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RYT. VOKIETIJOS DARBININKAI REIKALAUJA
Bolševikai ir ožkas apdėjo

mokesčiais okupuotoj Lietuvoj
REUTLINGENAS, Vokietija. — Bolševikai visaip reklamuo

ja naująjį pensijų įstatymą, kuriuo sulaukusiems'60 m. amžiaus ir 
25 metus išdirbusiems vyrams, o 55 metų sulaukusioms ir 20 m. 
išdirbusioms moterims turi būti mokamos pensijos.

Pensijos siekia nuo 300 iki — - ■■ - • ___
1,200 rublių mėnesiui. Pradėtos Rockfordui nukirtas 
mokėti nuo š. m. spalio 1 d. nau- CKIOralll paSKirtaS

ja tvarka įsigaliojus naujajam naujas Vyskupas 
pensijų įstatymui. J ' r

Apskritai, darbo žmonės laiko1 WASHINGTONAS, spalio 18. 
tai savo žymiu laimėjimu, kad Popiežius Pijus XII paskyrė 
po Stalino mirties jie privertė ^uv. Dubuųue, Ia., auxiliarą vys- 
bolševikinę vyriausybę pakelti ^upą Loras T. Lane Rockfordo, 
minimalines atlyginimo normas vyskupu, 
ir jiems mokėti kiek geresnes Vyskupas Lane yra 46 metų 
pensijas. j amžiaus. Gimė Cascade, Ia. 1932

Tačiau pati bolševikų vyriau- m. baigė Notre Dame universite- 
sybė yra pasirūpinusi, jog visa tą. Vėliau studijavo Loras kole- 
eile atvejų pensijos net ir to am- gijoje, Dubuųue ,ir Š. Amerikos 
žiaus sulaukusiems negalės būti, kolegijoje, Romoje. Ten kunigu 
sumokamos. Tie, kurie buvo dėl įšvęstas 1937 m. kovo 19 d. Ka- 
savo socialinės padėties perse- nonų daktaratą gavo 1947 m. 
kioti, atleisti iš darbo dėl susi
rašinėjimo laiškais su užsieniu 
arba kaip „liaudies priešų“ gimi
nės, kurie buvo savivališkai nu
teisti ir deportuoti į darbo vergų 
stovyklas etc. kaip tik negalės 
pristatyti reikalingų įrodymų rei 
kalaujamam išdirbtų ar ištar
nautų metų skaičiui įrodyti.

BoZševiJciziė valstybės nėra 
geraširdė

Washingtone katalikų universi
tete.

Darbininkai maištauja prieš
Sovietų Sąjungos režimą

BERLYNAS, spalio 18. Darbininkų judėjimas prieš sovie
tinę santvarką Rytų Vokietijoje pasikartoja griežtesnėje formoje. 
Vakarų Berlyno spauda šiandien praneša, kad darbininkijos bruz
dėjimas trijuose Rytų Vokietijos miestuose prasiveržė darbo su
lėtinimo streikais.
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Okupuotoje Lietuvoje baigtas 
perskaičiavimas pensijų, kurios 
bus mokamos pagal naujuosius 
nuostatus. Šiuo pensijų naujuo
ju įstatymu bolševikai mėgina 
daryti propagandą, įrodinėdami 
kaip bolševikinė valstybė rūpi
nasi darbo žmonėmis senatvėje 
ir invalidumo atvejais.

Tačiau sovietinio gyvenimo ži
novai išskaičiuoja, kad bolševi
kinė valstybė toli gražu čia nėra 
tokia geraširdė.

Neseniai buvo paskelbtas par
tijos ir komunistų vyriausybės 
patvarkymas, kiek turi duoti 
valstybei natūralių gėrybių ir

Penkis sugavo
HONG KONG, spalio 18. — 

Penki nacionalistinės Kinijos vy 
rai, slaptosios policijos pareigū
nai, bandė pasiekti Kinijos že
myną iš Quemoy salos, bet nepa
sisekė. Komunistai juos sugavo. 
Šią žinią patiekė Peipingo radi
jas.

Nereiškia pretenzijų
BERNAS, Šveicarija, spalio 

18. — Šveicarija nereiškia pre
tenzijų, kad tarptautinės atomi
nės energijos agentūros štabo 
buveinė būtų Ženevoje.

Tarptautinės atominės energi
jos agentūra greičiausiai bus Vie 
noje, Austrijoj. *

Nuvyko į Maskvą
LONDONAS, spalio 18. — Af

ganistano vyriausybės delegaei- 
mokėti mokesčių, pvz. miestų gy ja, vadovaujama premjero Daoud
ventojai, tarnautojai, darbinin
kai ir kt. už turimas karves, 
kiaules, ožkas ir kitus gyvulius.

Apskaičiuojama, kad okup. 
Lietuvoje miestiečių karvių esa
ma apie 60,000 (o visoje Sov. Są
jungoje 4,400,000). Tuo būdu tik 
už karves iš jų paimama apie 30 
mil. rublių per metus, kai tuo 
tarpu pensijoms bus išmokama 
daugiau, nei iki šiol buvo išmo
kėtą, apie 28 mil. rublių. Pridė
jus dar mokesčius už kitus gyvu
liukus, išeina, kad valstybė iš 
darbo žmonių dar daugiau uždir
ba negu iki šiol. Tik kai vieniems 
duodama, iš kitų vėl pasiimama 
dar su kaupu (E.).

Khan .nuvyko į Maskvą. Sovietų 
Sąjungos premjeras Nikolai Bul- 
ganin ir komunistų partijos bo
sas Nikita Chruščev pasveikino 
Afganistano delegaciją.

Aukso kasyklos
BANGALORE, Indija, spalio 

18. — Mysore įstatymų leidimo 
įstaiga vakar nutarė suvalsty
binti britų Kolar aukso kasyklas. 
Įstatymas numato britams už 
aukso kasyklas sumokėti dau
giau kaip 3*/> miliono dolerių 
kompensacijos. Britai šias aukso 
kasyklas valdė beveik 80 metų, 
dirbo apie 23,000 darbininkų.

Atomu verda sriubą
CALDER HALL, Anglija, spalio 18. — Britanijos karalienė 

Elzbieta II vakar paspaudė mygtuką, kuris paleido veikti pirmąją 
normalaus naudojimo elektros jėgainę, varomą atomine energija.

Britanijos karalienė Elzbieta
II atidarydama Calder Hali ato-yra vienu centu (peny) branges- 
minės energijos jėgainę pareiš-'nė už paprastu būdu gaminamą 
kė, kad tai yra didelis ir taikin-J energiją.
gas žygis, kurio dėka atominei _______ _
energija yra panaudojama namų 
reikalams. Laikraščiai pabrėžė, 
kad Anglijos darbininkai trečia
dienio vakare valgė sriubą, išvir
tą atomine energija.

Sukilėliai veikia

Calder Hali jėgainė duoda 
energiją gyventojų reikalams,' ti"ni'a”p;”"esa? 
tačiau pirmoje eilėje ji yra pa
statyta plutonijaus gamybai, ku
ris yra reikalingas Anglijos ato
miniams ginklams.

Britanijos premjeras Edenas (dešinėje) ir užsienio reikalų ministeris Lloyd (viduryje) tarėsi Suezo 
klausimais Paryžiuje su Prancūzijos premjeru Mollet, Britanijos vyriausybės vyrai, peržiūrėję Suezo ka
nalo krizę, grįžo j Londonu. * \ (INS)

Kipro sala yra raktu britų 
jėgai Vidurio Rytuose

NICOSIA, Kipras. — Iš tos neapykantos ir netvarkos, kuri 
yra susidariusi Kipro ginčo dėka, tikri ir vieninteliai laimėtojai 
yra komunistai. Neturėdami jokių nuostolių nei išlaidų šio kon
flikto dėka, jie silpnina dvi sąjungas, kurios yra sudarytos gintis 
nuo komunizmo pavojaus.

Tos sąjungos yra Šiaurės At
lanto paktas arba Nato ir Bag
dado paktas. Dėl to komunistai 
deda visas pastangas, kad Kipro ' 
klausimas nebūtų išspręstas tai 
kiu būdu.

ALZIRAS, Alžirija, spalio 18. 
— Alžirijos sukilėliai vakar nu-i 
šovė europietį ūkininką ir jo tris 
vaikus netoli Oran, prancūzų šal

Nato
Šiaurės Atlanto Gynybos or

ganizacijai (Nato) priklauso 
Graikija ir Turkija. Ir jeigu Bri
tanija atiduotų salą graikams, 
pasak anglų politikų, Turkija, ne 
laukdama nė dienos, salą oku
puotų. Graikai mano, kad šis Bri 
tanijos būkštavimas yra perdė
tas. Tačiau visiems yra žinomas 
faktas, kad jau 35 metai, kaip 
Turkija ir Graikija dvasioje yra 
karo stovyje ir labai sunkiai ly
giuojasi Nato eilėse.

Bagdado paktas
Bagdado paktas yra kita de- 

fensyvinė sąjunga, kurią sudaro 
Pakistanas, Iranas, Irakas, Tur
kija ir Britanija. Britanija į šį 
paktą yra priimta tuo titulu, kad 
ji valdo Kiprą. Šio pakto krikš
to tėvas yra JAV. Nepaisant to, 
šis paktas niekad nėra buvęs stip 
rus. Jei dabar, pasitraukdama iš 
Kipro, Britanija iškristų ir iš 
Bagdado sąjungos, tai būtų su
griauta ir ši apsaugos linija.

Palankūs faktoriai Kremliui
Kurstydamas Graikiją į Kip

rą, Kremlius naudojasi dviem pa 
togiais savo politikai faktoriais. 
Tie faktoriai yra: Arabų nacio
nalizmas ir Amerikos rinkimai. 
Arabų nacionalizmas jau seniai 
kunkuliuoja įvairiuose arabų 
kraštuose savo nepalankiu nusi
teikimu Vakarų kraštams. Ame
rikos rinkimus sovietai taip pat 
puikiai išnaudoja, žinodami, kad 
rinkimų metu Jungtinės Ameri
kos Valstybės nesiims kokių la
bai aktyvių žygių užsienio politi
koje. Prisitaikydamas prie laiko, 
Kremlius ne atsitiktinai suorga
nizavo šiuo metu ir Nasserio 
ofenzyvą į Suezą.

juos pritaikinti dideliem laivam. 
Vienintelė Kipro militarinė nau
da yra oro laivjrno bazė ir para
šiutininkų bazė. Šioje bazėje 
Britanija laiko 5,000 parašiuti
ninkų.

Atvyko į New Yorką
NEW YORKAS, spalio 18. — 

Jungtinių Amerikos Valstybių 
ambasados sekretorė, ištremta 
komunistų iš Čekoslovakijos, va
kar atvyko į New Yorką.

Du Valstybės departamento 
pareigūnai ir keturi policininkai 
neleido Verai Margaretai Osso 
kalbėtis su laikraštininkais New 
Yorke.

Dovana Anglijai
ARUSHA, Kenya, spalio 18. — 

Britanijos princesė Margareta 
vakar išsirinko porą jaunų zeb
rų Anglijos zoologijos sodui. Tai 
yra Tanganyika vyriausybės do
vana.

Lėktuvas paskendo
MANILA, Pilipinai, spalio 18. 

— Jungtinių Amerikos Valsty
bių laivyno sargybinis P5M lėk
tuvas sudužo ir paskendo, kai lei
dosi į Manilos įlanką, į JAV lai
vyno stotį prie Sangley Point. 
Dešimt įgulos vyrų išgelbėta.

Telšių vyskupas, grįžęs 

iš Sibiro, gyvena

Vilkaviškio kaime
PARYŽIUS, Prancūzija, spa

lio 18. — Katalikų dienraštis 
„La Croix“ rašo: „Jo Ekscelen
cija vyskupas Ramanauskas, Tel 
šių diecezijos vyskupas pagelbi- 
ninkas, kuris buvo suimtas 1946 
m. ir deportuotas į Sibirą, yra 
sugrįžęs į Lietuvą. Dabar berods 
jis yra viename Vilkaviškio vys
kupijos kaime policijos priežiū
roje ir ten esąs gydomas bei pa-; 
lengva atsigaunąs nuo savo šiur
pių išgyvenimų. Su juo buvo su
grąžinti 102 kunigai, ilgus metus 
kalinti Sibiro konclageriuose. Jų 
dabartinės gyvenamos vietos lai 
komos paslaptyje. Policija pa
skelbė gana neryškią grupės nuo 
trauką ir pareiškė, kad tie kuni
gai negalį tuo tarpu sugrįžti į sa
vo parapijas, nes jie yra „gydy
mo vietovėse“, kad „atsigautų 
po kelionės nuovargio“... Lietu
vių katalikų kietumo ir ištikimu
mo dėka galėjo įvykti sakyti su
grąžinimai, nes lietuviai katali
kai reikalauja savo kunigų“, bai
gia dienraštis „La Croix“.

17 vienuolių
ROMA, spalio 18. — Čekoslo

vakijos komunistai septyniolika 
vienuolių išvežė į priverčiamųjų 
darbų stovyklą, Vatikano dien
raštis „Osservatore Romano“ 
praneša.

Kaip praneša nepriklausomas 
laikraštis „Der Tag“, apie 2,000 
raudonųjų policininkų iš Rytų 
Berlyno perkelta į Magdeburgą, 
kur esąs darbininkijos streiko 
centras.

Oficialūs Berlyno sluogsniai 
sako, kad jie dar negavę patvir
tinimo apie minėto laikraščio ap
rašomų įvykių tikrumą. Tačiau 
oficialus komunistų darbo sąjun
gų laikraštis „Tribuene“ pripa
žino prieš dvi dieni, kad ketu
riuose stambiuose Magdeburgo 
fabrikuose darbininkai parodė ne 
pasitenkinimą dėl perdidelių dar
bo normų ir permenko atlygini
mo. Raudonųjų laikraštis prita
rė, kad nusiskundimai esą teisin
gi ir vietinius darbo sąjungų pa
reigūnus ragino ateityje budėti,! 
kad „darbininkų interesai nebū
tų pažeisti.“

„Der Tag“ praneša, kad darbo 
sulėtinimo streikai persimetė į 
kaikuriuos fabrikus, esančius ki
tuose dviejuose miestuose: Er
furte ir Karl-Marx Stadte. Pa
grindinė priežastis .kodėl darbi
ninkai atsisako normaliai dirbti 
yra ta, kad fabrikų vadovybė pa
kėlė darbo normas, nepakeldama 
atlyginimo.

Beveik tos pačios aplinkybės 
1953 m. birželio mėn. 17 d. buvo 
priežastimi kruvinų Rytinės Vo
kietijos darbininkų maištų. Ta
da tas darbininkų sukilimas, ku
ris prasidėjo Rytiniame Berlyne 
ir kaip gaisras persimetė į kitus 
Rytų Vokietijos miestus, buvo 
numalšintas rusų karių, panau
dojant net tankus.

Tunisas pats saugos
.savo pasienį

TUNISAS, spalio 18. — Tuni
sas vakar perėmė sargybą iš 
prancūzų kareivių palei savo pa
sienį, susisiekiantį su Alžirija. 
Tuniso vyriausybė nori užkirsti 
kelią kovoms tarp Alžirijos na
cionalistų ir Prancūzijos karei
vių Tuniso teritorijoje.

Prancūzija pastatė savo sar
gybinius Tuniso pasienyje, kai 
Tunisas gavo nepriklausomybę.

Šiomis dienomis alžiriečiai su
kilėliai susikirto su prancūzų ka
reiviais Tuniso Kasserine apy
linkėje.

Oras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — da
linai apsiniaukę ir vėsiau.

Politikų pasivaikščiojimas po
Suezo kanalo ginčo laukus

LONDONAS, spal'o 18. — Britanijos pareigūnai vakar taip 
prabilo: daugiau nebebus derybų su Egiptu Suezo kanalo ginčo 
klausimu, nebent egiptiečiai ateitų su konkrečiais pasiūlomais.

Ir jei Egiptas nepasiūlys nieko

Pasaulis svajoja iš atominės 
energijos gauti pigios elektros. 
Tačiau, ironija, naujoji energija

Kalendorius
Spalio 19 d.: šv. Petras Alkan- 

tarietis; lietuviški: Rūstulis ir 
Grytė.

Saulė teka 7:07, leidžiasi 6:05.

Kipro reikšmė
I

Nors Britanijai pasitraukus iš 
Suezo, Kipras liko pagrindinė jų 
laivyno bazė, tačiau jo uostai 
šiam reikalui beveik netinka. Jie 
yra permaži ir dar nesuskubta

naujo, Britanijos pareigūnai pa
brėžė, tai padėtis pasidarytų dar 
„rimtesnė ir pavojingesnė“.

O Egipto prezidento Nasserio 
politinis direktorius Ali Sabry 
irgi prašneko: pasikalbėjimus 
galbūt pradėsime Ženevoje, Švei
carijoje, už savaitės ar 10 dienų, 
kad surastumėm Suezo proble
moms išspręsti tašką.

šį kartą jau Šveicarijoje, kai pra
ėjusią savaitę Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų ministeris Šepi- 
lov JT Saugumo taryboje Suezo 
ginčą su savo „niet“ (veto) įsi
dėjo į kišenę ir išvyko namo.

Britanija ir Prancūzija nori, 
kad ko greičiausia būtų išspręs
tas Suezo ginčas.

Britanijos premjeras Edenas
buvo nuvykęs į Paryžių ir tarėsi 

Bet Sabry nekėlė minties, ar su Prancūzijos vadais. Edenas 
Egiptas atvyks į Ženevą su kon- Į pastebėjo, jog pasikalbėjimai bu- 
krečiaia pasiūlymais. Vadinasi vę vaisingi, bet nenurodė, ką to- 
dar kartą bus bandoma pasivaikš, liau darys Britanija ir Prancūzi- 
čioti po Suezo ginčo laukus, bet ja Suezo ginčo klausimu.

Skaudi nelaime
PINEOLA, Fla., spalio 18. — 

Du Atlanto linijos prekiniai trau 
kiniai šiandien susidūrė Pineolo- 
je, Fla. Traukiniai užsidegė. Yra 
užmuštų ir sužeistų.

• Prezidentas Eisenhotoeris 
vakar pasižadėjo pasirūpinti, 
kad būtų priimta mokyklų staty
mo programa „šiame atominia
me amžiuje“.

Paragvajus kaltina
Sovietų Sąjungą

ASUNCION, Paragvajus, spa
lio 18. — Paragvajaus vidaus rei 
kalų ministeris Edgar Insfran 
apkaltino Sovietų Sąjungos aną- 
basadą Buenos Aires mieste, Ar
gentinoje, kad sovietai pagrobė 
kaikuriuos Paragvajaus piliečius 
ir juos pasiuntė į Rusiją su ne
tikrais pasais.

Paragvajaus vidaus reikalų 
ministeris Insfram taip pat pa
stebėjo, jog sovietų repatriacijos 
programa įnešė daug neramumo 
Argentinoje.

Paragvajaus vidaus' reikalų 
ministeris vakar pareiškė spau
dos konferencijoje, kad Rusijos 
elgesys stato į pavojų Pietų Ame 
rikos valstybes ir pažeidžia Pa
ragvajaus nepriklausomybę. Pa
ragvajus tuo reikalu kreipsis į 
tarptautines organizacijas.

Sovietai 83 Paragvajaus pilie
čius išgabeno į Odesą.

• Lenkijos komunistinė vy
riausybė vakar pašalino Roman 
Pietrowski ir Alexander Volski 
iš statybos ministerio pagelbinin 
kų pareigų. Jie buvo puolami, 
kad nesugebėjo išspręsti gyvena
mųjų butų problemos.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Venezuelos naftos kompanijos ir darbo unijos pasirašė tri

jų metų sutartį, kuria pakeliamas darbininkams atlyginimas ir pa
gerinama darbininkų socialinė padėtis.

— JAV agrikultūros sekretoriaus pagelbininkas Marvin L. 
McLain vakar pareiškė, kad ūkininkai gali išspręsti kviečių pertek
lių trijų metų laikotarpyje, ūkininkams įsijungiant į naują žemės 
banko programą.

— Izraelio premjeras David Ben • Gurion vakar pareiškė par
lamente, kad Egipto prezidentas Nasseris yra didžiausias Izraelio 
priešas. Net pavadino Nasserį fašistu ir diktatoriumi.

— Lenkijoje Poznanės darbininkų, kurie reikalavo duonos ir 
laisvės, teismas atidėtas savaitei.

— Čilės prezidentas Carlos Ibanez neleido kairiajam frontui 
suruošti didžiulį mitingą.

— Indijos premjeras Nehru išskrido į šiaurės rytą Indiją pa
sitarti su politikais ir kariuomenės vadais, kaip geriausia būtų ga
lima numalšinti Naga genties sukilėlius. Nehru taip pat rūpinasi, 
kad kraštas paremtų jo Kongreso partiją rinkimuose, kurie bus 
1957 metų pradžioje.

— Raudonosios Kinijos agentai pradėjo teroristinę kampaniją 
prieš prieškomunistinius kiniečius pabėgėlius atomo mokslininkus 
ir technikus Jungtinėse Amerikos Valstybėse.

• — Italijos užsienio reikalų ministeris Gactano Martino vakar 
pasiūlė Europos ministerių pirmininkų posėdį, kūfriame būtų pa- 
jieškota naujų būdų sujungti Europą.

— Jugoslavijos ir Vengrijos komunistų partijų vadai vakar 
baigė pasitarimus Belgrade. Belgrado radijas skelbia, kad pasi- 
kalpėjimai turį „didelę reikšmę“.

t
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Futbolo pasaulyje 

P. GANVYTAS

Garsusis vokiečių rinktinės' rusai gyveno, nešė daugybę pa- 
treneris S. Herberger spalio 10 paketų; beveik visuose buvo kos 
d. atšventė 20 metų rinktinės tiumų, batų ir baltinių. Įdomus 
trenerio veiklos sukaktį. Per kitas reiškinys: visi rusai gy- 
tą laikotarpį jis yra pravedęs veno kambariuose po du. Jiems 
119 pirmosios rinktinės rung- buvo siūlomi atskiri kambariai,! 
tynių bei eilę B rinktinės ir mė tačiau visi iki vieno (ir rinktinę' 
gėjų komandos susitikimų. Jo lydinčius pareigūnus įskaitant)' 
veiklos bėgyje vokiečiai pasi-v reikalavo kambarių su dviemis 
puošė gražiausiu vainiku — jie lovomis. Gi sjtvotiškįausiai skam 
pelnė pasaulio nugalėtojo var- ba faktas, kad banketo metu 
dą. Bet paskutiniu metu vo- rusų rinktinės dalyviai vokiečių 
kiekiams nelabai sekasi. Nepa- žaidėjams įteikė dovanėles — 
sisekė ir 119-sios rungtynės. O kvepalus, pavadintus “Raudono- 
visi vokiečiai labai norėjo susi- jį Maskva”.
laukti savųjų pergalės. Mat tą Tačiau skaitytoją nemažiau1 
kartą jie žaidė prieš pirmą kar- domina ir pačios žaidynės. Vo-' 
tą į Vakarų Europą atvykusią kiečiai turėjo nusileisti 1:2 (1: 
Rusijos rinktinę. Nogėta re- 2) ir įsitikino, kad jų žaidimo 
vanšuotis, bet geri norai neiš- lygis prie pasaulinės klasės ne
sipildė. labai beprilygsta. Tiesa, vokie-

Rusai, kurie jugolsavų rinkti- į ldarns nesisekė įvarčių atžvil- 
nės 1952 metų olimpinių žaidi-!^iu; vienu metu > tikrai do’

Tenka pastebėti, kad rusams 
jų planas — sportu psichologiš
kai veikti laisvojo pasaulio jau
nimą —— įgauna vis daugiau pa
sisekimo. Jau dabar Europoje 
daugelis jaunimo žavisi komu
nistiniais sportininkais ir pa
lengva rusų propaganda skver
biasi į tuos jaunuolius. Gi arti
moje ateityje tenka laukti rusų 
laimėjimo olimpinių žaidimų mi 
tu (nebent jugoslavai laimingu 
atveju jiems vėl kelią pastotų). 
Rimčiausiu konkurentu būtų bu 
vę vengrai, tačiau šie varžybose 
nedalyvauja. Po pusmetį tru
kusios krizės, apie kurią čia jau 
buvo rašyta, vengrai smarkiai 
atsigavo ir keletos mėnesių bė
gyje išsikovojo laimėjimus prieš 
jugoslavus, rusus, austrus. Ru
sų nugalėjimas tampa reikšmių- 
niu, prisiminus, kad laimėta 
Maskvoje. Nenuostabu, kad 
vengrai verkė, nes olimpinių žai- 

•dimų metu jiems laimėti gali
mybių nėra; namuose sėdėdami

jie spaudoje turės sekti žaidimų, 
eigą ir tokiu būdu rusų kelias 
į futbolo srities dominavimą pa
saulyje šiuo metu yra beveik be 
kliūčių. Žinoma didžiausią ro
lę sporte vaidina netikėtum;Ss ir 
šį, kartą jam pavesta rusus su- 

j stabdyti. Ar jis panorės tai į- 
vykdyti, greitai pamatysime.

DETROITO KOVAS BE 
PRALAIMĖJIMO

Antroje futbolo lygoje Det
roito LSK Kovas žengia be pra
laimėjimo rudens rate, o kartu 
artėja prie tikslo — perėjimo į 
augščiausią JAV futbolo klasę.

Į Paskutinėse trijose savo rung
tynėse Kovas nugalėjo lenkus 

' White Eagles net 5:0 (3:0), vo
kiečius Kickers 2:1 (1:0) ir pra 

! ėjusį sekmadienį graikus Ma- 
i cedonians rezultatu 2:1 (2:0).
1 Rungtynėse su graikais kovie- 
čiai futbolininkai turėjo sunkią 
kovą. Pirmame kėlinyje žaisda

mi pavėjui ir su saule įkirto du 
įvarčius — Raguckas ir Toči- 
lauskas. Pasikeitus vartais, grai 
kai pasiekė 1:2 ir pradėjo smar
kokai spausti, bet kovo gyni
mas stipriai saugojo vartus. Be 
likus žaisti tik kelioms minu
tėms, graikai pelnė 11 m baudi
nį, kurį suvarė į skersinį. Taip 

(Nukelta į 7 psl.)

Tel. ofiso HE 4-0600, rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES OB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 So. Western Avenue 
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-8 vai. 
-ak. ftefttadieniais 101 vai. Trečla- 
Uenlals uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-3228
Re> telef. HAibrook 5-6076

mų priešžaismVje buvo išjungti 
iš tolimesnių varžybų, paskuti- [ 
niu metu vaidina dominuojančią 
rolę pasaulio futbole. Po to lai- Į

minavo aikštėje. Tačiau būtų 
neteisinga teigti, kad rusų lai
mėjimas neužtarnautas. Rusai 
parodė puikų žaidimą, išvystė

CHICAGOS LIETUVIU CHORAS

"PIRMYN“
VAIDINA JOHANN STRAU&S’O

ČIGONU BARONA
TRIJŲ, VEIKSMU KOMIŠKĄ OPERA,

kotarpio jie yra žaidę 18 rug- | nepaprastą tempą jr pademonst 
•tynių. kurių tik paskutines pra
laimėjo (vengrai prieš kelias ,sa 
vaites Maskvoje juos nugalėjo 
1:0). Tiesa, dauguma laimėji
mų atsiekta namuose, bet pati 
žaidimo technika ir nepaprastas 
kondicinis pasiruošimas liudija 
rusų futbolo pajėgumą. Į laisvą ' ri^, kurie suvoktų jo kombina-

ravo gerą komandinį susiklau
symą. Betgi geriausiu žaidėju 
aikštėje daug kas skaitė garsųjį 
vokiečių veteraną Fritz Walter, 
kuris jau daugiau 504<artų yra 
žaidęs už Vokietijos rinktinę. 
Bet jam trūko puolime partne-

pasaulį Rusijos rinktinė retai 
atvyksta. Jie yra keletą kartų 
gastroliavę Skandinavų kraš
tuose, visur išsikovodami laimė
jimus. Gi į pačią Vakarų Euro
pą rusai rinktinės pavidale at-

cijas ir jį taip pat lydėję ne
sėkmė kaikuriuose kritiškuose 
momentuose. Puikiai pasirodė 
ir rusai Netto, Tatušin ir varti
ninkas Jasin. Įvarčius pasiekė 
Streleov ir Ivanov, gi garbės į-

vyko pirmą kartą. Įdomu pašte var^į pelnė Schroeder. 
bėti, kad II Pasaulinio karo ar- Nesėkmė lydėjo ir vokiečių B 
šiauši priešai pirmiausia aplan-'^i*nlftin?' kuri. Pači^ dien{* 
kyti, kai tuo tarpu sąjunginin- buvo nuvykusi į Maskvą (skris- 
kų žemėn jie dar nėra nuvykę. dami i ten ir gedami-, jie buvo 

T1 i sustoję Vilniuje, nes ten lėktu-
Įdomu šia proga bent' keliais vag buVo nusileidęs). Rezulta. 

sakiniais nusviesti rusų elgesį. taį beveik panašūs Savoje že.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą. 

051 valandos skambinti telefonu 
l’rospect 6-1705 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdien Išskyrus trečiad. ir 
*eš*ad.

Ree. tel. GRovehLil 6-5603

DR. VL BLAŽY?
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

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

Telef. ofiso IiAfayctte 8-6048 
Rez.: WAlbrook 5-3048 _

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2S24

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-8 
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•317 South Weaten Aveaoe 
Chicago 28, I1L 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpublle 7-4800 

Rezidencija: GRovehill 6-8161

kurį vokiečiai atidžiai stebėjo, i mėje rusai laimėjo 3:1. nors vo-Prisimena 1940 .metų Lietuvos ,.............., -i- ■ j-... . i* z u v uo kieciai pirmame kėlinyje vede
vaizdai, nes rusai stengėsi kiek N ,0 
galėdami daugiau dalykų pirkti.
Esą pinigų jie pakankamai tu- Įdomu, kad abi Rusijos rink- 
rtjo. O pirkinių būta visokių — tjnės sudarytos išimtinai iš 
nuo plokštelių iki guminės teni- Maskvos klubų. Už pirmąją ka
so raketės. Tačiau daugiausia mandą Hannovervje žaidė 7 Mas 
dėmesio kreipta į rūbus. Firmų , kvos Spartako žaidėjai, 2 pri- 
pasiuntiniai į viešbutį, kuriame klausą Maskvos Torpedos klu-
•____ ■— ■. . ——■ bui ir po vieną atstovą iš Dyna-

mo ir Raud. Armijos. Antrąją 
rinktinę sudarė 7 Maskvos Dy- 
namo ir 4 Maskvos Raud. Ar
mijos klubų žaidėjai.

Balsuokite už progresą! 
Išrinkite RICHARD STENGEL 
E. S. Senatorium!

(Sk.)

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

Sokolų salėje - 2339 So. Kedzie Avė.
Vaidina: ALGIRDAS BRAZIS. ONUKS STEPHENS, JUO
ZAS LAURUŠIONIS, KRISTINA AUKŠTKALNIS, DR. L. 
SVENČ1SKAS, IRENE KELEDINSKAS, PETRONĖLE MIL- 
LERIENE, JONAS DAMRROS ii kiti.
Režisuoja — Dirigentas K. STEPONAVIČIUS

Atliekame didelius ir mažus automobilių rhmontus. 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. WAlbiook 5-5934

visada Išmokėjo Ir Išmoka aukšteanius dividendai

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chlrasgė) 

KŪDIKIŲ IR VA1KV LIGŲ 
SPEC1ALIHTK

7156 South We*tern Aveum
(MEDICAL BUILDING) 

eirmad., antrad., ketv. Ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto ••— 1 v. p. p. Ir nuo 
8 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad. 11 
vai. ryto Iki 8 vai. poi et

Ofloe tel. RE. 7-.168
Re*. tel. WAlbrook 6-376*

TeL ofiso YA. 7-6667, rea. RE. 7-4S66

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 Weet 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 1 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80 
Uždara treč. visa diena ir šeštad. vak.

Tel. ofiso l'ltospect 6-2240
l’Rospcct 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
6700 S. YVood Street

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

Chicago Savings and Loan Associktion naujai 

statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti į 

mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 

Opening, įvykstant} 1957 m. sausio mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 

pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben« 

drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 

pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 

valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokias ap

draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 

valdžios įstaigų prižiūrimos lr visos turi atidėti 

vienodai reikalaujamų samų atsargas, bet dau

gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai, 
ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimas.

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per danglan, ne.gn 32 metus, visada išmokėdavo taupytojams visas taupy

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

čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iškničiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
kias pinigines operacijas.

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

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

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

UURBENTLY — AUK8CIAU8LAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP LNVESTMENTŲ SKYRIAUS.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vaį.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 ▼. 
rak. AeStadtėnlals nho '2 lk7 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244 
Tel. ofiso Vi 7-0G00, rez. RE 7-68G7

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Californla Ava.

V AL : 2—4 Ir 6—8 v. p. p, 
fefcšt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius

Ofiso tvief. YAids 7-1166
■ezldcncijos — STcwart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
'.kampas Halsted Ir 36-ta eatv6)VA L. 1-—-4 Ir 6:30—8:30 p. p. kas

dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 
šeštadieniais 1—4 vai.

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAU. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. Ofiso PR. 6-3888, rez. RE. 7-8199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2560 West 63rd Street

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

Telefonas GRovehill 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AK1V LIGŲ SPECIAUST.

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

susitarimu Išskyrus trečiadienius
2422 IVest Marąuette Bd.

Telefonas KEltance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 West 59th Street 

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

Tel. ofiso Ir buto OLymplo 2-4168
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
49S8 W. 15th SU Cicero 

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

Butas 1526 Ko. 48th Ava. 
•efttadlenlals 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-82 10, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdz.le 3 2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG1 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 ▼. 
Vak. pirm , antr., ketvlrt. 6-t:8S v.’T'-.aėls #4 lAvti ėtV smailom*

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Re/lil. telef. GRovehill 0-0017
valandos; 1—3 p. m. 6—8 p. m.

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

Ofiso tel. CLlffslde 4-2886 
Rezidencijos: LAfayette 3-1178

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47 th Street 
(Kampas 47tb Ir Ucrmituge) 

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak.
Beštad. nuo 2 iki 6 vai., lflskyr.

DR. IULIJA MONST&VIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGO 

Office: 10748 Sonth Michigan Are. 
Buto: 1653 W. 103 St., Bevcrly H1U» 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
lšsklrus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllmae 6-676« 
Buto — BEverly 8-3946

OfLso HEmlock 4-6815 
Rez. HEmL 4-3761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOg 

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

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4263 S. Wlupple StrM*
(Arti Archer Avė.)

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

LAfayette 3-4949 
Narni; — CEdarcrest 3-7186

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 Sonth Halsted St.

| Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo
1—6 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel Vfctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. Kenubllc 7-8818.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2526
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4342 Archer Avenne

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telef. REpiihllo 7-2290
SPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street 

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

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

(Civlo Opera House, kainb. 868) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 6-22D4
6002 U'est 16th Str., Cicero 

Vai. kasd. 6—8, šeštad. 1—8 
Tel. TOunliuli 3-0959 

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

DR. VYT. TAURAS* 
TUP6IAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA EB 

NPEO. MOTERŲ LIGOS
Oflsae Ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5677 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antra, 

Trečiad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. 18
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMAS0N1S
CHIRURGAS

6256 South Western Av«au
VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak, 

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

TeL ofiso PRospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-0466

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičių t8)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenne

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. YAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAI 

1407 So. 49th Ct. Cicero 
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 6-1 gal, 

vak. šeštadieniais 19-2,
Trečiad. uždaryta

Ofiso Ir buto tel. OLymplo 2-1*81

Tel. ofiso VIctory 2-1681
Rez. VIctory 2-6741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJ 4, ri IR CHIRUROAS 

802 Weat 31rt Street 
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvini

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

^ Hemkite dien. Draugą!

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akla; pritaiko aklnloa, 

keičia stiklus Ir rėmus.
4456 So. California Ava., Ohlcago 

šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto iki 4; trečiad. Ir sekmad. 
tik susitarus.

Tel. ofiso YA 7-4787, rea. PR 6-16*0

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 S. Ashland Avė. (kamh. 811)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečiad., šeš
tad. Ir sekmad. tik pagal sutartį. 

(Jeigu neatsilieps vlršminSt.l telefonai 
šaukite Mldway 3-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protezlstae 

Aparatai-Protezai, Med. ban-
ą dažni. Kpec. pagalba ko|om 

(Arch Suppnrta) Ir t.t.
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
IRTUOPEDIJOH TECHNIKOS L.4H

2860 W. 63rd RL Chicago 29, OI 
Tel PKnepoc* 6-5084

.... 'V
Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraėtis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiem*.

Skclbkilčs “Drauge”!

Tel. ofiso PR. 6-6146, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį

Tel. ofiso CA 6-0257, rea. PR 6-6666

DR. P, Z. ZALAT0R1S
1821 So. Halsted Street 

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6662 
Rezid. 6600 S. Artestan Avė.

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; 6—9 y. t,

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAI 

Virš 26 metą patyrimo
Tel. YArds 7-1826 
Pritaiko akintas

IDtaleo.
Ofisas Ir akiniu dlrbtnvš 
756 West 85th Street

Vai nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki I, tre
čiad nuo 10-12, penktadienį 19-1 M 
šeštadieniais 10-2 vai popiet.

0UR MVZfc

<4V1H®S

Kemkite dien. Draugą!
DRAUGAS

THE LITIIUANIAN DAILY FBIKND
23*4 N. Oakley Avė., Chicago 8, m. Tel. Vlrglnia 7-6641 j 1-6642

■ntered ee Hecond-Clase Matter March 81. 1916, at Chlrage, minate 
ITnder the Act of March I, 1179.

Membnr of the Cathollc Press Ase’n 
PnMIahed dally, evept Bunriaye, 

by the
Llthuanlaa Catholle Preee Boclety
PRMNUMERATA: 
Chicago) Ir Cicero) 
Kitur JAV 4r Kaeadeh, 
tlšelenyje

Metams
19.06
99.60

>11.66

8UB8CRIPTION BATK2 
88.00 per year outslde of Chicago 
>9.00 per year ln fhloa»o f 
88.00 per year ln Canada 
Porelgn >11.99 per yta*.
U metą 

6.00 
>4.60 
>6 69

B 0D*n. 
>9.7> 
».»9 
>« ••

su:
>7 O

Redakcija stralpenlus lalsn savo nuožiūra Nesunaudotą stralpealą ee- 
eeugo, Juoa gretina Wk 11 šokėto sueita rus Redahrija nl — ------- *
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ARTIMO MEILES DARBAI
Artimo meilės darbus galima dirbti visur ir įvairiose for

mose. Tai žino kiekvienas geras krikščionis. Bet, kad tie dar
bai būtų sistemingesni ir našesni, kuriamos specialiai jiems dirb
ti organizacijos.

Tais artimo meilės darbais rūpintis susiorganizavo ir lie
tuviai Chicagoje prieš 42 metus (1914 m. balandžio mėn.). Kun. 
Fabijono Kemėšio, kun. Antano Staniukyno, kun. Aleksandro 
Skripkos, A. Dargio, V. Daukšos, K. Pakšto, Onos Pocienės ir 
kaikurių kitų veikėjų buvo įsteigta Lietuvių R. K. Labdarių Są
junga. Per visą tą laiką ši sąjunga dirbo visus tuos darbus, 
kurie buvo patys reikalingiausi.

Pačioje pradžioje ji daugiausia dirbo lietuvių parapijų ri
bose ir savo skyrių pagalba šelpė suvargusius, pagalbos ir 
globos reikalingus tautiečius.

Tais laikais šios rūšies šalpa buvo pati reikalingiausia, nes 
darbininkai dirbdavo labai sunkiose sąlygose, už mažą atly
ginimą ir ilgas valandas. Daug darbininkų darbo naštos nepa
keldavo, susirgdavo ir jų šeimos patekdavo j vargą. Tada nebu
vo jokios socialinės apdraudos. Todėl labdariai tokiu atveju at
eidavo toms šeimoms į pagalbą. Dabar tos rūšies pašalpa ne
bėra taip aktuali, nes laikai yra žymiai pasikeitę: turime so
cialinį apdraudimą, darbo sąlygos beveik visur yra pakitusios, 
pagerėjusios.

L. R. K. Sąjunga nepasitenkino vien tik tuo, ką ji dirbo 
tuo metu. Ji ir ateitį planavo. Jos iniciatyva ir pinigais buvo 
nupirktas didelis žemės plotas Marųuette parko apylinkėje, kur 
1928 m. pastatyta ligoninė (taip pat tos pačios sąjungos inicia
tyva), netrukus po to čia buvo pastatyta lietuvių mokykla ir 
laikinoji bažnyčia, o šiandien jau baigiama įrengti naujai pa
statytoji Šiluvos šventovė — nauja bažnyčia.

Pastačius ligoninę ir pavedus jos vadovavimą Šv. Kazi
miero seserims, pradėta rūpintis kitu dideliu reikalu — namais 
lietuviams seneliams, šis kelias nebuvo lengvas, tačiau, kaip 
gerai žinome, šiandien turime ir senelių prieglaudą. Ją pastatė 
ir puikiai įrengė taip pat ne kas kitas, bet L. R. K. Labdarių 
Sąjunga.

Prieglaudos rūmus pastatyti kainavo keli šimtai tūkstan
čių dolerių, šį šaunioji įstaiga šiandien jau yra be skolų. Ji 
aptarnauja netoli šimto senelių. Įstaigą gerai tvarko seserys 
kazimierietės. Kapelionu ir generaliniu direktorium yra kun. 
S. Adominas. Labdarių sąjunga, kun. A. Linkaus, B. Kazlausko 
ir jos direktorių vadovaujama, duoda prieglaudai stiprų užnu
gari-

Po kelerių metų praktikos ir kun. Adominas, ir seserys ka
zimierietės, ir labdarių vadovybė patyrė, kad senelių prieglau
dai yra reikalinga dar viena įstaiga — ligoninė. Tokia ligo
ninė, kuri specialiai prižiūri ir gydo senelius. Pačiai prieglau
dos vadovybei be tokios ligoninės (infirmary) yra labai sunku 
aprūpinti sergančiuosius. Todėl L. R. K. Labdarių Sąjunga ir 
prieglaudos vadovybė jau yra padarę planus pastatyti tokią 
ligoninę šalia prieglaudos. Šiomis dienomis rūpinamasi sutelkti 
pinigų statybai. Džiugu, kad šiam darbui į talką eina mūsų biz
nieriai, pramonininkai, profesionalai ir visuomenininkai. Neiš
siskiria nė darbininkai. Kunigai tikrai nuoširdžiai talkininkauja 
specialiai sudarytam komitetui, kuris rengia šaunų banketą spa
lio 21 d. Conrad Hilton viešbutyje. Girdėjome, kad bankete da
lyvaus apie tūkstantis žmonių, kurie mokės po 25 dolerius už 
biletą. Tuo būdu ligoninės statybos fondas padidės keliolika 
tūkstančių dolerių.

Mes sveikiname, rengėjų iniciatyvą, dėkojame už nuoširdų 
rūpinimąsi lietuviais seneliais ir linkime geriausios sėkmės savo 
kilnius užsimojimus ko greičiausiai

KUTO DKAtfGAfc flftTPA/V* r<TT*r>~
PRADĖS DIDELIO PYLIMO STATYBĄ

Prez. Eisenhower ir sekr. FreJ. Senton aptaria 2 bilionų vertės py
limo statybą Arizonoj. (INS)

DIDINGASIS LIETUVIŲ KATALIKŲ 

KONGRESAS
(Tęsinys)

K. MOCKUS, Boston, Mass.

==a

Ukrainiečių kreipimasis į Jungt. Tautas
Jungtinių Amerikos Valsty

bių ukrainiečius (The Ukrain- 
ian Congress Committee of A- 
merica) slaptais keliais ką tik 
pasiekė Mordavijos vergų sto
vyklų kalinių laiškas, adresuo
tas Jungtinių Tautų Žmogaus 
Teisių Komisijai, kuri prašoma 
galimai greičiau ką nors dary
ti, kad tik palengvinus nelai
mingųjų sovietinių aukų sun
kųjį likimą. Maldaujama pra
vesti kokius tarptautinius ar pa 
našius tyrinėjimus ir išlaisvinti 
nekaltąsias aukas. Viso laiško 
tragiškumą ir gyvenimiškąją 
tiesą geriausiai parodo faktas, 
jog tas laiškas — prašymas bu
vo surašytas ne ant popieriaus, 
kurio kaliniai negali gauti, bet 
ant moteriškų rūbų medžiagų 
skiautelių.

Rašte apeliuojama į Vakarų 
pasaulio žmoniškumą ir prime
nama, kad nauja banga teroro 
ir nusikaltimų, vis tęsiamų rau
donųjų įstaigų, vėl persirito per 
vergų darbo stovyklas; gi ta: 
vyksta, kai... “tuo pat metu 
Chruščevas su Bulganinu vykdo 
pasauliniu mastu Stalino kulto 
nuvertinimą ir buvusio dikta
toriaus bando suversti visus ne
pasisekimus ir nusikaltimus, il
gus laikus komunistų puoselė
tus”.

Išrinkite RICHARD STENGEL 

U. S. Senatorium!

.Jisai yra už jus!

(8W.)

Toliau tame laiške krauju ir 
ašaromis pranešama ir pasaulis 
klausiamas: “Ar jums žinoma 
apie masines egzekucijas tų ka
linių, kurie, kaip politiniai be
laisviai tereikalavo tik elemen
tariausių žmogiškumo laisvių 
Tai įvyko 29-toje kasykloje, 
Vorkutoje. Šaudymo koman
doms vadovavo generalinis pro
kuroras gen. Rudenko. Ar pa
sauliui žinoma, kad Kingire vy
rai ir moterys, reikalavę bent 
minimalių pagerinimų, buvo mai 
šinami keturių tankų ir žuvo po 
tų šarvuočių vikšrais?” šio pra 
nešimo sujaudinti amerikiečiai 
ukrainiečiai visu rimtumu su 
skato išgarsinti nelaimingųjų 
kalinių reikalus ir visomis prie
monėmis bando su tuo supažin
dinti galimai platesnius ameri
kinius sluogsnius. Taip pat ma
sinėmis demonstracijomis, spau
dos konferencijomis, rezoliuci
jomis ir memorandumais dar 
kartą bus šaukiamasi interven
cijos Valstybės Departamento, 
kuris turėtų daryti viską, kad 
tik padėtį anapus geležinės už
dangos pristatytų nuodugniam 
ištyrimui Jungtinėse Tautose.

Prie visos akcijos ukrainiečiai 
kviečia prisidėti ir lietuvius, lat 
vius, estus, baltgudžius bei anti- 
komunistus armėnus. Tikimasi, 
kad jungtinis ir milionus žmo
nių atstovaująs frontas galės 
visą s»vą« -/orį r.-, esti tinkama 
linkme, ir su pavergtų tautų at- 

. stovų balsais bus priverstos

Pirmoji kongreso diena

So. Bostono lietuvių Šv. Pet
ro parapijos bažnyčia 10 vai. 
pilna žmonių. Matomi atstovai 
iš daugelio vietų. Nemažai vie
tinių žmonių, nes Kolumbo šven 
tė daug kieno švenčiama. J. E. 
vysk. V. Brizgys, asistuojamas 
dviejų kunigų, atnašauja šv. mi 
šias. Prel. J. Balkūnas jam į- 
prastu ugningumu ir puikia iš
kalba sako gerai parengtą pa
mokslą, nurodydamas Katalikų 
Akcijos siekimus ir ALRKF 
reikšmę. Po to visi kongreso 
dalyviai renkasi į Bostono mies
to centre esantį puikų Sheraton 
Plaza viešbutį, kur malonios bos 
toniškės vyt'ės ir vyčiai simpa
tingai pasitinka kiekvieną prie 
registracijos stalelių. Prisipil- 
džius posėdžių salei, tribūnoje 
pasirodo kongresui rengti komi
teto pirmininkas kun. J. Žu- 
romskis. Jis pradeda posėdžius 
malda ir trumpu sveikinimo žo
džiu. Po to sveikina Naujosios 
Anglijos apskrities pirm. V. Ku
dirka ir kviečia į tribūną Fede
racijos Centro Valdybos pirm. 
dr. Ad. Damušį, atvykusį iš Cle- 
veland, Ohio. Pirmininkas šiltu 
žodžiu kviečia visus darbingai 
dalyvauti kongrese ir nurodo ju

skaitytis ir Jungtinės Tautos. 
Šiuo metu, užrainiečių iniciaty
va, didesniuose JAV centruose 
šaukiami masiniai protesto su
sirinkimai, kuriuose jau suti
ko dalyvauti visa eilė amerikie
čių. Be to siekiama, kad apie 
pavergtųjų reikalus didžioji 
spauda prabiltų taip plačiai, 
kaip dar ligšiol nebuvo rašiu
si. Rinkiminiai metai tam su
daro itin dėkingą ir gerą pro
gą. Al. Gimantas

ELE MAZALAITE

o kitas turi negausią parapiją. 
Prel. Igans Albavičius, centro

kasihinkas, atvykęs iš Cicero, 
111., pateikė kasos apyskaitą. 
Pats kasininkas d'rbo n-1 tik be 
atlyginimo, bet ir

bet ir labai daug asmeninių lė-i eitį”, gyvai pateikdamas eilę 
šų, superkant visus vertingusj labai įdomių faktų iš Federaci- 
eksponatus. Kvietė siųsti ran- jos nueito kelio. Reikia laukti, 
damą medžiagą muzėjui. kad paskaita bus paskelbta

Kun. J. Borevičius, SJ, nuro- sPau*J°je. (Bus daugiau)
į .. , . v? •re--l1,'n(*rn‘ dė, kad buvo palaikomi ryšiai.
! cijos bei panašias išlaidas pa- _____ ____ _______ t •
dengė pats. Kvietė Federaciją

su jaunimo organizacijų cent- 
...... .. .. rais, rūpinamasi jaunimo centro
; stiprinti rytas su 'sudarymu, šv. Kazimiero Sven-

tės minėjimu. Pabrėžė reikalą
... „ . Siūle, | steigti jaunimui reikalingas ra-
kad visose lietuvių parapijose I moveg

būtų daroma kasmet viena rink- ,.r Zaroilkl u Detrojt Mfch

vienuolyn is ir kitomis centri
nėmis orgrn'zaci jomis.

- Fta* - r-a..9S&S, u
AR ŽINOTE— 

kad galite įsigyti:

liava Katalikų Akcijos reika
lams.

Prel. J. Balkūnas, kaip dva
sios vadas, trumpai nužymėjo 
nueitą kelią ir pasr-kojo kiek į- 
spūdžių iš kelionės po Lotynui™^™ 
Ameriką.

Dt. Ad. Damušis, pirminin 
kas, savo pranešime nurodė rei-

o“-1 * “ !
liudiją ................................... nuo $12.50
Televiziją .....'................ nuo $69.00

. , Fonografą ............................ nuo $17.50
nupasakojo jaunimo stovyklos vokišką radiją ............ ....nuo $55.00
darbus ir dabartinę padėtį, kuri | hi-ii fonografą .........  nuo $79.00
yra nebloga. Į Dulkiasiurbli ..................... nuo $45.00

Kun. V. Paulauskas iš Thomp_ , ,, .. _ , *, F.leklr. laikrodi (žadint.) nuo $3.».>
son, Conn., kalbėjo “Eglutės” į Tv nnteną .......7.... nuo $2.50

Ir daug kiti, elekt. reikmenų už že
mas kainas.

Vysk. V. Brizgys siūlė rinkti 
paskirų asmenų paliekamus Ii-

kalą stiprinti asmeninį kontak- tuanistikos turtus, kaip knygas, 
tą tarp veikėjų. Nupasakojo, tautodailę ir pan. ir organizuoti 
kaip stengtasi pagelbėti Lietu-i tam instituciją. Priminė lietu
vaičių Seserų Institutui. Pa- vių saleziečių stovyklos vaid- 
brėžė bendravimo svarbą ir rei- menį.

Viskas garantuojama

iLDflinfl.
U-llTEL£VISIOn
[sales -servi če)

bilėjaus reikšmę bei prieš Fe
deraciją stovinčius uždavinius. 
Išrenkamas prezidiumas: St. Lu 
šys — pirm. (New York), A. 
Aleksis — vicepirm. (Waterbu- 
ry), vicepirmininkai — V. Cini
kas (Pittsburgh) ir M. Watkins 
(Worcester). Sekretoriavo Pr. 
Kaladienė (Boston) Taip pat 
sudaromos mandatų ir rezoliu
cijų komisijos. Išklausyti trum
pi sveikinimo žodžiai J. E. vysk. 
V. Brizgio, kun. Pr. Virmauskio, 
Vliko pirm. J. Matulionio, vie
nuolynų atstovų; Alto, LRKSA 
ir “Draugo” vardu linkėjimus 
pareiškė L. Šimutis.
Centro V-bos narių pranešimai

Pagrindinį pranešimą patei
kia kun. dr. A. Juška, atvykęs 
iš Chicagos. Per dvejus metus 
CV turėjo 8 posėdžius ir vieną 
tarybos posėdį. Įsitikinta, kad 
geriau, kai daugumas narių yra 
vienoj vietoj. Centras turėjo 
darbo kalendorių ir jo laikėsi. 
Lankė skyrius ir apskričius. Rū
pinosi Kristaus Karaliaus šven
tės pravedimu visur. Pravedė 
maldos ir žygio vajų. Įsigijo 
jaunimui vasaros stovyklą prie 
Detroit, Mich., ir baigia ją į- 
rengti. Palaikė nuoširdų ryšį su 
Lietuvaičių Seserų Institutu ir 
jam talkininkavo. Rūpinosi stu
dentų šelpimu. Iš skyrių prie
voles geriausiai atliko Norwood, 
Mass., .skyrius.

Federacijos , didžiais ir pa
stoviais rėmėjais buvo prel. Ig. 
Albavičius, skiriąs kasmet po 
500 dol., prel. Ig. Valaniūnas — 
400 dol., prel. J. Balkūnas -- 
300 dol., prel. Pr. Juras — 200 
dol. Dėkoja jiems ir visiems ki
tiems, kaip kun. Z. Slavynui ir 
kun. S. Morkūnui, kurie kasmet 
skiria nemažai aukų, nors vie-

kalą įtraukti naujų jėgų bei duo 
*ti joms konkrečius uždavinius. 
Pabrėžė jaunimo programos su
darymo svarbą. Nurodė, kad 
buvo dirbta bendrinėse organj 
žarijose ir kad yr areikalas to
liau tą darbą tęsti. Dėkojo vi
siems už nuoširdų bendradar
biavimą.

D. Kaminskienė, vicepirminin
kė, atvykusi iš Chicagos, nuro
dė, kad jai, kaip vicepirmininkei, 
buvo malonu bendrai dirbti su 
visa valdyba.

Prel. Pr. Juras, Kultūros In- 
stituo pirmininkas, davė tos in
stitucijos istorijos metmenis ir 
nupasakojo, kokį didelį turtą 
jau turi sudaręs. Pabrėžęs “Eg
lutės” leidimo sunkumus, toliau 
kiek plačiau pavaizdavo Brock- 
tono mieste pas seseles lietuvai
tes esančio "Alkos” muzėjaus 
padėtį ir tolimesnius planus. Pa 
aiškėjo, kad prel. Juro į muzė- 
jų įdedama ne tik daug laiko,

St. Barzdukas, JAV Lietuvių 
Bendruomenės Centro Valdybos 
pirmininkas, atvykęs iš Cleve- 
land, Ohio, sveikino kongresą 
Bendruomenės vardu ir dėkojo 
už paramą. Paaiškino Bendruo
menės siekimus.

Kun. St. Yla kiek ilgiau palie
tė reikalą išlaikyti lietuvių tau
tines religines tradicijas.

Kongreso dalyviai įdėmiai iš
klausė pranešimus ir dėkojo už 
juos.

Posėdžio pabaigoje L. Šimutis 
skaitė paskaitą “Žvilgsnis į pra-

Sav. Ini. A. 
S33I S. Halsted —

SEM FINAS 
CLlffslile 4-5665

PIGIAI Dt SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
A'IETOJK IP. B TOLIAU

K. EIDUKONIS
Tunu naują didelį sunKvežimj 

Ir apdraudas
1813 W. 91st St. Ohicago, 01. 

Tel. PRescott 0-2781

JONAS GRADINSKAS
Tik $1 40.00 UŽ 21 colio 1957 mįJ0L"i*e) le

J. G. TELEVISION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998 
Spalvota TV, radijas, patefonai, vokiški aparatai

Prof. Adolfas DamuSis, buvęs 
ALRKF pirmininkas, atidaręs Ame
rikos Lietuvių Katalikų Jubilė.jinį 
Kongresą reikšminga kalba ir pasa
kęs kalbą, kongresiniame bankete. 
Naujoje Federacijos valdyboje iš
rinktas vicepirmininku. Jam paves
ta ir toliau '.-npintis jaunimo slo-nas dirba nelietuvių parapijoj,, vvklo» rpikaiais

PJŪTIES METAS
ROMANAS

95 tęsinys
— Nesijuok pats iš savęs, nesakyk, kad jūs iš

varėte Dievą, — atsakė ji šnibždomis. — Eik, da
rykit, kam pasiryžot — atsimink, Kristus leido Ju
dui baigti jo darbą Alyvų Kalne. Tiktai neliesk 
manęs.

— Tu negali pasilikti čia, — sako jis neramiai 
ir žvelgia į duris — tavęs nepaliks, ar nori, kad su
imtų, jeigu neklausysi geruoju? Tai paskaitys pa
sipriešinimu. Eime, — jis pasilenkė atkelti ją, ir ji 
sudejavo. -

— Palik mane bažnyčioj! — šitas mažas jos 
balsas, kaip kūdikio, kaip jo sūnaus! Jis drebėjo iš 
gailesčio, tačiau suėmė ją už pečių ir atkėlė, ir ėmė 
vesti, traukiamai, ji ir vėl sudejavo. Jam pasirodė, 
kad ji mėgina atstumti jį, ir tarė sau: tegu, bus ge
riau prieš kitus, kad ji pati išei3 tvirtai, jis tiktai 
gretimai žengs, ar iš paskos, kol ji pasitrauks iš 
čia. Iki slenksčio jis telydės ją. — Bet jis spėjo pa
gauti ją krentant ant grindų ir kai pastatė, jos ko
jos sulinko, kaip negalinčio pavaikščioti vaiko. Jis 
pagriebė ją ant rankų ir nešė skubėdamas, toks 
baltumas nebuvo geras, kaip tas jos veidas. Jis ne
šė ją per bažnyčią, ir šventoriuje jį matė visi, bet 
jam nerūpėjo niekas — jis glaudė ją prie širdies ir 
buvo toks laimingas, jog galėjo žengti iki savo pa
baigos su ta našta. Kokia lengva ji buvo, juto jis
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VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.
kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

Unlversal Savlngs and Loan Association užtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
>10,000 00 kiekvienam indėliai 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
J?

meiliai, tiktai vieni kauleliai, smulkūs, kaip gėlės 
šakos, — jis nejuto joje kūno, tarytum nešė sielą.

Jis skubėjo į kleboniją, jis kojomis atspyrė vie
nas ir kitas duris, ir ėjo ten, kur prieš nedaug va
landų gyveno jo brolis, buvęs paskutinis klebonas. 
Jis perėjo raštinę ir kitame kambaryje buvo lova, 

j paklota, iš jos turbūt, buvo ištrauktas nakties pa
baigoje kunigas, jo brolis, ir ten jis paguldė jų mo
tiną. Savo motiną.

— Mama, — pašaukė jis ir ji pravėrė akis, ji 
žvelgė čia pat į jo akis ir jis pagalvojo: taip ji pri
silenkdavo prie mano lopšio. — Jis spaudė jos ran
kas tarp savųjų ir trynė, jos buvo šaltos, ji krūp
čiojo, lyg tąsoma ir išgąsdintingai paklausė jis:

— Tau negera? Skauda kas?
Ji parodė prie kaklo ir žemiau širdies, ir jam 

pasidarė bloga: smūgis? — Ar tai nebuvo tiktai 
įspūdžio reikalas, susijaudinimas, o pavojus?

— Palauk, — sušuko jis ir išbėgo, jis turėjo 
atidaryti daug durų — visur buvo tuščia. Ir kur 
neseniai gulėjo šviesose ir gėlių apstotas lavonas— 
buvo ypač siaubingai tylu. Tiktai virtuvėje sėdėjo 
Agota, susitraukusi ir sena —- ir jai jis suriko:

— Daktarą!
Ji tylėjo ir nepasijudino, ir jis suriko stačiai 

bjauriu, pats sau, riksmu:
— Daktarą! — pašauk daktarą, prašau, tai ne 

man — mano motinai labai bloga.
Agota pakilo greitai, kaip labai jauna, ji pri

bėgo prie durų, bet Mykolas laikė ją už drabužių 
krašto:

— Aš pats būsiu su ja, tiktai pakviesk dakta
rą. — O, — susiprotėjo jis, — nereikia, nereikia! 
Kur telefonas?

— Neprisišauksi, — atsiliepė Agota, — du mė
nesiai kaip jis išvežtas, neturim daktaro. Skambink, 
skambink! — pasakė ji niūriai, — gal paskolins iš 
kalėjimo!

Ji staiga tarė vėl labai griežtai:
— Ar nori numarinti motiną, kad manęs nepri

leidi? Gal kokių vaistų namie surasiu? Gal aptie- 
korius supranta?

Ji įėjo paskui jį, nes klausdama, ji pripuolė 
prie lovos ir jis stebėjo jas, dvi seneles, ir sveikoji 
buvo tokia pat nieko negalinti kaip ir ta, kuri lai
kas nuo laiko skaudžiai sudejuodavo. Mykolas už- 
sfftnė ausis — jis nebuvo girdėjęs motinos dejuo
jant, niekuomet — kaip turėjo būti jai dabar, jei
gu ji nesuvaldė skausmo?

— Daktaro, — pakartojo jis sau ir Agotai, — 
argi niekur nėra daktaro? — Jis pamatė telefoną 
— buvo keista, kaip nebuvo pirma atsiminęs, kad 
ant raštinės stalo stovėjo: jis išsišaukė miestelio 
paštą, jis sužinojo, taip, kuris kaimyninis mieste
lis buvo toks laimingas, kad daktaras padėjo žmo
nėms numirti — taip pajuokiamai atsiliepė jam mo
teriškas balsas. Iš pašto. Bet ji sujungė jį su ap
skrities miestu, jis šiaip taip išsišaukė ligoninę — 
jis kalbėjo ir su daktaru. — O, daktaras buvo pa
garbos pilnas, draugas Vibrys buvo juk žinomas 
žmogus, kalbėjo jis — mielai, būtinai jam padėtų, 
dar labiau negu bet kuriam piliečiui, tačiau, kaip 
matote, vietų ligoninėje nėra. O, atvykti? Tučtuo
jau? Nėra jokios galimybės. Jeigu ir atsiųstų drau
gas Vibrys mašiną? Kad labai skubu, kad pavojin
ga? Gaila, gaila' Jie turi operaciją — labai svar
bią — partijos žmogus serga, taip, apendicitas. 
Labai gaila.

dtagUa)
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“Brandos atestatas” Clevelande

DDENRAJ3TIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 9S6I ‘61 oįįbJs 'siuaĮpejąuoj

Prispiriu prie kampo (kad ne 
pabėgtų) labai užimtą LB Cle- 
velando apylinkės Vaidilos teat
ro meno vadovą akt. Petrą Ma
želį ir apibėriu jį klausimais:

— Pone meno vadove, kas 
šiuo laiku daugiausia tamstos 
galvą kvaršina?

— Ir širdį kutena, turbūt no
rėjote pasakyti.

— Tai jau taip.
— Po didelio “Atžalyno” pa

statymo. su kuriuo teko aplan
kyti ir Chicagą, jau praėjo ga
na daug laiko. Dabar, spalio 21 
d., išeiname į sceną su L. Fodo- 
ro “Brandos atestato” premje
ra.

— Dėl ko pasirinkote “Bran
dos atestatą”, pone režisoriau?

— Mūsų tikslas, tai esame į- 
sirašę ir į savo nuostatus, dau
giausia rodytis su savųjų auto
rių veikalais. Bet nevengiame 
ir svetimųjų gerų veikalų. Mū
sų didžiausios simpatijos — vai 
kams ir jaunimui, o “Brandos 
atestatas”, kaip ir “Atžalynas”, 
yra paimtas iš mokyklos gyve
nimo ir ypačiai tinka jaunimui, 
nors nė kiek nemažiau įdomus 
ir suaugusiems.

— Ar tamsta patenkintas e- 
sančiuoju veikėjų sąstatu ?

— Labai. Veikėjus sudaro 
jaunesnioji ir vyresnioji* karta, 
pradedant akt. Ig. Gataučiu, 
veikalo vertėju į lietuvių kalbą 
dram. Em. Skujenieku ir bai
giant augštesniųjų mokyklų mo 
kiniais. Visi drausmingi ir rū
pestingi. Nors visi repetuoja 
tik laisvalaikiu po sunkaus die
nos darbo, bet nerodo jokio nuo 
vargio. sakosi, bevaidindami pa
ilsi.

— Ar turite kokių sunkumų 
su rengimu?

— Jokių.
— Kas vertė tokio didelio 

pasirengimo veikalui pasirinkti 
lietuvių salę? Ar ji nebus per- 
maža?

— Esame lietuviai ir lietuvių 
salė mums arčiau prie širdies. 
Lietuvių salė — nuolatinė Vai
dilos būstinė. Kad salė būtų ne 
perma"i, darome du premjeros 
vaidinimus: pirmą pradedame 2 
vai., antrą — 6 vai. Skirtingas 
laikas palengvins vio.’ems šei
mos nariams premjerą pama
tyti.

— Koki tamstos priešprem- 
jeriniai pageidavimai?

— Koki jie gali būti. Paro
dysime, ką galėsime. Švelniai 
barami už klaidas, su dėkingu
mu išklausysime ir stengsimės 
taisytis.

Vieno tik kaip meno vadovas 
norėčiau iš gerbiamųjų žiūrovų: 
atiduoti ne tik tinkamą pripa
žinimą vaidintojams, bet ir šau
nią padėką už nuoširdžiai sava
noriškai paskirtą scenai laiką.

“Menas menui” — nepripažįs
tu. B<;iau labai patenkintas, 
kad “Brandos atestatas" lietu
vių kalba per sceną prisidėtų 
prie lietuvių gyvybės — lietu
vybės išlaikymo, — baigė P. Ma 
želia. P. B.

SUSIORGANIZAVO OIIIO
LIETUVIAI GYDYTOJAI

Ohio valstybėje yra įsikūrę 
beveik 50 lietuvių gydytojų. Jų 
daugumas turi teises ir verčia
si laisva praktika. Keli, nors ir 
turėdami teises, dar dirba ligo
ninėse, ruošdamiesi specialy
bėms. Ir tik keli dar ruošiasi 
įsigyti gydytojų praktikos lei
dimus.

Nebūkite suklaidinti! Būkite už 
progresą!
Išrinkite KIUIIAKD STENGEI, 
U. 8. Senatorium!
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Tokiam gydytojų skaičiui e- 
sant vienoje valstybėje, atsirado 
reikalas susiorganizuoti; Kele
to iniciatorių pastangomis 1955 
metų vasarą buvo sušauktasj 
bandomasis Ohio lietuvių gydy-l 
tojų suvažiavimas Cambridge, 
kuriame išryškintas reikalas su 
siorganizuoti. Tam reikalui bu
vo išrinkta laikinoji valdyba. 
Šios valdybos dėka, š. m. spalio 
6 d. buvo sušauktas visuotinis 
Ohio lietuvių gydytojų suvažia
vimas Clevelande, Hollenden 
viešbutyje, kuriame dalyvavo 32 
lietuviai gydytojai ir gausus 
būrys jų šeimų narių.

Suvažiavimą pradėjo laikino
sios valdybos pirm. dr. D. Dege- 
sys. Sugiedoti JAV ir Lietuvos 
himnai. Invokacijos vietoje su
giedota “Marija, Marija”. Pa
skaitą “Naujieji metodai virusų 
tyrime” skaitė dr. A. Ceicys. 
Apie organizacinius ir finansi
nius reikalus pranešimus patei
kė dr. D. Kesiūnaitė ir dr. V. Ra 
manauskas. Po to sekė meninė 
dalis — koncertas. Mūsų didy
sis pianistas A. Kuprevičius pa
skambino kcVtą dalykų piani
nu, o solistė A. Stempužienė, a- 
kompanuojant Plechavičienei ža
vėjo gražiomis dainomis. Po to 
sekė vaisės. Vėliau vėl pereita 
prie suvažiavimo darbotvarkės. 
Po ilgų diskusijų priimtas Ohio 
lietuvių medicinos gydytojų sta
tutas. Valdybon išrinkti sekan
tieji gydytojai: Balčiūnas, De- 
gesys, Kesiūnaitė, Ramanaus
kas ir Stankaitis, kandidatais li
ko A. Čeicys, Mąsilionis ir Vai- 
tėnas. Revizijos komisijon iš
rinkti gydytojai Adomavičius, 
Baltrukėnas ir Miknevičien'ė; 
kandidatais liko Adomavičienė 
ir Apanavičius. Valdybą steng
tasi sąmoningai rinkti iš vienos 
vietovės, kad ji būtų veiklesnė. 
Ši kartą valdybon išrinkti 4 iš 
Cievelando.

Susirinkimui pirmininkavo gy 
sumanymui sukelti kasmet bent 
1,000 dol. premiją kokiam svar
besniam reikalui paremti. Rei
kalo svarbą nustato valdyba.

Susirinkimui pirmninkavo gy
dytojas Kriaučiūnas, sekreto
riavo gyd. Juškėnas - Juškė- 
nienė. Ohio lietuvių gydytojų 
susiorganizavimas — jau įvykęs 
faktas. Juozas Kriaučiūnas

<0 METŲ JUBILEJUS
Praėjusį sekmadieni clevelan- 

diečiai atšventė LRKSA 70 me

tų sukaktį pamaldomis Šv. Jur
gio parapijos bažnyčioje ir vai
šėmis lietuvių salėje. Ta proga 
bažnyčioje pamokslą pasakė* kle 
bonas kun. V. Vilkutaitis. Lie
tuvių salėje prie turtingai val
giais papuoštų stalų susirinko 
daugiau 100 Susivienijimo narių 
ir svečių. Pietų metu, pirminin
kaujant East Cleveland pašto 
viršininkui Jurgiui Venclovai, 
kalbėjo kuopų pirmininkai. Svei 
kino Moterų S-gos 36 ir 6 kuo
pų atstovės Stapulionienė ir Sa- 
lasevičienė bei Federacijos sky
riaus vardu — P. Kliorys.

Garbingos organizacijos su
kaktis buvo gražiai paminėta tik 
dėka uolių rengėjų: pirm. J. Sa- 
lasevičienės ir narių — B. Ba
cevičienės, VI. Šukienės. Paulės 
Glugodienės ir T. Česnienės. Jų 
veiklumo dėka, viskas taip 
sklandžiai ir planingai praėjo.

KRISTAUS KARALIAUS 
MINĖJIMAS

ALRKF Cievelando skyrius, 
t a 1 k i n inkaujant ateitininkų, 
skautų ir kitoms katalikiškoms 
organizacijoms, rengia Kristaus 
Karaliaus šventės minėjimą spa
lio 28 d. Minėjimas bus pradė
tas pamaldomis ir bendra šv. 
Komunija 10 vai. Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje, dalyvaujant 
organizacijų nariams ir vėlia
voms. Po pamaldų, 11:30 vai., 
lietuvių salėje bus viešas susi
rinkimas, kuriame šventei pri
taikintą paskaitą skaitys prof. 
J. Gravrogkas ir meninę dali at
liks jaunosios meninės pajėgos. 
Visa lietuviška visuomenė kvie
čiama dalyvauti mūsų Kara
liaus pagerbime.

t
T R U M P A I

— N. Vedegytė - Palubinskie-
nė. dalyvaujanti Jay Art paro
doje May Co. patalpose, vž savo 
tapybą “Saulėgrąžos” laimėjo 
pirmąją premiją. Ta proga dai
lininkė, dabar dirbanti Ameri' 
can Greating Corp, buvo pa
kviesta dalyvauti televizijos pro

gramoje. Apie parodą rašė ir 
didžioji Cievelando spauda.

L. B. ŽINIOS
— Apylinkės \uldyboje įvyko 

pasikeitimų. Iš valdybos pasi
traukus J. Gulbinienei, įėjo ak
torius P. Maželis.

— Dar kartą valdyta. krei
piasi į visus LB apylinkės na
rius, kad pasistengtų sumokėti 
solidarumo mokestį. Mokestis 
priimamas kiekvieną penktadie
nį adv. J. Smetonos kabinete 
nuo 6 iki 7 vai. Mokesčius pri
iminėja K. Žukas. Taip pat mo- 

I kesčius galima sumokėti ir pa
rapijos salėje po lietuviškųjų 
pamaldų šv. Jurgio bažnyčioje.

— Apyl. valdybos posėdis į- 
vyko spalio 13 d. Posėdyje ap
tarti įvairūs reikalai ir jis pra
ėjo darbingoje ir jaukioje nuo
taikoje.

— Numatytą dailės parodą
valdyba nutarė rengti gavėnios, 
o ne advento metu, kaip buvo 
užplanuota. Pakeitimas pada
rytas dėl per trumpo laiko pa
rodos surengimui.

— Jau baigiamas sudaryti se
niūnų kadras, kurie pradės rink-

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMAZ '

U WGE8 stotie* — Banga i8tb 
NUO PIRMAI). IKI PENKTAJD. 

8:46 Iki 8:80 vai. ryte 
BESTAI). 8:80 Iki 9:80 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
IERAD. S: 30—e: 80 v. r. U stoties 

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

7159 SO. MAPLEWOOD AVĖ.

ti solidarumo mokestį. Imama* 
j si sutvarkyti apylinkės kartote
ką ir išduoti nario knygeles 
tiems mokėtojams, kurie jų dar 
neturi. Pageidaujama, pakeitus 
gyvenamą vietą, naujus adresus
pranešti apylinkės valdybai.

— Rajoninis LB atstovų su
važiavimas įvyks lapkričio 3 d. 
Kreipiamės į visą lietuviškąją 
bendruomenę, kiek galima dau
giau atsilankyti į suvažiavimą. 
Bus proga išsikalbėti rūpimais 
klausimais. Suvažiavimo prog
rama bus turininga. Po suva
žiavimo’ bus pobūvis su meniš
kąja dalimi. Ypatingai būtų ma 
lonu matyti daug senosios kar
tos atstovų.

— Dar kartą primename or
ganizacijų vadovams, kad, reng
dami kokį pobūvį, vakarą ar 

i pasilinksminimą, užregistruotų 
: apylinkės vai tyboje. Nekenki- 
! me vieni kitiems.

— Mokyklinio amžiaus jauni

mui numatyta surengti dailiojo 
skaitymo ir deklamavimo kon-' 
kursą gruodžio mėn.

— Lietuvių radijas jau aš
tuntus metus skleidžiąs lietuvis 
ką žodį ir muziką oro bangomis, 
kreipiasi į clevelandiečius, pra
šydamas savo auka paremti lie
tuviškųjų transliacijų pusvalan
dį. "Jūsų lietuviška sąžinė ne
būtų buvusi rami, jei klausyda
miesi programų bei naudodamie 
si patarnavimais, nebūtumėte 
radijo parėmę ir gražios, lietu
viškos pareigos atlikę”, sakoma

M

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
1!l( l\ PHOTO STUDI0

(Lacorporated) 
EDVARDAS ULIS, s»v, 

4058 Archer Avenue
telefonas Vlrginia 7-2481

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butę.

-—b n.-. i—
PASIRINKITE DOVANAS 

TERROJE!
Čia didelis pasirinkimas vo

kiečių, švedų ir čekoslovakų 
kristalo, porceleno (chinos) ir 
keramikos, odinių albumų, pi
niginių, manikiurinių setų, tau
tiniais raštais pagalvėlių, ta
kelių ir juostų, iš medžio drož
tų koplytėlių, kryžių ir vyčių.

Gintaro papuošalai, gražūs 
ir labai pigiomis kainomis. Vi
sos lietuviškos knygos. Visos 
lietuviškos ir klasiškos muzi
kos plokštelės (rekordai): ope
ros, operetės, simfonijos, ari
jos ir kt.

Prekės ir jų katalogai siun
čiami į visus kraštus.

Adresas: Terra, 3333 South 
Halsted Street,’ Chicago 8, IU. 
Tel. LA 3-0427.

ŠIANDIEN PROGA!
J. JANULAIČIO ir I. MAŽEIKOS

Midwest Maisto - Likerio 

Krautuvėje

2515 W. 69th St., Tel PR 6-9259

★

Specialios kainos spalio mėn. 18, 18 ir 20 d J.
sth $4.89 
5th $4.95 
sth $4.85 
Sth $5.10 

' sth $1.64 
5th S5c

so» $2-98 
$2-85

ALKOHOLIS 190 proof 

MARTEL, prancūziškos konjakas 

BISUUIT,

IIEN N ES Y 3 STARS 

KIJAFA VYNAS 

PORTUGALIŠKAS iuiport. vynas 
VODKA, VISKEV III DKY GIN 

VYNAS GALIONAIS

Ir daug kitų gėrimų apecialiomi* kainomis
GhiiumiiiI llclml-ki sūrini, im|M>rttiotl grybui, uogient, llctuvlS- 

kn Ituirl ilmmn ir kili guminiai kaip .lėtiniai taip ir Importuo
ti l.s užsienių.

Piknikam* Ir halrlcuis pnrcnglnianiN perkant dideliai* kiekiai* 
dti'Hlania *peciall nuolaidu.
KILAI Tt VF: ATDARA KASDIEN M O 7 V. RYTO IKI 10 Y. V:

Cievelando* Lietuvių Radijo Klu
bo valdybos atsišaukime. Aukos 
bus renkamos spalio 15 — lap
kričio 15 dienomis namuose, sek 
madieniais p opamaldų Šv. Jur
gio parapijos salėje ir lietuvių 
klube. S. G.

P.&J. JOKUBKA
rv. DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

I’ardavtma* ir Taisymai 
4077 So. Archer Avė.

Chicago 82, UI. — Tel. LA 3-8617

“SIUSTAS PERKRAUSI
1$ TOLI IR ARTI 

NAUJI CJOSU TBOK4I~ NAUJAUSI KMUSTTNIO f PANK/AJ 

N£tį M erų PATYRIMAS-PIGUS IP SĄŽ.ININ6AS AATAPMV/NAS

JUMAS NAUJOKAITIS
2022 W.69St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIta>olc 5-9209

MOVIMO

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.

$8.25Murcerv 49-51 . ., .
8.25 Olds, 6 cyl. 41-50 
9.95 Plymouth 42-56 . . 
9.91 Pontiae 37-54 .... 
9.95 Buick 37-52 .............

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
$8.95

. 8.20 
. 9.95 

8.95 
12.00

NUO UŽSISEK ĖJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie. kuri* kenčia nuo SENU AT

VIRŲ Ir 8KAUD2IŲ ŽAIZDŲ 
aegall ramiai sėdėti Ir naktimi* 
miegoti, nes Jų užsisenejusio* žaizdor 
aležtl Ir skauda. Kad padalinti tų 
mažėjimą Ir skaudCJlna senų atri 
rų Ir skaudžių žaizdų, uždekit' 
LEGULO Ointment. Jos gydyme 
ypatybes palengvins justi skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak- 
1. Vartokite jų taipgi nuo skau 
lžlų nudegimų. JI taipg1 pašallnr 
aležejlmų ligos vadinamos P8ORIA 
318. Taipgi pašalina peršėjimį ligos 
radlnamos aTHLETE'8 FOOT, su- 
itabdo džiovinimų odos Ir perplyfilmą 
arppirfičlų. Yra tinkama vartoti nuo 
ižiastančlos, suskilusios odo* dedlr- 
rlnių, odos Išbėrimų ir t. t., talpg 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
drodo skaudus Išbėrimas nuo vysty 
<lų. Ji yra gera gydurO“ nuo U 
rlržltvlų odos ligų. be
rulo Ointment yra 
parduodama po 76 

81.16, 4r 88.60. 
dlrklte vaistinėse Chl 
■agoj ir apylinkes*— 
dllvrauke*. Wi»c.,Ga 
•y. Ind.lr Detrolt, Ml- 
tblgan arba rąžyki- 
e tr atsiųskit* Mo- 
>*y ord*r |

LEGULO, Department D. 
W1R W. Kddy St. Chicago 84. IIL

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $28*00 
pas

Roosevelt Furniture
Company 

(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2310 West Roosevelt Roatl

Tel. SEeley 8-4711 
Nellie Bertulis ir Felix Raudonis, 

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

iiiiiiiiuiiiiimitiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiliinnm

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMU* 
PRISTATOM 
visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

Ford 41-53 ................
Chev. Ali 1937-53 ..
Chevrolet 54-55 ....
Chrysler 6, 42-52 ..
Dodge 6, 42-56 .........

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

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

M . e E S A s
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

Išmeti-
slintuvu.
atidary-

j?

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI 

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANKS TV <& RADIO, INC*
3240 So. Halsted St. CAIumet 5-7252

4
PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA

TAUPYMO
BENDROVį

4038 Archer Avenue T*l. LA3-671P 
august saldokas Pr*xid*nta*

-V

CARR MOODY 
LUMBER CO-

STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Ipkainavimą i. Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidarė kasdien n no 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro b 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

illllllllllllillilllllllllllllllllllllllllllllllllli

•liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 8. LITUANICA AVĖ., CHICAGO. ILL.

Telefonas — FRontier 6-1882
uliniu niftiiiiiiiiiiiiH'iiiuiiiiiiiiiiiiiiiimsiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiitiiiiiHiiimiiiiiiH

Ifl ARTI IR TOLI BALDŲ
PLRKRAUSTYMAS
Nauja* specialu* dideli* 

sunkvežimi'* *u pilna ap
draudė. Pigu* Ir *»iinluga* 
patarnavime*.

R ŠERĖNAS
464(1 8. Wood St., (Jhlcago », 

lllinol*, tel. VI 7-2972

M O V i N G
A. BENIULIS atlieka įvairiut 
perkraustymua ir pervežimu* 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BĮ. 7-7075 arba 
PB 8-9812

NARIAI LltTUVIV TAUP. II! SKOLINIMO

Pradeki! Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite laupyti šioje lietuviškoje 

ištaigoje — BRIGHTON StVINGS AND LO&N I
.Kiekvieno taupytojo indėliui apdrausti iki $10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

B-VIŲ LYGOS, KURIOSE
dek vieno Santaupos Apdraustos Iki 818,000.00 

I R
Paskolos Duodamos Namo įgijimui 

Umgvomls Sąlygomis

ONICAGO SAVINGS 8 LOAN ASSN.
5234 S Westem Avė. Chicago 36, UI.

GRANE SAVINOS & LOAN ASSN.
2555 W 47th St Chicago 32, III

ilil RICT SAVInS iToAN~ASŠNė 

3430 So Halsted Street Chicago 8, IU

OFISO VALANDOS:
Firtnad, antrad., pnnktad. Ir 
teturi vai. ryto iki 4:80 p.p'

Trnčtad • ryto Iki II vai.. 
Ketvirtad. » vai. iki 1 vaL vak.

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

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, UI.
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f DALYVAUKIME TAUPYMO SAVAITĖJE
SPALIO 14-21 DIENOMIS

CHARLES ZEKUS,
Sekretorius

BRIGHTON
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION

4071 Archer Avenue — 

į vakarus nuo Califomia 

Avenue

OISTRICT
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION

3430 So. Halsted Street 

Tel. CLifiside 4-0104

PROKLAMACIJA JOSEPH M. MOZERIS
Sekretorius

I

t

s

i
i

Į

* ¥%

JOHN PAKEL
Prezidentas

CHICAGO
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION

6234 So. Western Avė. 

GRovehill 6-7575

V. P. PIERZYNSKI,
Sckretorius-Iždininkas

CONTINENTAL
SAVINGS & LOAN

ASSOCIATION

★

4559 South Paulina Street 

Chicago 9, Illinois 

Telefonas YArds 7-0145

i

B. It. PIETKEVVICZ
Prezidentas

CRANE
SAVINGS 8C LOAN 

ASSOCIATION

2555 West 47th Street 

LAfayette 3-1083

▼

KADANGI Illinois valstijos taupymo ir skolinimo bendro

vėms yra patikėta daugiau negu trys bilijonai dolerių taupme

nų, daugiau kaip 1,600,000 taupytojų, ir 6udaro visai nepriklau

somą dalį finansų ir prekybos gyvenime mūsų valstijoje, ir

KADANGI paskolindami virš vieno bilijono dolerių kasmet, 

šios bendrovės finansuoja daugiau negu 400,000 Illinois šeimų, 

ir •

KADANGI tie finansiniai patarnavimai išeina j naudą dar

bininkijai, statybos medžiagos prekybininkams ir daugelyje 

prekybos šakų, kas iš viso prisideda prie bendro gerbūvio pa

kėlimo, ir

KADANGI šios taupymo ir skolinimo bendrovės, per savo 

organizaciją, Illinois Taupymo ir Skolinimo Lygą, remia vyk

dymą spalio 14—21, 1956 metų, kaip laikotarpį, kuriame kvie

čia atkreipti dėmesį pasekmingu metu taupymo ugdyme ir įsi

gijime nuosavų namų,

TAIGI TODĖL, aš, William G. Straton, gubernatorius Illi

nois valstijos, šiuo skelbiu spalio 14 — 21, šių metų, kaip 

TAUPYMO IR SKOLINIMO SAVAITĘ visoje Illinois valstijoje, ir 

prašau tą laikotarpį tinkamai atžymėti.

TAI PALIUDYDAMAS, aš šiuo padedu savo parašą ir pri

dedu Illinois valstybės antspaudą.

W1LL1AM G. STRATTON (parašas) 
Gubernatorius

CHARLES F. UARPENTLR (parašas)

Sccretary of State

I ■ imi •!••• m'i įmini'imu niniiiii.... "i. ,• ii'ii'iiiiiiiiiiiiiiiiiii' i mi’iiiii..... iraii'iiifiiiliui.... .................................................... ..iiim

NESVAISTYKIME PINIGŲ BEREIKALINGAI! 

Taupykime juos. Pinigai bus reikalingi!

.iiiimiiiuiuii,tiiiii:uii«ijii;iuiiiiU!:i(;uui:iuiiiiiiuiiiiiiiiiii...*.iiiiiii:iUi:iiuiiHt!i:  i!jiiiniiiiiiii:;iiiii!iiiiw;iiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHini!iiitni!HiiiHiiiiiiiiMi'iiiiiHifiitRHWiiiiiiiiiHiiiiiiiiiniffiiiiiiiu!in'iiii:iiiRiiii!ti!i!iin;iiiQ

MIDLAND
SAVINGS & LOAN

ASSOCIATION

4038 Archer'Avenue 

LAfayette 3-6719

ST.ANTHONY
SAVINGS & LOAN

ASSOCIATION
I

1447 So. 49th Court 

Cicero 50, Illinois 

T0wnhall 3-8131

AUGUST SALDUKAS 
Prezidentas

JDSEPII F. GRIBAUSKAS 
Sekretorius

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN

ASSOCIATION

1800 So. Halsted Street 

HAymarket 1-2028 T. KVI’hlAVICZ
Sekretonuh
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Dvigubai sugelia! Pusiau kalba! 

Išrinkite KICHAKI) STENGEI. 

U.S. Senatorium!

<Rk.)

Tik tas užsitarnauja laisvę 
ir gyvenimą, kuris kasdien dėl 
jų kovoja. Coeth*

Pajieškojimai

JONO IR ANGELINOS ANDRULIU IR JŲ ŠEIMOS
«

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fountain, Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalau
kite Michigan Farm sūrio, šis sūria iau per ilgus metus gami
namas Jono ir Angelinos Andriulių ir jų šeimos. Fountain. Mich.

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

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

ROSELAND RESTAURANT
(Under New Management)

11050 So. Michigan Blvd. CO 4-9042
Joseph Lonergan, Prop.

Servui" n eomplete menu 24 lirs. daily 
WE NEYBR CLO.SE

BAI.Fo Centras yra prašomas 
pajieškoti Amerikoje šių asmenų:

1. Antanas Janulaitis, kilęs iš 
| Pilviškių, gyv. Baltimorėje.
1 2. Eugenija Ramanauskaitė, d.
Antano, gim. 1924 m.

3. Emilija Čibinsikienė, gyvenu
si Chicagoje.

Felix Mitchel, gyv. prie Chi- 
cagos, Cicero.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
BRAI. KSTATE

Pirkite ilnhnr prieš Reni* 
{slkmiiBlylI

i Brighton Parke:
1 Mūr. 2 po 4. rentr 
I skiepus, raini vieta.

5- Ramini. Savickas. gim. Ka„.' „„T',! 
ne 1929 m. kyklos Ir bažn., patrunki! išv.

6. Kiškūnaitė - Stankūnienė, 1 Mūr. 7 ir 4 kamb., dvlg. aki., švie-
Bronė, duktė Jurgio ir isQs kamb-

7. Kiškūnas Adolfas, sūnus Jur 
gio, gimę JAV ir gyvenę Chica
goje.

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

8 ' Bnlanavičiūtė Angelė - Mrq ‘ Mūr- b"ng ' 2 hutal: 4 ,r 3 kb-o. rsuianavielute Angele - Mrs. ccntr filld $Įj0 puj gara?a8
Aleksander Kofton. gim. Gilbert 
vili, gvv. VVorehester, Mass.

9. Bulanačius Tarnas, sūnus 
Stepo, gyv. Detroite.

10. Kęstutis Mečislovas Sipavi
čius, gim. 1909 m. Šiauliuose.

11. Mažutytė Brone, duktė Vin
cento, gim. 1926 m. Petraičių km., 
Švėkšnos vals.

12. Alminauskas Antanas, F”V. 
Stripeikių km. Švėkšnos vals. j

Patys jieškomieji arba apie| 
juos žinanti, prašome atsiliepti1 
šiuo adresu: BALFas. 105 Grand 
Street, Brooklyn, N.Y. I

M1SCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LIET. APDKAUDŲ AGENTŪRA
V t «ų rūšių apdraudoa. Automobi 

tlų finansavimas. N o ta r ta tas. Valsty 
b*s patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdrandsa kitu* 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS. 
VVAlbrook G-5B71

INTERSTATE INSURANCE AG E N OI 
(1108 S. Ashland Avė- Chlcago 34, UI

CI/ID’C SELF Ol\lr W SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBR00K 5-8202

J. BREIVE and SON
OONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, Dl.

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.

_XJ I šaukite DAnube 4-2792 nno • vai. 
—U, I ryto Iki 7 vai. vakaro.
= i Tel- OLympic 2-5121 nuo 4 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 S. 49th COURT, CICERO 

Tek OLympic 6-0775 nno 8 vai 
ryto iki 5 vai. vakaro. 

Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 
OLympic 2-6752

REAL ESTATE

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

SPAI.IO-OCTOBKR 18, 19, 20

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.69
MARTELI, or COURVOISI1ER

THREE STAR COGNAC Fifth $4.98
CINZANO VERMOUTH

Sweet or Dry Fifth $1.39
GRAIN ALCOHOL. 190 Prpof

USP Fifth. $4.89
KIJAFA WINE Fifth $1.69
MARQUITA I.UPORTED 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 $5-29

CAFE LIQUEUR (Coffee Liqueur)

įjl ■-4- I "==*=

Fifth $3-79
“S¥

CHANE SAVINGS AND IX)AN
ASS’N

2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1088
B. R. Pietkiewiez, prez.; E. R. Pietkiewicz, itekr. ir advokatas 

Mokame augštibi dividendus, (tešluojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Tau p y tojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta ik) $10,000. 
Darbo valandos: plrmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o fiešt. nuo 9 iki vidurdienio.

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

visu Rūstų apdraudimai
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Kstate 
General Insurance, Nota r y Public 

5910 S. Westem Avė.
REp. 7-4884 arba HEm. 4-7085

rfSAtSAtiAgiAgjAf ^A?3Af3A? tAfSAg.^ŠArSAe3Af• -

BUILDING & REMODELING
VIKTORAS ŠIMAITIS 

General Contractor

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VT 7-4329 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Bullders - Inenrsaos 

2737 West 43rd Street

iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ANTANAS LUKAS IR ŠONUI 
2717-19 West Ilsi Street

BUILDING CONTRACTOB8 
Stato naujus namus, atremontur 
ja aenua. Kreipkitės:

Tel. — HEmloek 4-6881 
iimiiiimmimiiiiiiiiuAimiiimuiiiPUH’
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

LIETUVIU STATYBOS 
BENDROV*

MORAS
Bullders, Gen. Oontractors 
Atlieka planavimo Ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų Ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

I0NAS STANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki

6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus
S Tol. PRospeot ft-2018 
= 6800 80. CAMPBELL AVĖ,

= Chlcago 29. Illlnoln 
MiliiiliiiiiiiiiiilHiiiiiiiiiiiiHiinmiimii

šild. augštas

SEAL ESTATE HELP WANTED — VYRAI

AUTOMATIC SCREW MACIIINE
Aeme, Gridley, also Brown 

and Sharpe.
TOP Wages — Ali Benefits. 

PKRFKCTION SCREW 
PRODUCTS 

2847 VV. 47th Place

HELP HANTED VYRAI

PRESSAIAN. Tti.mipson Pint™. 
Šiek liek reikalinvas patyrimu-. Pa
stovus darbas. Gera proga pažan
gai padaryti.

RUPĖRIOR GASKF.T CO.
1459 W. 69 Street 

VVAlbrook 5-4200

Nanj. mūr. 2 po 5. 33 pėd. skly
pas. bus įrengtas už mėnesio.

Mūr. 4 butai po 4 kamb., emtr. 
šild. alyva, garažas. gera apylinke. 
Marųuctte Parke:

Mūr. bnng., 5 kamb., 2 mleg. ir 
kamb. pastogėje, centr. šild., gara
žas, arti susisiekimo.

Mūr. kamp. bnng., 6 kamb., 
centr. šild. gazu, garažas, luvus. Ne
brangiai.
Brldgeporte:

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

maži mokesčiai, $18,500.
Bizniai:

Taverna su visais Įrengimais Ir 
namu Brighton Parke.

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

Taverna su visais Įreng. išnuomo
jama pigiai.

Su didelėm pajamom maisto krau
tuvė.

ŠIMAIČIAI
Realty. Bullders. Insurance 

2737 West 48 St 

CLiffside 4-2390

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

Baigiamas statyti 2 butų namas 
Marąuette Parke. Visi įrengimai mo
derniški. ltadiant 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.—.

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

Puikus, mur. pajamų namas Mar- 
ciuette Parke. 2 butai ir 2 bizniai su 
įrengimais skubiam pardavimui. 
Tuojau galima viską užimti. Tinka 
ir dviem pirkėjams. $31,500. K. Juk- 
nis.

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

Visi

P- L E 0 K A S
REAL ESTAI!

2785 West 71st Street 
telefonai: * VVAlbrook 5-6015

Parduodamas 4—4—2 kmb. 
med. namas. Insulbric apmuš
tas. Naujas plumbing — vamz
džiai, stogas, 220 — Wiring 
(vielos). Galima tuoj užimti. 
$13,200. Savininkas

2425 W. 46 Place

AUTOMOBILE — TRCOKS 
Automobiliai — SunkvoAlmlal

VIKTORO K O « IOO8
UetuvUka gaaoltnn atotla Ir auto

GRAŽUS 2-jų butų mūrinis na
mas — 4 ir 5 kamb. (3 mieg.) 
Centr. apšild. Rūsys. 2 autom, 
garažas. Spintos virtuvėje. Daug 
priedų. Pajamų $60, plius butas. 
$18,900; įmokėti $4,500. Arti 24th 
ir Keeler. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LAundale 1-7038.

PROGOS OPPORTUNITIES

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

4412 So. California Avė.
Parduodama valgomųjų produktų 

krautuvė. Daugelį metų gerai vei
kianti prekyba. Dėl adreso ir kainos 
teirautis

Tel. YArd-s 7-«»3t

Pirkdami sutaupysite 
ir pardundami uždirb
site per šią įstaigų.
AL. BUDRECKAS,

REALTY
4081 Archer Avė. (prie

Caiifornijos g-vės)
LAfayette 3-3384

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

KUTRA-NORKUS REALTY
BEAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBIJC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

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

E. KURŠIUS 

REAL ESTATE SALES 
REpublic 7-6232

ANALYZERS
ASSEMBLERS
PHASERS
TROUBLE SHOOTERS

Augščiaiviias atlyginimas. 
Gausūs priedai.

Nemokama apd rauda. 
Pastovus darbas.

Kreipkitės

HALLICRAFTERS C0. 
4400 W. 45 St.

SKAITYKITE “DRAUG4”
Šioje nejudomo turto pardavimo 

įstaigoje perkant ar parduodant, jū- 
sų laukia greitas Ir teisingas patar- - •'>' 
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2(100 W. ūfltli St. Tel. Prospect 8-5454

G AG E PARKE
Mūrinis su rūsiu ir šildymu. 2 po 

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

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

BRIGHTON PARKE
Muisto produktų krautuvė, ir 5

kamb. butas, kampiniame name. Pi
giai.

Meilinis — 4 % ir 4 kamb. Rūsys. 
Centr. šildymas alyva. Garažas. Kai
na $15,000.00.
KITUR

8 butų mūrinis, su centr. šild. 
alyva. $7,560.00 metinių pajamų. 
Kaina $29,000.00.

Naujas 8 butų mūrinis ant pla
taus kampinio sklypo. Parduodamas 
už 7 >/2 karto metinių pajamų.

VENTA
REAL ESTATE 

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

HELP VVANTKD — VYRAI

WOODWORKERS
Patchers on Wood and 

Masonite TV Cabinets. 

Experienced.

ZANGERLE & PETERSON 

COMPANY

2164 Clybourn Avė.

ADDRESSOGRAPH 
SPEEDAUMAT OPERATOR

Experienced. New air conditioned 
offices. Near North Side. Ali 
CompanyBenefits.

PLAY BOY MAGAZINE 
Michigan 2-1000

W A R E H O U S E M K N 
Good Permanent Positions for

the right men. Good future. Ali 
Company Benefits. No Phone 
calis. ’> Report for Interview to 
Mr. Lee Masters.

CHAMPION SCREW CO.
2039 W. Jackson 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. Kensington Avė.
Tel. COmmodore 4-4800

Reikalingas duonos išvežiuotojaa 
REAL RYE BREAD BAKERY.

LAfayette 3-6927

ASSEMBLERS
SOLDERERS
WIRERS

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

HALLICRAFTERS C0. 
4400 W. 45 St. 

PLATINKITE “DRAUGĄ”
HELP WANTED — MALĖ

I8NUOMUO4AMA

Išnuoniuojamas 4 kmb. butas. 
Duoda elektrų ir gaz.ą.

Teirautis 1928 Canalport Avė.
Išnuomuoja<mas kambarys. Ga

lima naudotis virtuve. Deras su
sisiekimas. I augšt. iš dešinės. 
6609 So. California.

SHEET METAL MECHANICS
LOCAL No. 73

Badger Heating Co.
70 W. !20th Street

COmmadore 4-0716

Pirkit Apsaugos Bonus!
HELP YVANTED — MALĖ

ttlHkaml motoro remontai, lyginimo 
lažymo darbai Ir keičiamos dalys

I CALL-ME-MOTORS C0.
į 6769 S. WKSTEHN AVK. PR 0-9622

JUNIOR ENGINEERS
DRAFTSMEN t CHECKERS

FLUID AND MECHANICAL BACKGROUND ESSENTIAL
RESl’MES WELC0MED EROM YOUNG MEN DERIRING 

EXPEHIENCE AND A GOOD FUTURE.
WE ARE PIONEERS IN OXYGEN KEOULATOR FIELD 

PERTAINIG TO HIOH ALTITUDE FLYING. 
INCLUDE IN YOUR I.KTTER YOUR INTERE8T8, 
BACKGROUND AND OTHER PERTINENT 1TEMS. 

ALSO WE WEi.COM E LETTERS EROM MEN 
BE’nVEEN THE AGES OE 45 AND 55.

II’ YOU CANNOT APPLY IN PERSON 
WRITI\ CALL OR WIRE

ARO EQUIPMENT CORP.
2700 E. 79th ST., CLEVELAND, 0HI0

PORTERS AND 
RECEIVING CLERKS

Leading women's fashion store, 

good salary, good advancement.

APPLY

ROBINSON’S
HILLSIDE

SHOPPING CENTER
(Wo1f Road at Congress St. Expressway)

AUTOMATIC SCREW MACHINE
TRAINEES
1ST AND 2D SHIFTS

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

INTERNATIONAL REGISTER
924 N. Marsbfield T.Aylor 9-2581

Interview Mondav thru Friday. 8:00 A.M. thru 4:45 P.M. 
Saturday — 8:00 A.M. to 12:00 P.M.

HELP WANTED — FEMALE

MAIDS & PRESSERS
Leading women's fashion store, 

good salary, good advancement.

APPLY*

ROBINSON’S
HILLSIDE

SHOPPING CENTER
(Wolf Road at Congress St. Expressway)

J

SALES GIRLS 
CASHIERS

Leading women's fashion store, 

good- salary, good advancement.

APPLY

ROBINSON’S
HILLSIDE

SHOPPING CENTER
(Wolf Road at Congress St. Expressway)

i

WEi.COM
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Sporto pasaulyje
(Atkelta iš ? psl.)

koviečiai užbaigė ir šias rung
tynes savo naudai.

Tuo būdu Detroito Kovui be
liko 2 pirmenybių rungtynėse: 
spalio 28 d. (sekmadienį) 3 vai. 
p. p. Butzel futbolo aikštėje 
(Myers ir Lyndon kampas) Ko
vas žais prieš White Stags; lap
kričio 4 d. (sekmadienį) 1 vai. 
p. p. Patton parke Kovas žais 
prieš Red Jets.

Detroito sporto mėgėjai, o 
kartu ir visi lietuviai kviečiami 
atsilankyti į šias paskutines dve 
jas rungtynes, kurios kovie- 
čiams yra labai svarbios, ir jie 
yra reikalingi mūsų visuomenės 
stipraus užnugario. P. M.

DETROITO KOVO ŽINIOS
— Šiemet Kovas neteko ke-

t
A. A.

VIKTORAS VAITKUS
Gyveno 2524 W. 6 9 St.
Tel. WAlbrook 5-9729 

Mirė tipai. 17 d., 1956, 10:05
vai. ryto, sulaukęs 72 m. amž.

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

Amerikoje išgyveno 7 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

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

Priklausė prie Šv. Vardo 
D-jos.

Kūnas bus pašarvotas po 
pietų Stepono Lackaaiez kop
lyčioje, 2424 W. 69 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 kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, žentai, po
dukra ir kiti gimines.

Laidotuvių direktorius Ste
ponas l^ackawicz. Tel. REpub- 
lic 7-1213.

tūrių aktyvių sportininkų. Kiek 
anksčiau J. Gerulaitis ir J. Lan- 
drys, o neperseniai A. Racka ir 
E. Skorupskas buvo pašaukti 
atlikti karinę prievolę. Visi ke
turi buvo pajėgūs krepšininkai. 
Karinę prievolę atlikę grįžo A. 
Banys ir V. Kilikevičius. Pasta
rasis jau spėjo įsijungti į futbo
lo komandą.

— Jaunių krepšinio ir mer
gaičių tinklinio komandos pra
dėjo treniruotis ir ruoštis rung
tynėms. Organizuojama ir jau
nučių krepšinio komanda. Jau
nučiais rūpintis pavesta V. Pet
rauskui.

— Šeštųjų sportinių žaidynių | 
II rato varžybose gražiai pasi
rodė Kovo vandens sporto mė
gėjai. A. Boreišis, A. Ruseckas 
ir I. Černiauskaitė laimėjo plau
kyme pirmas vietas. Plaukymu 
susidomėjimas didėja ir sekan
čiose varžybose reikia laukti dar 
didesnio dalyvių skaičiaus ir dar 
geresnių pasekmių. P.

SPORTO KRONIKA
— Vytautas Grybauskas, mū 

sų skyriaus nuolatinis bendra
darbis, vienas veikliausių sporti
ninkų lietuviškojo sporto pasau
lyje, neseniai dalyvaudamas su 
amerikiete mišriame teniso dve
jete, Rochesterio miesto YMCA 
pirmenybėse laimėjo pirmąją 
vietą, baigmėje nugalėdami prie 
šininkus 7:5, 14:2 pasekme. Jis 
taip pat dalyvauja ir futbolo 
gyvenime, šiuo metu žaisdamas 
už stiprią Rochesterio futbolo 
vienuolikę.

— Pagerbs laimėtojus. Chi- 
cagos LSK Neris, VI Š. Ameri
kos Lietuvių Sporto Žaidynių 
nugalėtojas, š .m. lapkričio 10

d. Lietuvių auditorijoje ruošia 
iškilmingą vakarienę, kurios me 
tu bus pagerbti klubo laimėto
jai lietuvių žaidynėse. Visa lie
tuviškoji visuomenė yra kviečia
ma vakarienėje dalyvauti. Pa
stebėtina, kad Neries sportinin-j 
kų gretas daugiausia užpildo] 
mūsų jaunosios sportinės jėgos, j 
kurios bendrame Š. Amerikos lie 
tuvių sportiniame gyvenime la
bai stipriai yra pasireiškusios. 
Neries sportininkai tiek žiemos 
sporto žaidynėse, tiek vasaros 
Žaidynėse surinko daugiausia 
taškų ir savo tarpe turi visą 
eilę meisterių. Jie visi bus pa
gerbti šios vakarienės metu.

— Elvyra šikšniūtė, VI žai
dynių metu sunkiai susižeidusi 
bešokdama į tolį, iš Detroito li
goninės jau yra grįžusi namo. 
Visi sportininkai savo šeimos 
narei linki sėkmės ir tikisi jos 
greito sugrįžimo j aktyviųjų 
sportininkų gretas. z Š.

GAUSIOS AUKOS
Dauguma tautiečių jautriai at 

siliepė mūsų sportininkės Elvy
ros šikšniūtės nelaimės atveju 
ir gydymui gausiai aukojo. Iki 
spalio 1 d. yra gautos sekaničos 
aukos: IV Kanados Lietuvių die 
nos metu Windsore surinkta 
$646.37, Detroito LSK Kovo va
jus davė $592.09 ir komitetui 
prisiųsta arba įteikta $332. Vi
so — $1,570.46.

Elvyros šikšniūtės vardu ko
mitetas nuoširdžiai dėkoja vi
siems aukotojams. Komitetas 
nori pastebėti, kad grynos gy
dymo išlaidos, įskaitant ir būsi
mą antrąją operaciją, prašoks 
ligšiol suaukotą sumą. Smulkes
nės išlaidų detalės bus paskelb

tos vėliau, kai paaiškės gydymo, 
rezultatai.

Elv. Alksni ū te i Remti K-tas
c/o Jonas Puškorius, 1837 
Pabe Avė., Cleveland 12, O.

Aukotojų sąrašas
Moksleivių Ateitininkų Sąjun

ga ir Chicagos studentų ateiti
ninkų draugovė — po 50 dol.; 
kun. Vaclovas Katarskis, Day- 
ton, Ohio, Stasys Kilijonas, Chi- 
cago, III., Kazys Merkis, Boston ' 
Mass., ir Teresė Ivaškaitė, Eli-' 
zabeth, N. J., — po 5 dol. ; kun. I 
Voldemaras Cukuras, Colches-Į 
ter, Conn., — 10 dol.; Aniceta 
ir Vytautas Giedraičiai. Mirga 
ir Giedrė Moziliauskaitės ir Jo- į 
ans Vaičaitis — visi iš Clevelan

do — po 5 dol.; dr. J. M. ir Ed. 
Malcanas — abu iš Clevelan- 
do — po 10 dol.; V. Paulionis, 
Toronto, Ont., — 20 dol.; LSK 
Sakalas, Rochester, N. Y., — 
68 dol; LB Clevelando apylin
kė — 10 dol.; dr. Adolfas Da
rnusis, Cleveland — 5 dol.; Lie
tuvių Studentų Santara — 50 
dol. Kiti aukojo po mažiau. Pri
siųstoje Sakalo sumoje 51 dol. 
suaukojo Rochesterio choristai.

Pittsburgh, Pa.
Susirinkimas

Svarbus Balfo skyriaus susi
rinkimas įvyks sekmadienį, spa
lio 21 d., 8 vai. vak. Lietuvių 
Piliečių Klubo svetainėje.

Brangiai RITAI ŽUKAITEI, jos myli

mam Tėveliui mirus, nuoširdžią užuojau

tą reiškia

Irena Moraitė - Petrulis su šeima 

Vytautas Moras su šeima.

i Nereikia žmogui skųstis blo-' Nuoširdžiam sugebėjimui .... 
gu gyvenimu, tai nieko nepadės.) išrinkite RICHARD STENGEL 
Gyvenimas yra sunkus, bet imo j
gus ir yra tam, kad tą gyveni-| 
mą padarytų geresnį.

U. S. Senatorium!
(Sk.)

Mirus buv. Šaulių Sąjungos Štabo viršininkui
A. f A.

gen. št. pik. ltn. PETRUI ŽUKUI,
reiškia gilią užuojautą jo dukrai RITAI ŽUKAI
TEI ir jo artimiesiems

Chicagos šauliu Klubo Valdyba 
ir nariai

DRAPERIJA...
NEMOKAMAI ĮRENGIAME.
Pagaminami pagal užsakymą 

mūsų nuosavioje dirbtuvėje.
KILIMAI...

PAGARSĖJUSIŲ URM V
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 

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

Savininkas Stanley C. Tranas

Waterburio Liet. Bendruomenes vice-pirmininkui
A. f A.

DR. MOTIEJUI COLNEY
mirus, jo žmonai, sūnui ir giminėms liūdesio va
landoje reiškia nuoširdžią užuojautą

Waterburio Lietuvių Bendruomenė

A. A.

PETRAS GAIDAUSKAS (Gaidas)
Gyveno 4330 So. Californiaj 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 Veronika 
(merg. pav. Mockela): 3 dukterys: Estelle McShea, žen
tas Dale, Alicia Krause, Valerie Vilūnas, žentas James; 
sūnus David ir anūkės Valerie-Carol Vilūnas; švo- 
geris Petras Mochela ir jo žmona Marijona; švogerka Ma
rijona Gaidauskas ir jos šeima; sesers vaikai: Anna Vi- 
socki ir šeima, Bernice Williams ir jos vyras Jack ir šei
ma, John Jonušas ir šeima. Joseph Jonušas; artima gimi
nė Mary Gaidauskas ir jos šeima ir daug kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4330 
South California Avenue.

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, sesers vaikai ir ki
ti giminės.

Laidotuvių' direkt. Jchn F. Eudeikis. Tel. LA 3-0440.

L1ŪDČSIO VALANDOJ 
&wkitr

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•848 So. Weetora Aro. Air OondltJoned 
7-8600 — 7-8601 Aatomobiliams 
barte o'ven* kltoee mieste 4elyeet *

k opi y Ale ertUe* JtUų eemų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ.___ 1410 S0. 50th AVL

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRcvshilI 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2109

GUŽAUSKŲ
BEVERLT HILLS GMJNYČlA
Geriausios gėles dei vestuvių, banke 
tų, laidotuvių Ir kitų paouo&lmų.

«44S WKST II8RD STREET 
Tel. Fltoepeot S-ORM ir PR 8-OSS4

SHRIMP & CHICKEN
CAKRY-OCT 

Įsteigta prieš S metas 
<ieriailsias pasiūlymas.

Soiilli Wwil miesto dalyje 
Tclc tom lokite po 4:00 p. m.

RE 7-9117

Kiekviena sąskaita neša aukščiausią dividendą Chicagoje ir yra apdrausta iki $10,000.00 

per Federalinę Valdžios Agentūrą Washingtone, D. C.

Turtas Viršija $15,GOO,OOO
KVIEČIAME Į MŪSŲ 34 METŲ SUKAKTUVES

PER VISĄ SPALIO MĖNESĮ VISI ATSILANKĄ SVEČIAI BUS PAVAIŠINTI 

SKANIA KAVUTE IR SUKAKTUVIŲ PYRAGU. VAIKUČIAI ATSILANKĄ 

SU TĖVELIAIS GAUS GRAŽIŲ DOVANŲ.

DYKAI DOVANOS TAUPYTOJAMS
RANKINIS LAIKRODĖLIS VISIEMS, KURIE PRADĖS NAUJĄ TAUPYMO 

SĄSKAITĄ SU $5,000 ARBA PASIDĖS ŠIĄ SUMĄ Į JAU TURIMĄ SĄSKAITĄ.

TAIP PAT YRA DUODAMOS IR KITOS GRAŽIOS DOVANOS PADĖJUS $500 

- $200 - $10. . . Patartina visiems asmeniškai ateiti j mūsų raštinę ir įsitikinti!

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SUKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIU DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

I Ambuiansų patam*- lies turime koplyčia*
I vlma* dieną ir nak- visose Chicagos ir
j tĮ» Reikale šaukit* Roeelando dalyse ir

mnB- ^fcO^^^B^^BŲ.uojau patarnaujame

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

anTanas m pH|LL|ps

3307 S. LITLJANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

ALFREDAS VANČĖ
177 WOODSIDE Rd., Riverside, Dl. Tel. OLympic 2-5245

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

Duonų Ir (vairias skoningas 
bu Ik litre kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8399-41 S. Litoanlca Avė.

Tel. Oliffside 4-6876 
Pristatome J visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat 1A- 
elunčla | visus artimuosius 

miestus.

"■'""t

St. Anthony Savings
AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Court Cicero 50, Illinois

Uždara Trečiadieniais

Tel. TO 3 8131-8132 JUOZAS GRIBAUSKAS, Sekr.

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

* _______ _____

3319 S. 1JTVANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1L39

VASAITIS — BUTKUS 
1446 S 50th AVĖ., CICERO, FU TeL OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
i646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ 
247A W. «9U» STREET ‘ RRpabUe 7-1218!
2314 W. Krd PLALJE
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X Korp! Kęstutis 30 metų
jubilėjaus prcga gavo visą eilę 
gražių ir padrąsinančių sveiki
nimų. Raštu korporaciją svei
kino: vysk. V. Brizgys, Ateiti
ninkų Federacijos vadas pro. 
S. Sužiedėlis, naujasis korp. 
garbės narys inž. A. Rudis, 
SAS pirm. A. Gečiauskas, Liet.

CHICAGOS ŽINIOS
Prel. Briškos palikimas Šaudosi jaunikliai

Eugenijus Pietkievvicz, advo
katas, teismui pristatė patvir
tinti prel. Briškos palikimą. 
Advokatas spaudai pareiškė, 
kad velionis buvo turto pats 
paveldėjęs, o paskui jj pro
tingai investavo. Prel. Briška 
paliko $2 000 Nekalto Prasidė
jimo bažnyčiai; $97,538 savo 
globojamai šv. Kazimiero ko
legijai Romoje; $20,000 katali
kų seminarijai Kaune; po $10,- 
000 katalikų našlaitynams 

Irena Kaledinskaitė ‘‘čigonų ha-Į Kaune ir Panevėžy; steigimui

Vienas jaunuolis buvo nužu-

$3 milionai bendrovės 
būstinei

International Minerale, and 
Chemical bendrovės vadovybė

Chicagoje.

Stud. Sąjungos pirm. J. Kark- ,, .........................1 , • • A, i- • 1 G r0"° komiškoje operoje vaidins iletUvių katalikų studentų na
lys, Moksleivių Ateitininkų Są- mitingo ūkininko župano dukters D +,-• • eennnn

... , .. ........ mams Betlejuje — $50,000; sąjungą ir visa eile plačiame pa- Arstnos įolę. .......
vo giminaičiui Antanui Briš-saulyje pasklidusių kęstutie- 

čių. Sveikinimo telegramos X Chicagos Lietuvių Futbo- 

gautos iš Vliko pirm. J. Matu- !o Vainutas futbolo ko-
lionio, Alto pirm. L. Šimučio, ( mantĮa §į sekmadienį, spalio
dr. Trimako, A. Keturakio, P. mgn. 21 d. važiuoja į East Chi- nalikimu Dusbroliui rje-
Vainausko, V. Šmulkščio, S. caso jn(j kur turės paskuti-/] . . . , \T .. „ ’ , , .. j caao, inu., Kur cuies pakuli tuv0Je ir įtaigoms, esančioms
Lūšio, S. Radvilos ir kitų. nes šių metų pirmenybių rung- Lietuvoje> nebug galima per.

X Moksleivių Tautinio an- tynęs. Jeigu jas pavyks laimė- ,jUOįį per 7 metus> tai tie pini- 
samblio 23 kanklininkai, vad. ,ti, lietuviams atiteks II diviąj- gaį eis Šv. Kazimiero kolegijai. 
An. Kirvaitytės, spalio 28x1. 6 j°s pietų grupės meisterio var- j- vįso paijkjmas sįekįa $339,-
val. vak. atvyksta į Roselandą, das ir teisė kitais metais žaisti 552. Apie tai pranešė “Chicago 
kur Visų Šventųjų parapijos I divizijoje. Šios rungtynės TY^une”.
auksinio jubilėjaus banketo įvyks Block Stadium, 144 Par- ,
metu išpildys dalį programos. į Avė., East Chicago, Jnd. ] TsloVIZljd ddrdnt

Pervežimu ir kitomis išlaido- Pradžia 12:30 vai. Visi Chi- opordcijds
mis rūpinasi LB apyl. nariai: cagos, o ypatingai vietinės ko- Luko ligoninė bus pir-
kun. Stanevičius, inž. VI. Sin- lonijos sporto mėgėjai turėtų mojį vidurvakariuose, kuri įsi-
kus, Andriukaitis, Brencius, atvykti į šias rungtynes ir pa- taįgyS spalvotą televiziją ope-
Bružas, Čepaitis, Gaška, Ma- remti mūsų sportininkus mora- racįjų kambary. Bus čia pat
neika, Pleirys, Sakevičius, Ša- liai.
dauskas ir šteinys.

dytas ir du kiti sužeisti nepil-1 nutai^ Skokie apylinkėse pasi- 
' statyti pastovią savo būstinę, 
kuri kainuos $3,500,000 milio- 
nų. Ten bus drauge ir tyrimų 
centras, ši bendrovė prieš 15 
m. iš New Yorko persikėlė j 
Chicagą.

namečių jauniklių gaujoms be- 
sikaujant Chicagoje. Ir tai bu
vo muštynės be p iežasties. 
Kaip policija praneša — du 
automobiliai jaunuolių atvažia
vę užpuolė kitus, kurie jų nie
kada nebuvo matę. Buvo mirti
nai peršautas Warren White, 
17 m. amžiaus; Edward Me- 
lant, 18 m. amžiaus, buvo du 
kartu

Įdomus vakaras

Šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų 
Draugijos “Kauliukų” žaidi
mas bus sekmadienį,, spalio 

I 21 d., 2:30 vai. popiet Marijos 
augštesn. mokyklos patalpose. 
Rėmėjos yra pasiruošusios jus 
gražiai priimti. Galėsite žaisti 
vadinamais “Kauliukais”. 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, 
kad vertinate Šv. Kazimiero se
serų darbą ir jį noriai remiate.

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

Centro V-ba ir Rengimo K-ja

Kdlėjime bus meno 
galerija

Čikagietis Hanns R. Tei-1 
sužeistas besišaudant. chert, gyvenąs 1737 N. Wells, 

nuvykęs į Vokietiją nupirko 
Rothenberge namą, buvusį pa
skutiniu metu paverstą kalėji
mu, o statytą ir anksčiau nau
dotą vienuolyno, čia jis įrengs 
savo meno rinkinių galeriją. 
Turi paveikslų ir kitų meno da- 
'yjjū $1,750,000 vertės.

Kulka perėjo per krutinę ir de
šinę ranką. Ričardas Bukovi, 
19 m. amžiaus, buvo perpjau
tas peiliu nuo smakro iki au

kai Lietuvoje — $25,000 ir sa- sies. Kai atvyko policija, už-

V. P. Pierzynski
Continental Savings & I.onn Assn. 

Prezidentas

vo pusseserei Louise Maska, 
gyvenančiai Chicagoje, $52,- 
500. Testamente numatyta, kad

rūmuose . tiransliuojiama opera-
X Saleziečių Šiluvą prie Ce- cijos eiga, kad besipraktikuo-

X Anglų dienraštis apie lie-1 dar Lake, Ind., praeitą sekma-'jantieji ir kiti daktarai galėtų 
tuvių parodą. Chicagos dien- dienį, spalio 14 d., aplankė, lengviau sekti.
rastis “Ttibune” praėjusio sek- skaitlingas būrys Tėvų salezie- .—----------------------- --- ----
madienio laidoj įsidėjo straips-Į^ių rėmėjų iš Chicagos. 12 vai. x Kun. J. G rauslys kalbės 
nį, kad 1956 m. “Lithpex” 1 pamaldas atlaikė ir progai^ Pri'įapįe meną Korp! Šatrija meti- 
(Tenth Anniversary Lith- į taikintą pamokslą pasakė mi-j nėje šventeie. šventė, kurią

puolėjai išlakstė i visas puses. 
Policijos sugautas ir tardomas 
Fred Krause, 18 m. amžiaus, 
gyvenąs 5146 S. Homan, pri
sipažino paleidęs tuos šūvius, 
nuo kurių žuvo W. White. Muš
tynės įvyko ties 51 gatve ir 
Wolcott.

Eisenhoweriui yra 
daug vilčių

Dienraštis Sun Times veda 
vadinamus “šiaudinius balsavi
mus”, norėdamas nustatyti 
rinkimuose dalyvaujančių kan
didatų popularumą. Eisenho- 
weris taip pat gerai pirmauja 
prieš Stevensoną, kaip ir 1952 
metais. Gutknecht gauna dau
giau prielankumo, kaip Ada- 
mowski. Dirksenui geriau se
kasi kaip Stengeliui. Susidaro 
pavojus Strattonui, nes iki šiol 
Austinas gauna daugiau šali
ninkų už jį, šie “balsavimai” 
daromi Chicagoje ir tolimes
niuose apskrityse: Champaign, 
Kankakee, Vermillion. Aišku, 
kad jie visiškai pilno vaizdo 
duoti negali.

sionierius kun. A. Sabaliaus
kas, salezietis. Gi Roselando,

dienomis Lietuvos Vyčių sve-1 Brighton Parko, Šv. Kryžiaus ___
tainėje. Ši paroda šiemet bū-Įir 'Vest Pullmano lietuvės šei-i kykjQg patalpose, 
sianti viena didžiausių. Visais' mininkės iki vėlaus vakaro 1
parodos reikaiais reikia kreip- gražioje gamtoje^ skoningai, • rs’ osfJ> * V*

tis į parodos vedėją Ig. K. Sa- paruoštais valgiais vaišino su- bauskas iš Cicero, III., lietuvių 
sirinkusius geradarius. ; saleziečių statomai Šiluvos

; koplyčiai ir jaunimo vasarvie-X Chicagos lietuviškųjų mo- teį prie Cedar Lake Indiana> paskirtas ekscelencija Loras
*-* ■ • —J----1-i- T. Lane. Jis užims dieceziją

vieton čikagiečio Donald M. 
X Elvyra Kriaučiūnaitė- Carroll, paskirto toms parei

uanian Postage Stamp Exhibi- 
tion) ruošiama spalio 20—21

kalą, 7356 S. Campbell Avė.

X Dail. Adolfas .Valeška, re-

ruošia Chicagos studentų at-kų 
korp! Šatrija, įvyks spalio 
mėn. 27 d. Marijos Augšt. mo-

Naujas Rockfordo 
vyskupas

Nauju Rockfordo vyskupu

Ilginio meno žinovas, žinomas k>klų globėjai, vadovybės ir, paaukojo $500 
bažnyčių dekoratorius ir su-. mokytojai mielai sutiko leisti' 
manus organizatorius įsi jungė! Chicagos lietuviškųjų mo-
j lietuviškosios rezistencijos, k>’klk moksleiviams Įsijungti į 
15 metų sukakties minėjimą.' rkr™,,s Amerikos ir Kana- 
Jis rūpinasi meniniu scenos api- dos lietuvi'» Uutinil< šokHJ

Atpratina nuo gėrimo

Dr. W. C. Alvarez dienraš
ty Chicago Sun-Times skelbia, 
kad nauji .vaistai — trichlore- 
thylenas gali žmogų atpratinti 
nuo gėrimo. Jeigu tų vaistų pa
ėmęs žmogus išgers nors porąį 
stiklų alaus, jo veidas pasida
rys taip raudonas, kad jis la
bai nejaukiai jausis ir vengs 
gėrimo.

Nori auginti pamestinuką

Į Illinois Masonic ligoninę 
keliasdešimt žmonių kreipėsi 
raštu ir telefonais, prašydami, 
kad leistų jiems įdukrinti pa
mestinukę, kuri buvo rasta 
įdėta į popierinį maišiuką ir 
palikta su šiukšlėmis ties 2827 
Mildred avė., Chicagoje. Spėja
ma, kad ji buvo išmesta pra
slinkus tik kokioms 6 vai. po 
gimimo.

Ore 'kabantieji traukiniai

Chicagos Susisiekimo tary
bos pirmin. Werner Schroe- 
der iškėlė spaudoje .mintį, kad 
ateityje Chicagai teks įsitai
syti ant vieno bėgio kabančius 
iškeltus traukinius ir taipgi 
normalius traukinėlius, einan
čius ant augštai iškeltų bėgių. 
Jisai skelbia, kad miesto susi-

sija davė sutikimą ir viskas bu
vo paruošta paskolą suteikti.

Tik tą dieną, kai skolintojas 
atvyko pasirašyti dokumentus 
mes sužinojome, kokioje padė
tyje jis yra. Jis buvo visiškai 
aklas! Mes jau norėjome at
šaukti patvirtintą paskolą, bet 
priimdami dėmesin visus pra
nešimus ir liūdną skolintojo pa
dėtį, mes nusprendėme rizikuoti 
ir paskolą davėme.

Dabar gi praėjus daugiau me 
tams, mes tikrai didžiuojamės, 
kad išdavėme tą paskolą. Mo
kėjimus už paskolą jis atlieka 
pavyzdingai ir namas yra gerai 
tvarkomas.

Visiems mums, dirbantiems 
Continental Savings bendrovėje, 
duoda malonų pasitenkinimą, 
kad mes pagelbėjome įsigyti 
nuosavybę šiai šeimai, kuri bu
vo nukentėjusi fiziniai, ir kuri 
savo mokėjimus taip tiksliai at
lieka. Šios šeimos pavyzdys pa
skatins mus ateityje suteikti pa 
skolas kitiems asmenims, kurie 
bųdami nukentėję tos paskolos 
bus reikalingi.

V. P. Pierzynski,, 

Continental Savings and 
Loan Assn. Prezidentas

PAJIEŠKOJIMAI
Iš Lietuvos pajieškomi: Bukis 

Kastantas, s. Mykolo, anksčiau 
gyvenęs Detroite; Strazdas Juo
zas, s. Prano, gyvenęs Bremene; 
Vapšiene iš Salako paieško Ba- 
liūno Juozo ir BaLiūno Vito, s. 
Jono. Anksčiau jie gyveno New 
Yorke. Juos pačius atsiliepti ar
ba kas žino pranešti: P. Leonas, 
2735 W. 71st St., Chicago 29, III.
Pajieškomi: KOSTAS KUDŽMA 
(1940 m. tarnavęs vok. kariuom. 
vėliau buvęs Anglijoj). Jieško te
ta Morta Kudžmaitė( sunkiai ser
ganti). Jos adresas: Lietuva, gor. 
Kelme, 4 Kommunarov Nr. 4;

LEVGAUDIENE JULIJA, gyv. 
Chicagoje, arba jos vaikai Lev- 
gaudas Antanas ir k,t.Jieško Pel- 
davičienė Teodora ir jos dukte
rys: Janina, Jadvyga ir Birutė. 
Jų adresas: Lietuva, gor. Kel
mė, 4 Kommunarov Nr. 4.

Karklienė, keturis metus išdir- Į gOms anksčiau, bet dėl ligos
bus Bethany ligoninės labora-! nuo jų atsisakiusio'dar prieš (._ Prav®d^s
torijoj, pradėjo dirbti Vetera-, konsekravimą jo vyskupu. Da-

pavidalinimu. Praėjusį pavasa
rį dail. Adolfas Valeška sėk
mingai suorganizavo lietuvių 
religinio meno parodą ir reli
ginės muzikos koncertą.

X TT. Marijonų Seminarijos

telefono numeris bus pakeistas 
nuo spalio 20 d., 1956 m. Bus 
galima tiesiog paskambinti te
lefonu į seminariją Nr. FA- 
culty 3-1441. Toj srity yra pa
keisti visi numeriai ir neberei
kės prašyti sujungimo, bet bus 
galima tiesiog paskambinti.

X Muz. VI. Jakubėnas įsi
kūrė naujoje dainavos moky-

šventės programą. Chicagos 
lietuviškosios mokyklos lietu
vių .tautinių šokių šventės me
tu pasirodys su tautiniais šo
kiais, dainomis ir lietuvių liau
dies muzika. Šventė rengiama 
1957 m. birželio mėn. Chicago
je.

X Rašyt. Česlovas Grince- 

vičius vadovauja meninės pro
gramos komisijai, kuri rūpina
si ko įspūdingiausiai pravesti 
1941 ,m. sukilimo ir rezistenci
nės veiklos 15 metų sukakties 
minėjimą Chicagoje 1956 m. 
gruodžio 9 d. Žymiausi lietu
vių aktoriai, solistai ir poetai

nų ligoninėj, Chicagoj.

tojo Alfonso Leparskio studi- įsijungė į iškilmingo minėjimo 
joje, 410 Michigan Avė., Nr. meninės dalies išpildymą.
734. VI. Jakubėno pamokos

IŠARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Organizacinis Komitetas 

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Seimui rengti spalio 19 d. 
Angelų Karalienės par. salėje 
renkasi pirmojo poatostoginio 
posėdžio. Komisijų pirmininkai 
padarys pranešimus apie savo 
veiklą. Komiteto sekretoriumi 
yra Vyt. Vaitiekūnas, kuris pa
laikys susirašinėjimą seimo 
rengimo reikalu su kitų kraštų 
bendruomenėmis.

KANADOJ

bartinis vyskupas anksčiau bu
vo Dubuque, Iowa. , arkidiece- 
zijos vyskupas augziliaras.

Du užmušti, 5 sužeisti.
Automobilis, pilnas grįžtan

čių iš pamokų moksleivių, at
sidaužė į sunkvežimį. Abudu 
vairuotojai užmušti, o penki 
asmenys sužeisti. Žuvusiųjų 
pavardės: Charles Gach, 16

traukinėlių susisiekimą vidury 
ekspresinių Chicagos kelių pa
liktuose ruožuose.

Liudijo gubernatorius
Senato Bankų ir Pinigų ko

mitetas toliau Chicagoje tęsia 
apklausinėjimus ryšium su iš
kilusiu Hodge skandalu. Vakar 
buvo apklausinėjamas Illinois 
gubernatorius Stratton, kuris 
pats buvo prašęs progos su-

m., ir Clarence Senese, 27 m. 'teikti savo pareiškimą.
«

TAUPYMO BENDROVES DUODA 
PASKOLAS GYV. NAMAMS ĮSIGYTI
Paskutiniu laiku daugiau ne- žiems namams duodamos iki 

gu 37% visų paskolų gyvena- 90 r/r įkainuotos vertės.
miems namams JAV buvo gau-

ten vyksta pirmadieniais iri * Lietuviu Bendruomenės! _ ixųS lr Oedtal,„M ta tapymo ir skolinimo bend-
ketvirtadieniais. Studijos telet. ChcaK»s •»*»’*» vaildybos {w gyvenę Port CorborneJ r9vėse 
HA 7-2767 nariai lanko uz Chicagos mies

to ribų esančias lietuvių kolo- 
X Zigmas Radvilavičius, ak- nijas, kur jieškoma būdų ir 

tyvus Dainavos ansamblio na- priemonių LB apylinkėm įsteig- 
rys, spalio 16 d. išvyko kari- ti. Žymėtinas džiugus faktas,

.'I

nės prievolės atlikti. jog lietuviškųjų parapijų kle
bonai mielai pritaria ir pade
da LB organizavimui.

X Dainavos ansamblis, pra- 

I ! dėdamas naują darbo sezoną, 
išribko valdybą, kuri pareigo
mis pasiskirstė: Jonas Paštu- 
kas, pirmininkas, Bronius Ma- 

i ciulevičius, vicepirm., Irena Ra- 
dienė, vicepirm., Vanda Vara- 
neckaitė, sekretorius ir Rai
mundas Kinderis, kasininkas.

X Juozas Būga Oak Forest 
ligoninėje tebeguli 60 skyriuj, 

j gi Jonas Karvelis, anykštėnas,
perkeltas iš 46 į 55 skyrių.

Juozas Laurušionis dainuos Kiau- . 
lių Karaliaus rolę Čigonų barono Julių Balutį, dažnai pasi-

A

Pi"

operetėje, kurią stato Pinnyt» obo' 
ras šį sekmad., spalio 21 d. Sokolij 
salėje, 2.’W9 80. Kedzie Avė. Pra
džia 3 vai. po pietų.

rodantį lietuviškoje scenoje, 
vėl matysime vaidinant Kana
rėlėje spalio 20 d.

kur turėjo krautuvę, persikėlė 
į Hamiltoną, nuosavus namus. 
Abu buvo žinomi visuomeni
ninkai ir jiems išvykstant įvai
rių draugijų nariai padarė iš
leistuves.

VOKIETIJOJ
— Kulikauskas Pijus, gimjs 

1895 m., buvęs teisėjas, .mirė 
Augsburge spalio mėn. 5 d.

— Augustdorfo stovykloje į 
L. B. apylinkės valdybą išrink
ti: A. Jonutis, L. Riterienė, J.
Sedaitis. šalpos komisijon K. laikui 
Burokas ir K. Samaturovienė. 
Kontrolės komisijon St. Oper- 
manas ir A. Račinskas.

Paskolų rūšys

Čia reikia pažymėti, kad tau
pymo ir skolinimo bendrovės 
duoda tik ant pirmųjų “morgi- 
čių”. Tokios paskolos turi būti 
mokamos kas mėnesį ir duoda
mos neilgesniam laikui kaip 30 
metų.

Taupymo bendrovės turi teisę 
duoti neapribotą skaičių pasko
lų ir nestatant sąlygų, kad bū
tų mokama kiekvieną mėnesį, 
bet tos paskolos tegali būti duo 
damos neilgesniam kaip 5 metų

Įvykdymas svarbu! Ne pažadai! 

Išrinkite vyrą, kuris darbuosis 

dėl jūsų!

Balsuokit už RICHARD STEN- 

GEL { U. 8. Senatorius!
<8K)

Už duodamas paskola3 gau
nami nuošimčiai įgalina bendro
ves mokėti dividendus taupyto- 
jams. Paskolos be valdžios ga
rantijos duodamos cEl senų na
mų iki 75% jų įkainuotos ver
tės. Su valdžios garantija vete
ranams paskolos duodamos iki 
90% įkainuotos vertės. Pasko
los su valdiios-F. H. A. garanti
ja kalkurircmg statomiems ma-

Skolintojui, kuris kaip tik 
leidžia uždirbti bendrovei, būda
vo priduodama labai mažai ver
tės. Paskolos duodamos viso
kiems skolintojams, bet dau
guma jų yra pavyzdingi. Čia 
norime paateikti vaizdelį išimti
nio atsitikimo su asmeniu, ku
riam jau buvo teikiamos leng
vatos.

1955 m. kovo mėn. viena rim 
ta Real Estate įstaiga paskam
bino telefonu, prašydama pasko 
los namui Brighton Parko apy
linkėje. Mūsų įkainuotojai ap
žiūrėjo ir davė teigiamą prane
šimą. Toliau mes paprašėme 
pranešimo apie busimojo pirkė
jo kreditingumą, kuris buvo 
taip pat teigiamas.

Mums buvo pranešta, kad sko ' 
lintojas buvo sužeistas, kai tar
navo laivyne ir jis jau skaito
mas asmeniu su trūkumais (han 
dicaped). Bet mes į tai nekrei
pėme daug dėmesio, nes mum,) 
buvo užtikrinta, kad jis turi vi
sam laikui darbą toje vietoje, 
kurioje jis dabar tarnauja. Mū
sų paskoloms patvirtinti komi-

Lietuvių gailestingų seserų 
veikla

Tarp įvairių lietuvių organiza
cijų Chicagoje, Lietuvos Gailes
tingųjų Seserų Draugija tyliai, 
nesiskelbdama daug, dirba savo 
kuklų šalpos darbą.

Sunkų ir atsakingą darbą 
dirbdamos ligoninėse, Lietuvos 
Gąįįestingųjų Seserų Draugijos 
nar6s' atranda laiko, ir gali/ny- 
bių įnešti savo dalį į bendrą lie
tuvių visuomenės veikimą.

Kaąmet draugija ruošia kon
certą — balių, iš kurio pelno su
šelpiama Vasario 16 gimnazija, 
vargo mokyklos, Gautingo sa-' 
natorija ir Lietuvių Studentų 
Šalpos Fondas.

Šiemet nutarta prisidėti ir 
prie Balfo organizuojamo Sibire 
kenčiančių tautiečių šelpimo.

Spalio 20 d. yra ruošiamas 
tradicinis koncertas — balius, 
dalyvaujant mūsų dainininkams 
Alg. Braziui ir M. Kripkauskie- 
nei.

Turtingas ir įdomus dovanų 
paskirstymas, gausus, pačių se
serų paruoštas bufetas, popu- 
larus ir padidintas Jonušo or
kestras maloniai nuteiks visus 
atsilankiusius. B. Gustaitis

Aleksandra Laurinavičienė, gyv. 
Labardžių kaime, duktė Ignaco 
Suginto iš Vedrių kaimo, pajieš- 
brolį Petrą Sugintą, pusbrolius 
Juozą, Simoną ir Povilą Sugin
tus, Jono sūnus, ir Joną bei An
tanę. Jokubauskius. Žinias apie 
Aleksandrą Laurinavičienę gali 
suteikti B. Blinstrubienė, gyv. 
6737 S. Campbell Avė., Chicago 
29, III. — Tel. HE 4-4076.

Jieškomi Dr. STASYS STONKUS 
(Chirurgas), gyvenęs Kaune, dir
bęs Kauno Miesto Ligoninėje, vė
liau persikėlęs j Vilnių.

ALDONA, MARYTE, ELVIRA 
JANKAUSKAITĖS, tėvo vard. 
Vladas. Jie patys arba žinantie
ji apie juos prašomi atsiliepti: 
JADVYGA KELPŠAITE, Lietuva. 
Siūlių rajonas, Kužių Paštas, 
Igviiečių kalinas.

Pajieškau ŠIMANSKŲ, ANTANO 
ir MYKOLO, s. Jurgio. Jie prieš 
karą išvyko iš Lietuvos. Alytaus 
aps., Stakliškių valse., Bagdoniš- 
kių kaimo.

Juos pačius ar žinančius apie 
juos prašau atsiliepti: Lietuva, 
Ukmergės rajonas, Pašilės paštas, 
Daugėliškiu kaimas, BIRUTE 
PRANCKEVIČIŪTE, d. Juozo.

Pnjicškomas Antanas Jokantas, 
kilęs nuo Kupiškio. Jieško tėvai iš 
Sibiro. Žinantieji jo adresą ar bent 
jo gyvenamą vietą prašomi parašy
ti: Z. Prūsas, 667 Allen Avenue, 
Cliillicotlie, Oliio.

PAJIEšKOJIMAS

ANTANAS NAVAKAS, (iš Bir
žų) žmona ir 2 vaikai, dabar gyve
nantieji Anglijoje, nori emigruoti 
į Ameriką.

Maloniai prašau brangius tautie
čius, kas galėtų, padėti šiai šeimai 
atvažiuoti į Ameriką. Jiems reika
lingi affidcvitai. Už kelionę patys 
apmokės, o išlaidos, susijusios su 
ftffidovitų sudarj'inu, bus gerada
riams taip pat npmokėtos. Norint 
gnuti daugiau informacijų prašau 
skambinti tel. CO 4-8216.

IMPoTTTOTf^VoSšKI^RADIo’
APARATAI

(AM—FM All-Wav.> Hl—Fi
BLAUPUNKT DISTRIBUTORS 

PETER P. RINKUS, Ine.
WlioleHale Diatrib. (l'uno prekyba)

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

DAUG SKAUSMŲ YRA PALENG
VINAMA SU ŠIA RECEPTO

TORMULE
šis pranešimas atneš džiaugsmo 

tūkstančiams kentėtojų, kurie manS 
kad jie daugiau negalės šypsotis. Ga
lutiniai žmonių išbandymai, kuria 
kentėjo kankinančius nervų skaus
mus. arba sausgyslių nervų uždegi
mą. (Neuralgla arba Neuritis). įro
do. kad šie skausmai gali būti grei- 
tai palengvinami ir be Jokių injekci
jų ar ilgų gydymų. Jei kada buvote 
kankinami raumenų ar nervų, ligų. 
kurie lig ugnimi degino, arba kada 
kieks’ienus skaudančių rankų ar ko
jų Judėsys rodėsi nepakenčiamas: 
jei rankos, pečiai, kojos taip baisiai 
Skaudėjo nuo Neuralgijos, kad nega
lėjote dirbti, arba net nei miegoti, 
tai Jūs tikrai džiaugsitės Šia žinia. 
Viena ar dvi dozos šio nuostabaus 
vaisto formulės veikimas viduje yra 
net 4 skirtingais būdais ir tokiu 
greitu laiku, kad Jums bus sunku 
tikėti..

Vardas tos formulės yra ANTRO 
Jūs ją galite gauti iškirpdami ir pa
siųsdami S| skelbimą Į KINOSI.Y 
t'o.. Box 415, Dept. 48, Peekskill. 
N. Y. Pinigų nesiųskite — tik paš
tininkui sumokėsite $3.45 pristatant 
vaistus. Pasitikrinkite, kad jūsų var
das ir adresas būtų aiškiai užrašyti 
spaundintom raidėm ant užpakalio 
voko; būsite tikri, kad Jūsų užsaky
mas ANTRO jus paseks be suvėla
vimo.

We Speeialize in Oil and Gas ' 
Conversions 

WILIJAMS HEATING 
and FUEL OIL 

8789 80. Archer Ava.
LA 8-9588

- Alno FurniMM Iiutallatten —

•'Wall-to-wall carpeting — 
our speclalty’’

PERFECTO RUG A FURN1TURE 
CLEANERS

2622 W. Cermak Rd. YA 7-5897 
HpecUI »x!2 Rug

Skelbkitės “Drauge”!


