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VIDURIO RYTUOSE
Europos tautos privalo turėti 

bendrą politiką — Adenaueris
Mūsų specialaus korespondento pranešimas iš Paryžiaus
PARYŽIUS, Piancūzija. — Socialistinės krypties savaitraš

tis „Demain“ paskelbė Vakarų Vokietijos kanclerio Adenauerio 
kalbos, pasakytos katalikų konferencijoje Briuselyje, Belgijoje, 
pilną tekstą antrašte „Nepriklausomos europinės politikos pagrin
dai“.

Konstatavęs, kad pasaulyje 
vyksta visiškai naujas politinis 
persigrupavimas, Vokietijos kan 
cleris Adenaueris randa, kad Eu
ropos tautos privalo turėti ben
drą politiką ir sutartinai veikti, 
nes kitaip „Europa išnyks iš pa
saulinių aktualijų scenos, kurio
je ji nuo graikų ir romėnų laikų 
per tūkstančius metų vaidino vy 
raujantį vaidmenį ir didžiai pa
sitarnavo civilizacijai, pažangai 
ir žmonijai“.

Keturi veiksniai

Adenaueris naujoje pasaulio 
jėgų raidoje randa keturis vy
riausius veiksnius: 1) Sovietų 
Sąjungą, 2) Jungtines Amerikos 
Valstybes, 3) rėžiantį skirtumą 
tarp „didžiųjų ir mažųjų“, ne
rasdamas Europoje valstybės, 
kuri dar galėtų rimtai vadintis 
„didžiąja“, ir 4) spalvotų tautų 
pasirodymą pasaulio politikos 
scenoje.

Dėl pirmojo veiksnio kancleris 
sako: „Sovietų Sąjunga, Vakarų 
politinio nesutarimo dėka, vis la
biau konsoliduojasi pasaulinės 
galybės pavidalu su savo komu
nistiniais ir diktatoriškais prin
cipais. Rusija visais laikais tu
rėjo ekspansyvių linkimų, gre
siančių visiems jos kaimynams, 
o komunistinė Rusija turi tokių 
linkimų žymiai didesniame laips 
nyje kaip cabų Rusija.

Dėl JAV Adenaueris dideliu 
dėkingumu ir pasigėrėjimu kons
tatuoja jų suvaidintą vaidmenį, 
jų suteiktą ir dar teikiamą pa
galbą Europai, tačiau kartu pa
stebi,, kad tatai neturi būti toly
džių reiškiniu, nes, viena, Euro
pos tautų atsparumas apsilptų, 
o, antra, patys amerikiečiai pa
vargtų ir jiems atgrįstų amži
nai šelpti Europą. Todėl jis siū
lo nedelsiant jieškoti naujų 
lanksčių formų Europos tau
toms apjungti į laisvą federaci
ja

Adenaueris mano, kad nėra 
mažiausio prieštaravimo tarp At 
lanto valstybių sąjungos ir nau
jos jo peršamos federacijos, ku
rios viena kitą papildytų.

Istorinis Europos posūkis
Tame pačiame savaitraštyje 

dienraščio „Franc-Tireur“ redak 
torius Charles Ronsac straips
nyje „Istorinis Europos posū
kis“, komentuodamas Adenaue
rio kalbą, rašo: „Atlanto santar
vė privalo būti palaikyta, sustip
rinta todėl, kad ji reiškia JAV- 
bių įsipareigojimą ginti Europą 
Europoje. Tačiau, jei ji gali turė
ti bendrą strategiją su įvairio
mis politikomis, ji negali turėti 
vienos politikos. Europa gi, fede
racijos rėmuose, gali ir privalo 
turėti vieną bendrą politiką. To
kia Europa pasiliks JAV-ių są
jungininkė, bet sąjungininkė ly
gaus pajėgumo, ir kuri tuo būdu 
geriau patarnaus santarvei“.

Kalendorius
Spalio 18 d.: šv. Lukas Evan

gelistas; lietuviški: Liubartas ir 
Mylita.

Saulė teka 7:05, leidžiasi 6:07.
Oras Chicagoje

KISSIMMEE, Fla., spalio 17. 
— Potvynis apsėmė Kissimmee 

Oro biuras praneša: Chicagoje I miestelį ir 400 asmenų neteko 
ir jos apylinkėje rytoj — dalinai pastogės. Potvynis ir audra at-
apsiniaukę ir švelni oro tempera
tūra.
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Neranda lėktuvo
LONDONAS, spalio 17. — 

JAV karinio transportinio lėk
tuvo, kuris dingo prieš septynias 
dienas Atlante, nepasisekė su
rasti. Lėktuve buvo 59 vyrai.

Vakarų Vokietijos

naujas ministeris
BONNA, Vokietija, spalio 17. 

— Kancleris Konradas Adenaue
ris paskyrė naują Vakarų Vokie
tijai gynybos ministerį, žymų 
bavarietį, kuris siūlo sudaryti 
V. Vokietijos armiją iš 300,000 
vyrų, bet ši armija turėtų būti 
apginkluota atominiais ginklais.

.Naujas Vak. Vokietijos gyny
bos ministeris yra Pranciškus J.
Straussas, 41 metų.

Bolševikai didina 

okup. Lietuvoje

kolchozų skaičių
OKUP. LIETUVA. — „Nacio

nalinio T. Sąjungos ūkio“ žinio
mis, 1955 m. visoj Sov. Sąjungoj 
buvo 85,700 kolchozų ir 5,134 
sovehozai.

Okup. Lietuvoj kolchozų skai 
čius paskutiniu metu iš 1,787 pa
kilęs iki 1,900, o sovehozų skai
čius iš 71 (su 300,000 ha žemės 
plotu, be to, darbininkų ir tar
nautojų daržams išskirtais 20,- 
000 ha) padidėjęs iki 77.

Vilniaus radijo 1956. IX. 30 
pranešimu, „iš valstybinių že
mės fondų“ įsteigti 6 nauji tary
biniai ūkiai“, būtent — vienas 
Nemenčinės rajone, „Varduvos“ 
sovehozas — Sedos rajone, Pa
nemunėlio — Rokiškio rajone, 
Timbartiškių — Zarasų rajone, 
Rietavo — Rietavo rajone ir Ši
lutės — Šilutės rajone. Iki šių 
metų pabaigos numatoma įsteig
ti dar 10 naujų sovehozų. (E.)

Grįžo namo
J AK ARTA, Indonezija, spalio 

17. — Indonezijos prezidentas 
Sukamo jau grįžo namo po 52 
dienų kelionės Sovietų Sąjungo-I 
je, raud. Kinijoje ir rytinėje Eu
ropoje.

-----------------j
Čekai ištrėmė

LONDONAS, spalio 17. — 
Diplomatinis pranešėjas šiandien 
paskelbė, kad p-lę Verą Osso, 
JAV ambasados tarnautoją,-ko
munistai išvai-ė iš Čekoslovaki
jos, kaip „person non grata“. Ve
ra Osso atvyko į Londoną.

Pradės derybas
PARYŽIUS, spalio 17.—Pran

cūzija ir Marokas lapkričio 12 d. 
pradės derybas ryšiumi su Pran
cūzijos kariuomene Maroke.

Dideli nuostoliai

nešė kelis milionus dolerių nuos 
tolių.

KATILAS VERŪA!

Didžiulis Pan-Amencan linijos keleivinis lėktuvai (viySuje) paskendo Paeifike, 1,000 myliu rytuose nuo 
tlonolulu. kapitonas nuleido lėktuvą, kurio du motorai nebeveikė, jūroje netoli JAV pakrančių sargy
binio Pontchartrain laivo (apačioje), keliavusieji (31 jUunuo) lėktuvu išgelbėti. lėktuvas leidžiantis
perskilo ir nuskendo.

=

Prezidentas Eisenhovveris įieško 
rinkiminės paramos pas ūkinfeikus

MINNEAPOLIS, spalio 17. — Prezidentas Eisenhoweris va
kar buvo sutiktas Minneapoly ir St. Paul Minnesotoje iškilmingiau 
negu bet kur. Policijos nuomone, jį iš lėktuvo palydėjo daugiau 
kaip pusė miliono žmonių. Iš ryto jis prisidėjo prie a. a. arkivys
kupo J. G. Murray leidotuvių iškilmių, pasakydamas ta proga 
kalbą.

Šią savaitę prezidentas pro
jektuoja pasakyti pustuzinį kal
bų Washingtono, Oregono, Cali- 
fornijos ir Colorado valstybėse.
Šeštadienio vakare prezidentas 
tikisi būti namie.

Su Minnesotos balsuotojais 
prezidentą Eisenhowerį riša la
bai geri atminimai. Kai jis dar 
nebuvo galutinai apsisprendęs 
statyti savo kandidatūrą į pre
zidentus, Minnesotos balsuotojai 
1952 m. primary rinkimuose, pa
sisakydami už jį, padėjo jam ap
sispręsti.

Dabar, kai demokratai daro 
priekaištus, kad Eisenhoweris į 
neremia ūkininko šeimos, jis šį 
kaltinimą visiškai paneigė, sa- j 
kydamas: „Ūkininko šeima yra 
Amerikos ūkininkijos kertinis 
akmuo“. Per šiuos keturis me
tus šeimos ūkio gyvenime yra 
padaryta reali pažanga. „Šie me
tai yra pirmieji po Antrojo Pa
saulinio karo, kada produktų kai 
nos pasiekė savo pirmykštį augš- 
tį be ekonominės karo paramos“, j 
Ir šis faktas, pasak prezidento >
Eisenhowerio, yra geriausias įro 
dymas, kad pritaikinto ūkio rė
mimo programa duoda gerus re
zultatus. Tuo remdamasis pre
zidentas Eisenhoweris kvietė 
Minnesotos ūkininkus atsiminti 
seną jų bičiulystę ir už jį balsuo
ti. ,

Kalbėdamas apie atominę bom 
bą, prezidentas Eisenhoweris pa
minėjo, kad Amerikos politikai 
nėra akli ir nepraleis progos jos 
jėgą išnaudoti pirmiau taikiems 
tikslams negu naikinimui. O pa
stovi taika šiandien yra visos 
Amerikos tikslas, nežiūrint par
tijų skirtumų.

Iš kalėjimo paleido
BERNAS, Šveicarija, spalio 

17.—John Chirila, rumunas, ku
ris buvo įsiveržęs į komunistinės 
Rumunijos pasiuntinybę Berne, 
paleistas iš kalėjimo kaip pavyz
dingas vyras.

Chirila š. m. birželio mėn. bu
vo nuteistas 30 mėnesių į kalėji
mą. Šveicarijos pareigūnai pa
reiškė, kad Chirila buvo ištrem
tas į Vokietiją.

Nuo bėgių
NORTH EAST, Md., spalio 17. 

— šešiolika vagonų Pensylvania 
geležinkelyje nuėjo 
netoli North East.

Vakarai palinkę kompromisui 
Suezo kanalo krizės klausime

PARYŽIUS, spalio 17. — Britanija ir Prancūzija šiandien pa
tiekė naują pasiūlymą Egiptui, kad būtų išspręsta Suezo kanalo 
krizė. Spėjama, kad jog net pasiruošusios nusileisti reikalavimui, 
kad vandens kelias turi būti tarptautinėje kontrolėje.

Britanija ir Prancūzija šį rytą

Naujose pareigose
WASHINGTONAS, spalio 17. 

— Carl W. Strom, gimęs Minne
sotoje, karjeros diplomatas, pa
skirtas JAV ambasadoriumi į 
Kambodiją.

patiekė pasiūlymą po to, kai Bri
tanijos premjeras Edenas ir 
Prancūzijos premjeras Mollet 
peržiūrėjo Suezo krizę.

Komunikatas skelbia:
„Tarptautinis kanalo tvarky

mas turėtų sudaryti bazę išspręs 
ti g nčą, nebent Egipto vyriau
sybė patiektų kitus pasiūlymus
tokios sistemos, kuri patenkintų gėsi, kai Sovietų Sąjunga vetavo 
kanalo naudotojų reikalavimus Anglijos — Prancūzijos rezoliu 
ir suteiktų tolygias garantijas“, cijos punktą, kuriuo buvo siūlo 

| Egipto užsienio reikalų minis- ma, kad derybų bazę sudarytų 
i toris Eawzi pareiškė, kad Egip- Suezo kanalo sutarptautinimas
tas pasirengęs deryboms, bet ne -------------
turi intencijos patiekti naujų pa- • Komunistinė Čekoslovakija 
siūlymų. ir Lenkija nesiųs savo atstovų

Fawzi pasakė, jog Egiptas pa- stebėti Jungtinių Amerikos Vals 
tiekė pasiūlymus rugsėjo 10 d., tybių rinkimų lapkričio 6 d. JAV 

1 po Menzies nepasisekusios misi- jas kvietė.

(1XS)

Atominę energijų

turėsime Chicagoje
CABEįJSR HALL, Anglija, spa

lio 17. — Britanijos karalienė 
Elzbieta II šiandien paspaudė 
mygtuką, kuris paleido veikti 
pirmąją normalaus naudojimo 
elektros jėgainę, varomą atomi
ne energija. Energija iš šios jė
gainės bus naudojama visoje Bri
tanijoje.

Per šias iškilmes buvo paleis
ta 132,000 voltų srovė iš jėgai
nės, esančios Calder Hali. ši jė
gainė galės pagaminti 100,000 
kilovatų energijos. Ir taip keli 
tuzinai tonų uranijaus atliks per 
metus tą patį darbą, kuriam at
likti per vieną valandą anksčiau 
reikėjo 56 tonų anglies. Calder 
Hali jėgainė yra aptarnaujama 
dviejų židinių, kurie veikia kros 
nių vieton varydami keturias ga
rines mašinas.

Bandomoji atominė elektros 
stotis jau vieneri metai veikia 
JAV. Tačiau reguliari atominė 
elektros jėgainė, pramatoma, pra

nuo bėgių dės duoti elektrą Chicagai 1960 
l metais.

jos Kaire. Egiptas tada pasiūlė 
peržiūrėti 1888 metų sutartį.

Naujas Anglijos — Prancūzi
jos pasiūlymas tęsia politiką, 
kuri buvo pradėta praėjusią sa
vaitę Jungtinių Tautų Saugumo 
taryboje, kur buvo norima iš 
Egipto gauti pasiūlymai Suezo 
kanalo tvarkymo klausimu. 

Jungtinėse Tautose kalbos bai

w

Didž. Britanija žada pagalbą
Jordano karaliui Hussein

LONDONAS, spalio 17. •— Britanija pažadėjo pagalbą Jor
dano karaliui Hussein, jei bus reikalas.

Britanija nutarė pagelbėti jau-1 - ■ ■■ ■
nam Jordano karaliui (21 me
tų), jei Izraelis pultų Jordaną ir 
jei Egiptas bandytų sukelti re
voliuciją prieš karalių po rinki*

Į mų, kurie bus šį sekmadienį.

Atgavo vardą
VARŠUVA, Lenkija, spalio 17.

! —Lenkijos komunistų partija
praneša, kad Wladislaw Gomul-

„ . . ... . ka, buvęs komunistų vadas, sė-Eg.pto prezidentą. Naasens \ dėję3 reptyneriu8 metus kal4ji.
jau seniai bando nustumti Hus
sein nuo karališkojo sosto.

Londono Daily Mail laikraščio tą 
korespondentas praneša iš Am- 
man, kad Jordane veikia Nasse- 
rio agentai, kurie rūpinasi nu
versti Jordano karalių Hussein 
nuo sosto.

Daily Mail rašo: kai tik Ira
kas pranešė, kad jis pasiųs savo 
karius pagelbėti Jordanui, Egip
to agentai Jordane tuojau pra
dėjo skelbti, kad Irakas planuo
ja okupuoti kraštą.

Egipto agentai patarė jorda- 
niečiams sukilti, kai tik Irako 
kareiviai įžengs į Jordano žemę. 
Kad išvengtų sukilimo, Irakas 
sutiko savo kariuomenę laikyti 
prie pasienio ir tik tada pasiųsti 
į žygį, kai Irako kariai bus rei* 
kalingi Jordano karaliui.

Britanija net pažadėjo Jorda
nui lėktuvų. Britanija pasiryžusi 
apvaldyti Egipto Nasaerį Vidu
rio Rytuose.

Sirijos artilerijos siunttuas t 
tą apylinkę, kad pagelbėtų Jor
danui prieš Izraelio puolimus, 
sutinkamas skeptiškai.

Sirija atlieka juodus darbus 
Egiptui ir Sirijos ginklai gali bū
ti panaudoti kitam tikslui, o ne 
sulaikyti Izraelio užpuolimus.

• Italijos komunistai spalio 
13 d. paskelbė, kad jie sieks Ita
lijoje įvesti socializmą „demokra 
tiniu“ būdu, be Sovietų Sąjungos 
armijos.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Maj. gen. Hakim Amer, Egipto gynybos ministeris ir gin

kluotų jėgų vadas, vakar pareiškė, kad jo vyrai tuojau stotų į ko
vą, jei betkuri arabų valstybė būtų užpulta. Egipto ginkluotų jėgų 
vadas Amer pirmą kartą tokį pareiškimą patiekė po paskutinių su
sikirtimų tarp Izraeltio ir Jordano.

— Egipto prezidento Nasserio politinis direktorius Aly Sabri 
pareiškė, kad Egiptas norįs priimti „tarptautinį bendradarbiavi
mą“ Suezo kanale, bet ne „tarptautinį viešpatavimą“. Naujos 
Suezo kanalo derybos turbūt prasidės savaitės ar 10 dienų laiko
tarpyje, greičiausia Ženevoje, Šveicarijoje. Sabri spėja, kad egip
tiečiai naujų pasiūlymų nepatieks.

— JAV prezidentas Eisenhovceris pirmadienį nutarė, kad 
ekonominė pašalpa Jugoslavijai bus tęsiama, bet militarinė para
ma laikinai apribojama. Šios paramos tikslas yra pagelbėti Jugo
slavijai atsispirti prieš padidintas Sovietų pastangas užsvaldyti 
Jugoslaviją. Jugoslavijos diktatorius Tito nori iš Amerikos ne tik 
duonos, bet ir ginklų. Prezidentas Eisenhoweris šį kartą nepaten
kino pilnai Tito apetitą, dėl to Tito vakar įširdo ir pareiškė, kad 
jam nepriimtinas Eisenhoncerio nutarimas.

— Jungtinės Amerikos Valstybės yra nusistačiusios nema
žinti savo kariuomenės Europoje iki 1958 m. liepos mėn.

— Izraelis paneigė Arabų kaltinimą, kad Izraelis telkia savo 
kariuomenę prie Jordano pasienio. Jordanas pareiškė, jog Izraelis 
koncentruoja savo karius „agresijai“ prie pasienio.

— Ispanijos vadas Franco ir Don Juan de Bourbon greitai su
sitiks, monarchistų sluogsniai pranešė. Manoma, kad Franco ir 
Don Juan de Bourbon kalbėsis karališkojo sosto atgaivinimo klau
simu. Don Juan de Bourbon pretenduoja į Ispanijos karališkąjį 
sostą.

— Alžirijojc vakar dvylika prancūzų kareivių žuvo nuo Alži- 
rijos sukilėlių kulkų prie Kasserinos. Keturi sukilėliai krito ko- 

i voje.
— Graikų kipriečių pogrindžio narys atvyko į vestuves, kur 

į rios buvo suruoštos Agridia kaime, Kipro saloje, ir nušovė vieną 
vyrą, kuris britų policijai teikdavo žinias apie pogrindžio veiklą.

— Japonijos vyriausybė pranešė JAV vyriausybei, kad Japo
nija skiria Kimitaka Murdkamš konsulu į Neto Yorką.
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me kaip titoistas, šį penktadienį 
grįžta į partijos centro komite-

Šiemet vasara okup. 

Lietuvoje buvo

labai prasta
OKUP. LIETUVA. — Šiemet 

vasara okup. Lietuvoje buvo la
bai prasta. Oras buvo toks lietin 
gas, kaip retai kada anksčiau. 
Todėl į rudenį darbų prisirinko 
tiek, jog kolchozininkai ir jų va
dovai nebežino, už ko tvertis. 
Tuo tarpu iš komunistų partijos 
vadovybės ir bolševikinės vy
riausybės vis gausėja visokių pa
tvarkymų ir paliepimų, kada rei
kalaujami darbai turi būti baig
ti.

Partijos centro komiteto ir 
„LTSR ministerių tarybos“ įsa
kymu dirvos visiems 1957 metų 
vasarinių kultūrų pasėliams ir 
visi pūdymai turi būti suarti iš 
rudens, žemės ūkio ministerija, 
sovehozų ministerija, partijos 
rajonų komitetai .rajonų vykdo
mieji komitetai, MTS ir tarybi
nių ūkių direktoriai įpareigoti 
užtikrinti ,kad „rudeninio ir juo
dųjų pūdymų arimo planas būtų 
įvykdytas iki 1956 m. spalio 20 
d.“

Tačiau toli gražu darbai neina 
taip, kaip suplanuojama popie
riuje ar partijos centrų reika
laujama. (E.)

i



DlENRAft'IS DRAUGAS. CHICAGO. LLIJNOIS Ketvirtadienis, spalio 18, 1956

Redaguoja JONAS ŠOLICNAS Ir VACLOVAS KLEIZA 
Medžiagą siųsti: VACL. KLEIZA, 808 Nevalia Str., Urbana, Illinois

Is MOKSLEIVIŲ PASAULIO I Visi ateitininkai turi rasti laiko
... .. , „ atsilankyti į vietinio pobūdžioFederacijos vadas pas ,•nv fJv rinniz. n, Izil »>nrvCin_

KRONIKA DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
Ofiso U-l. III-.liauto 5-4410 

Rezid. L4ef. GRovehilI 0-0017 
valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m.

Popktad. tik po pietą. 
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

— New V’orko stud. at-kų
draugovės valdybą sudaro K. 
Skrupgkelis, A. Dzikas, E. Povi-

ar didesnio masto at-kų ruošia
mus parengimus. Gerb. profe
sorius ragino ypatingą dėmesį 
kreipti į mūsų jaunųjų at-kų lauskaitė, G.

' dėlis aplankė MAS C. V. ir da-! .organizavimą. Į šį darbą MASįGaubytė.
— At-kų Fed. Valdyba jau 

(Nukelta į 7 psl.)
kimės, nes tik organizuoti išlik
sime gyvi Lietuvai.

— o —

moksleivius

Lankydamasis Clvcagojc, Fe
deracijos vade.-, prof. S. Sužic-

' lyvavo C. V. posėdyje. Buvo pa-, C. V. talkon kaip tik turėtų at- 
diskutuoti klausimi!, liečiu mū-i eiti visi ateitininkai. Organizuo

DR IRENA KURAS
(Gydytoja Ir ChlraagS) 

AftDIKIŲ IK VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

T1M South Western Atum
(MEDICAL, BUILDLNG)

Barauskaitė ir I i’irmad.,' antrad.. ketv. Ir penktai.
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. fl« štad. 11 
vai. ryto Iki S vai. poict

Olloe te!. RE. 7-il68 
Rea vėl. WAlbrook 5-3755

ATEITININKAI IR SPAUDOS

UŽDAVINIAI
II. Tiesa ir teisybe f 

KUN. JONAS PETRENAS, Brooklyn, N. Y.

sų veiklos pagyvinimą, sąjungų 
centrinių vaidybų santykiai ir 
pareigos su už Amerikos ribų 
veikiančiais ateitininkų viene
tais, mūsų sąjungų didesnio ben
dradarbiavimo r e i kalingumas 
Prieita vieninga nuomonė, kao 
sąjungų centrinės valdybos turi 
palaikyti glaudų kontaktą su 
kraštų valdybomis. Mūsų są
jungos turėtų įsijungti į viena 
kitai talkos sąjūdį. Sendrau-

Maigas žmonių gyvenimas, i šis pasakymas, kad katalikiš- giai ir studentai turėtų neatsi- 
interesai, marga ir spauda. į koji spauda turi ideologinį cha- sakytį ateiti pas moksleivius

Sensacinė spauda maitina raktelį, kad “krikščioniškosios Į kaįp kuOpų globėjai, -sporto ir
* " ' ' spaudos vedamaisiais idealais tautinių šokių grupių vadovai.

privalo visados būti tiesa ir tei-.
sybė” (St. Šalkauskis), “Ateiti-

skaitytojus rėkiančiomis antraš 
temis ir vaizdais. Ji pasotina 
publikos smalsumą, pakutena 
jausmus ir vaizduotę, todėl ji j ninku ideologija”, psl. 183), ne 
stengiasi smulkiai aprašyti, ke-1atleidžia katalikiškosios spaudos 
linto kalibro pistoletu paaugliai darbininkų nuo pareigos “ruoš

tis su rimtu atsidėjimu katali
kiškosios spaudos reikalams” 
(ten pat, psl. 182).

— MAS Chicagos apygardos
pirm. A. Šatui pasiūlius, MAS| 
C. V .patvirtino moksleiviams 
at-kams kepuraičių projektą. 
Artimoje ateityje jas bus gali
ma užsisakyti.

— Moksleivių at-kų kuopos
raginamos ko dažniau rengti sa
vo kuopų pasirodymus, sudaryti 
sporto būrelius ir tautinių šokių 
grupes. Čia prašoma talkos iš 
studentų ir sendraugių.

Tel. ofiso IIK 1-611*11, rez. I’lt 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfieltl Blvd.
VAL: 1 4 tr 6—#

Šeštadieniais nuo I iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtai!. Ir Hiikmad.

Tel. ofiso VA 7-5557, rea. RE 7-4*44

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEC1NSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 W«*t 47th Strest

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 1 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:10 
Uždara treč. visa diena Ir šeštad. vak.

Ofiso tel. CUffside 4-2800 
Rezidencijos: LAfayette 3-117*

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 Mest 47th Street 
(Kampas 47th Ir Hcrmitage) 

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

SS

DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Prilaiko akiniu. —

8822 So. Westorn Avbom
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-8 vai. 
vak. Šeštadieniais 10 1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. ir penkt 

Ofiso telefonas: PK 0-322* Trečiad. Ir s<k. uždaryta.
Bes telef. AVAlbrook 5-507*

Tel. ofiso PRospect 0-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. Wood Street

PrlCmlmo vai. nuo 2—4 vai. kasdien

nušovė miesto sode poną, kiek 
pėdų turėjo kopėčios, padėjusios 
vaikėzams įsilaužti į turtuolio 
namus...

Informacinė spauda, sutelkusi 
platų ir gerai apmokamų bend
radarbių štabą, paneria skaity
tojus žinių ir kronikos margu
myne. Ji tetrokšta gerai, grei
tai ir tiksliai informuoti žmones, 
“kas dedasi pasaulyje”.

Profesinė spauda, tarnauda-

Prof. St. Šalkauskis, įkvėpda-< 
raas ateitininkus spaudos dar
bui, pašauktam grumtis su dc- 
christianizacijos ir kultūrinės 
dekadencijos apraiškomis, ei
nančiomis idėjinio bolševizmo 
linkme, kviesdamas juos supras 
ti ir įsijausti į spaudos apašta
laujantį pašaukimą, trokšta,

CHICAGOS LIETUVIU CHORAS

“PIRMYN"
VAIDINA JOHANN STRĄUSS’O

ČIGONU BAR0NA
TRIJŲ, VEIKSMU KOMIŠKA, OPERA,

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 Weat 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą..

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURG8 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Huto: 1653 W. 103 St., Beverly HlUs

D61 valandos skambinti t e 1 e t o n u ' Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 V. v., 
Prosjiect 6-17*5 nuo 2 Iki 9 vai. | ISsklrus trečiad. šeštadieniais nuo 1

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

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

Tel. CEntial 6-2204 
6002 Wcst 16tU Str., Cicero 

Vai. kasd. 6—8, šeštad. 1—8 
TeL TOwnliaU 3-0859 

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

BR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

MI-EČJ. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr<^ 

Trečiad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. 13 
ftefitadleniais 2-4 vai. popiet.

p. p. kasdien 
šftt*ad.

Res. tel. GRovehilI 6-5603

išakytus trečiad. Ir Iki 4 vai. popiet.
TeL: Ofiso — PLUniaa 6-6744 

Buto — BEverly 8-3*46

ma aprėžtam žmonių būreliui ar ka(j naujieji spaudos darbinin- 
korporaciiai. tenaiso iu intere- kaį besileisdami į žurnalistinįtorporacijai, tepaiso jų intere 
sų, tesirūpina jų profesijos gy
venimu. Mokytojų, teisininkų,

darbą, visada prieš akis turėtų 
šitą kilnų ir prasmingą tikslą —-

agronomų, dvasininkų, inžinie- jg negyvųjų spaudos raidžių tū
rių, menininkų ir dailininkų žur ( rj ištrykšti gyvas, idealo meilej 
nalai tarnauja profesiniams rei-, liepsnojąs gyvenimas, 
kalams ir atlieka gražų uždavi
nį, padeda kiekvienam gilintis Katalikiškosios spaudos dar- 
ir tobulėti savo profesijos dar- bininkai, besirikiuodami ideolo-į 
be. ! giniame spaudos lauke, dažnai j

save guodžia ir teisina: “Mes ko 
vojame ir giname aųgštus ide
alus, kilnias idėjas, mums svar-' 
bū tik turinys, bet ne perteiki- į 
mo forma”...

Ideologinė arba pasaulėžiūri
nė spauda išveda skaitytoją į 
kovos lauką ir kviečia jį grum
tis už vienokius ar kitokius ide
alus, ginti vienokią ar kitokią 
pasaulėžiūrą. Ideologinė spau
da turi savo aiškų tikslą, sieki
mus, metodus — ji kovos lauke 
grumiasi už idealus, už savąją 
pasaulėžiūrą.

Ar bereikia aiškinti, kad ka
talikiškoji spauda, į kurios tar
pą įsirikiuoja ir ateitininkiško- 
ji, priskiriama ideologinei bei; įdomią formą 
pasaulėžiūrinei sričiai ,— ji sa
vo skaitytojus išveda į kovos 
lauką ir ryžtasi įkvėpti juos 
kovoti, ginti, ugdyti ir tobulinti 
katalikiškąją pasaulėžiūrą.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

4701 South Damen Avenu* 
(Kampas 47-toa Ir Damen Ava.) 
VaL kasdien nuo 6—8 vai. rak.

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
frečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti.

Telef. ofiso LAfayette 3-6048
______ Rez.: WAlbrook 5-3048
Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-o, treč. ir šešt pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•317 South Westen Avesa* 
Chicago 2*, IU. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpubUo 7-4*00 

Rezidencija: GRovehilI 6-81*1

Išrinkite RICHARD STENGEI-. 
U. S. Senatorium!
'jisai yra už jus!

SEKMADIENĮ, SPALIO 21 D. 1956 METŲ
Šis galvojimas jau gerokai PRADŽIA 3 VAL. PO RIETU

yra atkeršijęs katalikiškajai, ____ e vs i • a
spaudai praeityje, jis nenulems, SokollJ saleje — 2339 oO. IVCClZlC Avė.
kovos sėkmingumo ne dabar, jei, Vaidina; ALGIRDAS BRAZIS, ONUKS STEPHENS, JDO- 
katalikiskoslos spaudos žmones, zfis LflURUŠl0NĮS KRISTINA AUKŠTKALNIS, DR. L.

SVE.NČISKAS, IRENE KELED1NSKAS, PETRONĖLE MIL- 
LERIENE, JONAS DAMBROS ir kiti.
Režisuoja — Dirigentas K. STEPONAVIČIUS

nesiruoš kilnaus ir žavinčio 
krikščionybės turinio įvilkti į 
gyvą, sugestyvią, patrauklią ir

Mums turi rūpėti ne vien kas, 
bet ir kaip. Jei melas ir 
šmeižtai, jei dilginančios sensa
cijos ir filmų "žvaigždžių” sky
rybos papuošiami gražiausiomis 
varsomis ir moderniška spaudos' 
technika, tai kokio spaudos rū
bo reikia jieškoti įsupti žodį, al-

(sk.) suojantį tiesa ir teisybe?

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS III CHIRURGAS 

4157 Artftler Atftniie 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 t. 

t | vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 
Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginla 7-0036 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244
Tel. ofiso VI 7-0600, rez. RE 7-6867

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Californla Ava.

2—4 Ir 6—8 v. p. p. 
feešt. 2—7 vai. p. p.. 
Išskyrus sekmadienius

Ofiso HEmlock 4-5816
Rez. HEmL 4-3751 ,

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 W. 69 SL
(priešais Sv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Wltipple Straat
(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-101*
Namų — CEdarerest 3-7 786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South H&lsted St. 

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 6 2 n d St.. tel. RcpubUo *7-8818.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4342 Archer Avenna

(Kampas Kedzle Ir Archer)
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Aveau
VAU. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—8 vak. 

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 South Halsted Street 
Vai. 1 Iki 4 v. d. p. Ir 6—8 v. vak.

Šeštadieniais 1—4 v p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-94O4

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vičlūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGU 
6248 South Kedzie Avenue 

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAM 

1407 So. 49th Ct. Cicere 
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 5-1 s*l 

vak. šeštadieniais 1*-1.
' Trečiad. uždaryta 

Ofiso Ir. buto tel. OLympfc 2-1381

Atliekame didelius ir mažus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis. 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.)

Telef. PRospect 8-8942 Namų tel. WAlbrook 5-5934

Chicago Savings and Loau Association naujai

statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.•
Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti ) 

mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 

Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 

pinigams laikyti yra apdraustose taupymo bem 

drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 

pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 

valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokias ap

draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 

valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau

gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

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

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per dauglan, negu 32 metas, visada Išmokėdavo taupytojams visas taupy

mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chleago Savings yra viena iš nedidelio skai

čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iškeičiant 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. Gytenautieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite.
t

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

CURRENTLY — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PA1D UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

Ofiso telef. Y Artis 7-1166
Rezidencijos — STeuart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street
I (kampas Halsted Ir 36-ta KatvS) 

VAL. 1 — 4 Ir 6:30—8:89 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atldara

šeštadieniais 1—4 vai.

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue 

▼AL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. valt.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

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

OR. A. JENKINS
gydytojas ir chirurgas

t LIETU VIS GTDYTOJA8)
2500 Weet 63rd Street

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

Telefonas GRovehilI 6-1696
DR. ŠLOONA «. JUŠKA
A&IP LIG (J SPECIAUSTB

rKl'1'AlK.O AKINIUS

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. ▼. pagal 
susi ta rimų. išskyrus trečiadienius

2422 įvest Marųuette Kd.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHTRURGA3 

Telef. HEpuhllo 7-22*0 
flPECT. CHIRURGINRS IR 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
2745 West 69th Street

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

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko akintos, 

keičia stiklių Ir rėmus.
4455 So. California Avė., Ohicago 

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

10 vai. ryto Iki 4: trečiad. ir sskmad. 
tik susitarus.

Tel. ofiso Y A 7-4787, rez. PR 6-1930

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. Ashland Avė. (kamb. 811)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8: trečiad., šeš
tad. Ir sekmad. tik pagal sutarti 

■ Jeigu neatsilieps vlršmlnStl telefonai 
šaukite MIdway 3-0001

V P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortliopedas - Protezlatas 

Aparatai-Protezal, Msd. ban
dažai. Kpec. pagalba kojom

(Arch Supports) Ir t.t.
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
JH1 MOPEDUOS TECHNIKOS LAB. 

3850 W. 63r<l St. Chicago 2*. m 
Tel l’ltoaiM-ct 6-5OM4

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 1-41741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURQAJI 

802 West 31st Street
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių) 

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

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Rd.
VAI,, nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak.

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6655

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

TeL ofiso CA 0-0257, rez. PR A-S65* 
RezidL 6600 S. Arteslan

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; B—9 t,

DR. G. SERNER
LTETCVI8 AKIŲ GYDYTOJA* 

▼Ir* 35 metų patyrimo
Tel. YArds 7-183* 
Pritaiko akiniu 
Kreivas akla 

Ištaiso.
. Ofisas Ir akinių dlrbtuvš 

758 VVest S5th Street
Vai nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8. tra*
čiR'l nuo 10-12, penktadieni 14-R ta 
šešiadieniais 10-2 vai. popiet.

virs zo

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų įtempimų, kuru 

yra priežastis galvos skaudšjlmo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio, 
Atitaisau trumparegystę ir tollregvs- 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
| mokyklos valkus.

4712 South Ashland A venos 
Tel. YArds 7-1373 

Vai. 10:20 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:88
Iki 6 vai. Sekm. Ir treč. uždara.

Teletoruu. KEliauce 6-1811

DR. WALTER 1. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(U.1ETUV1S G¥D1TUJAS>
3925 West 59th Street 

VAL. i—4 popiet, 6:80—8:8U vak. 
Trečiad. pagal sutarti 

fM. ofiso (r buto OLjmplc 3-415*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
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nauji pavojai art. rytuos
Nors Suezo kanalo gaisras dar neužgesintas, tik apramin

tas, bet amžinai neramiuose ir nafta perpildytuose Artimuose 
Rytuose iškilo naujas nerimas ir karo pavojus. Naujoji susi
kirtimo grėsmė liečia Izraelio ir arabų santykius. Tiesioginiai 
Izraelio ir Jordano susikirtime arabiškoji nafta nedalyvauja, bet 
netiesioginiai Irako nafta vaidina didelį vaidmenį.

Prieš aštuonerius metus, kai buvo sukurta Izraelio vals
tybė, arabų kraštai paskelbė Izraeliui karą, siekdami panaikinti 
žydų valstybę. Arabai karą pralaimėjo. Izraelis su arabais pa
sirašė paliaubų sutartį. Ligšiol didžiosios valstybės ir Jungti
nės Tautos nerado galimybės Izraelio ir arabų kraštų karo pa
liaubas paversti taikos sutartimi, kuria arabai pripažintų Izra
elio valstybę de facto ir de jure. Anglija ir Prancūzija, siekda
mos išlaikyti ramybę ir taiką Artimuosiuose Rytuose, įsiparei
gojo padėti arabams, jei jie būtų Izraelio užpulti, o taip pat pa
dėti ir Izraeliui, jei jį užpultų arabai.

Praėjusį pavasarį Izraelio ir Egipto nuolatiniai kruvini su
sikirtimai buvo pasiekę pavojingą tašką. Jungtinių Tautų gen. 
sekretoriui pasisekė padėtį, apraminti. Dalinai gal ir todėl, kad 
Egiptas įsivėlė į didelę Suezo kanalo bylą.

Paskutiniuoju metu padažnėjo kruvini susikirtimai Izra- 
; Jordano pasienyje. Keliais nedideliais puolimais jor- 

daniečiai nužudė eilę žydų. Izraelis atsilygino didesniais įsi
veržimais į Jordano teritoriją.

Vakarų politikai įžiūri, jog Izraelis gali turėti tikslų oku

Kun.. J. žuromskis

Kongresui Rengti Komiteto pir
mininkas. Jam vadovaujant ALKKF 
jubilėjinis kongresas labai rūpestin
gai suruoštas. Kongresas buvo spa
lio 12, 13, 14 d. Boston, Mass.

jų — dr. J. Leimonas. šventą
ją valandą organizavo prel. Pr. 
Juras.

Prieš kongreso pradžią buvo 
Lietuvių Enciklopedijos spaus-

nas mergaičių su sesele Paule ir 
dar kitomis pagelbininkėmis, 
važiuoja r apylinkės lietuvių ko
lonijas. Kartais pavažiuoja net 
į Bostoną, Brocktoną, Hartfor-

riausia vieta būtų leisti pas mo
kytis pas Nekalto Prasidėjimo 
seseris, Putnam, Conn.

Pr. Pauliukonis

tuvėje išspausdinta programos: dą, New Yorkų, Waterburj, Wor 
knyga su auks'nės spalvos vir- į cesterį ir kitas vietas. Kartas 
šeliu, kurioje tilpo reikalinga nuo karto kokia nors proga

J. Leimonas, spaudos ir propa
gandos — K. Mockus, progra
mos skelbimų ir sveikinimų — 

puoti mažą Jordano valstybę, siekdamas padidinti savo terito- Ed. Zaleckas, banketo — O. An- 
riją. Jordanas turi garsų ir gerai ginkluotą arabų legioną. Ang- Itanėlienė ir E. Grigienėj regist- 
lija tą legioną suorganizavo, jį ginklavo ir išlaikė. Anglai tam racijos — L. Švelnis. rezoliuci 
legionui buvo davę ir vadą. Bet šį pavasarį Jordanas angliškąjį
legiono vadą ištrėmė į Angliją. Anglijos ir Jordano santykiai 
pašlijo, o Jordano karinė jėga susilpnėjo. Po paskutinio Izraelio 
puolimo Jordanas kreipėsi į kaimyninę ir nafta turtingą Irako 
valstybę, kad ši į Jordaną įvestų savo kariuomenę apsisaugo
jimui nuo Izraelio agresijos. Jordaną ir Iraką riša karališkoji 
giminystė. Irakas kvietimą priėmė ir Irako kariuomenė yra pa
siruošusi įžengti į Jordaną jd apsaugai užtikrinti. Nors Angli
jos ir Jordano santykiai po legiono vado pašalinimo pablogėjo, 
bet Anglija pareiškė, jog ji tebesilaiko seno susitarimo ir užpuo
limo atveju Jordanui padėtų. Anglija sutiko su Irako kariuo
menės įvedimu į Jordaną. Sakoma, jog tokį sutikimą davusios 
rr Jungtinės Amerikos Valstybės.

Dėl planuojamo Irako kariuomenės įvedimo į Jordaną labai 
supyko Izraelis, sakydamas, jog tokia padėtis sudaro didelę 
grėsmę Izraeliui. Tokioje padėtyje Izarelis gali pradėti karo 
veiksmus. Kaikurie apžvalgininkai tikina, jog Izraelis karo ne
pradės, nes, kai sovietai remia arabus, Izraelis negali tikėtis lai
mėti. Izraelio pasiuntiniai Washingtone, Londone, Paryžiuje ir 
Maskvoje skubiai iššaukti į Izraelį.

Irako vaidmud Artimųjų Rytų byloje yra nepaprastai svar
bus. Irakas — naftos valstybė. Irakas — draugiškiausias ara
bų kraštas Anglijai ir visiems vakariečiams. Suezo kanalo by
loje Irakas pasisakė už Egiptą. Anglija Irakui yra atlaidi. Ji 
jaučia, jog Irakas Suezo byloje palaiko Egiptą ne tiek iš meilės 
Egiptui ar iš neapykantos Anglijai, kiek pabrėždamas visų ara
bų vieningumą. Per Iraką Anglija dar gali drumsti arabų san
tykius ir silpninti Egipto kietojo vyro Nasser nenuolaidumą.
Tokių motyvų ženkle Anglija sutiko su Irako kariuomenės įve
dimu į Jordaną nuo Izraelio užpuolimų gintis. Irakas atsilygi
no Anglijai draugišku gestu — Jungtinių Tautų Saugumo Tary
boje Irako atstovas balsavę už Anglijos ir Prancūzijos rezo
liuciją Suezo bylą svarstant.

Padėtiff susidarė
dėlė ir Izraelis žada tuojau kreiptis į-dtartgthiių-Taūtų Saugumo 
Tarybą, jei tik Irako kariuomenė įžengs į Jordaną. St. Daunys

i kongreso dalyviams informacija 
Į ir eilė iliustracijų. Arkivysku

pas pranešė, kad Šventajai va
landai bus galima naudotis nau
jai atremontuota Šv. Kryžiaus 
katedra, kuri ta proga bus pir
mą kartą po remonto atidaryta.
Taip pat pranešė, kad Šv. va
landoje dalyvaus visi trys arki
vyskupijos vyskupai ir visi pre
latai, viso apie 60. Pradėjo 
plaukti pranešimai, kurie rodė. 
kad susidomėjimas kongresu di 
deja ir galima laukti nemažo 
pasisekimo. Pačioje So. Bosto
no parapijoje, o taip pat ir kai
myninėse Cambridge, Lawren- 
ce, Norwood ir Brockton para
pijose visą laiką ėjo pasitari-; valaikiu

mergaitės surengia savųjų tar
pe savo meninių pajpgų ar ta
lentų pasirodymus, kurie būna 
įvairūs ir įdomūs.

Kiekvienas žmogus žiūri į pa
saulį pro savo paties ypatingą 
mažą langelį. Jis yra taip užsi
ėmęs savo paties problemomis, 
Jog neturi laiko studijuoti žmo
nių. Jis triūsia ir vejasi savo pa-' 
ties šešėlį, ir yra vejamas kitų

Jaunystės dienose nepamiršk 
savo Kūrėjo. Pamoksi. 12,1

Susivaldymas yra labiau ver
tingas, negu parakas. Stanley

Gyvenimas yra tiltas, naudo
kis juo, bet nestatyk namų ant 
jo. . - . Schiller

mai ir pasirengimo darbai. Ši
tokioj nuotaikoj sulaukta spa
lio 12 d. (Bus daugiau)

DAUG PAŠAUKTŲ, MAŽA IŠRINKTŲ
Lietuvaičių auklėjimo židinys

Visiems JAV lietuviams yra 
gerai žinomas Nekalto Prasidė
jimo seserų vienuolynas, Put
nam, Conn. Seserys yra labai 
kuklios ir negausios savo skai
čiumi, bet plačiai žinomos savo 
lietuviškos kultūros darbais. 
Norėčiau supažindinti gerbia
mus dienraščio skaitytojus su 
vienu iš daugelio tų seselių at
liekamų darbų, t. y. seselių iš
laikomu moksleivių ir studen
čių bendrabučiu.

Laisvalaikius mergaitės turi šešėlių. Sukdamasis aplinkui sa 
progą praleisti gryname ore, pa , vo paties mažoj orbitoj, jis ne- 
sivaikščiodamos gražioje gam- gali įsivaizduoti kitų orbitų. Jis 
tos aplinkoje ar besportuoda- vaidina savo menką vaidmenį 
mos. Yra įrengta įvairių spor-' pasaulio teatre ir paskui 
to pramogų. Jei mieste būna; dingsta nuo scenos.
vertingesnis filmas, tai leidžia
mos į kino teatrą. Seselės ir 
pačios turi aparatą: dažnai sek
madieniais yra rodomi filmai.

žodžiu, sudarytos visos sąly
gos, kad jaunimas galėtų rim
tai užsimti mokslu, perdaug ne-1 x M ,,

, , . . . ... , . Inet 88 ženklais rąžomos mašinos su
trukdytų pašalinės įtakos, lais- visada - naujausiais patobulinimais.

pailsėtu. apsaugotas didžiausia firma pasauly.
' r s> Jums pagamins kokiu tik norite rai

dynu Jūsų pasirinktu stilium.
Kaina $69.96 ir aukščiau.
4-J1 šimtine baigiama siuntinėti 

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

— V. J. Budrikas

GERIAUSIOS

AR ŽINOTE— 

kad galite įsigyti:

Radiją ..................................... nuo S 12.50
Televiziją .............................. nuo $89.00
Fonografą ............................. nuo $17.50

pra- į Vokišką radiją ................. nuo $55.00
HI-FI fonografą ............... nuo $79.00

1 Dulkiasiurbli .................... nuo $45.00
F.lcktr. skutimosi mašinėlę — $14.05
Elektr. laikrodi (žadint.) nuo $3.95
TV anteną .............................. nuo $2.50
ir daug kitų elekt. reikmenų už že
mas kainas.

Viskas garantuojama

DIDINGASIS LIETUVIŲ KATALIKŲ 
KONGRESAS
K. MOCKUS, Boston, Mass.

Amerikos Lietuvių Romos Ka sios vadas prel. J. Balkūnas, N.
talikų Federacijos jubilėjinis 
kongresas įvyko spalio 12, 13 ir 
14 dienomis Bostone, Mass.

Prieš metus ALRKF Centro 
Valdyba, matydama, kad šiai 
didžiai ir labai reikšmingai or
ganizacijai sueina auksinis ju- 
ttilėjus, nusprendė kreipeis 'į 
tos organizacijos didelį rėmėją, 
So. Bostono lietuvių parapijos 
kleboną kun. Pr. Virmauskį ir 
kitus bostoniškius lietuvius vei
kėjus ir prašyti sutikimo, kad 
tas jubilėjinis kongresas būtų 
suruoštas Bostone. Tuo tikslu 
į Bostoną buvo atvykęs Fede- 
recijos CV vicepirm. “Draugo” 
vyr. redaktorius L. Šimutis.

Apsvarstęs padėtį jam įpras
tu žemaitišku šaltumu ir nuo- 
išrdumu, kun. Pr. Virmauskis, 
gavęs savo veikėjų ir arkivys
kupo Cushing nuoširdų pritari
mą, pranešė Federacijos centrui, 
kad sutinka sudaryti Bostone 
jubilėjiniam kongresui rengti ko 
mitetą ir imtis darbo. Tuoj kle
bono rūpesčiu buvo sukviestas 
platesnis veikėjų pasitarimas ir 
sudarytas garbės ir darbo ko
mitetas bei įvairios komisijos.

Garbės komiteto pirmininku 
sutiko būti popularusis Bostono 
arkivyskupas R. J. Cushing, o 
jo nariais — Federacijos dva-

Nuo&irdžiam sugebSjbnui.... 
Išrinkite RICHARD STENGEI. 
U. S. Senatorium!

(Sk.)

Anglijos lietuviai prelatai, kle
bonai, kunigai ir pasauliečiai. 
Komiteto pirmininku išrinktas 
veikloj jau labai gražiai pasi
reiškęs So. Bostonę lietuvių pa
rapijos klebono asistentas kun. 
J. Žuromskis, So. Bostone gi
męs ir augęs kunigas.

Visos centrinės lietuvių ka
talikų organizacijos delegavo į 
komitetą savo atstovus. Komi
teto vicepirmininku išrinktas vie i 
tinio ALRKF skyriaus pirm., 
vyčių veikėjas, šiame krašte gi
męs ir augęs jaunas vyras, mo
kytojas P. Bizinkauskas. Komi
teto sekretore išrinkta naujo? 
imigracijos atstovė agronome ii 
mokytoja Pr. Kaladienė. Įvai
riose kongresui rengti komisijo
se sutartinai dirbo senieji imi
grantai, čia gimę ir naujai at
vykę lietuviai.

Visas So. Bostono ALRKF 
skyrius buvo įtrauktas į darbą. 
Savaime aišku, kad visus dar
bus globojo ir nepaprastai daug 
rūpesčio padėjo pats parapijom 
klebonas kun. Pr. Virmauskis. 
kuris pastarosiomis prieš kong 
resą dienomis, nors stiprokai 
sirgdamas ir vos galėdamas kai 
bėti dėl užkimimo, vistiek išnau 
dojo kiekvieną progą, raginda
mas savo parapiečius ruoštis 
gražiai priimti kongreso daly
vius. Sudarytosioms komisi
joms vadovavo: programos ko
misijai — prel. ?r. Juras, jau
nimo — kun. A. Kontautas, mo
terų — M. Watkina, vyrų — dr:

Garsiame raudonbutyje, ku
riame seniau juodmargės žalią 
šieną krupšnojo, šiandien įreng
tas moderniškas mergaičių bend 
rabutis, kuriam vadovauja jau
na, bet gabi ir gerai jaunimo 
psichologiją pažįstanti bei jau- 

i nimo mėgstama ir mylima se- 
j šuo Paulė. Mergaitės gyvena 
i vienuolyno bendrabutyje, o mo
kosi Šv. Dvasios seserų pran
cūzių vedamoje akademijoje 
(high school) ar tų pačių sese
rų išlaikomoje Annhurst kolegi
joje, Putnam, Conn. Iš Nekal- 

jįyje yra dį- .to Prasidėjimo sesenį Vienuoly
no iki mokyklos yra apie 2.5 
mylios. Rytais mergaitės vie
nuolyno autobusu nuvežamos į 
mokyklą, o po pamokų — par
vežamos. Bendrabutyje mergai
tės visą’laiką praleidžia seserų 
priežiūroje. Laikas taip suskirs 
tytas ,kad jis būtų produktin- 
gai ir sveikai išnaudojimas. Sa
vaime aišku, kad bendrabučio 
sąlygos reikalauja tam tikros 
nustatytos tvarkos ir draus
mės, reikalingos pačių mergai
čių gerovei.
Mergaitės mokosi ir auklėjasi

Mergaitės ne tik naudojasi 
bendrabuįio paslaugom, bet čia

jos gauna reikiamą religinį, tau 
tinį bei moralinį išauklėjimą. 
Jos gyvena šalia didžiosios Ma
rijos garbei pastatytos lietuvių 

’ šventovės, simbolizuojančios di- 
d j lietuvių pamaldumą Mergelei 
Marijai ir primenančios garbin
gą lietuvių tautos praeitį. Kiek 
vieną sekmdienį turi progą iš
girsti gilaus mūsų dvasios vado 
prof. kun. St. Ylos minčių, kiek
vienu momentu gali pasinaudoti 
jo kaip nuodėmklausio pamoky
mais ir šiaip privačiais, audrin
gos jaunystės gyvenime iškilu
siems klausimams, patarimais.

Mergaitės gauna ir tautinį 
auklėjimą bei mokymą. Nekal
to Prasidėjimo seserų pastangų 
dėka minėtoje akademijoje ir 
kolegijoje įvesta lietuvių kal
ba kaip dėstomas dalykas, už 
kurį užskaitomi mokslo kreditai. 
Kolegijoje lietuvių literatūrą ir 
Lietuvos istoriją dėsto kun. dr. 
V. Cukuras. Jis taip pat ir aka
demiją lankančioms dėsto lietu
vių literatūrą. Akademiją lan
kančioms mergaitėms lietuvių 
kalbą dėsto sesuo Paulė, ,o is
toriją — buvęs istorijos moky
tojas gimnazijoj. Be to mergai
tės supažindinamos su rankdar
biais, tautiniais raštais ir t.t.

Parengimai ir laisvalaikis

Veikia ateitininkių ir skaučių 
vienetai. Rengiami įspūdingi ir 
savo turiniu vertingi skautų 
laužai bei gražios su įvairia me
nine programa ateitininkų pa
vasario šventės, kas sutraukia 
gausaus lietuviško jaunimo iš 
plačios apylinkės. Bendrabučio 
gyventojos irgi nesėdi namuose. 
Kai tik pasitaiko proga kur 
nors į kokį parengimą išvykti, 
tai vienuolyno autobusas, pil-

nuo miesto dulkių ir kitokių pa
vojų, kad augtų fiziškai, sveikas 
ir stiprus savo dvasia ir tvirtas 
charakteriu.

Nesinaudojama proga

Už bendrąbutį mėnesiui ima
ma $35, už mokslą akademijoje 
metams $100, kolegijoj — $250. 
Gerai besimokančios kolegijoje 
atleidžiamos nuo mokesčio už 
mokslą. Palyginti yra nebrangu.

Iš viso atrodo, kad bene tin
kamiausia lietuvaitėms mergai
tėms auklėjimosi ir mokymosi 
vieta turėtų būti perpildyta, bet 
deja taip nėra. Rodosi net blo
gi reiškiniai: bendrabučio gy
ventojų skaičius mažėja. Per
nai buvo 31, o šiemet tik 25 
(16 lankančių akademiją ir 
9 — kolegiją). Yra tik viena 
pirmos high school klasės mo
kinė. Ar tėvai nemato rimto 
reikalo leisti savo dukras į tik
rą lietuviško ir katalikiško auk
lėjimo įstaigą, ar dukros tėvų 
patarimo neklauso ir elgiasi sau 
kaip tinkamos. Tad su apgailes
tavimu tenka sutikti su motinė
lės Aloyzos pasakymu šiemet 
bendrabučio atidarymo proga, 
kad daug pašauktų, bet maža 
išrinktų. Iš tikrųjų visos lietu
vaitės yra pašauktos ten auklė
tis ir išeiti geromis, tvirtomis 
lietuviškomis dukromis, tačiau 
iš keleto didelių apylinkės lie 
tuvių kolonijų teatsiranda vos 
keliolika mergaičių ir keletas 
atvyksta iš tolimesnių vietovių.

Į Nekalto Prasidėjimo sese
rų bendrabutį nereikia žiūrėti, 
kaip į kokią bausmės už nusi-' 
kaitimus vietą, bet kaip į ge
riausią tikrųjų lietuvaičių auk
lėjimo įstaigą, kurios išlaikymui 
seserys įdeda daug triūso ir 
sielos.

Dabar kaip tik laikas tėvams, 
kurių dukros ateinantį pavasa
rį baigs pradžios mokyklos S 
skyrius ar augštesnes mokyk
las, rimtai pagalvoti, ar ne ge-

94 tęsinys

•Dflina
TCLCVISIOn

(sales- Service)
Sav. Ini. A. SUMENĄS 

$321 S. Halsted — CLlffslde 4-5005

ELE MAZALAITE.

PJŪTIES METAS
ROMANAS

— Vandens! — norėjo surikti Vibrys, bet juk 
tai būtų veltui — juto jis, jam pačiam reiktų eiti 
jieškoti kibiro. Jis apsižvalgė — taip, senu papra
timu, ant stalelio stovėjo vandens ropinė ir stiklas. 
Jis užpylė ant liežuvio miltelius ir užgėrė. Kai rijo 
vandenį su karčiu jutimu burnoje, jis pagalvojo: 
mane nunuodino, — bet tai teišgąsdino sekundei— 
jis pravėrė vieną popieriuką ir išgėrė kitą dozę, jis 
negalėjo ištverti kito pasiutusio galvos skausmo.

Jis stovėjo vienas, niekas neįėjo naujai ir nie
kas iš vidaus. Jis metė ant bufeto rublį ir išėjo. 
Skambutis suzvimbė — Vibrys griebėsi už galvos— 
bet tai ne joje šitą kartą skambėjo — varpelis bu
vo tikras.

Grįžti buvo lengviau, dabar reikėjo laukti, kad 
vaistai veiks, tai davė šiek tiek vilties. Jeigu taip 
atsigulus! Jeigu būtų išgerti ko — degtinės, rūgš
taus pieno? Nueiti karčiamon? Ten juk neišbėgs jį 
pamatę, ten visada ima pinigus. Bet jeigu ir tenai? 
— Jis pamėgins, tarė — jis tiktai pasakys vyrams, 
kad tęstų be jo, vistiek reikėjo praeiti pakeliui pro 
šventorių.

— Aš — -------

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IK Ii TOI.IAU

K. EIDUKONISKlauskite'informacijų —

J. L. GIEDRAITIS

1632 Broad St., Harford 6, Conn.. 
kuris ‘‘Draugui’’ žinomas, kaip 
sąžiningas asmuo.

Tunu naują dideli sunKvežimj 
ir apdraudas

UIS W 01st St. Chicago, ūl. 
Tel. PRescott 9-2781

JONAS GRADINSKAS
Tik 0140.00 už 21 colio 195’ m(CTXX)Spln,e'e

J. G. TELEVISION OOMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998 

Spalvota TV, radijas, patefonai, vokiški aparatai

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugu
mą Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Ud 
$10,000.00 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

Bet jis nebuvo pradėjęs sakyti k ąmanė, mili
cininkas priėjo ir pusbalsiai pasakė:

— Draugas Vibrys, aš nežinau-------— kaž
koks žmogus bažnyčioj, — jis sustojo, gal jam pa
sidarė nejauku vadinti bažnyčia, jis parodė ranka,
— ten, meldžiasi. Aš nežinau, kaip pateko, niekas 
sakosi nematęs. Išvaryti? ar — — —

— Aš pats, — sako Mykolas Vibrys ir jau prie 
durų jis žino, kad žinojo: tai tiktai nenorėdamas jį 
įžeisti milicininkas pasakė kažkoks — ir — žmogus
— net ne moteris. Juk kas kitas galėjo klūpoti ties 
didžiuoju altoriumi, ties buvusiu — jeigu ne jo 
motina.

Ji nematė tuštumos prieš save — tai juk nie
ko nereiškė, kad ji galėjo permatyti kiaurai, regėti 
sieną: — iki pasaulio pabaigos didžiajame altoriuje, 
šioje parapijoje, šitoje bažnyčioje — stovės Nukry
žiuotas Kristus ir po Kryžiaus Motina. — Monika 
Vibrienė kalbėjo Tikiu į Dievą Tėvą, tyliu pusbalsiu, 
kaip namie likusi viena sekmadieniais, kaip eidama 
per laukus — jos sūnus pažino tai, ji buvo nekartą 
pasakojusi jiems, vaikams: — "Gražiau ir rugiai 
žydi, kai girdi Dievą garbinant. Ir kai naktį eisit 
vieni, melskitės taip, kad patys savo balsą girdė- 
tumėt—neims jokia išgąstis." — Ji dabar darė taip,
— manė jis, — juk ji nematė javų nei pievų, tai 
jai buvo naktis šitame vidurdienyje. Jis stovėjo prie 
durų, nes ji baigė išpažinimo maldą — tegu, ji pa
kils ir praeis pro jį — ar stabdyti ją, ar rodytis, 
kad jos nemato?

— Tikiu į Dievą Tėvą,—girdi jis, ir kaip skers
vėjis pertraukia nekantrumas: ar ji čia klūpės

kaip paskutinė krikščionė, ir išgriautoje šventyklo
je liudys ir įtikins savo ištikimybę Dievui? Ar ji 
tyčia laukia ateinant tų griovėjų? Arba — ji paju
to jį įėjus?

Ji negirdėjo žingsnių ir nenujautė sūnų įžengus 
į vidų—ji tebuvo viena prieš Viešpatį, ji tiktai kar
tojo ir tikino dangų savo tikėjimą esant amžiną. Ir 
gretimai, be balso ji kalbėjo kitą maldą, tačiau 
taip baimingai, jog nedrįso išduoti jos žodžių: — 
„Aš priimu viską, mano Dieve, Tavo valia, Tavo va
lia. Tačiau Tu gelbėk mano vaiką. Tu žinai, kad kiti 
yra tvirti — Tu juos vedi ir miškuose, ir tremtyje. 
Priešai pavogė Tavo tarną nuo altoriaus, bet jo ran
kos Tavo pirštuose įdėtos, tačiau, ka.m Tu apleidai 
nelaimingiausį, kam apleidai!“ — Ji buvo baigus 
balsu Išpažinimą ir pradėjo išnaujo, ir tada pajuto 
sunkumą ant peties, bet ji nesigręžė į ten, kur spau
dė jos alkūnę. Ir išgirdo sūnų:

— Baig, mama, vyrai turi toliau čia dirbti.
Ji klūpojo ir kalbėjo maldą tuo pačiu ramumu, 

paskui, baigus, pasisuko į šoną ir pažvelgė augštyn 
į Mykolą, ji tarė jam šnibždomis:

— Nerėkauk 
kepurę.

bažnyčioj, vaikeli. Ir nusiimk

— O, mama, jis kalbėjo taip pat garsiai kaip 
pirma buvo prabilęs, bet jo ranka ūmai pakilo iki 
pat ausies, kol sustabdė save ir pasiliko apdengta 
galva. — Nėra reikalo prieš tuštumą kelti kepurę, 
ar nematai, mama, kad nėra nieko, tiktai mūrai.

(Bub dM<Ua)
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Ši komiška opera yra trijų veiks 
mų ir bus atliekama lietuvių 

Visos lietuvių taupymo ir sko Loau Corporation buvo įsteigta kalba š. m. lapkričio 4 d., sėk
linimo bendrovės yra apdraus- prieš dvidešimt metų su $100,1 madienį, 3 vai. p. p. Western 
tos Federal Savings and Loan 000 kapitalu valstybės iždo su I High School auditorijoje. Bile- 

Corporation akcijomis. Per tą
laikotarpį valdž;a yra gavusi 
apie $40,000,000 už akcijas di
videndo pavidale.

JŪSŲ TAUPMENŲ APDRAUDIMAI

Insurance Corporation, Wash- 
ington, D. C. ir yra Federalinės 
valdžios įrankis.

Draudimo išlaidos yra apmo
kamos taupymo ir skolinimo 
bendrovių, bet ne taupytojo ar 
taksų mokėtojo. Taupytojas nė 
ra apribotas tik $10,000 apdrau- 
da. Be savo vardu turimos tau
pymo sąskaitos jis gali turėti 
kitą sudėtinę taupymo sąskaitą , 
su nariu iš savo šeimos ir kiek- Į 
viena taupymo sąskaita yra ap
drausta iki 10,000.

Pavyzdžiui, šeima susidedan
ti iš trijų asmenų gali turėti 
keturias taupymo sąskaitas: 
jungtinę taupymo sąskaitą vy
ras ir žmona; kitą — žmona ir 
vaikas; trečią — vyras ir vai
kas ir ketvirtą — jungtinę sąs
kaitą visų trijų šeimos narių. 
Tokiu būdu trijų šeima savo 
taupmenas gali apdrausti iki 
$40,000. Be šių apdraudų atski
ras asmuo gali turėti taupymo 
sąskaitas dviejose ar daugiau 
bendrovių ir kiekviena sąskaita 
yra apdrausta iki $10,000.

Jeigu taupymo bendrovė, tu
rinti apdraudimą, patenka į sun 
kumus ir Federalinės valdžios 
revizija nusprendžia, kad yra 
tokios sąlygos, kad taupytojai 
gali nukentėti, tai tada įsikiša 
Insurance Corporation apsaugo 
ti taupytojų sąskaitas.

Tada Federal Savings and 
Loan Corporation arba: 1) per
organizuoja bendrovę ir palieka 
apdraudas sąskaitas nepalies
tas, 2) grąžina taupytojams jų

B. R. Pietkiewicz

tai jau platinami, jie yra nume 
ruoti. Kas nori gauti geresnes 
vietas, turi paskubėti įsigyti. 
Jų galima gauti knygyne “Ne- 

•ringą” pas* V. Paužą, “Gaivoje” 
pas Patalauską ir Petrulionį, 
pas P. Medonį, J. Pilką, B. Keb- 
laitienę ir St. Gariiauską. Susi
domėjimas šia opera yra nepa
prastai didelis. Žada dalyvauti 
net kitų tautybių žmonės.

TRUMPAI

— Naujųjų Metų sutikimą 
ruoš LSK “Kovas” Tuller vieš
butyje.

— Moterų S-gos 54 kuopa 
už savo buv. dvasios vado a. a. 
kun. Kemėšio sielą užprašė šv. 
mišias, kurios bus atnašauja
mos Dievo Apvaizdos parapijos 
bažnyčioje š. m. spalio 22 d.,1 
pirmadienį, 7:15 vai. ryto. ,

girsti rinktines liaudies dainas 
ir plataus popularumo susilau
kusias verstines dainas, atlieka- L. B. Detroito apylinkės vai- bojamas, gražiam skaitymui ek< ‘ ėiauskienė-Nakaitė, rašytojas
mas kvarteto ir solo, pritariant dyba priėmė šias taisykles jau- riama 2-3 min. ir gražiam kalbė , Vytautas Alantas, Lituanistinės
kvartetui. Dalį dainų solo pa- nimo gražaus skaitymo, dėklą-Į jimui nemažiau 3 min. ir nedau- mokyklos vedėjas Kazys Gri

JAUNIMO KONKURSO TAISYKLĖS

dainuos Vaclovas Verikaitis. Po>mavimo ir kalbėjimo konkursui, 
koncerto bus šokiai, grojant uk
rainiečių studentų orkestrui ir Konkurse l.v.eėiami dalyvau
veiks turtingi J. Černiauskienės 
ir V. Kunčiūno vadovaujami bu
fetai.

Rašantysis šias eilutes jaučia 
pareigą priminti gerbiamai Det
roito lietuviškai visuomenei rei
kalingumą paremti mūsų jauni
mą, susibūrusį sportininkų eilė
se. Puiki proga paremti bus 
spalio 20 d. Atsilankykime į 
sportininkų rengiamą pobūvį ir 
parodykime, kad jų pastangas 
vertiname. Savo atsilankymu 
suteiksime paramą, o už para
mą bus atlyginta nuotaikinga 
koncertine programa.

Rengėjai numato koncertą 
pradėti punktualiai 7 vai. va k.

Bičiulis

Konkurse 
ti visi Detroito lietuviai jaunuo- 
liai-ės iki 18 metų imamai. Da
lyviai suskirstomi į dvi grupes 
— jaunesnieji iki 12 m. ir vy
resnieji iki 18 m. amžiaus. Jau
nesnieji varžosi graži?me skai
tyme ir deklamavime, o vyres
nieji — gražiame skaityme, de
klamavime ir kalbėjime. Dekla
mavimui eilėraščius, tekstą skai
tymui ir temas kalbėjimui pa
sirenka patys konkurso daly
viai. Deklamavimui laikas neri-

nyčią visoje Michigan valstybė
je. Atjausdami a. a. kun. Či- 
žausko darbą, nepamirškime su
kaktuvinių šv. mišių A. D.

St. ir Mar. Klapsėtai, ilga- PAMALDOS UŽ A. A. KUN.

Konkurso jury komisiją su- 
, daro rašytoja Alė Rūta Arba-

giau 5 min. Kiekvienas konkur-1 cius, šeštadieninės mokyklos ve 
so dalyvis gali varžytis v^ena-j dejas Albertas Misiūnas, režiso- 
me, dvejuose arba visuose tir-! rius Justas Pusdešris ir L. B. 
juose žanruose. Kiekvieno žan- ; Detroito apylinkės švietimo va
ro trims pirmiesiems laimėto- dovas Vladas Pauža.
jams L. B. Detroito apylinkė , visi konkurso dalyviai priva-
skiria dovanas. 1 ,XT , * • .(Nukelta j G psl.)

PERKRAĮ/jyy BE
“ 15 TOLI IR ARTI

NAUJI OIDEU TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO (RAUKTAI
ILGU METU PATYRIMAS-PI6USIRSĄĖIRIK6AS AATARNAYTMAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Alkmok 5-9209

MOVIMO

Prieš devyniolika metų viso
je Amerikoje buvo 858 apdraus
tos bendrovės su $450,000,000 
turtu. Dabar gi yra virš 3,600 
apdraustų bendrovių, kurių tur
tas siekia arti 35 bilijonų dole
rių. Tik Cook County, į kurią 
įeina Chicagos miestas, yra 191 
bendrovė su turtu apytikriai 2 
ir puse bilijono dolerių.

Po metų laiko, kai Federal Sa 
vings and Loan Insurance Cor
poration pradėjo savo veikimą, 
buvo apdrausta 660,000 taupo
mų sąskaitų, gi dabar yra ap
drausta 16,700,000 sąskaitų.

mečiai Detroito gyventojai, da
bartiniu metu gyveną prie Nef 
Lake, Mich., šiemet paaukojo 
stambią sumą Šv. Kazimiero se
serims Chicagoje. Paskutiniu

JUOZĄ ČIŽAUSKĄ
Sekmadienį, spalio 21 d., su

eina metai, kai mirė Dievo Ap
vaizdos parapijos klebonas a. a. 
kun. Juozas Čižauskas. šv. mi-

laiku Stasys labai sunkiai sirgo. ‘ šias už jo sielą 10 vai. atnašaus 
— Krautuvę “Ga-iva” jos da- kleb. kun. Mykolas Kundrotas, 

lininkai P. Vedeika ir K. Vii- Parapijos komitetas prašo visas 
kauskas pardavė čikagiečiui Pe- draugijas ir parapiečius susi-
trulioniui. Dabar jos savinin- rinkti į pamaldas.
kais bus visą laiką jai vadova- Visi gerai žino, kiek sunkaus 
vęs A. Patalauskas ir čikagie- darbo ir rūpesč’o buvo įsigyti ir 
tis Petrulionis. “Gaiva” detroi- pastatyti gražiausią lietuvių baž 
Piečiams žinoma, kaip Balfo 76

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butą.

%

Prieš dešimt metų tos bendro 
padėtus pinigus, arba 3) perke- v®s> sąskaitos buvo ap-
lia taupymo sąskaitas į kitą ap I draustos visame krašte, išmo-
draustą taupymo ir skolinimo ^ejo 
bendrovę. Viename atsitikime 
Federal Savings and Loan In-

taupytojams dividendų

skyriaus rūbų surinkimo punk
tas ir vieta, kurioje visiems ma
loniai patarnaujama ne tik biz
nio, bet ir visuomeniniais rei
kalais.

NUO UZSISENEJUSIŲ

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tlf. kurie kenčia nuo SENU AT 
Ir 8KAUD2IŲ 2AIZDŲ.St. G-kas FIRŲ

negali ramiai s#d6tl Ir naktimis 
miegoti, nea Jų užsisenfijusloa žaizdos 

TORONTIEČIŲ KONCERTAS niežti Ir skauda. Kad pašalinti tų 
niežėjimą. Ir skaudėjimų senų atri-

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

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

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 _____ .
Chev. Ali 1937-53 
Chevrolet 54-55

$8.25 Murcerv 49-51 ... . 
8.25 Olds, 6 cyl. 41-50 
9.95 Plymouth 42-56

Chrysler 6, 42-52 ............ 9.91 Pontiac 37-54
Dodge 6, 42-56 .................. 9.95 Buick 37-52

... $8.95
......... 8.20
____  9.95
.... 8.95 
... 12.00

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

DETROITE rų Ir skaudžiu žaizdų, uždSklte
$100,000,000. Gi šiais metais į Gražiai veikiąs Detroito LSK ointment. jos gydymo
J0S išmokės $600,000,000. Tik Kovas spalio 20 d. Hispanos U- ma ir galėsite ramiai ‘miegoti nak-

nidos salele rentria nirmnail šio 1* Vartokite jų taipgi nuo skau muub saicje i engia pirmąjį S1O ižl|} nudegimu ji taipg’ pašalint 
sezono koncertą, kvrin, reikia niežėjimų ligos vadinamos psoria- 

turtą ir kiekvienas taupytojas Srovėse, kurių indėliai yra ap- tikėtis, atsilankys tikrai gau- ^adtnanros^ATHLET^^^FOOT.

surance Corporation nupirko vi- į County tikimasi dividen-
są subankrutavusios bendrovės ^as Pasie^s $63,00,000 tose ben-

_ ’ lriivni u1 -I J    _ __

atgavo savo pinigus, dargi ir drausti, 
tie, kurių taupmenos viršijo B. K. Pietkievvicz
$10,000. Į Crane Savings & Loan Assn

The Federal Savings and Prezidentas

JUOKAI NE VIETOJE

Taipgi pašalina peršėjimų ligot j 
su |

stabdo džiovinimų odos Ir perplySlm< ’ 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo, 
džlūstančios, suskilusios odos dedlr- 
vinių, "odos išbėrimų Ir t. t., taipg* 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
atrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty 
klų. JI yra gera gydunta nuo 1*» 
vlršlnlų odos ligų. Le

kaip teko patirti, pasižymės! *11,° °lntment 
ypatingu skoningumu ir vertin- fl 26> ir 
gumu. Atsilankę turės progą iš-' Pirkite vaistinėseChl 

cagoj Ir apylinkėse—

sus detroitiečių skalčiūs.

, Rengiamo koncerto progra
moje: Toronto lietuvių vyrų 
kvartetas; vadovaujamas solisto 
Vaclovo Verikaičio. Programa,

DETROITO’O BIZNIERIŲ 
IR PROFESIJONALAI

laiko jį autoritetu, bet kurie tų 
žodžių nenori girdėti ir šalpos 

_____ rinkliavos meta“di’rbo 1 “edalyrauja ir jo neremia.
nuoširdžiai ir jų darbo rezulta-i' .11s.'iafa. e’ a . 0 ,e rJ°Je P^' 
tai yra pasigėrėtini. Bot buvo S’kkus.ųjų tanes jėgos baigia
ir tokių, kuria ii šio rimto dar-ilssekl1' kad I*’k» veld'! Tlva 
bo tik juokus krėtė. Bctikrinant yra M teik,a jiems
ir beskaičiuojant pinigus, vie*: Pa°a 08 * 8 SVya lr ovojan i, 
noje dėžutėje tarp kelių centų' ° nc vegetuojanti tauta .skovos

Buvo žmonių, kurie Balfo vie 
šosios

rasta... dantims krapštyti paga
liukų. Kažin ką tas “geradaris”

laisvę. Sakote, kad mylite tė
vynę daugiau už kitus, tad įro-

, -. , ... * , . ... . dykite darbais, kad padedatebutų pasakęs, jei jam Vokietijo-, ; ‘
jc esant DP stovykloje kas nors tautai fiziniai išsilaikyti.

i
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 6-4366 
Ši įmonė yra pati stambiausia Mi- 
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo klijentams.

I

Mllwaukee. Wlac.,Oa 
ry. Ind.lr Detroit, Ml- 
3htgan arba rašyki
te Ir atsiųskite Mo- 
nev ordar t

GERIAUSIŲ FIRMŲ 
PEČIAI,

pradedant nuo $28«0C 
pas

Roosevelt Furniture 
Conjpany

(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2310 West Roosevelt Road 

Tel. SEeley 3-4711 
Nellic Bertulis ir I<’clix llaudonis,

savininkai
Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 
vai. vak. Pirniad. ii- Kctvirtad. iki 
9 vai. vak. ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:30 vai. po pietų.
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TELEVIZIJA • RADIJAS
ffl - FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

1
1

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy St Cblcaeo 34 DL

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAT
393 Wnt Grand Boulrvard

STATYBAI 
į IR NAMŲ 
į PATAISYMUI 
i PRISTATOM

Visokių Rūšių
MEDŽIAGĄ

O’v'

MIDLAND
1

S.avinqs and Loan 
.„Associafion
; . aiHsuRta

i
40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ

SAUGIAUSIA 18 
Si PELNINGIAUSIA 
H TAUPYMO 

BENDROVĖ

4038 Archer Avenue t«i. LA3-6719 
AUGUST SALDUKAS Prulfents

būtų atsiuntęs tik dantims krap Šių metų rinkliavoje buvo au
styti pagaliukų? Kitoje dėžu- rinkta apie 3,730 dolerių, t. y. 
tėję tik 5 centai, o kitoje... tik apie 1,000 dolerių mažiau negu
1 centas. Pati aukų dėžutė kai-' praėjusiais metais. Spaudoje tor. Shady Lan-e Detroit 16- Michigan 
nuoja 7 centus, ir vieną kartą jau buvo eilė pasisakymų šalpos Namų telef. VI 1-7970
panaudojus reikia mesti šalin, reikalu Vokietijoje pasilikusių.' pinn* »"tr* krtv. ir prnkt. 12-3 ir 6-8 va) 
Kai paklausi, kodėl tiek mažai Sibire vargstančių ir čia į var-
aukų surinkta, atsako, kad šeš- gą patekusių. Visus reikėtų 
tadienį visi buvo darbe ir netu- šelpti, bet kur gauti tas lėšas.

Treč. ir šcSt. 12-3 vai. 
Telef. TA 6-0686

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
ųikainavirną i; Prekių Pristaty 

mų Teikiame Nemokamai

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

musu ąpecialybė
PRECIN PHOTO STUDIO

(Iflcor porated )
EDVARDAS ULIS, sav.

4058 Archer Avenue
Telefonas VIrainia 7-248 J I Raštinė atidara kasdien nuoleieionas v ilgima / ( g val ryto jki 6 val vakaro b

šeštadieniais iki 8 vai. vakaro
illlllllilillllllllllllllIlllllllllllll!!IHIII!llb
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' PERKRAUSTYMAI— MOVING

Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. U artimi] Ir 
tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 8. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontler 6-1882 
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rėjo progos rinkti aukų. Buvo 
ir tokių biznierių naujųjų atei
vių, kurie griežtai atsisakė au
koti ir aukų dė’utę priimti, kai 
tuo tarpu senieji ateiviai biznie
riai jas priėmė su malonumu, 
viena jų net padėkodama už at
nešimą. Šituos faktus iškeliu 
todėl, ked bendro likimo broliai 
per trumpą laiką pamiršo savo 
vargą, savo pažadus pasiliku
sioms varge, neleistinai pasi
juokdami iš nelaimingųjų.

Šia proga dar norėčiau primin 
ti Stepo Vykinto, kalbėjusio IV 
Kanados Lietuvių dienos iškil
mių metu, žodžius tiems, kurie

Nebūkite suklaidinti! Būkite už 
progresą!
Išrinkite RK IIAKD STENGEI. 

U. S. Senatorium!

(su.)

jei ir esamas progas jų gavimui 
nenorime išnaudoti? St. G-ka«

ORGANIZACIJŲ CENTRO 
PARENGIMAS

DLOC, siekdamas sukelti lėšų 
Lietuvos laisvinimo reikalams, 
ruošia vieną didžiausių pastaty
mų, į kurį atsilankę svečiai ga
lės maloniai gėrėtis garsiąja o- 
pera “Čigonų Baronas” ir tuo 
pačiu parems Lietuvos laisvini
mo reikalus. Nėra reikalo aiš
kinti, kokia žavi yra Johann 
Strausso muzika, “čigonių Ba
roną” stato ChicagO3 lietuvių 
choras “Pirmyn”, vadovauja
mas muz. K. Steponavičiaus. Sc 
niesiems ateiviams šis choras ir 
jo vadovas yra daugiau žinomi, 
o naujieji turės progą šio pasta
tymo metu susipažinti su šiuo 
meniniu vienetu, kuris su dide
liu pasisekimu dirba Chicagoje.

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, Michigan 

Tel. WE. 4-8185 
GENERAL CONTIIAOTOR 

Atlieka |valrt'ia etatyboa. pataiay 
mo lr pertaiaynio darbus — atallnln 
kystės cemento, mūrijimo, elektros 
plumblngo, dažymo ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų Įrengimą, 
oantngėai' lr aklepuose.

DANTŲ GYDYTOJA

BRONE GRUZDIENE, D.D.S.
15807 W. Waren

(3 bl. į 'ak. nuo G repu lieki kelio)
Detroit 28, Michigan

Priėmimo vai. pagal susitarimą. 
Telef. Kabineto — UUzon 4 5121 ..

Namų ........... UNivcrsity 1 3224 '

Ift ARTI IR TOLI BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
Nauja* apcialua didelis 

sunk ve Ūmia su pilna np- 
drauda. Pigiu Ir a»iinln*>u 
patarna vlmaa.

R. 8ERENAS
454A H. Wnod St.. Chlcjųco R,

UUnola, tel. VI 7-2972

M O V i N G
A. BENIULIS atlieka įvainut 
perkrausi ymus ir pervežimu* 
iš tolimų ir artimu atstumų,

Tel. Bl, 7-7075 aiI's 
PR 8-9842

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!

Klausykite 
UTHUANIAN MELODiES

Ann Arbor — WPAG — 1050 kiio 
cyclcs

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

15756 Lesu re — Tlelroit 27,
Hichigan

Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 
įstaigoje — BR1GHT0N SAVINGS AND LOAN !
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

NARIAI ULTLV1VIAUP, IR SKOLINIMO
H vių LYGOS KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki SI0,000.00 
I N

Pmoios Duodamos Namų (gijimui 
lygiomis Sąlygomis

ČHiGAGO SAVINGS & LOAN ASSN^
6234 S. Westem Avė. Chicago 36. III

ckanesavingsTloan ASSN. '
2555 W. 47th St. Chicago 32, DL

D1STR1CT SAVINGS A LOAN ASSN.
343G So, Halsted Street Chicago 8, III

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

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1809 S. Halsted St. Chicago 8, UI.

OFISO VALANDOS:

Plrmad., antrad., penktad. Ir
tattad. I vai. ryto Iki 4: to p.p.

Trečlad 8 ryto liti 18 vai., 
Ketvlrtad. 8 vai. Iki t vai. vak.

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugu
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TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVIŲ 
AUGIMAS

Taupymo beini rosiu idėją, 

atsinešė" ateiviai
padėtų savo nariams įsigyti na
mus, greitai iškilo ir kita svar-

.___ . .... I bi tų bendrovių nauda, būtent —Amerikos taupymo ir skoli-' * _ - • j•__ u j - /o , taupymas. Pamažu i bendrovesnimo bendroves (Savings and ... ^. . nranpta nruminpti nariaic ir tn-Loan Associations) savo pra
džią skaito nuo 1831 m. Phila- 
delphijos priemiestyje Frank- 
forde, Pa., įsteigtos ‘‘Oxford 
Provident Building Associa
tion”. ši bendrovė buvo organi
zuota anglų panašių bendrovių 
pavyzdžiu.
draugijos”
1781 metų

pradėta priiminėti nariais ir to 
kius asmenis, kurie jau turėjo 
nuosavus namus arba dėl kokių 
kitų priežasčių nebuvo reikalin
gi paskolų. Jų noras buvo tik 
taupyti pinigus ir gauti už tau
pomus pinigus dividendą. To
kiu būdu bendrovėse atsiradoAnglijoje “statybos , ._____ __  dvi grupes narių: taupytojai ir
skųĮintojai. Taupytojų sudėtus 
pinigus bendrovės paskolindavo 
tiems, kurie statydinosi ar pir
kosi namus. Šiais pagrindais 
tvarkomos bendrovės susilaukė 
daugiausia pasisekimo. Narių

buvo žinomos nuo 
Pradžioje taupymo 

bendrovės turėjo aprėžtą narių 
skaičių ir ribotą tikslą, būtent: 
padėti savo nariams įsigyti gy
venamuosius namus. Kiekvienas 
narys pasižadėdavo kas mėnesį

nų dolerių sumą. Taupymo ir 
skolinimo bendrovės tapo vienu 
svarbiausiu faktorium JAV fi
nansiniame pasaulyje. 19 milio- 
nų amerikiečių dabar savo taup
menas laiko taupymo ir-skolini
mo bendrovėse. Apie 6 milionai 
žmonių pasinaudojo bendrovių 
teikiamomis paskolomis na
mams įsigyti. Illinois valstybė
je daugiau kaip 50'r visų na
mams pirkti duodamų paskolų 
teikia taupymo ir skolinimo be n 
drovės.

Šiemet yra minima 125 metų 
sukaktis nuo pirmosios taupy
mo ir skolinimo bendrovės Ame 
rikoje įsteigimo. Taupymo ir 
skolinimo bendrovės, minėda- 
mos šią sukaktį, gali tikrai pa
sididžiuoti pasiektais rezulta
tais. Adolfas Baliūnas

P&J. JOKUBKA
'T. DEIMANTAI m LAIKROPCIA' 

1‘ardartnuu Ir Tulijnuu 
4077 S>j. Archer Avė.

Chicago 82, III. — Tel. LA 8-8617
Lietuvių Prekybos Namai

, , j . o j , • skaičius nebuvo ribojamas: kiekmokėti bendrovei po 3 dolerius,! . ,x x. J .vienas galėjo įstoti nariu ir tau
pyti. Be to taupytojui prirei-kol susidarys $500. Iš narių su

dėtųjų pinigų nustatytąja ei
le nariams buvo duodamos pa
skolos namams įsigyti. Kai visi 
nariai būdavo aprūpinti namais, 
bendrovė būdavo likviduojama.

Dar prieš šią oficialią taupy
mo ir skolinimo bendrovių pra
džią ateiviai iš kitų Europos 
kraštų, pvz. Vokietijos; Čekijos, 
Lenkijos ir Lietuvos organizavo 
savo tautiečių tarpe įvairaus po 
būdžio bendroves padėti vienas 
kitam statyti namus.

Statybos ir paskolų bendro
vių (Building and Loan Assn.) Į 
skaičius ypač smarkiai pradėjo 
augti, kai prasidėjo didelis Eu
ropos emigrantų antplūdis. 
1880 — 1900 metais į Ameriką 
kasmet atvykdavo milionai nau
jų ateivių. Gyventojų judėji
mas nuo seniau apgyventų At
lanto pakraščių į Vakarus dar 
labiau aštrino gyvenamųjų na
mų problemą. Į Ameriką atvyk 
stantieji ateiviai nerasdavo čia 
jau pastatytų namų, kaip tai 
būdavo senoje Europoje, kur 
ankstyvesnių generacijų buvo 
sukurti miestai ir kaimai. Rei
kalas turėti nuosavą pastogę ir 
buvo ta varomoji jėga, subūru
si milionus žmonių, daugiausia 
naujų ateivių, į statybos ir pa
skolų bendroves. 1900 metais 
Amerikoje jau buvo 5,356 sta
tybos ir paskolų bendrovės su 
149,500 narių ir $571,367,000 
turto.

kus pinigų, jis galėjo laisvai, be 
jokių varžymų juos atsiimti. 
1920 m. Amerikoje buvo 8,633 
statybos ir paskolų bendrovės 
su 4,964,000 narių ir $2,519,- 
915,000 turto. Kadangi bendro
vėse vis daugiau ryškėjo taupy
mo momentas, tad ir bendrovių 
įstatuose dažniau pradėta varto 
ti vardą Taupymo ir Skolinimo 1 
Bendrovė (Savings and Loan 
Assn.), vietoje buvusio pavadi
nimo — Building and Loan As- 
sociation.
Taupymo bendrovės tvirčiausiai 

atsilaikė prieš depresiją
1929 — 1933 metų laikotarpy 

Amerikos ūkį sukrėtusi depresi
ja buvo palietusi ir taupymo ir 
skolinimo bendroves. Nors tau
pytojai neturėjo pagrindo abe
joti savo taupmenų saugumu, 
nes taupymo bendrovės nesiver 
tė jokiomis spekuliacijomis, o

August Saldukas
Savings & Loan Association 

prezidentas

daugumos šių bendrovių likvida
cija buvo savanoriška, o dalis 
susijungė su kitomis bendrovė
mis. Galutiniame rezultate po 
depresijos, nors bendrovių skai
čius sumažėjo, bendrovės liko 
tvirtesnės ir pajėgesnės.

Taupymo ir skolinimo bendrovių 
didžiausi augimo metai

Depresijos metu patirti sun
kumai ir įgytas patyrimas pa
skatino federalinę valdžią pada
ryti pakeitimus taupymo ir sko
linimo bendrovių veiklą tvarkan 
čiuose įstatymuose. Viena svar
biausių naujovių, turėjusių di
džiausios įtakos į tolimesnį tau
pymo ir skolinimo bendrovių aui 
girną, buvo 1934 m. birželio 27 j 
d. įstatymu įvestas federalinis 
indėlių draudimas pradžioje ligi 
$5,00, o vėliau padidintas ligi 
$10,000. Šiuo įstatymu įsteigta 
Federal Savings and Loan Insu
rance Corporation kvalifikuoto
se bendrovėse, nežiūrint jų dy

SHRIMP & CHICKEN
CARRY-OUT 

Įsteigta prieš 8 metus 
Geriausias pasiūlymas.

South West miesto dalyje 
Telefonuokitc po 4:00 p. m.

RE 7-9117

MANKOWSKI PHARMACY
M. J. Mankowski, R. Ph. 

4500 So. Wood St., FR 6-6228
Pirkite pas mus vaistus, ku

riuos siunčiate į užsienį.

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

lt WOE8 ntotl«a — Banga 18»» 
MIIO PIRMAI). IKI PENKTAI! 

1:46 Iki »:80 vai. ryte 
9K8TAD 8:10 iki »:80' ryte 

PIRMA.DIENNIO vak. nuo T—8 v 
8KKAD. 8:30—8:89 ▼. r. lt etotle* 

WOP» — 14«n kil 
Chicago 2», III. HEmlock 4-2413 

7159 SO. MAPLEWOOD AVĖ.
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Telel. REpubtic 7-6S0S 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos Įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 

Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
M t i t o m 

<919 So. Paulina St 
PRospect 6-7960 

aiiuiinuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiiiiHii

pinigus investavo tik j nekilno- be. atit;nkančių ko
jamąjį turtą — gyvenamuosius .. 4. . . •
j bj ciios nustatytus reikalavimus, fnamus, tačiau panikos pagauti J ... .. .... i. . , i .. į pradėjo drausti visus indelius!/,nariai puolė g bendroves atsnm-i,. . r j i

Q|ZIP’Q SELF wl\l“ p SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBROOK 5-8202

ti savo indėlius. Kai dėl 1929 — 
1933 metų finansinės krizės dau 
giau kaip 9,000 bankų buvo pri
versti likviduotis ir juose žuvo 
$1,336,000,000 žmonių indėlių, 
tai taupymo ir skolinimo bend
rovėse sudėti pinigai praktiškai 
beveik nenukentėjo. Tiesa, de-

ligi $10,000. Tas federalinės vai 
džios agentūros draudimas su
teikė taupytojams didesnį pasi
tikėjimą savo indėlių saugumu 
ir paskatino juos plačiau nau
dotis taupymo ir skolinimo bend 
rovių patarnavimais. Nuo 1939 
metų kylanti JAV ekonominė ge

x , į rovė i” vėliau karo metu ir popresiios metu taupmenos bend- , ... • • ....r ikaro didesni uždarbiai prisidejerovese sumažėjo beveik 39. , .’!kt -innn *• t -4. to oon 1 Prie nepaprasto taupymo ir sku ... - ... ... i Nuo 1929 metais turėtų $8,829, f. . , r . . KTTaupymo reikšmes įskilimas I AAA 1AOO . . ,.. ... linimo bendrovių augimo. Ne1 • 1000,000 1938 metais liko tik , •* -v , L. i,T • • x , • i rr, • ir, • viena kita uk;o saka tame lai-Nors pirmosios statybos ir pa 1 $5,630,000,000. Taip pat likvi- . . j.- 4. i • j-j11 v J • 4. • J , J J • nnoe L . - . -• i kotarpyje neparodė tokio dide-skolų bendroves atsirado, kad davosi 2,286 bendroves, tačiau .. . .. . . ,___________________’_____________ ’____________ ’______ lio ir greito augimo, kaip tau-
' pymo ir skolinimo bendrovės. 

Per pastaruosius 10 metų žmo
nių laikomų pinigų kiekis tau
pymo ir skolinimo bendrovėse į 
padidėjo 5 kartus ir 1956 me-i 
tais pasiekė rekordinę 37 bilio-
Dvigubai sugeba! Pusiau kalba!'

Išrinkite RICIIARD STENGEL 

(J. S. Senatorium!

(Sk.)

Vyrai, apsirūpinkite savo apsirengimu !
Mes Jus aprengsime nuo galvos iki kojų. Dabar jau turime 

skyrių ir jaunuoliams, kuriuos galite ątsivesti drauge ir jie bus 
patenkinti puikiais rūbais už nebrangias kainas.

SPALIO-OCTOBER 18, 19, 20

BISUUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4:69
MARTELL or OOURVOIS1ER

THREE STAR COGNAC Fifth $4.98
CINZANO VERMOUTH

Sweet or Dry Fifth $1.39
GRAIN ALCOHOL. 190 Proof

USP Fifth. $4-89
KIJAFA MINE Fifth $ 1.69'
MARQUITA IJfPORTED PORT WINE Fifth $1.29
ASSORTED GERMAN WINES Fifth $1.59
CHAMPAGNE OR SPARKLING

BURGUNDY New York State Fifth $1.98
FLORA DELLE ALPI CORDIAL $5-2S
CAFE LIQUEUR (Coffee Lkjueur) Fifth $3-79 

•j... fr

DUODAME KREDITAN 
BE ATSKIRO 

PRIMOKSIMO.

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

Apsilankykite pas mvs šian
dien!

INSURED
-UPTO-

M
U
T
U
n

H. SEI(iA\
BOBAI, SKRYBĖLES, BATAI IR KITI REIKMTNYS VYRAMS

4622 South Ashland Avenue Tel. YArds 7-1272
CHICAGO 8. ILLINOIS

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

A -’ifr n"~"

iS'L Ii

FEDERAL
SAVINGS

Chartcred * SupervUeil 
by the U. S. Government

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• Įsteigta Chiergoję 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karus, 

ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 

savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau

pytą dolerį.

• Augštug dividendus išmokėjo visada be per- 

gtojimo.

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne

šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia važinėti.

Juos galite pasiųsti paštu.

Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN I

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III. 
Phont VI 7-T747

JOHN J. KA2ANAUSKAS, Fra.

Ohartored ir 8np«m>«d hy the United States Oorsnuneat
Įstaigos VALANDOS: Kasdiea nuo B-toi ryto iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadieniais ano 8-toe valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. Treėiedieniaia visai aeatidaroma

---------

Prekės naujos - be brokų - žymiausių 
Amerikos firmų. Kainos žemiausios Chi- 
cagbje. - Išmokėjimai 3 metams. - Klienty 
s-tos neparduodamos Finansų Kompanijom.

TELEVIZIJOS 57 METŲ
Po $140.00 parduodamos TV 17 colių, pas ,mus tik $99.00 
Po $250.00 parduodamos TV 57 metų, 22 colių dydžio,

mahagony ar ąžuolo tik .............................................. .$169.00
Po $350 parduodamos TV, BOA, Zenith, Dūmon t, Ad-

miral, General Electric ir kitų, pas mus .............. $249.00
Phonografai — ratlio aparatai vietos ir importuoti iš Vo

kietijos nuo  .............................................................. $15.00—$99.00/
★

ŠILDYMUI GAZO IR ALYVOS PEČIAI
2-jų kambarių gazo pečiai pas mus tik .................................$69.00
2-jų kambarių alyviniai pečiai geriausių firmų .................$69.00
Virimui porcelano pečius pas mus tik ................................$89.00
Siegler, Moore gazo pečiai nuo 1—5 kambarių, už žemiau

sias kainas mieste, nuo ............................... .’......................$90.00

★

VIRTUVĖMS STALAI
Po $79.00 parduodami 5 dalių virtuvei stalai, su formica..........

viršumi, pas mus tik ............................................................$39.00
Po $99.00 parduodami 5 dalių virtuvių setai įvairių spalių... ... 

pas mus tik ................................................... .............................$59.00
Po $140.00 parduodami 7 dalių virtuvei (formica) setai..........

pas mus be užprašymo tik ................... <..........................$99.00
Metalinės virtuvėms spintos tiktai ........... .".............................$12.00
Linoleum 9x12 įvairių spalvų tiktai ........................................ $6.50
Šaldytuvai Westinghouse, Norge, Admiral nuo ................ $169.00

★

MIEGAGŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
2- jų dalių miegamojo baldai parduodami po $99.00, pas......

mus be užprašymo nuo tik...................................................$79.00
3- jų dalių ąžuolo miegamieji parduodami po $200.00, pas......

mus tiktai ............................................................... .................. $149.00
4- jų dalių raudono medžio, ąžuolo ar riešuto, 57 metų sti

liaus, pas mus  ...................................................................... $249.00
Už $500.00 parduodami 6 dalių miegamieji Brazilijos rau

donmedžio, pas mus....................................................... ....$375.00
Matracai visų dydžių vatiniai....................................................$12.00
Matracai Simons ir kitų firmų tik ............. ............................$29.00
Matracai ortopediniai ligoniams ..................................................$49.00

★

SVEČIŲ KAMBARIŲ BALD.AI
Po $150.00 parduodami penkių dalių miegamų sofa, kėdė

ir tumba, dvi pagalvės, tiktai ............................. ............ $99.00
Po $250.00 siūlomi 3-jų dalių puikūs svečių kambario vil

nos ar nylon baldai, pas mus tik ........... ................$200.00
Po $406.00 trijų dalių nylon ar vilnos baldai, garantuoti..........

20 metų, pas mus tik ........... .. .......... ...............................$320.00
Po $49.00, 9x12 kilimai vilna su nylon, tik ........................ $39.00
Po $69.00, 9x12 siūlomi vilnoniai su nylonu kilimai, mū

sų kaina.................... .. ....................................... ..........................$55.00
Po $150.00 siūlomi 9x12 vilnoniai kilimai, puikiausių spal

vų Bigellou, A. S(mith, Magee, vilnonius, padėklai
(pads) dovanai, tik ................................. .............................$99.00

Po $39.00 siūlomos su stiklais knygom spintos, pas mus $29.00 
Po $59.00 siūlomos knygų spintos su šlifuotu stumdomu

stiklu, tik....................................................................................... $39.00
Po $49.00 rašomieji stalai, ąžuolo ar raudono medžio —

pas mus tiktai............................................................................$39.00★
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI

7 dalių vai tūnojo kambario ąžuolo baldai tik .....................$99.00
8 dalių puiaiausi riešuto, ąžuolo, ar raudono medžio bal

dai, pas mus ............................................................................$250.00
9 dalių moderniausi valgomieji 16 asmenų ....................... $100.00
Dulkių siurbliai, vaikams baldai, metalinės lovos,, įvai

riausios lempos ir daug kitų prekių.
šimtai ir tūkstančiai prekių laukia Jūsų apžiūrėjimo mūsų mo

derniai įrengtos 15,000 kvadratinių pėdų įmonėje.
IŠMOKĖJIMAI IKI 3-JŲ METŲ 

SEKMADIENIĄI NESKAITOME TAKSŲ

Visais prekybos reikalais Valdybos Pirmininkas
......... A. GINTNERIS

kreiptis į Įmones Vedeją Sekretorius
JUSTA LIEPONĮ. ED. RUDAITIS

FIRNITUREITOER, INC.
3222-24-26 South Halsted Street

TEL. — VICTORY 2-4226

ĮMONE ATIDARYTA:

Pirm., Ketvirtad............................................ ................................................................ 9—6:30
Kitom Dienom:............................................................................................................... 9—6.00

Sekmadieniais: ............................................................................... 10—5 valandos
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Detroit, Mich.
(Atkelta iš 4 pusi.)

k> užsiregistruoti, pranešdami 
konkursui pasirinktą žanrą ir 
atliekamų dalykų pavadinimus 
iki š. m. spalio m?n. 28 d. “Ne
ringos" knygyne, 1906 25-ta g- 
vė, Detroitas 16. Mich., telef. 
TA 6-7134.

Lapkričio mėn. 4 d. “Hispa- 
nos Unidos” mažoje salėje jury 
komisija atrinks tris geriausius 
iš kiekvieno žanro bei grupės, 
kurie dalyvaus galutiniame kon 
kurse, kuris įvyks š. m. lapkri
čio mėn. 11 d. 4 vai. po pietų 
“Hispanos Unidos” didžiojoje 
salėje, jaunimo vakaro metu. 
Čia bus atrenkami I, II ir III 
vietos laimėtojai ir jiems bus 
įteiktos dovanos.

To programos, kurioje be kon 
kurso finalistų pasirodys ir lie
tuviškas jaunimas, bus jaunimo 
pasilinksminimas — šokiai ir 
veiks jiems specialiai pritaiky
tas bufetas. Jaunuoliams ir jau
nuolėms iki 18 metų amžiaus 
įėjimas nemokamas.'Į jaunimo 
vakarą-konkursą kviečiami ap
silankyti ir vyresnieji, kuriems 
įėjimas tik 75 centai. V. Katkus

PROGA GAUTI DARBA 

WKSTKKN ELECTRIC

Mes norime Jums patarti, 
kad jieškoflami darbo Jūs pir
mučiausiai užeitumėte į Wes- 
tern Electric. Jie turi didelį pa
sirinkimą darbų vyrams ir mo
terims. Vyrams — profesijos 
ir prekybos srityje arba bend
ram fabriko darbui, pusiau pri
tyrusioms ir mokiniams Mote
rims — daugybė įstaigos (ofi
so) darbų, bei profesijos ir pre
kybos srities. Jus priims grei
tai ir mandagiai.

Rcmkile dien. Draugi
PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama batų taisymo dirb
tuvė su moderniškiausiom mašinom. 
Neaugšta kaina.

4412 So; California Avė.

IMPORTUOTI VOKIŠKI RADIO 
APARATAI

(AM—FM All-Wave Hi-Fi
BLAUPUNKT DISTRIBUTORS 

PETER P. RINKUS, Ine.
\Vliolesale Distrib. (Urmo prekvba)

2601 W. 63rd St. WA 5-2350-1

KSIAZEK’S PHARMACY 
2600 W. 47 St. LA 3-1118 

Edward A. Ksiazek, R. Ph.
“Mes pristatome išpildytus recep
tus (prescriptions) ”, Turime viską 
kūdikiams. Pirkite pas mus vais
tus siuntimui j užjūrį.

KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 
IR NESENSTA 

Tai Juozo Švaisto

IBKH®
Šioje knygoje gražios mūsų žmonių 

pasakos, su pavelksl&ls. Jas mielai 
skaito ir suaugę ir jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. Ii 
viso 73 pasakos. Kaina $2.60. Pla
tintojams didelfi nuolaida.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

"DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškomas Einilijonas Kolakau-

skas, kilęs iš Putvinskių kaimo, Kal
tinėnų vaisė. Svarbios žinios. Alsi- 
liepti: Bruno Ogilvia, ,‘137-1 ••T” St, 
Omaha 7, Nebr.

Iš Lietuvos pajieškomi: Buitis 
Kastantas, s. Mykolo, anksčiau 
gyvenęs Detroite; Strazdas Juo
zas, s. Prano, gyvenęs Bremene; 
Vapšienė iš Salako paieško Ba
ltinio Juozo ir Baliūno Vito, s. 
Jono. Anksčiau jie gyveno Ne\v 
Yorke. Juos pačius atsiliepti ar
ba kas žino pranešti: P. Leonas, 
2735 W. 71st St., Chioago 29, III.'

Joną; Domantas, gyvenantis 98 
Ilarrison Str., \Vorcester 4, Mass., 
prašo atsiliepti Maurutienę, kilusią 
iš Vilkaviškio miesto. Pas mano via 
atėjęs laiškas iš jos sesers Olesės 
Naikuvienės.

I8NUOMU UJAMA

IŠNUOMOJAMAS 4 kiub. butas 
Brighton Parke.

Teirautis tel. VIrginia 7-8413
MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

j LIET. APDRAUDĖ AGENTŪRA
Visų rūfilų apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty 
bis patvirtintos kainos.

Prlei darydami apdrandas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 6-6671

INTERSTATE INSURANCE AGENOY 
• 108 S. Ashland Avė- Chicago 86, III

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,
{erai ir pigiai.

aukite DAnube 6-2793 nno • vai. 
ryto iki 7 vai. vakaro.

Tel. OLymplc 2-6121 nuo 6 vai. 
vakaro Iki 11 vai. vakaro.

ŠILDYMAS-
A. Stančiauskas instoliuoja vi

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

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

OLympic 2-6752

I. J ieškau Juozo Starkevičiaus iš 
Veiveriu, gyvenusio Toronto, Ca- 
nada. Jo ieško Jonas Skučas iš Si
biro.

II. J ieškau Stasės Zakčanskaitės. 
Dabar gyvena Toronto, Canada. 
194f—1948 inet. gyveno Kempten. 
Jos ieško giminės Juozas Petruševi
čius iš Sibiro. Malonėkite atsiliepti. 
A. Mikeliouis, 387 Sehool St., Atliol, 
Mass. USA.

ONA JUKNIS, gyv. Chicago je 
yra jieškoma pažįstamų iš Lietu
vos, Kelmės valsč. Kreiptis: Ona 
Žilionis, 986 E. 79 St., Cleveland 
3, Ohio.

Jieškoma Ksenija Boleekienė-Pet- 
kūnaitė, našlė, turi 2 suaugusius 
sūnus. Turiu žinių iš Edmundo Bo- 
leekio. Jos pačios, giminių arba ži
nančius prašau atsiliepti šiuo adre
su: V. Podbereekienė, 36 North 
Koad, Great Neek, X. Y.

We Specialize in Oil and Gas 
Conversions

VYTELIAMS HEATING 
and FUEL OIL 

3789 So. Archer Avė.
LA 3-9588

- Also Furnace Installation -

REAL ESTATE

RAVTNTNKAS PARDUODA 5 
kmb. mūr. namą. Rūsys. 2 kmb. pa
stogėje neužbaigti. Arti mokyklų. 
Išvažiuoja į Kaliforniją. Kaina pri
einama. 10200 S. Keeler, Oak Lawn, 
I1L

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

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J.- BACEVIČIUS 

“Varpas” Reni Estate
General Insurance, Notary Public 

5916 S. Westem Avė.
REp. 7-0880 arba HRm. 4-7085

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
RE A L ESTATE SEAL ĖSTATE

P LU M B I N G
Licenaed, bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas, 
laukite dabar. Kalbame lietnvi&ka) 

Tel. REpnblic 7-0844 

WAIbrook 5-8451

BUILDENG & REMODELENG

KIDS!
JOIN MY FIRE DEPARTMENT
As a member of my fire department, you 
will receive an inspector’s badge, a mem- 
bership card and a special inspector’s 
manual to belp you prevent fires. To be- 
come a member, just send me(
25<, your name and address.

flend your reęuest to:
SPARKY'S

FIRE DEPARTMENT 

Boston 1, Mass.
Sparky it o copynghted, nonprofit 
proįedof th« National Fira Frotcction 

A»»ociotion

VIKTORAS ŠIMAITIS 

General Contractor

Stato rezidencinius Ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4226 
arba rez. tel. BI 7-3310. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Butldera - Ineuraaea 

2737 West 43rd Street

iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiii

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4*5881 
llllllllllllllllllllllllllllUimillUlUllllllllb

'JllllllllllllllllllllllllllllllimillllllllllllllR  
| LIETUVIU STATYBOS = 

= BEIIDROVR S

MORAS
Butldera, Gen. Oontractors 
Atlieka planavimo ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų Įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki

6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus
TeL PRnaneet 8-2018
8800 SO. CAMPBELL A VU. 

Chicago 29. Illinois
tiililliilllllilllllliiillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

I

GAS RANGĖS, OIL, COAL 
& GAS HEATERS 

STOVĖS 0F ALL KINDS
New and Used

Repairs & Parts for Ali Makes

ENGLE W00D STOVE 
& REPAIR C0.

SALES • SERVICE 
HUdson 31220

7300 So. Ilalsted St.

Pirkite dabar prieš ilnn, 
įsIkranMvtl

Brlgliton Parke;
Mūr. 2 po 4, eentr. Slbl. angštaa 

skiepas, rami viela.
Mūr. 2 po 5 ir skiepe 3 kamb. 

ednlr. AilU. gazu, dld. skl„ arti mo
kyklos ir bužn., patraukli iftv.

Mūr. 7 Ir 4 kamb., dvig. sl^l., Švie
sūs kamb.

Mūr. 2 po 4, eentr. šilti., 3 autom, 
gar., kamp, sklypas.
Ga«e Parke:

Mūr. bung., 2 butai: 4 Ir 3 kb„ 
eentr. šild., $80 paj.j garažas.

Nauj. mūr. 2 po 5. 35 pfid. skly
pas, bus įrengtas už mėnesio.

I Mūr. 4 butai po 4 kamb., eentr. 
, šild. alyva, garažas, gera apylinkė.

MurųiieUe Parke:
Mūr. bung., 5 kamb., 2 mieg. Ir 

kamb. pastogėje, eentr. šild., gara
žas, arti susisiekimo.

Mūr. kamp. bung., C kamb., 
eentr. šild. gazu, garažas, luxus. Ne
brangiai.
Brlilgepnrte:

Med. 2 po 4, tik $7,000.
Mūr. 3 po C. tik $12,500.
Med. 2 po 4 ir 2. tik $8,000.
Biznio namai:
Med. 4 po 4, peė. šild., 150 paj., 

maži mokesčiai, $18,500.
Bizniai:

Taverna su visais įrengimais ir 
namu Brighton Parke.

I4iik. dirbt, ir brang, krautuvė: 
ideali vieta laikrodininkui. Pigiai.

Taverna su visais įreng. išnuomo
jama pigiai.

Su didelėm pajamom maisto krau
tuvė.

ŠIMAIČIAI
Realty, Butldera, Insurance 

2737 West 43 St

CUffside 4-2390

Pajamų namas Town of Ūke ko
lonijoj. 3 butai ir biznio įstaiga. 4 
mašinų garažas. Tik $12,500. J. šau
lys.

Baigiamas Matyti 2 butų namas 
Marųuette Parke. Visi įrengimai mo
derniški. Radiant šildymas gazu 
kiekvienam butui atskrai. Atvykite 
apžiūrėti ir įvertinti, jeigu norite 
įsigyti puikų namų Marąuette Par
ke. A. Rėklaitis.

Brighton Parke 2x4 ir 2 kamb. 
rūsyj. šildymas karštu vandeniu, ga
zu. Dvigubas garažas. Labai tvar
kingas, stiprus ir geras namas. 
$19.000. A. Sirutis.

Naujas 5 kamb. namas prie Mar- 
ųuette Parko. Gazo šildymas. Dvigu
bas garažas. 18,300.—.

Koselandiečinms puiki proga įsi
gyti geroj biznio gatvėj gerų tavernų 
su 2 butais. Patraukli kaina. A. 
Linas.

Puikus, mūr. pajamų namas Mar
ąuette Parke. 2 butui ir 2 bizniai su 
įrengimais skubiam pardavimui. 
Tuojau galima viskų užimti. Tinka 
ir dviem pirkėjams. $31,500. K. Juk- 
nis.

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

P LEONAS
REAL BSTATB

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

CICERO. $3,000 įmokėdami pirk- 
site 6 kamb. rezidenciją. Apylin
kėje 56th ir 22nd St. Karštu 
vand. alyva šild. Pilnas rūsys. 2 
aut. garažas. Tuoj užimti. $14.- 
900. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd„ BIshop 2-2162. ,

Pirkdami sutaupysite 
Ir pu rituodami uždirb
site per šių. įstaigų.
AL. budrf.ckas 

REALTY 
4081 Archer Avr. (prie 

Californljos g-vės) 
I.A fu y eite 3-3384

HELP WANT‘ED — VYRAI

AUTOMATIC SCREVV MACHINE
Aeme, Gridley, also Brown 

and Rharpe.
TOP Wages _ aji Benefits. 

PERFECTION SCREVV 
PRODUCTS 

2847 VV. 47th Plaee

HELP VVANTED VYRAI

PR ESAM AN. Thompson Plateli. ' 
Šiek liek reikalinvns patyrimas. Pa
stovus darbas. Gera proga pažan
gai padaryti.

SUPERIOR OASKET CO.
1459 W. 69 Street 
WAlbrook 5-4200

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSLRANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 VVest 51 St 
VVAlbrook 5-5030 

PRoepect 8-3579 (vak- Ir sekraad.)

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamų turtų per mano įstaigų. 
Naudokitės mane teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS 

REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-6232

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2000 W. 5»th St. Tel. Prospect 8-5454

GAGE PARKE
Mūidnis su rūsiu ir šildymu. 2 po 

6 kamb. Mūrinis garažas.
Mūrinis — 2 po 4 kamb. ir 2 po 

5 kamb. Centrinis šildymas. Kaina 
$38,000.00.

BRIGHTON PARKE
Maisto produktų krautuvė, ir 5

kamb. butas, kampiniame name. Pi
giai.

Medinis — 414 ir 4 kamb. Rūsys. 
Cėntr. šildymas alyva. Garažas. Kai
na $1 5,000.00.
KITUR

8 butų mūrinis, su eentr. šild. 
alyva. $7,500.00 metinių pajamų. 
Kaina $29,000.00.

Naujas 8 butų mūrinis ant pla
taus kampinio sklypo. Parduodamas 
už 7 ti karto metiniu pajamų.

VENTA
REAL ESTATE 

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

HELP WANTED — VYRAI

WAREHOUSE MEN
Good Permanent Positions for 

the right men. Good future. Ali 
Company Benefits. No Phone 
calls. Report for Intervievv to 
Mr. Lee Masters.

CHAMPION SCREW CO.
2039 W. Jaekson Blvd.

SIUVĖJAS _ BUSHELMAN
Turime puikų darbą prityrusiam 
vyrui mūsų rūbų taisymo (alter- 
ation) skyriuje. Geras susisieki
mas, pastovus (apskritus metus) 
darbas, mokami visi priklausą 
tarnautojams priedai.

RAYMOND LEVINE 
340 E. Kemsington Avė.
Tel. COmmodore 4-4800

HELP WANTED — MALĖ

JUNIOR ENGINEERS
DRAFTSMEN & CHECKERS

FLUID AND MECHANICAL BACKGROUND ESSENTIAL
RESVMES WEI,COMED FROM YOVNG MEN DESTRTNG 

EXPERIENCE AND A GOOD FUTURE.
WE ARE PIONEERS IN OXYGEN REGUDATOR FIEI.D 

PERTA1NIG TO HIGH AT.T1TUDE FLYING. 
INCEUDE IN YOUR I.ETTER YOUR INTERESTR, 
BACKGROUND AND OTHER PERTINENT ITEMS. 

AI.SO WE WEECOME LETTERS FROM MEN 
RETVVEEN THE AGES OF 45 AND 55.

1F YOU CANNOT APPLY IN PERSON 
IVRITE, ČADU OR WIRE

ARO EQUIPMENT CORP.
2700 E. 79th ST., CLEVELAND, OHIO

Statomo
NAMUS IR
GARAŽUS

Ir atliekame vlaus statybos Ir per
tvarkymo (remodellng) darbus.

MASTER BUILDERS
General Contractlng Co.

(Sav. V. Sodeika Ir J. Skorvbskaa) 
1600 8. 48TH CT.. CICERO 60, ILŲ 
Tel. OUymnie 2-7881: TO S-423A

AUTOMOBlDEt* — TKCOM 
Automobiliai —- SunkveilinUU

VIKTORO K O 2 I C O 8 
lloturiika gaaoltnn atotla ir auto 

taiaymaa
štilakami motoro remontai, lyginimo 
lalymo darbai Ir keičiamo* dalya

CRLL-ME-MOTORS C0.
,6760 8. WE8TERN AVĖ. PR 6-6666

PROFIT SHARING JOBS 
PRECISION GRINDERS 

TDRRET LATHE OPERRTORS
— ALSO —

EXPEDITOR and STOCK CLERK
Good starting pav, steody work with overtime. Fully p«id hospital 
and Ii fe insurance, plūs many otlier benefits including profit sharing. 
Opportunity for advancement.

Call SEeley 3-1643

AUTOMATIC SCREW MACHINE
TRAINEES
1ST AND 2D SHIFTS

Have You Reached a Dead-end on Your Present Job? Are You 
Undiecided ebrut Your Future? We Have the Answer to 
Your Problem! The Opportunity to Leam a Faat Rising Trade 
that Offers Security, Good Pay and Advancement.
If You are Between the Ages of 18 to 26, a TechnicaJ, H. S. 
Grad, with some Maehine Shop Background, Come in and Dis- 
cu8s the Excellent Passibilities Available to You.

INTERNATIONAL REGISTER
924 N. MarHhfield TAylor 9-2531

Intervlew Monday thru Frlday. 8:00 A.M. thru 4:45 P.M. 
Saturday — 8:00 A.M. to 12:00 P.M.-

ANALYZERS
ASSEMBLERS
PHASERS
TROUBLE SHOOTERS

Augščiausias atlyginimas. 
Gausūs priedai.

Nemokama apdrauda. 
Pastovus darbas.

Kreipkitės

HALLICRAFTERS C0. 
4400 W. 45 SI.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

^2

r^=

Reikalingas duonos išvežiuotojas 
REAL RYE BREAD BAKERY. 

LAfayette 3-6927

ASSEMBLERS
SOLDERERS
WIRERS

Augščiausias atlyginimas.
Gausūs priedai. Nemokama 
apdrauda. Pastovus darbas.
Puikiausios darbo sąlygos.
Kreipkitės j personalinį skyrių

HALLICRAFTERS C0. 
4400 W. 45 St.____

PLATINKITE “DRAUGĄ”
HELP WANTED — MALĖ

PORTERS AND 
RECEIVING CLERKS

Leading women's fashion store, 

good salary, good advancement.

APPLY

ROBINSON’S
HILLSIDE

SHOPPING CENTER
(Wolf Road at Congress St. Expressway)

HELP VVANTED — FEMALE

MAIDS 8C PRESSERS
Leading women's fashion store, 

good salary, good advancement.

APPLY

ROBINSON’S
HILLSIDE

SHOPPING CENTER
(Wolf Road at Congress St. Expressway)

SALES GIRLS 
CASHIERS

Leading women's fashion store, 

good salary, good advancement.

APPLY

ROBINSON’S
HILLSIDE

SHOPPING CENTER
(Wolf Road at Congress St. Expressway)

ATTENTION GIRLS!
The Salary is tops if you are good at your work. 
Immediate openings with a leading Bra Mfr. Firm. 

SECRETARIES BILLERS

TYPISTS CLERICAL
Some experience helpful or, will train good beginners. 

Congenial working conditions. 5 day week.
Many company benefits

Call 9 to 5 Mr. Rather WAbash 2-9374
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Detroitietes ir Detroitiečiai Chicagoje
Lietuvių Bendruomenės Det

roito apylinkė buvo įkurta tik 
prieš trejetą metų. Per tą lai
ką bendruomenės darbų apim
tis smarkiai išsiplėtė, narių pa
gausėjo. Apylinkės buvusių ir 
esančios valdybos rūpesčiu vei
kia dvi lietuviškos mokyklos — 
lituanistinė ir šeštadieninė. A- 
pylinkė rūpinasi į nelaimę pate
kusiais lietuviais, rengia įvai
rius parengimus lietuvybei pa
laikyti, žodžiu sakant: LB Det
roito apylinkės valdybai tenka 
didelė visuomeninė bei kultūri
nė našta.

Bet toji našta nebūtų sunki, 
jei mes visi šioje veikloje daly
vautume. Būti apylinkės nariu 
yra ir naudinga, ir gražu. To
dėl kiekvienas lietuvis, sulaukęs 
18 metų, turėtų įsirašyti bend
ruomenės nariu. LB apylinkės 
nariu tapti yra labai lengvos są 
lygos — įmokėjai tik vieną do
lerį ir jau esi pilnateisis narys. 
Būdamas mariu, teisėtai daly
vauji visuose susirinkimuose, 
kuriuose būna renkami vykdo
mieji organai. Čia yra gera pro
ga būti rinkėju ir renkamu. Su
sidaro puikios sąlygos padirbėti 
naudingą visuomeninį, kultūri
nį ir socialinį darbą. Plati dir
va pasireikšti iniciatyvai, nau
jiems sumanymams.

LB Detroito apylinkės valdy
ba maloniai kviečia detroitietes 
ir detroitiečius tapti apylinkės 
registruotais nariais.

Ta pačia proga valdyba kvie
čia esančius apylinkės narius,

kurie dar neįmokėjo nario mo
kesčio, jį įmokėti. O tai galima 
padaryti kiekivenu metu, kada 
tik sutinki valdybos narį, arba 
įdėk į voką vieną žaliuką, pažy-i 
mėdamas už ką ir kieno, ir pa-i 
siųsk valdybos kasininkei Lidi
jai Mingėlienei šiuo adresu: 153 
E. Parkhurst Str., Detroit 3, 
Mich. Tą patį gali padaryti ir 
naujieji nariai.

Būti bendruomenės — lietu
viškos šeimos — nariu yra ne 
tik naudinga, bet ir būtina, nes 
kovojame dėl mūsų krašto lais
vės, dėl tautos išvadavimo iš 
žiaurios vergijos ir kartu palai
kome tremtinių tarpe lietuvybės 
gyvybę. Jei mes visi dalyvau
sime bendruomeninėje veikloje, 
palaikysime tautinę drausmę ir 
mūsų darbų vaisiai bus žymiai 
gausesni ir veiksmingesni. Mū
sų įnašai žymiai padidės. Atsi
minkime, jog LB Centro Valdy
bos, kaip ir apylinkių valdybų, 
veikla remiasi tik surenkamo
mis lėšomis. Ypač tai svarbu 
Centro Valdybai, kuri neturi sa
vos apylinkės ir neturi pajamų. 
Įmokėdami nari0 mokestį, mes 
kartu remiame mūsų centrą, ku 
rio veiklos pajėgumas priklau
sys nuo įmokėtų įnašų. Tad ne
delsdami stoki mnariais, o įsto
ję ir dar nesumokėję nario mo
kesčio už šiuos metus, tuojau 
pasistenkime sumokėti ir tuo 
būdu sutvirtinsime savo kovos 
frontą.

LB Detroito Apyl. Valdyba

IŠ ATEITININKU 
GYVENIMO

(Atkelta iš 2 psl.) 
išsiuntinėjo visiems at-kams ka 
ledines atvirutes, kurias paruo
šė dail. B. Gedvilienė. 20 atvi
ručių kainuoja $2.50. Visi at- 
kai yra raginami pasinaudoti 
šia proga ir tuo pačiu paremti 
Ateitininkų Federacijos Valdy
bą. Atvirutes galima užsisakyti 
“Ateities” adresu.

— Putinamo stud. at-kių drau 
govės v-bon išrinktos D. Gied
raitytė (pirm.), L. Tumosaitė ir 
T. Ivaškaitė. Revizijos komisi- 
jon įeina K. Raščiūtė, D. Parei- 
gytė ir R. Durickaitė. Draugo
vei šiuo metu priklauso 9 stu
dentės at-kės.

— A. Kucinaitė (pirm.), J.
Bernotaitė ir R. Milaševičiūtė 
sudaro Putnamo moksleivių at- 
kių kuopos valdybą.

— Annhurst kolegijos, Put- 
nam, Conn., lietuvaičių Daina
vos Klubo valdybon įeina net 
trys stud. at-k'ės: D. Giedraity
tė, A. Kalvaitytė ir T. Ivaškai- 
tė. Klubo patarėju yra kun 
V. Cukuras, dėstąs lietuvių lite
ratūrą toje pačioje kolegijoje. 
Tenka pažymėti, kad T. Ivaš- 
kaitė yra savo klasės ir kole
gijos sodalicijos iždininkė. N. 
Umbrozaitė priklauso kolegijos 
laikraščio redakcijai, yra pami
nėta garbės sąraše ir praėju
siais mokslo metais gavo pagy
rimą už nepaprastą pasižymėji
mą matematikoje.

— S. Lūšys, A Kaladienė ir 
Arv. Barzduka* buvo ALRKF 
jubilėjinio kongreso Bostone 
darbo prezidiumo nariais.

— I’rof. A. Vasaitis sutiko 
organizuoti Bostono moksleivių 
at-kų apygardos štabą. Džiu
gu, kad atsiranda asmenų, ku
rie mielai padeda jauniausiems 
mūsų šeimos nariams.

— Kun. J. Steponaitis skaitė 
paskaitą Worcesterio sendrau
giu susirinkime, tema “Religi
jos vaidmuo tautos gyvenime”. 
Toje pat vietovėje moksleivių 
globėju yra A. Dainius.

— Kun. Alf. Lipnįūno kuopos 
moksleiviai at-kai šį sekmadienį 
(spalio 21 d.) renkasf susirinki
mam kuris įvyks po 10 vai. šv. 
mišių Tėvų Jėzuitų namuose,

5541 So. Paulina Str. Susirin
kimas bus ypatingai svarbus 
berniukams; kviečiame visus na 
rius dalyvauti. Valdyba

ŠATRIJA KVIEČIA

Viena veikliausių Chicagos 
studentų at-kų korporacijų Šat
rija spalio 27 d. (šeštadienį) 
ruošia metinę šventę. Šatrijie- 
čių valdyba kviečia visus akty
viuosius katalikus šioje šventėje 
dalyvauti.

Yra numatyta turininga ir.į- 
domi šventės programa. Iškil
mės bus pradėtos šeštadienį 10 
vai. ryto šv. mišiomis. Po to 
bus iškilmingas posėdis ir susi
pažinimas su korporacija.

Šventės vieta — Maria High 
School koplyčia ir žemutinė sa
lė (6727 So. California Avė.).

Vakare bus iškilminga vaka
rienė Sabre Ballroom (8900 W. 
95th Str., Oak Lawn, III.). Va
karienės metu bus programa, o 
po to šokiai, kuriems gros Br. 
Jonušo orkestras.

Visi korporacijos Šatrija bi
čiuliai, norintieji dalyvauti va
karienėje, bet dar neturį pakvie 
timų, yra kviečiami skubiai 

i kreiptis į Ireną Lozaitytę, 4632 
, S. Keating Avė., Chicago, III., te 
j lcf. LUdlow 5-2629.

Ten pat galima gauti ir dau- 
i giau žinių apie šventę. Š.

A. a. generalinio štabo pulk. 
Itn. Petras Žukas

Nuo širdies priepuolio spalio 
11 d. staigiai mirė generalinio 
štabo pulk. Itn. Petras Žukas, 
gyvenęs Chicagoje su savo duk
rele dailininke Rita. Spal o 13 
d. giminių, artimųjų ir ramo- 
vėnų palydėtas amžinam ilsėji- 
muisi.

A. a. Petras Žukas gimė 1898 
m. lapkričio 6 d. Suvainiškiu 
bažnytkaimy, Rokiškio apskr. 
Pradžios mokslą ėjo Suvainiš
kyje, gimnaziją lankė Rygoje ir 
baigė Maskvoje 1918 m. Baigęs 
tuoj grįžo Lietuvon. Stojo Lie
tuvos kariuomenėn. 1920 m. bai 
gė Karo Mokyklos III laidą, bu
vo pakeltas į pirmąjį karininko 
laipsnį ir paskirtas į artilerijąJ 
Iš Karo Mokyklos išvyko į fron
tą ir pateko į Širvintų ir Gied
raičių barą, kai čia vyko aršios 
kovos su lenkais. Viršininkai ir 
valdiniai matė jaunąjį leitenan
tą daug dirbantį ir uoliai einan
tį savo pareigas. Vėliau, kai ar
tilerijos dalinys, kuriame velio
nis tarnavo buvo perkeltas į 
Kauną, a. a. Petras Žukas lan
kė Vytauto Didžiojo universite
tą. Studijavo fiziką ir chemiją 
fizikos ir matematikos fakulte
te, tačiau baigti nesuspėjo. 1928 
metais buvo pasiųstas į Čeko
slovakiją tobulintis priešlėktu
vinės artilerijos kursuose. 1939 
m. baigė Vytauto Didžiojo Augš 
tąją Karo mokyklą, tapo gene
ralinio štabo karininku pulk. 
Įeit. laipsniu ir buvo paskirtas 
Lietuvos Šaulių Sąjungos štabo 
viršininku. Bolševikams 1940 
metais okupavus Lietuvą, Pet
rui Žukui atėjo ypač sunkusiai 
kai. Nė vienas karininkų nebu
vo tuo laiku taip terorizuoja
mas, kaip jis. Galop buvo atleis 
tas iš kariuėmenės, rugpjūčio 
mėn. areštuotas ir pasodintas 
į kalėjimą. Iš kalėjimo buvo pa
leistas po dviejų ar trijų mėne
sių visai netikėtai. Pastebėjęs, 
kad sekamas ir per patikimus

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILUS GELINYCIA
dariausios gėles dėl vestuvių, banke 
tų, laidotuvių ir kitų paouofilmų.

2448 \V1.ST BSRD STRECT 
TeL PRospect S-0M3S Ir PR 8-0854

asmenis sužinojęs, kad bus vėl 
suimtas, pabėgo į Vokietiją. Grį
žo į Lietuvą 1941 metais birže
lio mėn., kai prasidėjo karas. 
Grįžo drauge su vokiečių kariuo 
mene, perėjo Lietuvą iki Rygos, 
iš kur grįžo į Kauną, bet žmo
nos nerado — ji buvo išvežta į 
Rusiją, šaulių Sąjungos likvi
davimą, sąjungos narių areštus 
velionis labai pergyveno. Nuo
lat buvo susimąstęs, mažai kal

O
A. A.

JOKŪBAS
M.ALAŠKEVIČIU? (MALAS)
Gyveno 5238 S. Monitor Avė.

Mii-6 spalio 16 d., 1956, 1:05 
vai. ryto, sulaukęs 73 in. aniž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iŠ Vil
niaus apskričio.

Amerikoje išgyveno C0 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 dukterys: Gcncvive itook, jos 
vyras- Maynard, Bertha šaulin- 
skienė, jos vyras Steve; 2 sū
nūs: Josn'ph Malas, jo žmona 
Sophia, Sylvester; 7 anūkai; 2 
seserys ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstam i.

I’riklausč prie Lietuvių Kęs
tučio Pašalpos Klubo, Teisy
bės Mylėtojų D-jos, Šv. Vardo 
D-jos.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 6812 So. 
VVestern Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad., 
spalio 20 d., iš koplyčios 9:00 
vai. ryto bus atlydėtas į Gimi
mo P-lės švč. parapijos bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Pukteęys, sūnūs,
seserys ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius An
tanas Petkus. Tol. GKovehill 
6-2345.

bėdavo, nuolatinis rūpestis su
trumpino gyvenimą.

Kazys Ališausku:<

Patikslinimas
St. Barzduko pareiškime apie 

Lietuvių Bendruomenės kultūri
nę veiklą, išspausdintame rug
sėjo 29, pasitaikė pora spaudos 
klaidų: IV skilty apačioj duota 
“prisidėtų prie Lietuvos laisvės 
pagerinimo” (turi būti —

t
A. A.

VIKTORAS VAITKUS
Gyveno 2524 W. 69 St.
Tel. tVAlbrook 5-9729

Mirė spal. 17 d., 195(1, 10:05 
vai. ryto, sulaukęs 7 2* m. arnž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., Šimkaičių vaisė.

Amerikoje išgyveno 7 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Stasė, žentas Dr. Jonas 
Jurgilas, podukra Juze Bastie- 
nė, žentas Pranas, jų šeima i 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Priklausė prie šv. Vardo 
D-jos.

Kūnas bus pašarvotas po 
pietų Stepono Laekaiviez kop
lyčioje, 2424 W. 6 9 St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
spalio 20 d., iš koplyčios 10:00 
vai. ryto bus atlydėtas į Gimi
mo P-lės švenčiausios parapi
jos bažnyčių, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionies 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiami“ visus: 
gimines, draugus ir pažįstamu:, 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, žentai, 
dukra ir .kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Ste
ponas ljackavvicz. Tel. RKpub- 
lie 7-1213.

Jei tunte parduoti ar lžnuomo 
t.i, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimų gante perduot 
telefonu; Vlrgiuia 7-ttb4O.

V””//

a

pagerbimo), II skilty viršuj due 
ta “rūpi nepalikti mūsų jaunimo
tikrai gražiai dirbamo darbo jo j liaraa našta, įnag. linksnis).

vieno sunkiai te pakeliamą 
n a š t ą” (turi būti — tepake-

------------------------------------------:
LIETUVIŲ KĘSTUČIO PAŠALPOS KLUBAS

195G metų spalių (Oct.) 21. dienų Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted Str., duoda GRAŽŲ KONCERTĄ, kurį išpildo 
ALI C E S TE P HE N S dainininkės: sekstetas, duetai ir solo. Akom
panuoja G. Aleksiunaitė.

Brinką su savo grupe stato komedijų “Trys Laimingieji Tele
vizijoje”. Po programos šokiai, grojant Bruno Jonušo orkestrui.

Veiks bufetas ir staliukai. Durys atdaros nuo 3 vai. po pietą. 
Kviečiame visus lietuvius atsilankyti.

' KLUBO KOMISIJA
----------------  ... - ................... ..................'r

DRAPERIJA...
NEMOKAMAI ĮRENGIAME.
Pagaminami pagal užsakymą 

mūsų nuosavioje dirbtuvėje.

KILIMAI...
PAGARSĖJUSIŲ FIRMŲ
Kainos pagal susitarimą. Ne

mokamai apkainuojame jūsų 
namuose. Atvykstame su pa
vyzdžiais dieną ar vakare.
Visų plač. reklamuojamų firmų

BALDAI - LEMPOS
— LOVOS IR MATRACAI.
Pagaminami baldai pagal už

sakymą už fabriko kainas.

STAN LE Y’S 
FURNITURE

(Lietuvių Krautuvė)
Kur klientas atsiunčia savo I

CRANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkieuicz, prez.; E. R. Pietkicvvicz, sekr. ir advokatas
Mokame augštu* dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui

1 ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: plrmad. ir ketvirtad. nuo 9 Iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 0 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

A. A.

SIMONAS M. SKUDAS
Ilgus metus buvo Laidotuvių direktorium 18-toje kolonijoje.

, . Gyveno 718 VVest 18 St.
Mirė spalio 16 d., 1956 m., 2:30 vai. po pietų, sulau

kęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Rietavo1, parapijos, Jaupinių 

kaimo. Amerikoje išgyveno 65 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anelė, buv. Užu- 

balienė, posūnis Jonas Užubal,, jo žmona Birute, podukra 
Aldona Cherry, jos vyras Michael, podukra Estelle Reed, 
jos vyras Charles, posūnis Jonas Grigaliūnas, žmona ir jų 

’šaima. švogeris Žukauskas ir jo šeima; pusbrolis Skudas, 
gyv. De Kalb, III.; 7 anūkai ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Priklausė prie Šv. Antano D-jos, Brolių ir Seserų Su- 
sivienijmo D-jos, Rūtos D-jos, Kęstučio Pašalpos Klubo, Tei
sybės Mylėtojų D-jos.

Kūnas pašarvotas Petro Gurskio koplyčioje, 659 VVest 
18 Street.

Laidotuvės įvyks penktad., spalio 19 d., iš koplyčios 
9:15 vai. ryto bus atlydėtas') Dievo Apvaizdos parapijos baž
nyčią, kurinoje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų dus nulydėtas j Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę; žmona, pusfiniai, podukros, pusbrolis ir kili 
giminės.

Laidotuvių direktorius Petras Gurskis. Tel. SEely 3-5711.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. VVESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai GRovehilI 6*2345 arba

T0wnhall 3-2109

JOHNLEt'miKfS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS ‘

Ambulansų patam*- turime koplyčia*
vlmaa dieną ir nak- rtose Chicago* Ir

, tį, Reikale šaukit# Eoselando dalyse ir
mua. patarnaujame

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-3401

draugą”.
7026 So. Western Avė. 
Telef. PRospect 6*2254

Savininkas Stanley C. Tranas
A. A.

a; 659 West 18th STREET
PETRAS P. GURSKIS

Tel. SEeley 3-5711

Įvykdymas svarbu! Ne pažadai! 
Išrinkite vyrą. kuris darbuosis 
dėl jūsų!
Balsuokit už R1CIIARD STEN
GEI., į U. S. Senatorius!

(Siu)

PETRAS GAIDAUSKAS (Gaidas)
Gyveno 4330 So. California Avė. Tel. LAfayette 3-0440

Mirė spalio 16 d., 1956, 10:30 vai. vakare, sulaukęs 
pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskričio, Skaudvilės 
parapijos. Amerikoje išgyveno 49 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime mylinti žmona Veronik t 
(merg. p v. Mockela): 3 dukterys: Estelle McShea, žen
tas Dale, Ančia Kiauše, Valerie Vilūnas, žentas James; 
sūnų: David ir anūkės Valerie-Carol Vilūnas: švo-
geric Petras Mochela ir jo žmona Marijona; švogerka Ma
ri jon Gaidauskas ir jos šeima; sesers vaikai: Anui Vi- 
socki ir še:m i, Bernice VVilliams ir jos vyras Jack ir šei
ma, John Jonušas ir šeima. Joseph Jonušas; artima gimi
nė Mry Gaidauskas ir jos šeima ir daug kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų. •

Kūnas bus paširVotas 1:00 vai. iki pietų John F. Eudei- 
kio koplyčioje, 4330 So. California.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 20 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo P-lės 
švč. parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines.

Nuliūdę: žmona, dukterys, sūnus. eeMer* vaikai ir ki
ti giminės.

Laidotnvn.i direkt .L-h n F Eudeikis. Tel L V 3 0440

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riverside, IU. Tel. OLympic 2-5245

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

leonardas’fTbukauskaš
10821 8. MICHIOAN AVĖ. Tel. COmraodore 4-2228,

JURGIS F. RUOMIK
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-1138-11391

VASAITIS — BUTKUS
1416 S 50th AVĖ., CICERO, IU. Tel. OLyrapie 3-1603į

z_____ j—

1646 W. 46th STREET YArda 7-07811
STEpom 8 UCKAWICZ 

2424 W. STREET SRpnUi* 7-1213|

2314 W. PLACE YlrgMa I-OTOi

rtTskaitę dienr. Draugą ', duokite jį kitiems.



• OTBtRAITO MUOGAS, JHKAOO. It.fJNOS ' Ketvirtadienis, npi'bn n — zto
X Valerijonas Šimkus, sta-l 

tybos kontraktorius, Chicagos 
Lietuvių Futbolo Klubui paau
kojo 10 dol. Taip pat nemaža 
sporto draugų šiam klubui pa
aukojo mažesnėmis sumomis. 
Negalint jų visų čia išvardinti, 
mūsų futbolininkai dėkoja už

X Korp! Kęstutis »0 metii,aukas ‘r prašo toliau taip pat 
sukakties minėjimas praėjo la-)^ neužmiršti.
bai gražiai ir iškilmingai. Šven-j x Lietuvių Sporto Klubo 

teprasidėjo šv. mišiomis Auš- Neries tinklininkams, kaip irt 
ros Vartų parapijos bažnyčio-1 visiems kitiems, komandiniai1 
je už gyvus ir mirusius kęstu- laimėjusiems I-sias vietas per 
tiečius. Puikus korp. dvasios vi-sias Š. Amerikos Lietuvių 
vado kun. dr. Vytauto Bagda-j Sportines Žaidynes, bus įteik- 
navičiaus \ pamokslas pasiliks įos prisiminimui dovanos lap- 
visų dalyvių atmintyje ilgam Į kričio mėn. 10 d. klubo ruo 
laikui. Vakare įvyko banketas j gįarname vakare Lietuvių audė 
ištaigingoj Liudviko XVI sa- torijoje.
lėj, Shoreland’o viešbutyje

RINKLIAVA DEMOKRATŲ PARTIJAI

Demokratų knndidatas į prez. Stevenson, Libertyville, III., renka pini
gus demokratų partijai, priešrinkiminei kovai vesti. (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Atpažino užpuolėją

Chicagos policijos vadovybei 
suspendavo detektyvą ArthurĮ 
Taylor, 27 m. amžiaus, dviejų' 
vaikų tėvą, kurį atpažino 17

Banketo metu šeši kandidatai 
gavo jaunesniojo ir du tikrojo 
brolio spalvas. Žodžiu korpora
ciją sveikino: konsulas dr. P. 
Daužvardis, SAS dvasios va
das tėv. Kidykas, SJ, Gajos 
pirm. dr. Starkus, Ateitininkų

X Soplūe Barčus radijo 

programoje pirmadienio vaka
re 7 vai., spalio 22 d., tėviškės 
vaizdų skyriuje bus skaitoma 
apie gražiąją Nemuno šalį ir 
klausytojai išgirs kokiais ne
paprastai gražiais vaizdais ra-

sendraugių pirm. kun. Stašys, šytoja Petį onelė Orintaitė ap- 
Vytauto Klubo — J. Bičiūnas, rašo savo kampelį.
Akademikių skaučių — stud.Į x A. L. Mokytojų są-go« 

Martinaitytė, Liet. Stud. San- koncerte-baliuje spalio 6 d. 
taros stud. Narbutis, Giedros Western Ballroom salėje buvo 
E. Laučiūtė, Šatrijos — I. Lo-( neatsiimtos dovanos pagal 
zaitytė. Davusių pasižadėjimą! šiuos numerius: 10170, 10166
vardu kalbėjo J. Pabedinskas.j įr 10165. Turintieji šiuos nu-

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE , DANIJOJE

KAS KĄ IR KUR
— A. L. R. K. Federacijos mėne

sinis susirinkimas ivvks šio mėnesio 
IR dieną, ketvirtadienį, 7 vnl. 30 
min. vnknre Lietuvos Vvėių snlė.je. 
Susirinkime bus svarstoma: orane 
Šimas iš Federacijos Kongreso Bos
tone, Kristaus Karaliaus šventės ir 
kt. klausimai.

Visus Federacijos apskr, narius 
pritikime dalyvauti. Lietuviu kat. 
oi'L'uiiizuei.įas prašome atsiųsti savo 
nt stovus.

A. L. R. K. Federacijos Chicagos 
Apskrities Valdyba 

BUDRIKO RADIJO VALANDA

Kiekvienų ketvirtadienį Budriko 
radijo programoje iš stoties tVHFC, 
1450 kil. nuo fi iki 7 vai. mes gir
dim grožiu lietuviškų dainų ir mu
zikos. Tad pasiklausykite ir ši va
karą. Girdėsite visų visų mėgiamų 
dainininkų operos solistų Algirdų 
Brazi, kuris tikrai meisteriškai in
terpretuoja liaudies ir. klnsiškas 

, . . dainas, o Budriko valandos studi-
SlUl. Metams padidinant moky- jos orkestras palinksmins visus gra 
tojų algą po $300, tai pareika- muzikos kūriniais. Pnsiklnusv-
lautų $4,500 000 ir turbūt rei- kite- ” Pranešėjafl
ketų padidinti piliečių mokės-
čius švietimą reikalams. ----------------- -

Sunkus nusikaltėlio 
kelias

Zygmunt Swirski, 62 m. am
žiaus, teisiamas už nusikalti-

metų moksleivė, kurią jis buvo!™nS vaikus> nuėjęs į
užpuolęs. Mergaitei einant ties1*"""0 r!™,U prausykl,» skua- 

tuvo peiliuku persipjovė ran
kos gyslas, norėdamas nusižu-

— Kun. dr. Ant. Dcksnys,' — Danijos Lietuvių Bendruo gyba

Blackstone ir 74 gatve priva
žiavo žalias automobilis ir iš 

i jo išėjęs vyras, su mažais ūsiu
kais, pagriebęs ją už rankos 

1 traukėsi į mašiną. Kai ji ėmė 
rėkti, šis pagrasino revolveriu 
ir pats įšokęs į mašiną ją nu
sivežė. Tačiau vienas netoli 
buvusios gazolino .stoties tar
nautojas pastebėjo jo numerį. 
Buvo susekta, kad tai Tayloro 
mašina. Mergaitė jį atpažino. 
Jis buvo areštuotas, bet iki 
teismo paleistas už $2,500 už- 

1 statą. Kaimynai, patyrę apie 
jo žiaurų užpuolimą, grasino 
patys jį mirtim nubausti. Prie 
jo buto pastatyta policijos sar-

dyti. Jis buvo atrastas krau
juojąs ir išgelbėtas. Vėl užda
rytas į kalėjimą.

Mokytojai nori dar po $3

Chicagos Mokytojų sąjunga 
pasiryžusi prašyti, kad pen
kiolikai tūkstančių Chicagos 
miesto mokyklų mokytojų bū
tų pakelta alga po $30 mėne

savo sidabrinio kunigystės ju- 
bilėjaus proga išvykęs į Euro
pą, Olandijoje, Roterdamo mu- 
zėjuje turėjo progos prižiūrėti 
Rembrandto kūrinių. To di
džiojo tapytojo 350 m. gimimo 
sukaktį minint ruošiama plati

menė perrinko savo vadovybę 
Pirmininke perinkta A. Brič- Vis apie mylios dligscio 
kienė, sekretore — Eleonora namą

Bukšvytė - Hansen, o kasininke 
perrinkta A. Tamašauskienė.

Prieš kiek laiko Kopenhagoj 
lankėsi iš Vokietijos du Free

Korporacijai šiuo metu vado- merius prašomi atsiimti dova- Paroda ir renkami eksponatai! Europe Service direktoriai. Ak
vauja Pr. Povilaitis, T. Rudai-1 nag pas p Medušauskienę, 
tis ir M. Rimkus. | 4010 So. Maplevvood Avė. FR

X Lietuvos Vyčių Centro 6-3863.
valdyba, kaipo vienetas daly-l x Chicagos skautų ir skau- 
vavo Amerikos Lietuvių Fede-gįų stovyklavietės komitetas 
racijos 50 metų jubilėjaus sei-jg. m. lapkričio mėn. 17 d. Key- 
me, Boston, Mass. Valdybos j men’s Club salėse, 4711 West 
nariai: kun. A. Kontautas, dva-, Madison str. ruošia malonios 
sios vadas; VI. Cinikas, pirm.; nuotaikos vakarą-balių. Kvie- 

Jonas Stoškus, I timus platina skautų ir skau- 
M. Onaitis ir Ritai gįų tėvų komitetai. Pelnas ski

riamas stovyklavietės įrengi-
mams padaryti.

X Domininko Jurjono duktė 
Gailutė, kuri yra ištekėjusi už 
vet. gydytojo Tado Palionio, 
susilaukė pirmagimės dukters.

E. Daniels ir 
vicepirm.;
Pinkus, sekr.; Jonas Daniels, 
iždin.; L. Švelnis ir S. Onaitis, 
ritulo kom.; P. Grendelytė,
“Vyties” redak. Reikia pažy
mėti, kau virš šimtas vyčių 
dalyvavo seime jaunimo sek
cijoje ir pamaldose.

Domininkas Jurjonas, kuris 
X “Kovos metai dėl savosios sėkmingai veda biznį Bridge- 

spaudos” — taip bus pavadin- porte, 3251 So. Halsted str., 
tas kolektyvinis leidinys spau- džiaugiasi anūke. Palioniai gy-
dos laisvei paminėti, kurį lei-, vena Milwaukee, Wis. 
džia Lietuvių Bendruomenė,
Chicagos apygarda. Leidinyje x Brun0 Bak<'r>' kePa ne‘ik 
dalyvauja šie autoriai: K. J. duon’' kuri Y™ visų taip labai

mėgiama, bet taip pat ir įvai
rius pyragus ir tortus, kad 
palengvinus šeimininkėms, nes 
nereikės namie kepti, viską 
galės gauti Bruno kepykloje.

X šv. Kazimiero sesehų rė
mėjų draugija kviečia visus į 
“bingo-bunco” pramogą spalio 
21 dieną 2:30 p. p. Marijos 
Augštesniosios mokyklos pa
talpose, 6727 So. California 
avė.

X Sophie ir Augustą Barčus,

žinomos radijo programos ve
dėjus, jų vestuvinių sukaktu
vių proga, praėjusią savaitę 
labai daug kas sveikino žodžiu,

Avižonis, kun. V. Bagdanavi- 
čius, V. Biržiška, K. Čeginskas,
D. Lipčiutė-Augienė, J. Matu- 
sas, J. Prunskis, J. Sangaila,
V. Sruogienė ir V. Sirvydas.
Leidinio išleidimui talkininkau
ja Lietuviškos Knygos Klubas.

X Eleventh Str. Teatro salė 
(72 E. llth str.), kur spalio 
20 ir 21 dd. matysime Kana
rėlės vaidinimus, yra viena iš 
tinkamiausių teatriniams pa
statymams. Vietos numeruo
tos, todėl biletus patartina įsi
gyti iš anksto pas platintojus:
J. Karvelį, 3322 S. Halsted st.,
Marginiuose, 2511 W. 69th st., 
ir A. Vasiliausko krautuvėje, j laiškais, telegramomis ir kam-
1343 So. 49th Avė.

I
X Kazys Pabedinskas, teks

tilės pramonininkas, neseniai 
atvykęs iš Alžiro, praeitą sek
madienį dalyvavo Kęstučio 
korporacijos 30 metų sukaktu
vių šventėje. Ta pačia proga 
jo sūnus Jonas buvo pakeltas 
tikruoju korporacijos nariu.
K. Pabedinskas tiria galimy
bes įsikurti savo srityje Ame
rikoje.

X Buvę 7-to pulko kariai,

vietoj vainiko ant a. a. Jono 
Petrulio kapo suaukojo 60 dol. 
ir už juos pasiuntė siuntinį jo 
seseriai, esančiai už geležinės 
uždangos.

X Stasei Bartkutei-Stonie- 

nel, Tadaušo dukrai, yra laiš
kas nuo Zofijos Barkienės, Bo
nifaco dukters. Kreiptis į 
Draugo administraciją.

Balsuokite už progresą! 

Išrinkite RICHARD STENGEL

L. S. Senatorium!
(MM

bariai gėlėse skendėjo.

iš viso pasaulio. Karo metu 
Rotterdamas buvo nemažai 
bombarduotas, bet dabar gra
žiai atsistatęs.

— Prof. Stasio Šalkauskio 

15 m. .mirties sukaktis minima 
š. m. gruodžio mėn. 4 d. Jo 
vardas surištas su laisvosios 
Lietuvos mokslo ugdymu, kul
tūrinio gyvenimo problemų kė
limu ir lietuviškojo jaunimo 
auklėjimu. Ateities redakcija, 
norėdama patirti, kiek prof. 
St. Šalkauskio vardas, jo raš
tai ir mintys yra pažįstamos 
tremtyje augančiam jaunimui, 
išsiuntinėjo 100 skaitytojų an
ketas su parinktais klausimais.

— Mirė dr. Colney-Aukšti- 

kalnis spalio 17 d., porą savai
čių pasirgęs, Waterbury, Conn., 
mirė veiklus lietuvis dr. 
Motiejus Colney-Aukštikalnis. 
Spalio 20 d. po pamaldų šv. 
Juozapo parapijos bažnyčioje 
kūnas bus nulydėtas į Kalva
rijos kapines.

— Antanas Povilaitis mirė 

1949 m. birželio 7 d., Lietuvo
je, Dotamų km., Gražiškių 
valse., Vilkaviškio apskr.

BELGIJOJ
— Pulk. Lanskoronskio sū

nus Bronislovas Lanskorons- 
kis, baigęs Belgijoje pramonės 
inžinieriaus studijas, buvo ga
vęs amerikiečių stipendiją ir 

i studijas gilino Californijos un- 
te.’ Ten gavo ekonomijos mok
slų magistro laipsnį. Aplankęs 
tėvus Paryžiuje, grįžo į Brues- 
selį ir ten tarnaus.

ITALIJOJE
— Lietuviai kd. jaunių IX 

kongrese. Rugsėjo mėn. 20—23 
d. d. Italijoje Castlglioncello 
(Livorno) .mieste įvyko IX-tas 
metinis Tarptautinės Jaunųjų 
Krikščionių Demokratų Unijos 
kongresas. Kongreso tema: 
“Techniškai ir ekonomiškai at
silikę pasaulio kraštai”. Be šios

tualiaisiais reikalais su jais 
kalbėjo Danijos LB pifmininkė 
ir Danijos lietuvių Balfo įgalio
tinis. Vienas iš svečių pasižadė 
jo pasirūpinti, kad Vokietijos 
lietuviai galėtų nuvykti į Ko
penhagą ir suruošti koncertą. 
Tai vietos lietuviams sudarytų 
didelę staigmeną, nes jie gyve
na gana izoliuotai ir trokšta gy 
vesnio sąlyčio su savo tautie
čiais. (E.)

Architektas Frank Lloyd 
Wright spaudoje ir specialiuo
se posėdžiuose vis gina savo 
planą — pastatyti mylios augš- 
tumo rūmus, kurie turėtų 528

si,329,792 universitetui

Loyolos universitetas nuo 
liepos mėn. 1 d. gavo aukų 
$1,329,792. Studentai, baigę 
teisių studijas tame universite
te ir dabar turį darbus ir tar
nybas, dvejus metus prieš nu
statytą terminą baigia sukelti 
$250,000 statybai naujų teisės

Chicagoje.
Įdomus vakaras

Šv. Kazimiero Seserų Rėmėją 
žaidi-

Skelbkitės “Drauge”!

X Dr. Laimutė Griniutė-

Glemžienė, žinoma ausų, nosies, 
gerklės ir akių ligų specialistė, 
šią savaitę dalyvauja šios sri
ties gydytojų bei chirurgų su
važiavime, kuris vyksta Chica
goje.

X Elenai Gilvidienei, Anta
no dukt., yra Drauge laiškas temos, buvo svarstomos aktua- 
nuo sesers. liausios politinės problemos, ku

rių tarpe ir pavergtųjų tautų 
dabartinė padėtis.

Kodėl Šokėjoms ncdpsisukd Kongrese dalyvavo: Austri- 
galva? jos, Belgijos, Čekoslovakijos,

Akių, ausų, nosių ir gerklės Italijos, Ispanijos, Jugoslavi- 
specialistai savo suvažiavime , jos, Latvijos, Lenkijos, Liuksen 
Palmer viešbuty, Chicagoje, | burgo, Olandijos, Prancūzijos, 
išgirdo dr. Kurt Tschiassny aiš- j Saaro, San-Marino, Šveicarijos, 
kinimą, kodėl besisukančioms Rumunijos, Venecuelos, Veng- 
balerinoms nesusisuka galva, rijos ir Vokietijos krikščionių 
Jisai atkreipė klausytojų dė- demokratų jaunimo atstovai, 
mesį, kad balerinos pirma Lietuvių delegaciją sudarė: A. 
staigiai pasuka galvą, kuri Venskus, A. Žemaitis, M. Mace 
momentą pasilieka vietoje, kol (vičiūtė ir L. Pabedinskas. (E.)
visas kūnas pasisuka. Tas skubiai parduodama LIKERIŲ 
stabtelėjimas padeda joms iš- KRAUTUVE SU BARU. Gerai 
laikyt, pusiausvyrą ir išsisau- :elninU, b,wl, „el UnMJe Po
goti nuo svaigulio. » iNtaraoaaa t-Hin#

augštus. Tai būtų aštuntasis a rarn^’ kurie išaugs
pasaulio stebuklas. Architek- ' p>earson, Chicagoje. 
tas tvirtina, kad tokio pastato
sukūrimas esąs galimas kaip 
finansiniu, taip ir architektū
riniu atžvilgiu. Apie tai jisai 
kalbėjo Chicagoje, Sherman 
viešbutyje, spaudos konferen
cijoje. Tame name galėtų ap
sigyventi 130,000 nuomininkų.
Požemiuose būtų vietos pasta
tyti 20,000 automobilių. Tokio 
dangoraižio pastatymas kai
nuotų apie $100,000,000.

50 kartų perrašys 

Dievo įsakymus

Trylika jaunuolių Auroroje 
nubausti ypatingu būdu: sep
tyni buvo sugauti bedaužant 
gatvių šviesas ir jie turės 50

Draugijos “Kauliukų’ 
vadinamais “Kauliukais . Abie- 
21 d., 2:30 vai. popiet Marijos 
augštesn. mokyklos patalpose. 

' Rėmėjos yra pasiruošusios jus 
gražiai priimti. Galėsite žaisti 
“Bingo” arba “Bunco”. Abie
juose žaidimuose bus progų lai
mėti gražių dovanų. “Door Pri- 
zes” bus gausiai duodama. Tą 
dieną taip pat bus jau iš anksto 
išplatintų knygelių laimėtojų su 
radimas. Žaidimą baigus, rė
mėjos pavaišins jus skaniais už
kandžiais.

Atsivesk draugus ir pažįsta
mus. Jūsų dalyvavimas įrodys,

kartų perrašvti Dešimtį Dievo kad vertinate šv- Kazimiero se
serų darbą ir jį noriai remiate. 

Įėjimas iš Marąuette Road.
Šv. Kazimiero Rėmėjų Dr-jos

Pirkit Apsaugos Bonus! \kymus

įsakymų. Jiems buvo duota 
pasirinkti ši bausmė, arba — 
kariška .mankšta. Berniukai 
pasirinko perrašinėti Dievo įsą-

Centro V-ba ir Rengimo K-ja

SKAITYKITE "DRAUGĄ”
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To be

End this drudgery 
with an Electric dryer....the kind that’s

fully automatic, fume-free, fast and thrifty!
Mūsų draugas jos elektrini 
džiovintuvą vadina “automatic 
sunshiiie” todėl, kad elektros 
šilima yra šviesi ir spinduliuo
janti.

Jūs galite plauti kada jūs 
norite ir būti tikri jūsų dra
bužiai kiekvieną kartą išdžius 
minkštai, saldžiai kvepiantys. 
Be smalkių bei rūsio kvajm.

Visi elektriniai džiovintuvai

yra pilnai automatiški ir duo
da sausiausį karštį. Jūs galite 
išdžiovinti daugybę kartūno 
baltinių per 25 ir 30 min., tam 
elektra kainuoja tik 6c!

Jūs pastebėsite “no-vent" 
džiovintuvai yra elektriški. 
Karštis, baltinių pūkai ir drė
gmė tuojau dingsta.

Ar ne laikas pasižiūrėti nau
jo elektrinio džiovintuvo?

Kleetric Dryer Demonitrationi—14 New Modeli 
Daily 9-6. Electric Living Institute,68 W Adams. 
See them all.lhan ••• yaur •Idctrlc appliance daalar.

C Commonwealth Edison
Public Service Company

Nted new wlrlng to Inatall 
yaur Bryarf Aik yaur 
daalar obaut aur Skara- 
tha-Caat Ran. Il’t fhe low-eoit 
woy fo gat the modern I OO-amp 
homt wirlng you nead for today’t 
•lattric living applioncet. Tht 
Plan ii availabla lo qualifi«d 
homo ownan on tarnu up to 
2 ytart.
lt you awn an alaatrla 
ranga, yau tava up ta t J S 
an a nsw dryarl In fact it you 
hava any 240-volt appliance, 
your Koma probably ha> modem 
wirlng already. Thii mtoni the 
complete, inttallad price ot your 
naw aloctric dryar will ba lau 
thon ony othar Idnd.

Just 6< wlll dry a big load 
—•Itcfrically!

• «C. B. 0a.


