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BELGUOS MINISTERIO PAMOKA NASSERIUI
Manoma, kad JT Saugumo taryboje nuolaidos 

išplauks iš diplomatų privačių pasikalbėjimų
SALOMĖJA NARKĖLIONAlTfi 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINĖS TAUTOS, New Yorkas. — Šiuo metu pasaulio 

dėmesys atkrypo į Saugumo tarybą labiau nei kada nors kitados, 
gal labiau nei Berlyno blokados ar net ir Korėjos agresijos at
vejais.

Suezo kanalas ir su juo susi
jusios problemos liečia visą pa
saulį, ne tik tas šalis, kurios sa
vo laivus plukdo per jo vandenį.
Todėl šis klausimas, kaip čia ma 
noma, Saugumo taryboje turėjo 
atsirasti ne praėjusį penktadie
nį, bet tuojau po to, kai Egiptas 
nacionalizavo kanalą liepos 26 d.

Į Saugumo tarybą jis atėjo jau 
po to, kai labiausiai tuo nacio-

— Ar negali Egiptas pakeisti 
savo nuomonės? Niekas juk ne
reikalauja, kad Egiptas priimtų, 
aštuoniolikos pasiūlymus visu
moje, bet norima bent, kad jis 
juos laikytų pagrindu tolimes
nėms diskusijoms, kalbėjo bel
gas.

Pabrėždamas, kad „mes turi-

sios šalys, kurios ligi šiolei kie
tai laikosi savo principų, jei ku
rios jų iš viso principus turėjo, 
Jungtinių Tautų prestižo išlaiky
mo reikalo spaudžiamos, nepra- 
rasdamos savo „onaro“, galės pa 
daryti nuolaidų bendram labui.

Tų nuolaidų, žinoma, nelau
kiama Saugumo tarybos posė
džiuose dabar, kai jie vieši ir kai 
kaikurios šalys naudojasi proga 
pigiai pasileisti propagandos lau 
kais. Manoma, kad tos nuolai
dos, kaip viščiukai, išsiperės ir 
išsiris privačiuose diplomatų pa
simatymuose ir pasišnabždėji- 
muose.. . . ime stengtis ką nors pasiekti“,

nalizavimu paliestųjų britų ir jis pirmon vieton iškėlė tai, kad 
prancūzų užaliarmuoti sąjungi- dabar, kai tas klausimas atsira- 
ninkai iš vienos pusės ir Egiptas do Jungtinėse Tautose, tai Iuš - 
iš antros pusės kategoriškai at- truks reikia surasti kokį nors
metė vieni kitų kompromiso pa- sprendimą, ir tai paprastų pa-1 paskui į palaikė ir daugelis kitų# 
Sll\ ymus. prasčiausia todėl, kad norima iš- Sovietų atstovas Saugumo tary-

• i Saugumo tarybą, gelbėti JT vardą. bai net siūlė sudaryti specialų
,ai abi šalys atėjo beveik kartu. Už šito jo pasakymo jau daug komitetą, kuris būtų iš suinte- 
Yien< peržvelgti susidariu- jr nusitvėrė. Nors prieš tai kai- resuotųjų šalių, Saugumo tary- 
sią P0fcqotngą taikai padėtį ir pri bėjusieji šitaip konkrečiai neiš- bos narių, ir kuriam būtų paves- 
P. 1Y” ®ana^° sutarptautinimą, gįreįškė, bet dabar ir iš jų kalbų ta išbandyti visus kelius, vedan- 
luta prašo atkreipti dėmesį į stengiamasi išrinkti frazes, kur čius į susitarimą.
pašaliečių kišimąsi į vidaus rei- kalbama apie pastangas siekti , . ...
kalus ir grąsymą jėga. sutarimo jį api(f viltfjcg tokio Taigi, dabar viena yra aišku,

Pirmieji savo pažiūras Saugu- susitarimo bus Dasiekta. kad.’. n.esvarba kiek laiko tie P0'

Privačius pasitarimus, o net 
ir neviešus posėdžius Saugumo 
taryboje jau nuo pat pirmos die
nos čia siūlė britų atstovas, o

Sovietų Sąjungos atstovams 
uždarytos durys į slaptą posėdį

JUNGTINĖS TAUTOS, New Yorkas, spalio 11. — Vakar So» 
vietų Sąjunga buvo išskirta iš slaptų Anglijos — Prancūzijos — 
Egipto pasikalbėjimų, kad surastų derybų bazę Suezo ginče.

; Tarp Egipto užsienio reikalų 
ministerio Fawzi, Britanijos už
sienio reik. min. Lloyd ir Pran-
cūzijos užs. reik. min. Pineau 
privačių pasikalbėjimų rezulta
tai šiandien bus patiekti Jungti- 

8 nių Tautų* Saugumo tarybos 
slaptai sesijai.

JT gen. sekretorius Hammars-

Sovietų Sąjunga 
planuoja perskelti

Kaspijos jūrą
LONDONAS, spalio 10. — Iš

Londono pranešama, kad Sovie
tų Sąjunga planuoja per vidurį kjold, rodąs daug iniciatyvos, 
Kaspųos juros pravest, pylimą, kad guezo Mtų ifaprę3.
kuris pakeltų vandens lygį šiau 
rinėje dalyje.

Seniau buvo svarstomas pro
tas, paskyrė posėdį.

Saugumo taryba, prieštarau
jant Sovietų užsienio reikalų mi-

jektas nukreipti daugiau upių į nigtmui s ilovui, valtar iSsl.

susitarimo bus pasiekta, 
mo taryboje išdėstė britai su Taigi išeitų, kad dabar reika- 
prancūzais, kaip ir buvo laukta, lai atsistojo tokioje plotmėje, jog 
nes juk jų įneštasis punktas bu- neSvarbu, kaip bus su pačiu Sbe- 
vo nutartas svarstyti pirmiau-, zu> 0 tik svarbU) kad Saugumo 
šia. Nors Egipto punktas darbo- tarybon pakliuvęs klausimas

sėdžiai užtruks, tačiau vistiek 
kas nors turės iš jų išeiti, nes 
Saugumo tarybos prestižas turi 
būti išlaikytas. Kaip tai įvyks, 
ateitis parodys.

tvarkėje eina antruoju, bet Egip
to nuomonę jau pareiškė jo už
sienių reikalų ministras, naudo-

kaip nors rastų sprendimą, nes 
jeigu Saugumo taryba nieko ne
nuveiks dabar, tai ji niekad nie-

damasis teise dalyvauti posė- ko negalės nuveikti. 
džiuose kaip tiesioginiai ginče | šitaip klausimą sprendžiant,

čia manoma, kad ir susiginčiju- vo sužeisti.

• Indonezijos sukilėliai sude
gino 115 namų ir nužudė du kai
miečius Bandung apylinkėje va
karų Javoje. Trys asmenys bu-paliesta šalis.

Egipto pozicija kategoriškai 
skirtinga. Ją dar labiau parėmė 
Sovietų Sąjunga, kurios užs. rei
kalų ministerio nuomone, Egip
tas pasielgęs visiškai teisėtai, na
cionalizuodamas kanalą, ir kad 
betkoks maišymas ir kūrimas 
„tarptautinių kanalo bendrovių“ 
būtų kišimąsis į valstybės vi
daus reikalus.

Nors sovietų atstovas ir nepa
sakė, kad jis vetuosiąs betkokį Graikijos karalius 
Saugumo tarybos nutarimą, prie
šingą Egiptui, bet dėlto niekas 
neabejoja. Ir Egipto atstovas, 
matyt, yra tikras, kad taip bus.
Jis pats, nebūdamas Saugumo 
tarybos didžiuoju, negali tokia 
teise pasinaudoti. Bet jis jau pa
sakė, kad jeigu jis būtų Saugu
mo tarybos nariu ir turėtų veto 
teisę, tai britų - prancūzų rezo
liuciją tuojau užvetuotų.

Posėdžiuose kalbėję kiti bri
tų - prancūzų plano šalininkai vie 
ni kvestionavo Nasserio teisę na
cionalizuoti kanalą, kiti abejojo 
jo užtikrinimais, kad kanalu ga
lės naudotis visi laivai karo ir 
taikos metu, kaip tai buvo Kons 
tantinopolio konvencijoje numa
tyta.

Kalbėjo Peru, Australija, Ira
nas, Kuba, Kinija, Belgija, Jugo 
slavija ir JAV.

Tačiau nesvarbu kiek kalbų 
dar būtų pasakyta, pati svarbiau 
šioji kalba jau nuskambėjo. Ir ja 
nebuvo žodžiai kurios nors mili-

Mes turime būti stiprūs ir 
laisvi - pareiškė prez. Eisenhower

PITTSBURGHAS, spalio 10. — Prezidentas Eisenhoweris 
vakar apkaltino Adlki Stevensoną ir kitus kandidatus demokra
tus, kad jie mažiną respublikonų nuopelnus krašto gerovei.

Prezidentas Eisenhoweris pra-

Egipto užsienio reikalą ministeris Mahinoud Fawzi (kairėje) kalbasi 
su Jungtinių Amerikos Valstybių valstybės sekretoriumi John Foster 
Dulles Jungtinių Tautų Saugumo tarybos posėdžio pertraukos metu. 
Suezo kanalo krizės klausimas sprendžiamas Saugumo taryboje Netv 
Yorke. (1NS)

Nato vyr. vadas prašo išspręsti 
Kipro, Suezo ir Š. Afrikos ginčus

NEAPOLIS, Italija, spalio 10. — Generolas Alfred M. Gruen- 
theris, pasitraukdamas iš Šiaurės Atlanto Gynybos organizacijos 
(Nato) vyriausio vado pareigų, vakar buvo atvykęs į Neapolį 
atsisveikinti su pietinio Nato sparnu. Gen. Gruentheris iš vy
riausiojo vado pareigų pasitraukia lapkričio 20 d.

Ta proga jis spaudos atsto
vams pareiškė, kad Sovietų Są
jungos grėsmė verčia Šiaurės( 
Atlanto Gynybos organizacijos 
(Nato) valstybes rasti sprendi
mą šiems klausimams: Kiprui, 
Suezo kanalui ir Šiaurės Afri
kai. Jei 450 milionų žmonių, ku
rie sudaro Nato, yra grasinami 
800 milionų žmonių, valdomų to- 
talistiškai (diktatūriniai), tai 
nėra kitos išeities, kaip rasti 
sprendimą šioms trims proble
moms.

Anekdotas apie Eisenhoįverį
Laikraštininkai prašė Gruen- 

therį pasakyti ką nors apie savo 
pirmtakūną šiose pareigose gen. 
Eisenhowerį. Eisenhoweris pra- 

ir dėjo Nato veiklą. Atsakydamas 
į tai Gruentheris papasakojo

Popiežius1 Pijus XII ir
smulkūs pramonininkai

CASTEL GANDOLFO, Italija, 
spalio 10. — Popiežius Pijus XII 
priėmė 1,600 smulkių pramoni
ninkų iš Olandijos, Belgijos, Vo
kietijos ir Italijos.

1 Ta proga popiežius Pijus XII 
pasakė, kad valstybė neturėtų 
pagailėti paramos smulkiems 
pramonininkams ,kad jie galėtų 
atlaikyti konkurenciją. Ši para
ma turėtų reikštis kreditu ir pa
lengvinimu atsiskaitymo siste
mos.

Smulkieji pramonininkai 
verslininkai valstybei yra nau-

pas diktatorių
BELGRADAS, J u g oslavija, 

spalio 10. — Graikijos karalius 
Povilas ir karalienė Frederiką 
vakar pietavo su Jugoslavijos 
diktatoriumi Tito ir jo žmona 
Jovanko. Karališkoji pora vakar 
atvyko į Belgradą pakeliui na
mo. Graikijos karalius ir kara
lienė lankėsi Vakarų Vokietijoje 
ir Austrijoje.

Aplankė stovyklas
VERNONA, Italija, spalio 10. 

— Hugh M. Milton, JAV armi
jos sekretoriaus pagelbininkas, 
aplankė Amerikos štabą ir ka
riuomenės stovyklas pietinėje 
Europoje.

moniniame Pittsburghe vakar pa 
reiškė nepasitenkinimą, jog Ste-i dingi ypač tuo, kad jie padeda iš- anekdotą 
vensono kampanija verkianti,..................
kad administracija palaikanti 
turtinguosius „mažųjų žmonių“ 
sąskaiton.

Duomenys rodo, pareiškė pre
zidentas Eisenhoweris, kad ad
ministracija pagerino ir paturti- 
no ne kelių, bet visų amerikiečių 
gyvenimą. Nors prezidentas Ei- 
senhoweris savo kalboje neminė
jo Stevensono pavardės, bet bu
vo aišku, kad jis galvoje turėjo 
3avo prezidentinį oponentą.

Eisenhowerio kalba buvo per
duota per televiziją iš Hunt sa
lės, kurioje dalyvavo daugiau 
kaip 10,000 asmenų, šimtai žmo
nių stovėjo, tūkstančiai kitų grį
žo namo, nes nebebuvo vietos sa
lėje.

laikyti pusiausvyrą
Patiems pramonininkams ir

verslininkams popiežius Pijus 
XII pabrėžė reikalą ugdyti tie
sioginį kontaktą su savo daibi- 
ninkais.

Pirmas Eisenhowerio darbas, 
pradedant Nato, buvo įkūrimas 
„kaimo“ savo štabo nariams. Jis 
surado vietą šalia Paryžiaus, kur 
italai, norvegai, britai, turkai, ir 
kiti karininkai „turėjo išmokti 
vienas kitą mylėti ir kantriai pa
kęsti vieni kitų keistenybes“.

Šis eksperimentas pasisekė.
prie operacijos Stalo Vienas italas karininkas jam 
r r J prieš kjek iaiko papasakojo ši

tokį atsitikimą. Jį begyvenantį 
tame kaime atlankė iš Italijos 
jo motina. Ji subarė jo 8 metų 
sūnų, kad jis nesielgia kaip ge
ras italas. Anūkas į tai išdidžiai 
atsakė: „Aš nesu italas, aš pri
klausau Nato“.

Chirurgas mirė

MODENA, Italija, spalio 10.— 
Akių chirurgas Giuseppe Fonta
ną vakar krito negyvas nuo šir
dies smūgio, kai jis operavo sa
vo draugo akį. Kitas chirurgas 
baigė operaciją.

Į JAV atvyko Eisenhoweris pareiškė, kad 
Stevensono siūlymas sustabdyti

48 lietuviai vanclen*lio bombos bandymus ir 
baigti vyrų šaukimą į karinę tar 

NEW YORKAS, spalio 10. —nybą reiškia nepažinimą gyveni-
tarinės galybės atstovo. Čia esan Į New Yorko uostą praėjusią sa- mo realybės, nors pasiūlymai ir 
čių politinių stebėtojų manymu, vaitę atplaukė laivas general gražiai skamba.
tai buvo Belgijos užsienių reika- Langfitt, kuriuo atvyko 1,226 ke p .. . . , , .
lų ministro Spaako kalba. į leiviai su vizomis, duotomis pa- Hrezidenta8 teigia, kad stipri

Šitam Jungtinių Tautų vete- gal Pabėgėlių šalpos programą aPaauKa lr ai a P‘g,ai ei?" 
ranui čia teikiama didelės reikš- (Refugees Relief program). Nau ^vai nePas,c iama, e JY1 ,a !r 
mės. Jis, kaip čia nurodoma, pa- jų ateivių skaičiuje yra 48 lietu- lolaw. moo „2ib-aio,.š«. v.
taikė į taikinį. Kad ir išbarda- viai ar Lietuvoje gimusių.
mas Egiptą už „brutalų veiks- ----------------

Nedalyvavo posėdyje
LONDONAS, spalio 10. — Bri 

tanijos premjeras Edenas vakar 
nedalyvavo ministerių kabineto 
posėdyje, nes dar nesijaučia vi
sai pasveikęs.

R. A. Butler pirmininkavo mi
nisterių posėdžiui.

mą“ ir klaidingai suprantamą na 
cionalizmą, jis visgi netvirtino, 
kad ir aštuoniolikos kanalo var
totojų bendrovės valstybių punk
tai nepajudinami.

Kalendorins
Spalio 11 d.: Švč. P. Marijos

rūs ir laisvi. Tas reikalauja ka
rinių vyrų, Eisenhoweris pasa
kė.

Oras Chicaeoj*

Motinystės, šv. Zenaida; lietu-' Oro biuras praneša: Chicago- 
viški: Berustas ir Verpė. Į je ir jos apylinkėje šiandien —

Saulė teka 6:57, leidžiasi 6:18. giedra ir šilčiau.

Žino, kas yra jo bosas
WASHINGTONAS. spalio 10. į 

— Valdžios įstaigos tarnautojas 
turėjo užpildyti klausimų lapą, 
kai jis norėjo, kad būtų paaugš- 
tintas tarnyboje.

Vienas klauismas buvo toks:, 
„Kas yra tavo tiesioginis virši
ninkas.

Be svyravimo jis parašė:
„Mano uošvė“.

Sir Roger Makins, Britanijos 
ambasadorius Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse nuo 1053 m., atsisveiki
nu su prczulentu Eiscnhoweriu.

Kaspijos jūrą, tačiau šis projek 
tas buvo atmestas, kaip nepakan 
karna priemonė apsaugoti šiau
rinius uostus nuo išdžiūvimo.
I Maskvos radijas vakar prane
šė, kad Sovietų jūrų institutas 
paruošė projektą 250 mylių py
limo, kuris padalytų Kaspijos 
jūrą beveik pusiau. Būtų palikti 
tik du tarpai žuvims ir laivams 
praplaukti.

Pietinė Kaspijos jūros dalis 
priklauso Iranui.

Sovietai daugiausia kaviarų 
gauna iš Kaspijos jūros.

skirstė iki šiandien, kad Egipto 
ir sąjungininkų užsienio reikalų 
ministeriai galėtų tiesioginiai 
spręst Suezo ginčą be Šepilovo 
trukdančios įtakos.

Šis nutarimas atnešė diploma
tinį triumfą Valstybės sekreto
riui Dulles, kuris įtikinėjo, kad 
geriau būtų privačiai surasti de
rybų bazę, negu Anglijos — 
Prancūzijos pasiūlymas Suezo 
kanalą sutarptautinti būtų bal
suojamas Saugumo taryboje, kur 
Sovietų Rusija pareikštų „niet“ 
(veto).

Dulles neleido Šepilovui pavog 
ti iniciatyvos Suezo ginčo spren
dime. Šepilovas norėjo pasirody
ti, kad jis esąs arabų valstybių 
„gynėjas“.

Du doleriai valandai
Amerikos darbininko 

vidurkis
WASHINGTONAS, spalio 10. i Sovietų pareigūnai prieštara 
Prekybos ir darbo ministeri- vo tiesioginiam pasikalbėjimam 

jos išleido jungtinį pranešimą, iš | tarp egiptiečių, britų ir prancū- 
kurio aiškėja, kad Jungtinių zp kad, girdi, „kitiems“ panei- 
Amerikos Valstybių darbininko I gjama proga dalyvauti slaptuose 
atlyginimo vidurkis valandai
yra daugiau kaip 2 doleriai. Toks 
augštas vidurkis yra pastebėtas 
pirmu kart Jungtinių Amerikos 
Valstybių istorijoje.

Bedarbių rugsėjo mėn. čia bu
vo tik 2 milionai. Tai yra ma
žiausias bedarbių skaičius nuo 
1953 m. lapkričio mėn.

Dirbančiųjų dabar yra 52,100,- 
000. Palyginus su praeitų metų 
lapkričio mėnesiu dirbančiųjų 
skaičius pašoko 135,000.

pasitarimuose.
Sovietai bandė įpiršti šešių 

valstybių derybininkų komitetą, 
į kurį įeitų Indija ir Rusija.

Dulles stovi nuošaliai nuo E- 
gipto — Britanijos — Prancūži- 
jos pasitarimų.

• Buvęs prezidentas Truma
nas vakar pasižadėjo ir toliau 
pulti Eisenhowerio administraci
ją. Trumanas pareiškė, jog Eisen 
howeris į problemas žiūri per ro
žinės spalvos akinius ir dėl to ne
gali matyti dalykų realybėje.

• Pilipinų kalnuose netoli Ro- 
xas Mindoro provincijoje 50 ja
ponų kareivių surasta. Jie ten 
užsiliko nuo II Pasaulinio karo.

• James J. Nance, buvęs Stu- 
debaker — Packard Corp prezi
dentas, išrinktas Ford Motor Co. 
vireprezidentu. Žinia gauta iš 
Detroito, Mich.

• Indijoje nuo potvynių žuvo 
340 žmonių, be pastogės liko 
150,000 asmenų.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— New York Yankees vakar laimėjo beisbolo žaidimą prieš 

Irooklyn Dodges 9—0. New York Yankees tapo World Se-ries 
čempionai, laimėdami keturis žaidimus iš septynių.

— Šiaurės Atlanto Gynybos organizacijos (Nato) vyr. vadas 
gen. Gruenther vakar pareiškė, kad Sovietų Sąjungos karinės jė
gos stiprėja.

— Earl Attlee, buvęs Anglijos Darbo partijos vadas, išvyko j 
Indiją. Taip pat aplankys ir Pakistaną.

— Hong Konge penkiolika tūkstančių kiniečių pabėgėlių su 
bonkomis ir akmenimis puolė policiją. Kovos prasidėjo, kai kilo 
ginčai tarp nacionalistų ir komunistų kiniečių.

— Hilary Mine, Lenkijos augštas komunistas ekonomistas, 
pasitraukė iš Lenkijos premjero pagelbininko pareigų. Mine, Len
kijos šešių metų plano autorius, taip pat neteko vietos komunistų 
partijos politiniame skyriuje.

— Prancūzijos parlamentarai jau susirinko į Paryžių ir pra
dėjo posėdžiauti.

— Suomijos komunistai gerokai pralaimėjo Suomijos savival
dybių rinkimuose. Laimėjo centro ir dešiniųjų partijos.

— Komunistinės Kinijos premjeras Chou En - lai lapkričio 
mėn. vyksta į Indiją. Jį pakvietė Indijos preinjeras Nchru.

— Jungtinių Amerikos Valstybių, Britanijos ir Prancūzijos 
pasiuntiniai Maskvoje vakar pasiūlė Sovietų Rusijai, kad Vokieti
ja būtų sujungta laisvais rinkimais.



Redaguoja JONAS ŠOUCNAS Ir VACLOVAS KLEIZA 
Medžiagą siųsti: VACL. KLEIZA, #08 Nevalia Str., AJrbana, Illinois

DLENRAfcCiS DRAUGAS. CH1CAGO, ILLINOIS

Rinkiminė Komisija Washinito- montažą iš at-kų deklaracijų,
ne, D. C. Komisijos pirm. J. 
Vitėnas, 209 Valley Avė., S. E 
\Vashington 20, D. C., sekr. — 
L. Dambriūnas, 4314 40th Str., 
Brentvvood, Md., komisijos na
riai — pr^f. K. Pakštas, kun. J. 
Z,notinas ir R .Zalubas. 

ATEIT-KŲ KONGRESUOS
Ryšium su ALRK Federaci-

, jos jubilėjiniu kongresu Bosto- 
j ne,"įvyksta at-kų suvažiavimas- 
I kongresėlis. Numatyta sekanti 
i programa: prof. B. Vitkaus pas 

kaita “Ateitininkų veikla šių 
dienų sąlygose”. Koreferuos 
paskirų sąjungų centrų atsto
vai. Meninėje dalyje išgirsim..

kurį išpildys Bostono at-kai. Šis 
suvažiavimas prasidės spalio 
mėn. 12 d., 7 vai. Sheraton Pla- 
za viešbutyje. Visi at-kai kvie
čiami dalyvauti.

Ketvirtadienis, spal. 11, 195ti

ATEITININKAI IR SPAUDOS 

UŽDAVINIAI
Adomo lakšto žurnalistinė sakykla

Kl'N. JONAS PETRENAS, Brooklyn, N. Y.

Atsitinka, kad mokslus ei-, kiškosios spaudos kūrėjus, o y- 
nančioji jaunuomenė atšala nuo, pač — pasvarstyti dabarties a- 
tikėjimo ir Bažnyčios. Kaip gi teitininkų spaudos uždavinius 
malonu mums, kad jau gražus ir pajieškoti konkrečių priemo- 
būrelis moksleivių yra susispie-1 nių, kaip tinkamiau paruošti

— Šį savaitgalį Chicagoje lan 
kėši Federacijos Vadas prof. 
S. Sužiedėlis. Jis skaitė paskai
tą Vilniaus universiteto minėji
me. Be to, turėjo visą eilę pasi
tarimų su ateitininkų veikėjais.

— Urbanos stud. draugovė iš 
sirinko naują valdybą: S. Rad
vila (pirm.), V. čerškutė ir S. 
Jameikis.

(Nukelta ) 7 pusi.)

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairiu.- 
perkraustymus ir pervežimus 
ii tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BĮ. 7-7075 arba 
PR 8-9842

qb« •assBrsJsrasssff'OJ® T3 Ja

TELEVIZIJOS
i Radio Apauti; Taisymas
Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, <517 S. Sawver St 
TeL VI 7-9087 — VI 7-8037

tęs apie savo laikraštį “Ateitį”, 
stovinčią ant katalikybės pag
rindų. Duok, Dieve, mums iš 
jos darbštumo linksmos ateities 
susilaukti, — kalbėjo Kauno 
bazilikoje naujasis Žemaičių 
vyskupas- Pranciškus Karevi
čius, 1914 m. gegužės 19 d. ing- 
reso iškilmėmis

naujų spaudos pranašų.
Apie aktualiuosius mūsų spau 

dos uždavinius ir bandysime pa 
svarstyti kituose šio skyriaus 
puslapiuose.

“JAUNYSTĖS MARŠAS’
. .. pradėdamas:—pedagoginė knyga, skirta lie-

L- • y 1 Pavest4 Šv. I tuviui moksleiviui, augančiam
Pijaus X, ateitminkijos sąjū- (ir bręstančiam svetimuose kraš

to į vepejo. į tuose. Iš vienos pusės knyga
Po ingreso iškilmių semina-1 primena moksleivio gyvenimą 

rijos rūmuose prasidėjo vaišės laisvoje Lietuvoje, iš kitos — 
ir naujojo vyskupo sveikinimai.
Po prelatų ir kitų augštnjii 
svečių kalbų pakilo mažai ką už 
stalą augštesnis kunigas ir pra
tarė:

ji kelia dabarties jaunimo klau
simus, parengia jaunuolį gyve
nimui, skatina mokytis, auklė
tis, nepaskęsti nelietuviškoje ap
linkoje, ugdo lietuvišką veiklu

— Ekscelencija, leiskite kele
tą žodelių tarti ,įr man, kaipo 
lietuvių spaudos darbininkui. 
Mes, kunigai laikraštininkai, ne 
turime parapijų, todėl rečiau 
tekalbam iš sakyklų. Bet užtat

mą, tobulą 
krikščionį.

žmogų ir šventą

Autorius kun. Alfa Sušinskas 
Tihamer Totho patrauklumu ke 
lia jaunimo klausimus ir veda 
jaunuolį į idealą. Nauja knygos

CHICAGOS LIETUVIU CHORAS

"PIRMYN"
VAIDINA JOHANN STRAUSS’O

ČIGONU BARONĄ
TRIJŲ, VEIKSMU KOMIŠKA, OPERA,

Tel. ofiso HE l-6(i»», rez. I’H 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

~DR. ANNA BAUUNAS
akių, ausų, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
— Pritaiko akintas —

•322 So. Western Avenue 
Vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai, 
rak. Šeštadieniais 101 vai. Trečia 
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: P K 8-322*
Re* telef. WAlbrouk 5-6676

DR. IRENA KURAS
(Gydytoju Ir i'm-oįI1) 

KŪDIKI V llt V AI K V EIGŲ
SPECIAldHTfiTl56 South Westėm Avenu*

(MEDICAL BUILDING) 
člrmad., antrad., ketv. Ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto — l v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto Iki S vai. poi ’ct.

Oflce Iri. RE. 1-1168
Rea. tel. WAlbrook *-370

DR. J. ir K. AGUNSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-17*5 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. Ir 
šettad.

Bes. tel. GRovehill 6-5003

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenu* 
(Kampas 47-tos Ir Damen Avė.) 
VaL kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti- 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048
Rez.: WAlbrook 5-3048 _

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. Ir šešt. pagal sutarties

reL ofiso YA. 7-5567, rea. RE. 7-4*6*

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECLNSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 We*t 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo S 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:10 
Uždara treč. visa diena Ir šeštad. vak.

Tel.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd SL 
Ofiso tel. ItlJluuce 5-4410 

Rezid. telef. Gltovcliill 6-0617 
valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį

Oflao tel. OLlffside 4-28*6 
Rezidencijos: LAfayette 3 -117 *

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 471 h Street 
(Kampa. 47tb tr Hermltage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 ir 6 Iki 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 Noith Waeker Drlve 

(Civic Opera House, kam b. 868) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. C lai t ral 6-2201 
6002 West 16tb Str., Cicero 

Vai. kasd. 6—8, šeštad. 1—S 
Tel. TOunliaU 3-006*

Kitu laiku ir trečiad. susitarus 
Ilezid. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS'
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

MPEG. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel. PUospect 8-1223 arba WE 6-5677
Ofiso vai Pirm. 8-10 v. v. Antri,

Trečiad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. U 
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

SEKMADIENĮ, SPALIO 21 D. 1956 METŲ
PRADŽIA 3 VAL. PO PIETŲ

Sokolų salėje - 2339 So. Kedzie Avė. 
dysis knygos mecenatas prei Vaidina: ALGIRDAS BRAZIS, ONUKS STEPHENS, JUO- 
Sti LAUROŠIONIS, KRISTINA flUKŠTKALNIS, DR. L.
tracijai. Visus suinteresuotus! SVENČISKAS, IRENE KELEDINSKSS. PETRONĖLE MIL- 
paskirus knygų mylėtojus, ypač1 LERIENE, JONAS DAMBROS ir kiti.

„ , . , jaunimą bei visus knygų pia- į Režisuoja — Dirigentas K. STEPONAVIČIUS
Tas kunigas Aleksand- tintojus, tuo reikalu prašome 

ras Dambrauskas, Draugijos kreiptis į “Ateities” administ- 
įedaktorius. savo žurnalistinia-, raci j^ 916 Willoughbv Avė., 
me darbe jau visiems buvo ži-! Rrnoklvn 2l n Y Kaina — \<4r-------------------------------- ----- -----------------------------------

mes turime kitą savotišką sa-' laida yra pertvarkyta, papildyta 
kyklą — tai laikraščiai. Per ir pritaikyta dabarties sąly- 
juos mes atsiliepiame ne tik į' g°ms ir nuotaikoms. Išleido di- 
Kauno lietuvius, bet ir į visos
Žemaitijos parapiečius. Tų laik 
raščių pamokymai, paraginimai 
nuskamba per visą plačiąją Lie 
tuvą...

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Westen Aveaa* 
Chicago 29, IU. 

Pasimatymai pagal sutartie*
Telefonas REpublio 7 -4900 

Rezidencija: GRoveblU 6-81*1

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
, Ofiso tel. Vlrginia 7-0036 
i Rezidencijos tel. BEverly 8-8344

Brooklyn 21, N. Y. Kainą — ■ (# 
nomas Adomo Jakšto vardu. Į 2 doleriai
Jo redaguojamas žurnalas 1 į
“Draugija” bei kiti kauniškės 
spaudos leidiniai ir buvo toji 
“popierinė sakykla”, apie kurią 
jis užsiminė naujajam vysku
pui. Iš tų laikraščių jis kalbėjo 
plačiajai Lietuvai, prie “Drau
gijos” žurnalo 1911 m. jis jau 
buvo priglaudęs “Ateitį”, trokš
damas, kad ir mokyklinis jau
nimas turėtų savo žurnalistihę 
tribūną.

“Ateities” Administracija1

SUDARYTA VYRIAUSIOJI 
RINKIMINE KOMISIJA

Ateitininkų Federacijos vado, 
Federacijos Valdybos ir kitų 
vyr. institucijų kadencija bai
giasi ateinančiais metais. Jau 
pats laikas rūpintis ateitininkų 
vyr. vadovybės rinkimais.

Tam reikalui sudaryta Vyr.
Ad. Jakštas, plėsdamas ta 

proga savo sveikinimų žodį, pa 
kartojo rusų filosofo VI. Solov- RADIO PROGRAMA
. . . Liet. Radio Programa iš stoti ei I

JOVO žodžius, kuriais jis spau- WHMS, 1090 kil. sekmadieniais 12- 1 
dos darbininkus palygina pra
našams, “n e p a sitenkinusiais 
tuo, kas yra, bet siekiančiais 
nurodyti, kas ir kaip turi būti 
ateityje”.

12:80 vai. per pletun: liet. muzika 
da’nos, ir Magdutšs Pasaka. Biznb 
reikalais kreiptis j Steponą Mlnkų 
Ralt.ic Klorlste, G81ių ir Dovanų Kru', 
‘.uvę. 6(12 E. Broadway So Uostot 
27, Mas.. Tel. So. 8-0489. Ten pat 
raunama latk

(Kun. A. Dambrauskas, Nau
jasis Žemaičių Vyskupas Pran
ciškus Karevičius, Kaunas 19- 
14, psl. 55).

NUO UžSi3EN£JUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IK ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tlr. kurie kenčia nuo SENŲ AT- 

" , I TIRŲ ir SKAUDŽIU ZA1ZDŲ,
Jau nemažai metelių prabėgo negali ramiai s6d6tl ir naktimi.!

nuo (o ivvkio Žemaičiu vvsk nrn'frot‘. nes jų užsiscnejusios žaizdos, nuo jvyatu. žemaičių vyhK. ,r akauda Kad pašalinti tą
Pranciškų Karevičių ir jį tada niežėjimą ir skaudSjir.^ senų atri-

sveikinusį prel. A. Dambrauską ; (.koplo ointment. Jos gydymo 
-Adoma Jakštą jau priglaudė! palengvins jusu skaudfiii-l
. . ‘ _ nia Ir galėsite ramiai miegoti nak-žemes smiltys. Antrojo Pašau- j vartokite j* taipgi nuo skau-
linio karo audros, trėmimai ir! M’’ n’,deK*''”J- ta,pK'.. ntežgjlizią ligos vadinamos PSORIA
kalėjimai nusinešė amžinybėn bis. Taipgi pašalina peršėjimų ligosi 

YadlnamoM aTHLETK’S KOOT, su 
*‘abdo džiovinimą odos ir perplyšlmą 
tarpplrščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
džlilstančios, suskilusios odos dedlr 
vinių, odos -išbėrimų Ir t. taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 

. m-i x ,• • *x slrodo skaudus IšbSrlmar, nuo vystynalvs. Tik toli nuo tėvynės, At- k|U ji yra gera «yducy nuo u- 
lanto plaunamame Brooklyne, virtinių odos ligų. L« 

ateitininkų aukomis ir meile te-, oardu„dama po T6
besilaiko mūsiškė "Ateitis”, et.. |i.2», ir »s 60.

i Pirkite raistlnšseChl
______________________________________ cagoj Ir apyllnktee—

■ -- , Mllstaukes, W'ao.,Oa
'Nebūkite suklaidinti! Būkit? už rr.ind.irDetroit, įft- 

i rhigan arba rašykl- 
' '• Ir atsiųskit. Mo-

ir daugelį kitų katalikiškosios 
spaudos darbininkų. Bolševikų 
rankos išdraskė gražiai klestė
jusius mūsų laikraščius ir žur-

kviesdama prisiminti ateitinin-'

progtesą!

Išrinkite RI( HAKI) STENI,EU 
II. S. Senatorium!

(Sk.)

ney ordar 1

LEGULO, Department D.
6618 W. Eddy St. Chlcągo 34. UI

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

Universa] Savings and Loan Association užtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000 90 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

JONAS GRADINSKAS
Tik $ 140.00 už 21 colio 1957 m(CTovns:Į1e)S,”nte,e

J. G. TELEVIS10N C5OMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998 

Spalvota TV, radijas, patefonai, vokiški aparatai

CRANE SAVINGS
2565 VVEST 47th STREET LAfayette" 8-1083

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Plctkieuicz, sekr. Ir advokatas 
Mokame augitos dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkamo valstybės bonus. Taupytajam* patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ AIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šeftt. nuo 9 iki vidurdienio.

Tel. ofiso VI 7-OGOO. rez. RE 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Spee. moterų ligos Ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Californla Ava 

VAL.; 2—4 Ir 6—8 v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius

Ofiso telef. YArds 7-1166
Rezidencijos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
'.kampas Halsted ir 35-ta. gatv6) 

VAL. 1—4 Ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAlbrook 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. Ir šeštad. pagal sutarti

uflso PItositoct 6-2240
l’Ilospcet 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEO. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. Wuod 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 CHTRUKGfi 

Office: 10748 South Michigan Avė.
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly HlUa 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 ▼. 
tšsklrus trečiad šeštadieniais, nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUIlman 5-67*6 
Buto — BEverly 8-3946

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HEmL 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOM 

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

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS

, DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 S. Wkipple Str«e»

(Arti Archer Avė ) ,
Valandos: nuo 10 iki 1 2< ?—6; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfay<*tte 3-19 11,
Namų — CEdurcrest 3-7 7 86

DR. ALBINA PRUNSKIS"
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St.

Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo
1—5 vai. vak. | PriSmimo valandos kasdien: 1-4 p.p,

Trečiad ir kitu laiku pagal sutarimą Į ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. poplst.
Ofiso tel. Vlctory 2-1184. Resid. 2487 ________________________________________
W. 62nd St., tel. RepubUo 7-8818.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6266 South Western AvaaM
VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—• vak 

Trečiadieniais, šeštadieniai* Ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 South Halsted Street 
Vai. 1 Iki 4 v. p. p. ir 6—8 ▼. rak.

Šeštadieniais 1—4 v. p, p.

TeL ofiso 1‘Rospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-9406

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGU 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-8 ral. 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais 
Ir kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHERURGAJI 

1407 So. 49th CL. Cicere
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 1-8 raL 

vak. šeštadieniais 16-8.
Trečiad. uždaryta

į Ofiso Ir buto tel. OLympio 1-1*81

|Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 9-0748

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

802 West 31at Street
Kamp. Halsted ir 81-mos gatvių!

Ofiso telefonas — Blstaop 7-2525
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4342 Archer Avenne

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 W*8t 63rd Street

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

Telefono GHovehiU 6-169S
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAUSTK

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

•ualtarlmų Išskyrus trečiadieniu*
2422 Weet Marąuette Rd.

Telefonas KElIance 6-1811

DR. WALTER j. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 West 59th Street 

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

TeL ofiso Ir buto <>Lympto -6-416*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th St. Cicero 

Kasdien 1—S v. ir 6—g v. vakar*. 
Išskyrus trečiadienius 

Butas 1526 No. 4*th Avė. 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. .LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, Raukite KHdz.ie 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Avė.
> VAL Kasdien popiet nuo 12y2:80 v 
i Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:!• v 

f Anl MV

Virinkite dien. Ilrau^į!

Tel. ofiso PR. 6-0446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNA$
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį

Tel. ofiso CA 6-0257, ren. PR 6-6656

DR. P. Z. ZALATORJS
1821 So. Hftloted Stnot 

Tel. ofiso CA 6-0257, rea. PR 6-6656 
Rezid. 6600 S. Artealan Ava.

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—D ▼. t,

DR. G. SERNER
LIET'UVlS AK1(J GYDYTOJAU

▼Iri 26 metų patyrimo
Tel. YArds 7-183* 
Pritaiko aklnlma 
Kreivas akla 

ištaiso.
Orisaa Ir akinių dirbtu.*
756 Weet Soth Street 

, Vai. nuo 10 Iki 8, nuo 6 Iki >, trs-

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublie 7-22*0
SPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 Wcst 69th Street 

▼AL.: Pirm., antr.. Ketv.. penkt.
\ nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00.
Šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. ir 
kitu laiku nusitarus telefonu.

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

keičia stiklus Ir rėmna.
4465 So. Californla Are., Ohicaigr 

šaukite YArds 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad ( _______ __ _____ __ _

10 ral. ryto Iki 4; trečiad. Ir aekmad. 'i etaį nuo io-12, penktadieni l»'-> i*
tlk susitarus

Tel. ofiso Y A 7-4787, rea. PR 6-1*8,,

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 S. Ashland Ava. (kamb. 811)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8: trečiad., SeS- 
tad. ir sekmad tik pagal eutsrt) 

Jei>7u neatsilieps vlršmlnBtl telefonai
fiaiikite Mfdway 3-0001

¥ P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopcdas - Protezlstas 

A pa ratai-Protezai, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Arcb Snpporta) Ir t.*.
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
OBTHOPEIHJOS TECHNIKOS LAB. 

2850 W. «3rd SU Chlcago 2*. IU. 
Tel. Pltospect 6-5084.

2384 N.

[ šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

DR. S. YAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų Įtempimų, kuru 

yra priežastis galvos skaudSjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegyste ir tollregys- 
tę. Prlrenku teisingai akinius Vist 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
i mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1378

Vai 10:30 iki 7 v. vak. šeštad 10:8* 
iki 6 vai. Sekm. Ir treč. uždara.

DRAUGAS

THE LITHUAMAN DAILY FRIKND 

Oakley Avė., Chloago 8, III. TeL Vlrginia 7-66411 7-6649

■ntered as Šecond-Ulass Matter March SI, 1*16, at Ckloa<o, minate 
Under tbe Act of March B, 1*79.

Member of th« Cathollc Press Ass'n 8UB8CRIPT1ON RATE*
rubUsbad dally. evept gundaya *8.00 per year outslde of Cblcago

by tbe
Lltbuanlan Cathollc Fr •as Boclety

*9.00 per 
*8.00 per

year in Cblctago 
year In Canada

A ClneM

PRIN1IMERATA: Metams Forelgn lll.tD per reez, 
% metų B man. R mbn.

Cblcago) Ir Cicero) *9.0* 6.00 *7.76 *L»6
Kitur JAV Ir Kanadofs ID.90 *4.6* *>.»* BL64

ii vtUžsienyje *11.0* *6 64 *1.99

I te Ja k ei Ja straipsnius taiso savo nuožiūra N esu naudotų straipsnių no- 
saugo, Juos grųžlna M k U anksto susitarus. Redakcija už 

I neatsako, Skelbimų kainos prlsluečlamoe gavus



Ketvirtadieni, spai. i&86 niENKASTIft DRaOuaA, jTFUCaOO, iTI'INOIA

MŪSŲ VIENYBEI 50 METŲ
Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacija — tai mū

sų lietuvių katalikų vienybės organizacija. Vargu kas galėtų 
duoti jai kitokį pavadinimą. Ji per 50 metų mus atstovavo ir 
jungė visiems tiems darbams, kuriuos dirbome. O tų darbų bu
vo daug ir įvairių. Sunku būtų viename trumpame rašinyje įver
tinti visa tai, ką Federacija yra nuveikusi per savo gyvavimo 
penkis dešimtmečius. Ir nebandysime. Paliksime tai atlikti jos 
jubilėjiniam kongresui, įvykstančiam š. m. spalio 12, 13 ir 14 
dienomis, Bostone, kur ir sidabrinis ALRKF jubilėjus buvo mi
nimas (1931 m. rugpjūčio 24 ir 25 d.).

Kiek atsimename, sidabrinio jubilėjaus kongrese trumpai 
buvo pavaizduoti per 25 metus atlikti mūsų Federacijos dar
bai. Šių metų kongrese teks dar 25 metus pridėti ir visų laikų 
Federacijos nuopelnus įvertinti, kad mūsų visa visuomenė, o 
ypač mūsų jaunimas ir tremtiniai galėtų susidaryti vaizdą, kokį 
vaidmenį yra suvaidinusi ALRKF Lietuvos ir Amerikos lietu
vių katalikų gyvenime.

Amerikos L. R. Katalikų Federacija įsikūrė 1906 metais 
balandžio mėn. sušauktame Amerikos Lietuvių Katalikų Kon
grese, Wilkes Barre, Pa., mieste. Tai buvo pirmas šios organi
zacijos kongresas, kuriame skaityti referatai ir priimtieji nu
tarimai labai ryškiai kalba apie didelį lietuvių amerikiečių su
sirūpinimą Lietuvos žmonių gerove ir pačios Lietuvos laisvini
mu. Sudarytas specialus fondas gelbėti kovojantiems už tautos 
teises. Iškeltas klausimas (kun. dr. A. Staniukyno referate) 
steigti prie parapijų lietuviškas mokyklas, kurti lietuvaičių kon
gregaciją, kuri ruoštų mokytojas toms mokykloms. Trečiam 
kongrese (1913 m. Pittsburgh, Pa.), jau konkrečiau svarstomi 
mokyklų, vadovėlių ir kiti reikalai. Įsteigtas Tautos Iždas, ku
rio uždavinys kelti kapitalą Lietuvos kultūriniems reikalams. 
Sudarytas ir Lietuvių Kolegijos komitetas, kad rinktų pinigus 
augštesnei lietuvių mokyklai įsteigti. Užgirtas M. Norkūno, 
kun. A. Kaupo ir S. Bugnaičio planas organizuoti lietuvių kata
likų jaunimą ir organizaciją pavadinti Lietuvos Vyčių vardu. 
Pritarta ir Agotos Sutkaitytės sumanymui organizuoti lietuvai
čių katalikių sąjungą. Toji sąjunga (A.L.R.K. Moterų Sąjunga) 
galutinai suorganizuota ketvirtojo Federacijos kongreso metu 
Chicagoje (1914 m.).

Šalia ALRKF 4-jo kongreso 1914 m. rūgs. mėn. buvo su
kviestas Lietuvių Politiškas Seimas, kuriame buvo įsteigta Ame
rikos Lietuvių Tautos Taryba, kad rūpintus Lietuvos išlaisvini
mu ir Tautos Fondas, kad šelptų nuo karo nukentėjusius lie
tuvius ir finansuotų Tarybos ir kitų dirbamus Lietuvos išlais
vinimo darbus. Tarp 1914 ir 1920 metų Tautos Fondas surinko 
daugiau kaip 700,000 dolerių ir juos visus panaudojo šalpos, 
laisvinimo ir lietuvių kultūriniams reikalams. Ir šio fondo, ir 
pačios tų laikų Tarybos (kurią sudarė tik liet. katalikų organi
zacijos) nuopelnai Lietuvai tiek jos žmonių šalpoj, tiek kovose 
dėl nepriklausomybės yra milžiniški. Apie tai kiek vėliau teks 
pakalbėti.

Nors Federacija skyrė daug laiko, lėšų ir pastangų įvai
riems Lietuvos reikalams (galiūną pasakyti — daugiausiai), ta
čiau ji'tiek per savo skyrius, tiek per apskričius ir kitoms orga
nizacijoms talkinant daug sielojosi ir vietos lietuvių katalikų pa
rapijų. vienuolijų, įstaigų, mokyklų ir organizacijų kūrimu ir 
jų palaikymu. Rūpėjo jai spauda. Ji buvo ir yra tiesioginiai įsi
jungusi ir į Katalikų Akciją, nes nuo 1932 metų ji priklauso 
vyriausiam Katalikų Akcijos Centrui Amerikoj — NCWC.

Ir šiuo metu Federacija nėra bedarbė. Ji yra gyva ir Ka
talikų Akcijoj, ir jaunimo-organizavime, ir lietuviškumo ugdy
me mūsų mokyklose, ir vasarinių stovyklų jaunimui steigime. 
Neabejojame, kad, ALRKF, savo Jubilėjiniame Kongrese, pa
žvelgusi į praeities darbus, gal dar didesniu įsitempimu užsimos 
dirbti, kad Amerikos lietuviuose išlaikytų visas religines ir tau
tines brangenybes. Mes to jai ir linkime.

AIRIAI WASHINGTONE

; i.

Grupė airių jaunimo lankosi AVashingtone. Jie atvyko dalyvauti ai
rių televizijos programoje. (»NS)

ti ligi tol vyravusią žemės ūkio į yra turėję neišvengiamų gana
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natorius yra apie 40 metų. šio. mingai reiškiasi, taigi pats pa- ( Bedieviška valstybė padaro 
i krašto politikoj iškyla dar jau-laidaro populariu. žmogui negalimu ne vien tik

Dar įdomiau buvo su Kenne. 
dy pavarde, žinomasis senato 
rrus Kennedy yra tikrai popu 
larus. Jau antrą kartą į Mass.Į 
vaisi, kasininkus patenka kitas, 
senatoriui visai ne giminietis ir 
ligi tol visai politikoj nežinomas 
asmuo, kuris turi tą pačią ICen-1 
nedy pavardę. Ir šįmet jis pir-i 
miniuose rinkimuose nugalėjo | 
partijos konvencijos nominuotą 

■iaiUnOl kandidatą. Tai vis demokratinio 
gyvenimo reiškiniai, verti dė
mesio.

glaudžių santykių su komunis
tiniu pasauliu ir tada padarytos

gaminiams primokėjimų sistemą 
ir tuo kiek numušė žemės ūkio
produktų kainas. Demokratai I klaidos jiems ilgai atsilieps, 
tai, žinoma, stengiasi išnaudoti 
ir todėl rinkimų kova kaip tik 
prasidėjo nuo žemės ūkio vals
tybių.

RINKIMŲ NUOTAIKOS
K. MOCKUS, So. Boston, Mass.

Demokratai ir respublikonai
Kas ketveri metai šis didelis 

ir galingas kraštas atlieka svar
bią demokratinę prievolę — vi
suotinu balsavimu renka savo 
krašto valdžią, pradedant nuo 
prezidento ir baigiant mažiau
siais atskirų vietų pareigūnais. 
Kadangi krašte yra jau su vir
šum 160 milionų gyventojų, to
dėl daugiausia sunkumų turi 
tie kandidatai, kurie turi pasiek
ti visus krašto rinkikus. Tam į

Sakoma, kad yra daugiau re
gistruotų demokratų, kaip res
publikonų. Tačiau rinkimus nu
lemia dažniausiai nepriklauso
mieji balsuotojai. Be to, čia bū
na, kad vienos partijos žmonės 
balsuoja už kitos partijos kan
didatus. Į prezidento vietą tu
rime tuos pačius kandidatus, 
kaip 1952 m. Respublikonų kan
didatas dabartinis prezidentas 
Eisenhower tikrai tebėra labai 
popularus ir Adlai Stevenson

Karo ir taikos klausimai
I

Respublikonų rinkiminis šūkis 
šįmet yra trys “p” — peace, 
progress, prosperity. Demokra
tų agitatoriams lengviau yra 
rasti spragų gerovės ir progre
so reikaluose. Jiems taip pat 
nesunku nurodyti, kad toji ge
rovė prasidėjo jau anksčiau, 
kaip prieš ketveris metus. Už
tat atrodo, kad labai svarbią ro
lę šiuose rinkimuose turės tai
kos ar karo klausimas. Naujo
sios emigracijos mūsų žmonėse 
vyrauja įsitikinimas, kad res
publikonų valdžia greičiau at
sieks pergalės prieš komunizmą 
Ne visai taip galima būtų pa
sakyti apie eilinį amerikietį bal
suotoją. Yra faktas, kad visi šio 
šimtmečio karai buvo vedami 
demokratams valdant. Taip bu
vo per pirmą ir antrą Pasauli
nį karą, taip ir per Korėjos ka
rą. Respublikonų agitatoriai la
bai kietai tą faktą išnaudoja ir 
aiškina žmonėms, kad tik res
publikonai gali garantuoti taiką 
šiam kraštui ir visam pasauliui. 
Prez. Eisenhower ištikrųjų jau 
yra parodęs, kad kietai nori lai
kytis taikos, žinoma, tik ne šio 
krašto saugumo sąskaiton. Res
publikonų prezidentui yra leng
viau palaikyti taiką su komunis 
tiniu pasauliu, nes jam ne taip 
greitai kas galės prikišti patai
kavimą komunistams, kaip tai 
daroma demokratų atžvilgiu. Iš 
pereitojo karo laikų demokratai

Šiaip jau abi partijos yra įsi
rašiusios kovos už tautų išlais
vinimą šūkius į savo programas 
ir mums tai tikrai svarbus da
lykas.

Šių metų rinkimuose jau da
lyvaus nemažai lietuvių ne tik 
iš senosios, bet ir iš naujosios 
imigracijos. Taigi laikas stip
riau domėtis rinkimų klausimais 
ir balsuoti pagal savo nusista
tymą.

Pastebėtini dalykai

Maine valstybė, esanti toliau
siai į šiaurę, rinkimus c.idele da
limi atlieka anksčiau, kad vė
liau netrukdytų gamtos sąly
gos. Kaip žinome, ten jau bu
vo rinkimai ir juose demokratai 
nemažai laimėjo. Prie to laimėji
mo daug prisidėjo lenkų kilmės 
gubernatorius Muskie (tikra pa 
varde Martiševski). Tas lenko 
emigranto siuvėjo sūnus, paly
ginant jaunas advokatas, akty
vus lenkų organizacijų dalyvis, 
pateko į Maine gubernatorius 
prieš dvejus metus ir dabar bu
vo perrinktas žymiai didesne bal 
sų persvara antram terminui to
kioje valstybėje, kur yra ne
daug lenkų kilmės balsuotojų, 
kur katalikai yra mažumoj ir 
kur per dešimtmečius valdė res 
publikonai. Tai rodo, kad kilmė, 
tikyba, net partija čia ne viską 
lemia. Svarbu pats asmuo, jo 
veikla, jo aktyvumas. Tas fak
tas turėtų paskatinti ir lietuvius 
kelti iš savo tarpo gabesnius 
žmones į augštesnes politines 
vietas.

Mūsų aptartas Maine guber-

nes/ti žmonės ir (ai yra pažymė
tinas reiškinys. Paminėkim'' ke
letą į^tvvz Ižių. I’.i'vęs du. kartu 
resprbliko”!’ k?nGd:ua? į pre-l 
zidcntun Tlromas F. L v/ey da-1 
bar vra G k .'U metu. Tei prieš 
dvylika mr*’’ jis turėjo vos 40 
metv su viršum ir jau rungėsi| 
su tada lab u pa>ė "iu F. D. j 
Roorev'Hu. Dabartinis vice-pre- 
zidentas Richard M. Nixon yra:

P motu,, pažymėtinai 
am'iaus prabus vyras. Demokra
tų pusėje taip pat yra daug to-j 
kių atvejų. Sakysim, Massachu- 
setts US senatorius John F. 
ICennedv dar neturi 40 metų, o 
jau rimtai konkuravo su Kefau- 
ver dėl vice-prezidento kandida
tūros. Per demokratų konvenci
ją pagrindinę kalbą sakes Ten- 
nesse gubernatorius Clements 
yra vos 33 metų. Massachusetts 
valstybėje kandidatu į attorney 
general vietą yra adv. Edvvard 
C. McCormack, vos 33 metų am 
žiaus. O vieta juk didelė ir at
sakinga. Pažymėtina, kad jo 
žmona yra lietuvaitė ir lietuviš
kai agitavo už savo vyrą.

Sakoma, kad kartais pavar
dė padeda naujam kandidatui. 
Mass. valstybė turi du tokius 
pavyzdžius. Čia yra populari 
kongreso daugumos vado John 
W. McCormack pavardė. Mūsų 
minėtas jaunas kandidatas, to 
kongresmeno sūnėnas laimėjo 
pirminius rinkimus, nugalėda
mas demokratų konvencijos no
minuotą kandidatą. Jis pats su
tinka, kad dėdės pavardė ga
lėjo jam padėti, šiuo metu Edw. 
McCormack yra Bostono miesto 
tarybos pirmininku ir visai s’ėk-

pagalbą seniai . įtraukta šių turi labai sunkų uždavinį antrą ELE MAZALAITĖ

savo sielą, bet i, materialiu^ 
turtą savo nuosavybe vadinti.

lulton Slieen

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butą.

.iNereikia perdaug pasitikėti 
jausmais, nes vienas jausmas) 
greit gali pavirsti priešingu 
jausmu. T. K em p ietis'

SJ-BSSfli KJ r<i *

AR ŽINOTE-
kad galite įsigyti:

Radiją .................................... nuo $12.50
Televiziją ............................. nuo SSfl.OO
Fonografą ............................. nuo $17.50 į
Vokišką radiją .....................nuo $55.00
Hi-Fi fonografą ................. nuo $79.00
Dulkiasiurblį ..................... nuo $45.00
Elektr. skutimosi mašinėlę — $14.95 
Elektr. laikrodį (žadint.) nuo $3.95
TV anteną ............................. nuo $2.50
ir daug kitij elekt. reikmenų už že
mas kainas.

Viskas garantuojama

lAi-Dflinfl

Htelcvįsiotį
(sales- Service}

Sav. inž. A. 8EMENAS 

.4321 S. Halsteit — CLiffside 4-5fl«ft

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $28-00 
pas

Roosevelt Furniture
Company 

(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2310 West Roosevelt Road

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

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

%

laikų technika. Jau per eilę me
tų rinkimams buvo naudojami 
traukiniai, kurie važinėjo kandi 
datus su jų palydovais. Tos prie 
monės ir dabar dar neatsisaky
ta. Bet traukinys jau darosi 
per lėta susisiekimo priemonė. 
Daugiau naudojami lėktuvai. 
Taip pat jau seniai naudojamas 
radijo, o dabar štai televizija 
pasidarė labai svarbus dalykas 
rinkimų agitacijoje ir sykiu la
bai brangus dalykas.

Krašte aiškiai tebesvyruoja 
dviejų partijų sistema. Mažai 
kas ir žino, jog yra ir daugiau 
kandidatų į prezidentus. Yra, 
sakysim, socialistų kandidatas, 
kuris per praeitus rinkimus su
rinko vos apie 20,000 balsų. Ki
ti kandidatai taip pat nepajėgia 
patraukti daugiau balsuotojų ir 
kova faktinai eina tik tarp dvie
jų didelių, bei galingų partijų,

sykį mėginti jį nugalėti. Prieš 
mėnesį dar šio krašto politiniai 
ekspertai visai nedaleido, kad 
Stevensonas gali laimėti, tačiau 
dabar jau yra nemažai tokių, 
kurie abejoja, nes iš tikrųjų de
mokratų partija yra šiais me
tais gerokai vieninga ir stipri. 
Iš kitos gi pusės respublikonai 
turi labai popularų kandidatą ir 
turi aiškų įrodymą, kad jiems 
valdant nebuvo ūkinės krizės 
ir kraštas gyvena gerbūvyje. 
Taigi balsuotojas jau taip nebi
jos balsuoti už respublikonus, 
kaip bijojo po prez. Hooverio, 
nes tuo metu kaip tik siautė ū- 
kinė depresija. Vidaus politikos 
klausimais daugeliu atvejų nėra 
labai didelių skirtumų' tarp res
publikonų ir demokratų. Gal tik 
ūkininkai pajuto kiek spaudimo, 
nes dabartinis žemės ūkio sekre 
torius Benson pamėgino pakeis-

PJŪTIES METAS
< r Į, į į t ROMANAS J

88 tęsinys
— Kada prieš kelias dešimtis metų, mūsų žmo

nės gynė savo bažnyčias nuo tos pačios pusės atėjū
nų — visas pasaulis matė, girdėjo ir piktinosi. Ta
čiau dabar tas pasaulis yra užsidangstęs langus, kad 
jam netrukdytų miego mūsų vaitojimai, ir tiktai vie
na vieta yra, kHr mūsų šauksmas neatsimuša į tuš
tumą — dangus. Tegu nenusilpnina mus pagunda nu
siminti. Silpnybė, beviltis, dabar yra tapusi didžiąją 
nuodėme, tai paskui ją eina kitos septynios, nes tik
tai į kritusį bėga šakalai, atlekia varnos ir — pirm 
visų piktoji dvasia. Neleiskime sau nusiminti iki tiek, 
kad šauktume stebuklo, ir nesulaukę priekaištautu
me, — kuo taptų dangus, .jeigu mėtytų stebuklus, 
kaip nunokusius vaisius į kiekvieną prašymą? Ne
dorieji būtų patys pirmieji eilėje prie tų stebuklų — 
ir nebūtų išmėginimo, kantrybės ir ištvėrimo doros. 
Dėl tų netikėtų ir dar galimų nelaimių, mes šiandien

kurios abi yra ištikimos tai pa-1 mlKubai sugeba! kalha!
čiai socialiniai sistemai, kokia
yra įrašyta šios šalies konstitu- I Išrinkite RICHARD STENGEL, 

ei joj, bet kurios turi daug skir- i U. 8. Setui orimu! 
tumų ir vidaus ir užsienio po-1 (Sk.)
litikoj. »- - ■■ - —L"a"

Įstaigos VALANDOS: 
ryto iki 8 vaL vakaro.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karus, 

ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 

savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau

pytą dolerį.

• Augs tu s dividendus išmokėjo visada be per

sto jimo.

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne

šite savo banko knygutę.

t
• 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. KAZANAUSKA8, Ptm

Oharterud ir Snperviaed by the United Statei Oovemmeat

Kasdien nuo 0-toa ryto iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9-tos valandos 
Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vaL po pietų. Trečiadieniais visai neatidaroma

ss

kentėtojai, nes gali būti taip, kad Kalėdos, kurios yra augštyn iškelti su neregėta išraiška? Ar jie nemato, 
čia pat, bus jums be Bernelio Mišių šioje bažnyčioje, j kad čia tiktai desperatiškai nusiminęs kunigas pasa- 
Netikėkite, kad Kūdikis negims, jeigu šiuose Dievo koja žinomus dalykus? — Bet jis netiki šitam balsui
namuose, kur metų metais Jis turėjo Savo ėdžias, ir 
jūs buvote džiaugsmingos žinios liudytojais, jeigu sa
kau, šioje vietoje bus tamsu ir tylu, Jis gims — nie
kas neužgesins žvaigždės, kol jūs tikite, kad ji švie
čia, joks debesis nei jokia ranka. Jūs galite tapti iš
pažinėjais, garsinančiais Viešpaties Vardą tarp pa
saulio giminių, nes netrukus jūs būsite gundomi, jog 
tikėjimas yra padarytas laisvas ir nępriklausomas, 
kiekvienai tautai savas, kaip savo krosnyje iškepta 
duona. Gal būti, kad, apsaugok Dieve, atsiras ir ku
nigų, kurie patys pasiduos silpnybei išsiginti tikėji
mo ir gundys kitus — žinokite, ir pažinkite netikrus 
pranašus! Saugokite savo sielas, savo laikų sielas, 
saugokite kiekvieną artimą, kaip nuo maro! Tai yra 
jūsų valanda sulaukti stebuklų: kad jūs keliausite į 
tolimą bažnyčią, po darbų ir nuvargę, neturėdami 
arklių, stebimi piktų akių ir atkalbami, gal baudžia
mi — kad jūs nepasiduosite, tai bus stebuklas. Bū
kite kunigais kiekvienas, kaip kare eilinis kareivis 
perima vadovauti dalinį, kai vadai yra kritę. Kalbu 
jums, kaip kunigas, kaip lietuvis, kaip parapietis, 
kaip kaimynas, kurio kiekvieną dieną jūs pažinote, 
maldauju jus — ištverkite. Ištverkite! Neskaičiuo
kite baimingai dienų, kada baigsis vergija — žino-pat, po sumos laidosime mūsų brangųjį mirusį, ne

laukdami kaimynų kunigų, nesuteikdami paskutinės' kime tik dangus tikrasis kalendorius, ir jame 
atsisveikinimo nakties, pagarbos ir maldų, kaip tu
rėjo būti. Ir, kad jūs nuolankiai ir ramiai priimsite yra — tikrai yra užrašyta mūsų kraštui laisvės diena.
šitai kaip pradžią ilgos virtinės vargų — tai ir bus 
tikrieji stebuklai. Ir nepraliedami kraujo jūs būsite

Kodėl tokia tyla? — mano Mykolas, — tokia ty
la, kad žvakių degimas jau yra garsas, ko tie veidai

savyje, kad ir kažinkaip jis laikosi atsispyręs, jis yra 
dalis kiekvieno čia esančio. Gal labiau negu visi ki
ti — jis mato kunigą kitokį. — Kristus buvo pasikei
tęs Kalne, taip Jis leido Save matyti — galvoja jis,
— ir ūmai jis nori užsidengti veidą ir kristi ant že
mės, kaip buvo apaštalams, regėjusiems Persikeiti
mą. Argi Kristus įdeda Save į kiekvieną kunigą baž
nyčios metu? — Jis pakėlė akis, kad nežiūrėtų į brolį, 
augščiau jo pasižiūrėjo, virš sakyklos — tai tenai 
jam pasirodė, išgirdo, sparnų plevenimą, ar šypterė
jo ugnis. — Tai tiktai medinis, paausuotas balandis
— juk tu negali tikėti, kad provincijos kunigėlis su
silaukė Šventosios Dvasios, kad tai Jinai kalba jo iš
blyškusiomis lūpomis, kad tie banalūs žodžiai, men
kas, iš gerklės plėšiamas balsas, priimama žmonių, 
kaip dieviškas apreiškimas. — O jeigu taip! — sušun
ka jis savyje — jeigu tu tikrai girdi per kunigą Die
vą kalbant, argi ne nuostabu? Dabai- tu gali atsistoti 
grumtis, kaip norėjai — tu taip lengvai gali sustab
dyti Šventą Dvasią, mano mielas — tiktai susijuokė 
dabar! Tuojau. — Tu, pamatysi, kaip jis pavirs ma
žu ir bailiu vaiku, kurio žygį sugriovė šuns lojimas. 
Ir tie paruošti kareiviai vėl grįš į savo vietas — at
sargūs, paprasti kaimo žmonės. Juokis! — Nebūk ro
mantikas, — sako jis sau iš kitos ausies, nedrįsk 
griauti darbo dėl efekto — tai juk nėra tavo žaidi
mas, idiote, tai partijos pirštas, nedrįsk!

(Bufl daugiau)
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DEENRA8TI8 DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
Ketvirtadienis, spal 11, 1956

PASKAITA APIE KUNIGĄ 

MILUKĄ

Š. m. spalio 14 d. 4 vai. p. p

nių darbų prašo talkininkų pa- džių, kurių šakos svyra nuo gra J/ 
galbos. Stovykloje savaitgaliais žaus derliaus, 
visada būna komiteto atstovas, Paskutiniu metu talkininkavo 
kuris talkininkus priims ir nu-j Pranas Zaranka, Jonas Degutis,

T
*$•

•'•* v#*1

Mokslo metus pradėjus

LB Detroito apylinkės globa- salėje, 25th Str. ir W. Vernot 
jamos šeštadieninė ir lituanisti-į Hwy,, rengiamas nuotaikingas 
nė mokyklos mokslo metus pra-' pobūvis, kuris, galima iš anksto
dėjo š. m. rugsėjo 8d. Abejose 
mokykloje susirinko gražus bū
rys lietuviško jaunimo, kuris, 
mūsų pasiaukojusių mokytojų

tvirtinti, tikrai neapvils atsilan
kiusiųjų.

Koncertinę programą atliks
, , , , , garsėjąs Toronto lietuvių vyrųpadedamas, mokos, tėvų kalbos, kvart(?las vadovaujanMS 

rasto, istorijos, geografijos rr Vaclovo Veri|(aiii0 Kvartc. 
lietuviškai melstis. Is šių jau- tQ koncertinj sudar0
nuolių, ir daugiausia tik iš šių
jaunuolių, mes galime tikėtis 
kovotojų už lietuvybę ir Lietu
vos laisvę. Tik jie ateityje skai
tys lietuviškus laikraščius bei 
knygas, tik jie supras Lietuvos 
kančias ir tik jie atsimins mūsų 
gimtąjj kraštą.

liaudies, klasikinės ir rinktinės 
lengvojo žanro dainos, atlieka
mos solo V. Verikaičio, kvarte
to ir solo, pritariant kvartetui. 
Šis kvarteto koncertas bus pir
masis JAV.

Po koncertinės dalies vyks šo
Deja dar daug Detroito lietu- i kiai, grojant puikiam pramogi-

viukų yra už šių mokyklų ribų. 
Tuo pačiu jie atskiriami am
žiams nuo to, kas tau, mielas

niam orkestrui ir veiks turtin
gas bufetas. Visi detroitiečiai 
maloniai kviečiami ko gau3iau-

tėveli ar motute, buvo ir gal dar šiai atsilankyti, 
yra taip brangu. Giliai susi-Į 
mąstyk bei pagalvok apie tai ir 
kol dar nevėlu įrašyk savo vai
kučius į šias mokyklas, nes dėl 
tų mokyklų nelankymo patys 
vaikučiai tikrai yra nekalti.

Detroito LSK Kovas

“PIRMAS SKAMBUTIS“ 

DETROITE

Balfo 76 skyrius š. m. spalio
Šiais mokslo metais šeštadie- 14 d. pristato detroitiečiams pir 

ninės mokyklos vedėju yra Al- ’ mą kartą vaidinamą 3 veiksmų 
bertas Misiūnas. Pirmą skyrių komediją “Pirmas skambutis” 
moko seselė pranciškietė Teofa- (Hennecken ir Coolins), kurią
nija — 18 mokinių; antrą sky
rių — mokyklos vedėjas Alber
tas Misiūnas — 13 mokinių; tre

režisuoja Z. Arlauskaitė - Mik 
šiene, rež. pad. — S. Iljasevi- 
čius, dailininkas — Algis Ba-

čią skyrių — Antanas Janus- rakauskas. Vaidins Al. Gubilas, 
kevičius — 11 mokinių ir ket-Į Ir. Laurinavičienė, D. Mikaitė, 
virtą skyrių— Jūratė Pečiūrie-Į S. Geldauskas, M. Sajauskas. Z.
nė — 23 mokiniai.

Šeštadieninėje mokykloje ti
kybą dėsto ir lietuviškai pirma
jai Komunijai paruošia kun. 
Kazimieras Simanavičius.

Antrą, trečią ir ketvirtą sky
rių dainavimo moko seselė pran 
ciškietė Juozefina.

Be to mokykloje yra šie at
sargai mokytojai: p. Rastenie
nė, p. Daugvydienė ir p. Rusec- 
kienė.

Arlauskaitė, B. Rackaitė, V. Že- 
bertavičius, A. Pesys, S. Iljasc- 
vičius, A. Jarašūnas. Šis akto
rių mėgėjų sąstatas jau yra ge
rai pažįstamas ir galima drąsiai 
tikėti, kad veikalas bus kiekvie
nam įdomus, linksmas ir tinka
mai žiūrovui perduotas.

Be to yra itin svarbus ir viso 
vakaro pasisekimas, nes jo pel
nas eina vien tik šalpos darbui,

I ir kaip tik dėl to rengėjai — vie 
Viso šeštadieninėje mokyklo-' tinis Balfo skyrius _ laukia

je mokosi 65 mokiniai. Pamo 
kos vyksta kiekvieną šeštadienį 
nuo 9:30 vai. ryto iki 1:20 vai. 
po pietų.

Šeštadieninės mokyklos tėvų 
komitetą sudaro pirm. Petras 
Bitlierius, ižd. Vladas Mingėla 
ir nariai — Emilija Kutkienė, 
Zosė Sirutavičienė ir p. Telięė- 
nas.

Lituanistinės mokyklos vedė
ju yra Kazys Gricius.

Lietuvių literatūrą moko ir 
yra penkto skyriaus auklėtoju 
Leonas Bulgaris. Skyriuje yra 
24 mokiniai.

Istoriją ir geografiją moko ir 
yra šešto skyriaus r.uklėtoju 
Antanas Vaškelis. Skyriuje — 
14 mokinių.

Lietuvių kalbą moko ir yra 
septinto skyriaus auklėtoju mo
kyklos vedėjas Kazys Gricius. 
Skyriuje yra 11 mokinių.

Atsarginiu lituanistinės mo
kyklos mokytoju yra Jonas Švo
ba.

Be to abejų mokyklų meniniu 
vadovu yra režisorius Justas 
Pusdešris, kuris ruošia moki-1 
nius įvairiems abejų mokyklų 
parengimams.

Taigi viso lituanistinėje mo
kykloje yra 49 mokiniai. Pa-J 
mokos vyksta kiekvieną šešta-i 
dienį nuo 2:10 vai. iki 4:20 vai.

gražaus tautiečių pritarimo kil
niajam artimo meilės ir lietu
viškajam darbui.

DETROITO’O BIZNIERIŲ 
IR PROFESIJONALAI

Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
kitės j

ELSEA REALTY & INVEST- 
MENT COMPANY 

atstovą
VLADA BARAUSKĄ
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 

Residencijos — TA 6-4306
Ši įmonė yra pati stambiausia Mi- 
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentam3.

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA Ir CHIRURGE 

X-RAT
393 Wfli Grand Boulcvard 

cor. Shady Lane Detroit 16, Michigao 
Namų telef. VI 1-7970 

Pirm. antr. krtv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
Treč. ir įeit. 12-3 vai.

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS

11420 Steel Avenue

Detroit 27, Michigan 

Tcl. WE. 4-6185 
G BN URA L. CONTflAOTOR

. . , • i Atlieka įvairina ntatvbos, patalaypo pietų. Mokyklos parengi- i mo jr pcrtalaymo darbus — atallnin 
mams ruošiamasi nuo 1:20 vai. j k?r"t*?, ccm«,?tO: JnQrū'«no. . elektros, 
Iki 2:10 vai. po pietų.

Lituanistinės mokyklos tėvų 
komitetą sudaro Pranas Polte- 
raitis, Kazys Karvelis ir p. Ciun 
kienė.

Abejose mokyklose kartu mo 
kosi 114 mokinių. V. Kutkus

SPORTININKAI RENGIA 

KONCERTU

6. m. spalio 20 d. visiems ge
rai žinomoje Hispanos Unidos

Nuoširdžiam Migeltėjimui .... 

Išrinkite RICHARD STENGEI. 

IJ. S. Senatorium 1

(SU.)

plumbingn, dažymo ir dekoravimo 
Atskiri) kambarių bei butų įrengimai 
oastoaCse ir skiepuose.

IMANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUZDIENE, D.D.S.

15807 W. Waren
(3 bl. į \nk. nuo Ureciilield kelio)

Detroit 28, Michigan
Priėmim/) vai. pagal susitarimą. 
Telef. Kabineto LUzon 4 5121

Namų.......... UNiversity 1 3224

K I a u s y k i t e 
LITHUANIAN MELODIES

Ann Arbor — WPAG - 1050 kito 
cyclea

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

15756 Lomi re — Detroit 27,
Micliigan

Tarptautinio Instituto patalpo- , priims .r nu-, rranas z,aranxa, jonas uegut.s,
se 111 Kirby Avė (prieš meno r°dyS darbus- Kiekvienas talki- Marius Sodonis, Jonas Buitkus 
mušėjų), įvyks visuotinis ir la-, galės Paoboliauti- nes ir Juozas Jasiūnas, kuris sto-
bai svarbus Kultūros Klubo su-Į St°Vykl°Je yra aP* 40 vaisme-; (Nukelta j t ?si.)
sirinkimas. Pradžioje žurn. Vla
das Mingėla ska’tys įdomią pa
skaitą apie ku • Antano Milu 
ko gyvenimą ir jo nuopelnus lie 
tuviškajai knygai. Kviečiam^.
Detroito lietuvių visuomenę at
vykti pasiklausyti paskaitos. Į- 
ėjimas laisvas ir jokių rinklia
vų nebus. Kultūros Klubas vi
sus svečius pavaišins tradicine 
kavute.

Vyrai, apsirūpinkite savo apsirengimu !

Mm Jus aprengsime nuo galvos iki kojų. Dabar jau turime 
skyrių ir jaunuoliams, kuriuos galite atsivesti drauge ir jie bus 
patenkinti puikiais rflbais už nebrangias kainas.

Parduodama
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 
VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

vilnonė!Reguliari $7.30 vertė 
eilutėms medžiaga tik

už jardų

Po paskaitos įvyks Kultūros 
Klubo susirinkimas ir pasitari
mas rudeninės parodos rengimo 
reikalais. Kaip žinoma. Detroi
to Lietuviu Kultūros Klubas 
kasmet dalyvauja su lietuviš
kais eksponatais tarptautinėje 
mugėje. Jau dabar yra laikas 
pasiruošti parodai. Gražiai į- 
rengtas lietuviškas pavilijonas 
atliks didelį reprezentacinį dar
bą. Kiekvienais metais parodą 
aplanko dešimtys tūkstančių ki 
tataučių. Kuo nors pagelbėję 
parodos rengėjams, pasitarnau
site mūsų tautai.

Kultūros Klubo Valdyba 

IŠ FEDERACIJOS VEIKLOS

ALRK Federacijos 4-tas sky
rius, š. m. spalio mėn.-5 d. tu
rėjo susirinkimą, kuriame buvo 
visa eilė svarbių klausimų. Iš
rinkti atstovai į ALRK F-jos 
50 m. veiklos jubilėjinį kong
resą. Nutarta suruošti iškilmin 
gą Kristaus Karaliaus šventės 
minėjimą bažnyčioje ir akade
miją salėje. Į šį minėjimą nu
tarta pakviesti visas organiza
cijas dalyvauti iškilmingost pa
maldose organizuotai. Taip pat 
aptarti Jaunimo stovyklos rei
kalai. Kitas susirinkimas įvyks 
lapkričio mėn. pradžioje;

JAUNIMO STOVYKLA

Jaunimo stovykloje prie Man 
chester, Mich. dar vyksta sta
tybos darbai. Pastatui ir virtu
vei užbaigti trūksta apie 7,500 
dolerių. Ateinančiais metais Ne 
kalto Prasidėiimo seserys-lietu 
vaitės, kuries administruos šią 
stovyklą, pradės vienuolyno ir 
senelių prieglaudos pastatų sta
tybą.

Stovyklos Gloh )Z komitetas 
norėdamas atlik;, eilę smulkes-

P&J. JOKUBKA
tv. DEIMANTAI IR LALKBOMIA 

Pardavtmaa to Taisymai
4077 L J. Archer Avė. 

Chicago 32, UI. — Tek LA 3-861“.

llllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllliillllll  

tėtei. REpublic 7-6bu3 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 

Visų rūšių aamų apšildymo 

sistemos (vedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 

Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
R t I t O T Al

<919 So. Paulina St 
PRospect 8-7960 

iiiiiiiiilliliiiiiiiiiiiiiillllliiiiiiiitiiiiiiiiii

GERIAUSIOS
net <88 žrnklaln raftomon malinto nu 
viKtiila nauja unlais patobulinimais. 
ROYAI, didžluuata firma pasauly. 
Jumn pagaminu kokiu tik norite rai- 
Jynu jūsų pasirinktu stilium.

Kaina $69.95 Ir aukščiau.
4-Jt llmtln# baigiama siuntinėti

užsisakantiems. PruneAę adresų dy- 
| kai gausite smulkias Informacijas Ii
oaveikslus per:

T-A’

Klauskite Informacijų —
1632 Broad St, Harford 6, Conn.
kuris “Draugui” žinomas, kaip 
sąžiningas asmuo

DUODAME KREDITAN 
BE ATSKIRO 

PRIMOKfiJIMO.

Visi mūsų pardavėjai kalba 
lietuviškai ir jūs būsite tikri, 
kad jūs gausite tai, ką norite.

Apsilankykite pas mus šian
dien!

H. S i: I (, A\
RŪBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMTNYS VYRAMS

4622 South Ashland Avenue Te!. YArds 7-1272
CHICAGO 9, ILLINOIS

Jūsų patogumui, mūsų krautuvė yra atdara sekmadieniais 
nuo 10-tcs valandos ryto iki 4-tos valandos popiet.

Q|ZIP’Q SE LF
O SERVICE

Liquor Store
5513 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBROOK 5-8202

Spalio (October) mėn. II, 12 ir 13 dienom

m
MARTELE or COCRVOISIER 

THREE STAR COGNAC Fifth $4.-93
ILE DE FRANCE NAPOLEON

COGNAC Fifth $3-™
COL’RVOISIEK V. S. O. P. Fifth $6-79
GRAIN ALCOHOL. 190 Proof

USP Fifth.
p $4.89

CIIARTREUSE (Green 110 Proof) Fifth $6-75
1MPORTED FRENCH BODEAUX

Medoc, Haut Sauterne, Barsac Fifth $-| .19
CINZANO VERMOUTH

8weet or Dry Fifth $1.39
KIJAFA WINE Fifth $1.69
COINTREAU OR COINTREAU &

BRANDY Fifth $4.09
OXFORD CLUB GIN

^ę==

Fifth

=F

$2-59

I

PUIKI RINKKINf! 1MPORTUO 
TA VILNONE MEDŽIAGA 
EILUTĖMS

jardas

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

už jardų

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

VERTINGOS NEMOKAMOS 
DOVANOS UŽ KIEKVIENĄ 
PIRKINį.

MŪSŲ KLIENTAMS NEMOKAMAI AIKŠTELES AUTOMOBI
LIAMS PASTATYTI. KRAUTUVE PATOGI - Vėdinama ir erdvi

HELFAND’S TEXTILE 
FA B R I C S

1210 So. Union Avė. Telefonai: MOttrce C-I2I0 

SEeley 3-8806
Krautuvė yra atidaryta kasdien, įskaitant ir sekmadienius, nuo 

9:30 ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais uždaryta
I

4*

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 So. Halsled $1. CAIumet 5-7252

“Suarsiąs w»4(/SZz ■
IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI DIDELI TROKAI ~ NAUJAUSI KRAUSTTMO (RAUKTA! 
ILSU METŲ PATYRIMAS ~P!6US IR SĄŽININGAS AATARNAV/NA$

JUOZAS NAUJOKAITIS
8029 w. 69 St. CHICAGO 3G, IU. Tcl. WAIU«k 5-9209

Rūkstą

iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiifiimiiiimiiMmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

- ■< -yL.... JI

Pradėki! Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti Šioje lietuviškojo 

Įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS ANO LOAN 1
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Caliiornia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretoriua

OFISO VALANDOS: ~7
penktad. IrPlrmad., antrad.,

AaAtad. 8 vai. ryto Iki d: 10 p.p.
TreCtad • ryto Iki 11 vai 
Ketvtrtad. • vai. Iki l vaL vak.

MOVING

— <

t
PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA 

taupymo
• ENOROvi

4038 Archer Avenue Tol. la3-47i» 
AUGUST SALDUKAS Prezidentą

ANTANAS VILIMAS
3415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL,

Telefonas — FRostler 8-1882 
lelllUIUHIInj||lll|n|ll|IIIUI|lllHIUIUIIIIII„l||IIIIIIIIUIIIIIII||l|IIIIIHII|ll„IIIIH„ll,

TAUP. IR SKOUNIMO

Kiekvieno
B-VTŲ LYGOS. KURIOS®

inta'jpos £ paraustas Iki $10, 
I R

tt«?koio8 Ouodamos Namy įgijimu! 
Un^vomis Sąlygomis

000.00

CHICiSO SAVINGS t LOAN ASSN.
■>3.14 S V.'Rslorn Avė. Chicatjo 36, IU.

CP8IIF StVINGS & UMN ASSN.

4Zlh Sl Chicago 32. UL
OIStRICT SAVINGS 8 LOAN ASSN.

34.ll) So. Halsted Street Chicago 8, Iii.
ST. ANTHCNY SAVINGS & LOAN ASSN. 

1447 S. 49th Ct„ Cicero 50. III., Tel. TO 3-8131-32
UNIVČRSAL SAVINGS t LOAN ASSN. '

1809 S. Halrt^t St. Chicago 3, UI.
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Detroit, Mich.
(Atkelta iš 4 pusi.)

vykioje pasodino daug gėlių. J. 
Degutis yra pasėjęs kmynų, kad 
kitais metais pievos atrodytų 
tikrai lietuviškai.

Vietovės vaizdas yra tiek pa- 
grožėjęs, kad turto pardavimo 
agentai už stovyklos žemę siūlo 
10,000 dol. daugiau, negu Fede
racija mokėjo.

ATVAŽIUOJA 
“ČIGONŲ BARONAS”

Detroito Lietuvių Organizaci
jų Centras turėdamas liksią su 
rinkti lėšų Lietuvos laisvinimo 
reikalam^, paskutiniame savo 
susirinkime nutarė pakviesti 
Chicagos Lietuvių chorą “Pir
myn” su Johann Strauss, 3 veik 
smų komiška opera.

Šios operos pastatyme daly
vaus garsusis dainininkas Algir 
das Brazis, apie 70 asmenų cho
ras ir Detroito simfoninis orkest 
ras. Dirigentas ir režisorius 
muz. Kazys Steponavičius. Va
karas įvyks sekmadienį, š. m. 
lapkričio mėn. 4 d. 3 vai. po 
pietų, erdvioje Western High 
School auditorijoje.

Detroitiečiai yra matę dau
gelį dramų, komedijų, išklausę 
įvairių koncertų, tačiau operos 
pasirodo pirmą kartą. Kas ne
norėtų pasiklausyti garsiojo Vie 
nos valsų autoriaus Johann

Sol. V. Verikaičio vadovaujamas kvartetas, kuris koncertuos spalio 
20 d. Detroite, LSK Kovas parengime.

TRUMPAI
— Kristaus Karaliaus šven

tės akademija įvyks š. m. spa
lio mėn. 28 d. tuojau po pamal
dų buv. lietuvių svetainės pa
talpose.

— Šv. Antano parapijos baž
nyčios dažymo darbai eina prie 
galo. Šių darbų išlaidoms pa
dengti š. m. spalio mėn. 14 d. 
bus daroma rinkliava.

— Vilniaus Kraašto Lietuvių 
s-ga Detroite, gražiai paminėjo 
spalio mėn. 9-ją. Baltic Melodies
programos metu kalbėjo Alber- 

Strauss muzikos, išgirsti gim-' tas Misiūnas, o sekmadienį — 
taja kalba dainuojamos opere- į spalio mėn. 7 d. Šv. Antano 
tės. Į Lietuvos operos pirmąjį bažnyčioje kun. dr. Boreišis at- 
spektaklį buvo išgraibstyti visi našavo šv. mišias už žuvusius 
biletai, tas rodo, kad lietuvio lietuvius kovose dėl Vilniaus, 
susidomėjimas šia meno šaka1 _ į organizuojamą chorą lau
yra labai didelis. T.kimasi, kad 
ir dabar bus parodytas nema
žesnis susidomėjimas. Netrukus 
bus pradėti platinti biletai.

JAUNA PORA
Šiais metais mūsų kolonija 

gausėja naujomis šeimomis. Po 
ra paskui porą ateina prie ai- i 
toriaus surišti rankas bendram 
likimui. Tai mūsų tremties jau- į 
nimas, kurio kūdikystės pėdos 
įmintos tėviškės žemėje, kurio 
jaunystės dienos prabėgo bara
kų šešėliuose svetingoje žemė
je likdamas ištikimas savajai.

Jaunoji pora, kurią praeitą 
šeštadienį šv. Antano parapijos 
klebonas kun. dr. I. Boreišis 
palaimino moterystėn, yra Da
nutė Racevičiutė ir Eugenijus 
Jankus. Jaunoji neseniai baigu
si VVayne universiteto biznio 
ir administracijos kursą jauni
mo tarpe pasižymėjo savo veik
lumu. Aktyviai reiškėsi skautiš- 
kanfe gyvenime, dalyvavo tauti
nių šokių grupėje, yra viena 
iš geriausių Detroito Dramos 
sambūrio aktorių ir to sambū
rio valdybos sekretorė. Jauna
sis Eugenijus, žinomo rašytojo 
Jurgio Jankaus sūnus, baigęs 
inžinerijos mokslus šiuo metu 
tobulinasi savo srityje ir dirba 
savo profesijoje. Jaunuosius 
prie altoriaus palydėjo abiejų 
tėveliai, giminės, skaitlingas jau 
nimas ir visuomenė. Išeinant iš 
bažnyčios jauniesiems skautės 
įteikė rožių puokštę. Vakare 
erdviose Riverside Lodge pa
talpose įvyko šauni vestuvių 
puota į kurią atsilankė daug 
svečių.

kiama dar daugiau dainininkų. 
Chorui vadovauja muzikas Al
bertas Mateika, Šv. Antano pa
rapijos vargonininkas.

— Reginos ir dr. Justo Pikū-
nų dukrelės krikštynos įvyko

Racine, Wis. , Laidotuvių arėti: šv. Kaži Nuo š. m. spalio mėn. pirmo- Parapijos bazaras
t miero parapijos kleb. kun. V. j jo sekmadienio Šv. Kazimiero Metinis Šv. Kazimiero para- 
Andriuškosr MIC, iniciatyva bu i bažnyčioje yra įvedamos ket- pi jos bazaras įvyksta š. m. lap 
vo padaryta rinkliava ištremta virtos šv. mišios. Tuo būdu da- kričio mėn. 11—18 ir 25 dieno
jai a. a. Jono Virbalo šeimai bartinė tvarka yra sekanti: sek mis. Šiuo metu jau yra išsiun- 
paremti, kuri davė 65 dol. Be madieniais šv. mišios — 7, 9 tinėti laimėjimų bilietai, ku
to atskirai J. Giedrikas, P. ir (suma), 11:15 ir 15:15 vai.; šio riuos parapiečiai yra prašomi 
E. Kleinotai, S. Dumbra ir A. Į kiomis dienomis šv. mišios - kaip galima plačiau paskleisti 
Zink paaukojo dar 40 dol., tuo

š. m. rugpjūčio mėn. 20 d. 
darbovietėje staiga mirė Jonas 
Virbalas 52 m., kilęs iš Žeime
lio miesto, Šiaulių apskr.

Tragišku sutapimu a. a. Jo
nas tą pačią dieną jauna iš sa
vo ištremtos į Sibirą šeimos ' £ink paaukojo dar 40 dol., tuo 7-.30 ir 8 vai.; pirmąjį mėnesio saviškių bei pažįstamų tarpe,
(žmona, sūnus ir duktė) pirmą būdu sudaryta viso 105 dol. penktadienį ir bažnytinių šven- Yra vertingų dovanų. Visas ba-

7 va,, zaro pelnas yra skiriamas sko
lų išmokėjimui. —Koresp.

jį laišką, kurio jam jau neteko! gįuo metu sudaryti siuntiniai čių metu šv. mišios
matyti. jau yra pasiųsti Sibiran. vakare.

Noriu susipažinti vedybų tikslu. 
Esu nevedęs 38 uit. amžiaus, vidu
tinio ūgio. I’ugeidinu’iau moters 2(1 
—30 metų amžiaus. Prusnų siųsti 
fotografijų ir rnšvti šiuo adreso:

B. LYDA 
221 Crawford St.

Toronto, Ont., Canada

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKR AUSTAU
BALDUS
VIETOJE IP. Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Tunu naują dldetj sunkvežimi 

Ir apdraudas
1313 W 91at St. Chicago, III. 

Tai. PReacott 9 2781

lias dienas Justo broliui Stasiui 
žmonelė taip pat padovanojo 
gražią dukrelę.

— Ralfo 76 skyriaus vakaro I 
metu, kuriame matysime kome
diją Pirmas skambutis, bufetas 
pradės veikti nuo 5 vai. vak. 
Vaidinimo pradžia 7 vai. vak.

— Laimutė ir dr. Petras Že
maičiai neseniai susilaukę duk
relės pakrikštijo Jacintos var
du.

— Vlado Rublio, LRKSA 265
kuopos sekretoriaus. adresas 
yra ne 6540, bet 6450 Memorial 
Avė.

— ALRK Federacijos Kon
gresą Bostonan išvyko kun. Br. 
Dagilis, St. Stapulionis, Pr. Za- 
ranka ir J. Degutis.

— Ralfo Seimui, kuris įvyks 
š. m. lapkričio mėn. 23-24 d.d 
Detroite, Hotel Statler viešbuty
je, sudarytas seimo ruošimo ko 
mitetas atjieka įvairius seimo 
paruošimo darbus ir prašo Det
roito visuomenės dėmesio ir

š. m. spalio mer. 7 d. Prieš ke- paramos.

Išrinkite RICHAKD STENGEI, 
U. S. Senatorium!

| Jisai yra už jus!
(NU.)

Chicago Savings and Loan Association na a jai 
statomas namas, kuris bos baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti Į 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 

Opening, įvykstant| 1957 m. sausio mėnes|.

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 šitokios ap- 
draddimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai, visada Išmokėjo Ir Išmoka aukštesnius dividendui 
ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.

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 iš nedidelio skai

čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iš keičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 

kias pinigines operacijas.

Chicago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,000,000, 

Kviečiame visus pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite.

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

CURRENTLY — AUKSCIAUSLAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT P AID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

St. G-kas —

FU RN IT U RE CENTE R,
Lietuvių Prekybos Namai

3322*24*26 South Halsted Street Tel. Vlctory 2-4226
Prekyba atidaryta: Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 9 — 9:30. 

Kitom dienom nuo 9 — 0 vai. Sekmadieniai^ nuo 10 — 5 valandos.
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PAJIESKOJIMAI
PajieAkomn Leonavičiūtė-Jokynie- 

nė Veronika, gyvenusią, o gal gyve
nančią formoje apie Bnltimoię. 
Pajieško sesuo ii Lietuvos. Praneft-
ti — Ad. Laiaitis, 843 Hollina St.,
Baltiuiore, Md.

Pajieikoiui: Pranas ir Kazimiera* 
Vainauskai, s. Klemo. .įieško sesuo, 
jos adresas: Krasnojarskij Kraj. 
Sovetskij r-jon, Avsenskij s./s. Der. 
Slizneva.

Pajieškomas: Vincas Stanulionis, 
gyvenęs šiais adresais: Agota Sta
nulionis, 27 Nortli Oirbert St., 
Shenandoah, Pa. ir 3,’U) W. Lloyd 
St.. Shenandoah, Pa. J ieškotojo ad
resas: O. Krasnojarsk, ui. Ozernaja 
26, kv. 23, Laukonis Juozas, s. Ju.

Klimašauskas Vincas, snn. .Tono, 
gyvenantis Lietuvoje, Kaišedoriij 
Miškų ūkyje paieško savo motinos 
sesers Adelės Kazenaitėt, d. Vinco; 
ištekėjusios pavardė Reginienė-Re- 
ginis, gimusi ir augusi Dūkšto vals
čiuje, Driškūnų km. Prieš karą su
sirašinėjom, gyveno Chieagojc.

Ji arba jų pažįstanti prašomi pra
nešti šiuo adresu, yra gautas iš Lie
tuvos laiškas paieškojimo reikalu. 
Antanas Aidukas, 575 E. 38th Str. 
Paterson, N. J.

M. Pranys, gint. Krampių kaime, 
Joniškio vale., Šiaulių apskr. yra 
jieškomas motinos iš Sibiro. Kreip
tis: V. Skupeika, 1309 N. 24 Avė., 
llollytvood, Fla.

Ieškomi: — Jurgis ir Jonas Da- 
mušiai, kilę iš Keršiškių km., Kidu
lių vals., Šakių apskr. Amerikon at
vykę prieš Pirmąjį Pasaulinį karą, 
vienas iš jų gyvenęs Chicagoje, ant
rasis — Detroite. .įieško jųjų sesers 
Matildos Damušytės-Daugėlaitienės 
duktė Irena Daugėlaitytė, dabar gy
venanti Lenkijoje. Taipgi ji ieško 
ir motinos pusseserės Onos Damu- 
šytės. Jie patys arba apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepti adresu: 
Pr. šniokaitis, 1607 AVebber Str., 
Saginavv, Miehigan.

Jieškomi Bl'RNIVS Povilas ir 
BVRNIENR Kazė. Juos pačius, ar
ba žinančius jų likimą prašome at
siliepti adresu: Boleslavas SEMAŠ
KA, 756 Stanley st., New Britain, 
Conn. Turiu žinią iš Sibiro nuo 
BVRNIENRS brolio.

Papieškau Joną Šadreiką, sūn. 
Vinco, gyvenusį New Yorke, 369 
flrnnd Avenue. Mariją Šadreikaitę- 
Dvarackienę, Vinco, gyvenusią New 
Yorke. Jie patys ar žinantieji apie 
juos prašomi atsiliepti: Šadreiką 
Mykolas, sūnus Vinco, Kuraičių 
km., Joniškio Rajonas, Šiaulių sri
tis, (katančių Paštas. Lithuania.

PARENTS
Teach your children fire safety early!

A special fire department for kid» has been created by the 
National Fire Protection Aasbciation to help give children 
a respect for the dangers of fire early in their lives.

Your child can join this wonderful fire department and 
receive a special instruction manual on how to avoid fires, 
a special badge and an official membership card. Ali you do 
to enroll your young fire prevention expert is to send 25< 
to SPARKY’S FIRE DEPARTMENT, Boston 1, Mass.

Sparky’s Fire Department is a non-profit project of the 
NFPA’s nation-wide public education program.

SPARKY'S FIRE DEPARTMENT 
Boston 1, Mass.

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
-IR GAZOLINO STOTIS
Lyginimas, dažymas, taisomi Ir reguliuojami (tune up) 

motorai, stabdžiai, transmisijos ir Lt. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltui.

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 4,-58 ......................... $8.25 Murcery 49-51 ................... $8.95
Che v. Ali 1937-58 ......... 8.25Olds, 6 cyl. 41-50 ............ 8.20
Chevrolet 54-55 ................ 9.95Plymouth 42-50 ................. 9.95
Chrysler 6, 42-52 ........... 9.91 Pontise 87-54 ..................... 8.95
Dodge 6, 42-50 ................. 9.95Bulck 87-52 .......................... 12.00

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

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

TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS

Antram 1956 metų pusmety
je Tėvai Marijonai vadovaus mi
sijoms sekančiose parapijose:

spalio 8-21 — šv. Trejybės 
par. Wilkes-Barre, Pa, kun. A. 
Mažu k na, MIC,

spalio 14-16 — Šv. Antano 
par. Ansonia, Conn., kun. J. Ma 
čiulionis, MIC,

spalio 21-23 — Šv. Andriejaus 
Par. New Britain, Conn., kun. 
J. Mačiulionis, MIC,

spalio 22-28 — šv. Rapolo 
par. Philadelphia, Pa., kun. A. 
Mažukna, • MIC,

spalio 28 iki lapkričio 11 d. 
— Šv. Pranciškaus par. Miners- 
ville, Pa., kun. A. Mažūkna, 
MIC,

1 spalio 28 iki lapkričio 4 —
] Lietuviams, Hamilton, Canada, 
j kun. A. Spurgis, MIC,

lapkričio 18-27 — šv. Kazi
miero par. Pittsburgh, Pa., kun. 
A. Mažūkna, MIC,

lapkričio 28 iki gruodžio 8 — 
Šv. Mykolo par. Bayonne, N. J., 
kun. J. Mačiulionis, MIC ir kun. 
A. Mažūkna, MIC,

gruodžio 12-25 — šv. Antano 
par. Ansonia, Conn., kun. A 
Mažūkna, MIC.

Prašoma Tė.vų Marijonų rėmė 
jų ir draugų pasimelsti už mi
sijų pasisekimą ten, kur jos bus 
vedamos.
Kun. J. Mačiulionis, MIC,
Tėvų Marijonų Misijų vedėjas, 
1910 E. Falls Street,
Niagara Falls, N. Y.

ŽEMAIČIŲ KRAŠTO ŽMONftS ! 
ĮSIGYKITE įdomia knyga — 
Butkų Juses RAŠTAI.

Šioje knygoje telpa drama AU
DRONE, žemaičių tarme trys apy
sakos: 1) Knygnešys Butrius, 2) 

;Ont mona Barbelės kapą, 3) Kaip 
(žemaitis iš Kulių į Klaipėdą važia
vo; be to Žemaičių stiprybė. Visc 

■ 154 pusi. Knyga su iliustracijomis.
, Kaina tik $1.50.

Pinigus su užsakymais siųsti:
1 "DRAUGAS”

8334 S. Oakley Ava*
Ohicago 8, UL

DflS^RAflrra draugas, chtcago, imnore

CLASSIFIED AND HELP VVANTED ADS
REAL ESTATE

SAVININKAS PARDUODA 
Geroj vieloj North-tV'st kumpas

103 h- Arteaiun ({ut-vlą. 40x125 pėdų 
sklypas. Turi pamatyti, kad įvertin
tu- Hl'dsnn 8-4090

» 2-jų aiig. niiir. namas .-tu lameli
Ttoom. Gerai einantis buslness. Pil- I 
nal įrengtas ir apstatytas luneh '
room. 2 autom, garaž. Namas gera- ] 
hm stovyje, be pataisymų. Gero
(fine) stiklo) langai. Koklių vonia 
Ir virtuvė. NeaugSta kaina. Turi pa
matyti, kad įvertintų.

VI 7-8209 
1348 W. M St.

BRIGHTON PARKE
Mūrinis. 3 butai iir taverna. Čentr. 

šildymas alyva. Garažas.
Puikus mūrinis — 2 po 5 kamb. Di

deli ir Šviesūs kamb. 1-me augftte 
eentr. šildymas. Mūrinis garažas.

Meilinis šu rūsiu ir centralinlu šil
dymu. 2 po 4 kamb. ir 2 po 3 kamb. 
Naujas plasteris ir vonios. Salia staty
bai tinkąs 3 2 pėdą, sklypas. Namas 
mokas! pats.

PRIE 72-os ir Palrfield Avė. Mūri
nis 6 kamb. bungalow. Centr. šild. 
Visi k. dideli ir švarūs.

ARTI 02-os ir Paulina St. Geras 
mūrinis — 2 po 5 kamb. Centralinis i 
šildymas alyva. Garažas. Tik $20.500

48-OS IR HERMITAGE AVĖ. Me-Į 
dinis — krautuvė ir 3 butai: 2 po 41 
karnų, ir 5 kamb. Garažas; Geros pa- I 
jamos. Kaina $12.000.

RESTORANAS— ROSELANDE. Ia- ’ 
bai gera biznio vieta ir jrenginiai. Di
delė apyvarta. Parduodama dėl ligos.

V E N TA
REAL ESTATE 

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

BRIGHTON PARKE

2 būt. po 4 kamb. med. “eottage”. 
1 kamb. 20x30 pėdų (užbaigtas) — 
rūsy. Centr. dujų šild. Telefonuokite 
savininkui

LAfayette 3-1083

BUILDING & REMODELING

Slalome
NAMUS IR
GARAŽUS

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

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika ir J. Skorubskas) 
1600 S. 48TH CT., CICERO 50, ILL. 
Tel. Ol.ympio 2-7381: TO 3-4236

VIKTORAS SIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius Ir' komerclnlua 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre- 

1 ditus. Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

SIMAIČIAI 
Realty - Bullders - InsuraaM 

2737 West 43rd Street 

immimmiimimimimimiimiimiiiiiiis 
ANTANAS LUKAS IR SŪNUS
2717-19 Wesl 7lst Street

BUILDDra OONTBACTOBS
Stato naujus namus, atremontuo 
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4*5881 
miiimiiiiiiiiiiiiiiiHiiMiiuiimimiiniiii
!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihw 
į LIETUVIŲ STATYBOS Š 
i BENDROVE =

MORAS |
Bullders, Gen. Oontractors s 
Atlieka planavimo ir staty- 5 

bos darbus gydytojų ofisų, gy- 5 
venamųjų ir viešųjų pastatų. 3 

Namų Įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

S Kreiptis šiuo adresu:

i JONASSTANKUS
3 Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 
5 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus
5 TeL PRosneet 8*2011 
= 8800 80. CAMPBELL AVM.
= Chicago 29. minob S 
yilllllHinUIHIIIIHllllllllllHlllltHHHm^

~JSIG YKITE dabar’

I

MALDAKNYGE

“JAUNUOLIU MALDOS”
Kurią panott 

Kun. P. Kirvelaltls 
Kaina: >1.60 ir U50

VNaakymua adresuokite

DRAUGAS

2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILL

NNfNfNfNENf Nf NfNf NHNNf NfNfNf NuNNHN Nf NHKJN iMMHA
Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 

Atsakymą rasite J. Budzeikos kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE 

Kaina 40 centų

Ją galite gauti

“D R A U G 
2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8. ILL.

__REAL ESTATE

• Pirkite dnltnr prieš žiemą 
|sik raustyti

Brighton Parke;
Mflr. 2 po 4, centr. šild. augštus 

skiepas, rami vieta.
Mūr, 2 po 5 Ir skiepe 8 kamb. 

eentr. šild. guzu, dld. skl., arti mo
kyklos ir bažn., patraukli išv.

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

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

Mūr. bung.. 2 butai: 4 Ir 3 kb., 
C4>ntr. šild., $80 paj., garažas.

Nauj. mūr. 2 po 5, 35 pėil. skly
pas. bus įrengtus už mėnesio.

Mūr, 4 butai po 4 kamb., eentr. 
šild. alyva, garažas, gera apylinkė. 
Mnrouette Parke:

Mflr. bung.. 5 kamb., 2 mieg. ir 
kamb. pastogėje, eentr. šild., gara
žus. arti susisiekimo.

Mflr. kamp. bung., 6 kamb., 
eentr. šild. guzu, garažas, luxus. Ne
brangiai.
Brldgcporte:

Med. 2 po 4, tik $7,000.
Mūr. 3 po C, tik $12,500.
Med. 2 po 4 ir 2, tik $8.000.
Biznio namui:
Med. 4 po 4. peč. šild.. 150 paj., 

maži mokesčiai, $18,500.
Bizniai:

Taverna su visais įrengimais ir 
namu Brlghton Parke.

I^aik. dirbt, ir brang.,, krautuvė: 
ideali vieta laikrodininkui. Pigiai.

Taverna su visais jreng. išnuomo
jama pigiai.

Su didelėm pajamom maisto Krau
tuvė,

SIMAIČIAI
Realty, Bullders, Insurance

2737 West 43 St.
 CLiffside 4-2890«********««**«««**«*«<*»»«

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

VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas" Keal Kstate 
General Insurance, Notary Public 

59IH S. VVestem Avė.
REp. 7-6886 arba HKm. 4-7085

I Vakarus nuo Marųuettc Parko
4 kamb. gražiai įrengtas bungalosv. 
Centralinis šildymas. 2 auto gara
žas. $16,300. A. Sirutis.

Retos Uurg<‘nas! Švariame rajono 
arti Domėn ir 37-tos mflr. 2 butų: 
1-—5 ir 1—4. Naujas, puikus: porėtus, 
dvigubas garažas. Nepraleiskite pro
gos! $12,000. A. Rėklaitis.

Brlghton Parke mūr. 2 augštų na
mas (2 po 4). Augšta pastogė. Rū
sys. Geras pirkimas. $24,000. K. Vo- 
lodkevičius.

1 dėtuvių gyvenamoje vietovėj na- 
rtias su mėsos Ir maisto produktų 
krautuve, darančia savaitinės apy
vartos $1,500, parduodama už $15,000
J. šaulys.

lltaniloj 51 arų u et te Parko vietoje 
greitam pardavimui 6 kamb. bunga- 
low. 30 pėdų sklypas. Tikras barge- 
nas — $18,500. A. Linas.

Geras 5 kamb. bungalow ant 70-os 
gatvės j Vakarus nuo Marųuette Par
ko. šildomas guzu. Dvigubas gara
žas. $16,500..

SKUBIAM PARDAVI5IIII pui
kus medinis, 2 po 6. Vienas butas 
tuščias. Ashland prie 70-tos, $10,000.
K. Juknis.

P LEONAS
REAL ESTATE

2785 West 7Ist Street 
Visi telefonai: WAIbrook 5-6015

AUTOMOBILE!* — TRUCM 
Automobiliai —

VIKTORO KOIIOO8 
Uetavlška guollao atotla Iv auto 

talayniM
vtllekaml motoro remontai, lyginimo 
dašymo darbai Ir keldlamoe daira

CALL-ME-MOTORS C0.
575» 8. WESTERN AVĖ. PR 8-95SJ

HELP WANTED — MALĖ

M A C H I N I S T S
To Repair and maintain Standard and special ma* 

chinery.

TOOL M A K E R S
To Construct and maintain all types of produetion 

punch and dies, molding dies, jigs, fixtures and 
gagės.

We are currently working considerable overtime, 
with Time and Vj for overtime hours. 

EXCELLENT BENEFIT PLANS

WESTERN ELECTRIC
Apply Cicero Avenue & 23rd Place 

Employment Office Mon. thru Sat.

PROFIT SHARING IOBS 
PRECISION GRINDERS

TURRET LATHE OPERATORS
— ALSO —

EXPEDITOR and STOCK CLERK
Good starting pay, steady work with overtime. Fully paid hospital 
and life inaurance, pins many other benefits including profit sharing. 
Dpportunity for ndvaneement.

TO: MR. KARI. J. HOXWORTH

Call SEeley 3-1643

MARQUARDT AIRCRAFT 
COMPANY

16555 Saficoy #»». Vau Nuys, Calilornia

REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
ir parduodami uždirb
site per šią įstaigą.
AL. BUDKECKAS 

REALTY
4081 Archer A ve. (prie

Californijos k-v£s)
LAfayette 3-3384

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5080 

PRospect 8*8579 (vak. Ir aekmad.)

2-jų butų mūrinis namas. Apylin
kėje 26th ir Ilotnnn. 5 ir 4 kamb 
Guzu apšilti. Spintos virtuvėje. 
Mokesčiai tik $84. $9,600; įmokėti 
$2,500. SVOBODA, 3739 W. 2Cth 
St. LAvvndale 1-7038.

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą, 

i Naudokitės mano teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-6232

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 59th St. Tel. Prospeet 8-5454

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama valykla su rūbų pa
taisymų skyriumi. 2 kmb. už krau
tuvės. South-\Vest miesto dalyje.

Telef. VIrginia 7-2649
SAVININKAS PARDUODA ta

verną su 4 kamb. butu už tavernos. 
Autom, alyva apšild.

4516 So. Washtenaw

Tsnuomgoja^T
Išnuomuojamas kambarys su tei

se naudotis virtuve. $6.00 į savaitę
6937 S. Oaremont — PR. 6-3368

IŠNUOMAVIMUI kampinė krau
tuvė Ciceroje. Tinkama ofisui ar ku
riam kitam bizniui. Prieinama nuo
ma. Te.l. OLympic 2-8753

HELP »ANYED — VTBAI

REIKALINGAS DARBININKAS— 
VYRAS

ar moteris dirbti prie baro. Geras 
atlyginimas, bet turi gerai mokėti 
anglų kalbą. Nuo II vai. ryto — 7 
vai. vak.

ADAM DULSKI 
1859 W. Hastings St.

SEeley 3-9110

TOOL (ĮRANKIŲ) MAN 
Sheet Metai Shop 
Žinantis įrankius.

PASTOVUS DARBAS 
FULTON METAL PRODUCTS 

4224 So. Lowe Avė.

Reikalingas duonos išvežiuotojas 
REAL RYE BREAD BAKER Y. 

LAfayette 3-6927

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

LIUT. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Vlaų rūšių apdraudoa. Automobl 

tlų flnanzavtmaa. Notarlataa. Valaty- 
bte patvtrtlntoz kalno*.

Prieš darydami apdrandaa kitai 
pasiteiraukite paa mua.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 6-5Š71

INTERSTATE INSURANCE AGENOT 
6108 S. Ashland Ave„ Cliieago 30, m

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

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

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai,
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube fl-279S nuo • vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLympic 2-5121 nuo 6 vaL 

vakam Iki II vai. vakaro.

ŠILDYMAS
A. Stančlauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 8. 49th COURT, CICERO

1 Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai,
ryto iki 5 va,, vakaro. 

Telefonas nuo 5 vai. vakaro:
OLympic 2-6752

PLUMB IMG
Licensed, bonded plumbers 

Joks darbas nėra didelis ar mažas, 
laukite,dabar. Kalbame lietuviškai

TeL REpublic 7-0844 
WAlbrook 5-8451

HELP WANTED — MOTERYS

REIKALINGA VIDUTINIO 
AMŽIAUS MOTERIS — 

prižiūrėti našlę ir kartu gyventi
— Brighton Parke.

Tel. HEmlock 4-2706
po 6 vai. vak.

PARDAVIMU,

Parduodami vartoti baldai. 
Parduos atskirai.

Tek Estebrook 9-1090

HELP VVANTED — MALĖ

MACHINISTS*

NEE DE D I N 
SOUTH CALIFORNIA

MARQUARD AIRCRAFT COMPANY
(Only 20 minutes from Hcdlytvocd)

OFFERS IMMEDIATE OPPORTUNITIES FOR

MACHINISTS
(MINIMUM 5 YEARS EXPERIENCE MUŠT MAKE 

0WN ŠET-UP)

SHEET METAL MECHANICS
MINIMUM 3 YEARS EXPERIENCE. MUŠT BE ABLE 

TO DO LAYOUT AND HAND FORMING IN 

STAINLESS STEEL.

(PROOF OF U. S. CITIZENSHIP REQUIRED.)

TOP WAGE,S Plūs The Best Employee Benefits
SUCH AS:

Paid Vaeations — Paid Siek I.eave 

PaJd Holidays — Employee Oredie Union 

Fcee Health And Life Insurance 

Retirement Plan — Cafeteria 

Edueation Refund — Ample Parking Faeliitles

IF YOU CAN QUALIFY AND ARE INTERESTED 

IN A FUTURE WITH

THE WEST’S LARGEST 
JET ENGINE RESEARCH

and DEVELOPMENT CENTER

APPLY IN PERSON, MUITE OR WIRE RESUME

HELP VVANTED VYRAI

Laboratory Technicians
iiigli Kchool Graduates

High School Chemistry desired, 
būt not necessary. Opportunities 
to lern and work with ynung gra- 
duate chemjsts. Periodic advance- 
ment. Modem Air - Conditioned 
Laboratory. Excellent Employee 
benefits, including: profit sharing 
& pension plan and company In
surance.

Contact Mr. G. F. Workmun 
CENTRAL PAINT RESEARCH 

LABORATORIES
1350 So. Kostner

W E L D E R — LITUOTOMS
Prityręs Are Welder (lituotojas) 

Fewer Boiler’ių taisymai
DRexel 3-6400 

4333 So. Cottage Grove______

FA CTO RY 
HELP

Fabriko Darbininkai
Dienos ir vakaro pamainos

I

HINDE & DAUCH 
3301 W. 47th Place

MAINTENANCE (Namų priežiū
rai) Vyras

Prityręs. Mechanikas galintis 
atlikti įvairius pataisymus kepyk
loje prie maisto mašinų. Pastovus 
darbas. Geras atlyginimas. 5 ir 6 
dienos. Apmokamos atostogos ir 
šventadieniai. Kreiptis asmeniškai.

KITCHENS OF SARA LEE 
2109 So. Carpent^r St.

PRINTING (SPAUSDINIMAI)
PRESSMAN

Prityręs prie dėžučių sulankstymų 
(folding eartons).

SUPERIOR CARTON CO.
1704 So. Normai

VYRAI — patikimi. Sandėliams 
(stoek room). Turi žinoti adreso- 
grafą. Pastovus darbas — 35 vai. j 
sav. Daug priedų. Loop Office. Ge
ras atlyginimas.

Telef. — Mrs. Wallaee 
ANdover 3-2577

PLATINKITE “DRAUGĄ”
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IŠ ATEITININKU 
GYVENIMO
KRONIKA

— ASS pirmininkas prof. P. 
Jucaitis pakeitė adresą. Dabar
tinis jo adresas: 2621 W. St., 
Chicago 29, III. '

— šiomis dienomis Kęstučio 
korporacija švenčia savo gyva
vimo 30 metų jubilėjų. Ta pro
ga šį šeštadienį (10.13) Chica- 
goje yra ruošiama šventė-ba- 
lius. •

— Ateitininkų Šalpos Fon
das savo paskutiniame aplink
raštyje kreipiasi į sendraugius, 
prašydamas paramos. Fondas 
yra mūsų visų reikalas ir į jį 
turėtume atkreipti didesnį dė
mesį. Ligi šiol Fondo darbas

— 1948 m. spalio mėn. JAV 
įsisteigė Ateitininkų Sąjunga. 
Vadovybę sudarė J. B. Laučka 
(pirm.), prof. A. Salys, dr. V. 
Šmulkštys ir inž. P. Minkūnas 
Dvasios vadu paskirtas prel.
P. Juras.

KALĖDINIAI ATVIRUKAI

Ateitininkų Federacija išleido 
penkių skirtingų piešinių kalė
dinių sveikinimų atvirukus. Jie EC

DIENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLJNOIfl

PIRMASIS K. AKCIJOS POPIEŽIUS
T. B. MIKALAUSKAS, Brooklyn, N. Y.

Lietuvių R. Katalikų Federa- o Dievas aįliks likusią dalį”, 
cijos, kuri yra ne kas kita kaip 1866 m. balandžio 4 d. fiv. Tė- 
katalikų akcija, kongreso, įvyks vas raštu patvirtino katalikų 
tančio spalio 12, 13 ir 14 d. d., akciją. Pijus IX savo auksinio 
Bostone, Mass., išvakarėse, tin- kunigystės jubilėjaus proga pir- 
ka prisiminti pirmąjį šio kata- mą kartą priėmęs katalikų ak- 

g. likiško sąjūdžio popiežių, Pi jų j cijos pionierius iškilmingoje au- 
I diencijoje pasakė giliai tėvišką

šiomis dienomis išsiuntinėti vi
siems ateitininkams, po 20 atvi
rukų su vokais viename pakely
je, už kuriuos prašoma $2.50 
aukos Ateitininkų Federacijos 
skelbiamo piniginio vajaus pro
gą ateitininkiškai veiklai parem 
ti. Ateitininkų Federacijos Val
dyba labai prašo visus ateitinin
kus, gavusius atvirutes, nedel-

Pirmasis Katalikų Akcijos 
kongresas, kurį organizavo jau
nimas, įvyko 1874 m., Veneci
joje. Kongresas buvo baigtas 
šūkiu: “Pijaus IX vardas mumg 
vėliava, programa ir įsakymas!”

Linkiu ir L.R K. Federacijos 
seimui geriausios sėkmės, išeiti 
panašiu šūkiu.

Šiurpi apyskaita
Vakarų Vokietijoje oficialiai 

paskelbtais duomenimis antra-
Katalikų akcija gimė ir išsi-j kalbą, primindamas dijakono 

vystė apie praeito šimtmečio vi- Šv. Lauryno epizodą, sakyda- 
durį. Ją iššaukė triumfuojanti mas: “Panašiai atsitinka ir šian'sis Pasaulinis karas pareikalavo

3,250,000 vokiečių Whermachto 
karių gyvybių. Šalia to — civi-

liberalų revoliucija. Liberaliz- dien, kada ir ne giljotinomis ir 
mas, nušlavęs pasenusius rėži- laukais, bet kitu žiauriu kanki
nius, tapo viešojo gyvenimo, nimu persekiojamas, kaip štaii lių gyventojų žuvo vėl apie pu- 
paremto laicizmu, šeimininku, neapykanta ir šmeižtu. Kančia, sę miliono. Vien tik Dresdeno 
Tuojau atskyrė valstybę nuo kuria jūs dalinatės su manimi,
Bažnyčios, politiką nuo moralės,! stengdamiesi apginti Bažnyčią,

bombardavimas 1945 m. vasario i
13 d. užgesino 250,000 gyvybių. 
Dėl trėmimų iš rytinės Vokieti-1 
jos prarasta apie 2,550,000 gy-į 
vybių ir dėl politinių ir rasinių 
persekiojimų žuvo 300,000 Vo
kietijos žmonių. Visos antrame 
Paša uliniame kare dalyvavusios 
tautos neteko apie 55 milionų gy 
vybių. Tas skaičius pralenkia bu 
vusį Austro-Vengrijos gyvento
jų skaičių, rašo austr ųlaikraštis 
“Die Furche”, skelbdamas šias 
žinias.

Tai nėra tuščia svajonė, gi
musi bepročio galvoje; širdyje 
aiškiai aidi, kad mes esame gi
mę kažkam geresniam. Ir ką 
vidujinis balsas kalba, tas pa
sitikinčios sielos neapvils.

Schillcr

***********!«

ŠOKIAI
1‘OMKlt X AMERICAN 

Kviečiamu visus atsilankyti.
Kiekvieną penktadieni ir šeštadieni 

TOMU VUdiAGE 
13537 Avė. O. Mlteliell 0-9831

SKAITYKITE "DRAUGfl"

mokslą nuo tikėjimo, paskelb
dami religiją privačiu dalyku. 
Tas atskirimas praktikoje virto 
persekiojimu. Liberalizmas tapo

siant pasinaudoti pridėtu vo- 
buvo daugiau partizaniško po- keĮju jr savo auką atsiųsti. Pa- 
būdžio, nes vyresnieji idėjos siGram asmeniui tokia maža au- 
draugai neparodė pakankamo! ka nėra nepakeliama, bet, visa 1 antiklerikalizmu, 
susidomėjimo. Ateityje vertėtų suciėjus į bendrą, Federacijos' Tada Bažnyčia stojo ginti dva 
rimtai Fondo klausimą pasvars valdyba bus įgalinta sėkmin- sinių vertybių ir tikėjimo lais
tyti savo susirinkimuose bei po- į gjau saVQ uždavinius vykdyti. vės. Ir štai spontaniai organi- 
būviuose ir uoliau jį paremti. Jį l Mes, ryždamiesi šiam žygiui, tvir zuojasi pirmosios draugijos ka- 
paremdami, mes padedame jau] tai tikėjome, kad nė vienas ne- 
niesiems mūsų šeimos nariams liks mums skolingas.

yra ta pati. Atrodo, kad aš esu 
tarp jaunutių, man sakančių: 
— Mes jus ! dės:mo į kovą ir 
į triumfą, stovėdami šalia jū
sų”.

siekti aukštojo mokslo.
— Clevelando studentai išsi

rinko naują valdybą, kurią su
daro E. Žilionis, R. Sbaniškytė 
ir O. Grigonytė. Draugovė pa
didėjo trimis abiturientais: R.
Laniausku, R. Valaičiu ir G.
Barzduku. Tikėkimės, kad jau
nieji aktyviai įsijungs veiklon, 
o vyresnieji neatsisakys jiems 
padėti.

— J. Mikaila (pirm.), M. Skir 
gaudaitė ir A. Bublys šiais me
tais vadovaus Detroito mokslei
vių kuopai..

— Romas Kasperavičius, bu
vęs Clevelando moksleivių kuo
pos pirmininkas, išvyko į Lietu
vių Kolegiją Romoje ruoštis 
dvasininko luomui. Ta proga 
kuopa jam suruošė gražias iš
leistuves ir atminimui įteikė 
maldaknygę. Daug sėkmės. Ro
mai, pasirinktame Rėlyjė.”

— MAS Centro Valdyba spa
lio ir lapkričio mėn. yra paskel
busi “Ateities” ir kitos lietu
vių katalikiškos spaudos plati
nimo mėnesiais. Į šį vajų priva-

bet taip pat studentai bei šen- PRECIN PHOTO STUDIO
draugiai.

talikiškai akcijai, kurias laimina 
ir remia Pijus IX. Oficialia ka
talikų akcijos įsisteigimo data 
galima laikyti 1865 m., o įstei- 
gėjumi Joną Casoni.

, . , ........................ .. Popiežius laimindamas šią pa-startas spalio menesiui, jau is-t fca aniMcij
spausdintas ir siuntinėjamas iŠ8lrejškž. .?Gyvenarae

Ateitininkų Federacijos V-ba

NAUJAS “ATEITIES” NR.,

skaitytojams. Šiame numeryje 
paminimas Vyt. Mačernis, žu
vęs prieš 12 metų Lietuvoje, 
spausdinama jo kūrybos ir tes
tamentinis straipsnis apie at
eitininkų uždavinius ateityje. 
Tėvas V. Gidžiūnas, OFM, Fe
deracijos dvasios vadas, rašo a- 
pie šv. Raštą. Ateitininkų ideo
loginių kursų Italijoje aprašy
mas, ateitininkų moksleivių sto
vyklą Crown Point, Ind., aprašo 
I. Stasaitė. Minima Kristaus 
Karaliaus šventė. P. Ganvytas 
sporto apžvalgoje rašo apie pa
saulinę sporto olimpiadą Aust
ralijoje. Platus knygų apžval
gos skyrius. “Kreivose Šypseno-

gana sunkius laikus, bet turėki 
me drąsos. Darykite ką galite,

se” Ciukas Delis linksmina jau
nimą savo gražia humoristika.

Lapkričio mėn. numeriui me
džiagą — straipsnius, nuotrau-! 
kas ir poeziją — siųsti iki spa- m,

Naujasis Testamentas-

šventas Raštas 

•A

Vertė lietuvių kalbor JUOZAPAS: 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivya 
kūpąs Metropolitas. TV laida. Ii 
įeido “LUX” 1947 m. Štutgarte 
120 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

“ D R Au ū t” 
2334 So, Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois
i tS-5

Vestuviy nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

— Philadelphijos studentų 
valdybą sudaro K. Pliuškonis 
(pirm.), B. Majauskas, Z. Čiko- 
taitė, L. Petrauskaitė ir R. Lu
kas.

— Tėvas J. Kidykas, SJ, Cent 
ro valdybos prašomas, sutiko 
pasilikti antriems metams SAS 
Dvasios vadu.

— SAS Spaudos ir Informaci
jos skyriaus vedėju bei Gaude- 
amus redaktoriumi yra D. Sta- 
niškis (7513 Lawnview Avė., 
Cleveland 3, Chio). Jam talki
ninkaus D. Prikockytė ir V. Kas 
peravičiūtė.

— A. Žukauskas, pereitų me
tų Philadelphijos draugovės pir
mininkas, išvyko pasisvečiuoti 
pas Dėdę Šamą. Nors viešnagė 
ir tęsis du metus, bet tikimės, 
jog mielas kolega palaikys glau
džius ryšius su sava organizaci
ja.

— Mt. St. Joscph draugovės 
valdybon įeina D. Kriaučeliūnai 
tč (pirm., ir D. Vebeliūnaitė.

— SAS Centro Valdyba prašo 
visų draugovių galimai greičiau] 
pranešti apie savo valdybų sąs-' 
tatus. CV adresas: 913 W. Rus- 
comb St., Philadclphia, Pa.

ŽVILGSNIS PRAEITIN
— Prieš 40 metų, 1916 m

spalio mėn. pasaulio šviesą iš
vydo “Ateities Spinduliai“ Pet
rapilyje.

— 1924 m. spalio mėn. 11 d.
at-kų pastangomis pradėjo'eiti 
mėnesinis žurnalas “Židinys”. 
Tuo metu jį redagavo prof. V. 
Mykolą itis-Pūtinas.

Moksleivių ir studentų at-Į 
kų organizuoto darbo atnaujini-1 
mas Vokietijoje prasidėjo 1945] 
m. spalio mėn.
y- .. — -. —
Balsuokite už progresą!

Išrinkite KICHARD STENGEI. 
U. S. Senatorium!

(Sk.)

(Incorporated)

EDV ARDAS ULIS, sav,

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-24 8 j

lio 15 d. adresu: “Ateitis”, 916 
Willoughby Avė., Brooklyn 21,] 
N. Y.

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Avė., 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kainu 
kietais viršeliais $2.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'lllllll

GU2AUSKŲ
BEVERLY H1LLS GELINYCIA 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitu poouoėlmų.

2443 WEST «3RD STREET 
Tek PRoepect 8-0833 Ir PR 8-O8S4

A. A.

AGOTA MEŠKAUSKAS 
Jurgely tė

Gyveno 5941 So. Satvyer Avė.

Mirė spalio 9 d„ 195G, 9:45 
vai. vakare, sulaukus 74 m. 
amžiaus. Gimė Lietuvoje; kilo 
iš Tauragės apskr.,Kaviškų 
km.

Amerikoje išgyveno 4 5 m.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me vyras Krank; sūnus Anta
nas, jo žmona Valerija, 4 duk
terys: Ann Anilrets, jos vyras 
John, Catherine, Frances, 
jos vyras Clarence, ^Franees 
Balsis, jos vyras John, Eatelle 
Johnson, vyras George; sese
rėčia Bernice Stulga, 9 anūkai 
ir G proanūkal: sesuo Lietuvo
je ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioje, 1410 So. 
50 Avė., Cicero. III.

J-aidotųvės įvyks šeštadienį, 
spalio 13 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į šv. An
tano -parapijos bažnyčią., ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už viėlionės sielą. Po pa- 
jnaldų bus nulydėta į šv. Ka- 
ęimiero kapines.

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

Nuliūdę; Vyras, sūnus, duk
terys ir kiti giminės.

T,ai<lotuvių direktorius An
tanas Petkus. Tel. TOevnliall 
3-2109.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.

Didžiansias Paminklams Planų 
Plurinkimaa miestai

Telef. — CEdarcrest 3-6335

LIODĖS1O VALANDOJ

MAŽEIKA » EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•MA So. Westen Ava. Air Oondttioned koptyAa 
74600 — 7-8601 Aotomobiliame rieto 
k*ri« ryvana kitose mieste dalyeei

koplyčia arAiae JOaų samų.

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

U WGE8 stoties — Banga 13M 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD 

1:45 Iki 9:10 tsJ. ryte 
SESTAD. 8:10 Iki 9:80 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 ▼ 
SEKAU. 8:30—9:30 y. r. U etotles 

WOPA — 1490 kll.
Chicago 29, III. ' HEmlock 4-2413

7159 SO. MAPLEVVOOD A VE.

18 ARTI IR TOLI BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
draudė. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4A»fl 8. Wood St., Chicago 9,

Illinois, tel. VI 7-2972

ll

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS UTWTNaS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272'
&.pkainavirną i: Prekių Priataty i 

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidarė kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro ii ! 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro, i

illlllllllllllllllllllllllilllllilllllllllllllltllli i

Šešeriij Metų Mirties Sukaktuves

r

JONAS ŠVABAS
e

Jau sukako šešeri uictai, kai negili testinga mirtis, atskyrė iš 

mūsą tai-po mylim,-} vyrą ir Brolį a.a. Joną Švabą. Netekome sa

vu mylimu 1950 m. spalio 14 <1.

,\’oi‘s laikas tęsias, bet mes jo niekinius negalėsime užmiršti. 

Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną atilsį. Mes, atmin

dami jo liūdną priisišalinimą iš mūsą tai’]>o, užrašėme penkias 

gedulingas šv. Mišias (se egzekvijomis) spalio 13 d. (šeštadie

ni) 7:15 vai. ryto. Šv. Antanę parapijom bažnyčioje, Cicero, UI. 

Visos šv. Mišios su egzekvijomis bus atnašaujamos vienu kartu.

Kviečiame visus gimines, <1 raugus, kaimynus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a.a. 

Jono Švabo sielą. I’o pamaldų kviečiame j parapijos svetainę.

Nuliūdę; žmona Elena, sesuo ir kiti giminės.

ANTHONY B. PETKUSA
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EliDFJKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue
TeL YA 74741-2 * LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR N AKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CIHCAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulanaų patarn* Mee turime koplyčia*

rimaa dieną ir nak- riaoae Chicago* Ir
, tj, Reikale šaukite Roaelando dalyse ir

nn* tuojau patarnaujame

KETVERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayetto 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PADĖKA
A. •{• A.

ELVIRA VAIČIŪNAS
Mūsų mylima žmona, motina, duktė ir sesuo mirė 1956 

m. rugsėjo mėn. 25 dieną, palaidota rugsėjo 29 dieną Šv. 
Kazimiero kapinėse.

Mes širdingai dėkojame visiems, kurie suteikė jai pasku
tinį patarnavimą ir palydėjo į amžino prūlsio vietą. Nuošir
džiai dėkojame didžiai gerbiamam kunigui Anatoliui Stane
vičiui už atlaikymą gedulingų pamaldų už Elviros sielą, bei, 
jautrų, širdžiai pritaikintą, pamokslą ir palydėjimą velionės 
į kapines. Dėkingi esame kunigui B. Sugintui ir kitiems dva
siškiams. kartu ir vargonininkui Saboniui. Nuoširdus dėkui 
visiems, kurie užprašė šv. Mišias už velionies sielą.

Dėkojame grabnešiams ir visiems, kurie pareiškė mums liū
desio valandoje užuojautą.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Le<nard F. Bukaus
kui, kuris maloniu patarnavimu nuėmė nuo mūsų rūpesčius 
tose liūdesio ir skausmo valandose. Dėkojame visiems laido
tuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai neturime galimybės 
padėkoti. Visiems, visiems nuoširdus ačiū!!

Mes pasiliekame liūdėti:• Vyras, sūnūs, tėvai ir broliai.

A. A.

PETRONĖLĖ GLAVECKIENĖ
(po rinitu vyru Kudirk;enė, pagal tėvus Nadabinskaitė) 

(iVVENlS 7138 SO. T.U,MAX AVĖ.

Min; 1952 m. spalio II d., sulaukus pusės amžiaus.' Gimusi 
Lietuioje, kilo iš M n rija iii po lės upskr., Liudvinavo parapijos, 

Vuiliškią I iiimo. Amerikoje išgyveno 41 metus. Paliko liūdin

čius tyrą liulirnniieją, (i sesers vaikus: Juozapą, Petrą, Vilmą, 

Antaną, Joną, Oną Gclbiidus ir ją .šeimas; Juozapą ir Joną Juš- 

kuusku. ii ją rimas Argentinoje; pusseserę Julijoną JuknelienJ 

ir jo- .'o mą Slieboygun, Wis.. pusseserės vyrą Juozapą Salėm, jo 
dukterį Kazimierietę seserį M. Dorolliea; jo sūnų Stanislovą ir 

jo šeimą, < ’learuater, F|g.; pusbrolio siutą advokatą Antaną Oli, 
su šeima; brolienę Marijoną Makarą. Lietuvoje liko sesers duk
tė Maiijona Galvičienė ir šeima ir daug kitą giminią.

Atminčiai kelverią metų mirties a. a. Pctronėlėe Olaveckie- 
nės liūdinti šeima užprašė gedulo Mišias, kurios bus atnašautos 

IK-nktadienį, spalio 12 d., 19.56 m. H v. r. Gimimo Švenčiausios 

Panelės Marijos parapijos bažnyčioje. Visi giminės, draugai ir 

pažįstami esate ktiečiami atsilankyti į gedulo pamaldas ii kartu 
su liūdinčia šeima pasimelsti už a.a. Petronėlė* Gbiveckjcnės siela. 
Liūdi: Vyras, sesers vaikai, pusseserės, pusbroliai ir kt. giminė!

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET TeL SEeley 8-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODSLDE Rd., Rivereide, III. Tet OLympic 2-5245 (

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

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

JURGIS F. RIIOMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-11391

VASAITIS ^"BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO, BĮ. TeL OLympic 2-1003

ŽIGMUND (2UDYK) ZUŪYCKT
1616 W. 46th STREET YArda 7-0781

STEPONAS C. LAOKAWICZ
2424 W. MHh STREET BEpvhDs 7-U13|

2S14 W. ISrd PLACE Virpate 7-OC71,

II —

Pasinaudokite Draugo tlassilicd skyriumi.



X I)r. Adolfas Darnusis, lie-

rnuitRAfiTis draugai, €*ffrcAno, miNoa ketvirtadienis spal. 11, 195(5

&-«F. ,...v dfc '

i CHICAGOS LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ 

VADOVYBĖMS
Chicagos Lietuvių Taryba š. ir sudaryta nauja 1957 metams

m. lapkričio mėn. 18 d. 2 vai. 
Po pietų Lietuvių Auditorijoje, 
3133 S. Halsted Street, šaukia 
visų patriotinių lietuvių organi
zacijų atstovų konferenciją.

tuvių žymus kultūrininkas I „Kr<il“Jami™ i
ir visuomenininkas Clevelande, C*^' ^ra °mt ^a 10 8avuo' 
pakviestas kalbėtoju 1941 m.
sukilimo 15 metų sukakties 
rengiamame minėjime Chica- 
goje gruodžio 9 d. Prof. dr.
A. Darnusis yra vienas iš pa
grindinių 1941 m. sukilimo va
dų ir organizatorių. Sukilimo 
metu labai aktyviai reiškėsi 
Kaune. Naci’’ okupacijos me
tu su kitais lietuviais buvo ka- lauja nenuilstamo darbo ir lė- 
linamas Vokietijos kalėjimuo
se.

Chicagos Lietuvių Taryba.
Po konferencijos numatomas

artimesnis atstovų susipažini
mas prie kuklių vaišių .

• Labai prašoma nurodytu laiku 
deleguoti savo atstovus ir pa
remti kaip galima gausesne pi-

sius atstovus konferencijoje da nigine auka Chicagos Lietuvių 
lyvauti. Nuo 25 organizacijos Tarybos veiklą, 
narių skaičiaus prašoma išrink- Vieningas darbas ir bendros 
ti po 1 atstovą, gi organizaci-1 pastangos duos mums sėkmin- 
jos, turinčios mažiau narių, tąip j gų rezultatų ir kovą dėl savo 
pat prašomos po 1 atstovą de-itėvų krašto išlaisvinimo laimė- 
leguoti. į sime.
' Mūsų vedama kova Lietuvos1 Atlikime savo lietuvišką pa-
reikalams ginti ir pavergtam reiS4.
tėvų kraštui išlaisvinti, reika-1DAN KURAITIS

MENESIO GRAŽUOLIAI

.... <•• •••

Spalio mėn. žvėrelių, Lincoln Parko zoologijos sotie yra išrinkti šie 

trys liepos 16 d. gimę tigriukui.

šų. Tai yra būtina kiekvieno 
lietuvio pareiga, tad ir Chica
gos Lietuvių Taryba nuoširdžiai 
kviečia visų organizacijų, kaip 

_ .. , . ankstyvesniais metais, tą mūsų
Patlaba, J. VassUtis dėstys Ci- kovą paremti.

X Dr. Z. Ašoklis, B. Bab- 
rauskas, J. Kreivėnas, kun. P.

cero augštesnioje lituanistikos Konferencijos metu bus iš-
mokykloje. Ligi šiol užregist- duoti chicagos Lietuvių Tarv 
ruota jau 50 mokinių. Laukia- bos Valdomųjų organų atskai-

Pirmininkas
DR. K. DRANGELIf 

Execut. Sekretorius

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Bostono Vyrų choras,

ma dar daugiau., iš paties Cice-, tiniai raportai, išklausyti atsto- SUŽęs iš Dainų šventės, suža- Į nuodama Tallat-Kelpšos, K. Ka
ro ir iš kaimyninių miestelių: Vų pageidavimai, sumanymai,
Melrose Park) Berwyn, Lyons 
ir kt. Mokslas vyksta šešta
dieniais 9—12 vai. Šv. Antano 
parap. mokyklos patalpose, ku
riomis mielai leido naudotis 
klebonas prel. Ignas Albavi- 
čius.

X Lietuvių Bendruomenės 
Chicagos apygardos visuotinis 
suvažiavimas šaukiamas 1956 
m. gruodžio 16 d. Chicagoje, 
Lietuvių auditorijoj, 3133 So. 
Halsted str. Suvažiavime bus 
renkama nauja Chicagos apy
gardos valdyba. Kiekviena 
apylinkė į suvažiavimą siunčia 
po vieną atstovą ir po vieną 
atstovą nuo 25 apylinkės na
rių. Atstovai turi turėti įgalio
jimus.

X Don Varvas posto meti
niai šokiai į’ ksta šį šeštadie
nį, 8:30 vai. vak. Dariaus-Girė
no salėje, 4416 So. Western 
Avė. Jiems gros garsusis Don 
Baker orkestras. Į šiuos šo
kius, kaip paprastai, yra lau
kiama atsilankant daug jauni
mo, nes šiam postui priklauso 
keli šimtai jaunų vyrų, kurių 
šimtinė yra iš naujųjų ateivių 
tarpo.

X Sofijos ir Adolfo Januš

kevičių, 6111 So. California 
avė., dukters Guodos-Virgini
jos krikštynų ir įkurtuvių nuo
savam name proga susirinkę 
svečiai, pritardami šeimininko 
minčiai, suaukojo 30 dol. Var-

priimtos atitinkamos rezoliuci
jos, nusistatyta ateities veiklai

Sol. Pr. Biėkienė dainuos koncer

te, kuris įvyks spalio 13 d. Marijos 

A ugstesnės mokyklos salėje.

ruošti komitetas paskutinia
me posėdyje paskelbė atsišau
kimą į Amerikos ir Kanados 
lietuvių jaunimą ir tautinių šo
kių vadovus, kviesdamas šven
tėje dalyvauti. Registracijos 
terminas nustatytas ligi 1956 
m. lapkričio 15 d. Programos 
komisija artimiausiomis dieno
mis paskelbs šventės progra
mą. Komitetui vadovauja Bru
no Shotas, gen. sekretorium 
pakviestas Stasys Daunys. 
Šventė rengiama 1957 m. Chi-

, ... , cagoje, mokslo metams pasi-
go mokyklai Vokietijoj. Pini*' baigus. 
gai pasiųsti Memingeno, Muen

KAS KĄ IR KUR
BUDRIKO RADIO PROGRAMA
šį vakarą Rudriko radijo progra

moje iŠ stoties VVIIPC, 1450 k ii. 
nuo fi iki 7 vai. girdėsime gražiu 
lietuviškų dainų ir muzikos, f) kam 
nėra malonu jų pasiklausyti? Taip 
pat išgirsite kas laimėjo praeitos 
savaitės mįslių dovanas. Reikia pa
stebėti, kad šių programų leidėjo 
Juozo Budrike krautuvėje, 3241 S. 
llalsted St., dabar eina didelis i.š- 

, , pardavimas ir visi pirkėjai gaunu
Stemmer ir prisipažino, kad Speeialias dovanas su kiekvienu
paskutiniais dviem mėnesiais pirkiniu. — Pranešėjas
apiplėšęs 30 taksi vairuotojų. — Siuvėjų dėmesiui. Pranešame, 
v . T , , • kad ACVVA unijos lietuviško 269Kai Jackson Oglesby, vienas joka|() poatostoginis susirinkimas 
apiplėštų taksi vairuotojų ne-j įvyks spalio mėn. 12 d. 6:30 vai. 
galėjo tikrai atpažinti Stem-į vak. ACWC unijos patalpose, 333 

, , . -xi • 1 S. Ashland Blvd. Visi nariai viii|mer, pastarasis paaiškino praSomi snsirinkime <laivvauti. ‘ 
i smulkiai kaip ir kur jis jį ap- Lokalo valdyba
I vogęs. Antras taksi vairuoto
jas, Michael J. Wivenis Stem-

CHICAGOJE

į Vagis padėjo apiplėštam 
( jį atpažinti

Vagis saugodamas savo kai
lį, dažnai kitą išduoda, bet re
tai girdima, kad vagis padėtų 
apiplėštam jį atpažinti. Tačiau, 
taip įvyko Chicagoje. J polici
jos stotį atėjo Richard H.

— D. L. Kunigaikštienės Birutės 
d-jos Chicagos skyrius spalio mėn. 

mer tuo jaus atpažino. Steni-, 14 d. 3 v. p. p. Lietuvių auditori- 
..... ... .. mer taip pat prisipažino, kad kaukia metinį visuotinį susi-

pasitobulmus Vakarų Vokieti-, tantino Zavistausko. Paskaitą ir bituose miestuose nanildes1 r,nk,,ną ir
joj solistė Genovaitė Vasiliaus- laikė kun. A. Kleiva pabrėžda- « miestuose papildęs ius ir prijaučiančius abnlankyh.

- 1 . .. , . „ ivv.ii. a. iviuiva, pdbiczud, vagysčių. drąuge atsiprašydama už tai, kad
kiene padare didelę pažangą. | mas, kad tėvai leistų savo vai- ne visiems, dėl adresi) stokos, pri-
Jos ankstybesnieji pasirodymai kus į augštesnius mokslus, au- Aldermanams pagelbininkai sin8V pakvietimai. .
Melboume žavėjo klausytojus. Į kodami viską, neišsižadėtų tikė ... , , r DicnOt^™iLin^^
CtinmA bnnportn •• • . -I .... Meras Daley sutiko, kad gali rymas, pirmininkes atasK. pranešiSiame koncerte-ji pasirodė dar jimo ir turėtų idealistinę nuo-Į . ... mintie Chicnp-rm mas’ iždininkės athsk. pranešimas,
augštesnėje formoje savo balso taika. Sudainuotos taiD Dat Tė- . ., minus s rcvizijos k-jos pranešimas, narnos
sultingumu ir tvirtumu padai-

vėtąs šventes didingumu ir ei-1 ~ _, ... ... 6 ......... vecko, Čaikovskio ir Puccini kukagiecių vaisingumu, įssiskirs
tė vasaros atostogoms. Paato
stogavę ir pailsėję, susirinko 
ir nutarė vėl pradėti sezoną, 
ruoštis būsimoms dainų šven
tėms. Chorui ir toliau sutiko 
vadovauti komp. Julius Gaide
lis, o valdyba išrinkta nauja, 
kuri pareigas pasiskirstė taip: 
Jonas Grinkevičius — pirm., 
Lionginas Izbickas — vice- 
pirm., Alfonsas Matulaitis — 
kasininkas, Justinas Zaranka 
— spaudos atstovas, Rapolas 
Valadka — valdybos narys i 
Juozas Baškauskas — specia
lus choro atstovas Brocktone.

Revizijos komisija perrinkta 
ta pati. Repeticijos vyksta tre
čiadieniais ir sekmadieniais 
Amerikos Lietuvių Tautinės są
jungos namuose.

Visais choro reikalais prašo
me kreiptis: J. Grinkevičius,

rinius. Ypatingo pasigėrėjimo 
suteikė A. Gučiuvienės ir G. 
Vasiliauskienės duetu atlikti A. 
Rubinšteino, F. Medelsono ir 
Offenbacho kūriniai.

Pianistė D. Oldham atsklei
dė M. Čiurlionio, Schumanno, 
Brahmso, Scarlatti ir Debussy 
muzikos pasaulį, meisteriškai 
atlikdama jų kūrinius. Klarne
tistas A. Valius pagrojo Rossi- 
ni, H. Lazaraus, Weberio ir 
Gamperi kūrinius. Jis nestovi 
vietoje ir daro pažangą. Jau-

taiką. Sudainuotos taip pat Tė
vynės ilgesį žadinančios dai
nos.

— Lietuviškus filmus, spal
votus, J. Galvydis rodė Lietu
vių salėje Avellanedoje.

— Stasys Bartnikaitis su 
žmona iš Urugvajaus buvo at
vykęs pas Argentinos lietu
vius.

— Šienapjūtės, G. Veličkos 
muzikinės pjesės naujas pasta
tymas įvyko Lietuvių salėje, 
Avellanedoje, rugsėjo 15 d. ir 
pakartotas Dr. V. Kudirkos sa 
Įėję rugsėjo 22 d. Režisavo A.

revizijos ., ,miesto aldermanams duoti pa- į v-bos ir revizijos komisijos rinki- 
gelbininkus. Jis sakė nenorįs mai, tradicinio konccrto-balians lap- 
j ... »• krieio 10 d. ir bendro su Ramovedar viešai savo pažiūras šiuo Mph} sutikilll0 svaratvnins.
klausimu išdėstyti pirm nepa- Sumanymai ir pasiūlymai prie kn- 
sikalbėjęs su aldermanais Cul- vos puodęlio. — Valdyba____
lerton ir Weber, kurie yra 
miesto finansų ir biudžeto ko
mitetų vadai. Mat, siūloma, 
kad minimiem aldermanų pa- 
gelbininkam būtų mokama 
$5,000 metinė alga.

KAIP IŠRINKTI 

LIETUVĮ
šiais metais demokratų par- 

i tija parinko j miesto pareigū- 
Mažiau, negu tikėtasi į nūs vienintelį lietuvį Al. Kum- 

Nepaisant gražaus oro ir1, skį. Jis laimėjo pirminius rin-
nuolatinių paraginimų bei pri-:
minimų Chicagoje ir Cook ap-

Petravičius, statė skautų drau- skrityje UŽ!iregi3travo tik
gove.

nas smuikininkas A. Badaus- — Ona Gasiūnaitė, Argenti- 
kas pasmuikavo Beethoveno noje gimusi lietuvaitė, spalio 
romansą, op. 50. Stropumu ir’ n d. išvyksta i Š. Ameriką pas
darbštumu jis nugalės nedrąsu 
mą ir pasieks augštesnio lygio 
smuikavimo mene,

— P. V. Raubnaičio “Laiškai 
iš Amerikos” yra spausdinami 
Melboume einančiame laikraš-

X Amerikos ir Kanados lie- 468 E. 7th St., So. Boston 27, •tyje ‘‘Teviskes Aldai”- APraso- 
tuvių tautinių šokių šventei Mass įmas ^°S An^e es nuėstas, Hol-

lywoodas, lietuviška veikla, už 
darbiai, pensijos ir kt.

X Cicero Augštesniosios Li
tuanistinės mokyklos tėvų su
sirinkime, kuris įvyko spalio 
mėn. 7 d., išrinktas pirmasis

S Užgiris V Užgiris ir P | tykios tėvų komitetas.
g ' ’ .. . S , . . Į jį įėjo J. Švedas B. Vodopo-Zumbakis priimti i stud. ateiti- . . T T_ . . __• i , . 'I bene ir J. Krivickas. Kandida-ninkų korp! Kęstutis. Korpo-1 ....„„ x , , x- Ci tais liko I. Bigeliene ir S. Pau- racijos 30 metų sukakties ba-1. ... . : -o j ou lauskas.liuje spalio men. 13 d. Shor-1

land’o viešbutyje, Liudviko sa-! X Antanas ir Marija Bu
lėje jiems bus įteiktos korpora-į džiai globoja Pr. Bičkienės ir 
cijos spalvos. j St. Citvaro koncertą, kuris

X Petras Petruliu iŠ wind-l ^neiamas. sPalio . m5n',»,d- 
, .. .. Marijos Augstesnes mokyklossoro, Kanados, praeitą savait-j J ° J

galį lankėsi Chicagoje. Jis yra a eJe‘
veiklus Windsoro ir Detroito X Edvardas Lapas ir Jonas 
liet. kolonijų lietuvis, plačiai Kubilius atidarė radijo ir tele- 
besireiškiantis lietuviškame gy-j vizijos krautuvę ir taisymo 
venime.

cheno ir Diepholzo vargo mo
kykloms.

X Stud. L. Andrijauskas, V. 
Dudėnas, P. Kilius, V. Litvinas,

— Springfielde, III. spalio 
11 d. bus iškilmingai paminėta 
Kolumbo diena. Mieste bus di
delis organizacijų paradas su 
eisenom. Į paradą yra pakvies
ta ir Springfieldo moksleivių 
ateitininkų organizacija. Atei
tininkų ratelio globėja Stasė 
Šidlauskienė ir pirmininkė Vio
leta Abramikaitė deda pastan
gas tinkamai pasiruošti para
dui. Dalyvaujama bus su tau
tiniais drabužiais. Ruošiamasi 
parodyti gyvąjį paveikslą: 
Kenčiančioji Lietuva.

AUSTRALIJOJ
— šaunų dainų fr muzikos 

koncertą Middle Parke suruošė 
LKF Melbourno skyrius. Iš 
Adelaidės dalyvavo solistės An 
tanina Gučiuvienė ir Genovaitė 
Vasiliauskienė bei pianistė D.

kimus ir dabar ruošiamasi ga
lutiniams rinkimams. Al. Kum-

savo sužadėtinį V. Račiūną. Ap 
sigyvens Chicagoje kartu su

150,000 naujų balsuotojų. Ti
kėtasi, kad užsiregistruos dau
giau kaip 200,000 naujų bal
suotojų. Šiomis dienomis bus 
aplankomi gyventojų namai ir 
tikrinami jų adresai ir kas iš

neseniai ten nuvykusiais E. ir, gikėlė ar mirė nuo paskutinės 
J. Zubnckais. Išleistuvių proga) registracijos.
Gasiūnaitės krikšto motina ir j
globėja Andriuškevičienė savoj Atmokėjo pinigus, paleistas 
namuose rugsėjo 23 d. buvo su Richard Bajley. patraukU8 
rengusi ats,sveikinimo vaišes Į teiaman už a a t itais
kuriose dalyvavo didelis būrys metais, grąžino $8,900 savogiminių ir draugų. Išvvkstan- 

Turtingas dainos ir muzi- gįaį buvo palinkėta sukurti lai- 
kos koncertas buvo suruoštas mingą lietuvišką šeimą ir gerai T“ Mayw'o'od mokįįo>"kŪ-

įsikurti naujame krašte. ’
— Vladas Šimoliūnas rūgs

28 d. 9:30 vai. iš Ezeizos aero-

kaltintojai ir kaltinimai at
šaukti teisme. Marie Mezna-

dirbtuvę Melrose Park, 114 
Broadway. Telef. Fillmore 5- 
4181.X Stepo Gobio svet3inė3,

1500 S. 49 avė., Cicero, atida
rymas įvyksta spalio 12—14 X Prof, VI. Jakūbėnas daly- 
dįencmis. Bus užkandžiai, šo- vaus 1941 m. sukilimo minėji- 
kių muzika ir daug kitokių' mo programoje, rengiamoje 
pramogų. Tikimasi daug sve-1 gruodžio 9 d. 3 vai. Marijos 
č'ų iš kitų kolonijų. Augštesniosios mokyklos di

džiojoj salėj.
X Jonui Žostautui, Juliaus

X Juozas Pranskus, grįžęs, 
iš Šv. Antano ligoninės po ope-j

Melboume. Programą išpildė 
solistės A. Gučiuvienė ir P. Va 
šiliauskienė bei klarnetistas A. 
Valius. Koncertą ruošė Mel
bourno Lietuvių Kultūros fon
das.

— Jaunimas prisideda prie 
namų įsigijimo. Ateitininkai ir 
kviestieji svečiai pas Alg. Bu
činską į susirinkimą ir jo gim
tadienio atšvęsti, namų šeimi
ninkui pasiūlius pravedė mez
liavą Sydnėjaus lietuvių na
mams.

Susirinkime — pabūvyje da
lyvavo jaunimas. Už surinktus 
pinigus ateitininkų vardu bus 
nupirkta Sydnėjaus Lietuvių 
namų akcijų.

— Lietuvių sporto klubas Ko

Oldham. Iš melbourniškių daly|Vas, veikiąs Sydnėjuje, atšven- 
vavo klarnetistas A. Valius, tė penkerių metų sukaktį. Klu- 
smuikininkas A. Badauskas. So, bo pirmininkas yra A. Laukai- 
listėms akompanavo D. Old
ham, melbourniškiams — N.
Rodger - Valiuvienė.

Programa buvo labai įvairi 
ir turtinga. Augšta meninio ly
gio buvo viešnių iš Adelaidės 
išpildyti dalykai. Solistės, dai-

tina Bailey, kad jis iš jos pa
ėmęs nurodytą sumą pinigų

, namų statybai priemiestyje ir
dromo isskndo nuolatiniam ap- dl Taįiau. dabar Mema.
sigyvemmu, , JAValstybes pas rjch advokata3 pareiskė. jog
savo seserį. Žmona su dviem 
vaikais laikinai dar liko Ar
gentinoje.

— Dr. J. Mikelionis iš Ro-

pinigai atmokėti ir atšaukė by
lą, kuri buvo iškelta prieš Bai
ley- >

lon, La Pampa, buvo atvykęs į Pagerbti 1955 m. herojai
Buenos Aires. Čia viešėjo visą ......... ...... Chicagos ugniagesių ir poli-savaitę ir tvarkėsi įvairius pre l ■. , , - u. . . , cijos skyrių herojai buvo pa-fesimus reikalus. Rugseio 24 d. ... .. .......° J gerbti ypatingomis iškilmėmis

vadinamoje “Herojų dienoje”, 
kuri įvyksta kasmet per Fire 
Prevention savaitę. Pagerbti 
50 ugniagesių ir 35 policinin- 

! kai.

tis, muzikos vadovas — A. Plu
,. Iiletuvlų tautos tauriausios aamrny-

kas, meno sekcijos vadove ---  bč« Arklxy.sk. Jurgio Matulaldo-
Matalevldiana

išvyko atgal į savo pareigas.
— Dr. A. Babelis buvo atvy

kęs iš Misiones į Buenos Aires 
Pabuvo apie savaitę laiko.

— P. Burokienė, pramoninin
ko VI. Buroko motina, po ope
racijos baigia sveikti savo na-j Paskirtas naujom pareigom
muose' Pulk. Julian B. Lindsey, Fort

Meade komandantas, šiomis 
dienomis paskirtas 5-sios ka
riuomenės štabo viršininko pa
vaduotoju. 5-tosios kariuome
nės centras yra Chicaga.Trijose dalyse:

UŽRAŠAI

A. Bernotaite
— Jadvyga Urbonienė mirė 

sulaukusi 37 m. amžiaus. Palai
dota Gee’ inge.

— Katalikių Moterų draugija

navimo klasės profesorė dar iš Melboume atšventė savo gyva- 
nepriklausomos Lietuvos laikų vimo 5 m. sukaktį.
Antanina Gučiuvienė, padaina-1 anmiTiMAie
vo A. Kačanausko, St. Gailevi- ARGENTINOJE
čiaus, Schumanno ir Čaikovs- — Lietuviai atšventė Tautos 
kio kūrinių. Su patirtu drąsu- Šventę. Sek- ailenį, rugsėjo 23 
mu ir tinkamu balso apvaldyta Santa Fe lietuviai iškilmin- 
mu atlikti dalykai suteikė klau gaį atšventė tautos šventę. Lie 
sytojams didelį pasitenkinimą, tuviškos pamaldos buvo pran- 
Jaunesnės kartos atstovė, dai- ciškonų bažnyčioje, kurias at- 
navimo ’ meną pradėjusi studi- laikė svečias iš Avellanedos 
juoti Lietuvos konservatorijoj,, Run a. Kleiva, MIC. su atitin- 

■=• karnų pamokslu šventės dienai.

Skelbkitės “Drauge”!

skis kandidatuoja į Sanitarinio 
distrikto patikėtinius.

Ketvirtadienio vakare Vyčių 
salėje buvo susirinkę lietuvių 
demokratų veikėjai pasitarti, 
kaip Al. Kumskiui padėti lai
mėti rinkimus ir kaip iš viso 
sustiprinti lietuvių demokratų 
veikimą ir įtaką.

Prie vakarienės stalo buvo 
pasakyta daug ir gražių kalbų 
aptarta rinkiminė strategija ir 
palinkėta Al. Kumskiui laimėti.

Šalia to Lietuvių Demokratų 
Lygos pirmininkas padarė pra
nešimą apie lygos veiklą, arti
miausius nuveiktus jos darbus 
ir pareiškė, kad esą būtų labai 
pageidaujama didesnis lietuvių 
susidomėjimas politiniu darbu. 
Jo nuomone reikią įtraukti į lie 
tuvių demokratų veikėjų eiles 
daugiau naujųjų piliečių lietu
vių. Jis pažymėo, kad yra su
darytas specialus komitetas or 
ganizavimui naujųjų piliečių, 
ir du iš to komiteto narius dr. 
jur. Vladą Šimaitį ir J. Bičiūną 
pristatė susirinkusiems.

Al. Kumskis dėkodamas susi 
rinkusiems už pažadėtą para
mą pareiškė, kad jis esąs ir bū
siąs pirmoje eilėje lietuvis, o 
paskui demokratas ir jo para
ma lietuviams, jį išrinkus, bū
sianti pirmutinė, bet jis prašė 
paremti ir kitų tautybių demok 
ratų kahdidatus, nes vien lie
tuvių paramos jam galį nepa
kakti laimėti. “Jei mes remsi
me kitų tautybių kandidatus, 
jie parems mane”.

Reikia pasakyti, kad demok
ratų partijos centras daugiau 
duoda progos lietuviams kandi 
datuoti ir laimėti rinkimus.

—V. L.I. I'žraSnl: Mintys, pastabos, pasi
ryžimai. Cla kaip tik atsiskleidžia
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos Įžvel- - ~ . —1 —.......——— ....... ———————
girnas bei vtslAkas pasiaukojimas 1............•*'»tlllll|lltllll|lllllll|llllllimi||||||||||||imil||||||||||||||||llllllllllllllllllllllll|l

racijos, sveiksta namuose, 1645 sūnui, yra atėjęs i Draugą laiš- Įvykdymas svarbu! Ne pržadai! pcr gv Mišias buvo giedamos 
So. California Blvd. kas iš Lietuvos nuo Vinco Sta- išrinkite vyrą. kuris darbuosis lietuviškos giesmės.

dėl jūsų! j po pamaldų visi rinkosi pas
X N. Dargas, 6609 So. Cali- Balsuokit už RICHARD STEN-' Eu?enii4 ir Viktorą Kalėdus 

fornja avė., išsilaužė ranką. j it g Senatorius! oficialiai šventės programai.
Šiuo metu grįžo iš ligoninės ir ’ (Sk Buvo pasakyta keletas kalbų,
sveiksta. ■■ . - .... ——— tarp kurių pažymėtina Kons-

X įauga,ud Michael, Marytė j siulcvičiaus- 
ir Vacys Kupriai, prof. dr. Pr.
Jucaitis L. R. K. Federacijos 
jaunimo stovyklai paaukojo po 
100 dol.

tarnauti Dievui, Bažnyčiai Ir sielų 
lAganymul

II. Lalftkal. Tat {vairiems asme 
nlms raSytų lalSkų ištraukos, gyve 
nlmtSkos ISmlntles perlai, ISrelkS 
patarimų, paraginimų Ir paaiškint 
mų formoje.

III. Vlhilnje. Zvllgsnla J Arklvya 
kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostlnčje, kur Jis stengdamasis 
būti visiems vlsakuo, kad visus lal- 
mčtų Kristui, daugiausia yra nuken- 
tSJęs.

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir (rista ) kietas vlrlellua Kaina
t2.no.

Užsakymus su pinigais siųskite:
“D R A U G A S”

2331 So. Oakley Avė., 

CH1CAGO 8, ILL.

KNYGA,
Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.

. PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 
ROMANAS

Didel? fjetnviškos buities knyga, 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jory 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukštienės, 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
434 psl. Kaina $4.00.

Užsakymus ir pinigus siųskite 
DRAUGAS 

2334 So. (Mkley Avė.,
_________________ Chioafco 8, I1L
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