domaitienė ir J. Vaznelis — tu-
mylėtojas su nekantrumu lau
kia Stasio Baranausko išleistu
vinio koncerto, įvykstančio rug
sėjo 29 d. Marijos augštesnės

rėš su išleistuvininku duetus. Be 
to visi solistai sudarys kvarte
tą, atlikdami sodo sceną iš o- 
peros “Faustas”, akompanuo-

mokyklos salėje. Šiam konęer- jant A. Kučiūnui. Chicagos lie
tui ruošti jau senokai yra su 
darytas rengiamasis komitetas, 
ant kurio pečių ir guli visa dar
bų našta. O darbo, rengiant ši
tokio plataus masto koncertą, 
yra tikrai nemaža. Tad, norė- 
daraa» patirti šį tą daugiau apie 
šį visų taip seniai laukiamąjį 
koncertą, ir kreipiausi į patį ko
miteto pirmininką K. Kleivą su 
keletu klausimų, į kuriuos jis 
mielai sutiko atsakyti.

— Kaip vyksta parengiamieji 
darbai? — pirmiausia užklau
siau pirmininką.

— Ačiū, veikiame organi
zuotai. Pirmiausia norėčiau pa
stebėti, kad mintis sudaryti so
listui Baranauskui, turinčiam 
balso talentą, sąlygas pasitobu
linti dainavimo mene yra gero
kai ankstyvesnė. Kaip pirmuo
sius reikia nuoširdžiai sveikin
ti Kanados lietuvius, sudariusius 

' sol. St. Baranausko studijoms 
remti ir stipendijai organizuoti 
komitetą. '

Chicagos lietuviai prieš pat 
atostogų laikotarpį sudarė iš 
keliolikos organizacijų ir paski
rų asmenų platų komitetą, kurio 
tikslas paremti studijas, suor
ganizuojant sol. St. Baranausko 
išleistuvinį koncertą. Kaip žino
me, solistas išvyksta studijoms 
į Italiją.

Koncertas, kurio visi laukia
me, įvyksta š. m. rugsėjo 29 d., 
šeštadienį, 7:30 vai. vakare, 
punktualiai, gražioje ir tinka
moj Marijos augštesnės mokyk
los salėje. Parengiamieji dar
bai yra gerai suplanuoti ir vyk
domi su visomis detalėmis. Pro
grama sudaryta augšto meninio 
lygio ir bus atliekama skirtingo 
koncerto formoje. Apie koncer
tą plačiai informuoja dienraš
čiai bei savaitraščiai ir kalba 
lietuviškos radijo valandėlės. Sa 
lės vietos yra numeruotos ir bi- 
letų kainos paskirstytos tiksliai, 
kad publika galėtų lepgvai pasi
rinkti pagal savo pageidavimą. 
Patartume biletus į koncertą į- 
sigyti iš anksto pas jūsų rajo
no platintojus.

— Ką naujo publika išgirs 
šiame koncerte?

— Su pasitenkinimu noriu pa
brėžti, kad publika gėrėsis nau
jenybėmis. Tokio plataus mas
to koncerto, kiek aš Chicagoje 
gyvenu, dar neturėjome. Tik 

, vienas išleistuvininkas sol. St. 
Baranauskas dainuos solo, kiti 
dainininkai — P. Bičkienė, S. A-

tuvių vyrų choras, drauge su 
Hoffmano partijos atlikėju sol. 
St. Baranausku duos prologą iš 
operos '“Hofmanno pasakos” — 
dirigentas VI. Baltrušaitis.

— Ar laukiate svečių iš toli
mesnių vietovių?

— Savaime suprantama, pu
blikos daugumą sudarys Chica
gos lietuviai. Tačiau turime tiks
lių duomenų, kad artimesnių ir 
net tolimesnių vietovių lietuviai 
atvyks į šią pasakyčiau retą me 
no šventę ir žavėsis puikiu kon
certu. Tai bus atvykusiųjų klau
sytojų ir menininkų nuoširdus 
bendravimas, jaučiant moralinį 
pasitenkinimą, kad vienam tų 
menininkų sudaromos sąlygos 
studijoms ir didesnei pažangai.

— Kokių pageidavimų turite 
visuomenei ?

— Ačiū labai už atvirą klau
simą. Pageidavimų turime ir 
labai daug, kartu ir labai ma
žai. Mažai, nes norime tik vie
no mažo dalyko — įsigyti bile- 
tą į šį plataus masto meninį kon 
certą, kuriuo, garantuojame, jūs 
visi tikrai gėrėsitės. Daug, nes 
prašome visus lietuvius dalyvau
ti koncerte, kad efektas būtų di
delis ir stipendijai būtų pasi
tarnauta. Išleistuvinio koncer
to komitetas pasitiki lietuvių 
vieningumu, kuriame slypi ben
dras darbas ir laimėjimas. Kai 
išsisklaidžiusius lietuvius 'pla
čiajame pasaulyje gaubia netik
rumas, mes turime dar labiau 
pamilti vienas kitą, — užbaig
damas pasakė simpatingasis pir
mininkas.

t

A. A.
JOHN FARRELL

Gyveno 7051 8. Maplcaootl

Avc. Pltospeet 8-5851

Mirė rūgs. 26 d., 1956, 1 vai 
popiet, sulaukęs 54 m. amžiaus.

Gimė Chicago, Iii.
Pusillko dideliame nuliūdime 

žmona Kstelle (Tomkutė), 2 
sūnūs: Anthony Mellens ir
John Farrel, 3 dukterys: Uita, 
Mary Jeanette ir Joan, motina 
Maria Farrell, 5 broliai: James. 
Francis, Klchard, Vincent ir 
K<lward, sesuo Mary Gorc, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Loyal Order of 
Aluose, l.odge No. 44.

Kūnas bus pašarvotas 6 vai. 
šj vakarų, lackawl<:z koplyčio
je,'2424 W. 69th 8t.

laidotuvės jvyks šeštad., 
nigs. 29 d., iš koplyčios 11 vul. 
ryto bus atlydėtus į Ht. Adrian a 
parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pumaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydaa j šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiu! klvečianie visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, sūnūs, duk
terys, motina Ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Stepo- 
nos Lackavvicz. REpubiil 7-1213

ętfAITVriTF “nRAlIRA”

Lietuvos Generalinio Konsulato New Yorke 
pajieškomi asmenys

Aleknienč-Friduianuitė, Irena, iš 
Panevėžio,

Alutis, Anthony, iš Mažonų, Tau
ragės ap., ir vaikai Charlcy, Joe, 
Eleae ir Magde, gyvenę Pcnusylva- 
ni.jo.įe (“Reinerton”?),

Banys, Jomis ir Grigalienė-Bany- 
tė, Monika,

Blažys, Jonas, iš Rekaviskio k., 
Sasnavos v., Marijam[iolės ap.,

Ciglerytfi Elvyra, gyvenusi Augli
uje,

Dauda, Jokūbas ir Jonas,
Daugviias, Stasys, iš Būdų,
Fralmanaitė-Aleknienė, Irena,
Gaižauskaitė-Kalvaitienė Pranė,
Gajauskas Adomas, Justinas ir 

Kazimieras, sūnus Liudviko, iš Šven- 
čiouių vai.,

Gajauskas Krisiukas, sūnus Mu- 
teušo, iš Švenčionių vai.,

Girdzcvičius Juozas, gyvenęs An
glijoje,

Gložeraitė-Mnntkc vičienė Magda
lena, vyras Pranas, ir vaikai Pranas 
bei Emilija,

Grigalienč-Banytė, Monika ir Ba
nys Jonas,

Jakštolienė Liza, gyvenusi Angli
joje, Silsdcn,

Kacevičius Jurgis,
Kalvaitienė-Gaižauskaitė. Pranė,
Kasiulis Augustas, sūnus Miko, 
Katiliūtė-Peukaiticnč Magdė ir 

jos duktė Izabelė Penkaitytė, 
Kemėšis Viktoras, iš Panevėžio, 
Klemenis Feliksas, iš Židikių vul., 

Mažeikių ap.,
Kulišienė Marijona, iš Dargužiu 

k., Valkininkų vai.,
Kumpytė (Kumpys) Ėdė, duktė 

Simo Kumpio ir Edės Kumpienės- 
Juozaitytės, gimusi 1881 m., Atau
gos k., Tauragės ap. Prašomi atsi
liepti jos giminės,______________

Vytauto Augustino 
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA

Lukošius Kazimieras, iš Putokšlių 
k., Sartininkų par.,

Majauskaitė Magdė ir Ona, gyve
nusios Vokietijoje,

Mamkcvičienė-Gložcraitė Magdale
na, vyras Pranas, ir vaikai Pranas 
mei Emilija,

Markeliūnns Vincas, sūn. Jono, iš 
Alytaus,

Martinkienė - Gasiūnaitė - Šimony
tė Emilija, vyras Martinkus, Stanis
lovas, ir duktė Martinknitė Vanda,

Palionytė-Zalatorienč G rasė,
Papinigis Kazimierus, iš Švenčio

nių vai.,
Paserpskis Juozas (Jo© Paserps- 

ky, gyvenęs Chicagojo> South Samp- 
bell Avenue,

Pcčkaufckaitė Petronė ir Pranciš
ka, seserys Onos Saukienės-Pečkaus- 
kaitės,

Peiikaitienė - Katiliūtė Magdė, ir 
jos duktė Izabelė Penkaitytė,

Petkūnienė-Stonytė Elzbieta, ir jos 
seserys Jadvyga ir Juzefą, gyvenu
sios Braddock, Pa.,

Pinkuvienė-Šukytė Marijų (buvusi 
Kurutienė),

Radžiūnas, iš Sudžių-Antalkių k., 
Vilkijos vai., Kauno ap.,

Rubin Stanley, gyvenęs Pittston, 
Pa.,

Šimkus iLudvikas iš Viduklės,
Šimulaitis Juozas ir jo seserys, 

vaikai Pranciškaus Šimuluičin. kuris

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCI?
Geriausios gėlės dei vestuvių, banke 

•*. laidotu vi u Ir kitu paouošimų,
244S WkST (tauri STREET 

Tel. PRoepect 8-ORSS tr PR H-08S->

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas Virginia 7-2481

buvo kilęs iš "Vilkeliškių k., Sintautų 
vai., Šakių ap.,

Skimiontas Juozas,
Stačiokas Juozas, iš Kazliškių k.,

Kazlų-Rūdos vai.,
Valteris Kazimieras, gydytojas,

Jeiškomieji aiba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE CLNERAL 
OF LITHUANIA

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

1 A. f A.

STASEI GRONSKIENEI mirus, 
jos vyrą Stasį ir šeimą nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Toronto. Canada
Šakaliniu šeima

imiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii 
„ Telef. KEpublic 7-56v3 
ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos (vedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas
ATLAS FUEL CO.

Atsto vas
4919 So. Paulina St 

PRospect 6-7960 
RlllllllllllllllimilllllllllllllllllHIIIIIIIIUI

yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apit 
Lietuvą visiems suprantama kalba 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana 

Kiekvienam verta šj gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti: 
Kaina 6 dol.

ATEITIES administracijoj 
916 Willougbby Avė.
BROOKLYN 21, N. Y.

Remkite dien. Draugą! į

A. A.
ELVIRA VAIČIŪNAS 

Kanaitė
Gyveno 9917 S. Perry Avė.

Mirė rūgs. 25 d., 1956, 2:10 
vai. ryto, sulaukus 29 m. amž. 
Gimė Lietuvoje; kilo iš Pane
vėžio apskr.

Amerikoje išgyveno 7 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyras Jonas,, 3 sūnūs: Kęstutis, 
Jonį^s ir Petras, motina Alfon
są (Abromavičiūtė), tėvas Po
vilas Kanas, 2 broliai: Petras, 
brolienė Marijona; ir Mindau
gas, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Bukausko 
koplyčioje, IUS 21 S. Michigan 

Avė.

' Laidotuvės įvyks šešt., rūgs. 
29 d., iš koplyčios 8:45 vai. ry
to bus atlydėta į Visų Šventų 
parapijos bažn., kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės saclą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyrus, sūnūs, tėvai, 
broliai ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. L. Bu
kauskas. Tek (COmmodore 4-
2228.

◄ PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

■ i

3914 West lllth Street
VienA* bloku nno kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

Telef. — CEdarcrest 3-6335

LIŪDESIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•345 So. Wectera Ava, Air Condltloned koptySa 
7-8800 — 7-8601 Automobiliam. vttaa 
kart* vyvena kitoaa miestą Oalyaei

koplyūta arėto* jūsų namų.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKKAUSTAU
BALDUS
VIETOJE UI Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują diaeij sunkvežimi 

ir apdraudas
ISIS w. 9 lst St, ūhieago, Dl. 

Tel. PReacott 9-2781

PADĖKA
Mano mylimam vyrui,

A. j- A.

PRANUI WAITEKAIČIUI
mirus — 1956 m. rugsėjo 17 dieną, nuoširdžiai dėkoju vi
siems, kurie suteikė jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo 
jį j amžiną poilsio viętą 1956 m. rugsėjo 20 dieną.

Nuoširdžiai dėkoju Gerb. Kun. A. Stasiui už jo malonų 
patarnavimą ir atlaikymą šv. Mišių bei kitų gedulingų pamal
dų už velionio sielą.

Dėkoju visiems, kurie mano mylimam vyrui prisiuntė 
gėlių.

Dėkoju grabnešiams ir visiems, kurie pareiškė man už
uojautą liūdesio valandoje.

Dėkoju laidotuvių direktroui J. P. Eudeikiui ir jo štabui 
už jo malonų patarnavimą.

Nuoširdžiai dėkoju visiems dalyvavusiems mano mylimo 
vyro laidotuvėse, kuriems atskirai neturiu galimybės padė
koti. Visiems, visiems nuoširdus dėkui.

Lieka giliame nuliūdime: žmona Alice ir visi giminės.

■ A. A.
ALBERT FREGIN

Gyveno 5217 S. Laramie Avė.
Tel. PGrtSmouth 7-8369
Mirė rųgs. 26 d., 1956 m., 

4:55 vai. ryto, sulaukęs 70 m. 
amžiaus. Gimė Lietuvoje; kilo 
iš Žemaitijos, šviekšnos mieste
lio. Amerikoje išgyveno 51 m.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me žmona Polly (Petraitytė),
pagal pirmą vyrą Kulikauskie
nė, duktė Gertrude De Frier, 
žentas Joseph, anūkai: Joseph, 
Mary Ann ir Ann Mary De 
Frier ir anūkai: Donna Lee ir 
Michael Czarnecky. Kiti gimt 
nės, draugai ir pažįstami.

Priklausė .Upytės Klubui. 
Kūnas bus pašarvotas 12 v.

dieną Petro Bieliūno koplyčio
je, 4348 S. California Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad. rug- 
•■4ėjo 29 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėtas į švenč. Pa
nelės Nekalto Prasidėjimo par. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielą. l‘o pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, duktė, žen
tas ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Pet
ras Bieliūnas. Tel. LAfayctte 
3-3572.

A. A.
BARBORA MARKŪNAS
" • ’ (Ramonaitė)

Gyveno 6441 S. Maple\vood 
•Mirė rūgs. 25 d., 1956, 6:15

vai. vak., sulaukus pusės am
žiaus. Gimė Lietuvoje: kilo iš 
Šiaulių apskr. ir parapijos.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me vyras Jonas, 3 dukterys: 
Pauline, žentas Robert Scotch- 
inur, anūkai: Ronald ir Gloria: 
Violet, žentas Jaek Nelson, 
anūkas Jaek Lueky, ir Lucille, 
žentas Joseph I^ms, anūkė 
Patricia Ann; brolis Juozapas 
Ramonas, kiti giminės^ drau
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika- 
Evans koplyčioje, 6845 S. VVes
tern Avė.

Laidotuvės įvyks šešt., rug
sėjo 2 9 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėta į švenč. Pa
nelės Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje Jvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta i šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, dukterys, 
žentai ir anūkui.

laidotuvių direktorius Ma
žeika-Evans. Tel. REpublic 7- 
8600.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

T0wnhaII 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4805 07 Sovth 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 NAKTJ

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 S«. Halsted St. CAIumet 5-7252

* - --------

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

Universal Savings and Loau Association užtikrina saugo
mą Ir goažų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000 % kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

(■alite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkltAo:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

i Ambulansų patarna- Mea turime koplyčias
I rimas dieną ir nak- rlaoae Chicago® Ir
U. Reikale šaukite Roselando dalyse lr
num. J&u patarnaujame

PETRAS BIELIOMAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayette 3-3572

“SUMOM
~ 13 TOLI IR ARTI

NAUJ‘ T9OKA,-NAUJAUSI KMUSTN^O (HA N K!Al
HAU N£T(J HAMHlNIAS-HtAUS t H SĄtlNIN&AS HATAHNAVNAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tai. LZAILm.k 5-9209

tAes

AcpA-V

MIDLAND
v’

Savings and Loun - 
Association

cT IN SUR E a

r Kit 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

lENDROVį

4038 Archer Aveaue M t«I. La3-677»’ ijS 
AUGUST SALDOKAS Prasieitair

AHTAHAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 Weat 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riveraide, Dl. TeL OLympic 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. RALSTED STREET TeL YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MIC1UGAN AVE. TeL COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUOMIN
3319 S. LITUANICA AVE. TeL Y Arda 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKŪS
1446 8. SOth AVE., CICERO, Dl. Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUCYCKI
1646 W. 46th STREET YArda 7-0781

STEPONAS 0. LACKAWICZ
2424 W. eOth STREET REpahila 7-1211
2814 W. ISrd PLACE Tlrdala 7-CS72



z
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X Garbės diplomai TT. Ma- ( 
rijoiiy bendradarbiams. Visi, 
kurie šiais metais įsirašė į TT. 
Marijonų Bendradarbių draugi
ją garbės ir amžinaisiais na
riais, ir negavo diplomų, jie bus 
iškilmingai įteikti šį sekmadie
nį, rugsėjo 30 d., per TT. Ma
rijonų Bendradarbių Seimą 
naujose Draugo patalpose. Tad 
visus prašome į šį seimą at
vykti. Per kitų rankas diplomai 
nebus duodami. Visus prašome 
atvykti asmeniškai. Diplomus 
įteiks tėvas provinciolas kun. 
Valentinas Atkočius, MIC.

X Prekybininkas Juozas 
Budrikas mini savo biznio 44 
metų sukaktį. Ta proga Budri
kas paskyrė $2,000 vertės pre
kių savo kostumeriams ir ra
dijo klausytojams. Didžiųjų do-| 
vanų laimėjimas įvyko pirma-' 
dienį 4 vai. po pietų prie pa
skirtos komisijos ir pakviestų1 
teisėjų: Aleksandros Gilienės,! 
valgyklos savininkės, 3236 So.' 
Halsted St., ir p. G. Šukio, Real 
Estate brokerio, 3252 S. Hals
ted St. Didžiąsias Budriko do
vanas laimėjo: Veronika Sta
kėnas, 3144 S. Lowe ave., par
lor setą, Marijona Žebrauskie
nė, 7006 S. Campbell ave., Tap- 
pan gazinę krosnį, Ona Algmi- 
nienė, 3401 VVest 53 PI., Gen. 
Electr. 21” televiziją, Irene 
Chapin, 807 West 37 PI., dul
kių valytuvą. John Zavvicki, 
1024 West 32 St., automatišką 
patefoną, E. Kotula, 2949 So. 
Union ave., matracą, Ugels- 
kienė, 700 West 31 St., 100 da
lių lėkščių servizą, Liudas Kai
rys, 4046 S. Montgomery ave., 
deimantinį žiedą, ir Charles 
Kristuney, 4015 S. Maplewood 
ave., rankinį laikrodėlį. Mažes
nių dovanų laimėjimas pratę
siamas visą šią savaitę. Visus 
didžiųjų premijų laimėtojus 
Budrikas nuoširdžiai sveikina 
ir pažada dar daug dovanų vi
siems, kurie ką nors dabar per
ka Budriko krautuvėje, 3241 
S. Halsted St.

X Bridgeporto lituan'.stinės 
klasės tėvų susirinkimas įvyko 
Šv. Jurgio parapijos salėje. 
Pirmininkavo A. Balys. Tėvai 
plačiai pasisakė mokyklos rei
kalais. Buvo pareikšta padėka 
buv. mok. Gr. Meiluvienei už 
vaikų gražų mokymą, LB 
Bridgeporto apylinkės valdy
bai už auką $25 švietimo rei
kalams, visiems Bridgeporto 
prekybininkams, o ypatingai 
Lietuvių Prekybos namams — 
Furniture Center, Ine., kurie 
daugiausiai aukojo mokyklos 
išlaikymui ir šventės pravedi
mui. Priimtas statutas, kurį 
suredagavo komisija, pirminin
kaujant J. Grigaičiui. Išrinktas 
naujas tėvų komitetas: Ign. 
Petrauskas, F. Valinskas, E. 
Vaičeliūnienė, K. Daknavičie- 
nė ir V. Galvydis.

X laimės vakaras. TT. Ma
rijonų Bendradarbių 19 skyrius 
ketvirtadienį, rugsėjo 27 d., 
7:30 vai. v., Aušros Vartų pa
rapijos salėje, 2327 W. 23 PI., 
rengia labai malonų žaidimų 
vakarą, į kurį visi atsilankę ga
lės išbandyti savo laimę ir išsi- 
lošti gražių dovanų. Pelnas bus 
skiriamas TT. Marijonų Sta
tybos Fondui. Seimo proga, ku
ris įvyks š. m. rugsėjo 30 d., 
ateinantį sekmadienį, naujose 
Draugo patalpose, 4545 W. 63 
St. Į šį žaidimą ir laimės va
karą prašome atsilankyti visus.

Neužmirškite spalio 20 d. 
Prašome atsilankyti į ruošiamą 
L. G. Seserų sąjungos metinį 
balių Western Ballroom 3alėje, 
3504 So. Western Ave. Iš anks
to dėkojame už jūsų prielanku
mą. jj;

Tikėjimo vienybės 
kongresas

Rytoj, penktadienį, Šv. Pro- 
kopijaus abatijoje, Lisle, III., 
prasideda tikėjimo vienybės 
kongresas, kuriame šalia augš
tų katalikų dvasininkų ir įvai
rių bažnyčių specialistų, taipgi 
dalyvaus keletas ortodoksų ir 
senųjų katalikų atstovų. Toks 
kongresas bus dar pirmas JAV. 
Jį organizuoja benediktinai, 
kurių branduolį Šv. Prokopi- 
jaus abatijoje sudaro čekai, 
bet tarp kurių yra ir kitų tau
tų atstovų. Šv. Prokopijaus 
abatija prieš porą metų gavo 
teisę laikyti pamaldas ir rytų 
apeigomis, be to — joje ruo
šiami kunigai apaštalavimui 
Rusijoje, kai tik ten atsiras są
lygos.

i Apie kongreso eigą laikrašti
ninkus painformavo Šv. Proko
pijaus vienuolyno abatas Am
brose L. Ondrak, kuriam su

Julius Mačiulis, Vilniaus Auš 
ros Vartų parapijos vargonin
kas (Čikagoje), duoda muzikos 
teorijos, pianino, dainavimo ir 
gregorioninio giedojimo pamo
kas: Muziką ir specialų dainavi
mą, bei gregorioninį giedojimą 
studijavo Kauno ir Freiburgo 
konservatorijose.

Kreiptis 2227 W. 23rd Str.
Telephonas YArds 7-8831.

X Chicagos Balfo apskrities 
rengiamas _ koncertas įvyksta 
spalio mėn. 7 d. Lietuvių audito 
rijoje, kuriame .meninę progra-' 
mą išpildys solistas A. Brazis,1 
M. Bankevičienė (Banky), J. j 
Vilkaitė ir Tautinis Moksleivių 
ansamblis su nauja programa. 
Lietuvių visuomenė kviečiama 
minėtą dieną skaitlingai daly
vauti koncerte.

X De Paul universiteto lie
tuvių klubas lapkričio 16 d. 
rengia šokių vakarą. Visas lie
tuviškas jaunimas kviečiamas 
jame dalyvauti. Jaunimo orga
nizacijos prašomos tą dieną sa
vo programų neruošti, o paska
tinti savo narius dalyvauti De 
Paul univ. lietuvių klubo pa
rengime.

X Ona ir Robertas Čepelės,
gyv. Kolberk st., Willa Park, 
Ilk, 1956 m. rugsėjo mėn. 23 
dieną susilaukė sūnaus ir jų 
dukrelė Vida, kuri šiais metais 
pradėjo lankyti šv. Jurgio pa
rapijos mokyklą, sveiko bro
liuko, kuris tus pakrikštytas 
Rimo Jono vardais.

Kartu džiaugiasi ir Onos tė
vai -r- Zuzana ir Jonas Kanavo- 
lai.'gyv. 947 W. 32nd Pk, Chi
cago 8, Ilk - -*

X Saleziečių rėmėjų visi 
skyriai rengia išvažiavimą į sa
leziečių sodybą Cedar Lake, 
spalio 14 d. Bus muzika, o šei
mininkės pavaišins lietuviškais 
valgiais, šaltam orui esant vis
kas bus pravesta naujoje sa
lėje.

X K. Mickevičius ir Z. Vai
čaitis, 3508-10 W. 26 st., kurie 
turi Sunshine Liąuors parduo-| 
tuvę su baru, sėkmingai pre
kiauja svetimšalių rajone. At-( 
silanko ir lietuvių iš tolimesnių 
vietovių, nes juodu duoda spe-j 
cialias nuolaidas degtinei.

X Povilas Dirkis L. V. S. 
Chicagos skyriaus p-kas yra 
pakeitęs gyvenamąją vietą. Jo 
adresas 3922 So. Artesian Ave., 
Chicago 32, Ilk, telef. YA 7- 
4693. Ramovės skyriaus rašti
nė įsikūrė toje pačioje vietoje.

X Kun. R. Sugintas laikinai 
gyvendamas vasarą Clevelande 
platino ir lietuviškas knygas. 
Jisai ten išplatino vien J. Bur- 
kaus ‘‘Teresė Nevmanaitė” 50 
egz.

X Julia ir Juozas Gaysows- 
kiai, 2510 W. 69 St., susilaukė 
dukrelės. Gaysowskių tėveliai, 
Šidlauskai ir Gaysowskiai 
džiaugiasi susilaukę anūkės.

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka , 
nee Jie vra plačlauaial įkaitoma* 
lietuvių dienraštla. o skelbimų 
kaina yra prieinama visiem*.

X Tėv. Tomas Žiūraitis, O.
P., rugsėjo 25 d. atvyko į Chi
cagą aplankyti savo brolius ir 
draugus; telefonas: Hllltop 5- 
5390. Rugsėjo 30 d. grįžta į sa
vo naują paskyrimo vietą: 
Route 2, Drahner Road, Ox- 
ford, Michigan.

X Algirdas Brazis, Metropa- 
litan oeros baritonas, mielai 
sutiko dalyvauti Balfo meti
niam koncerte ir išpildys dalį 
programos. Koncertas įvyksta 
spalio 7 d. 3:30 vai. Lietuvių 
auditorijoje.

X Ida- Franc-šermukšnienė, 
Jono duktė, gimusi Kaune, tu
rimomis žiniomis gyvenanti 
J. A. V-bėse, prašoma atsiliep
ti šiuo adresu: K. Reinhardt, 
98 Forest St., Belleville 9, New 
Jersey.

X Kons. dr. P. Daužvardis 
su žmona dalyvaus Korp! “Kęs
tutis” 30 metų sukakties ban
kete, kuris įvyks spalių 13 d., 
Shorland’o viešbutyje, Liudvi
ko XVI salėje.

X Chicagos Lietuvių Futbolo)
Klubo “Vainutas” futbolo vie-| 
nuolikė šį sekmadienį, rugsėjo j 
mėn. 30 d., Marąuette Parko! 
aikštėje žais pirmenybių rung
tynes su “Wanderers B” ko
manda. Jų pradžia — 2:30 v.

X Draugo administracijoje
yra iš Lietuvos laiškai šiems 
asmenims: dr. P. A. Adams, 
Ant. Ceglauskui, Jonui Ceg- 
lauskui, Petrui Dumikui, Pra
nui Erinstrui, Petrui Girdaus- 
kui, Kaziui Grybui, Paulinai 
Gutauskas, Anicetui Jankaus
kui, M. Kėkštui, Kcnstancijai 
Kisielienei, Marijonai Kisielie
nei, Domininkui Kisieliui, 
Simeonui Kisieliui, Povilui Kru
peliui, Pranui Kvedarui, Anta
nui Ližaičiui, Feliksui Lukoše
vičiui, Kotrynai Majauskienei, 
Antanui Mankieliui, Antanui 
Manleikai, Juozui Merkiui, Ka
ziui Narbutui, Agnės Norąuis, 
Leo Podžiūnas, Valerijai Pra- 
puolenytel, Jonui R y c k i u i, 
Onai Mikaliūnienei-Šabliauskai- 
tei, Vincui Šveisčiui, Juozui To
toraičiui, Algirdui Vagusevi- 
čiui, Aleksui Vitkauskui, Jonui 
Valukui ir Onai Waichunas.

CHICAGOS ŽINIOS TENKA IR TOKIŲ SUTIKTI KAS KĄ IR KUR
teiktos vyskupo insignijos ir 
garbė. Kongresas svarstys bū
dus, kaip sugrąžinti į vienybę 
atskilusias rytų krikščionišką
sias bažnyčias ypač paplitu
sias rusų, graikų tautose. Kon
gresui gautas sveikinimas iš už 
Geležinės Uždangos, siųstas 
Lenkijos episkopato vardu.

Kongresas vyks Šv. Prokopi
jaus abatijoje, Lisle, III., pra
sidės penktadienį, rūgs. 28 d., 
6 vai. 45 min. vakare Jolieto 
vyskupo palaiminimu. Po to 
seks paskaitos, kurias laikys 
Harvardo universiteto prof. F. 
Dvornik, Bizantijos istorijos 
specialistas, ir kitą — benedik
tinas Claude Viktorą.*

šeštadienį, 8 vai. ryto, iš
tremtas iš Jugoslavijos vysk. 
Rozman laikys pamaldas, o 10 
vai. vėl bus paskaitos. Po pietų 
3 vai. 30 min. kard. Stritch 
bus suteiktas parbės daktaro

Sol. Marijona Banky, dainuos ren
giamam Naujų Vargonų Fondo kon
certe ir bankete sekmadienio vaka
rą Gimimo Švenč. Panelės Marijos 
parap. salėje 6 vai. vakare.

Proteinai gelbsti širdį
Dr. F. A. Kummerovv, Illinois 

titulas ir jis pasakys pagrindi- universiteto maisto chemijos 
nę kalbą. Vakare 7 vai. 30 min. specialistaS) atliko tyrimus su 
bus paskaita apie Solovjovą ir 3 viščiukų, įvairiai juos 
jo tikybinės vienybės idealus. maitindaTTias. Susek:. kad 

Sekmadienį kongresas prasi- maiste daug vartojant protei- 
dės pamaldomis 9 vai. 45 min. nų, sumažėja riebalinių prie- 
ryto. Toliau — vėl paskaitos ir maišų kiekis kraujuje, gi tai 
diskusijos. Po pietų 3 vai. at- labai svarbu, nes nuo tų rieba- 
vyks kard. Tien, tremtinys iš linių medžiagų nuosėdų atsi- 
Kinijos. Jis dalyvaus pašventį- randa arteriosklerozė, gyslų 
nime specialaus kryžiaus, pa-j užsikimšimas, širdies ligos, 
statyto pagerbiant atminimą Proteinų yra daug kiaušiniuo- 
kankinių už Geležinės Uždan- se, piene, sūryje, varškėje, 
gos. Kongrese dalyvaus moks
lininkai iš Fordhamo, Creigh- Įstrigo su automobiliu 
tono, Romos, Muencheno, Inns- Čikagietis Philip Doyle, 21 
brusko, Marąuette universite- m. amžiaus, išmaukęs dvi kvor
tų. Įdomesnės kongreso vietos tas alaus ir pantį degtinės, su- 
bvs transliuojamos per Laisvo-1 galvojo pabandyti, ar jisai pra
šios Europos ir Amerikos Bal- važiuos tuo siauru taku, pada- 
so radiją. , rytu pėstiesiems, po Granto

statula Lincoln parke. Nepra
važiavo. Įstrigo. Tą jo “žygdar
bį” užregistravo policija, o tei
sėjas jo “ryžtą” įvertino taip: 
penkios dienos kalėjimo už va
žiavimą esant girtam, $5 pa
baudos už važiavimą šaligatviu

Armour darbininkų 
laimėjimai

Derybose tarp Armour sker
dyklų bendrovės ir darbininkų 
unijos Chicagoje prieita prie 
susitarimų pagrindiniuose punk
tuose : darbininkams pakelia- j *r $5 teismo išlaidų, 
mas atlyginimas nuo 10 iki

6 kulkc* ir mirtis 
automobily

Bervvyne, ties Riverside drv. 
ir Harlem, atrastas šešiomis 
kulkomis peršautas automobilis 
ir jame nužudytas žmogus, ku
rio tapatybės greit nebuvo ga
lima nustatyti. Nežinomos ir 
nužudymo aplinkybės.

Paskolų bendrovių 
apyvarta $3,8 bil.

Illinois taupymo ir paskolų 
bendrovių metinė apyvarta jau 
siekia $3,a00,CCK),OO0. Jos šie
met gavo naujų indėlių $500,- 
000.000 ir išdavė naujų paskolų j 
bilioną dolerių.

22i/2 centų per valandą. Be to 
— bus išmokama speciali su
ma tiems darbininkams, kurie 
neteks darbo įrengiant automa
tines mašinas skerdyklose. Pa
naikinamas skirtumas tarp at
lyginimo moterims ir vyrams. 
Darbininkams, kurie pašaukti 
į darbą pirmadienį, garantuoja
ma 36 valandų darbo savaitė.

Unijos vadovybė mano, kad 
šis susitarimas sudarys pa
grindą susitarimui ir Svvift o 
bendrovėje, kur taipgi pasitari
mai atnaujinti nuo trečiadienio. 
Armour bendrovės darbininkai 
šiuos laimėjimus laiko pačius 
didžiausius jų įmonės istorijo
je.

Apie vedybas, mokesčius ir 
parodų salę

Illinois Augščiausias teismas 
nusprendė, kad šioje valstybėje 
veikiąs 60 dienų “atšaldymo” 
periodas prieš perskyrų bylos 
sprendimą yra nepriešingas 
konstitucijai. Taipgi tas teis
mas nusprendė, kad Chicaga 
galėjo dujų vartotojus apdėti 
didesniais mokesčiais, kaip 
elektros vartotojus. Pagaliau 
teismas patvirtino Chicagos 
planą miestui atitinkančią dalį 
iš arklių lenktynių panaudoti 
didžiulės suvažiavimų salės sta
tybai. >

Bankų dovanos rinkimams
Chicagoje tiriama 54-rių 

bankų dovanos praeitų rinkimų 
reikalams. Atrandama, kad be
veik kiekviename iš tų bankų 
ar tai tarnautojų vardu, ar ban
ko kasos buvo rinkimų reika
lams skirta nuo $75 iki $2,000. 
Daugeliu atvejų tie išmokėji
mai buvo daromi į vadinamą 
Cook Apskrities Iždininko Ge
rovės fondą, iš kurio paskiau 
buvo panaudojama ir politi
niams tikslams.

Prez. Eisenboiver lankosi 
bulių. Prezidentus per dvi 
žmonių.

Perspėjo turtuolės našlaitės 
gimines

Penkerių metų mergaitė Ro
bin Sher, kurios tėvai ir sesuo 
žuvo automobilio nelaimėje ir 
kuri dabar yra laikoma Michael 
Reese ligoninėje, yra miliono 
dolerių paveldėtoja. Dėl to įvai
riausi jos giminės nori ją pa
imti už augintinę ir varžosi 
tarp savęs teisme. Teisėjas Co- 
velli juos perspėjo — nesival
dyti, kitaip jisai paves mergai
tę auginti visiškai svetimiems.

Rado tūkstantinę
Harry Conlon, grįždamas 

anksti ryto apie 5 vai. iš dar
bo, tarp Clark ir Dearborn, ra
do pamestus Wacker drv. gat- Angliškai lietuviškas lr Lietuviš*
vėie Sl 086 56 Pasitaręs su tė- kai anKliškas žodynas. Parašytas veje rasitaręs su te H H Pewtresa ir T Gėriko, 333
vais ir junona jisai pinigus nu
nešė į policiją. Jeigu per .me
tus laiko niekas neatsišauks, 
pinigai liks jam.

Sugavo vagį
Du Chicagos detektyvai, iš 

viešbučio tarnaitės susekę, kad 
paskutinis žmogus, kurį ji bu
vo įleidusi į kambarį, vėliau 
rasta apiplėštą, buvp elektros 
mechanikas John Jacoby, jį 
areštavo, ir šis prisipažino at
likęs visą eilę vagysčių, iš viso 
pagrobdamas gėrybių už $22,- 
615.

Naujasis Testamentas- 
Šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAI 
SKVIRECKAS — Kauno Arklvyg 
kupos Metropolitan. IV laida. II 
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte 

620 pual. Kaina $1.00. Gaunama

"DRAUBE” 
2384 So. Oakley Ave. 

Chicago 8. Illinois
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Nevvton, Iovva, kur stebi Augus veislės 
dienas Iovva valstybėje kalbėjo 200,000

(INS)
— Chicagos Lietuvių Fronto Bi

čiulių susirinkimas šaukiamas šį 
penktadienį Hollyvv’ood svetainėje 
(2417 W. 43 St.) 8 vnl. vakare. Pro
gramoje svečio iš Švedijos J. Pa-

Chicago Better Business į“n'°. P™“**1™- Fron‘in.isnkftAi2't;’
, čianu dalyvauti sn svečiais. Asmeni- 

Bureau apkaltino įvairias ap- ,liai kvietimai nesiunčiami. 
draudos bendroves, kad jos
perdaug ima apdraudes mokes
čio nuo automobilistų. Apdrau- 
dų bendrovės šį reikalą žada 
persvarstyti gruodžio 3—7 d. 
savo posėdyje Miami Beach.

Perdaug plėšia apdraudos 
įstaigos

Išnaudotojai
Fordo fabrikuote Detroite dar 

bininkai gauna tiek maža atly
ginimo, kad sovietiniai darbinin 
kai niekad nesutiktų ten dirbti, 
aiškina vienas UNO komisijos 
sovietinis atstovas grįžęs namo.

— Tai kodėl jie ten dirba? 
Kodėl tuoj ne&_rengia protesto 
maršo prieš tokius išnautojus? 
— nedrąsiai klausia vienas klau 
sytojas. *

Kalbėtojas tik pečiais patrau
ko ir nusiminęs paaiškina:

— Ot čia ir yra blogai. Jie

XXXXXXOOO<KHXXXX<XKXXXX<X<X<X<XO

Lithuanian dietionary

psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge 2334 South 
Jakley Ave., Chicago 8. IIL 
<XOOOOOOOOOO<XOOOOOOO<XOOOO<X

ŠAUKIAMAS
Visų Tėvų Marijonų Bendradarbių

SEIMAS
1956 m. rugsėjo 30 d. - sekmadienį

Naujose “Draugo” patalpose — Lietuviškos ir 
Katalikiškos Spaudos Centre

4545 W. 63rd STREET, CHICAOO 29, ILL.

10 vai. šv. Mišios ir pamokslas; 11 vai. užkandžiai; 2 vai. posėdi!
Šis metinis seimas vra 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 katalikiškos spaudos centrą Amerikoje. 
TT. Marijonams yra reikalinga milžiniška parama privesti visą darbą 
prie Sėkmingos užbaigos.

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

Kviečiamos visos katalikiškos ir lietuviškoa draugijos ir orga- 
nizneijo* siųsti atstovus ir aukas į šį reikšmingą seimą. Dienraštis 
DRAUGAS ir savaitraštis LAIVAS tarnauja visiems lietuviškiems ir 
katalikiškiems reiknlams ir yra užsitarnavęs visų organizacijų at
stovų atsilankymo j šį seimą.

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

— Lietuvių Studentų Santaros
Cbicagos skyriaus pirmasis šių moks
lo melų susirinkimas įvyks rugsėjo 
men. 28 dieni) (penktadienį) 7:30 
vai. IJollyvvood svetainėje, 2417 \V. 
43rd St. — Gražina Laužikaitė,

Skyriaus Valdybos sekretorė

— Budriko radio programa, šį 
' vakarą Budriko radijo programojo 
iš stoties WHT’C, 1450 kil., nuo 6 

. iki 7 vai. girdėsite gražių lietuviš
kų dainų, kurias sudainuos žinoma 
Lietuvos operos solistė Izabelė Mo- 
tekaitienė. Radijo orkestras palinks- 

! mins visus rinktiniais muzikos kūri
niais. Visiems bus įdomu išgirsti kas 
laimėjo didžiąsias Budriko premi
jas ryšy su Budriko biznio 44 metų 
suaktimi jo prekyboje, 3241 South
Halsted St. — Pranešėjas

— Lietuvių Teisininkų Draugijai
Cbieagos skyriaus narių visuotinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, rug
sėjo 30 d. 2 vai. 30 min. p. p. Hol- 
lywod mažojoj salėj, 2417 W. 33rd 
St. Darbotvarkėj adv. K. Šidlauskų 
paskaita, Valdybos pranešimas ir kt. 
Visi teisininkai kviečiami atsilan
kyti. «

negali daryti jokių protesto 
maršų. Tie prakeikti kapitalis
tiniai šunys visus juos motori
zavo.
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P AJ. JOKUBKA
rv. DEIMANTAI m I.A1KRODMAI 

Pardavimai ir Taisymas 

4077 S«. Archer Ave.
Chicago 82, UI. — Tel. LA S-8017

TELEVISION SPECIAL !
RCA Victor — 21” Console

$139-^5
ROOSEVELT FURNITURE CO. 
2310 W. Roosevelt Rd., SE 3-4711

TELEVIZIJOS
Ir Radio Aparatą Taisymas

Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4617 8. Sawyer SL 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3087

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

i* WQES stoties — Banga IMS 
NUO- PIKMĄJ3. IKI PENKTAD. 

8:45 iki »:»O vai. ryto 
ŠEŠTAD. 8:10 lkl 8:80 ryta 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SEKAD. 8:SO—-8:80 ▼. r. tt stoties 

WOP* — 1*»0 kll- 
Chieago 29. III. HEmloek 4-2413 

7121 SO. R0CKWEI.L ST.

Duona ir (vairias skoningas 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
$339-41 S. Lituanica Ave. 

TeL Cliffside 4-6376
Prostatoms 1 visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčia 1 visus artimuosius 

miestus


