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Amerika gruodžio mėnesi paleis žemės satelitu
Laisvasis pasaulis yra stipresnis 1 Oslo sulaikė

už Sovietų Sąjungų
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ,

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

PAVERGTOSIOS EUROPOS TAUTOS. — Spalio 3 ir 4 dienų 
posėdžiai, skirti bendrsioms diskusijoms, užbaigti išleidus atsišau
kimą į laisvojo pasaulio vyriausybes, atstovaujamas Jungtinėse 
Tautose, kad jos pradėtų akciją pavergtosioms tautoms išlaisvinti. 

Savo atsišaukime Pavergtųjų
Seimas prašo, kad, remiantis ati
tinkamais JT Chartos punktais,
Jungtinėse Tautose būtų iškeltas 
Vidurio ir Rytinės Europos klau
simas ryšium su sovietų agresija 
ir intervencija. Taip pat JT pra
šomos, kad ta tarptautinė orga
nizacija reikalautų, kad sovietų 
kariuomenė, policija ir jų agen
tai būtų atitraukti iš tų pavergtų 
Vid. ir Rytų Europos valstybių 
ir kad patys žmonės galėtų išsi
rinkti sau tinkamą valdžią.

vo politiką vairuoja, remdamiesi 
sovietų baime. Bet, kaip tvirtino 
olandas, baimė yra blogas pata
rėjas, o nūdien net ir nepateisi
nama, kadangi laisvasis pasaulis 
visdėlto yra stipresnis už Sovie
tų Sąjungą.

Olandas įnešė naują sumany
mą, kad politinei galiai Nato pa
pildyti reikia dar sukurti demo
kratines organizacijas, kurios rū 
pintųsi psichologiniu ir ekonomi-' 
niu karu. Tada tik būtų galima 
visomis kryptimis išnaudoti ko
vą prieš Kremlių.

Iš amerikiečių kalbėjo kongres 
manai \Valter R. Judd ir Thad-i 
deus M. Machrowicz. Iš lietuvių' 
kalbėjo Lietuvos delegacijos ve
dėjas Vacį. Sidzikauskas ir Vla
das Žilinskas kaip tarpt, libera
lų unijos atstovas.

Dalyvavo ir princas Wan

Užbaigus antrosios dienos dę-

nusileidimą
OSLO, Norvegija, spal. 9.' — 

Vokiečių generolas Hans Speidel, 
Šiaurės Atlanto Gynybos orga
nizacijos (Nato) pėstininkų va
das, šiandien negalėjo lėktuvu 
nusileisti Oslo miesto Fornebu 
aerodrome ,kai supykusių norve
gų būriai atrodė norį jį nulin- 
čiuoti. Jis atvyko oficialiam vizi
tui į Norvegiją.

Lėktuvas beveik valandą skrai 
dė virš Fornebu aerodromo, kai 
1,000 asmenų šaukė prieš Speide- 
lį prie paminklo, pastatyto prisi
minti nacių žiaurumus II Pasau
liniame kare.

Britų generolas Cecil Sugden, 
Nato šiaurinio dalinio vadas, bu
vo susirinkusių apmėtytas akme
nimis. Britų generolas per klaidą 
buvo palaikytas Speideliu, kai 
jis atvyko antru lėktuvu.

Speidelio lėktuvas buvo nu
kreiptas iš Fornebu į karinį Oest 
f old aerodromą, nes policija ir 
Fornebu pareigūnai draudė ten 
jam nusileisti.

Norvegų laikraščiai Speidelį 
vadina „nacių generolu“.

• Remiasi precedentu»
Šį savo prašymą pavergtųjų 

atstovai remia tuo neseniai su
darytu precedentu, kai 'Jungti
nės Tautos, pasmerkusios Sovie
tų Sąjungos karinę intervenciją 
Vengrijoje, reikalavo, kad sovie
tai atitrauktų iš Vengrijos savo 
kariuomenę ir kad JT priežiūro
je būtų pravesti laisvi rinkimai.

Pavergtųjų tautų atstovai, kū
ne šiuo metu yra sustiprinę savo
veiklą, norėdami kiek galima la- batus’ penktadienį vakare tose 
biau pabrėžti, kad pavergtųjų Pat Carnegie Endowment patal- 
laisvės grąžinimas yra tikroji P°se> kur vyko Posėdžiai, buvo 
sąlyga i taiką, dabar pabrėžia, surengtas priėmimas, dalyvau- 
kad šitoks Jungtinių Tautų nuta- Jan^ Pavergtųjų tautų ir Jungti- 
rimas turi būti taikomas ne tik nių Tautų atstovams, spaudai ir 
Vengrijos, bet ir kitų sovietų pa- svečiams amerikiečiams. Svečių 
vergtų tautų atžvilgiu. O tos tau tarPe matėsi ir Siamo užsienių 
tos, tai Pavergtosiose Europos reikalt* ministeris ir buvęs praė- 
TEautose atstovaujamosios: Al- jusi°s sesijos prezidentas 
banija, Bulgarija, Čekoslovakija, Princa? Wan- kuris JT generali 
Estija, Vengrija, Latvija, Lietu
va, Lenkija ir Rumunija. x

Šalia diskusijų pagal bendrą 
išlaisvinimo liniją, per keturis tų 
dviejų dienų posėdžius buvo ap
tarti ir kiti klausimai. Jų tarpe 
buvo paliesti prievartos darbai ir 
darbo unijų laisvės.

Atitinkamai priimtose rezoliu
cijose pavergtieji atkreipė Jung
tinių Tautų dėmesį, kad, nežiū
rint kaikurių pasikeitimų Krem
liuje, prievartos darbai už geleži
nės uždangos vistiek egzistuoja, kaį _“9 metų N 5 metų 
ir kad darbo unijos kaip buvo, slėpė viename tuščiame

nės asamblėjos dabar yra paskir 
tas JT emisaru Vengrijos klau
simu.

Čekų šeima pabėgo
naftos tanku

VIENA, Austrija, spal. 9. — 
Austrijos policija šiandien pra
nešė, kad čekų šeima išbėgo iš 
komunistinės Čekoslovakijos.

Antonin Liska, 43 metų am
žiaus, jo žmona Jarmila ir jų vai- 

- pasi-
viename tuščiame naftos

Motorui užsidegus
Amerikos lėktuvas
saugiai nusileido

OAKLAND, Cal., spal. 8. — 
JAV oro pajėgų lėktuvas, skri
dęs į Long Beach, Cal., vakar sau 
giai nusileido su vienuolika as
menų, kai motoras užsidegė. Lėk 
tuvas skraidė 40 minučių virš 
Oakland aerodromo, jieškant sau 
gios vietos nusileisti. Pilotas ka
pitonas W. R. McDaniel, 35 me
tų, vairavo dviejų motorų lėktu
vą.

Uip ir tebėra komunistų partijos' Unke siunčiamame į Austriją 
ir vyriausybės priemonėmis iš- paimti naftos Rusijai. Naftą Ru- 
naudoti darbininkus.

Svečiai kalbėtojai
sija ima reparacijų sąskaiton. 
Visi bėgliai turėjo užsidėję du
jokaukes, nes tankerio oras bu
vo labai blogas. Bėgliai saugiaiŠalia visos eilės paskirų tautų 

delegacijų ir tarptautinių orga- Austriją pasiekė praėjusį sek 
nizacijų atstovų kalbų, svarbūs madienį.
kalbėtojai buvo du svečiai iš Eu
ropos, abudu iš Europos Tary
bos komiteto, kuris rūpinasi toje 
Taryboje neatstovaujamų tautų 
reikalais. Tai buvo to komiteto 
pirmininkas švedų parlamento 
narys Kari Wistrand ir to komi
teto narys Olandijos parlamento 
narys Frans J. Goedhart.

Pirmasis kalbėję/gpalio 3 d., o 
antrasis spalio 4 d. Švedas Wis- 
trand, kuris pagarsėjęs savo veik 
la prieš sovietinį imperializmą, 
pavergtųjų atstovams pareiškė, 
kad Vakarų Europa atidžiai ste
bi Pavergtųjų Seimo darbus ir 
yra įsitikinusi, jog negali būti 
tikros taikos, ligi pačioje Euro
pos širdyje esančios tautos ken
čia priespaudą. Jis reiškė viltį, 
kad tie kraštai bus išlaisvinti, 
nes „tenai, kur niekas nenugalė
jo, nenugalės nė sovietai“.

Olandas Goedhart, žurnalistas 
ir žymus pogrindžio veikėjas na
cių okupacijos laikais, pavergtie
siems priminė, kad „kartais po
litika ir logika neina kartu, nu
rodydamas, jog tarp Jungtinių <■««•» skysčiu varomas, teoretiškai 
— * 1 • 1 galėtų nuskristi t Marsą ir Veną.Tautų narių yra tokių, kurios aa-, ’ (INS)

Daugelio dalių JAV raketcM mo-

Symmgton prašo
sušaukti specialią
kongreso sesiją

WASHINGTON, spal. 9. — 
Senatorius Stuart Symington 
(D., Mo.) vakar pareiškė, kad 
jis, ryšiumi su rusų mokslininkų 
žemės satelito paleidimu, prašė 
prezidentą Eisenhowerį sušaukti 
specialią kongreso sesiją.

Symington pasiuntė telegramą 
prezidentui Eisenhoweriui.

Symington taip pat pasiuntė 
telegramą senatoriui Richard B. 
Russell (D.,Ga.), ginkluotų jėgų 
tarnybos komiteto pirmininkui. 
Symington pasakė, kad jis pa
prašė ištirti, kodėl Rusija palei
do pirmiau žemės satelitą į pa
danges negu Jungtinės Amerikos 
Valstybės.

N usiginkla  vimo 
klausimas JT

NEW YORK, spal. 10. — Jung 
tinių Tautų generalinė asamblė
ja šiandien pradės svarstyti nu
siginklavimo projektą.

Jungtinės Amerikos Valstybės 
ir Rusija pasiūlė svarstyti nusi
ginklavimo problemas Jungtinių 
Tautų generalinės asamblėjos se 
sijoje.

' '- ,' ■ " . I

IKE PASAKĖ, KAD NĖRA KO BIJOTI 
RAUDONŲJŲ SATELITO

WASHINGTON, spal. 9. — Prezidentas Eisenhoweris šian
dien pranešė, kad Jungtinės Amerikos Valstybės planuoja pa
leisti mažą žemės satelitą į erdvę gruodžio mėnesį.

Prezidentas vėliau pasakė, kad 
didelis žemės satelitas turi re- 
kordavimo įrankius ir daugiau 
suteiks mokslinių informacijų 
negu Rusijos Sputnik, jei jis bus 
sėkmingas.

Šis Jungtinių Amerikos Vals
tybių satelitas bus paleistas 1958 
m. kovo mėnesį.

Eisenhotveris pagyrė sovietų 
mokslininkų išradimus palei
džiant pirmąjį žmogaus padary
tą „mėnulį“, bet jis neteikė dide
lės karinės ir mokslinės reikšmės 
Rusijos satelitui.

Jis pasakė, kad Rusija turi 
nuostabią raketą, kuria galėtų

Dideli nuostoliai
OTTUMWA, Ia., spal. 9. — 

Ugnis vakar nusiaubė Ottomwa 
Heights mergaičių akademiją ir 
kolegiją, padarydama -i/2 milio> 
no dolerių nuostolių. Akademija 
turi 140 studenčių ir kolegija — 
195. Mokykloms vadovauja sese
rys vienuolės.

Atominis laivas
SAN FRANCISCO, spal. 10.— 

JAV laivynas šiandien paleis į 
tarnybą penktą savo atominį po- 

paleisti tarpkontinentinius šovi- vandeninį laivą Sargo.
nius. Išskyrus tai, sovietų moks
lininkų žemės satelito paleidimas 
nekelia grėsmės Amerikos sau
gumui. •

Soble nuteistas

Atstovas Kubai
HAVANA, Kuba, spal. 9. — 

Nacionalistinės Kinijos pirmas 
ambasadorius Liu Yu Kubai, 
šiandien įteikė kredencialus pre
zidentui Batistai.

Trijų dalių raketos brėžinys. Naujos rūšies raketa ma
noma pasiųsti trijų vyrų įgulą 500 mylių į tolimesnę erdvę. 
Slaptą planą atskleidė Goodyear aviacija Akron’e Ohio. Good
year raketą pavadino “Meteor Junior”. (INS)

ILGIAUSIA PASAULYJE TELEFONO 
LINIJA PRAVESTA Į HAVAJUS

WASHINGTON, spalio 9. — Valdžios atstovai ir telefono 
kompanijos oficialūs asmenys vakar pasikeitė sveikinimais su Ha
vajais pravedę į Havajų pasaulyje giliausią ir ilgiausią povande
ninę telefono liniją

Amerikos telefono ir telegrafo ........-...... ..................
kompanija ir jas subsidijavusios kia prisiminti PearI Harbor, kad 
kompanijos atidavė visuomenės suprastumėm šios linijos svarbą.. 
naudojimui ultramodemią 2,400 Wilson pareiškė, kad tiesioginis

NEW YORK, spal. 9. — Šni
pas Jack Soble, surinkęs JAV 
apsaugos informacijas Sovietų 
Sąjungai, vakar nuteistas septy- NEW YORK, spal. 9. — Bra- 
neriems metams į kalėjimą. zilijos atstovas Jayme De Bar-

JAV apylinkės teisėjas Ri- ros vakar vienbalsiai išrinktas 
chard H. Levet nuteisė šnipą Jungtinių Tautų politinio komi- 
Jack Soble. teto vicepirmininku.

,. .. -------- -..... ..... ....... , - į
1 j. . a.. »-• /

Spalvotas Ghanos ministeris

Brazilas išrinktas

KALENDORIUS

Spalio 10 d.: šv. Pranciškus 
Borgia; lietuviški: Butautas ir 
Jaunė.

Saulė teka 6:56, leidžiasi 6:20. 

ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — gied 
ra ir vėsu.

mylių ilgio telefono liniją tarp 
Pacifiko ir Havajų salų.

Padidina milioną kartų

Metai tyrinėjimų padėjo su
rasti kelią, kaip sustiprinti bal
są, kada jis eina giliai po vande
niu ir silpnėja. Balsas sustipri
namas milioną kartų ir todėl po 
tiek mylių gerai girdimas. Tam 
sustiprinimui kas 44 mylios eina 
naujas kabelis. Visa tai be jokių 
taisymų galės veikti 20 metų.

Milionai dolerių

Kabelio pravedimas kainavo 
37 milionai dolerių. Dviejų linijų 
kabelis, kuriuo galima vesti sky
rium 36 pasikalbėjimus, praves
tas 3.5 mylios gilumoj. Sistema 
turi naują ateitį povandeninio te 
lefono istorijoj. Linijos atida
rymo ceremonijos buvo senuose 
valstybės pastatuose, kur prezi
dentas Eisenhoweris laiko savai
tines spaudos konferencijas. Įžan 
ginis pasikalbėjimas ėjo iš Wa- 
shingtono į Londoną, iš ten į 
Ketchikan, Aliaską, New Yorką, 
Seattle ir Honolulu. Viso 18,000 
mylių distancija.

Prisimena PearI Harbor

JAV apsaugos sekretorius Wil 
son ir generolas Nathan F. Twin- 
ing, štabų tarybos pirmininkas, 
klausėsi, kai admirolas George 
L. Russell, 12-to laivyno rajono 
vadas San Francisco mieste pa
sakė VVashingtono ir Havajų 
klausytojams, jog mums tik rei-

sujungimas šių žemių yra dide
lis šalies saugumo sustiprinimas.

Raudonieji turės
svarbius postus

atomo agentūroje
VIENA, Austrija, spal. 9. — 

JAV kongresamanas Cole (R., 
N. Y.) išrinktas tarptautinės 
atominės energijos agentūros ge 
neraliniu direktoriumi. Jis gene
raliniu direktoriumi išrinktas 
ketveriems metams; pareigas 
pradės š. m. gruodžio 1 d.

Cole šiandien pareiškė, kad jis 
rusams ir kitiems komunistams 
duos svarbius postus tarptauti
nės atominės energijos agentūro
je.

Išrinktas naujas
AP prezidentas

NEW YORK, spal. Š. — Ro
bert McLean, The Associated 
Press prezidentas nuo 1938 me
tų. vakar pasitraukė iš pareigų. 
Benjamin McKelway, The Wa- 
shington Star redaktorius, išrink 
tas The Associated Press prezi
dentu. McLean ir toliau bus AP 
direktorių taryboje.

Žukov prabilo
BELGRAD, Jugoslavija, spal. 

9. — Sovietų Sąjungos apsaugos 
ministeris Georgi Zukov, atvykęs 
į Jugoslaviją, pareiškė, jog so
vietai turį pirmos rūšies ginklų.

išprašytas iš restorano
NEW YORK, spalio 9. — Ghanos finansų ministeris pranešė, 

kad jis buvo išprašytas iš restorano Dover, Del., praeitą pirma
dienį, kadangi ten spalvoti žmonės negali gauti valgyti ar į tą 
restoraną užeiti.

Ministeris K. A. Gbedemah, .------s. ■■ r-.- ------------------------------------

kuris kalba be klaidos angliškai, stiklus apelsinų sunkos. Padavė- 
vakar pranešė savo incidentą, ja atnešė suvyniojusi. Tada Gbe- 
sugrįžęs į Nevv Yorką. Ministeris demah pasisakė, kad jie nori vie- 
sako, kad jeigu JAV viceprezi- toj gerti. Padavėja atsakiusi, 
dentas Nixon galėjo valgyti jo kad spalvotieji čia gerti negali, 
namuose, kai jis lankėsi Ghanoj, Ministeris nustebo, kad taip yra 
taip pat buvęs kandidatas į prez. ir tada mergina pakvietė resto-
Adlai Stevenson galėjo ateiti į jo 
namus, tai esą nesuprantama, 
kaip jis galėjo būti išvarytas iš 
gero Amerikos restorano.

Liepė išsinešti

Ministeris K. A. Gbedemah sa
ko, kad viceprezidentas Nixon 
kai lankėsi kovo 4 d. Ghanoj ir 
kitose Afrikos negrų respubliko-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Neil Hoslcr McElroy vakar pradėjo JAV apsaugos sekreto
riaus pareigas, prisiekęs Baltuose Rūmuose. Wilson pasitraukė iš 
apsaugos sekretoriaus pareigų.

— San Marino respublikos prieškomunistinė vyriausybė vakar 
įteikė ultimatumą komunistinei vyriausybei visai pasiduoti. San 
Marino respublika, apsupta Italijos, turi H,000 piliečių. Komunis
tai 12 metų valdė San Marino respubliką.

— Lebano uisienio reikalų ministeris Charles Malik vakar 
pareiškė Jungtinių Tautų generalinėje asamblėjos sesijoje, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės dar tebeturi įtakingų draugų tarp 
arabų valstybių.

rano vedėją, kuris pakartojo 
anksčiau pasakytus žodžius, kad 
nęgalima duoti spalvotiesiems ir 
paprašė abu svečius išeiti. Mi
nisteris užmokėjo 60 ct. už sun
ką, tačiau jos nepaėmė.

Tai esą tiesa

Restorano vedėjas Howard 
Cook pastebėjo, kad tai yra tiesa

se viešėjo ministerio namuose, o ir tai įvyko dėl nerašytų vietos 
grįžęs į Washingtoną pakvietė įstatymų teisės. Gbedemah sa- 
Nixon į savo namus ir min. Gbe- kosi nusiusiąs restorano savinin 
demah’ą. Pirmadienį apie 6:30 kui raštą, kad šis jo atsiprašytų, 
vai. vak. ministeris su savo sek- gi kopiją nusiusiąs JAV valsty- 
retorium, kuris irgi afrikietis, bės departamentui, o oficialų 
sustojo Howard Johnson ręsto- protestą per Amerikos ambasa- 
rane Dover, Del., ir užsisakė du dą pasiųs, kai grįš į Ghaną.

Patrlcla Hepinstall. 28. Ruth Kelly, 29.

Šitų dvi Pau American Workl lėktuvų tarnautojos skris 
į antarktį (pietų ašigalio kraštą). Jos skris stratosferiniu 
lėktuvu į MoMurdo įlanką, kur yra JAV karinės įgulos. 
Tai bus pirmas keleivinis skridimas J antarktį. Lėktuvas nu
veš 37 laivyno technikus į pietų ašigalį. (INS)
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URBANA VEIKIA sakė, su kuo norėtų susipažinti

Kristoforai nėra formali or- Į PAS NEW YORKO 
ganizacija, bet sąjūdis. Jo tiks MOKSLEIVIUS ,
las yra skleisti teisybę, kur yra Rugsėjo 22 d. jvyko Marijos 
skleidžiamas melas ir neteisy-1 Pečkauskaitės moksleivių at-kų 
bė, nešti šviesą, kur yra tamsa.
Pasaulyje trūksta kovotojų 
prieš bedievybę. Mes privalome 
platinti Kristų literatūroje.

Antras referatas buvo B. Mo
tuzaitės apie latvių katalikų stu 
dentų organizaciją Dzintars, ku
ri yra panaši j ateitininkų orga- j 
niząciją. Jų priėmimo būdas y- 
ra daug griežtesnis, negu atei
tininkų ar kitų organizacijų. Jie 
priima tik tokius studentus, ku
rie turi turėti nors vieną semest 
rą tokioje šakoje, kurioje gauni 
doktoratą. Pvz. gailestingosios 
seselės nėra priimamos. Taip 
pat ši organizacija yra uždara.

Antanas Vainius, Gediminas Tri 
makas ir Kristina Juškaitė.

Gražina Klinavičiūtė

. _ ., v MOKSLEIVIŲ IŠKYLA
kuopas Brooklyne, N Y iš- Mokaleivių ateitinink.ų kun. 
kyla j nelaba, tol. esančius Bear Alfonao Li iūno k 
Mountams. Buvo plaukiama lai j§k , į marijonų ūkį lš. 
yu gražiąja Hudsono upe. Is- Ryla bug fi. sekmadienį> spaho 
kyla, kurioje da yvavo_ apie 2o jg j Visi ^a[yvįai renkasi prie

tt u x j x x, j metų eigoje. Dauguma pasisa- Urbanos studentų at-kų drau , . . . x. “ .f.... t tke nori susipažinti su lietuviųgove pradėjo šių mokslo metų . m ,,,,, . . , . , . . , menu pagrindiniai. Tas klausi-veiklą susirinkimu, kuris jvyko , , . . ....
, x u v / • mas konkrečiai buvo paliktas spaho 2 d Išrinkta valdyba taip, Susirinkimas

pasiskirstė pareigomis: pirm. maWa.
Saulius Jameikis, sekr. Regina
Kudžmienė ir ižd. Audrone Sta- HRiTir.nvfrS11 s J~ J ~kytė. iSAS SvsiR?SwMAS 1 DzintaFS AngUj°

Praėjusių metų pirm. Skirman j
tas Radvila pateikė trumpą pr. į SAS Chicagos draugovės su
metu veiklos apžvalgą, iškelda-l rinkimas įvyko spalio 6 d. 
mas geresnes puses, pakritikuo- Tėvų Jėzuitų koplyčioje 10 
damas blogesnes. Taip pat su-1 vai. ryto išklausėme šv. mišias 
darytas veiklos planas šiems j ir bendrai priėmėme šv. Komu

niją.

asmenys, gerai pasisekė. Jauni 
mas pažaidė, padainavo lietuviš
kų dainų ir pavargę, bet linksmi, 
grįžo namo.

Rugsėjo 28 d. įvyko Marijos 
Pečkauskaitės kuopos pirmas 
naujųjų mokslo .metų susirinki
mas. Buvo išrinkta nauja val
dyba: pirm. Evaldas Remėza, 
vicepirm. Vida Lušytė, sekr. Da
lia Minkūnaitė, ižd. Jūra Stri- 
maitytė, socialinių reik. ved. ir 
korespondentė Gražina Klina
vičiūtė. Revizijos komisijoj yra

X

mokslo metams.
Draugovė praturtėjo nariais.

Šalia nuolatinių urbaniškių gre
tų, prisidėjo keletas čikagiškių 
ir kolegų net iš tolimojo New 
Yorko. A. M. M.

NAUJA “ŠATRUOS” V-BA 
Rugsėjo 29 d. įvykusiame kor

poracijos susirinkime buvo iš
rinkta nauja valdyba: pirm. Ro
maną Jonauskaitė (2255 So. 
Oakley Ave), vicepirm. Ričar
das Ukrinas (3808 W. 66 Str.), 
sekr. Marytė Meškauskaitė (56 
10 So. Winchester Ave.).

Po rinkimų šatrijiečiai pasi-

je ir Italijoje, o prezidiumas y- 
ra Belgijoje.

Po supažindinimo su organi
zacijomis, vadovaujant V. Litvi
nui, buvo svarstyti einamieji rei 
kalai, kuriuose buvo pranešta
apie praėjusį šeštadienį visų 8tU| nes). Pristatorna." Į'bet' kurj pasaulio 

_1 kampą su pilniausiom garantijom.

Dariaus ir Girėno paminklo Mar 
quette Parke 10 vai. ryto. Ga
lintieji prašomi atvykti su au
tomobiliais. Laukiami ir svečiai.

PPOOOC<X>(KKX>OCXX>OOCXX>OCOOO

SOPHIE BARČUS
RADIJO PROGRAMA

IŠ WGES stoties — Banga 1390
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v.
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAD. 8:30—9:30 v. r. iš stoties 
WOPA — 1400 kll.

7159 SO. MAPLEWOOD AVE. 
Chicago 29, Iii. HEmloek 4-2418 

(HXX><X><XXHXXXXXXXX><XXXXX>X)

Tel. RElianee H811

9R. WALTER J. KIRSTUK
-tojąs ih cunuiBG*

. FT"' 13 17 liVTtiJA8,'
W26 59th Street

Va! Pirmad , antrad , ketvirtad. lr 
penktad nuo i—-4 p .p 6:80—8:80 
vai »ak Trečiad ir šeštad 1—4 v. 
P P ___ __ __ _________

l’el ofiso Ir buto OLymplc 2-415#

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W. I5tb SU Cicero 
Kaadlen 1-8 vai. lr 6-8 vai vak.. 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Oflao telef. lAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

OR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG®

4148 S. Archer Ave.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
Vak pirm. antr, ketvirt 6-8:80 v 

Trečiad tik ausltarua.

TFBERA6AJ RANKA T
Rašomoji mašinėlė raSo gražiau, 

greičiau, lkl 10 egz. 18 kart! įvai
riausi modeliai nuo $69.96 lr augš
čiau. Pigu. nes tarnauja visą gyveni
mą. Mokėsite tik po $5.00 kas mė-

Susirinkimas buvo pradėtas dentų organizacijų valdybų po-j 
“Marija, Marija” giesme. Pir- sėdį; jamė buvo nutarta, jog,', 
mininkauti buvo pakviestas P. pradedant Naujais Metais, Tė- 
Žumbakis, sekretoriauti I. Pa- vų Jėzuitų namuose kiekvieną 
liokaitė. Praėjusio susirinkimo sekmadienį 10:30 vai. bus bend-
protokolą perskaičius R. Jonaus 
kaitei, sekė supažindinimas su 
naująja valdyba — pirm. V. 
Litvinu, sekr. S. Liulevičiūte, 
ižd. Irena Valaityte ir soc. reik. 
ved. M. Motekaičiu.

Susirinkimo metu buvo pa

ros šv. mišios visiems studen
tams. Toliau buvo pranešta, 
jog greitai jvyks Lietuvių Stu
dentų Sąjungos rinkimai. * 

Pirmininkas priminė, kad visi 
sumokėtų nario mokestį. Atsa- 
sakius j visų klausimus, susirin-

Katalogus rr smulkiausias Infor
macijas reikalaukite: |
i. L. Giedraitis, 1632 Broad Street, 
Hartford, Conn., kuris “Draugui”

Ar rūpinatės dėl

DIRBTINIU DANTŲ
Slydimo ar erzinimo?

Nebūkite apsunkinti laisvų dirbti
nių dantų alydinėjimu, iškritimu bei 
klibėjimu kai valgote, kalbate ar juo
kiatės. Tik užbarstykite truputį 
FASTTEETH ant dantų plokštelių. 
Šie malonūs milteliai nuostabiai duos 
didesnį patogumą bei tikrumą palai
kydami juos daug tvirčiau. Jokio 
limpančios košės skonio, jie yra al- 
kaliniat (be-rūgšties). Pirkite FAST- 
TEEETH bet kurioje vaistinėje. 
Nepraleiskite slydinėjančių___________

0R. I. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Ave.
Priima ligonis pagal susltarlma

0R. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGI.
SPECIALISTE

7156 South Western Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 1 i vAi ryto lkl 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai vakare Trečiad. nuo 
ll vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. lt 
vai ryto lkl S vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. TVAIbrook 5-3765

skaityti du labai įdomūs refera- kimas buvo baigtas Ateitininku 
tai, kurių pirmas buvo apie Kris (himnu. Dalyve
toforus, skaitytas G. Griškėnai-
tės.

žinomas kaip sąžiningai asmuo. j DB1 valandos skambinti telefonu 
■ *:*Jtt3IH$ i HEmloek 4-1562 nuo 2 iki 9 vai.

p p. kasdlan išskyčUs trečiad ir
šeštad

Rea tel. GRovehlU 6-5*03

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
NUOLAIDA40</<o

LOVOMS, STALAMS, LEMPOMS, PARLOR SETAMS 
IR ŠIMTAM KITŲ PREKIŲ.

Taip pat didelis pasirinkimas naujausių lr moderniškiausių 
rakandų, TV, vėsintuvų, šaldytuvų, pečių, veidrodžių ir kt.

F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Telef. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

NAUJA VALDYBA
Po ilgos ir tylios vasaros kun. 

Alf. Lipniūno kuopos mergaičių 
būrelis susirinko vėl pradėti dar 
bą. Susirinkimas įvyko spalio 
4 d. 7 vai. vak. Jurkūnų bute. 
Susirinkime buvo išrinktą nau
ja valdyba — pirm. Vida Kriau
čiūnaitė, sekr. Auksė Liulevi- 
čiūtė ir soc. reik. ved. Austė Pa
liokaitė. M. S.

DIVIDENDĄ !

ITHRITIS

CRANESAVINGS “T
2555 VVEST 47th STREET LAfsyette 8-1088

B. R. Pletklewicz, prez.; E. R. Pletklevricz, eekr. Ir advokatas
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodame tr perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 ir 6—8; šeštad. 1—4; trečiad.
uždaryta. ______ ______ _____________

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6822 South VV este r n Avenue 
/ai. kaadlen iO-12 vai. h 7-9 vai 
vak. šeštadieniais 1(1-x vai .Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus

Ofiso 'elefonas: PR 8-3226
Res telef. VVAlbrook 5-5076

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
4701 South Damen Avenue 

(Kampas 47-tos lr Daman Ave.) 
Vai. kasdien nuo 6—-8 vai. vak 

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

Telef. ofiso LAfayette 8-6048 
Re,.: VVAlbrook 5-SO48

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp.
7-9700. Namų — PR 6-4732

D R. A. MACIONAS
CHIRURGAS

2454 W. 71 St. (71 Ir Campbell av.)
Valandos: pirmad., ketvirtad., šešt. 
nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. lr 

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak.

Ofiso HE 4-1818, arha RE 7-9700 
Rez. PR 6-6801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 West 7 lst Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas)
Vai.: kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. v.
Šeštadieniais 9—11 ryto lr 2—4 p. p.
Trečiadieniais uždaryta.

nD ........ m MnutTAVIAINC GYDYTOJAS IR CHIRURGASDR. JULIJA MONSTAVIČIUS Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 
LIGOS

2524 VVest 69th Street 
(09-os ir MaplcvvOod Ave kampas)
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vak. 
šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedao - i'niuiuuu

Aparatal-Protezal. Med ban 
dažai Spee. (Pagalba kojon 

(Arch Supporta) Ir t- t.
Vai. 9-4 lr 6-8 šeštadieniais » ' 
ORTHOPED1JOH TECHNIKOS I.AIl
2850 w. 63rd St, Chicago 29, UI 

Tel. PRospcct 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4258 W. 6Srd St 
Ofiso tei. RElIance 5-4410 

Rezid. telef. GRovehUl .6-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m 

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

Ofiso tel. CLlffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street 
(Kampas 47th lr Hermitage)

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North VVacker Drlve
(Civlc Opera House, kamb. 868) 

Vai. kasd 12—4
Tel. CEntral 6-2294 

5002 West lflth Str.. Cloero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvmhall 3-0959 
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų Ilgos)
Ofisas ir rez.: 5100 8. Western Ave 
Tel. PRospect 8-1223 arba VVE 6-557' 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu 

TeL ofiso HE 4-2123, rez. Gib. 8-61*3

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
(7lst lr Campbell Ave.)

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 5—9 v. v. 
Antrad. ir penk. 1—6: šeštad. 2—4 
TreČ. uždaryta.

Telefonas GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS

’e

GYDYTOJA m chirurgą: 
Office: 10748 South Michigan Ave.
Buto 1653 VV. 103 St., Beverly Hills

Vai.: kasdien nuo 6 v. v lkl 9 v vi.. 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. ▼.,

išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
tki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUIlman 5-6766 
Buto BEverly 8-8 946

Ofiso HEmloek 4-6816 
Rez HEmloek. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IB VIDAUS LIGOS 

2745 Wcst 69th Street
< priešam šv Kryžiaus ligonine » 

Priima pagal susjtarlma

Tel. ofiso PRospcct 6-94(10
Rezid. PRospcct 6-94OO

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlfltė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-8 p. p. lr nuo 6-8 va) 
vak. šeštad. 1-4 p p. Trečiadieniai
Ir kitu laiku tik susitarus.

A Normai Hand

NAUJAS IR MODERNUS SALIONAS
DONNA’S BEAUTY NOOK

2806 We«t 40th Place (prie Archer ir California)
Valandos: antr., treč.. šešt. 9 v. r. — 6 v. v.

Ket. lr penkt. 9 vai. r. -1— 9 v. v.

Tyrinėjimai SPEARS 
ligoninėje pravėrė duris 
į sveikatą tūkstančiams 
kenčiančiųjų, kurie jau 
buvo įsitikinę, kad jiem 
nebėra pagalbos nuc 
arthrito ir rheumatinių 
skausmų agonijų.

Jei Jus įdomauja šis 
gydymo būdas, kuris iš
gelbėjo riek daug žmo 
nių nuo skausmų bei 
Invalidismo jungo, ra
šyk dėl nemokamos lite
ratūros ; ir užeik pas jū
sų vietinį chiropraktą.

SPEARS CHIROPRACTIC HOSPITAL 
Dept. L-106, Denver 20, Colorado

drthrltlc Hand'

Pusmetiniai ...................................................................................... $7.60 ir augščiau
Paspalvlnlmai ...................................................................i.,... 6.76
Pašvtestntmai ...................................................................................... 6.00
Plaukų kirpimą. .......................................... '................................. 1.00
Shampoo ir sušukavimas ...........................................................; 1.76
Lietuvaitė Tel. CLiffside 4-1877

Pradėkite taupyti atidarydami sąskaitą šiandien. Apdrausta lkl 910,000

Darbo valandoa: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro 
antr. ir penk. 9 iki 6; treč. uždaryta, o 6e4t nuo 9 iki vidurdienk

Tūkstančiai vartotojų įsitikino, kad dažus, vidaus ir is oro dažy
mui, taip pat sienoms klijuoti popierius geriausia pirkti

D. JURJONO BENDROVĖJE
3251 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

Tel. CAIumet 5-1064

mokais
40 KTU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA 

TAUPYM 
• ENOROV

1

4038 Arehtr Aveaat Tsl. LA3-47V 

AUGUST SALDUKAS PrazIšbM

Atliekame didelius lr renius automobilių remontui. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, Sav.

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Ave.) 
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikūrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių sangnmo ir divi
dendų naAnmo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai sangnmą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, augfttą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltai, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Cbieagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena ii gra
žiausiai ir modemižkian'siai įrengtų visoje Hlinoig Valstybėja.

Lietuviai gyvenantieji nž Chicagos ribų, nežiūrint kurioje 8nvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigas paStu.

Ralykite dėl infermacijų. Mūsų tnrtaa $21,000,000.00

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So Westem Ave. Tel. GRovehill 6-7575 Chicago Illinois

štdara : plrmadlenj nuo 12 lld 8, antradieni lr penktadienį nuo 9 Iki 4, ketvirtadienį nuo 9 lld 8 
Trečiadienį uždaryta riaą dieną, o ieMadlenį ano 9 Ud 2 valandoa po pietų.

""rt. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2824
DR. PETER T, BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 VVest 71st Street

VaJ. Pirm., ketvir., penKt. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta._______________________

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South VVestern Avenue
Chieago 29, III

telefonas REpubUo 7-4900 
Rezldencla: GRovehlU 6-8191

pasimatymai pagal sutarties

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4258 So. VVhlpple Street

(Arti Archer Ave.) 
Valandos: nuo 10 lkl 12; 2—6; 7-9. 

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfsyette 3-4949.

Namų — CEdarereet 8-7786

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

4157 Archer Avenne
Ofiso ral.: ouo 1-4 Ir nuo 6-8:S0 v 
rak. šeštadieniais nuo 2 lkl 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Oflao tel. Vlrglnla 7-0086

Beatdeod jos tel. BEverly 8-8244

Oflao HE 4-1414, arha RE 7-97OO 
Res. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spee. akušerija ir moterų ligų 

2454 West 71«t Street 
(71-oe ir Campbell Ave. k&mpsus)
Vai.: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. 
Šešadlenlals 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Ofiso telef. Y Ards 7—HM
. Besšdencljoe — STevrart 8-4811

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weat S5th Street
(kampas Halsted lr 36-ta gatvS) 

VAL 1—4 lr 6:30—8:80 p. p. kaa
dlen Išskyrus trečiadienius Atidara

šeštadieniais 1—4 ral.

Tel. ofiso PR 6-8888, res. RB 7-919 9
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl
(LIETUVI8 OTDTTOJA8)
2500 Weat SSrd Street

VAL kasdien nuo t—4 p. p Ir 7:8. 
iki 9 vai. Trečiad. lr šešt. uždaryta. 

Telefonas GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECI A LIST®
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v v. pagal 
■oieltsrlmą Išskyrus trečiadieniu.

2422 W. Marųuette Road

Ofiso lr buto td Ol.ymplc 'J-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49tb Conrt. Cicero
. Kasdien 10—12 lr 4—7 ral. Trečiad 

lr šeštad. tik 10—12 vai.

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3259 South Halsted Street
Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 

1-—6 vai. vak.
Trečiad. tr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd SL, tel. Republic 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie lr Archer)

VAL. kasdien nuo 2:00 lkl 9:00 v. 
Trečiad (r sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso Vieton 2-158*
Rez. Vlctorv 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Tel. ofiso PR. J-6446, rea HE.4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 lkl 4 p. p.; 6 lkl 8 Vv.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
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AR AMERIKA ATSILIKUS?
Pastaromis dienomis tiek daug prikalbama ir prirašoma 

apie beskrendantj aplink žemės rutulį Sovietų Rusijos dirbtinį 
mėnulį, kad atrodo, jog tas "mėnulis" ir pačią saulę aptemdins.

Pasakojama ir rašoma su tam tikru baimingumu. Daug 
kas kalba apie sovietų žygį tokiu tonu, lyg JAV prestižas ir gar
bė būtų užgauta jau visai nebeatitaisomai. Daug kas numato 
ir didelius pavojus Amerikos saugumui.

Sovietų Rusijos propagandininkai ir net pats diktatorius 
Nikita Chruščevas tomis amerikiečių nuotaikomis naudojasi pla
čiu mastu. Jie leidžia suprasti, kad dirbtinio mėnulio užnuga
ryje yra kas tai baisaus. Todėl esą reikalinga greitų amerikie
čių ir rusų pasitarimų dėl nusiginklavimo, dėl artimesnių san
tykių nustatymo. Atrodytų, kad šiuo metu kito kelio Amerikai 
jau nėra likę, kaip įgyvendinti jau seniau rusų paskelbtą "tai
kaus sugyvenimo” šūkį. Kai mums kalbama, kad Sovietų Rusija 
atominių, raketinių ir kitokių ginklų atžvilgiu JAV yra pralen
kusi, kai Rusija pirmoji paleido aplink žemę dirbtinį mėnulį, ar 
begalėtų būti kitas kelias, kaip tik nusilenkti Maskvos budeliams ?

Tiesa, kad sovietai pirmieji paleido aplink žemę dirbtinį mė
nulį. Bet tai visai nereiškia, kad JAV šiuo atžvilgiu yra atsiliku
sios ir pagaliau, kad jos yra atsilikusios kitose šios srities moks
lo šakose. Buvęs krašto apsaugos sekretorius Wilsonas prieš 
porą dienų paneigė visus teigimus apie JAV atsilikimą. Jo žo
džiu tenka tikėti, nes jis daugiau kaip penketą metų stovėjo tų 
darbų priešakyje; žinoma, ne kaip mokslininkas, bet kaip as
muo, nešąs atsakomybę už krašto saugumą ir ginkluotųjų pa-

NUSIKALTIMAI IR KOVA SU JAIS Gelbėkime našlaičius!

Nors nusikaltimai yra žinomi 
nuo pat žmonijos pradžios, bet 
reikia pripažinti, kad jų skai
čius kas kartą didėja; galima 
prileisti, jog jie auga kartu su 
augančiais miestais. Didmiesty
je lengiau nusikaltimus atlikti 
ir lengviau ir daugiau galimy
bių pasislėpti. Prie nusikaltimų 
didėjimo nemažai prisideda au
tomašinų vartojimo augimas, 
nes, turint nuosavą mašiną, yra 
lengviau nusikaltimą įvykdyti. 
Mieste gyventojai nėra tiek pa
stovūs ir dažniau kilnojasi iš 
vienos vietos į kitą. Vaikai, ži
nodami, kad juos mažai kas 
pažįsta, praranda savigarbos 
jausmą ir mažai kreipia dėme
sio į savo elgesį. Didmiesty, be 
to, platesnė dirva pasireikšti su 
gebėjimams ir nusikaltimų sri
tyje.

Prie nusikaltimų išsiplėtimo 
daug prisideda ir stoka auklė
jimo. Pirmiausia namuose tėvai, 
grįžę pavargę iš darbo, dažnai 
nenori, kad vaikai maišytųsi ir

padaro kaip tik jau kartą buvę 
kalėjimo mokykloje.

Svarbiausias dėmesys turi 
būti skiriamas visų gyventojų

I
tai net iir dabartinėje savo gy
venamoje vietoje, bent kiek pla
čiau apsidairę, rasime lietuvių 
našlaičių, mažamečių, likusių 

įtraukimui į kovą prieš nusi- be motinos ir tėvo globos, ku-
kaltimus. Dabartiniu metu kaip 
tik yra užkirstas kelias bendra
darbiavimui, nes, išreklamuo-

tai matome net tikrai didžias kad ir mūsų turtas pateks į jo 
... pastangas, daug išlaidų, kad tik vertas rankas, bet ne valdinėms

0451 nere- gautų prieglaudos našlaitį, o įstaigoms, kaip neretai atsitin- 
neretai net specialiai tam tiks- ką mirus bevaikėms ir be gimi- 
lui vyksta Vokietijon, Prancū- naičių šeimoms. Taipgi turėtu- 
zijon, Italijon ir kitur, kad tik mėm prisiminti, kad našlaičio 
gautų be tėvų likusį, dažniau- priglaudimas yra vienas gra
siai, karo našlaitį. Gi mums, lie- žiausių krikščioniškosios meilės 
tuviams, svarbus ir kitas mo- pareiškimų. Al. Gimantas
mentas — duodami našlaičiui ____ ____
šeimą, išsaugome jį ir lietuvy
bei. Pagaliau, turėdami nors ir 
įsūnytus vaikus, juos tinkamai

riais neretai rūpinasi * visiškai 
svetimi žmonės. Dar kitus glo
boja visuomeninės šalpos orga-

jant juos per spaudą, dažniau- Į nizaci jos. Amerikiečiuose, ypač
sia yra sukompromituojami. 
Kartais gal labiau svarbus liu
dininkas, nenorėdamas būti su
kompromituotas, stengiasi likti 
nuošaliai. Antra, liudininkui su
sidaro pavojus susilaukti kerš
to. Saugumo tvarkytojai turėtų

bevaikėse šeimose, pastebimas 
vis didėjantis paprotys įsūnyti 
našlaičius. Be galo gražus, žmo
niškas ir kilnus tai mostas. Ir 
mūsų bevaikiai tautiečiai, ypač 
geriau įsikūrę, pasiturintieji, ne 
turėtų išleisti iš minties gali-

Kas neplaka savo vaiko ma
žo, tas vėliau plaks savo pačio

išauklėję, galėsime būti ramūs, krūtinę. — Turkai.

surasti būdą įtraukti daugiau, mybes, kad tokioje Vokietijoje 
liudininkų į bendradarbiavimą, yra lietuviukų našlaičių, ku- 
kartu apsaugojant juos nuo kom į riems juk būtų galima sudaryti 
promituojančios reklamos. Ga- sąlygas ir užtikrinti žymiai leng

jėgų aprūpinimą moderniausiais ginklais.
Tenka pasakyti, kad ir Rusijos mokslininkai kalba kitokiu nervuotų, todėl dėl ramybės pa- 

tonu, negu jų propagandininkai ar net pats Chruščevas. Jie yra prastai mažai rūpinasi, kur jų 
gana santūrūs. Vienas pirmaeilis rusų mokslininkas A W. Ka- vaikai, kada jie grįžta ir ką vei- 
satkin yra taip pasakęs: “Visai Buprantama, kodėl mano kraš- kia. Tik tada pradeda vaikais 
tas galėjo pirmas paleisti satelitą — pirmiau už Ameriką ... Ame- rūpintis, kai prisistato policija, 
rikoje kelios bendrovės dirbo šiuo reikalu. Tarp jų buvo nesu- Šio krašto mokyklos irgi labai 
tikimai, nes jos tarp savęs konkuravo. Mano krašte visos pa
stangos yra sukoordinuotos mūsų valdžioje. Todėl mes ir bu
vome pirmieji”. Kitas rusas mokslininkas Blagonrąvovas pasa
kė, kad visa raketoms gaminti programa Rusijoje yra sukon
centruota kariuomenėje.

Šių dviejų rusų mokslininkų vis tik yra daug pasakyta. Jie 
nemano, kad rusų pirmavimas dirbtinio mėnulio reikale reiškia 
JAV atsilikimą. Jie lyg ir pabrėžia Wilsono pareiškimą. Tas

mažai kreipia dėmesio į vaikų 
auklėjimą, todėl nestebėtina, 
kad nusikaltimai atliekami net 
mokyklos rajone ar net klasėje. 
Be to, labai išsiplėtę kriminali
niai filmai kaip kino teatruose, 
taip televizijoje, palinkusius 
avantiūriniam gyvenimui išmo-

turėtų tais klausimais labai susidomėjusią Amerikos visuomenę ko įvairių “gudrybių”. Pats jau-
nuraminti. Tačiau tai tenenuramina amerikiečių mokslinnikų ir 
vyriausybės. Visa tai turi paskatinti amerikiečius dirbti dides
niu aktyvumu. ,

Kas nežino, kad Sovietų Sąjungoje viskas yra sukoncentruo
ta valdžioje ir kariuomenėje. Ten visu šimtu nuošimčių išlaiko
mos paslaptys, o Amerikoje sunku buvo išlaikyti visas paslap
tis, kai visi didieji ir net slaptieji kariniai projektai yra vykdomi 
privačios iniciatyvos tvarkomose bendrovėse. Buvo daug pa
laidumo. Tuo pasinaudojo sovietinių šnipų tinklas, kuris yra 
plačiai ištiestas Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir Kanadoje. 
Kaip gerai žinome, buvo suimta visa eilė šnipų, kurie periodiniai 
išvogdavo amerikiečių mokslines ir karines paslaptis, ir be abejo 
rusų mokslininkai galėjo jomis pasinaudoti. Kad taip buvo, liu
dija Igor Guzenko, buvęs šnipų tinklo vadas Kanadoje ir pa-

na dažnas reiškinys, kad, vyks
tant nusikaltimui, praeiviai sten 
giasi nematyti ir nuskuba tolyn, 
o esantieji namuose pasistengia 
užsidangstyti langus, kad nebū
tų įvelti į liudininkus. Čia kaip 
tik reikėtų įskiepyti gyvento
jams, kad jie daugiau domėtųsi 
ir prisidėtų prie nusikaltimų iš
aiškinimo. Tik visų bendra ko
va ppeš nusikaltimus būtų sėk
mingesnė ir sumažėtų jų skai
čius. Ad. P.

Vaikas čiulpia motiną kai jis 
yra mažas, o tėvą kai yra su
augęs. —- Anonimas.

nimas, aplinkybių veikiamas, lie 
ka viskam atbukęs ir negalvo-1 
jantis apie pasekmes už jų atlik,' 
tus veiksmus. Vaikai, iš mažens 
pradėdami uždarbiauti, jau lai
ko save “savistoviais” ir nela- 
oai benori skaitytis su tėvų nuo 
mone, būdami. įsitikinę, kad jie 
betkada gali išeiti iš namų ir 
gyventi savarankiškai.

Mažesnės vietovės šiuo at
žvilgiu yra geresnėje padėtyje. 
Gyventojai vieni kitus plačiau 
pasižįsta, daugiau suvaržyti ge

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
Anglių ir Alyvos 

Pardavimas
Telef. REpublic 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos Įvedimas, 
perdirbimas ir pataisymas.
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas.

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PRospcct 6-7960

dėjęs tą tinklą išardyti. Jis sako, kad ir dabar rusų šnipai yra dog jausmo ir sunkiau paaisiėp.
gerai organizuoti ir jie pajėgia gauti vertingas JAV raketų ga
mybos informacijas ir jas perduoti Maskvai.

Išvadoje galima pasakyti, kad sovietai pirmauja dirbtinio 
mėnulio išskraidinimo srityje dėka Amerikos mokslininkų ir jų 
išradimų. Jiems daug pagelbėjo ir vokiečių mokslininkai, kurie 
po karo buvo suimti ir nugabenti į didžiuosius Rusijos pramonės 
centrus tarnauti bolševikų karinio pajėgumo stiprinimui, moder- 
ninant jų karinius ginklus ir aviaciją, dirijant raketas, “mėnu
lius” ir t.t. Sovietai yra pasinaudoję Amerikos politikų, o taip 
pat ir mokslininkų neapdairumu. Nepaisant viso to, Amerika 
ne tik nėra atsilikusi tose mokslo srityse, apie kurias kalbame, 
bet tebepirmauja ir pirmaus. Pagaliau, jei ji būtų atsilikusi nuo 
rusų, koks gi reikalas būtų rusams iš "atsilikėlės” vogti paslap
tis ir jomis naudotis?

ti nuo įtarimo. Lietuvoje kaip 
tik turėjome mažai nusikaltimų, 
nes lengviau buvo juos išaiškin
ti. Pvz. Švedija nusikaltimus su
mažino tik griežtomis bausmė
mis.

Kovoti prieš nusikaltimus ne
užtenka vien didinti policijos 
skaičių. Vien policinėmis prie
monėmis nėra įmanoma užkirs
ti kelią nusikaltimams. Kovai 
prieš nusikaltimus turėtų būti 
įtraukti visi miesto gyventojai. 
Tik bendra visų kova būtų pa
vojinga nusikaltėliams.

vesnį ir geresnį gyvenimą šiame 
krašte. Amerikiečių tarpe nere-

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
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EDVARDAS ULIS, sav. 
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BESIVIJUS SUKLUPO . me” radimą.

Sovietinių reikalų žinovas Bos 
tono “Monitor” redakcijoj Pau 
Wohl rašo:

Penkiamečius planus Mask
vos spauda laikydavo socializmo 
tvarkos pažangumo įrodymais, 
lyginant su “betvarkiu” kapita
lizmu. Todėl paskelbimas, kad 
1956 — 1960 metų “piatiliet- 
ka” būsianti pratęsta septyne- 
riems metams, be abejojimo, įro 
do buvimą rimtų ekonominių 
negalavimų Sovietų krašte. Pra 
tęsimas palies ir pavergtuosius 
kraštus, nes jų planai ankštai 
surišti su maksviniais. Toks pla 
no nutraukimas tik prieš 40-tą 
bolševikų revoliucijos sukaktį, 
matyti, turėjo rimtų priežasčių. 
Komisaras Pervukhinas vasario 
mėn. savo kalboje S. S. “parla
mentui” pareiškė, kad reikėsią 
kaikuriuos penkmečio užsimoji
mus sumažinti. Dabar visas pla
nas sumažintas —- tai, kas pla
nuota pagaminti per penkerius 
metus, bus siekiama pagaminti 
per septynerius.

Nemalonų ekonominį faktą 
propaganda apglobto skambiais 
posakiais apie “naujų didelių ga 
mybos pajėgų” atsiradimą Ir 
“milžiniškų gamtos turtų po že-

Pirmiausia turėtų būti griež
čiau prižiūrimas nepilnamečių 
vaikščiojimas po nustatyto lai
ko. Už naktinius vaikščiojimus 
turėtų būti atsakingi ir tėvai. 
Antra, tėvai turėtų daugiau do-

Pratęsimo tikslas i mėtis savo vaikais ir skirti 
jiems daugiau laiko, nes tėvai 
yra tiesioginiai vaikų auklėtojai 
ir geriausiai gali stebėti jų el
gesį. Mokyklos turėtų skirti 
daugiau laiko vaikų auklėjimui. 
Be to, turėtų būti surastos prie
monės prieš neklaužadas ir de- 
moralizuotojus. Įvairūs nusikal
timai turėtų būti griežčiau bau
džiami, nes, kaip gyvenimas pa
rodė, daugiausia nusikaltimus

esąs pasivyti kuogreičiausiai 
Ameriką — kapitalizmo augš
čiausią kultūrą pasiekusį kraš
tą.

JTO ekonominė komisija, ką
ri svarstė Europos ekonominę 
1956 metų būklę, savo raporte 
pažymėjo, kad S. S. ir jos pa
vergtiems kraštams teks žymiai 
savo planus apkarpyti. Komisija 
suminėjo šiuos faktus: 1) nau
jų darbininkų prieauglis būsiąs 
tik pusė įprastojo; 2) darbo na
šumas kilo lėčiau, negu irtvest- 
tuojamų kapitalų suma, trūku
mą padengdavo apiplėšimas pa
vergtų kraštų ir didelis naujų 
daihininkų prieauglis; 3) darbi
ninkai reikalauja ir gauna didės 
nių uždarbių ir nori daugiau gy , 
venimo reikmenų, ypač pasto
gės; 4) įvykiai Lenkijoj ir Ven
grijoj sukratė visuB planus.

Komisarai dabar sako, jog 
Ameriką pasivysią tik 1965 me
tais, ne ankščiau. Plano pratę
simas įrodo, kad pas komisarus 
Maskvoje nekaip ekonomiškai 
besiverčiama. V.

Kaip nori gali paukštis augš 
tai skrldyti, tačiau jis maisto 
jieško žemėje. — Danai.
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10 sv. taukų ..................... $16.25

No. 8 — 20 gv. cukraus $11.61
No. 9 — 20 bv. kiaulinių

taukų ................................... $20.90

No. 80 — 20 sv. kvietinių
miltų ................................... $10.86

No. 86 — 10 bv. kumpio.
6 sv. Salami ir 6 av.
bacono ............................... $32.76

No. 88 — 20 bv. ryžių . . $18.26
No. 46-2 2 bv. brt 9 d«ž.

bacono ............................... $28.66

No. 47 — 22 sv. brt 9 dSž.
kumpio ................................. 32.88

No. 48 — 20 bv. Salami $20.94
No. 58 — 22 sv. bruto an-

ltAkų medžiagų .............. $66.64

Juodas šilkas pamušalui 54 inčų 
platumo, 6 yardai. Paltui medžia
ga, 75% vilnos, pilka, ruda ar mė
lyna, 3 y. 4 medžiagos vyriškoms 
eilutėms, 75% • vilnos, pilka lygi, 
Juoda, ruda ir mėlyna dryžiuotos, 
14 y.

Visi siuntiniai pilnai apmokėti 
Ir 180% garantuoti, tik ( Sibiru 
pridėti $1.40 už paštų maisto siun
tiniams ir $1.80 kitos rūšies siunti
niams.

PATRIA GIFT PARCEL C0.
8741 Mth 8L, Chieago 28, Dl. USA Tel. CRawford 7-2126
8806 8. Halsted St (Alfonsas Kavaliauskas). Tol.: LA 8-2021.

6909 Superior Avo., Cleveland 8, Ohio (Brandus Bražulis).
s?

aOOP JANIS KLIDZEJS

Olafctip

ROMANAS

vcrtc X LifiTi
(TĘSINYS)

Rūbai žvilgėjo. Sidabras ir auksas mirguliavo 
visokiomis šviesos spindulių spalvomis, ir jie gyveno 
tarp jų. a 4|

Ką? Skirstė sielas? Jieškojo paslapčių?
Savotiškai? Taip, ten Mefistofėlis.
— Tu pasirašysi krauju šią sutartį? Pats savo 

krauju! , j ; {Mi
Ką? Ar Faustas pasirašys? Ar buvo dar pa

saulyje tokios sutartys, kurias pasirašydavo savo 
krauju ?

Tnta kumštelėjo Andriui į šoną:
— Žiūrėk, žiūrėk! Tai yra Margarita!

DUODAME KREDITAN 
BE ATSKIRO 

PRIMOKfiJiMO.

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

iii Stebėkite mūsų skelbimus ir laukite didžiulio 
( atidarymo (Grand Opening), kuriame gausite dau

gybę pryzu, būsite pavaišinti užkandžiais ir gėri
mais.

Gauta didelė siunta rudeninių ir žieminių rūbų. 
Atvykite ir pamatykite, kaip dabar yra patogu pa
sirinkti jums reikalingus rūbus, mūsų naujose erd
viose patalpose.

H. SEIG AN
RŪBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IB KITI REIKMENYS VYRAMS 

NAUJOJE VIETOJE

4630 South Ashland Avenue Tel. YArds 7-1272
CHICAGO 9, ILLINOIS

Mergaite, mergaite ... 
tu nežūsi, Margarita?

Keitėsi tamsa ir šviesa. Mėlyna, žalia, raudona.
— Ha! ha, ha! — Tikru velnio balsu kažkur 

juokėsi Mefistofėlis.
— Siaubinga!
Kažin ar Andrius būtų susivaldęs į jį ką nors 

nemesdamas, jei’ ką nors metamą būtų turėjęs\ 
rankoje.

— Ką tu taip sukinėjies! — jį sudraudė Laimo- ' 
nas, ir jis nusigando, tarsi atbudo.

Jį spaudė ir troškino, kėlė ir degino, gramzdino 
ir išlaisvino. Andriaus nuotaika buvo tokia, tarsi 
jo siela būtų ten nuėjusi ir tupėtų ant to kalno, kaip 
toji mėlynoji šviesa, kuri kartais ten tupėdavo su
stingusi, kartais skraidė apie Fausto, Mefistofėlio, 
Margaritos ir kitų veidus.

Taip, jis pradėjo drebėti. Stingo kaip pamink
las. Užduso.

— Šiurpu! Tikrasis velnias! — šaukė Andrius, 
ir jo balsas praskambėjo visais tyliaisiais publikos 
suolais. Tada Andrius tarsi atsibudo ir pats išsigan
do savo balso. Jo apylinkė pradėjo šnibždėtis ir

Kaip graži svajonė! Ar , žiūrėti į jo pusę. Ant scenos irgi lyg kažkas truputį 
susimaišė, tarsi burtų pasaulis valandėlę sustojo 
nustebęs. '

Inta ir Skaidrytė nusigando, susigėdo ir nuleido 
galvas. Laimonas taip jam kumštelėjo, kad su
skaudėjo.

— Ar tu esi iš proto išėjęs! — jis šnypštė.
Kas vyksta scenoje, Andrius daugiau nebematė. 

Jam rodėsi, kad visas namas turėtų užgriūti ant jo 
galvos ir jį užmušti. Oi, kad jis šį akimirksnį galėtų 
pavirsti kėde, kilimu ar žiburiu, ar net tuo progra
mos lapu, kurį turėjo rankoje.

Tokia baisi gėda!
Jei čia aplinkui nesėdėtų žmonės, iš tikro, jis 

būtų mušęs abiem kumščiais sau į galvą.
Sekančią dieną net laikrašty buvo paminėta, kad 

kažkoks operos lankytojas taip įsigyvenęs į spektak
lį, kad šaukęs kartu.

Andrius dvi savaites vaikščiojo susigėdęs, mažai 
kalbėjo su Laimonu, bet ou Inta ir Skaidrytė neno
rėjo iš viso susitikti.

(Bus daugiau)
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Lietuviu Prekybos Namai
Prekės be broky, sugadinimų, klientų sąskaitos neparduodamos Finansų Co. 

Išmokėjimui iki 36 mėnesių.

RUDENINIS PREKIŲ IŠPARDAVIMAS, 
SUTAUPYSITE

-

Baranauskas Balfo koncerte
Š. m. spalio 19 d. 7 vai. vak. sustiprinsi moraliniai ir nevie- 

HispanoB Unidos salėje Balfo nam nušluostysi gailią ašarą.

1958 m sausio Il d. Dabar pir-******************;**<*****

VISOS PREKES JAU 58 METŲ MODELIŲ IR STILIŲ

76 skyrius ruošia koncertą — 
vakarą, kurio programą atliks 
tenoras Stasys Baranauskas ir 
koloratūrinis sopranas Monika 
Kripkauskieoė. M. Kripkaus- 
kienę Dętroite girdėsime pirmą 
kartą. Sol. St. Baranauskas 
kartą jau lankėsi pas mus, ta
čiau jo stiprų tenorą nedaugelis 
turėjo progos girdėti. Kaip ži
nome, sol. Stasys Baranauskas 
paskutiniu laiku vieneriems me 
atms buvo išvykęs į Italiją, kur 
dainavimo meno mokėsi pas ge
riausius tenykščius mokytojus 
ir tik neseniai trumpam laikui 
sugrįžo į Ameriką. Dabar jis 
turi pasiūlymų dainuoti Euro
pos ir Kanados operose, ir ne
trukus išvyks į Vokietiją, kur

Tad iki pasimatymo Balfo kon 
certe! V. Kutkus

PRADĖJO DARBĄ.

• mas didelis grupės pasirodymas 
1 įvyks spalio 26 d. International 
j Institute. Tautinių šokių gru- 
1 pė atstovaus Detroito lietuvių 
! menines pajėgas pabaltiečių ruo 
. šiamoje šventėje.
*. Visa Detroito visuomenė kvie 
čiama atsilankyti ir parodyti sa 
vo jautrumą lietuvių reprezenta 
ciniams reikalams ir tuo pačiu 
pasigrožėti turiningais tauti
niais šokiais, šokamais mūsų šo
kėjų grupės. Aras

Po trumpų vasaros atostogų 
Detroito lietuvių tautinių šokių 
grupė vėl pradėjo savo repetici
jų ir pasirodymų sezonu.

ĮSPCDŽIAI Iš ANGLIJOS
Detroito skautininkų sambū

ris spalio 13 d. 2 vai. p. p. ruo
šia psktn. A. Banionio paskaitą 
“•Įspūdžiai iš jubilėjinės džiam- 

Pas savo mielą instruktorę borės Anglijoje”.
Galiną Gobienę praėjusį savait-l __ . ,
gali susirinko daugiau 20 gra- ' Kviečiame atsilankyt, skautų 
žaus. šokio menui jautraus, jau- vadovus- visus vyresnio amžiaus 

nimo aptarti einamuosius reika
lus bei tolimesnius planus.

Buvome supažindinti su nauja 
šių metų valdyba, susidedančia 
iš pirm. Juozo Orento, sekr. Al
donos Rastenytės ir ižd. Kosto

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
jerkraustymus bei perveiunus 
š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

NUO UŽSISEN ĖJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčiu nuo SENŲ, AT
VIRŲ IK SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
negali ramiai sėdėti ir naktiinia 

miegoti nea jų užsisenėjusios žaidoa 
niežėjimu ir skaudėjimu senų atvi
ru ir skaudžių žuidų uždėkite 
LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatybes palengvins jūsų skaudėji
mu ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite jų tapgt nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
SIS Taipgi pašalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimą 
tarppirščlu Yra tinkama vartoti nuo 
žžiūstančios suskilsios odos dedlr- 
vinių odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama varoti vaikučiams.kada pa 
strodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų Ji yra gera gyduolė nuo iš 
viršinių od-os ligų. Le-

dainuos Wiesbadeno valstybinė- Stankaus. Valdyba pateikė ga-
į je operoje, todėl visi nekantriai. “ veiklų P"’?’?”*- 
jo laukiame, nes gal negreit vėl j Nutarta, neminint grupės tra- 
jį išgirsime. Jo galingas tenoras dicinio pasirodymo Vasario 16 

proga, taip pat dalyvauti LB 
apylinkės ruošiamame vakare

skautus, skautų tėvelius, rėmė
jus, bičiulius ir visus, kurie tik 
šia paskaita domisi. Bus rodo- guio Olntment yra
mi ir paveikslai. parduodama — po 75

centų, $1.25 ir $3.50. 
Paskaita vyks patalpoje prie pirkite vaistinėse chi-

Neringos knygyno. cagoje ir apylinkėse:
Prašoma dalyvauti visus skau w mTJ . ry, Ind. ir Detroit Mi-

tininkus, nes po paskaitos bus chigan, arba rašykite 
trumpa skautininkų sueiga. K. ir atsiųskit Money Or-

derj į —
“BALTARAGI'O MALŪNAS 

DETROITE

Naujausi 3-iu ir 4-ių dalių svečių kambario baldai, Nylon medžiagos, moderniško styliaus .
parduodami virš $300.00 pas mus šiuo m etų tik ................................................ $180 — $250

9x12 kilimai garsiausių Amerikos Fabrikų kaip Bigei ow, A. Smith, Magee, su aukso įaus- 
tais siūlais, 58 metų stiliaus tiktai ........................ ................... •............'••••••.

2-jų dalių sofos ir kėdės nakčiai padaroma 3-jų asmenų miegamąja su gražiu viršum tik $99.00 
Knygom spintos ąžuolo, riešuto ar mahogany s u šlifuoto stiklo stumdamom durim tik $39.00

Moderniški 5 dalių Valgomojo kambario baldai su nedegamu Formica viršumi pas mus
tik . ............................. .'....................................................... ................................................. $99.00 iki $129.00

7 dalių valgomo kambario ąžuolo ar šviesaus riešuto viršaus su nedegamu Formica viršu
mi tiktai ......................................................................•....................................................... $129 — $149.00

8 dalių valgomo kambario baldai, modernaus 58 m. stiliaus su nedegamu viršumi tik $200-$250 
10 dalių Daniško stiliaus, riešuto medžio, ar šviesaus mahogany parduodami po $600.00,

pas mus sutaupysite $210.00 parduomi už..............................'................................... .. $390.00
Virtinėms ',hr<’mo baldų didžiausias ir įvairiausiu stilių pasirinkimas sutaupysite nuo 80% — 

40% 5 dalių chromo setus Formica viršumi pirksite pas mus už tik ........ . . .. ............$39.00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Virš 200 miegamųjų Jūsų pasirinkimui Amerikos ir Europos Fabrikų. S-jų dalių miegamieji 

riešuto ar ąžuolo spalvos parduodama nuo............................................................  $149 — $200.00
Miegamieji augščiausios rūšies Brazilijos raud onmedžio ar šviesaus mahagttai, (patingų 

stilių Nevv York parduodami po $1,200.00, turi seifus dėl brangenybių ar pinigų pas 
mus .................................................................................................................-.........................;.......... $795.00

i nripildys Hispanos Unidos sa
lę. Solistė Monika Kripkaus- 

’ kienė detrotiečiams dar negird ė- 
Į ta, todėl irgi atviromis širdimis 
laukiama. Abiems solistams a- 
komponuos prof. Vladas Jaku- 

!bėnas.

Koncerto programoje girdė
sime lietuvių kompozitorių K.
V. Banaičio, A. Kačanausko A. 
Kučiūno, VI. Jakubėno, A. Va- 

l nagaičio, J. Tallat - Kelpšos ir į 
kt. kompozitorių kūrinius. Be 
to bus atlikti šių tarptautinių 
kompozitorių kūriniai: S. Do- 
naudi, G. B. Pergolesi, G. F. 
Haendel, A. V. Vivaldi, G. G. 
Carissimi, Brahms, M. Cesti, G. 

i Puccini, A. Thomas, U. Giorda- 
no, Ch. F. Gounod, G. Bizet ir 
J. F. HalevJJ.

Jų tarpe girdėsime ištraukas 
iš operų “Carmen”, “Žydė”, “Ri
goletto”, “Fausto” ir kt. “Faus-1 
to” ištrauką atliks abu solistai j 
kartu.

Po koncęrto bus šokiai, ku
riems grosę ukrainiečių orkest-' 
ras. Be to* veiks turtingas bu- į
fetps.

Taigi Balfas šį kartą Detroito 
lietuvių visuomenei duos augšto | 
lygio koncertą, todėl kiekvienas 
atėjęs ne tik parems Balfą, bet 
taip pat išgirs mūsų iškiliausius 
solistus. O Balfo veiklos dirva 
ne mažėja, bet didėja, kadangi 
šiandien reikalingi pagalbos ne 
tik Europoje išblaškyti lietuviai, 
bet taip pat milionai mūsų bro
lių, skurstančių Lietuvoje ar 
kenčiančių Sibiro taigose. Va
karo pelnas kaip tik skiriamas Z. 

visų jų reikalams. |
Todėl, mielas tautieti, neuž

miršk š. m. spalio 19 d. (šešta- 
dienį) 7 vai. vak .ateiti į šį kon- * 
certą. Tuo pačiu tu nors dalinai L 

! pridengsi, savo vargšų brolių I 
1 nuo šaldčio drebantį kūną ir ap-' £ 
l malšinsi jų alkį. Per Balfą tu A 
1 privalai parodyti, kad jie nėra f 
palikti vien tik savo likimui, kad V 
tu esi su jais. Tuo pačiu tu juos \

•š

ORAS DABAR 

ATŠILĘS, GALITE 

ĮRENGTI NAUJA

R H E E M

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AIR-COND ITIONER

Jo vasarinis vėdintu- 
vas taippat teiks ma
lonumą karštame ore.

GAZU AR ALYVA

■Z* * fr • > ' a %*( I

Oi

b A :

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m

' 1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, 111.

TOvvnhall 8-6670 
BIshop 2-8429

ANTANAS LIGUTIS. sav.

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef 'VAlbrook 5-7670 b 
GIbson 8-4988

• Oem-ralis kontraktorius nau 
Jų namų statybai, (vairiems re- 
montams tr namų pertvarky 
mnms • Turime dldelj patyri 
mų namų statyboje • Patys 
itllekame cemento Ir medžio 
darbus • Apkainavimai nemo 
karnai

I
Š .m. spalio 13 d. (sekmadie

nį) Detroite lankysis iš Chica- 
goe grįžtantis Montrealio Lietu
vių Dramos Teatras su didelio 
garso sulaukusiu K. Borutos 
“Baltaragio Malūnu”. Šį kūrinį 
scenai pritaikė rašytoja, “Drau- 

! go” romano konkurso laureatė 
B. Pukelevičiūtė ir K. Veselka.

Spektaklis įvyks Holy Redee
mer auditorijoje, 5671 W. Ver- 
nor. Jo pradžia — 4 vai. p. p

18 ARTI IR TOLI BAlDŲ

PERKRAUSIMOS
Naujas specialus dideli* 

snnkvežimls sn pilna ap 
drauda Pigus ir sąžiningą1' 
na tarnavimas

R. ŠERĖNAS
8047 W. «7th PI. Chicago

111. VVAlbrook 5-8063

LEGULO, Department D., 
5618 VV. Eddy St., Chicago 34, 111.

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS LITVYINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

Raštinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
Šeštadienais iki 3 vai. vakaro

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 — 

ir Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Westem Avė., Chicago 36. III

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN AS$n7
4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., YArds 7-0145

CRANE SAVINGS A LOAN ASSN,
2555 W 47tb St Chicago 32. Iii

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, II)

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50, m., tel, TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
i 800 S. Halsted St., Chicago 8, III

ŠALDYTUVAI, PEČIAI, TV, RADIO
Šaldytuvai 58 metų modelio dėl 4-5 asmenų šeimos geriausių fabrikų, General Motor, General

Electric, Hotpoint lr kitų ........................ ................................................................... ................... $159.00
Virimui Gano Porcelano pečiai pas mus tiktai ..................................................................... ............... $89.00
G.ASO ŠILDYMUI PEČIAI, Moores, Siegler, Queąer nuo ...... ........... ....................$99.00 — 149.00
Televizijos aparatai: RCA. General Electric, Zenith ir kitų firmų didžiulis pasirinkimas

nuo ............................................................................................................................. .... $99 00 — $200.00
Rašomieji stalai moksleiviams pas mus tik.................................................. ................ $29.00 -— $49.00
Linoieum 9x12 įvairiausių spalva; ir dydžių, geriausių fabrikų tik)............................................. $6.50

Viską Jūs pirksite pas mus pigiau — geresnės kokybės, naujausių stilių. ' i

Jaunavedžiams viskas 1 metams išmokėjimui be palūkanų su mažais (.mokėjimais.

Kas Turi Gerą Skonį — viską perką pas Lieponį

FURNITURE CENTER, Ine.
3224-26 South Halsted Street Telefonas - VIctory 2-4226

Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nno 9 iki 9:30 vai. Kitom die
nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 12 iki 5.

LW • V ’> ■ i
J. G. TELEVISION CO. • 2512 W. 47th Str. • FRcntiey 6-1998 

PATARLE SAKO: GERAS PATARIMAS
BRANGESNIS UŽ AUKSĄ

Ateikite pasitarti su SPECIALISTU ir pažiūrėti TIKRŲ HI Fl TE
LEVIZIJOS APARATŲ. 1958 m. spalvota TV, patefonai, radijai. 
HI FI vok. aparatai Duodam išsimokėtinai. Priimam senus. Taisom 

Atfinr,. kRR.it. n iki i, n,.... h'kch iki f ^al Si km uždaryti

NAUJI OIDEII TAOKAI-NAUJAUSI KPAUrTMO fJM)NIC/Al 
UAU NETU AATV/HNIAS - PIGUS U? SĄŽININGAS PATAPNAtUNAi

JUOZAS NAUJOKAITIS I
2022 69St CHICAGO SG IU T,l w«it..„.l, 5-?2O« !

: Jr
PERKRAUSTYMAI — MOVING

Pigus sąžiningas darbas. Vtsi apdraudimai. Dėl artimų 
ir tolimų distancijų šaukite sekančiai

ANTANAS VILIMAS
8415 80 LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefoną* — FRontier 6 1882

V

SHRIIS P PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Telef. Vlrginia 7*7097

Prailfkil Taniu i Šiaudini. Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje k 

ištaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN! <
Kiekvieno taupytoji, Indėliai apdrausti iki $10.600.00

brighton savings vnii LOAN ASS’N '
4071 Archer Avė., j vakarus nuo California Avė. j

CHARLES ZEKUS Sekretorius

Pirmad., antrad., penktad ir 
Šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p

DUSO VALANDOS:
ryto

Ketvirtad 9 vai. iki 8 v.v
Trečiad. 9 ryto iki 12 vai
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Andrius Kuprevičius Detroite
Pasaulinio masto pianino virtuo
zas duoda koncertą — rečitalį 
Detroite, Meno Muzėjaus salėje 

spalio 20 d. 7 v. v.

servatoriją Vilniuje dėstyti pia
nino skyriuje. Nuo 1942 iki 
1945 metų jisi gilinosi muzikoje 
Klindvvort - Scharvenka Berly-

Lietuvių Kultūros Klubui kvie, no konservatorijoje; be to Vie- 
čiant, Andrius Kuprevičius su- noje (Austrija) ir Prahoje (Ce- 
tiko antrą kartą atvykti j Dėt-į koslovakija). Tai nepaprasto 
roitą ir duoti koncertą. Prog- darbštumo ir energijos muzikas, 
rama. bus visai nauja. Koncer-1 Jis pasišventė pianino muzikai, 
tas ir šiemet vėl bus Arts In- nes ją myli. 1945 m. Kuprevi- 
stitute (Meno Muzėjaus) salė- čius vėl koncertavo visuose dideš 
je, Woodward ir Kirby gatvių niuose Austrijos miestuose, Va- 
kampas. karų Vokietijoje ir Šveicarijo-

Norėtume mūsą ją visuomenę je. Nuo 1948 m. virtuozas apsi- 
supažindinti su mūsų bene žy-' ?yveno Pietų Amerikoje. Jo 
miausiu muziku — pianistu. Jis koncertų klausėsi Argentinos, 
yra gimęs Lietuvoje, Radviliš- Urugvajaus ir Paragvajaus rink
kio m. muzikalioje šeimoje. Tai 
gi pirmuosius muzikos (piani
no) pradus gavo iš savo moti
nos. O 1939 m. baigė valstybi
nę muzikos konservatoriją Kau
ne; jis mokėsi prof. VI. Ružic- 
kio klasėje. Po konservatorijos 
baigimo jaunasis muzikas jau 
Lietuvoje, buvo augštai vertina
mas. Jis buvo be galo darbštus. 
Dauguma naujai Amerikon at
vykusių yra jo koncertų klausę
si. Jis- koncertavo ne tik Lietu
voje, bet ir Latvijoje bei Es
tijoje.

1940 m. Andrius Kuprevičius 
buvo pakviestas j muzikos kon-

tinė publika. Jo koncertų metu 
salės visada sausakimšai pilnos. 
Visur jj lydėjo nepaprastas pa
sisekimas. Tos pačios sėkmės 
mūsų augštai iškilęs muzikas 
susilaukė ir JAV, čia atvykęs 
1953 m. A. Kuprevičius koncer
tavo Chieagoje su simfoniniu or
kestru ir didžiojoje New Yorko 
m. salėje. Vėliau — Detroite, 
Rochestery, Los Angeles, Cleve
lande, Washingtone, Hartforde, 
Toronte ir Montrealyje. Pasku
tiniu laiku A. Kuprevičius kon
certavo Bostone.

Nuolat apsigyvenęs Clevelan
de, virtuozas A. K. profesoriau

SIDABRINĖ KLEB. JONO VAITEKŪNO 
• SUKAKTIS

Klaipėdos parke, esančiame į ninkas, dar neseniai atšventęs 
Smithfield, R. I., spalio 13 d. 60 m- amžiaus sukaktį, pasilie- 
ruošiamos turtingos iškilmės,! ka kupinas energijos, ir tenka 
minint sidabrinę sukaktį, kai 3am palinkėti ir. toliau sėkmin- 
kun. Jonas A. Vaitekūnas vado-1 darbuotis tarp lietuvių, 
vauja Šv. Kazimiero lietuvių pa-, Būdamas giliai lietuviškos 
rapijai Providence, R. I. Ta pro-, dvasios, mūsų sukaktuvininkas 
ga programą atliks sujungti pa-1 yra veiklus ne tik savo para- 
rapijos ir VVorcesterio Meno Mė-1 pijoje, bet dalyvauja ir lietuvių
gėjų Ratelio chorai. organizacijų seimuose, ALRK

Į tą pagerbimo koncertą ren- Kunigų Vienybės darbuose, pla- 
giasi suvažiuoti gausiau apylin- [ čiau reikšdamasis Naujoje Ang- 
kės lietuvių. Kun. J. Vaitekūnas I lijoie, apskritai — rytinėse vals- 
yra gražiai šioje parapijoje pa-1 tybėse.
sidarbavęs. Nuo 1932 m. pėrė- j Dangus telaiko sveiką ir ener 
męs vadovavimą parapijai, ja.i gingą mūsų garbingąjį sukak- 
sekančiais metais apmokėjo sko i tuvininką lietuviškoje ir religi- 
lą už nupirktą naujai bažnyčiai nėję veikloje dar ilgus metus, 
statyti žemę ir tą pačią dieną —-
jis pradėjo vajų naujos bažny
čios statybai. 1934 m. lapkričio!
13 d. pradėti pamatai naujai baž- j 
nyčiai ir jau sekančių metų spa 1 j 
lio 13 d. bažnyčią iškilmingai pa- j 
šventino vysk. Francis Keough.I 
Statybos darbas buvo gerai su
planuotas, ir viskas padaryta 
palyginamai nemažai lėšų su
taupant.

Rūpindamasis jaunosios kar
tos tinkamu auklėjimu, kun. J.
Vaitekūnas pastatė ir naują pa
rapinę mokyklą, kurioje dirba 
seserys kazimierietės. Parapie
čiai tiek pasitikėjo savo klebonu, Į 
jog nereikėjo bankestatybos lė
šų skolintis — patys parapiečiai i 
suteikė paskolą dešimtimis tūks 
tančių.

Sukaktuvininkas yra Panevė
žio vyskupijos kunigas. Jšventin 
tas 1930 m. balandžio 6 d. Bū
damas pilnas iniciatyvos, suge
bėjo reikalus taip atlikti, kad 
savo pirmąsias šv. mišias galė
jo atlaikyti Šventojoje Žemėje,
Jeruzalėje. Visą savo kunigavi
mo laiką aktyviai reiškėsi orga
nizacijose, ryžtingai gynė katali
kų- reikalus Lietuvoje, reikalui 
esant tardamas ir griežtesnį žo-; 
dj.

Providence lietuvių parapija - | 
yra įsteigta 1919 m. Pirmąjį, į 
steigėjų komitetą sudarė Ant. i j 
Avižinis, J. Dvareckas, Al. Vait 1 
kūnas, Al. Dzekevičius, Bern.
Stražnickis, V. Baranauskas, J.
Rusas, J. Adamonis. J. Stone- J 
liūnas. D. Bemotavičius. Pirmo- Į 
■ji medinė bažnyčia buvo pašven
tinta 1931 m. Pirmieji klebo
nai — kun. P Vaitonis kun. A.
Tamaliūnas. kun. J. Čaplikas 
(1921 —1925), kun L. Kava
liauskas 11925 — 1932).

Po kun. Kavaliausko parapi
jos vadovavima ir perėmė dabar 
tinis sukaktuvininkas kun. J.
Vaitekūnas. Mūsų sukaktuvi-

I
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taisymu*
Atliekami motoro remontai lygi
nimo dažymo darbai lr kelčinmor 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0

67ao R WR8TRRN AVB PR 8-DM6
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ja Clevelando muzikos konser
vatorijoje.

Tad, kas mėgsta gerą muzi
ką, tegul ateina j šj koncertą 
spalio 20 d., sekmadienį 7 vai. 
vak., ir kiekvienas nesigailės pa
aukoto laiko šio koncerto išklau
symui. Be to po koncerto ten' 
pat bus surengta arbatėlė. Kiek-1 
vienas galės susipažinti su ki
tataučių išgarsintu mūsų tautie
čiu. Lietuvių Kult. Klubas

^Spalio 13 d. 4 vai. p. p. Inter
national Institue rūmūose, 111 
Kirby Avė., šaukiamas pirmas 
rudeninis Lietuvių Kultūros Klu 
bo susirinkimas. 5 vai. tėvas To 
mas Žiūraitis, OP, kalbės tema 
“Lietuviškos kultūros darnos 
principai”.

Įėjimas visiemr laisvas. Lau
kiama gausaus detroitiečių atsi
lankymo, ypač jaunuomenės ir 
studentų. » S.

DETROIT’O BIZNIERIAI
IR PROTAI mNALAi

DANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUZDIENĖ, D.D.S.

5837 W. Vernor Hwy,
(1% bl. j vak. nuo Holy Redeemer)

Detroit 9, Mieli.
VAL.: 10-1 lr 4-8, šeštad. 10 - 2 

popiet. Trečiad. uždaryta.
Tel kabin.: Vlnewood 2-0229 

namu: LUzon 4-8901

Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip- 
ntes ’
VLADA* BARAUSKA

ELSEA REALTY AND 
INVESTMENT CO.
6217 W. Fort St.

atstovą
Telefdnai: Įstaigos VI 3-6000,

Residencijos — TA 6-4366
ti imonė yra pati stambiausia Mi
chigano valstijoje. Detroite turi 4 

! skyrius ir sėkmingiausiai patar- 
j nauia savo klijentams.

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

X-RAi
393 VVnt Grand Boulevard

or Shadv Lanr Detroit 16. Michigai 
Namų telef VI 1-7970

°>nn antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-R vai 
Treč. ir įeit 12-3 vai

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue

• Detroit 27, Miehigan 
rel. WE. 4-6166

UEA KKAL CONTRAOTOR 
Atlieka jvairl'ia statybos, pataitę

ino ir pertaisymo darbus — stalinin 
kystfis cemento, mūrijimo, elektros 
liuuibingo. dažymo tr dekoravimo 
atskirų kambariu bei butu trensrlma> 
o«»tne-Rs< lr skiepuose

skaitykite "Dranga
įicauęju

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą 

Jums patarnaus
VLADAS SELENIS

narys United Northweatern 
• Realty Association

šaukite telefonais 
ofiso: WE 3-7000; res.: WE 4-6621

arba atsilankykite į 
GUSTAFSON REALTY CO.

13000 Schoolcraft kamp. Sorrento

NERIBOTAS PASIRINKIMAS 
NAMŲ

Įvairiose miesto dalyse ir priemies
čiuose. Geriausi rezultatai parduo
dant jūsų namą ir perkant kitą 
per U.N.R.A. narį
ALGIRDĄ N A K 4
J. L. Sullivan Realty atstovą

12817 Grand River, Tower kino pat. 
TEL.: įstaigos TE 4-7550

namų — WE 3-3192

0<XX>00000<XXXK>000000000000-

ROSE PHARMACY
RECEPTŲ SPECIALISTAS , 

5705 W. Vernor Hwy., Detroit 9,
Mich. Tel. Vlneuood 1-278S

Mes vartojame tik tokius vaistus, 
kurių gamintojai pasižymi gera re
putacija ir kurie medicinos profesio
nalams žinomi kaip tiksliausiai nau
dotini jūsų receptams. Specialios nuo
laidos siunčiantiems j užjūri vaistus 
Vaistinė veikia virš 60 metų. 
^O£OOOOOOO£^OOOOO<XXX><XXX>0

OTONAS VAITAS, M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5605 Miehigan Avė.
(kampas Junction)

. Vai.: Pirm., treč. ii penkt. 10—12,
2—5. 6—8. Antradien. 10—12. 2—6. 
šeštad. 1—5.
Tel. TA 6-2936, Namų tel. VI 3-0375

Klausykite 
LITHUANIAN MELODIES

Ann Arbor - VVPAG - 1050 irt 
cycles

Sekmadieniais 1:00 —.1:30 p > 
Vedėjas - RALPH VALATK/ 

15756 I^sure — Oetrott 27 '
Mtehisrae

SKOLINK IR TAUPYK 
Standard Federal Savings

— pačioj saugiausioj ir stipriausioj Amerikos įstaigoj.
Daugumas Chicagos lietuvių savo pinigus taupo STANDARD FEDERAL 
įstaigoje, nes ilgų metų patyrimas juos įtikino, jog tai yra pati stipriau
sioji ir saugiausioji įstaiga.

Žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti ir 
taisyti.

kai perki namą, visuomet kreipkis į STANDARD FEDERAL — 
sutaupysi pinigų ir išvengsi berėikalingų rūpesčių.

STANDARD FEDERAL visiems teisingai patarnauja, o karo ir de
presijos laikais taupytojams visados mokėdavo pagal pareikalavimą. 

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus dolerių

Atsargos Fondai STANDARD FEDERAL įstaigos siekia 5 milijonus 
ir ketvirtį. Be to, visos taupytojų sąskaitos yra apdraustos Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation.

Pinigai, įdėti prieš 11-tą dieną, neša dividendą nž visą mėnesį
• . t ,

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEWICH, President 
JUSTIN MACKIEWICH. JR.. Vice-President

DARBO VALANDOS: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po 
• piety- Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 8 vai. vakaro.

Trečiadieniais visai neatidaroma

Standard Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION 

. OF CHICAGO
4192 ARCHER AVI., CHICAGO 32 

(Archer Avė. at Sacramento) 
PHONE: Virginia 7-1141

ii.

DIDELE MENINE 
PROGRAMA

ŠV.
Bus Išpildoma

KAZIMIERO PARAPIJOS CHORO
(Providence, R. I.) 

-Ir-

LIETUVIŲ MENO MĖGĖJŲ RATELIO 
CHORO

✓

(Worcester, Mass.)

Pagerbti

DIDŽ. GERB. KUN. JONĄ VAITEKŪNĄ
Jojo Klebonavimo Dvidešimts Penkių Metų 

• Jubiliejaus Proga

SEKMADIENĮ, SPALIO 13 D., 1957 m.

L. R. K.
Klaipėdos Parke, Smithfield, R. I.

Šv. Kazimiero parapijos choras (Providence, R. I.), kuriam vadovauja muz. Jo
nas Beinoris. Choristų tarpe matosi, kun. Jonas Vaitekūnas, šv. Kazimiero para
pijos klebonas, kuris šiame meniniame programe bus pagerbtas jojo 25 metų kle
bonavimo jubiliejas proga.

VVorcesterio (Mass.) Lietuvių Meno Mėgėjų Ratelio Choras, kuriam vadovauja 
Jonas Beinoris.

Važiuokite šiais keliais į 
Smithfield,

Klaipėdos Parką, 
R. I.

Važ'ucti iš Bostono: Rt 1 iki Providence, 
čia N Malu R on Randall at. R on Charles at 
one blk. K on Orms st. S blks. R on Of.uglas 
avė 4 myliom iki Klaipėdos Park, Smithfield, 
K. I

Iš Worcester, Maas., važiuoti Rt. 146, Rt. 5, 
iš čia Douglas Pike iki parko.

Iš Hartford — Rt. 6. Providence Hartford 
avė. iki Valley at.. iki Ornis at. L on Douglaa 
ava, 4 myl. ikj parko. Galima važiui Li iš Hart
ford ir Rt. 44. 4 myl. VVest of Providence in 
CentredaUe L on Mineral Spring avė 2 myl. L 
on Douglaa avė., 2 myl. tuojau už dviejų eže
rėlių ir Klaipėda.

fc-MMmMiMBsrirTffr—r---------------»
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Patyrimas susidaro ne iš tų 
dalykų, kuriuos matėme, bet iš 
to, kų apsvarstėme.

—J. M. Pereda

G užaus k ų
BEVERLY HILLS GELINY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2143 VVest 63rd Street 
Telef. PR 8-0833 ir PK 8-0834

AN XOUNC1.\G THE OPENING

ALBERT’S BAKERY
AlJtURT, Ill/.AC. 

prop.
Uvautlfully D,-coiut- 
ed Cukcs Baked to 
order for ull Occa- 
tsions. Cookles, plės, 
cakes rolls of all 
kinti# baked daily.

1540 W. 18th St.
Tel. CH 3-2564

Q|Z|P’Q SELF OIMl O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN ĄVENUF

ALL PHONES _ WALBROOK 5-8202
OCTOBER, SPAL. 10, 11„ 12

B1SQU1T THREE STAR COGNAC $4.69
MONNET THREE STAR COGNAC Fifth $4..98

H1NE F1VE STAR COGNAC Fifth $5 59

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4.89

ASSORTED GERMAN WINES rath ggc
Case of 12 bottles $11.45

KIJAFA VVINE Fifth $|.69

CINZANO VERMOUTH
Dry or Sweet Fifth $.|39

Z
CHERRY HEERING Fifth

GRAND MARNIER
------------------------------------------------,---------

Fifth $6-29

TRIPLE SEC Fiftli $359

ST. ANTHONY SAVINGS

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERT1SEMEN T S

KKAL ESTATE
2 imi 5 knui., 2 aut. puružaa. 81H.5U0 
2 po I, 1-5. kraut., 2 aut. gar. »35,tMK» 
5 kam., 2 aut. gar., porčiai. *17,500 
I a. 5 k., II a. 7 k. j 2 kar. Kur.8l7.3ttU 
Turime Ir daugiau namų luvdrlnktmul
S.A. AGLINSKAS Real Estate
2439 W. 00 St. HE 4-8292

Prieš pirkdami ar parduodami na
mus, biznius, sklypus ar ūkius 

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PI B1J(
2405 W. 51 St VVAlbrook 5-5030 
PRoepect 8-3579 (vak. ir sekm.)

EVERGREEN PARK
GRAŽUS 5 kamb. “face brick”, 

mūr. namas. Gazu apšild. Rūsys, 
garažas. 50 pėdų sklypas, apsodin
tas. Arti mokyk, bažn., autobusų, 
sav. 9339 S. Clifton, tel. GArden 
2-1520.

MAISTO KRAUTUVE su 5 kamb.
Mūrinis' namas. Galite pirkti su 
namu arba tik biznį. Teirautis as
meniškai —

7200 S. CAMPBELL AVĖ. 
________ REpublle 7-7265________

PAJAMŲ NUOSAVYBES
ASHLAND & 63RD ST. APYLIN.
2 MED. NAMAI — 4 butai viena
me, 2 butai antrame. Pilnos vo
nios. Mėn. pajamų $320. Kaina 

1 $16,000.
BRIDGEPORT •
1 — 4 butų namas. Pajamų $210 
į mėn. Kaina $10,000. Pamatę į- 
vertinsite.

Telefonuokite Mr. Hugelmann.

GROEBE REALTOR 
2057 W. 95th St. 

BEvetly 8-8100
----- " - I"

PAJAMOM 2 PO 5 KAįM.
ARCHER TRANSPORTACIJA 

Modern. virtuvės su spintom, ply
telių vonios, pilnas rūsys, gazu ap
šild., didelis sklypas, 2 autom, gara
žas. žema kaina.

K. & K. Realty Corp.
KAMINSKI & KREJCI

4302 W. 55th Street
Telei. LU 2-1700

SKELBKITES “DRAUGE”

Oef. lst through Oef. 31 st

35th AMNI7ERS&RY CELEBRaiIŪK
ŠI ŠVENTE YRA VISIEMS...

mw '
019 SNPEGtf

fUlUtt SAVMS!

Creasure Chest 

of 200 PRIZES
šie gražūs ir naudingi pryzai yra paskirti 

atiduoti tisai nemokamai. Tik keli iš 200 pryzų 
yra čia parodyti. Jūs laimėsite vienų iš tū pry
zų, Jeigu Jūsų gantas raktas atrak y s tų bran
genybių skrynių, kuri yra Išstatyta banke.

Neimiulrškite atvykti ir “išmėginti savo lai
mę”. Gal tai ir bns Jūsų laimingoji diena —- 
gal Jūsų gautas raktas bus vienas iš daugelio, 
kuris atrakins brangenybių skrynių.

šv. Antano Taupymo ir Kkoilnimo K-yės 
valdyba, direktoriai ir tarnautojai su pasi
gėrėjimu žiūri į tuos 35 veikimo metus, 
kad galėjo aprūpinti apylinkės žmones sau
gia Ir ĮH-lnlnga taupymo vieta. Dėka Jūsų 
nuolatinio pasitikėjimo mūsų veikimu, mes 
liastovlal plėtėmės galėdami suteikti Jums 
geresni |*atamavimų, ir patogesnes taupy
mo sąlygas Iditkvienais metais, fti 35 metu 
jubiliejaus šventė yra noras pareikšti dė
kingumų visiems mūši klientams, drau
gams ir kaimynams. Mes nuoširdžiai kvie
čiame Jus atšvęsti drauge su mumis šių 
mielų šventę.

sS^ 8ATBUJTK

DOVANAI — Naujiems 
Taupytojams Paaldėju- 
siems tik $10 ar daugiau 

Jūs dargi nei nesvajojote 
apie tokių plunksnų su tiek 
naujų patobulinimų. Kiek
vienas atidaręs taupymo są
skaitų su $10 ar daugiau

gaus nemokamai vienų iš šių paikiai ra
šančių įrankių, taip pat gaus jų ir kiekvie
nas taupytojas k įėjęs į turimų sąskaitų to
kių pat sumų.

ATVYKITE —
PASIIMKITE 
SAU RAKTA

ALANDOH Jūsų patogumui: Pirmad. 9 v. r. 
ii 8 v. V. fteštnd. 9 v. r, iki 1 v. p. p. Antrad-.. 
etv, penkt S t, r Iki 6 vai. popiet Uždara 
įsų dienų trečiadienį.

DABAR YRA LAIKAS TAUPYTI
Dividendai už santanųMM ftv. Antanu Tau

pymo Ir skolinimo B-vėje yra didesni, negu 
kada nors yra buvę. Pradėkite taupyti da
bar. Nedelskite. įdėkite savo pinigus, kad 
Jie neštų pelnų nuo šios dienus. . . Po to 
taupykite pastoviai — tokiems tikslams, 
kurių .lūs siekiate savo gyvenime. . . taip 
pat ir savo saugumui. •

A U G 8 CIA U S I PROCENTAI 
I Z ĮSRAI.NO APMOKCTAK S AMU AIT AS 

Sv. Antano Taupymo B-vėje
dabar Jūs galite pelnyti pasto
vų aiigščlnnslų procentų už ap
draustas Ir Iškalno apmokėtas 
sų-tas PasiteiraukIt.e atvykę 
|ms mus apie šį taupymo pla
nų dar šiandien.

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

iMzuatstCMi roe-eiet chm eų 
serving TTie Netgtiborhoud Stnųe ienų

KKAL ESTATE

LAMAI SI MAŽINTA KAINA
3xti, mūruu. Rūsys, dvigulius ku ra

žus. Alyvos šildymus. Viskas tik 
126.00U. A. Sirutis.

GRAŽUS, STILINGAS
6‘/į kamb. namas Chicugo Iawn 

— prie Marųuette l’arko. Viršuje 2 Vį 
kamb. nu atskiru įėjimu Iš prieškam
bario. šildymas gazu. Dvigubas ga
ražas. Tik, *12,000. Kaip dovana! A. 
įtėklattis.

' S KAMB. REZIDENCIJA
Ant 37 Ms pėdų sklypo, 9 metų se-' 

numo, 2 blokai nuo Marųuette Pk. 
šildymas gazu. 2 karų garažas. 
*19.600. A. Katiliui*.

LIETUVIŠKO TIPO
Mūr. 6 kamb. namas. Platus kam

pinis sklypas. Moderniškai įrengtas 
viduje. Arti parkas ir 63 gatvė. Pa
lankus savininko finansavimas. — 
*26.600. Volodkevičius.

7 KAMB. MfR. Bl NGALOW
Marųuette Parke. Dvigubas gara

žas. Tik *18,400. A. Linas.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 VVest 7 lst Street
Visi telefonai: WAIbrook 5-0015

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpublle 7-9400

REAL ESTATE
Marųuette Ir Brigiiton parke: 

mūr. 3 ht. kraut. e. š. gar. — 23,400 
mūr. 3 tit. Išdek. e. š. gar. —- 24,500 
iikmI. 2 bl. e. š. gar. g. stovy — 16,1*00 
mūr. tt kb. naujas, lld. lot. — pigiai, 

k ra pigių Ir pelningų namų sąrašus
A. BUDRECKAS, Realty

4081 Archer Avė., LA 3-3384
BRIGHTON PARKE:

Med. 6 kamb. 2 mieg.. skiepe pa
ruošta įrengti butų. cennr, šildymas, 
garažas, dideli miegamieji.

Med. 6 ir 4 kamb., 66 p. sklypas, 
gazo pečiais šiid., kaina 12,006. •

Med. 2 po 4, centr. šildymas, labai 
gera vieta.

Mūr. 2 po 6, centr. šiid., arti mo
kyklų. ' ><,

Mūr. du namui: 6, 3 knib. ir krau
tuvė ir 6 kmb. 68 pėdų skl., arti su
sisiekimo ir pirkimų centro, geros pa
jamos.

GAGE PARKE:
Mūr. 4 kmb. su krautuve, moder

niški buto ir krautuvės įrengimai, pui 
ki vieta 2 asmenims. Pigiai.

Mūr. 5 butai po 4 kmb., centr. šil
dymas, gražiai atrodantis namas, mo
derniški butai, kaina 44,000.

SV. KRYŽIAUS PARAPIJOJE
Taverna su visais įrengimais, didelė 

Bale ir butu, žema nuoma, labai pri
einama kaina dėl susidėjusių apl.

Med. 6 butai po 5 kmb.,- geros pa
jamos, gerai sutvarkyti butai, 18,600. 
Vienas butas laisvas pirkėjui.

ŠIMAITIS REALTY,
2737 W. 43rd St., CL 4-2390

BUILDING) & REMODELING

Nauji namai, garažai, įvairūs pataiiy 
mo, pertvarkymo (remodrling) darbu

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, III. jj 
Tel.: Y Arda 7-9675 arba CL 4-74505

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

Stato rezidencinius Ir komercinius 
namu*, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229

Namų tel Bishop 7-3*40 
2737 Wwt 43 rd Street

Namų statyba, Jvairūs pataisymai 
lr pardavimas. Jei ncrlte pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus lr pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 0-5631 

nuo 6 vai. p. p. kasdien lr sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 615 
N oi ton, Wtllow Springs, I1L

HELP WANTED — FEMALE

EITT.ER
Very exclusive suburban store 

needs expert fitter for better dres- 
ses, suits. Highest salary, perma
nent, paid vacations. Appointment. 
EUclid 3-1911. QUINTERO. 736 
Lake St., Oak Park.

S E W E R S
Very exclusive suburban t store 

needs expert sewers. Highest tela- 
ries, permanent, paid vacations.

Q UINTERO
736 Lake St. Oak Park.

Med. 2 a., II a. 5 dideli kamb.,- 
centr. šiid. angį., garažas. *14,600.

Mūr. 2 b. po 6 k., centr. šiid. ga
zu, garažas. *28,000.

3 a. mūr. namas; šiid. gazo pečiais. 
Geros pajamos, $15,760.
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šlld., sklyp. 
31 pėdų, garažas. *28,000.

ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplevvood Avė*
TeL ClJffside 4-7460; Res. 

YArds 7-2040

00000000<XX><X><XXXXXXKXXXX70 
MARŲUETTE MANOR.

2-jų augštų mūr. naujai atremon
tuotas 2 po 6 k. Kabinetinės virtu
vės, alyvos, radiatorių šiid., garažas. 
Už prieinamų, kainų.

GAGE PARKE
5 k. mūr. bungalow (galimybė pa

daryti 3 mieg.). Plytelių virtuvė ir 
vonia. 33 pėdų sklypas. Gazo šiid. 
Garažas. *18,500. ,

KITUR. 2 augštų medinis 2-6 ir 3 
kmb. Cottage. 50 pėd-ų sklypas su 
*135.00 mėnesinių pajamų ir savinin
kui butas. Aluminum langai, garažas 
pilna kaina $16.000.

Cicero Ir «4th St. 5 k. mūr. T. H. 
su modern jrengtu rūšių, 12 m. senu-, 
mo. Alyvos šildymas. Plytelių virtuvė 
ir vonia. *13,500.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
surašė lr įsitikinsite' gerats pirkiniais

VARPAS Real Eslate
Insurance, Notary Public 

5SIS So. Weetern Avė.
PRosp. 3-2234 arba HEm. 4-7086

<XXXX>Q<XXX)<><><X><X)<XHX>(><>tX>00

BERWYN. Gražus 2-jų butų 
mūrinis bungalow. Arti 23rd ir 
Lombard. 6 ir 2‘/z kamb. rūsy. 3 
autom, garažas. Tuojau užimti. 
$22,500. Įmokėti 1/3 dalį SVOBO
DA, 6013 Cenmak Rd. Bishop 2- 
2162.

į Norėdami pirkti ar parduoti neju- | 
j domų nuosavybę naudokitės mūsų | 
I . patarnavimu

i .Turime parduoti namų, ūkių su 
trobesiais ir be; prekybinių nuo
savybių ir kita.

Jūsų nuosavybei turime pajėgių 
pirkėjų. Taip pat statome namus 
pūgai užsakymų ant jūsų arba ant ' 
mūsų sklypo.

P. ABROMAITIS REALTY
Telef. LEMONt 128«

Itttttt Illnois st., lemeni, III. 
Chicagoje: V. A. Mažeika. Telef. 
COmmodore 4-5138

I
CO

1(1838 So. Wabash Avė.

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDUODAMAS NAMAS IR MAIS
TO KRAUTUVE. Geras biznie. Geroj 
vietoje, Brighton Parke. I Apžiūrėti 
galima kasdien; sekmad. iki 12 vai. 
4140 N. Maplevvood Avė.

PARDUODAMA
IJKERIŲ KRAUTUVft 
6654 S. Western Avė. 
Įsteiga prieš 13 metų.

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL. ESTATE SALES 

2*00 W. 5»th St. TeL PRoepect 8-6464

BRIGHTON PARKE, 6 kamb. cot-

Itage, ant plataus 72 pėdų sklypo. 
Daug saulės ir šviesos. % bloko nuo 
parapinės mokyklos. 2 automobi
liams garažas. Pamatę šį namų būsi- 

i te sužavėti. Įmokėti tik *4,000.
42ntl & Campbell Avė. 5 kamb. cot

tage. Yra English basement, kuriame 
pravesta vandens ir kanalizacijos 
vamzdžiai, galima įrengti gerus kam
barius. Garažas. Įmokėti tik *4,500.00.

4«th A- KoekweU Str. Maisto pro
duktų ir mėsofc krautuvė (Grosernė ir 
bučernė). Gera vieta prekybai, nes 
tirštai apgyventa. Prie krautuvės yru 
4 kamb. butas. Nuoma už krautuvę 
ir butų *100.00. Su prekėmis ir mo
derniškais įrengimais, krautuvę pirk
site tik už *1,700.00. Gera proga tin
kamiems asmenims pradėti biznį.

Taip pat turime daugiau nuosavy 
>lų duodančių geras pajamas ir pre
kybinių namų.

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
eis J raštinę ir mes mielai patarnau- 
ilme parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski SI.

Tolef. LUdlo- 5-5900

2 AUGšTŲJ MŪRINIS NAMAS SU
3 KAMB. BUTU RCSY. 2 po 4»/2 
kamb. Pečiais apšild. Pajamų $160 
j mėn.. plius savininkui butas. 
$25,500.

5719 VV. 64th Plaee 
PO 7-0296.

' i
Brighton Parke arti mokyklos, mū

rinis su rūsiu, šildymu ir pastoge, 
platus sklypas 2 po 6 k. Garažas. 
Nupiginta iki *26,000.

Gage Parke, švarus, 4 butų kampi
nis; mūrinis. Pajamų *4,800. Priima
mas geras pasiūlymas.
KITI R:

Mūrinis be šildymo. 5 butai Ir ta
verna. Pajamų *360 j mėn. Mažos 
Išlaidos. įmokėti tik *5,000. Kaina
*25.000.

APARTM ENTINI AI
Kampinis 12 b. *57,600;. įmokėti 

* 1 7,000.
Dvidešimts butų ir 3 krautuvės 

*1 10,000; įmokėti *30,000.
Marųuette Parke — 14 butų. pa

jamos *18,000. Kaina *90.000.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfayette 3-3881

ST. NICHOLAS PARAP.
1-MĄ KARTĄ SIŪLOMAS 

PARDAVIMUI
6 kamb. mūrinis, graži virtuvė su 

beržinėm spintom, 1 V4 koklių vonios, 
pilna pastogė, užbaigtas, rūsys (tln- 
kuma šeimai arba uošviams). Gara
žas, patio. Daug priedų, negalima iš
vardinti. Prieinama kaina.

K. & K. Realty Corp.
KAMINSKI & KREJCI 
4302 W. BSth StrMt
Telef. LU 2-1700

VARIETY STORE. — įvairių 
daiktų krautuvė. Įsteigta prieš 26

Sietus arti mokyk., bažn., judrioje 
atvėj, biznio rajone, prie kampo. 

Gyv. patalpa, rūsys, apšild. Ideali 
vieta tinkamam asmeniui. Turi par
duoti. RO 2-9823.

HARDWARJ5 KRAUTUVE IR 
NAMAS. 2 hutai pajamoms. Ge
rai einąs biznis. Žieminiai langai. 
Daug priedų. Garažas. 4351 S. Ca
lifornia Avė.

TAVERNA Arti 63rd ir Wes- 
tem Avė. Gerai einąs biznis. Sa
vininkas apleidžia miestą. Skam
binti PRcipect 8-9802 po 7 vai. 
vak.. šiokiadienais.

MHiniiiimiiiiNiimiiiRiiiiitiiiuiuiiniiuiiiiiiiiniiiiuininhiniiinmiiiiiinHnNiiiiiiHiiiiiiiHiiiii'iH

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, i 
nos jis yra plačiausiai skaitomas i 

lietuvių dienraštis, o skelbimų kai- 

yna prienama visiems. į

DftMESIO

Visi Pittsburgho ttetnvta. 
KLAUSO IR REMIA

PHtsburglfo Lietuviu 
Kataliku Radtye Programa

vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Ptttebarghv

ji transui- UJAMA
1:80 iki 8:00 rai. p. -

ift STIPRIOS (R GaLINODV

WLOA
BADU U STOTI KS BRADDOCKh. 

viaala r-,lkaiala krelpkltėa Kuo adr, 
au: LITHUANIAN CATHOLIC HOUl. 
Radio Statlon WLOA. Braddock. Pa

Perskaitę “Draugą“ duokite
jj kitiems.

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 
1442 S 48th Ct., Cicero 50, DI.

Statome naujus namas ir garažas. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų Įvairias remonto darbas, skabiai 
gerai ir pigiai.
ftauklte DAnube 6-27*3 nuo • vaL 

■ ryto tkl 7 vai. vakaro
Tel. OLympic 2-5121 nno 8 vai. 

vakaro tkl 11 vai. vakaro

REGISTERED
N URSES

For general duty in 65 bed hos
pital. Starting salary $265 per 
month with full maintenance. Oth
er benefits. —

Write Director of Nurses.
LAKE COUNTY GENERAL 

HOSPITAL -

3010 Grand Avenue 
VVaukegan, Illinois

LIETUVIV STATYBOS 
BENDROVE t 

MORAS j)
iBullders Gen. Contractora

Atlieka planavimo lr stat; 
bos darbus gydytojų ofisų, gy 
venamųjų lr viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas ir įvairūs » 
patarimai nemokamai. f

Kreiptis šiuo adreau:

JONAS STANKUS
Raštinės lr buto telefonas 

PRoepect 8-2013
6800 80 CAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29. HL

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDFtS
General Contracting Co 

i8av V. Sodeika lr J. Skombukus) 
1600 8 4XTH rr CICERO 50 IL1 

Tel. OLympic 2-7381; TO 3-4236
lr atliekama visus statybos Ir per 
tvarkymo (rpmodellng) darbus

ISNUOMUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI t
TaTininkanjame batų iSnnomsvi 

mui. Patarnavimas veltui Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5910 No. U'est«m. PRoepect 8-2234

Išnuom. 2 kambariai paskiriems 
asmenims arba dviem asmenims 
kartu, s u teise naudotis virtuve. 
$6 į savaitę. PRospect 6-3368.

Išnuom. 3 kamb. ašpild. butas,

BENDRAS NAMU RUOŠOS DAR
BAS. Amžius nesvarbu. Jokio sun
kaus skalbimo ar virimo. Gyventi vie
toje. Atskiras kambarys ir radio. Rei
kia mylėti vaikus. Maža šeima — 2 
mokyklinio amž. vaikai ir vienas 3 
m. 1 % dienos laisvos kas savaitę. 
Imsime švarių, tvarkingų D.P., mo
kančių kiek angliškai. Austin apy
linkėje. Rekomendacijos reikalingos. 
Skambinti EStebrook 9-2983 nuo 6 v. 
v. iki 10 v. v. susitarimui.

STENO - SWITCHBOARD
Diversified clerical detail. Experi- 
enced. Good future, benefits. 9-5; 
salary open.
IMPERIAL SMELTJNG CORP. 

1031 E. 103d. OOnvnodore 4-5434

ĮSIGYKITE DABAR

Naujasis Testamentas- 
Šventas Raštas

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. Iš
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

“DRAUGAS” 4545 W. 63rd St.. 
CHICAGO 29. ILL.

STANYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardinės
Tai gražiausia dovana mūsų 

mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ir 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity
tojų tarpe. Kaina $1.50.

Užsakymus kartu su pinigais 
siųskite .

DRAUG AS
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.

Gražiai ir kultūringai praleisti 
laiką, jei skaitysit didžiojo 

Prancūzų rašytojo VYCTOR 
HUGO romaną

VARGDIENIAI
D

, Šis Romanas dar šiandien pla
čiausiai skaitomas pasaulyje. Jis 
išverstas į visas kultūringų tautų

1 fi7thgp^^Albr^ikikalba8- Tai ypa labai graži ir ver'
gę. 2047 W. 67th Plaee WAlbrook į tiflga dovan& biį,liote.

kai papuošti ir visokiomis progo-5-8063.

Išnuomojama 5 kambarių butas 
Brighton Parke. Tel. Virginia 7- 
5742.

MISCELLANEOUS

ŠILDYMAS
A. Stančlaaskas instolluoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
lr alyva kūrenamus pečius fur 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air ooodltioaera) ir atlieka 
visus skardos darbas.

1546 S. 49th Court, Cicero
Tat OLympie 6-6775 ano 8 vaL 

ryto 0d 5 vat vakaro. 
Telefonas ano 5 vai. vakaro: 

OLympie 2-6752
LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA

Vlaų rūšių apdraudos. Automobi 
lių flnansavimaa Notariataa Valsty 
bėe patvirtino* kainos.

Pririš darydami apdraudaa kitur 
p&attnraiikltr paa mua

JONAS KIRVAITIS 
WAIhroofc 8MI7I

INTEROTATF INHTTRANCE AOKNCV 
ŠIOM K. Anhland Avė.. Chicoao 8A. III

oooooooooooooooooooooooooo-

PLUMBING
Ucšnaed bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažu. 
Saukite dabar. Kalbame lietuviškai 

Tel. — REpublle 7-0644 ar 
WAlbrook 5-3451

DftMESIO!
VVILL BOARD CHILDREN 

in my licensed home. Excellent 
reference CEdarcrest 8-5084

Roma-mis draugui padovanoti, 
nas penkiuose tomose.
I tomas 390 pusi., kaina
II tomas 216 pusi., kaina
III tomas 316 pusi., kaina 
TV tomas 360 pusi., kaina 
V tomas 382 pusi., kaina

Reikalaukite pas visus spaudos 
platintojus arba užsakymus su 
pinigaia siųskite;:

D RAUG AS
' 4545 W. 63rd St. 

Chicago 29, III.

$3.50
$2.00
$3.00
$3.50
$3.50

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELE EGZAMINAMS

KAIP . PASIRUOŠTI 
J. A. V. PILIETYBE

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. W«lls.. Kaina 
tik 60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
įrigyti JAV pilietybe.

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS.

4545 We«t flSrd Street 
CMcago 29, Illinois

■nnnsaaiuiseMasuiaitisisssassas

A

%25c4%25aeSRAI.NO


Ketvirtadienis, 1957 spalio 10 PTENRASTIS DRAUGAS. CHTCAGO, TLLTNOTS

Šį šeštadienį 7 vai., Lietuvių Jaunimo Centre, 5620 Claremont (pusė bloko į rytus nuo We,steni Avenue) 
TRIJŲ VEIKSMŲ KONCERTINIS VAIDINIMAS B. Pūkelevičiūtės inscenizuotas pagarsėjęs K. Borutos veikalas.

BALTARAGIO MALŪNAS
Vaidina Montrealio Lietuvių Teatras: J. AKSTINAS, 

L. Barauskas, V. KERBELIS, B. MALAIŠKIENĖ, HENR. NAGYS, 
B. PŪKELEVIČIŪTĖ, V. SABALYS, R. SIMANIŪKŠTIS, V. 
VAIČIŪNAITĖ, K. VESELKA. Vienintelis spektaklis Čikagoje. 

Įėjimas — 2 dol. L. RAŠYTOJŲ DRAUGIJA

KANADOJE
Toronto, Ont.

“Varpo” penkmetis
Šiemet Toronto Lietuvių Cho

rui “Varpas” sukanka 5 metai 
nuo jo įsteigimo dienos. Ta pro 
ga spalio 19 d., šeštadienį, 7 vai. 
vak. Prisikėlimo parapijos salėj 
ruošiamas didžiulis balius, ku
ris žada būti ypatingai įdomus, 
nes juk penkmetį švęsti nėra ei
linis dalykas. Programai atlikti 
yra pakviestas žymus mūsų hu-

aukojo net 60 knygų), arba pa
skirdami piniginę auką. Lau
kiama ir daugiau. Visų tautie- i karų pasaulį, tai būtų pirmas or 

vime dalyvauti, nes bus spren- gįų patogumui, Suvalkų trikam

lyje. Jeigu Punsko lietuvių an
samblį pavyktų pakviesti į Va-

džiami ne tik organizaciniai rei
kalai, bet taip pat nagrinėjamas 
Suvalkų trikampio lietuvių pa
dėties reikalas.

Suvažiavimui skirtus sveiki
nimus siųsti Br. Šapliui, 1558 
Davenport Rd., Toronto. 
Padėkime Suvalkų trikampio 

lietuviams
VKLS Toronto skyriaus pirm.

pio lietuviams remti jau veikia 
šiose kolonijose dovanų priėmi
mo punktai: 1) Toronto — V. 
Skrebutėnas, 607 Durie Str., te
lef. RO 2-6377; 2) St. Catheri- 
nes — J. Dilys, 11 Erie Str.;’
3) Hamilton — A. Paukštis, 62 
Knyvet Str., telef. JA 7-6146;
4) Montreal — “Nepriklauso
ma Lietuva7’, 7722 George Str., 
Ville La Šalie.

K. Baronas viešu atsišaukimu 
moristas V. Žukauskas iš Nevv Kanados lietuvių spaudoje krei- 
Yorko. Šokiams gros Trimito or pėsi į visus tautiečius, prašy-T VKLS Toronto skyriaus valdy- 
kestras. ' Netruks ir kitokių j- damas materialiniai, knygomis į ba susisiekė su Punsko lietuvių 
vairumų gerai nuoaikai palai- ir kt. dovanomis paremti paverg ansambliu dėl jo atkvietimo gast 
kyti. Ta pačia proga praneša- tus Lenkijoje lietuvius. Tenka rolėms į Kanadą ir JAV. Gau- 
ma, kad š. m. lapkričio 9 d., šeš džiaugtis, kad šis balsas liko iš- tame š. m. spalio 2 d. privačiame

girstas ir eilė tautiečių jau at- laiške rašoma, kad žygiai Balsto 
siliepė, dovanodami knygas ges vaivadijoje jau padaryti, ir 
(vienas tautietis iš Toronto pa- visas reikalas stovi gerame ke-

Taip pat tenka pranešti, kad

ganizuotas menininkų pasirody-1 
mas iš anapus geležinės uždan
gos šiame kontinente lietuvių 
tarpe.

Pamaldos už Vilnių

Šį sekmadienį, spalio 13 d., 
abi Toronto lietuviškos parapi
jos šv. mišias aukoja už Vilnių 
fr Vilniaus kraštą. Ir pamoks
luose bus prisiminta mūsų sos
tinė. Kiek teko sužinoti, Ha
miltono ir Montrealio parapijų 
pamaldos atjojamos taip pat 
tai intencijai.

Apie Vilnių per radiją
KLB Toronto apyl. pirm. J. 

Simanavičiaus vedama radijo

| valandėlė šeštadienį, spalio 12 
d., dalį savo programos skiria 

I Vilniaus dienos minėjimui. Be 
: montažo, specialiai skirto Gedi-

mino miestui, aktualiais reika- Kai širdis yra ugnyje, kibirk-
lais kalbės Toronto skyriaus vii | štys kris ir iš širdies.
niečių pirm. K. Baronas. K. B. —Anonimas.

BALYS
KADIO IK TELEVIZIJA

Parduvlmas ir aptarnavimas 
2U4U W. 7 lst Street

• Elektriniai reikmenys 
• FONOGRAFAI — Patefonai
• PLOKŠTELES (Patefonams)
• DAIKTAI DOVANOMS 
• FILMOH — foto aparatams 
• KortelSs visokioms progoms
Lemputės išmėginamos 

X E M O K A M A I
Pašaukite PRospect 8-5374 

Pirmad. ir ketvirt. 9 tki 9. Antr., 
treč., penkt. ir šeštad. 9—6 Sekm. 
9—2.

tadienį, Eaton auditorijoje į- 
vyks dar nebūto masto “Varpo” 
koncertas, kuris irgi yra skirtas 
penkmečiui paminėti. Smulkiau 
apie šį koncertą bus pranešta. 
spaudoje kiek vėliau.

Reikia tikėtis, kad lietuviško 
ji visuomenė tinkamai įvertins S 
mūsų dainos reprezentanto nu-1 
veiktą didžiulį darbą ir gausiai, 
atsilankys į visus ryšium su su
kaktimi rengiamus parengimus. 

Vilniaus dienos minėjimas 
VKLS Toronto skyriaus valdy 

ba spalio 13 d. Prisikėlimo pa
rapijos auditorijoje rengia Vii-1 
niaus dienos minė jimą. Paskai-1 
tą skaitys d r. M. Gimbutienė, o i 
meninę dalį atliks sol. J. Krišto- j 
laitytė iš Clevelando ir akt. E. ■ 
Dauguvietytė iš Hamiltono. Mi
nėjimo pradžia 4 vai. Visa To-j 
ronto, Hamiltono ir kt. apylin-' 
kių lietuviškoji visuomenė pra
šomi ko gausiausiai Vilniaus die I 
nos minėjime dalyvauti, tuo pa
čiu parodant meilę ir prisiriši
mą prie mūsų sostinės.

Vilniečiu suvažiavimas 
Spalio 12 — 13 dienomis To

ronto Prisikėlimo parapijos mu
zikos studijos salėje yra šaukia
mas Vilniaus krašto lietuvių Ka
nadoje suvažiavimas. Dalyvių 
registracija pravedama nuo 10 
iki 11 vaL ryto, o po to seka 
darbo pradžia su 1 vai. pietų 
pertrauka. Visus suvažiavimui 
skirtus sumanymus prašoma 
siųsti VKLS Toronto skyriaus i 
pirm. K. Baronui, 131 Kensing- 
ton Avė., N. Hamilton.

Broliai ir sesės vilniečiai Ka
nadoje prašomi šiame suvažia-

Pajieškojimas
jieškomas ALFONSAS RAMA- I 

ŠAUSKAS s. Adomo, ar jo šeima, 11 
kilę iš Biržų. Jieško Irena Ra- 

mašauskaitė - Kekstienė gvvenan- ' 
ti Pasvalyje, Vilniaus g-vė Nr. 27, j | 
Lithuania. Arba jos giminės ga
li kreiptis į Veroniką Nagevičienę, 
37950 Euclid Avė. , Willoughby, 
Ohio. Tel. WH 2-4500.

SEPTYNEBIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

Nftt
JONAS ŠVABAS

Jau suėjo septyneri metai, kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir brolį

Netekome savo mylimo 1950 m., spalio mėn. 14 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą mes užprašėme 5 gedulingas šv. Mišias su 
egzekvijomis spalio mėn. 12 dieną 7:15 vai. ryto Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje. Cicero, III.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. JONO ŠVABO sielą.

Po pamaldų kviečiame į parapijos salę.

Nuliūdę: Žmona Elena, sesuo ir kiti giminės.

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad š.m. rugsėjo 
21 d. Lietuvoje, Matukų kaime, Širvintų vals., sulaukęs 84 
metų amžiaus mirė mūsų mylimas tėvelis.

ljKJI

f
A. A.

Jicškoma SALOMĖJA BARKE- 
VIČICTE SLUPSKIENE, duktė 
Antano, gimusi Prastavorių kaime, 
Šeduvos parap. Jieško sesers Ve
ronikos vaikai. Ji pati arba žinan-1 
tieji apie ją malonėkite pranešti 
šiuo adres. J. Alksnys. 23 Lumber- 
vale Avė., Toronto 4, Ont. Canada.

PRANAS GRYBAUSKAS
Nuliūdę pasilieka: duktė Vanda Urbonienė, žentas An

tanas, anūkai Dalia ir Edvardas; duktė Filęmena Butėnienė, 
žentas Juozas, anūkai Alge, Vida, ir Zenonas; ir sūnus Vy
tautas Grybauskas. Lietuvoje liko sūnus Aleksas ir duktė 
Leonora su šeimom.

Už jo sielą Šv. Mišios, su egzekvijoms, bus atnašautos 
spalio 14 dieną, 6:30 vai. ryto, Šven. P. M. Gimimo bažnyčioje. 
Labai prašome giminių ir pažįstamų atsilankyti į pamaldas 
ir pasimelsti už velionies sielą.

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES
Jieškomi: 1) JONAS ADAMO- 

NIS, s. Antano, Kanadoje. 2) VIK
TORAS NEMURA, iš Skardupių 
km., Marijampolės apskr. Rašyti: 
Ona Norkus. 117 Durnan St., Ro- 
chester 21, New York.

Jieškomas JONAS PALIULIS, 
gyvenęs Šilbalių kaime, Bartinin
kų vals.. Vilkaviškio apskr. Jieš
ko Petras Paliulis gyvenęs Vartų į 
kaime. Bartininkų vals. Vilkaviš- * 
kio apskr Atsiliepti — Petras Pa- : 
liulis,, 162 R. Leonard St., Wa,ter- 
bury 8, Conn/

Jieškomi: 1) ANASTAZIJA MI-I 
CKIENE ir ios sūnus KĘSTUTIS 
MICKUS, s. Kosto. 2) ANTANAS 
LABUTIS, s Antano, gim. 1927 
m. 31 ANTOSE GRUŠAUSKATTE 
POCIPTųp Visi iŠ Kauno Jieško 
gimines iš Lietuvos. Atsiliepti ar 
Žinantieii pranešti R. Gvazdai- 
♦ ienė. 127 Indian Rd„ Toronto 3, 
Ont., Canada.

$ Ai

Jieškomi: 1) JUOZAS JANKUS, 
s. Jono, įieško pusbrolis — Juozas 
Gontarskis, Ugniagesiu G-vė Nr.
11 b 5. Kaunas. Lithuania. 21 
KAZIMIERAS BUTKUS, g. 1924 J 
m. gyv. Kaune. Jieško Rapolas Būt 
kus, Šimkaus g-vė Nr. 11 b. 2, 
Kaunas ’ Lithuania.

PETRONĖLĖ GLAVĘCKIENĖ
(po pirmu vyru Kudirkiene, pagal tėvus NadaMnskaitė) 

GYVENUS 7138 SO. TALMAN AVĖ.
Mirė 1952 m. spalio 11 d., sulaukus nusės amžiaus. Gimusi 

Lietuvoje, kilo iš Marijampolės apskr., Liudvinavo parapijos, 
Vaitiškių kaimo. Amerikoje išgyveno 41 metus. Paliko liūdin
čius v\rą Baltramiejų, 6 sesers vaikus: Juozapą, Petrą, Vincą, 
Antaną, Joną, Oną Gelbudus ir jų šeimas; Juozapą ir Joną 
Juškauskus ir jų šeimas Argentinoje; pusseserę Julijoną Juk- 
nelienę ir jos šeimą Sheboygan, Wis., pusseseres vyrą Juoza
pą šalčių, jo dukterį Kazimierietę seserį M. DorOthea; jo sū
nų Stanislovą ir jo šeimą, Clearwater, Fla.; pusbrolio sūnų 
advokatą Antaną Olį, su šeima; brolienę Marijoną Makarą. 
Lietuvoje liko sesers duktė Marijona Galvičienė ir šeima ir 
daug kitu giminių.

Atminčiai penkerių metų mirties a. a. Petronėlės Glavec- 
kienės liūdinti šeima užprašė gedulo Mišias su egzekvijoms, 
kurios bus atnašautos penktadienį, spalio 11 d,, 1957 m. 8 
vai. r. Gimimo švenčiausios Panelės Marijos parapijos baž
nyčioje. Visi giminės, draugai ir pažįstanti ėsate kviečiami at
silankyti į gedulo pamaldas ir kartu su liūdinčia šeima pasi
melsti už a. a. Petronėlės Glaveckienėg sielą.

‘1: Vyras, sesers vaikai, pusseserės, pusbroliai Ir kt. gimJn.Liūdi:

A. A
GEORGE BECK

Gyveno 3200 S. Lituanica Avė.
Mirė spalio 8 d., 1957 m. 5:30 

vai. popiet, sulaukęs 4 4 m. am
žiaus.

Gimė Chicago, Iii.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Louisc (Waisnor). duktė 
A rlene, brolis Kdw<I. brolienė 
Jane, 2 seserys; Irene Wente, 
švogeris Arthur ir Elverna Ka
varskas, švogeris Jonas, uoš- 

'vis Julian Waisnor su šeima, ki 
ti giminės, draugai ir pažjstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje 3307 S. Litu
anica Avė.

laidotuvės jvyks šešt. spalio 
12 d., iš koplyčios 10 vai. ryto. 
bus nulydėtas j kapines.

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

Nuliūdę: žmona, duktė ir kiti 
giminės.

Laidotuviij. direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YArds 7- 
3401.

LOUIS SEIMELIS
Gyveno 1640 N. Hermitage 

Avė. Tel. AR 6-0191
Mirė spalio 8 d., 1957, 7 vai. 

vak., sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau

ragės apskr., Skaudvilės miesto.
Amerikoje išgyveno 57 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Emilija (Bartkutė), sū
nus Vincas; nuarti Bernice, anū
kas Tony, sūnus Justinas, mar
ti Freda, anūkai Fred, Robert, 
Margaret, Christine ir David, 
dukterys Emilija, ir Valeria 
Kopczyk, žentas Edward, brolio 
duktė Stella Jankauskas, jos 
vyras Jonas ir jų šeima, kiti 
giminės, draugai ir pažjstami.

I’rikalusė Sv. Juozapo Draug. 
ir Keistučio Pašalpos Klubui.

Kūnas pašarvotas Gogolinski 
koplyčioje, 1850 No. Wood St.

laidotuvės įvyks penkt., spa
lio 11 d. Iš koplyčios 8:30 v. ry
to bus atlydėtas į šv. Mykolo 
parapijos bažnyčią, kurioj jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielų, l’o pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Gėlių prašomė nesiųsti.
Nuliūdę: Žmona, sūnūs, duk

terys, marčios, žentas ir anūkai.

Laidūtuvių direktorius Petras 
Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose 'Taupymo lr Skolinimo Bendrovėse yra 
sangn Ir pelninga.

Universal Savings and Ix>an Association užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
$10.000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bos grei
tas Ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės Į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street 
Tel — CEdarcrest 3*6335

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste'

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENA IK NAKTĮ

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•845 So. Western Avė. Air Condltioned koplyčia 
REpubUo 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiem*. kuri* gyvtna kitos* miesto dalys*; gausim* 
koplyčia arčiau jūsų namų.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna-
1 vimas dieną ir nak- 
• tį. Reikale šaukti 
I mua.

Mcr turime koplyčias' 
vsdse Chicagos ir f 

Roselando dalyse ir | 

tuojau patarnaujame, i

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

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

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

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. IJTUANJCA AVĖ. Tel. YArda 7-1138 1139

VASAITIS ^BUTKUS~
1446 8. 50th AVĖ., CICERO, III Tel. OLympic 2-1003

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

STEPONAS C LACKAVVICZ
2424 W. 69tb STREET REpublit 7-1213
2314 VV 23rd PLACE Vlrginla 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S M Ith Avė OLymph 2-5245 ir TOvvnhall 8-9687

Skaitykite ir platinkite dienraštį Draugų .
t •
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X Antanas ir Marijona Jau
niai bridgeportiečiai, tyliai at
šventė savo 50 metų vedybinio 
gyvenimo jubilėjų. Jų intenci
ja spalio 6 d. buvo atlaikytos 
šv. mišios. Jubiliatai ir šeima ė- 
jo prie Šv. Komunijos. Bažny
čioje iš sakyklos juos pasveiki
no kun. J. Ruzinskas. Taip su
žinojo ir artimieji bei draugai 
ir atėjo į namus juos pasveikin
ti. Aplankė jubiliatus parapijos 
kunigai ir seselės pranciškietės, 
kurios buvo atvykusios į savo 
seimą, ir įteikė dovaną.

Jauniai yra seni Bridgepor
to kolonijos gyventojai, išaugi
no dvi dukteris ir gyvena nuo
savame name. Antanas ilgame
tis šv. Jurgio parapijos komite
to narys, geras darbininkas pa
rapijos parengimuose ir geri au
kotojai. Visų Amerikoje esan
čių lietuviškų vienuolijų ir lab
darių yra garbės nariai ir ne Į 
tik po vieną kartą, bet po ke
letą.

Marijonos pamėgimas yra 
puošti altorius. Tad ir šv. Jur
gio bažnyčioje yra įtaisiusi al
toriams nemažai uždangalų — 
lininių, paauksuotų, arnotų, gė
lėms vazų ir t.t.

Šia jubilėjaus proga, Jauniai 
aukoja $500 tėvams marijo
nams užbaigimui Marijos alto
riaus naujojo vienuolyno kop
lyčioje. Tad ilgiausių metų ge
riems rėmėjams.

X Spaudos atsiliepimai apie
“Baltaragio Malūną” Kanadoje. 
"Torontiečių nuomone, šis pas
tatymas priklauso prie didžiųjų 
mūsų tremties kultūros lobių. 
Baltaragio malūno sparnų su
keltas vėjas tepadvelkia kiekvie
noj lietuviškoj kolonijoj ir nu
pučia karčias laiko dulkes", j 
(“Tėviškės Žiburiai” — A.K.)

“Perkeldaipas šią stilizuotą 
K. Borutos pasaką į sceną, re
tai vartojama forma, teatras į- 
rodė, jog nebūtinai vien tradi
cinės scenos priemonės gali su
teikti spektakliui jo magiškąją 
galią. Ir kad kartais ne tiek pa
sirinktas veikalas nulemia spek
taklio menišką pasisekimą, kiek 
kolektyvo meilė savo kuriama
jam darbui.” ("Draugas” — A. 
Liūtkartis).

X Valė ir Edv. Točilauskai. 
1835 W. 66 St., surengė dukrai 
Danutei šaunias vestuvės Lietu
vių auditorijoje, kuri ištekėjo 
už Alg. Cerekos. Jaunieji apsi
gyveno Chicagoje ir povestuvi
nę kelionę atlieka Nevados kal
nuose. Vestuvių vaišių metu 
kalbėjo kun. B. Sugintas ir per- 

i skaitė Šv. Tėvo palaiminimą 
Jaunieji susilaukė daug sveiki
nimo telegramų. Svečių buvo 
virš 300, kurie pripildė di
džiąją Lietuvių auditorijos sa
lę. Griežė B. Pakšto orkestras.

X Nijolei šapalaitei, kuri iš
tekėjo už Gyčio Motiejūno iš 
Clevelando, vestuvių proga, bu
vo įteiktos dovanos ir pasaky
tos atatinkamo turinio kalbos. 
Chicagos šaulių klubo vadovy
bės buvo įteikta Lietuvos Vy
tis o meno kuopelės — gražus 
albumas su dail. M. Laurinavi
čienės puikiu Įrašu. Kalbėjo VL

į Išganaitis, V. Abramikas ir Cle-! 
Pranciškiečių rėmėjų sei- velando Čiurlionio Ansamblio at

mas šv. Jurgio parapijos patal
pose, Chicagoje, praeitą sekma
dienį buvo labai sėkmingas, šv. 
mišias parapijos bažnyčioje at
laikė iš Pittsburgho atvykęs se
selių kapelionas kun. J. Skrip
kus, pasakydamas ir giliai pra
smingą pamokslą. Po pamaldų 
buvo skaniai paruošti pietūs. 
Antrą valandą prasidėjo seimo 
posėdis, kariame vadovauti bu
vo pakviestas pirm. kun. dr. J. 
Prunskis, vice pirmininkė Snar- 
skienė, sekretorė J. Pukelienė 
ir jos pavaduotoja B. Cicėnienė. 
žodžiu seimą sveikino dr. ’St. 
Biežis, kun. P. Cinikas, MIC, 
kun. A. Miciūnas, sesuo Leoną. 
Seime paaiškėjo uoli skyrių vei
kla, ypač rūpestinga finansinė 
parama. Suaukota netoli $4,000. 
Daug pasidarbavęs Seselių Mo
tinų klubas, vadovaujamas p. 
Biežienės. Seime gražiai prigijo 
kun. P. Ciniko iškelta mintis, 
jog reikia melstis ir rūpintis,, 
kad atsirastų daugiau pašauki
mų į lietuviškus vienuolynus.

X Prel. Ignas Albavičius sek
madienį, spalio 13 d., 11 vai. at
našaus iškilmingas šv.. mišias 
per Tėvų Marijonų Bendradar
bių seimą, naujoje koplyčioje, 
6336 S. Kilbourn Avė., Chicago
je. Jam asistuos dijakonu kun. 
Antanas Bendžiūnas, šv. Pet
ro ir Povilo parap. vikaras, ir 
subdijakonu — kun. Jonas Ku- 
zinskas, šv. Jurgio lietuvių pa
rap. vikaras. Šv. mišių metu gie
dos Al. Stephens mergaičių cho
ras.

X Atydžiai perskaityk laik
raščiuose skelbiamus knygų są-^ 
rašus — kiek daug gerų ir įdo
mių knygų rasi, kurių dar ne
turi savo namuose! Pasirinkęs 
neatidėliok, bet tuoj užsisakyk, 
ir turėsi lietuviško džiaugsmo.

X Lietuvių Raudonosios Ro
žės klubas turėjo susirinkimą 
praeitą penktadienį. Išklausyti 
valdybos ir įvairių komisijų 
pranešimai. Visi apsidžiaugė bu
vusiu Cicero šimtmečio minėji
mu, kuriame gražiai pasireiškė 
lietuviai.

X Stanislovas Cibulskis, Lab
darių ir kitų dr-jų veikėjas, po j 
sunkios operacijos guli šv. Kry
žiaus ligoninėje, 321 kambarys. 
Galima aplankyti.

stovas.

X Bertha IJckus, gyv. Ches
terton, Ind., kaip ir kiekvienais 
metais platina Labdarių banke 
to biletus. Per ją užsisakė Alice 
Pieržynskis, Ted. Beczak, V. D. 
Gapšavicz. Banketas įvyksta 
spalio 20 d. Conrad Hilton vieš
buty.

X Faustas Strolia, jaunas ir 
talentingas smuikininkas, kruop 
ščiai ruošiasi busimajam Moks
leivių At-kų sąjungos jaunųjų 
talentų vakarui, įvykstančiam 
Lietuvių auditorijoj šio mėn. 26 
d. Šis pasirodymas yra pirmasis 
Chicagoje. Visi esat kviečiaųii 
atvykti ir pasiklausyti.

X A. a. Adomas Gushes, įgy
venęs vienas, 733 W. 17 PI. ras
tas miręs savo namuose spalio 
6 d. Pajieškomi jo giminės. A- 
pie tai pranešė Ivanauskienė, 
6643 S. Fairfield Avė.

X Anna Jasulaitis Navickas, 
8411 S. Marshfield Avė., spalio 
6’ d. atšventė savo gimimo die
ną ir ta proga buvo pasveikin
ta savo artimųjų.

X S. Ph. Krause, 8054 S. Fair 
field Avė., žinomi jaunos kartos 
veikėjai, Holy Family vilos rė
mėjai, atšventė savo vedybinio 
gyvenimo 11 m. sukaktį.

X Vanda Urbonienė sulaukė 
liūdnos žinios. Lietuvoje, Žiba- 
lėlių parapijoje, mirė jos tėve
lis Pranas Gribauskas.

Toronto Vyrų kvartetas, kuris išpildys programą Hamiltono at-kų 
ruošiamame spaudos baliuje š. m. spalio 12 d. Connaught Royal 
viešbutyje. *

CHICAGOS ŽINIOS
Rusų mėnulis ties Chicaga

Northvvestern un-to moksli
ninkas dr. Kai A. Strand prane
šė, kad antradienį popiet 12 vai. 
50 min. rusų paleistas mėnulis 
skrido per Chicagą. Jo radijo sig 
nalai buvo jaučiami labai nusil
pę. To mėnulio signalai buvo pa
gauti tuo pačiu laiku ir ekspe
rimentinės stoties, pastatytos

Tinklu pagavo senukę
Chicago ugniagesiai ir polici

ninkai, ištiesę tinklą, sugavo ir 
išgelbėjo gyvastį 70 metų am
žiaus senukės Lillian Lon£, ku
ri šoko iš Sheridan Plaza vieš
bučio šeštojo augšto. Ją, išlin
dusią pro langą ir sėdinčią ant 
vėsintuvo pastebėjo praeiviai ir

KAS KĄ IR KUR
— Budriko radijo programa.

Kiekvieną ketvirtadienį tenka gė
rėtis gražiomis lietuviškomis dai
nomis ir muzika Budriko radijo 
programoje iš stoties WHFC 1450 
kil. nuo 6 iki 7 vai. Tad pasiklau
sykite šį vakarą, tikrai pasigė
rėsite gražiomis dainomis. Taipgi 
turėsite progos laimėti dovanas 
mįslių konkurse. Praeitą savaitę 
dovanas laimėjo GusLasGalinaitis
— rankinį laikrodėlį; Pranas A- 
čas — lovatiesę, Ona Bernauski— 
20 lėkščių setą ir Elena Uberaitė
— elektrinį indą. Dalyvaukite mįs
lių konkurse ir laimėkite Budriko 
dovanas. Pranešėjas

— MARGUTIS spalio 27 d. mi
ni savo amžiaus 30-ties metų su
kaktį. Ta proga pastebėtina, kad 
Margutis yra vienintelis Amerikos 
lietuvių žurnalas, tiek išgyvenęs. 
Sukaktuvinio koncerto programą 
išpildys soliste Lily Poną, solistas 
St. Baranauskas ir Chicagos Sim
fonijos orkestras, kurį diriguos 
Lietuvos operos dirigentas Vytau
tas Marijošius.

— Lietuvių Kareivių draugija 
Cicero šaukia susirinkimą šį sek
madienį, spalio 13 d. 1:30 v. p.p 
Liberty salėj. D.

— Siuvėjų dėmesiui. Praneša
me, kad A.C.W. unijos 269 sky
riaus susirinkimas įvyks spalio 
mėn. 11 d. 6:30 v.v. unijos patal
pose, 333 So. Ashland Blv.

Kalėjimas visam amžiui
Hammondo jaunuolis Gary 

StulI, 16 m. amžiaus, nuteistas 
kalėti iki mirties už nužudymą 
72 m. amžiaus moters Myrtle 
Cabeen, kada ji sugavo tą jau-
nuolį įsibrovusį į namus apiplė- 

pašaukė policiją. Moteris nuga- i Šimo tikslais. Prokuroras tą
ant Sherman viešbučio. Čia tą benta Wei38 Memoria, „ j. 
stoti pastate JAV Elektros In- nę, kur jai suteikta pagalba su

sižeidus kelį ir šonkaulius. Mo-

žmogžudystę pavadino baisiau
siu nusikaltimu, kada nors įvyk
dytu tame apskrityje. Jaunuolis 
tą senutę primušė, perdūrė ir nu
skriaudė.

žinierių institutas, tame viešbu
tyje sušaukęs savo suvažiavimą. , . , .
Tačiau garsas nebuvo.tiek stip- ters 'r>'ra3 I,a8akoJo- kad 31 jau 
rus. kad jį būtų galima trans- sekmadienį atrodė labai nervin- 
liuoti į posėdžių salę. Dr. Strand &a-
skelbia, jog tas rusų mėnulis, at- -pryS *uyo ĮįjktUVe

Lockporte vos pakilęs lėktų- me penki jaunuoliai, dalyvavę 
vas iš Lewis kolegijos aerodro- nužudyme tavernos savininko 
mo apsisukęs aplink greit nu- Patrick Callinan, 54 m. am- 
krito. Juo skridęs Albert An- žiaus, griežtai nubausti. Jauni 
derson, 38 m. amžiaus, jo tė-, žmogžudžiai yra 14-21 amžiaus, 
vas 68 m. ip to lėktuvo savinin- j Bendra jiems paskirta kalėjimo 

Vakar Chicagoje, Internatio- ^as Francis Tiemey, 49 m. am-'metų suma siekia 184 metus, 
nai Amphitheatre patalpose, ati- žiaus, buvo užmušti. Nelaimė į- j Vyriausias jų Donald Ware, 
daryta gyvulių paroda, kuri tę- vyko apie 6 vai. 30 min. ryto. kuris paleido mirtiną šūvį, nu- 
sis iki spalio mėn. 20 d. Tai esan- Tuo metu buvo didelis rūkas.
ti didžiausia paroda iš visų ligi Spėjama, kad rūke sutriko vei- 
šiol buvusių. Popiet ir vakarais kimas karburatoriaus ar kurios 
yra rodeo programa, kur premi- kitos jautries lėktuvo dalies, 
joms paskirta $20,000, be to — .... „ • .. „

Nušauti jį pamačius

rodo, skrieja taisyklingu apskri
tu ratu, ne elipsės orbita, ir tai 
rodo, kad jį paleidę mokslinin
kai buvo tiksliai apskaičiavę vi
sas smulkmenas.s.

Atidaryta gyvulių paroda

$47,000 yra skirta gyvulių pre
mijavimui. Iš viso parodoje išsta i Kane apskrities šerifas įsakė
tyta 1,844 karvės, jaučiai iš 28 pančius Robertą Burson jį nu- 
valstybių. Varžybose dalyvaus -auti Tasai mirti nutei3ta3 nu. 
170 melžėjų. Parodoje yra išsta- sikaltsli pasidarę3 įg lovo3 
tyta karvių, kurios vertos $30,-
000. Įėjimas — 75 centai, vai
kams — 40 ct.

Mirtis rūke '
Jau kelintas rytas kaip Chica

gą ir apylinkes supa rūkas. Tai 
būna sunkių nelaimių priežasti
mi. Štai antradienį, New York 
Central linijos traukinys, važiuo
damas 75 mylių greičiu per va
landą, trenkė kelių sankryžoje į 
Herschel Short, 35 m., automo
bilį, nustumdamas mašiną be-

tinių virvę, pabėgo iš kalėjimo. 
Jis jau anksčiau grasino, kad

Kalėjimo 184 metai
Chicagos Kriminaliniame teis-

teistas 100 metų kalėti.

Pagerbė pulkininką
Chieagietis pulk. J. Wheaton 

už sumanumą finasinėje srityje; 
dėka jo JAV sutaupė milionus 
dolerių remiant Nato karinius 
dalinius. Pulkininkas šiuo metu 
yra Vokietijoje.

Pabrangs mokesčiai
Meras Daley prasitarė, kad

progai atsiradus atkeršys še- 1958 metais Chicagoje dar pa
sienis žmonėms, jų tarpe savo 
buvusiai žmonai. Jam išbėgus 
buvo pastatytos sargybos prie 
namų, kurių gyventojams jisai 
grasino. Nusikaltėlis išbėgo iš 
Genevos kalėjimo.

brangs mokesčiai nuo nejuda
mos nuosavybės, kadangi rei
kia daugiau lėšų miesto biudže
tui.

12% moksleivių sirginėja
Plečiantis aziatiškai slogai 

Chicagoje, šiuo metu į pamokas 
nesilanko apie 12.4 proc. moks
leivių. Normaliai šiuo laikotar
piu moksleivių nesilankydavo 
apie 7—8 proc.

Tiria 157 pareigūnų 
mokesčius

Chicagoje pradėta tirti suk-
vė'ik mylią tolyn ir užmušdamas «' sugauto asesoriaus Kee-
joje buvusį Short. nan istaiSos tarnautojai ir kiti

I bendrininkai. Iš viso apklausinė-
Policijos vejamas sužeidė ! jimui pakviesta 157 pareigūnai. ********♦♦*********«»*«*«) 

moterį Norima įsitikinti, ar jie tvarkin
gai mokėjo visus mokesčius. Pa- 

Fred Rommel, 18 ip. jaunuo- kviestas ix buvęs mėro Daley
lis, su dviemis kitais jaunuoliais partneris advokatas W. Lynch.
15 ir 16 m. amžiaus, vejamas

Chcagos Pirmyn choro dirigentas 
K. Steponavičius. Choraa stato 
operetę šikšnosparnį spalio 13 d. 

3 vul. p. p. Sokolų salėje

policijos lėkė 70 mylių greičiu, 
kol mašina metėsi į šalį, tren
kė į stulpą ir sužeidė 40 m. am-

X RagruoZta-BaumJcucZien bu
vo visų mėgiamiausias py
ragas Lietuvoje. Dabar galite 
juo gardžiuotis, vaišinti savo 

p r . ... „ . , svečius, o ypatingai nustebinti
kdlbetlS SU Honolulu svetimtaučius, nes Marąuette 

BaKery savin. Vilius Albrechtas 
tą nuostabų pyragą kepa pagal 
lietuvišką receptą. Chicagiečiai

Illinois Bell Telefonų bendro
vė pravedė tiesioginį telefono ka-

.. • . _ . _ _ I belį į Havajų miestą Honolulu.
Ž,au8 moterį Done Etaną. Pą- jQ pravedima3 kalnavo $37,000,

gali atvykti arba užsisakyti te-tikrinusi tą įtariamą vyruką po-, fl00 Pa3ikalbėjimas 3U Havajų f.7„nu. 7,~1# 
licija nustatė, kad jisai jau ke- 3alomia is Chicagos dieną kai- w 69th st ’chieago 29, Ui. Tel.
._ - --------------- - klto nuoja$9 nakčia_$7 50 Ikiši0l WA
ko — ir vogimu mašinų
lia kartus nusikaltęs, be kito nuoja $9. nakčia - $7.50. Iki šiol WAlbrook 5-3471. ”ui Chicagos

100 žymiausių čikagiečių
Švęsdami savo darbuotės Chi- = 

cagoje 100 metų sukaktį, tėvai 
jėzuitai sumanė surasti 100 žy
miausių Chicagos žmonių ir juos 
pagerbti atitinkamame parengi
me. Jau gauta 5,000 laiškų su 
pasiūlymais vardų į tų garsių
jų šimtinęf. Laiškus galima sių
sti iki spalio 24 d. Išrinktieji bus 
pagerbti bankete gruodžio 12 d. 
Kandidatus į tą parinktųjų šim
tinę galima siūlyti adresu: Je- 
suits Centennial Nominations,
Box 3442, Merchandise Mart 
Post Office, Chicago 54, III.

iš Chicagos į Havajus per metus norintįem8 gauti raguolį, jį 
būdavo 6,400 telefoninių pašau- siunčiame paštu C. O. D. 
kimų

KAS TIK TURI GERA SKONJ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPON|!

Prekės ix' uroKų, kainos žemiausios Chicagoje, ilsimo 
.eiimai iki 3-,|ų metų Europos ir Amerikos žymiausių f|r 
inų bald ii Televizijos, fialdytuvai ir visa namams ir ofisams 
l rengt.

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
. .ir.iLVI^ PKEK1 NAMAI

FURNITURE CENTER INC.
3222-24-26 So Halsted St. Victory 2-4226

Atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadieniais 9—9:30, 
kitom dienom 9—6, sekmadieniais 12—5

TRADICINIS TĘSIMAS
Įvyks spalio mėn. 27-tą dieną

J. J. BACHUNAS, SODVS, MICH.

Bus jau 30 metų, kai visa tai prasidėjo. Su Anta
nu Vanagaičiu, dainininku J. Babravičiumi ir muziku 
Jozavitu tada apvažinėjome daugelį Amerikos lietuvių 
kolonijų. Įsitikinome, kad Amerikos lietuviai labai mė
go Vanagaičio sudarytas programas, ir nusprendėme, 
kad tą užsimezgusį ryšį su tautiečiais reikia palaikyti 
ir toliau.

Išdavoje — gimė ir Chicagoje buvo pradėtas leisti 
tautosakos, muzikos ir humoro žurnalas MARGUTIS. 
Jis turėjo tą ryšį palaikyti. Vardą žurnalui parinkome, 
susirinkę po maršruto pailsėti į Tabor Farmą. Jo tiks
las buvo — per lietuvišką meną, dainą, muziką, juoką 
ir satyrą palaikyti ir stiprinti lietuvybės meilę.

Vėliau MARGUTIS iš žurnalo išaugo į vieną iš 
stambiausių Chicagos kultūrinio lietuvių gyvenimo 
institucijų. Ypač pradėjus duoti Chicagos lietuviams 
nuolatines radijo programas. Jo širdis, judintojas ir 
pagrindinis darbininkas buvo tas pats Antanas Vana
gaitis. Jam talkininkavo Antanas Olis ir dar keli kiti.

Vyresnieji Chicagos lietuviai ir dabar jau užaugęs 
jaunimas visa tai patys dar gerai atsimena. Chicagoje 
nebuvo kito tokio lietuvio, kurį tiek gerbtų ir mylėtų 
visi tautiečiai. Tai dėl to, kad MARGUČIO vadovas 
savo lietuviškoje kultūrinėje, meninėje ir visuomeninė
je veikloje neskirstė lietuvių į kairiuosius ar dešiniuo
sius, tikinčius ar netikinčius, o mylėjo visus ir buvo 
pasiryžęs tarnauti visiems lietuviams. Jis nuolat davė 
jiems naujų dainų, muzikos, organizavo šokius, prisitai
kydamas prie populiaraus standarto, kad kiekvienam 
būtų suprantamas ir artimas.

Vanagaičio nuopelnai lietuvybei Amerikoje palai
kyti ir sustiprinti dar tinkamai neįvertinti. Tiesa, ra
šytojo Vytauto Alanto redaguotoje knygoje apie Anta
ną Vanagaitį yra sudėta daug faktų, ir pats Alantas 
parašė gerą jo biografiją. Bet Antanas Vanagaitis yra 
atlikęs daugiau, negu galima surašyti vienoje knygoje.

Jis buvo pirmas, kuris suteikė Chicagos lietuvių, 
o per tai tam tikra prasme ir visų Amerikos lietuvių 
meniniams pasirodymams naują ir daug augštesnį mas
tą. Jis pirmas išvedė lietuvius iš rūsių, karčiamų ar 
mažų parapijinių salių į plačią sceną, į dideles puošnias 
sales, didžiųjų Chicagos viešbučių svetaines ir operos 
rūmus. Daugumas Margučio parengimų ar švenčių mi
nėjimai pasiekė grandiozinio masto. Net ir tradicinius 
lietuvių piknikus Vanagaitis mokėjo taip organizuoti 
ir tautiečius patraukti, kad ne kartą jų vienu metu su
sirinkdavo ligi 10,000!..

Lietuvišką dainą ir šokį Vanagaitis mokėjo tuo 
būdu parodyti ne tik saviesiems, bet ir amerikiečiams, 
kas labai prisidėjo prie lietuvių vardo iškėlimo plačio
joje Chicagoje.

Mirdamas a. a. Antanas nepaliko priešų, o tik dau
gybę gerų draugų. Patį MARGUTĮ jis paliko savo gy
venimo ištikimai bičiulei p. Lilijai Vanagaitienei, kuri 
ryžosi tęsti darbą toliau. Ir štai dabar suėjo jau trys 
dešimtys metų nuo MARGUČIO gimimo. Tokios su
kaktuvės negalėjo likti neatžymėtos. Prieš keletą mė
nesių aš pats mečiau mintį: Vanagaitis ir jo MARGU
TIS per daugybę metų ruošė minėjimus, koncertus ir 
balius mums, o dabar — mes kiti nors kartą suruošto
ms paminėjimą, koncertą ir balių MARGUČIUI...

Džiaugiuosi, kad ta mintis rado pritarėjų ir greit 
susidarė labai gabių ir svarių bičiulių komitetas, kuris 
ir nutarė tokį 30 metų veiklos paminėjimo koncertą su
ruošti MARGUČIUI Chicagoje šių metų spalio 27 die
ną. Neabejotina, kad į šį pirmaeilį minėjimą su pirma
eile menine programa tikrai suplauks daug tūkstančių 
vyresniųjų, jaunimo ir naujakūrių pagerbti Antano Va
nagaičio veiklai.

Tuo būdu mes tęsime toliau jo pradėtą tradiciją. 
Didingoje Konrad Hilton viešbučio salėje MARGUČIUI 
padovanosime mūsų dėmesį ir širdį, įvertinimą ir atmi
nimą, kartu išklausydami geriausią meninę programą, 
kokią tik šiandien gali pajėgti sutelkti Amerikos lietu
viai.

Ką ten girdėsime, pasistengsiu priminti sekantį 
kartą.

(SKELBIMAS)

(kaitykite ir platinkite dienrašti "l>rnii£ą . 

Biznieriams apsimoka skelbtis ‘Drauge".


