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TITO STIPRINA SOVIETU SAJUGOS PADĖTI
Poznanės byla ir tautų laisve
Ryšium su Poznanės darbininkų teismu Lenkijoje rugsėjo 

27 d. Pavergtųjų Jungtinių Tautų pilnatis susirinko New Yorke 
nepaprasto posėdžio. Kaip žinome š. m. birželio 29 d., Poznanėje 
vykstančios tarptautinės mugės padrąsinta, to pramoningo Lenki
jos miesto darbininkija dėl savo sunkios padėties išėjo j gatves, 
šaukdama duonos ir laisvės.

Nors demonstravo visa darbi-,— ■ ----
ninkija, neišskiriant nė pačių ko 
munistų, tariamai darbininkų

memorandumas apie padėtį So
vietų pavergtuose kraštuose ir 
iš to einančią grėsmę pasaulio 
taikai.

Poznanės teismui prasidėjus, 
rugsėjo 27 d. PJT pilnatis pri
ėmė specialią deklaraciją, kuri 
paneigia komunistinės Lenkijos 
teismui kompetenciją teisėtai 
spręsti Poznanės darbininkų by
lą. Deklaracija kreipiasi į lais
vojo pasaulio vyriausybes ir vie- 
šiąją opiniją, kad Centro ir Ry
tų Europos pavergtųjų valstybių 
byla būtų iškelta Jungtinėse 
Tautose.

Amerikos sąžinė nebus rami
PJT nepaprastojo posėdžio pro 

ga savo solidarumą Poznanės 
darbininkams ir PJT akcijai pa
reiškė Valstybės Sekretoriui J. 
F. Dulles, Adlai Stevenson, sena
toriai ir kongresmanai W. Know- 
land, Fulton, Douglas, Syming- 
ton, Mundt, Murry, įves, Green, 
Aiken, Kennedy, Martin, Jr., 
Floot, Machkrowicz, New Yorko 
majoras R. F. Wagner, Kubos 
ambasadorius Jungtinėse Tauto
se dr. E. N. Portuondo. Į PJT 
nepaprastą posėdį apsilankė Tei
sių Komisijos Poznanės teismui 
stebėti narys W. Fitelson, kuris 
pareiškė, kad Teisių Komisija 
stebės ir studijuos Poznanės by
los procesą ir dokumentus. PJT 
posėdy taip pat dalyvavo Inter
national Rescue Committee pir
mininkas ir Pavergtųjų Tautų 
Draugų Amerikiečių Sambūrio 
narys L, Cherne, kur is tarė pa- 

į drąsinantį žodį. Savo telegra
moje J. F. Dulles, priminęs Pre
zidento Eisenhovverio pareiški
mą dėl Poznanės bylos, pabrėžia, 
kad „Amerikos sąžinė nebus ra
mi tol, kol visos pavergtosios 
valstybės nesinaudos pilna lais
ve ir neturės vyriausybių pagal 
savo laisvą pasirinkimą“.

Lietuvos delegacijos vardu dr. 
A. Trimakas, pažymėjęs Pozna
nės bylos tikrąsias priežastis ir 
pareiškęs lenkų tautos kovai dėl 
laisvės solidarumą bei užuojau
tą dėl tos kovos aukų, taip pat 
priminė lietuvių tautos rezisten
ciją sovietiniam okupantui ir jos 
gausias aukas, pabrėždamas, kad 
pasaulis negalės sulaukti tikros 
taikos, kol nebus pašalinta sovie
tinio kolonializmo vergija.

Vt. Vt.

Neskendo 60 keleivių
KARACHI, Pakistan, — Upė

je netoli Khulna, Rytų Pakista
ne, nuskendo laivas - keltas. Pa
sigendama iš 80 60 keleivių.

valdžiai ta demonstracija pasi
rodė pavojinga. Lenkijos komu
nistinė valdžia prieš demonstran 
tus pasiuntė kulkosvydžius ir 
tankus.

Kraujas ir gaisras

Bet demonstruojančios darbi
ninkijos pirmųjų aukų kraujas 
tik dar pakurstė didesnį gaisrą. 
Nors pati komunistinė Lenkijos 
valdžia pripažino, kad darbinin
kų gyvenimo sąlygos apverkti
nos, visdėlto 323 (pačių komu
nistų duomenys) dalyviai buvo 
apkaltinti, kaip diktatūriniam 
režimui yra įprasta, tariama 
priešvalstybine veikla. Ką reiš
kia sovietinis teisingumas ir jo 
vykdymas — ir akliems atidarė 
akis Chruščevo reveliacijos XX 
kompartijos kongrese. Tačiau 
tos prieš Staliną nukreiptos 
Chruščiovo reveliacijos anaiptol 
nepakeitė nei sovietinio teisingu
mo tikslų, nei jų siekimo prie
monių. Sovietinis teismas ir pa
čioj Sov. Sąjungoj ir visuose So
vietų pavergtuose kraštuose pa
silikę koks buvęs koiųpartijos 
įnagis valdžiai išlaikyti ir savo 
priešininkams terorizuoti bei 
naikinti. Lenino nurodymas sa
vo metu buvusiam bolševikiniam 
teisingumo komisarui Kurskiui, 
kad komunistinio teismo pagrin
dinis principas yra neterorą pa
naikinti, bet jį susisteminti ir 
įteisinti, — tebegalioja ir komu
nistiniam Lenkijos teismui Poz
nanės demonstrantų byloje. 

Lenkija nesutiko
Todėl jau liepos -5 d. Juristų 

Tarptautinė Komisija paprašė 
Lenkijos komunistinę vyriausy
bę, kad Įeitų Poznanės demons
trantų bylą stebėti 4 įžymiems 
teisininkams: Leydeno (Olandi
ja) universiteto baudžiamosios 
teisės prof. J. M. van Bemmelen, 
Londono advokatui G. de Frei- 
tas, teisių prof., Ženevos (Švei
carija) kasacinio teismo teisėjui 
ir baudžiamosios teisės tarptau
tinės draugijos viceprezidentui 
J. Kraven ir Bordeaux (Prancū
zija) universiteto teisių profeso
riui R. Vouin. Jungtinėse Vals
tybėse Darbininkų Gynimo Ly
ga, Kultūros Laisvės Komitetas, 
Veteranų Komitetas, Žydų Dar
bininkų Komitetas ir Pokarės 
Pasaulio taryba suorganizavo 
specialią Teisių Komisiją Pozna
nės teismui stebėti. Europinės 
Tarybos Patariamojo Seimo pir
mininkas F. Dehousse taip pat 
paprašė Lenkijos komunistinę 
vyriausybę į Poznanės bylos 
svarstymą įleisti seimo stebėto
jus su savais vertėjais. Tačiau 
Lenkijos komunistinė vyriausy
bė nė vienos minėtų institucijų 
prašymo nepatenkino.

Reikalaujama iškelti Jungt. 
Tautose

Nereikalaus mirties 
bausmės

POZNANE, Lenkija. — Poz
nanės teismo prokuroras kalbė
damas nereikalavo mirties baus
mės 3 svarbiausiems nusikaltė
liams jaunuoliams, kurie spardy
dami, daužydami ir mindami už
mušė birželio 28 d. sukilime Poz
nanėj vieną policijos korporalą. 
Pagal Lenkijos įstatymą nusi
kaltėliai gali būti baudžiami nuo 
10 m. kalėjimo ligi mirties baus
mės, tačiau prokuroras mirties 
bausmės nereikalavo. Komunis
tinė valdžia skaito, kad čia buvo 

Tarybą posėdžio. Laisvųjų vals- ne teisėtas darbininkų reikalavi- 
.tybių delegatams Jungtinėse Tau mas duonos ir laisvės, bet kri- 
tose buvo įteiktas atitinkamas minalinls nusikaltimas.

Savo keliu PJT kreipėsi į Bri
tanijos, JAV ir Prancūzijos vy
riausybes, kad imtųsi žygių prieš 
komunistų nusikaltimus žmonių 
ir tautų laisvei bei žmonišku
mui. Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos pirmininkas ir nariai 
ryšium su Poznanės įvykiais bu
vo prašomi sukviesti Saugumo
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t ulcan bombonešis grįžęs 

Įnirsi išliko gyvas.
iš Australi jos sudužo Lon (lono aerodrome. Ž uvo 4 asmenys. Oro marš. Broad-

Pavojinga kalba
ELIZABETH, N. J. _ Vice

prezidentas Nixon, teigia, kad 
demokratų kandidato į preziden
tus Adlai Stevenson kalba, jog 
reikia sustabdyti atominių gin
klų bandymus, gali būti labai 
kraštui pavojinga. Nixonas, ku
ris daro rinkiminę kelionę per 32 
valstybes, trečiadienį kalbėjo 
Philadelphia, Pa., atsakydamas 
demokratams, kurie reikalauja, 
kad rinkiminėj kampanijoj būtų 
kalbama daugiau „pavojingomis 
temomis“.

Teisiama raudonoji

sportininke
LONDON, spalio 3. — šian

dien teisiama Nina Ponomareva, 
disko metėja, kuri pavogė 5 skry 
bėles ir nuo rugpjūčio 30 d. išbu
vo Sovietų ambasadoj Londone.

Trumpai iš visur
• Alžyrijos sukilėliai vėl ata

kavo europiečių traukinius, far- 
mas ir karinius vienetus. Nuo 
sekmadienio jau 8 žmonės žuvo 
ir 60 buvo sužeisti.

• Pranas Markūnas, 2019 
Boadway, East Chicago, Ind., 
plieno fabriko darbininkas už
muštas greitojo New York Cen-
tral geležinkelio traukinio, Com- .Angliste Pinton pareiškė, kad 
modore Vanderbilt. Matę nelai- Salbūt Prancūzijai būtų naudin- 
mę sako, kad Markūnas nesku- Siau susidėti su Rusi>- kaiP su 
bedamas ėjo skersai bėgių, nors1 Amerika.
ir buvo nuleisti vartai. Truko tik 
vieno žingsnio ir jis būtų saugiai 
perėjęs, kai traukinys jam smo
gė. Spėjama, kad Markūnas ne
pastebėjęs traukinio.

• Chicagoj ir Cook apskrityje 
statomų naujų ekspresinių kelių 
tinklas duos darbo 50,000 žmo
nių ateinančių 13-kos metų bėgy-
je. Federalinės valdžios pagalba dalis tų vadinamų prancūzų nu-
nutiesiami tarpvalstybinių kelių 
tinklai per visas JAV pagerinti 
susisiekimą.

• Buvęs prez. Trumanas pasa
kė užvakar rinkimines kalbas 
Manhattan, Brooklyn ir Quins 
miestuose.

• Visi kurie siunčia siuntinius 
į užsienį amerikiečių kariams Ka 
ledų proga, turi juos išsiųsti tarp 
15 spalio ir 15 lapkričio.

• Kinų nacionalistų naikintu
vai susikovė su komunistinės Ki
nijos lėktuvais prie Pietų Kini
jos krantų.

• Vengrų šeima, susidedanti 
iš 14 asmenų, pasiekė Chicagą.

FRESNO, Calif., spalio 3. —
Išgabenant m'rusį 87 m. vyrą
Domke iš namų, rasta', įvairiose

.nuo taukų dėžutėse 18,878 dol. 
Tai yra viena iš didžiausių pabe- ĮSeirna buvo laikoma labai netur.
gėlių šeimų, įvažiavusių po 1953)^
m. Jie pabėgo į Vokietiją 1944
m.

Parduoda Marse 

sklypus
TOKIO, Japonija. — Vienas 

real estato agentas pardavė ne-

Kalendorius
Šv. Pranciškus Asyžietis, šen.

Gailius ir Prytė.
Oras Chlcago>

Oro biuras praneša: Chicago-
je ir jos apylinkėse rytoj truputį brangiai 400 akrų sklypą Marse, 
šalčiau. Temperatūra apie 70 1. po 10 jenų (2,8 et.) už akrą

Eisenhow<i atidarė

BROOKLYN, spalio 3. — Pre
zidentas Eisenhovver šiandien ati 
darė World Series beisbolo rung
tynes išmesdamas pirmą sviedi
nį. Pirmąsias rungtynes dėl čem
pionato laimėjo Brooklyno Do- 
dgers.

Gaisras beisbolo 
stadione

CHICAGA, spalio 3. — Chica- 
gos beisbolo komandos, White 
komandos, White Sox, parke spa 
lio 2 d. kilo gaisras, kurį pir
miausia pastebėjo netoli esančios 
policijos stoties kapitonas, Jo- 
seph Graney ir pašaukė ugniage
sius, kurie greitai užgesino lieps
nas. Kaikurie parko įrengimai 
apdegė. Comiskey Park yra prie 
35-tos gatvės ir Shields Avė.

Sunkūs klausimai Suezo reikalu
PARYŽIUS, saplio 3. — Paryžiuje vakar prasidėjo parlamen

to sesija nedraugiškoj atmosferoj Amerikai. Sesiją atidarė Mar
cei Cachin, 87 m. amžiaus komunistų atstovas. Svarstomi Suezo 
ir Alžyrijos klausimai.

Pastebima, kad antiamerikie- 
tiškos nuotaikos vis auga. Šen.

Sunkūs klausimai
Nasser nacionalizavo Suezo 

kanalą, liepos 26 d. ir šis reika
las dar nėra išspręstas. Numato
ma, kad Jungtinės Tautos turės 
išspręsti sunkius 8 klausimus, ta 
čiau nėra vilties, kad į tas mįsles 
bus surasti atsakymai. Didelė

matytų 8 klausimų yra tiesiogi
niai kaltinimai JAV sekretoriui 
Dulles dėl jo atokaus laikymosi 
nuo Paryžiaus ir Londono pro
jektų. Visi Suezo klausimai tu
rės būti išrišti rytoj, kada Jung
tinėse Tautose prasidės tuo rei
kalu debatai.

Vargšas paliko 

tūkstančius

• Chicagos priemiesty, Grays- 
lake, sunkvežimio ratai pervažia- 

Orld Series 1 vo 19 mėensių mergaitę, Karen 
j Wahl. Tačiau, mergaitė liko svei-
ka ir nesužeista. Ant jos kūno 
matėsi sunkvežimio padangų žy
mės ir akmenukų ženklai. Jokių 
kitų sužeidimų nebuvo.

Gydytojai ligoninės, į kurią 
mergaitė nuvežta, stebėjosi, kad 
ji liko nesužeista. Mergaitės mo
tina, Jeanne Wahl, matė kai 
sunkvežimio ratai pervažiavo jos 
dukters kiįną ir manė, kad ji 
sutriuškinta. Nubėgus pas mer
gaitę, rado ją verkiančią, bet 
sveiką. *

• Saaro krašto kabinetas pa
tvirtino yokietijos ir Prancūzi
jos susitarimą, kad Saaras grįž
ta prie Bonnos respublikos nuo 
sausio 1 d.

• Paleistas iš raudonųjų Kini
jos filipinietis A. Duran, teigia, 
kad Shanchajuje yra kalinami 26 
amerikiečiai.

- A —

Skraidė peržemai
VAN NUYS, Calif. — Rytoj 

teisiamas aktorius Steve Coch- 
ran, už tai, kad privačiu lėktuvu; 
nerūpestingai skraidė labai že
mai, vos nesiekdamas namų sto
gų, San Fernando Valley mieste.

Suimti dėl šnipinėjimo
HELSINKIS, Suomija, spalio 

3. — Dar du asmenys suomių 
kriminalinės policijos buvo su-i 
imti įtariami šnipinėjimu sveti-] 
mos valstybės naudai.

• Vėl „priimtas“ į komunistų\ 
partiją. Bulgarijoje 1949 m. bu
vo pakartas komunistų partijos 
sekretorius ir ministeris pirm. 
pavaduotojas Rostovas. Dabar 
jis išteisintas ir atgal į partiją 
„priimtas“.

• William J. Brennan paskir
tas JAV Augščiausio teismo tei
sėju.

• Formozoje, Taipei mieste 
gaisras sunaikino už 300,000 dol. 
turto.

• Gen. Franciseo Franko pa
minėjo savo režimo 20 metų su
kaktį. Yra spėliojimų, kad jis 
manąs įvesti didelių pakeitimų 
Ispanijos vyriausybės sistemoje.

• JAV Augščiausio teismo tei
sėjas WilVam O. Douglas pareiš
kė, kad Jungtinės Amerikos Vals 
tybės turėtų pripažinti komunis
tinę Kiniją.

• Trys maskuoti banditai Buf- 
falo mieste apiplėšė banką iš
nešdami $30,000.
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Ar satelitas gali būti 
nepriklausomu

WASHINGTONAS, spalio 3. — Jugoslavijos diktatorius šio
mis dienomis yra pakviestas į Sovietų Sąjungą tartis dėl naujos 
kominformo organizacijos. Senesnioji kominformo organizacija 
buvo paleista praeitais metais.

Jugoslavijos ir Rusijos pasi-
kalbėjimai prasidėjo netikėtu 
Chruščevo vizitu Titui praeitą 
savaitę, o dabartinis Tito lanky
masis Krime jau yra vadinamas 
net dramatišku. Mat aiškėja, kad 
Sovietai nori sau susigrąžinti vi
sišką Tito paklusnybę.

Veiksmingas perspėjimas
Valstybės sekretorius Dulles 

šios kelionės proga padarė viešą 
perspėjimą Titui, kad preziden
tas dar šį mėnesį padarys spren
dimą ar duoti Titui paskolą ar 
ne. Ta proga jis priminė Titui, 
kad praeitų metų pasikalbėjime 
Titas jam yra pareiškęs nuomo
nę. j°g satelitai turėtų būti ne
priklausomi nuo Maskvos kon
trolės.

Eisenhoweris norėjo atidėti jungą, ši kelionė esą siejama su 
Tito paskolos sprendimą po rin- ( vidurinių Rytų klausimu ir Suė
jimų. Mat kongresas prieš iš- zo kanalo krize.
siskirstydamas, nutarė pavesti 
galutinį žodį prezidentui: ar
Amerika turi duoti ekonominę ir 
militarinę paramą Titui. Prezi
dentas šį lemtingą sprendimą no 
rėjo daryti tik po rinkimų, bet 
pasak Dulles, jis jį darys dabar. 

Satelitas ir nepriklausomybė
Sakoma, kad Tito — Chrušče

vo konferencija yra dramatiška 
ne tik Titui, bet ir Sovietų Są
jungai. Mat Sovietai nebesuval
do savo europinių satelitų. Tito 
pavyzdys yra labai blogai juos 
paveikęs. Tai paaiškėjo iš Poz
nanės įvykių. Sovietai prašo Tito 
padėti jiems susitvarkyti su ki
tais Europos satelitais duodant 
gerą pavyzdį ir grįžtant į naują 
laisvesniais pagrindais organi-

Kipro salos

riaušių balansas

NICOSIA, Kipras, spalio 3. — 
Jau 205 asmenys žuvo ir 799 bu
vo sužeisti nuo neramumų pra
džios Kipro saloje, kurie prasi
dėjo prieš 18 mėn. 166 asmenys 
buvo užmušti teroristinės EOKA 
grupės, 21 buvo užmušti britų 
trupių. 8 kipriečiai buvo pakarti, 
6 kipriečiai žuvo graikų — turkų 
susirėmimuose ir 4 kipriečiai žu
vo nuo sprogimo jų pačių bom
bos. 61 iš užmuštųjų buvo britai, 
52 iš jų buvo tarnybos žmonės, iš 
jų 2 moterys. Paskutiniai 6 mėn. 
buvo blogiausi, nes per juos žuvo 
134 žmonės. Iš 799 sužeistųjų 
363 buvo britai, kariai, 36 britai 
civiliai, 400 kipriečių ir 28 tur
kai. Virš 500 Kipro salos įtakin
gų asmenų, kaip kunigų, advo
katų, mokytojų, biznierių, stu
dentų laikomi kalėjimuose.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Pakistane, kaip Kabul radijo praneša, buvo žemės drebėji

mas vietomis palietęs ir A fganistaną.
— Šiandien Chicago je žemės ūkio sekretorius Benson, ketum 

JAV senatoriai ir žurnalistas Victor Riešei kalbės 38 Illinois Pre
kybos Rūmų suvažiavime Sheraton viešbuty. Benson palies kon
krečius faktus dėl dabartinės farmų situacijos ir žum. Riešei kal
bės apie raketervus darbo unijose. Kaip žinome, Riešei po atakos 
sieros rūgštimi paliko aklas.

— Liberijos prezidentas Tubman vakar atvyko į Prancūziją 
5-kių dienų oficialiam vizitui.

— Antituberkuliozės skiepų ekspertai iš 39 tautų vakar pra
dėjo suvažiavimą Šveicarijoj, Gcnevos mieste. JAValstybes atsto
vauja prof. Aronson irdr. Rosenthal.

— jOO Pabst Blue Ribbon darbininkų grįžo po j d. streiko į 
darbą Peoria, IU., įmonėj.

— Charlestono oro bazėj, S. C., nukrito JAV lėktuvas atskri
dęs iš Bermudos. 3 iš 10 vyrų įgulos žuvo.
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zuojamą kominformą. Manoma, 
kar kartu su iTtu posėdžiauja ir 
kiti satelitai.

Iki šiol nėra žinių, kad Titas 
būtų sutikęs su Kruščevo prašy
mais. Sakoma kad jo atsakymas 
yra negatyvus, arba bent nepil
nas.

Londone tačiau spėliojama, 
kad Jugoslavija įsijungs bent į 
patariamojo pobūdžio Europos 
komunistinių partijų organizaci
ja

Washingtone vyrauja nuomo
nė, kad Tito linksta į Sovietų 
bloką. Tuo tarpu Maskvos radi
jas praneša, kad Rusija ir Jugo
slavija dabar daugiau susiglau- 
dino. Tai pirmas pranešimas po 
to, kaip Tito išvyko į Sovietų Są-

Nukrito sprausroinis 

lėktuvas

ROCKLAND, Mass. — Nukri- 
tus sprausminiam lėktuvui žuvo 
lt. Donald R. Good. Lėktuvas nu
krito į paukščių farmą ir jam 
nukritus lakūnas dar buvo gy
vas. Trys vyrai jį bandė išlais
vinti, tačiau nepajėgė. Lakūnas 
jiems mostelėjo ranka, kad jie 
bėgtų šalin, nes gali lėktuvas už
sidegti, kas tuoj ir įvyko ir la
kūnas žuvo liepsnose.

Janet Marshall, 19 m., yra pirmo
ji mergaite sprausminio lėktuvo 
pilotė kadete, baigusi George Wa- 
shington universitetą. Čia ji maty
ti kovos lėktuve Andrews oro jė
gų bazėje, Md. (INS)
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WENRA&' IS DRAUGAS CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, spalio 4, 1956

t formuos korespondentė E. Ma- 
rijošiūtė. Dar pirmininkei nespė 
jus paprašyti bendradarbiavi
mo, savanoriškai visi pasižadė-

Kaip gilinsimės į šių metų 
studijinę temų: diskusiniais bū
reliais, referatais ar paskaitinin 
kais? Nutarta pamėginti visus

jo būti geru "vežimu” — tokiu, būdus ir pasilikti prie to, kuris 
j kuris ne tik pats važiuoja, bet draugovei geriausiai tiks.
dar ir traukiančius pastumia.
Pirmininkei beliko tik padėkoti 
už pasitikėjimą ir išreikšti nu
sistebėjimą.

Triukšmingiausioji dalis pra
dėta kavute, tęsta iš stovyklos 
atsivežtais juokais, dainomis, 

L'ukelia j o psi.)

MOVI NŪ
A. BENIULIS atlieka jvairiut 
perkraustymua ir pervežimus 
ii tolimų ir artimų atstumų.

TeL BĮ. 7-7073 urbsi 

PR 8-9842

TELEVIZIJOS
ir Radis Aparatų Taisymas

Sąžiningas ir garantuotai darbas 
M. RIMKUS, 4517 S. Satryer Sk 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-8037

DR. j. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
Ofiso tel. REiiance 5-4410 

Rezid. telef. GHovehUl O-O6I7
valandos: 1—3 p. in. 6—S p. m.

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

Ateitininkai, j ALRKF jubilėjinį kongresą!
Spalio mėn. 12 — 14 dienos j je numatyta prof. B. Vitkaus 

Amerikos lietuvių katalikų gy-! paskaita “Ateitininkų veikla šių 
venime nėra eilinės. Tomis die- dienų sąlygose”. Po to bus

CHICAGOS LIETUVIU CHORA5

"PIRMYN"
VAIDINA JOHANN STRAUSS’O

ČIGONU BARONĄ
TRIJŲ, VEIKSMU KOMIŠKA, OPERA,

nomis visos Amerikos lietuvių 
katalikų atstovai suvažiuos į 
Bostoną, į ALRKF auksinio ju- 
bilėjaus kongresą. Per 50 me
tų A. L. R. K. Federacija vado- • 
vavo visam katalikiškam lietu
vių judėjimui šiame krašte. Čia 
nėra galimybės išskaičiuoti tuos1

svarstomi būtiniausi šių dienų: 
veiklos uždaviniai.

Ateitininkų Federacijos Val
dyba ragina visus ateitininkus 
ko gausiau šiame suvažiavime 
dalyvauti. Ne vien rytinio JAV 
pakraščio ateitininkai turėtų Ja
me dalyvauti, bet ir iš tolimes-didelius darbus, kuriuos yra . , .

atlikusi organizacijos vadovybė. n,ų vletov,') ĮteRminkiški v.onc
tai prašomi bent savo atstovus 
atsiųsti.

Iki malonaus pasimatymo 
Bostone!

Ateitininkų Federacijos V-ba

nuoširdžiai remiama visos kata
likiškosios Amerikos lietuvių vi
suomenės. Jau vien tas faktas, 
kad ALRKF rūpesčiu per tą 
laikotarpį yra yra sutelkta įvai
riems Lietuvos ir lietuvių gel
bėjimo reikalams apie milionas , 
dolerių, verčia mus nulenkti gal 
vas prieš ano meto didžiuosius , 
patriotus lietuvius, kurie tą or- .
ganizaciją sukūrė, jai vadova- tal)ti rimta konkurent 
vo ir tokias dideles aukas SU-įS^unSos veikliausioms draugo-
dėjo. Mums, tik prięš keletą l 
metų atsiradusiems šiame kraš- Rugsėjo 23 d. draugovė, pa
te, yra daug ko pasimokyti iš , didėjusi 7 nariais, susirinko pra

NUO BOSTONO ...
Sprendžiant iš pirmo metų 

susirinki/no, Bostono stud. at- 
kų draugovė šiais metais gali 

mūsų
jos veikliausioms dr,

vėms.

Tel. ofiso HE 4-6099, rez. l’ll 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 Ir G—-9 

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IK 

GERKLES LIGOS 
Pritaiko akinius —

6322 So. Western Aveniu 
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
rak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3321*
Rea telef. VVAlbroufc 5-&O76

DR IRENA KURAS
(Gydytoja ir OhlmagS) 

KCDIKIV IK VAIKŲ LIGŲ
81‘ECIALIbTC

71M South Westem Avenoa
(lfEDICAL BUILDING) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v, p. p. šeitad. 11 
vai. ryto Iki 8 vai. poi Jot.

Ofice tel. RE. 7-il68
Rea tel. WAlbrook 5-3768

Ofiso tel. OLiffside 4-2890 
Rezidencijos: LAfajette 3-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Vai.-, nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 Iki 6 vai., itakyr. sek.

senųjų imigrantų, o neretai ir 
gėdingai nurausti, kad mes ne 
visada pajėgiame parodyti tiek 
nuoširdaus patriotizmo nei su
dėti reikiamų aukų/ būtiniau- 
siems organizaciniams 
lams.

dėti darbą. Vasara oficialiai už
baigta pranešimu apie stovyk
lą, kuri skaitė D. Kuodytė ir 
papildė visi. stovykloje dalyva
vę. Kalbėjo buvęs draugovės 

reika- pfrm. A. Keblinskas; kun. A.

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

Sokolų salėje - 2339 So. Kedzie Avė.
Vaidina: ALGIRDAS BRAZIS. ONUKS STEPHENS. JUO
ZAS LAtJRUŠIONlS, KRISTINA AUKŠTKALNIS, DR. L. 
SVENČISKAS, IRENE KELEDINSKAS, PETRONĖLE MIL-Kontautas kreipėsi į susirinku

sius, kviesdamas ko gausiausiai LERIENĖ, JONAS DAMBROS ir kiti.
Ateitininkų Federacijos Vai-; dalyvauti ALRKF’jubilėjiniame i Režisuoja — Dirigentas K. STEPONAVIČIUS 

dyba payedėASS Bostono sky-j kongrese spalio 12 — 1< d. d. nf5nEnrenj=ni=nj-n|F,nFonr=n[73
riui seimo proga suorganizuoti Rinkimai praėjo tradicine
platesnio masto moksleivių, stu-! tvarka: siūlyta daug kandida- _ — _ ——
dentų ir sendraugių ateitininkų tų, atsisakinėta, prašinėta ir rz 
suvažiavimą, o kartu ir bendrus i pagaliau sutikta. Po linksmų ' 
pasitarimus , su Lietuvos -Vy- Į-pusvalandžio turėjome ir val- 
čiais. ASS Bostono skyrius la- dybą, ir korespondentę. Bosto- 
bai uoliai ėmėsi darbo ir paruo- no “vežimą” trauks pirmininkė 
šė tokiam suvažiavimui progra- A. Vasaitytė, visas aukas Bos- 
mą, kuri numatyta penktadienį, tono stud. at-kams šelpti gali- 
spalio 12 d., 7 vai. vak. Shera- ma siųsti iždininkei D. Kuody- 
ton Plaza Hotel, Boston, Mass. tei, pakvietimus į metinę šven- 
Tame pačiame viešbutyje vyks tę išrašys sekretorius S. Leimo- 
ir visa kita ALRKF kongreso nas, o apie draugovės atliktus 
programa. Ateitininkų posėdy- ir neatliktus darbus pasaulį in-

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimų. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 0-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. ir 
Seš’ad.

Kės. tel. GFtbvehlll 6-5603

DR. YL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenoa 
(Kampas 47-tos ir Damen Are.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. rak. 

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

Telef. ofiso IiAfayette 3-0048
Rez.: YVAlbrook 5-3048 _

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Weaten Aveaaa 
Obicago 29, UI, 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas RF.pubLic 7-4900

Rezidencija: GHovehUl 8-81tl

TeL ofiso Y4. 7-6557, rez. RE. 7-4990

DR. FRANK C. KWINN
< K VILČINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 Weat 47th Streal

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

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 Nortb YVacker Drive 

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

Tel. CEntral 0-2204 
5002 YVcst lOth Str., Cicero 

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

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

J

sm m®

r(.lea;ier 
and Tonis

liūs Hoover’s fainoug 
cleuiiing ai litui... it htcals 
as it sareps us it clcans,
<>n a cusliion of air.

Clraning Toni* ina’.e it the liest 2-in-l clraning 
ronibiuatioii nionry ran Imv.
At this heiiieiiibiiis ?nvi<ig lliry v.ou't lašt long, su stop 
in nnv. aini oiilci jum <le lute Iloover at —

A R B E T’ S 3 GREAT STORES
1746 W. 471h ST., Virginia 7-3377 

II441 S. MICHIGAN, WAterfall 8-2505 
2442 W. 47th ST., Virginia 7-0700

Tel. ofiso PItospect 0-2240
l’itospcct 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
gydytojas ir chirurgas

SPEO. CHIRURGIJOS LIGOS 
6700 S. Woo<l Street

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

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJA IR CHIRUBG1 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1053 W. 103 St., Beverly Hllls 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
Išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PTOlmaa 5-6700 
Buto — BEverly 8-3946

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOM 

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

Priima pagal susitarimą

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

SI’EO. MOTERŲ LIGOS
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 0-6577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antri, 

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

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6266 South Western Avaau
VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak, 

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta 

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6- 

Šeštadieniais 1—4 v.
S—8 v. vak

P- P-

BUDRIK’S FURNITURE
3241 South Halsted Street

44 METŲ SUKAKTUVIŲ
I Š P AR D A VI MA S

SUTAUPYKITE NUO 30% IKI 70%
ANT VISIŠKAI NAUJŲ BALDŲ 2 .

Miegamųjų Setai, Saliono Setai, Kėdės,
Kilimai, Teletizijos, Kailio, Hi-Fi,
Fonografai, šaldytuvai, Skalbimo Mašinos,
Siuvimo Mašinos, Virimo pečiai, Geso šildytuvai, 
Alyvos Boileriai, Deimantai, Laikrodžiai, Brangenybės, 
Garsių Patikimų Firmų.
2 gab. Kroehler Saliono Setas — buto $189 —
2 gab. Pulman Saliono Setas — buv o $469 —
2 gab. Padalinamas —
2 gab. Saliono Setas — 
Sleep-o-betl Sleepmakers — 
Sealy Sofa Lotinge — 
Contoure Leatherette Kėdė 
General Electric Automat.

buvo $139 
buvo $129

buvo $189 <.
buvo $239

buvo $89
Pečius buvo — $400

už $99 
už $259 
už $69

$69 
$99

— už $139
— už $39

— už $200
— už $149
— už $110

uz
už

Lniversal Virimo Pečius 36 inčų buvo $260
Virimo Pečiuj 36 inčų — buvo $200
General Electric Automatiška Skalbimo Mašina — *

buvo — $275 — už $169 
Maytag Skalbimo Mašina sumažinta — už $98
Siuvimo mašina buvo — $69 — už $39
Siuvimo Mašina C'onsole — buvo $169 — už $89
General Electric Šaldytuvai buvo — $239 dabar -— $169
General Electric (Jpside dovvn Freezer —

buvo — $549 — už $345
Admiral Freezer Upright buvo — $269 — už $168
General Electric 2 durų 12 kūb. pėdų šaldytuvas

buvo $199 — dabar — už $249 
Alyvos šildymo pečiai 4 kambariam buvo $125 — už $69 
Elektriniai šildytuvai su Ventiliatorium buvo $65 — už $29 
3 Bėgių Elektriniai Fonografai buvo — $29 — už $19
Zenith Hi. Fi. Mahagony Automatiškas Fonografas

A. M. ir F. M. Kadio Coinbination buvo $325 — už $165 
Aptrauktos Supamosios Kėdės buvo — $59 už $29
Vidujinių Springsų Matrasai buvo — $59 — už $29
Bcd Spring ir Innerspring Matrasai buvo — $49 — $29
9, 12 Linolcumai su apvadais buvo — $9 — už $5
9x12 Vilnos paviršiaus Kilimai buvo — $29 ------ už $16
6x9 Kilimai buvo — $20 * — už $9
Vonios Kilimėliai ŲShag Rug) 2 gab. buvo — $3.50 — už $1 
27x50 Kilimai buvo — $4 — už $2
3 gab. Miegaifiasis Setas Blonde buvo — $189 — už $89
4 gab. Miegamasis Setas Blonde buvo — $289 — už $169

gab. French L. 16 Natūrai Walnut buvo $1150 — už $199 
Cordovan, Trigubas Dresseris buvo — $498 — už $245
gab. Dinette Setas, Regular, buvo — $89 — už $49
gab. Plastikos Paviršium Dinette Setas

buvo — $69 — už $39 
gab. Dinette Setus buvo — $119 — už $79
gab. Valgomojo Kambario Setas Walnut

buvo — $250 — už $89

Lengviausi išmokėjimai

JOS. F. BUORIK FURNITURE, INC.
3241 South Halsted Street

Atdara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:3(1 vai.

4
4

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 3r4 ir .nuo 6-8:80 v. 
?&k. Šeštadieniais nuo 2 ‘ iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal • šit tarti 
Ofiso tei. Virginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8344 
Tel. ofiso VI 7-0600, rez. RE 7-6867

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Californla Ava. 

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

Ofiso tuef. YArds 7-1166
Rezidencijos — STcwart 3-4611

DR. J.. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
'.kampas Halsted ir 86-ta gatvS) 

VAL. 1-—-4 ir 6:30—-8:80 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

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

Dr. Aiexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

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

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4S53 S. Wbipple Street
(Arti Archer Avė.)

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

LAfayctte 3- 1949 
Namų — CEdarcrest 3-7 786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

i Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 
I 1—S vai. vak.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarime 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. RepubUo 7-8818.

Tel. ofiso PR. 6-8838, rez. RE. 7-8199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ. 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2000 We«t 63rd Street

VAL. kasdien „nuo 2—4 p. p. Ir 7:80 
ir šešt. uždarytaIki 9 vai.

ikii .n 
Trefc lad.

Telefonas GRovehllt 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKI V LIGŲ SPECI AUST.

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

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 West ‘Marąuette Rd.

Telefonas REllance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
S925 West 59th Street 

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

Tuk ofiso ir buto Gl.ymplo 3-4188
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
4938 W. 15th SU Cicero 

Kasdien 1—I v. ir 6—8 v. vakare.
Išskyrus trečiadienius

Batas 1526 No. 48tb Ava. 
•eštadlcnlata 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 1-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
tfak pirm., antr., ketvlrt. 6-4:86 v. 

"•A/MnHIpnl 4ilr aniattArTVM

dim. Draugą!

Ofiso telefonas — Blshop 7-3836
DR. AL. RA6KUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

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

Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublio 7-2230
SPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

▼AL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:oO—8:00. 
Svšt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. ir 
kit,u laiku susitarus telefonu.

TeL ofiso PRospect 6-9400
Rezid. Pltospect 6-6406

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlotš)

GYDYTOJA IR CHIRURG1 
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. j. VAITAITIS
GYDYOOJAS ER CHIRURGAI 

1407 So. 49th Ct. Cicero
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 5-4 

vak. šeštadieniais 10-3,
Trečiad. uždaryta 

Ofiso ir buto tel. OLymplo 3-1881

Tei. ofiso VIctory 2-1681
Rez. VIctory i-3741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

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

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

Tel. ofLso PIt. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

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

keičia stiklus Ir rCmna.
4466 So. California Avė., Ohicagt 

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

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

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

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

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-4658 
Rezid. 6600 S. Arteslan Ava 

VAL. 11 v. r. Iki 8 p p.; 6—t V. V,

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAM

Viri 38 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1823 
P-Įtaiko akinius. 
Kreivas akla 

UHalao
Ofisas Ir akinių dirbtu tP 
756 VV’eot S5th Street 

Vai nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 4, tr«->
filad nun 1(1-12, penktadieni 16-1 18 
šeštadieniais t 0-2 vai popiet

TeL ofiso VA 7-4787, rea. PR 6-18So

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 8. Ashland Ava. (k am b. 811)
Vai. nuo 2—4 tr 6—8; trečiad., šeš 
tad. ir sekmad. tik pagal sutarti. 

Jeigu neatsilieps viršmlnSti telefonai
šaukite MIdaay 3-0001

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų Įtempimų, kuris 

yia priežastis galvos skaudšjimo hel 
svaigiino ir skaudančių aklų karičlo. 
Atitaisau trumparegystę Ir tollregys- 
tę. Prirenki! teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyds kreipiama 
i mokyklos valkus.

4712 South Ashland A venas 
Tel. YArds 7-1873 

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:86 
Iki 6 vai. Sekm. Ir treč. uždara.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protezlatae 

Aparatal-Protezal, Med. ban
dažai. Npec. pagalba kojom

(Arch Nupporte) tr 6X
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
DRTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 

3850 W. 63r<l St. Chlcago 38, IU. 
Tel. PRospect 6-5084.

2334 H.

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

Oakley Ava., Ghleago 8, IU. Tat Virginia 7-68411 7-8841
Bntered M fUoond-Class Matter March 81. 1916, at Ckioago. luinais 

, Under ths Aet of Maroh 8. 1876.

Member of ttae Cathollc Press Asa’n 
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by ths
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BUB8CRJPTION RATE8 
88.00 per year outalde of Chloago 
89.00 per year tn Cbloago A Olaeso 
88.00 per year ln Canada

PRKNTiM KRATA: M "tams U metų 4 min. 1 man.
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ntslenyje 811.66 88.86 88.66 71 66
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saugo. juos gtųžina Ūk 14 anksto susitarus. Redakalja ui 
neatsako, ■kalkinių kainos prislunOlamoe gavus
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VILNIAUS KLAUSIMAS

Praeiti# laikų atsiminimai

Beveik per dvidešimt metų lietuviai Nepriklaipomoje Lietu
voje ir visame laisvame pasaulyje spalio pradžioje stipriau atsi
mindavo Vilniaus reikalus. Spalio 9 d. Lietuvoje buvo sustabdo
mas vidurdieny judėjimas protestui prieš lenkų okupaciją. Patys 
V ilniaus krašto lietuviai per tą laiką pakėlė nelengvą okupacijos 
jungą ir yra davę dabar mažai beatsimenaraų gražaus idealizmo ir 
kilnios Lietuvos meilės pavyzdžių.

Nuo 1939 m. politinė padėtis Europos rytuose pasikeitė. Su 
prasidėjusiu antruoju pasauliniu karu subyrėjo perdėtai išpūsta 
buvusi Lenkijos valstybė ir Vilnius grįžo prie Lietuvos. Pati gi 
Lietuva greitai pateko į kaimynų žiaurią okupaciją ir joje tebėra.
Nuo 1939 m. Vilnius yra išgyvenęs gal dar didesnius pasikeitimus, 
negu visa Lietuva. Ir to miesto gyventojų sudėtis turbūt yra di
desne dalimi pasikeitusi. Koks procentas šiandien ten yra lietuvių, 
sunku nustatyti, bet yra pagrindo manyti, kad nėra labai mažas, 
nes šiaip ar taip okupantas laiko Vilnių Lietuvos sostine ir ten 
esančiose valdžios bei pramonės ir prekybos, mokslo įstaigose bus 
nemažai lietuvių. Rusų procentas, be abejo, taip pat bus nemažas.
Ne nuo pačių lietuvių pareina šiandien visos Lietuvos, taigi ir Vil
niaus likimas.

Mums šiandien, esantiems šiapus geležinės uždangos, nebeten
ka specialiai minėti anų liūdnų spalio dienų. Tačiau, atsimindami 
anas dienas, turime kiek pajėgiame budėti ir domėtis pasaulio 
įvykių raida bei būti pasirengę, kritiškesnei valandai atėjus, atsta
tyti savo krašto nepriklausomybę jos etnografinėse sienose su 
sostine Vilniuje. Du didieji mūsų kaimynai — rusai ir vokiečiai, 
atrodo, visada rems mus Vilniaus reikale, tačiau atsistačiusioji 
laisvoji Lenkija bus žymiai sunkiau tuo klausimu sukalbama, kaip 
lygiai sunku yra šiandien susikalbėti tuo klausimu su laisvame 
pasaulyje esančiais lenkais.

Vienas ryškiausių tam pavyzdžių yra boątoniškių lietuvių mė
ginimas sueiti į artimesnį kontaktą su lenkais ir mėginti liesti te
ritorinius klausimus. Pradžioje kiek padraugauta, o dabar jau 
kuris laikas, matyt, abi pusės neberodo tam didesnio intereso, nes, 
nesurasta nuoširdesnio bendradarbiavimo pagrindo. Mes su len
kais šiandien esame panašioje situacijoje ir be jokios abejonės 
turime dalyvauti su jais bendroje kovoje prieš bendrą okupantą iš 
rytų. Taip pat turime siekti nuoširdesnio santykių išlyginimo ir 
psichologinio lūžio. Tačiau tas lūžis neateina taip lengvai. Anie
dvidešimt pikto sugyvenimo metų padėjo nepriklausomu gyveni- itybės^rTnk* .part.* pasidadinti 
mu gyvenusiai Lietuvos daliai eliminuoti lenkybės įtaką ir išnai
kinti unijos laikų palikimą. Apie tai, berods, ir lenkai daugiau ne
begalvoja. Būtų gera, kad teritoriniai ginčai taip pat nebenuody- 
tų mūsų santykių su pietų kaimynu. Tačiau savo teritoriją juk 
labai tvirtai ginsime ir tam neturime palikti jokių abejonių. Gal 
federalinės idėjos kiek padės sušvelninti teritorinius ginčus Euro
poje ir gal ir mes galėsime gerai sugyventi su lenkais. Štai juk 
vokiečiai ir prancūzai taikiu būdu išsprendė tiek sunkumų prida
riusį Saaro klausimą. Dieve duok, kad ir mums taip sektųsi su 
lenkais likviduoti draugystę trukdančius faktorius.

Pulk. K. Škirpos reveliacijos
Dabar, praėjus jau septyniolikai metų nuo anų įvykių, buvęs 

mūsų valstybės pasiuntinys Berlyne pulk. K. Škirpa kiekviena pa
sitaikančia proga atsimena aną momentą ir kritikuoja to meto 
mūsų valdžios laikyseną Vilniaus klausimu. Prieš kiek laiko mūsų 
minėtas asmuo šių eilučių autoriaus dabar gyvenamam mieste tam 
skyrė net visą birželio įvykių minėjimo kalbą, gana smulkiai dės
tydamas atsiminimus ir savo ano meto žygius. Manyčiau, kad 
šiandien tai nėra jau taip aktualu tuos klausimus nagrinėti. Įvy
kiai yra nuriedėję.daug 4wliau ir šiandien aišku, kad mūsų intere
sams vargu būtų buvę pasitarnauta,,'jeigu būtų, priimta pasiuntinio^
Berlyne propozicija ir žygiuota į Vilnių t Lenkijos valstybės agoni
jos momentu. Vistiek sunku būtų buvę toliau laikytis neutraliai 
nacinės Vokietijos atžvilgiu ir kažin, ar nebūtume patekę į Slova
kijos padėtį. Žinoma, kiekvienas asmuo turi teisę skelbti atsimi
nimus ir savo nuomones, tačiau tai ir turi būti atsiminimai, nejun
giami su dabarties aktualijomis.

K. Mockus

KO REIKIA, KAD DEMOKRATAI 
LAIMĖTŲ

VYTAUTAS VARDYS

Demokratams laimėti rinki
mus šiemet bus runku, nors ir 
įmanoma.

Stevensonas ir Kefauveris ke
liauja po Ameriką, rinkdami bal
sus. Balsų surinkti jiems reikės 
tikrai daug, kad įveikus Eisen- 
howerį ir Nixoną. Prieš keturis 
metus Stevensonas buvo gavęs 
27,314992 balsus arba apie 6, 
600,000 balsų mažiau nei Eisen- 
howeris. Tada Stevensonas lai
mėjo tik devynias valstybes su 
89 balsais, kai tuo tarpu Eisen- 
howeriui kliuvo visos likusios 
valstybės su 442 rinkiminiais 
balsais. Atrodo, jog nėra abejo
nės, kad Eisenhoweris šiuo me-

se balsuoja už respublikonų ir daro. Tuo tikslu jie žada ap-i lietį, kad valdžią reikia gražinti 
kandidatus. Tačiau dabartiniu I keliauti kone kiekvieną miestelį jų partijai, 
metu žemės ūkio produktų kai
nos, lyginant su pavasario kai
nomis, pakilo 10'/ ir dar rodo 
tendencijos kilti. Gi farmerių

JAV, spausdami milionus rankų1 --------

įtikindami" kiekvieną atskirą pi- t Runkite dien. Draugą!
Illinois, Pennsylvania, Ohio ir pajamos jjdėja, Eisenhoweriui 
Michigan valstybes, kurios> duo j pradedant vykdyti žemės banko 

primokėjimus. Karmų valstybė-tų 147 balsus, t. y. daugiau ne
gu reikia. Tačiau šiose valsty
bėse yra stiprus ir ūkininkų 
elementas ir neaišku dar kaip 
tos valstybės balsuos. Senato
riaus Kennedy nominavimas bū 
tų demokratams labai padėjęs 
šiose valstybėse, o taip pat pa

se labai popularus yra Kefauve
ris. Jis ir buvo nominuotas į 
viceprezidentus tom valstybėm | 
jį palaikant demokratų konven- į 

cijoje. Kennedy beveik jau tik- j 
rą nominaciją sustabdė farme-1 
riai. Ar Kefauveris įveiks Ei-

eibėjęs atgauti iš respubliko- į senhowerio asmeninį žavumą ir
nų Naujosios Anglijos Valsty 
bes: Mass., Rhode Island ir ki
tas. Ar Kefauveriui, nors jį ir 
palaikė darbininkų vadas Reu- 
ther, pasiseks miestų rinkikus 
patraukti, tebėra klausimas. 
CIO-AEL vadovybė paskelbė, 
kad rems Stevensoną ir Kefau- 

kad
tu tautoje yra labiau popularus
ir, tiesioginės popularios rinki-j verį. Tačiau tai nereiškia, 
mų sistemos rėmuose, nugalėtų 
Stevensoną. Pastarajam tačiau 
gali padėti netiesioginė, federa
linė Amerikos rinkimų sistema.

Rinkimų sistema

JAV prezidentas renkamas ne 
tiesioginiu būdu. Piliečiai lap
kričio šeštą balsuos už 531 pre
zidento rinkikus, kurie sudaro 
vadinamąją elektorių kolegiją. 
Kiekviena valstybė toje kolegi
joj turi tiek atstovų, kiek ji tu
ri senatorių ir Atstovų Rūmų 
narių. Pav., Wisconsinas turi du 
senatorius ir 10 kongresmanų, 
todėl elektorių kolegijoj turi 
12 atstovų rinkikų. Vienos vals 

ne-

autoritetą, reikia paabejoti.
žodžiu, demokratai šiemet tu 

ri labai stipriai pasitempti, no
rėdami rinkimus laimėti. Tai jie

PASIRINKITE DOVANAS 

TERROJE!

I Čia didelis pasirinkimas vo- darbininkai kurių masės baisa- We{i ir iekoslovak
vo ua E.senhoarer,, Šiemet rems krista, leno ,chinos) ir
demokratus. Didžiųjų miestų ka ,. . ,,x ..... x .. . . .__ keramikos, odinių albumų, pi-talikai ir tautinių mažumų zmo- ... A \nigimų, manikiurimų setų, tau

tiniais raštais pagalvėlių, ta-

MOVIMC

1$ TOLI IR ARTI
NAUJI OJDAU TR0K4I- NAUJAUSI RRAUSTTMO ĮRANKIAI 

tusų Merų patyrimas-pt6us ir spiningas patartinas

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VAILook 5*9209

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

gali. Juos laimi arba viena arba 
kita partija, kitaip tariant, par
tija, kuri gauna vienu balsu 
daugiau už savo oponentą. To
kiu būdu daug balsų partijai 
pražūva tose valstybėse, kurios 
labai nedideliu balsų skirtumu 
laimi visus valstybės elektorius 
-rinkikus. Pačioj rinkikų kolegi
joj reikia 266 balsų prezidentui 
ir
met Stevensonui toji sistema ga 
Ii būti naudinga. Jo problema 
tačiau yra surinkti tuos 266 bal 
sus.

Demokratų partija šiais me
tais yra vieninga. Jeigu Texas 
šiemet nesupasuos dėl ten nau
jai išrinkto gubernatoriaus, ku 
ris 1952 m. palaikė Eisenhowe- 
rį, Stevensonas gautų 128 rin
kikus iš 11 pietiečių, “Dixie” 
valstybių. Jam tada betruktų 
138 balsų. Demokratams kandi
datams vienybė su pietiečiais vi 
sada padeda. Pagrindinė šių me 
tų demokratų problema yra su
organizuoti tuos 138 balsus 
šiauriečių valstybėse. Juos de
mokratai galėtų surinkti," lai
mėdami gyventojų skaičium gau 
singas industrines New Yorko,

nės demokratų kandidatam be 
Kennedy didesnės simpatijos 
bent kol kas nerodo. Demokra
tai tad negali pasitikėti industri 
nėmis valstybėmis, kurias Roose 
veltas tvirtai buvo atvedęs į par 
tijos eiles. Demokratams tad 
turi rūpėti ir rūpi atgauti Ei- 
senhoweriui prarastas tradici
nes demokratų valstybes, kaip 
Montaną ir New Mexico, pa
kraštines — esančias tarp šiau
rės ir pietų valstybių — vals
tybes, kaip Missouri ir Oklaho- 
mą, o svarbiausia, atkariauti iš 
respublikonu žemdirbių sritis, 
kaip Wisconsin, Minnesota, ir 
kt.
Žemdirbių valstijų balsų svarba

kelių ir juostų, iš medžio drož
tų koplytėlių, kryžių ir vyčių.

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

Prekės ir jų katalogai siun
čiami į visus kraštus.

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

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Baltųjų ir juodųjų problema
Negras yra pilietis, kaip ir čiose baltųjų sąlygose, ir svar- 

visi kiti. Moka mokesčius, tar-l biausia gavę tą patį auklėjimą, 
nauja kariuomenėje ir miršta už Į jie būtų toje pačioje moralės ir
JAV mūšyje su priešu, o dis
kriminacija jį persekioja nuo 
lopšelio iki kapo: dar kūdikis, o 
jau pajuokiamas, paaugliui nė
ra vietos mokykloje, užuagęs 
gali balsuoti ir nebalsuoti, fa
brikuose priimamas paskutinių 
ir atleidžiamas pirmuoju. Ser
gančiam sunku patekti į ligoni
nę. Traukiniuose negali važiuo
ti su baltaisiais. Panašiai yra 
restoranuose ir teatruose.

Nuo Lincoino laikų, kada 
1862 m. buvo panaikinta vergi
ja, negrų padėtis šviesėjo, kol 
“Bill of Rights” padarė lygia
teisiais. Pagaliau ir baltųjų są
žinė subrendo, pripažindama 
negrą “pilnu piliečiu”, o ne “pu
siau piliečiu”.

Dabartinis vyriausiojo teismo 
sprendimas, draudžiąs diskrimi
naciją, yra istorinis įvykis. Kai 
kas jį sugretina su Lincoino e- 
mancipacijos proklamacija, ku
ri tarp kitko pripažino negrų 
socialinį ir politinį pribrendi
mą. Rašytojas T. J. La Farge, 
SJ, pastebi: — Negrai yra pajė
gūs, augštos kultūros ir augš- 
tos moralės. Pastatyti tose pa-

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

Universal Savings and Loao Association užtikrina saugu
mą 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. Bus grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitėe:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

Dvylika žemdirbių valstijų tu
ri 153 elektorius ir jų nusista
tymas lapkričio mėnesį gali nu 
lemti rinkimus. Jau pereitą ru
denį ir šį pavasarį buvo kalba- 

į farmų valstybių sukili- 
r mą prieš Eisenhowerj. Tradiciš

kai farmų valstybės yra respub 
likoniškos. Tačiau Rooseveltas 
jas buvo laimėjęs demokratams. 
Nuo 1940 m. jos palaipsniui ė- 
mė grįžti j respublikonų eiles. 
1952 m. visos jau buvo grįžu
sios. Tų valstybių nusistatymą 
tačiau žymiai apsprendžia ūkio 
produktų kainos, kurios 1955 
m. ėmė tiek , kristi, kad buvo 
pradėta kalbėti, jog jos balsuos 
prieš Eisenhovverį ,nors namuo-

iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Telef. RE0oblie 7-6803 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Vbų rūšių namų apšildymo 
statomos įvedimas, perdirbi

mas tr pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas
ATLAS FUEL CO.

A t B t O III
4919 So. Paulina St, 

PRospect 6-7960 
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mokiniais. Tose mokyklose mo
kytojauja 1,900 seserų ir 250 pa 
sauliečių.

Romoje 1836 m. buvo užvesta 
pirmoji kanonizacijos byla neg
ro Martino de Porres, broliuko 
vienuolio domininkono.

T. B. Mikalauskas

inteligencijos augštumoje.
Negrai jau yra įrodę. Štai 

keletas vardų. Booker Washing 
ton yra garsus pedagogas, dr. 
R. Bunch yra diplomatas, No
belio premijos 1950 m. laimėto
jas už taiką, adv. E. Wilkins 
yra darbo ministerijos pasekre- 
torius, R. Wright ir C. Rowan 
yra garsūs novelistai, J. John
son yra žymus žurnalistas ir re
daktorius, kun. O. Howard — ku 
nigų seminarijos rektorius, neg
rė E. Figaro — katalikų akcijos 
veikėja, popiežiaus apdovanota 
medaliu, Nat Cole yra televizi
jos žvaigždė, J. Bland yra po
etas ir kt.

Kaip tolimi yra 1619 m., ka
da Olandijos laivas atvežė pir
muosius negrus vergus! Kiek 
daug kelio padaryta nuo 1852 
m., kada Harriet Becker Stowe 
parašė garsiąją knygą “Uncle 
Tom’s Cabin”!

Iš 15,000,000 negrų Ameriko
je 4i30,000 yra katalikai. Turi 
461 bažnyčią ir 58 kunigus, ki 
ti yra baltieji kunigai, kurie 
juos aprūpina. Be to turi 329 
parapines mokyklas su 75,554

r
NELE MAZALAITE± \Y,l»\',f7

PJŪTIES METAS
_____ ROMANAS

82 tęsinys
— Užmirškim,—minkštai, beveik švelniai atsilie

pė Mykolas, — taip reikėjo, kaip įvyko, iš — sakysim, 
atvirai, aš patenkintas. Ar tu gali mane pavalgydinti?

— Eime, senoji Agota pavaišins, kaip pridera,— 
skubiai pasakė kunigas, — drauge su mama paval
gysim. Kaip seniai nebuvo taip — kad drauge sėstu- 
me už stalo.

— Palauk, — sustabdė Mykolas, — leisk mums 
pasikalbėti vieniems — kitą kartą bus ta šventa, 
drauge visiems, vakarienė. Kai matysiu mamą, tai 
tiktai graudensimės dėl namų, dėl Jono — ne kalba, 
o mano sielą spaudžia daug klausimų.

Kunigas Kazimieras stabtelėjo — Mykolas matė, 
kad truputį susvyravo, tačiau tuojau pasidavė tam ne
tikėtam jausmui, kad šitas nuklydęs, nedoras brolis 
praskleidė dalį savęs, kitokio negu mato visi — ir vil
tis, kad gali padėti tam paklydėliui. Kunigas tarė taip 
pat, kukliai, beveik nedrąsiai, kaip brolis buvo įpra
tęs pažinti jį nuo vaiko:
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INSURED "
- UPTO- / ■L
FEDERRL
SAVINOS
AND LOAN aSS’N

Chartered A Supervtoed 
by tbe U. S. Goverament

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• Įsteigta Cbicagoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karus, 
ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 
savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau
pytą dolerį.

• Augštns dividendus išmokėjo vis&da be per
stojimo.

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

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

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN I

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III. 
Phone VI 7-7747

JOHN J. KAZAHAUSKA8, Pns.

Ofcartored ir 8uperviied by the United States Goverameat
Įstaigos VALANDOS: Kasdien nuo »-tos ryto iki 6 vai. po pietą. Ketvirtadieniais ano 9-tos valandos 
ryto iki 8 vaL vakaro, šeštadienius nuo 0 vaL ryto iki 1 vaL po pietą. Trečiadieniais visai neatidaroma

vienas, — kad tiktai nesumanytų ji. — Jis beveik prie
taringai ima tikėti, kad ji iš anksto, greičiau už jį pa
tį sužino jo ketinimus ir kerta per patį jų centrą.

Bet už durų tesustoja vieno žingsniai, tiktai ko
dėl sustojo? Jis prieina prie durų ir praveria, tai ku
nigas perdaug prisiėmęs į abi rankas daiktų ir dabar 
nerangiai buvo bepradedąs atspausti rankeną.— Koks 
buvo, toks ir liko, — paniekinamai žiūri Mykolas į 
brolį — visada perdaug neša. — Tačiau tuojau mano, 
kad yra gerai, jog kaip tiktai taip.

— Aš — kaip tu — o, broli, brangus — kunigas 
Kazimieras visas buvo pasikeitęs, matė Mykolas, jis 
buvo mažas ir nuolankus, kaip berniukas prie alto
riaus, žiūrintis į kunigą. Dabar reikėjo paimti jį tvir
tai, be atsipeikėjimo, — ir jis vėl kalbėjo, skubiai ir 
karštai, jis jau pakilo ir priėjo arčiau, jis palinko ties 
broHo kėde, — o, kad tikrai būtų burtai, ir kad aš pa
jėgčiau tave užžavėti, — manė jis ir kalbėjo:

— Tai čia jūs galit nuveikti rusus ir bolševikus, 
tai čia jūsų ginklas — tai tikriau jų pačių ginklas, ir 
jų rankoje, tiktai jūs atlaužiate jų pirštus ir tą ginklą 
nusukate į juos. Matai, jie nori sudaryti, ne, palikti 
bažnyčią, bet kad ji būtų ne tokia — a, trumpai, ne vi
suotinė Romos, tiktai Lenkijos, ar Lietuvos, ar na, 
mums svarbu tiktai Lietuvos tautinė katalikų bažny
čia. Jie toleruos, jie net parems tai — ko tu žiūri? 
Koks skirtumas? Tiktai, kad kartas nuo karto pagirsi 
valdžios žygius — juk nebus ko ir peikti, jeigu jie ne
uždarys bažnyčios, aš daugiau tuo tikslu neatvažiuo-— Aš pats atnešiu tau valgyti.

— Kad neįeitų motina, — galvoja Mykolas kol siu, — jis susijuokė; — Ko tu žiūri? Juk tikrumoje,

Dievas gali atskirti maldas, ar ne? Ir kodėl ne taip? 
Kodėl ne lietuviška, visiškai sava bažnyčia? Ką reiškia 
popiežius — ką tau, mažam Lietuvos provincijos para
pijos kunigėliui, kuris gyvenime nematė net kardinolo, 
ką tau reiškia popiežius? Argi ne geriau tiesiog, be 
tarpininkų, susišaukti su Dievu? Iš Lietuvos! Tu gi 
čia juos turėsi savo žinioje, savo parapiečius, katalikus 
ir lietuvius, tu juos išmokinsi išlaikyti išdidžiais, nie
kam nesilenkiančiais, bet ir nešokančiais į akis val
džiai.

Jis tebestovėjo, kai kunigas Kazimieras pradėjo 
keltis — ir jam atrodė, kad jis mato daigą paaugantį 
medžiu, po jo akimis — ir jis atsilenkė atgal. Ar tikrai 
čia Kazys, jo brolis? Jis žiūri netikėdamas, galbūt, jo 
galva sukasi ir jo akys mato nebūtus daiktus — kaip 
gali tas nedidelis žmogelis staiga pasidaryti augštes- 
nis už jį?

— Jeigu aš — kunigo balsas lūžta, bet tiktai pra
džioje, — jeigu aš nebūčiau kunigas, tu neišeitum iš 
čia gyvas. Bėk, bėk, — pakartojo jis garsiai, — bėk!

Kaipgi atsitiko, kad jis išėjo neapsivilkęs, tiktai 
rankoje nešinas savo skrybėlę, apsiaustą ir portfelį? 
Kaip gi jis praėjo koridorium daugiau nepamatęs at
virų durų į ten, kur guli numiręs kunigas? — Kunigai 
nemiršta, — tarė jis sau vieną akimirką, ir kitą pasa
kė: — Jie turi mirti.

(Bus (UuflAU)
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Pagerbtas adv. J. Uvickas
Detroito žymiausių lietuvių rių, šios gražios sukakties pro- 

tarpe turime advokatą ir teisė-j ga, š. m. rugsėjo 22 d. adv. J. 
ją Juozą ?. Uvicką, kuris šiais Uvickui suruošė pagerbimo vaka
metais atšventė 7C-tą gimtadie- rienę. Atsilankė apie 120 žmo-
nį. Jo jaunatviškas veidas, ro-Įnių — senosios kartos veikėjų, 
doma energija, naujos idėjos iri biznierių, daktarų, advokatų bei

organizacijų atstovų. Adv. J. 
Uvickas atvyko su :.mona Pat
ricija, vaikais ir artimaisiais gi
minėmis, kuriuos dalyviams pri 
statė E. Paurazienė. Abu sūnūs 
ir abi dukros yra vedę ir augina 
šeimas — viso aštuonetas anū
kėlių. Vienas sūnus yra advo
katas ir praktikuoja Dės Moi- 
nes mieste, o antrasis yra kino 
vedėju Flinte.

nuolatinė šypsena kalba už tai, 
kad šis žmogus niekad nepa
sens. Jq nueitas gyvenimo ke
lias nuo gimtosios Wilkes Bar
te, Pa., per Omahą iki Detroito 
atžymėtas didelio pasiryžimo ir 
sunkaus darbo atsiektais vai
siais. Būdamas 'vos 12 metų, 
pradėjo dirbti anglių kasyklose 
ir vėliau skerdyklose. Paugęs 
išmoko skardininko amato. Pa
galiau buvo įsigijęs dvi krau-
tuves. Salia sunkaus darbo to- vadovav() DL0C ir.
hmcsni mokslą devynerius me- mininkas Pct..as Medonis. Pir.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Teisė.jo Juozapo P. Vvicko pagerbimas, įvykęs nu sėjo 27 d. Nuotraukoj matome ji stovintį ir priimantį 
komiteto dovani}.

Service savininkas Juozas Yakš 
tys — 5 dol. Be šios aukos jie

niciatyva, norint mūsų jaunimo 
tarpe skatinti visų rūšių litua-

savo biznio vietose rinkliavos nistines apreiškas, skelbiamas
dieną laikė aukų dėžutes. Pir
mųjų aukotojų tarpe matome, 
išskyrus vieną, senuosius atei
vius. Lauksime Balfui aukoju
sių sąrašo ir matysime, kaip

gražiojo skaitymo, deklamavi
mo ir laisvojo kalbėjimo kon
kursas mūsų jaunimui. Yra nu
matytos dvi grupės: 8 — 12 me 
tų amžiaus, kurie varžysis dek-

lietuviškus reikalus remia tie i lamavime ir gražiajame skaity- 
mūsų nauji ateiviai, kurie pra-I me, ir 12 — 18 m. jaunuoliai,- 
dėję biznį laikraščiuose garsi- j ės, kuriems teks savo gabumus 
naši romią lietuviškus reikalus, parodyti deklamavime, graž.

skaityme ir laisvame kalbėjime. 
Konkurso dalyvių registraci-

T K V M P A. I

Vladas Bublys, LRKSA

Pagerbimo vakarienės oficia-

tus tęsė naktinėje mokykloje muoju kalbėjo šio parengimoTris su puse metų studijavo tei- T .,. , , . __ iniciatorius Juozas Ambroze, įs-sę Creighton universitete. Nuo , , , 114. • • . 4.* „ . v. .. . keldamas sukaktuvininko auto-1917 m. iki šių dienų verčiasi ... , ., , .. ,, , . . ritet,ą kitataucį ųtarpe ir jver-advokato praktika ir 2o metus ... . m
. 2 , . _. .i tindamas 10 pagalbą lietuviams,be pertraukos yra teisėju garsia! „ . _ , ...a ,L v,__  ; E. Pauraziene perskaitė gautusme Detroito priemiestyje Gros- sveikinimus iš A. Olio, J. Bačiū-se Pointe, kuris laikomas milio- 
nierių kvartalu. Visuomeninę 
veiklą pradėjo Omahoje. Čia jis Asmeniškai sveikino dr. Siurb 
buvo Šv. Antano parapijos raš- liS) dr. Sakevičius, P. Molis, Ban 
tininku, šv. Antano Draugijos dzienė, M. Sims, J. Balčiūnas, 
pirmininku. Taip pat pirminin- F. Motuzas, M. Šimonis, P. Pa
kavo SLA 87 kuopai, lygiagre- gojus, LB Detroito apylinkės 
čiai dalyvaudamas ir JAV po-, variu — V. Kutkus, DLOC var-, 
litiniame gyvenime, kuri irgi už- du — A. Naruševičius, L. Kat., 
ėmė vadovaujamas vietas. Dau-į Veteranu vardu — Žaliagiris ir 
gelį kartų dalyvavo įvairių or- kiti. Taip pat kalbėjo abu su-į 
ganizaeijų seimuose, lūrauge su j kaktuvininko sūnūs. Kalbas pa1 
kitais veikėjais darė žygius dėl j įvairino dainos, kurioms vado- 
Lietuvos pripažinimo. Jį gal: j vavo J. Valiukas. Pagaliau su- 
pamatyti visuose lietuviškuose Į kaktuvininkui buvo įteikta do- , 
parengimuose, nežiūrint ar tail Vana — portfelis. Adv. J. J. U- 

’būtų Nepriklausomybės šventės j viekas .atsakydamas į sveikini- 
minėjimas, seimo banketas ari mus, pabrėžė, kad jam buvo la- 
parapijos vakarienė. Jis mielujbai malonu šį vakarą praleisti 
noru padeda sutvarkyti lietu- lietuvių tarpe, prisiminė gyveni- 
viškuosius reikalus valdiškose mą ir veiklą Omahos lietuvių 
įstaigose, kadangi jo, žodis yra j tarpe, pastebėjo, kad ten susi- 
autoritetingas. Gimęs ir išau- ‘ rado ir vedė savo gyvenimo 
gęs svetimoje žemėje, jis liko, draugę Patriciją Žukauskaitę,' 
ištikimu savo tautos sūnumi. pasidžiaugė geru lietuvių vardu 

Detroitiečiai, įvertindami jo j tarp kitataučių ir ragino jauni- 
lictuvišką veikla, vadovaujami’ mokytis ir lietuviška! visuo-i 
Juozo Ambrozo ir kitų inicialo- menei duoti -crus Profesionalus, i.
___________________________ Reikia pažymėti, kad adv. J.,

Uvickas savo stambiomis auko-j 
mis yra žinomas ir Chicagai, vi
suomet viena ar,kita auka re-: 
mia lietuviškus parengimus. Jis! 
už nuopelnus Lietuvai yra pado-; 
vanotas D. L. K. Gedimino or
dinu. Stasys Garliauskas;

no, Baltic Melodies ir kitų.

statyme dalyvauja Detroito sim 
foninis orkestras. Dainuoja so
listas Algirdas Brazis. Tai yra 
pirmas šios rūšies pastatymas 
Detroite.

RALFAS IK “PIRMAS 
SKA4MBUTIS’’

Balfo 76 skyr. valdyba, no
rėdama sukelti daugiau lėšų šal 
pos darbui, ruošia vakarą, ku

ris Įvyks š .m.'spalio 14 d. buv. j PI ii.MIKJI BALFO
lietuvių svetainės patalpose. Šįi GERADARIAI
kartą Detroito Dramos Mėgėjų Mūsų biznieriai dar prieš rink 
Sambūris suvaidins trijų veiks- liavos — Tag Day — dieną Bal 
mų komediją “Pirmasis skani- fui įteikė savo asmeniškas au- 
būtis". Tai bus pirmasis šio se-! ka: Kingsbury baro savininkas 
zono spektaklis, kuriam ruošia- Juozas Gruzdaitis — 10 dol. 
masi atsidėjus. Komediją rėži-; John’s baro savininkas Jonas 
šuo ja Z. Arlauskaitė - Mikšie-j Žyrinas — 10 dol., valgomų 
nė. Dekoracijas piešė Algis Ba daiktų krautuvės savininkas Jo

265 kuopos sekretorius, nusipir-Į vykdoma "Neringos” knygy- 
ko naujus namus ir persikėlė, ne' Iniciatoriai prašo užsire

gistruoti iki spalio 7 d. Prieš- 
baigminis konkursas įvyks spa
lio 21 d.ir atrinktųjų grupės pa 
sirodymas bus spalio 27 d. li
teratūros vakaro metu. Kon
kurso komisiją (jos galutinis są 
statas bus paskelbtas kiek vė
liau) sudarys rašytojų, peda
gogų, bendruomenės ir žurnalis
tų atstovai. Be to pirmųjų vie
tų laimėtojams skiriamos įvai
rios vertingos dovanos. Visas 
smulkesnes informacijas galima 
gauti .kasdien "Neringos” kny-

gyventi į 6510 Memorial Avė., 
Dctroit 28, telef. LU-1-3785.

— Vilniaus Krašto Sąjungos 
skyrius š. m. spalio 7 d. 11 vai.
Šv. Antano parapijos bažnyčio
je yra užprašęs šv. mišias už 
žuvusius Vilniaus krašto kovo
tojus ir kankinius.

— šv, Antano parapijos baž
nyčioje trečiadieniais ir penk
tadieniais 7 vai. vakare vyksta 
Rožančiaus mėnesio pamaldos.

— Dan. Bacevičiūtės ir Eng. 
Jankaus sutuoktuvės įvyks š.
m. spalio 6 d. 10 vai. Šv. An- į SYne 
tano parapijos bažnyčioje.

St.G-kas SPAL.I0 DEVINTOSIOS 
MINĖJIMAS

rakauskas.

Šiandien

1 nas Nakas — 5 dol. ir Joe Shell

ĮDOMUS LITUANISTINIS 
KONKURSAS

LB Detroito apyl. valdybos i-

Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungos Detroito skyrius š. m.

(Nukelta į 7 psl.)
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Jeigu pirkti arba parduoti
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
kitės i

ELSEA REALTY A INVĖST 
MENT COMI’ANY

VLADĄ BARAUSKĄ
Telefonai: Į-taigos VA 2-975)0 

Residencijns — TA 6-1366
Ši įmonė yra pati stambiausia M)- 
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patąr 
nauja savo kli,ien*ams.

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA ir CHIRDRGP. 

X-RAY
35)3 W<it Grand Boulcvartl 

tor. Sliady Lane Dctroit 16, Michiga 
Narni} telef. VI 1-7970 

Pirm. aritr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 va 
Treč. ir Įeit. 12-3 vai 

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS 

11420 Steel Avenue 

Dctroit 27, Michigan
Tel. WS. 4-6165 

fi E N ERA L (o N TU A CT< > f t 
Atlieka Įvairius statybos, patatny 

ino ir pertaisymo darbus — staliniu 
kystes cemento, mūrijimo, elektros 
plimibingo, dažymo ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų įrengimai 
paRinvflK4» tr skiepuos*

ALIUKE 1 ĮKYRIAIS 
SUSUilNKUMAS 

Š.. m. spalio 5 d. 7:30 vai. va- j 
kare šv. Antano parapijos mo-j 
kykloje įvyks ALRKF 4 sky
riaus susirinkimas, kuriame bu? Į 
aptarta visa eilė reikalų ir iš
rinkti atstovai į Federacijos; 
kongresą, kuris įvyks Bostone; 
š. m. spalio 12, 13 ir 14 d. d.

Į susirinkimą atsilankant lau
kiama ne tik organizacijų atsto
vų, bet ir paskirų katalikų.

•ORGANIZl k JAMAS ŪKERAS
Laikinoji choro valdyba kvie

čia choristus ir visus, kurie no-! 
I r i chore dalyvauti, š. m. spalio 
■ 7 d. tnjau po pamaldų atvyk- 
į t i į Šv. Antano parapijos mo- 
i kyklą pasiinformuoti ir užsirc- 
1 gistruoti.

r;.:x susirinkimas 
DLOC š. m. spalio 7 d. 12:30 

vai. Hispanos Unidos namuose, 
mažojoje salėje kviečia visuotinį 
fcusirinkimą. Be kitų darbotvar
kės punktų, bus ir 'Čigonų ba- 
ron j” pastatymo reikalas.

DANTŲ GYDYTOJA
BRONĖ GRUZDiENt, O.li.S.

15X07 W. Maren
(3 bl. j Vilk. bliu (iicciil ield kelio) i

Detrolt 28, Michigan RUOŠIAMASI DIDELIAM
Priėmimo vai. pagal susitarimą. Į VAKARUI

Telef. Kabineto LVzon 4 5121 į DLOC ruošiasi Detroito’visuo
..........  UNIversity 1 3224 , mcncį parodyti vieną didžiausių

ir puiikausių pastatymųKlausykite 
LITHUANIAN MELODIES

Ann Arbor — WPAG — 1050 kilo 
cycles

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

15756 Lcsnre — Dctroit 21, 
Michigan

ope
retę “Čigonų baronas”. Visi pa
ruošiamieji darbai jau vykdomi. 
Yra susitarta su “Pirmyn" cho
ru, užsakyta erdvi VVestern 
augštesniosi »s mokyklos salė ir 
atspaupdinti hiletai. kurie netru
kus bus platinami. Operetės pa

FROM A NEW INNERCAR PROVED IN ACTION

Iš naujo automobilio vidaus “inner car" 
atsižymėjusio savo veikimu kilo magiškai 
padaryta stebėtinai skirtinga mašina— 
Fordas. Sunkiausiuose kelio mėginimuose, 
palyginus su betkuria kita mašina, šis 
“inner Ford” pademonstravo, kad 57’ For
das veža jus žemai ir švelniai... kad veža 
be kėlimo:., ir kad jėgos atžvilgiu — “takes 
nothing from nobody”. Jokia kita mašina 
per nelygumus be kratymo, daro posūkius 
ant ratų neprilygsta Fordui, savo greičiu, 
patogumu, ir atsparumu.

' » In » , t i" 1 1 •

Nauja FORDO rūšis 
ateities ženkle■

Žemiausias šeimos automobilis 
kelyje

Tiktai keturios pėdes, 
astuoni coliai augščio

Kur tik pažvelgsi 
matysi ateities bruožą

Šešii; ar V-8 
važiavimas nepaprastas!

Fairlano 500, geriausia Fordo
serija, kurioje penki iš 19 nau
jų Fordų ’57 yra Ilgesni, žemes
ni, didesni.

v\i jo si i>i;k-i»vi>zii) moiu i.iai

OVFR 1S FT. 
LONG

0n a N«w 
116'

xTT"lL

2 Cuitom 300 Modeli

OS pajusite tikrą džiiugsmą pamatę nau
ją, pavadintą Fordą. Bet pataupykite savo 
nusistebėjimą tam laikui, 'kai jūs jį išmė
ginsite. Tad- prasidės tikras džiaugsmas.

Jau tik.,u žinojimas, kad kiti, matantieji 
jus važiuojant, norėtų būti jūsų vietoje—yra 
malonumas Nes Jūs vairuojate ilginusį, ie- 
miausį, sunkrusį, didžiausj automobilį, bet 
kad?, pag-mintą, už tekią žemą kainą. Čia 
yr? specialus kambarys naujai rudens skry
bėlaitei .. . vieta išsitiesti “Daddy Longlegs ’’ 
ilg -kojui tėveliui.

Jūs čia atrasite, k d stipru- Ir paruoštas 
"Inner Ford" yra taip pagamintas, kad jis 
gali pakelti prasč usius keliuH. Naujos 
autobmrd užpa'kalinės spyruoklės ir ball- 
joint frunt suspension leidžia Fordui daryti 
pesukius be kėlime. Naujos lenktos atgal 
kontrolinės lingės sumažina kratymą važiuo
jant keliu.

O visų geriausia, ta-' nauji Fordo pasa
kiška tyla. Ir tai dėka naujos Fordo vidi
nės konstrukcijos "Inner Ford". Dar nie-

k don Ferdo lygiui srityje nėra buvusi to
kia karoscrija. su tokii daugybe ramsčių 
stipriai pritvirtintų prie pagrindinių rėmų. 
Jūs galite pasirinkti' iš trijų ddžųi šilver 
Anniversary V-8’s turinčių iki 245 ai'klių 
jėgą. Yra dar ir naujas Mile 'gė Maker šix 
su 144 arkbiis jėgos, moderniausias Six vi
soje pramonėje.

Galite, taip pat, išsirinkti Fordą pritai
kintą jūsų norams ir budzetui. Rinkitės iš 
devynių Fairlane arba Fairlane 500 modelių 
arba iš penkių Custom ar 1 ust< m 300 mo
delių. Aitu jei norite pasirinkite vieną iš 
penkių, naujų, ilgesnių, žemesnių Fordo sta- 
tion wagons. Nepaisant kurį modelį pasi
rinksite, gausite mašiną, kuri buvo iš naujo 
atrasta nuo rato iki stogo.

Tat, yra naujos rūšies Furdas. Didelis! 
Malonus! Talpus! Luksusinė mašina, tiesa 
bet mašina, kurią bet kuris naujos mašinos 
pirkėjas lengvai pajėgs įsigyt. Užcikitie!
P matykite stebėtinas mašinas, kurias gali-^"’ 
te nusipirkti už Fordo kainas.

Bukite pirmi su

FORD ’57
'57 m. Fairlane Fordai, kaip ir 
Fairlane 500 modeliai, neturi 
sau lygaus..: panašaus, žemų 

.kainų srityje.

3 Custom Models

0VER17FT. 
LONG • 

0n a New
118* Wheelbase 4 Fui lene Modele —-5 Fairlane 500 Modeli

5 V \l JI .MODEMAI 
SIAIIOV WA(i(»>V 

SEKMOJE

m.

FORD DEALERS OF METROPOLITAN CHICAGO
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IŠ ATEITININKU 1 
GYVENIMO

(Atkelta iš 2 psl.)

akordeono, piano solo bei kitais 
sąmojingais pasirodymais. Iš
siskirstyta, pasiruošus Bostono 
draugovę pastatyti j vieną iš 
pirmųjų trijų vietų. EM

... UGI CHICAGOS

Audringas ir įdomus Chica- 
gos studentų at-kų draugovės 
susirinkimas įvyko praėjusį sek 
madienį Tėvų Jėzuitų namuose. 
Išklausę šv. mišių ir išgirdę iš
samų tėvo B. Markaičio, SJ, 
pamokslą apie jaunystės pras
mę, rinkomės pusryčiauti. Ten
ka pastebėti, jog didelė dalyvių 
dalis nepasinaudojo puikia pro
ga Šv. Eucharistijoje susijung
ti su mūsų augščiausiuoju Idea
lu. Gaila, tačiau mes pradeda
me pasiduoti aplinkos neigiamai 
įtakai.

Papusryčiavę, pasišnekėję ir 
sudainavę ne vieną sutartinę, 
ėjome prie oficialios dalies.

Susirinkimą pradėjo draugo
vės pirmininkas VI. Šoliūnas pa
kviesdamas pirmininkauti Eug. 
Ornetą ir sekretoriauti M. Meš- 
kauskaitę. Turėjome garbę iš
girsti SAS dvasios vado tėvo J. 
Kidyko, SJ, žodį. Toliau sekė 
praėjusių metų veiklos apžval
ga bei revizijos komisijos pra
nešimas, sukėlęs gyvas diskusi
jas. Džiugu, kad jau praėjo lai
kai, kai buvome nepareigingi. 
Rinkimuose kandidatūras atsiė
mė tik tie, kurie turėjo rim
tas priežastis. Į naująją drau
govės valdybą išrinkti ir parei- 
goviis pasiskirstė: J. Štuopis — 
pirmininkas (3237 S. Lituanica 
Avė., Chicago, III., telef. FRon- 
tier 6-0329), A. Stakyt'ė — vi- 
cepirm., A. Liulevičius — sek
retorius, A. Katelytė — ižd. ir 
P. Kilius — socialinių reikalų 
vedėjas.

Revizijos komisijon įėjo VI. 
Šoliūnas, R. Pemkutė ir F. Pa
lubinskas.

Naujajai valdybai linkime 
daug laimės ir ištvermingumo, 
o nariams — darnaus susigyve
nimo bei uolaus pareigingumo.

SR

ŠATRIJOS KORPORACIJAI
Šatrijos korporacijos susirin

kimas įvyks šį sekmadienį, spa
lio 7 d., 10 vai. ryto Tėvų Jė- 
ziutų namuose. Programoje: re 
feratas ir diskusijos tema “Vai-i 
dinimas ‘Prieš Srovę’ ” ir prane
šimas apie korporacijos šventę.

KUN. A. LIPNICNO KUOPOS 
NARIŲ DfiMESIUI

Mergaičių būrelio susirinki
mas įvyks š. m. spalio 5 d. Aus
tės Paliokaitės bute, 6922 So. 
Rockwell, 7 vai. vak. Bus ren
kama nauja būrelio valdyba, to
dėl narėms dalyvavimas būti
nas.'

— o —
Pradedant naujus mokslo me

tus, kun. Alf. Lipniūno kuopos) 
moksleiviai ruošia rudeninę iš-! 
kylą į Maple Lake. Iškyla į- 
vyks š. m. spalio 14 d. Norintie
ji važiuoti susirenka 10 vai. 
Marąuete parke, prie Dariaus ir 
Girėno paminklo. Visą jaunimą 
nuoširdžiai kviečiame dalyvauti.

— o .—
Pirmame kuopos rudeniniame 

susirinkime buvo išrinkta nau
ja kuopos valdyba. Išrinktieji 
pareigomis pasiskirstė sekan
čiai: pirm. Ričardas Sakadols- 
kis, vicepirm. Vida Krištolaitytė, 
ižd. Stasys Rudys, soc. reikalų 
ved. Ina Kaufmanaitė, sekr. In
drė Paliokaitė.

VERTINGA TALKA
Chicagos ateitininkų koncer

to, įvykusio š. m. rugsėjo 22 d. 
bufetui aukojo: O. Abromaitie- 
n’ė, E. Aleknienė, I. Ausiukaity- 
tė, B. Bičiūnienė, E. Breimerie- 
nė, Briedienė, E. Brizgienė, J. 
Danilevičienė, E. Daugirdienė, 
Gaižiūnienė, L. Garbenienė, T. 
Grinienė, E. Juknevičienė, E. 
Juršėnaitė, O. Kavaliūnienė, B. 
Kazlauskienė, S. Kisielienė, B. 
Kizlauskienė, V. Kleivenė, E. 
Krištolaitienė, J. Lieponienė, F.

Manelienė, O. Mickevičienė, Mi
niotienė, Iz. Motekaitlenė, E. Pa 
liokienė, S. Pautienienė, J. Pen- 
čylienė, A. Prunskienė, A. ir O. 
Prunskytės, E. Račiūnienė, J. 
Račkauskienė, E. Repšienė, M. 
Ročkienė, A. Rūgytė, M. Siruty- 
tė, P. Starkienė, V. Škėrienė, A. 
Trimakienė, A. Urbutienė, E. 
Vilimaitė ir S. Vilūnienė.

Visoms aukotojoms bei dirbu
sioms -jufcie Koucerio komite
tas yra nuoširdžiai dėkingas.
PROF. ST. ŠALKAUSKIO 15 
METŲ MIRTIES SUKAKTIS
Gruodžio 4 d. sueina 15 metų 

nuo ateitininkų ideologo prof. 
Stasio Šalkauskio mirties. Visi 
ateitininkiški vienetai — moks
leivių kuopos, studentų draugo 
vės bei sendraugių skyriai — 
jau dabar turėtų pradėti pla
nuoti šios sukakties paminėji
mą. Minėjimo programose ne
maža vietos turėtų būti skiria
ma velionies giliam ir nuošir
džiam religingumui iškelti.
MINUTE PAS MOKSLEIVIUS

Paskutiniame a p 1 inkraštyje 
MAS Centro Valdyba informuo
ja narius, jog yra gautas moks
leivių skyrius “Ateity”. Moksxei- 
viai prašomi jame uoliai bendra 
darbiauti ir savo kūryba užpil
dyti jo skiltis. Tačiau ne vien 
tik skyrius lauks moksleivių kū
rybos. “Ateitis” bendrai ragina 
ir praš omoksleiviją, o taip pat 
ir akademikus, savo plunksnų 
pagalba išmarginti jos pusla
pius.

Moksleiviai šiuo metu verbuo
ja naujus narius ir yra paskel-. 
bę vajų. Kvieskime savo drau
gus, pažįstamus į mūsų susirin
kimus, supažindinkime su sava 
organizacija, aprodykime, kas 
esame. Tik taip pajėgsime pa
pildyti savo eiles ir sužavėti 
naujas jėgas ateitininkiškajam 
idealui.

KRONIKA .
— Hamiltono- at-kų šventė į-

vyks spalio 30 d. Ji bus pra
dėta pamaldomis 11 vai. Aušros 
Vartų bažnyčioje; 4 ”al. p. p. 
parapijas salėje bus iškilmingas 
posėdis.

— N©w Yorko at-kai sendr. 
praėjusį penktadienį susirinko 
sueigon, kurios metu dr. A. Tri
makas kalbėjo apie Pietų Ame
riką.

— New Yorko stud. at-kai
raginami pasinaudoti lituanisti
kos studijomis Fordhamo un-te. 
Čia turėtų iškilti ne vien tik as- 

j meninės naudos, bet ir tautinės 
pareigos jausmas.

— Lo» Angeles subruzdo at-į 
eitininkiškasis jaunimas ir grei
tai žada įsteigti atskirą vienetą. 
Sveikiname ir linkime drąsiai
žengti pirmuosius žingsnius.«

— Chicagos stud. at-kų drau
govė paskyrė 50 dol. nelaimės 
ištiktai E. šikšniūtei. MAS Cen
tro Valdyba irgi prisidėjo su 
50 dol. auka. Ir kitiems ateiti- 
ninkiškiems vienetams vertėtų 

(atlikti savo šeimos pareigą. Kai 
| vienas šeimos narys serga, visi 
į turi susirūpinti ir jam padėti.

— Dr. Zigmas Brinkis, ligšiol 
gyvenęs Madride, Ispanijoje, 
persikelia į JAV. Jis yra baigęs 
Strassburgo ir Madrido univer
sitetus.

— Dr. K. Čeginskas, baigęs 
Strassburgo universitetą, per
eina mokytojauti į Vasario 16 
gimnaziją. Jis savo disertacijai

buvo paėmęs lituanistinę temą 
ir nagrinėjo lietuvių tautinį at-1 
gimimą sociologijos šviesoje. Di 
sertacija" buvo įvertinta labai 
gerai.

— A. Žemaitis, SAS įgalioti-1 
nis Vokietijoje ir buvęs Bonnos 
lietuvių bendruomenės pirminin
kas, šiuo metu persikėlė gyventi 
ir tęsti studijas į Angliją.

— Purdue universitete, W. 
Lafayette, Ind., šiuo metu yra 
gražus studentų at-kų būrys, j 
Neabejojame, jog jie sudarys 
vienetą ir uoliai pasireikš savo 
veikla.

— B. Graužinio ir jo šeimos 
išvykimas iš Clevelando į San 
Diego, Calif., bus jaučiamas Cle

velando at-kų tarpe. Jis buvo: — Visa eilė ateitininkų vaidi- 
Ateities Klubo pirmininku, gi jo į na Clevelando lietuvių dramos 
sūnus Valdas vadovavo mokslei| teatre Vaidila. Spalio 21 d. te- 
vių kuopai. j atras stato “Brandos atestatą”.

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

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

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies totografijos 

mūšy specialybė

PREtTN PHOTO STUD10
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, «av,

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-248$

SOPMIE IARGUS
RADIO PROGRAMA

It WQES stoties — Banga 14te 
NUO P1KMAD. IKI PENKTAI} 

1:46 Iki 9:30 vai. ryt* 
8ESTAD. 8:10 iki 9:10 ryte 

PIRMADIENNIO rak. nuo T—9 e 
SEKAU. S:M—9:80 v. r. U stoti™ 

WOP» — I4«n kil 
Chicago 29, III. HEmlock 4-2413 

7159 SO. MAI’LEWOOI) AVĖ.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU

BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Tunu

3313

naują aiaeų sunkveaimj
Ir apdraudaa

W 91st St. Chicago, IU. 
Tel. PReecott 9 2781

Lluon* Ir įvairias skoningas 
bulkutes kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Ava. 

Tel. Oliffside 4-6376
Pristatoma ) visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat 1A- 
slunčta I vigus artimuosius 

m lesi u*

3 ROOM

GERIAUSIOS
net 8g ženklais rašomos mašinos su 
visada naujausiais patobulinimais. 
iiOYAL didžiausia firma pasauly. 
Jums pagamins kokiu tik norite rai
dynu Jūsų 1 pasirinktu stilium.

Kaina $69.95 ir aukščiau.
4-jl šimtinė baigiama siuntinėti

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

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

JONAS GRADINSKAS
STOGO ANTENA NEMOKAMAI,

iei dabar oerkat 19 5 7 metų TELEVIZIJA 
lJ. G. TELEVISION COMPANY

2512 W. 47th St Tel. FRontier 6-1998 
DuMont, RCA Victor, GE, Zenith ir kiti

3-ROOM HOM

DUODAME KREDITAN 
BE ATSKIRO 

PRIMOKĖJIMO.

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

Apsilankykite pas mus šian
dien!

*

H. S K I G AN
RŪBAI, SKRYBĖLES, BATAI IR KITI REIKMTNYS VYRAMS

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

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

$499.00

FURNITURE CENTER
Lietuvių Prekybos Namai

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

Kitom dienom nuo 9 — 6 tai. Sekmadieniais nuo 10 — 5 valandos.

» /e'^/U.P3V<S/o

Ches^ri0b 

- le

Ir j s
"u'*'Os s,„

'' ir 39'°C 

,e“n, į

S6.So



r^“

<1

1

t

=>-T7
DIENRAaTlfl ARATtnAft, rFTrf’AnO. imTTflTB T’pfvii t-!l;=ni3 ''įrd'i I in~,

«xoUa«*
MIDLAND

Aą 1
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1
KR 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

k SAUGIAUSIA IR 
> PELNINGIAUSIA 
| TAUPYMO

BENDROVE

4038 Archtr Aveiu* T«l. LA3-O71* 

AUGUSI SALDUKAS PnsIdBfMi

PAJ IEŠKOJIMAS
J ieškomas Petras Jasinskas, s. 

Povilo, į Ameriką atvykus prieš 
pirmąjį Didįjį kurą, gyvenę* (’liiea 
«».)<*•

Jis puls arba žinantieji apie jį 
prašomi atsiliepti jo brolio svogū
nui šiuo adresu:

* JOHN B0QWILL
3337 So. Wallace St.

Ohicago 16, III.
Tel. Wagner 4-2226

.Tieškomos: Agota Balaišytė ir
Ulijona Labanau kienė. Jas purias

arba žinančius jų likimą piiišo at
siliepti šiuo adresuč Ona Yaisbutie- 
nė, Žemaičiu g. 42. b. Kaimus,
I art u va.

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo but$.

' 'I«*****l»i*«*$e
ŠOKIAI

POLISH A AMERICAN 
Kviečiame visus atsilankyti.

K tek x ieną penktadienį ir šeštadienį 
POLKA VILI AG K

13537 Avė. O. Mltcliell 6-9834 i
*A'‘A*‘e’A*‘X.1'**1*1 ******‘A* 'A'1*1 V*.1 **.'‘A* ***‘4."*.*

CRANE SAVINGS AND LOAN
ASS’N

2555 ĮVEST 47th STREET LAfayette 8-1088
B. R. Pietkievviez, prez.; E. R. Pletkiewicz, sekr. ir advokatas 

Mokame augštus dividendus. Kešluojaane čekius. Parduodame ir 
išperkama valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: plrmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

AUTOMOBILIŲ 
IR GAZOLINO

TAISYMAS 
STOTIS

i MS O i

AR ŽINOTE-
kad galite įsigyti:

Radiją ................................... nuo $12.50
Televiziją ............................ nfio $89.00
Fonografą ............................ nuo $17.50
Vokišką radiją ....................nuo $55.00
Hi-Fi fonografą ................ nuo $79.00
Dulkiasiurblį ..................... nuo $45.00
Elektr. skutimosi mašinėlę — $14.95 
Elektr. laikrodį (žadint.) nuo $3.95
TV anteną ............................ nuo $2.50
ir daug kitų elekt. reikmenų už že
mas kainas.

Viskas garantuojama

iJii-DAina.
OlTELcvision

Csates - Service)

BEAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
Ir parduodami uždirb
site per šią (Stulgą.
AI,. BUDRECKAS

RE ALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Californijos g-vė.s, 
LAfayette 3-3384

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 VVest 51 St 
VVAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. b* sekmad.)

REAL ESTATE HELP VVANTED VYRAI

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

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ................... ... $8.25
Chev./Ali 1937-53 .. . ,, 8.25
Chevrolet 54-55 . ... .... 9.95
Chrysler 6, 42-52 .. .... 9.91
Dodge 6, 42-56 .... . ... 9.95

Murcery 49-51 ................... $8.95
Olds, 6 cyl. 41-50 .......... 8.20
Plymouth 42-56 ............... 9.95
Pontiac 37-54 ..................... 8.95
Buick 37-52 ......................... 12.00

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

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

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

&

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoj* 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN 1
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad., penktad. Ir 
įeita d. I vai. ryto Iki 4:10 p.p.

Trečlad. 9 ryto Iki 11 vai.. 
Ketvirtad. • vaL Iki t vaL vak.

STATEMENT OF THE OWNERSHIP, MANAGEMENT, AND 
(JIRCULATION REQUIRED BY THE ACT OF CONGRESS 
OF AUGUST 24, 1912, AS AMENDED BY THE ACTS OF 
MARCH 3, 1933, AND JULY 2, 1946 (Title 39, United States 
Uode, Section 233).

Of “DRAUGAS" (The Lltbuanlan 
Daily Friettd) publisbed datly ex- 
cept Sunday a t Chicago, Iii. for 
October lut, 1956

1. The narnės and addresses of the 
publisher, editor, ntanaging editor, 
and busiriess managers are:

Publisher: Lithuanian Cathollc
Press Socletyt 2334 So. Oakley Avė.. 
Chicago 8, Illinois.

Editor: Leonard šimutis. 6916 So. 
Maplexxood Avė., Chicago 29. Illinois 
Managtng Editor: Rev. V. Bagdana- 
vtcius, M.I.C., 2334 So. Oakley Avė., 
Chicago 8. Illinois. Business Manuger 
Itemigliis Valaitis. 714 W. 3t)th St., 
Chicago 16, Illinois.

• 2. The owner is: T.ithuanian Catho
llc Press ^oclety, 2334 South Oak
ley AvcrWe, Chicago 8. Illinois; 
as a non-profit Corporation, tncor- 
poruted in the State of Illinois in 
1941. No stockholders; no stock 
lssue.

Rev. I. Albavicz. pres., 1515 So. 
60th Avė., Cicero 50, UI. A. Rudis, 
vlce-pres., 9339 So. Oakley Avė., 
Chicago, III., Rev. M. Jodka, M K', 
treasiirer. Marlnn Scmlnary, Cla- 
rendon Hllls, III., Rev. P. Cinikas. 
MIC, sėd., 2334 S Oakley Avė Chi- 
cago 8, III.

3. The known bondholders, 
mortgagee8. and other security hold-

Sav. Inž. A. SUMENĄS 
3821 S. Halsted — CLiffside 4-5665

lilIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlHllH

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $28*00 
pas

Roosevelt Furniture
Company 

(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2310 VVest Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711
Nellle Bertulis ir Felix Raudonis,

savininkai

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

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS UTWINAS, Prez.
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 i) 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

..................................................................................

Iš ARTI IR TOLI BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R ŠERĖNAS
4546 8. Wood St., Chicago ■,

Illinois, tel. VI 7-2972

P.&J. JOKUBKA
'’V, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas 
4077 So. Archer Avė.

Chicago 82, III. — Tel. LA 3-8617

ers oxvnlng or holdlng 1 per cent 
or more of totai amount of bonds 
mortgages, or other securlties are
none.

4. Paragraphs 2 and 3 lnclude, 
tn cases \xhore the stockholder or 
security holder. uppears upon the 
books of the company as trustee or 
in any other flduelary relation. the 
name of the person or Corporation 
for xxhom sueh trustee is acting; 
also the statements in the two para- 
giapbs shoxx- the affiant's full know- 
ledge and belief as to the circum- 
ąta neės and conrlitlons under whlch 
HtocKliolders and seeurily holders 
who do not appear upon the books 
of the company as trustees, hold 
stock and securlties in a capaclty 
dther'than that of a bona fide 
owner.

5. The average number of 
oories of eaeh lssue of thls publt- 
(Mtion sold or dlstributed tbrough 
the nmils or otherxx’ise, to paid sub- 
M-ribers durlng the txvelve montbs 
nrecoding the date »hoxxn above was 
54,326.

Remigijus Valaitis,
Business mgr.

Rworn to and subscribed before 
mo this 29 day of Sept. 1 956. 

YOI.ANDA SEGHETTI.
Sept. 29, 1956

Pasinaudokite "Draugi)'' Classified skyriumi

SKIRIAM PARDAVIMUI pui
kus medinis,, 2 po G. Vienas butus 
tuščius. Ashland prie 70-tos, $10,000. 
K. Juknis.

NEPAPRASTAI GERAS PIRKI
NYS lzunonte. Smarkiai augančia- 

. nie pramonės rajone 5 akrai žemės, 
!du gyv. namai, garažas. Kaina — 
$18,000. įmokėti tik $5,000. Savinin- 

, kas parduoda tik dėl to, kad gauna 
palikimą kitur ir turi išvykti. Ne
praleiskite šios puikios progos įsigy
ti vertingą Jūsų ateitį užtikrinančią 
nuosavybę. A. Rėklaitis.

9 kambarių bungalovv Marąuette 
Parke. 6 kamb. pirmam aukšte ir 3 
kamb. su virtuve pastogėje. Apšil
dymas karštu vandeniu — stokeriu. 
$20,000. J. šaulys.

$1,400 sav. apyvartos. Maisto pro
duktų ii- mėsos krautuvė su puikiu 
6 kamb. butu savininkui.. Be to, dar 
2 po 6. Tuščias gretimas sklypas, 
šis didelis objektas nupigintas iki 
$35,000. Savininkas padės finansuo
ti-. A. Linas.

Didelio masto Liąuor store ir at
skiroje patalpoje, didelė taverna. Di
delis biznio namas, rūsys, šaldytu
vai. Stambi prekybos gatvė, A. Si
rutis.

Skubiai parduodamas G kambarių 
bungalovv prie 59th ir Rockwell. Sa
vininkai išvyksta iš Čikagos, šildy
mas alyva. Uždari porėtai. $17,850.

Maisto krautuvė ir mėsinė Mar
ąuette Parke. $G,500. K. Volodkevi- 
ėius.

P LEONAS
REAL ESTATE

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

nuo užsiSENfijusrę 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie. kuria kenčia nuo BENU AT

VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ,
negali ramiai sėdėti Ir naktimis BRIGHTON PARKE 
miegoti, nes Jų užsisenėjuslos žaizdos Mūrinis. 3 butai iir taverna. Centr. 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą šildymas alyva. Garažas. 
aiežCJimą ir skaudėjimą senų atvi- į Puikus mūrinis — 2 po 5 kamb. Bi
rų Ir skaudžių žaizdų, uždėkite rdeli ir šviesūs kamb. 1-me augšte

centr. šildymas. Mūrinis garažas. 
Medinis su rūsiu ir centraliniu šil

dymu. 2 po 4 Kamb. ir 2 po 3 kamb.

LEGULO Ointment. Jos gydymo
ypatybes palengvins jusu - skaudėji
mą ir galėsite ramiai 'miegoti nak- 
|. Vartokite Ją taipgi nuo skau- Naujas plasteris įr vonios, šalia staty- 
džlų nudegimų. Ji talpg' pašalina bai tinkąs 32 pėdą sklypas. Namas
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
818. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos aTHLETE'9 FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšlmą 
tarppirščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
Ižiastančios, suskilusios odos dedlr- 
rinlų, odos išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos ligų. Le
<ulo Ointment yra 
parduodama po 76 
at., $1.25, Ir $8.60.
Pirkite vaistinėse Cbl 
cagoj ir apylinkėse—
Hllvvaukee, W*sc.,Ga 
ry. Ind.lrDetrolt, Ml- 
-.hlgan arba ralykl- 
e Ir atsiųskit# Mo- 
aey ordsr I

mokasi pats.
PRIE 72-os ir Fairfield Avė. Mūri

nis 6 kamb. bungalotv. Centr. šild. 
Visi k. dideli ir švarūs.

ARTI 62-os ir Paulina St. Geras 
mūrinis —- 2 po 5 kamb. Centralinis 
šildymas alyva. Garažas. Tik $20,500 

48-OS IR HERM1TAGE AVĖ. Me
dinis — krautuvė ir 3 butai: 2 po 4 
kamu. ir 5 kamb. Garažas. Geros pa
jamos. Kaina $12,000.

RESTORANAS—ROSE1.ANDE. lai
bai gera biznio vieta ir įrenginiai. Di
delė apyvarta. Parduodama dėl ligos.

VENTA
REAL ESTATE 

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

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy St Chicago 34, KIL

TELEVISION SPECIALI
RCA Victor — 21” Console

$139-95
ROOSEVELT FURNITURE CO. 
2310 W. Roosevelt Rd., SE 3-4711
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Plgui, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. U artimų (y 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3416 8. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontler 6-1882 
«iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||,|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||iiinii'

HELP WANTED — MALĖ
JT -■ 1

MACHINISTS
To Repair and maintain Standard and special ma- 

chinery.

TOOL MAKERS
To Construct and maintain all types of produetion 

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

We are currently working considerable overtime, 
with Time and V2 for overtime hours.

EXCELLENT BENEFIT PLANS

WESTERN ELECTRIC
Apply Cicero Avenue & 23rd Place 

Employment Office Mon. thru Sat.

Pirkite tlabar prieš žiemą 
įsik raust x lt

Itrigbton Parke:
Med. G katuli, ir skiepe 3 kutulį, 

centr. ftild., garažas, gražus namas, 
tik 1 1,500.

Mūr. 2 po 5 ir skiepe 3 kamb. 
centr. ftild. gazu, did. skl.. arti mo
kyklos ir bažn., patraukli iftv.

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

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

Med. 4 butai, 2 po 4 ir 2 po 3, 
centr. šild., garažas.
Gagc Patikę:

Mūr. 5 kamb. ir pastogėje 2 kamb. 
su atsk. įėjimu, skiepe extra virtu
vė. centr. šild., garažas, platus sklp.
Marąuette Parke:

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

Nauj. mūr. bung., G kb, centr. ftild. 
alyva ,
Uridgeporte:

3 butai po G kamb., pečiais šild., 
tik $1 2,500.

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

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

centr. šild. kiekv. bt., atsk., kaina 
$30,500.

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

Aštuoni butai po 4 kamb., pietva
karinėj daly, $000 paj. j mėn. $21,000 
įmokėti. Reta proga.
Bizniai:

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

Taverna su visais jreng. išnuomo
jama pigiai.

Su didelėm pajamom maisto Krau
tuvė; tik prekes.

SIMAIČIAI
Realty. Builders. Insurance 

2737 VVest 43 St 
CLiffside 4-2390

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-6232

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

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

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

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varinis” Kcal Katute 
General Insurance, Notary Public 

5916 S. Westem Avė.
REp. 7-6886 arba HEm. 4-7085

BRIDGEPORTE parduodamas mū
rinis namas, gerame stovyje, naujai 
atremontuotas vidus, užpakaliniai 
porcini uždari. Iš beismonto galima 
padaryti butą. Kaina tik $8,500.

Skambinti YArds 7-0497

CICERO. 7 butų apartment na
mas. 3 j*) 4 kamb., 2 po 3 kamb., 2 
po 2% kamb. Karštu vand. alyva 
npšild. 90 pėdų sklypas. Pajamų 
$750 į mėn. $65,000; įmokėti 
$30,000. SVOBODA, 6013 Cermak 
Rd. BIshop 2-2162.

SAVININKAS PARDUODA
Geroj vietoj North-West kampas* 

103 ir Arteslan gatvių. 40x1 25 pėdų 
sklypas. Turi pamatyti, kad (vertin
tų.

HFilson 8-1690

AUTOMORILEH — TRUGKS 
Automobiliai — Rnnkveitmlal

VIKTORO KO2ICO8
UetaTlėka gaiollno stotis Ir aoto

taisymas
ttltskaml motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
675* 8. WESTERN AVĖ. PR 8-M88

Skelbti* '* DRAUGE” apsimoka
-

nes ji* yra plačiausiai skaitoma* 
1 lietuvių dienraitia. o akelbimų 

kaina yra pi'einama visiems.

Reikalingi GRIN’DI\G MAUHINE 
OPERATORS, taip pat GEAlt IKiR. 
IIING MA(-|||\E OPERATORS ir 
GENERAL MACIŪNE. SHOP DAR
BININKAI. r

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

Reikalingi —
PLATERS & POLISHERS 

Dirbti dienomis ar naktimis. 
Taippat reikalingas 

PLATINO FOREMAN
AURORA LAMP COMPANY 

18 E. 24th St DAnube 6-5542

Reikalingas duonos išvežiuotojas 
REAL RYE BREAD BAKERY. 

LAfayette 3-6927

PUNCH PRESS OPERATORS
Pastovus darbas. Geros darbo są
lygos. Apmokamos atostogos. Ap
mokami šventadieniai ir kiti prie
dai.
ILLINOIS BENDING & MFG. CO, 

1150 West Polk Street

MEDŽIO APDIRBĖJAI 
lWood Workers) 

STICKER HANDS & FEEDERS 
RĖMŲ ORNAMENTAVIMAS

WILLLAM YUENGER MFG. CO. 
5215 So, Keeler Avenue

POLIRUOTOJAI - POLISHERS
Šiek tiek prityrę prie bronzos lieji
mo. Pastovus darbas. Apmokami 
šventadieniai. Nemokamas ligoninės 
planas ir apmokamos atostogos.

PROGRESSIVE BRONZE 
WORKS, INC.

733 S. Halsted St. — 3rd Floor

SALESMEN
\Vork for Franeiscan Fathers. Fr. 
Peter, Managpr. Unusual Opportu- 
nity. Soul Satisf.ving AVork. $300 
Per Month, Plūs Commission and 
Bonus. Applj* Room 614, 506 So 
Wabash Avė., 9:00 A.M. until 5:00 
P.M. Monday, Oet. 8.

VYRAI IR MOTERYS*

M A N A G E R
O R C L E R K

Permanent position for par- 
ty who can ąualify for 
Neighborhood Dry Cleaning 
Shop, located in Polish and 

T Lithuanian distriet. Mušt
J. BREIVE and SON speak English. Call - 
CONSTRUCTION COMPANY

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobl 

llų finansavimas. Notarlatas. V aisty 
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitai 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
VVAlbrook 6-6671

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
6108 S. Ashland Avė.. Cblcago 36, 111

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, 111.
Statome naujus namus ir garažus. 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbas, skubiai, 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2793 nuo • vaL 

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

vakaro iki tl vai. vakaro.

ŠILDYMAS
A. Stančjauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1540 8. 49th COURT, CICERO 
TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vai 

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

OLympic 2-6752

PROGOS — OPPORTUNITIES

Nereikalingas joks

investavimas
Rūbų Valykla turinti pasto
vią gerą apyvartą. Pelnin
ga! Lietuvių ir lenkų ko
lonijoje. Gera proga. Tei
rautis —

ATlantic 5-9027
Parduodama GROCERY & VA- 

R1ETY krautuvė lietuvių kolonijo
je. 5 km. butas už krautuvės. Ne- 
augšta kaina. UA 9-3393.

I6NUOM ĮJOJAMA

Marąuette Parke Iftnuonitiojamas 
kambarys su atskiru įėjimu ir visais 
kitais patogumais.

Tel. GRovehlll 6-3069

PARDAVIMUI

Pardavimui mažai vartoti baldai 
(miegam., Svečių kntb. ir virtuvės). 
Galima pirkti visus kartu ar ats
kirai.

6406 So. Sacramento 
Tel. GRovehill 6-8685

Skelbkitės “Drauge"

ATlantic 5-9027

HELP VVANTED — MOTERYS

PERMANENT POSITION 
Attention, South Side Resident! 
GENERAL OFFICE DETAIL 
Position open for giri villing to

learn. Knowledge of typing and 
good at figures helpful. — Good 
starting salarv. — 5 day week.

VI 2-7100 FOR APP’T
HARDtVARE CI.ERK 

(TARNAUTOJAS)
Dirmenybė prityrusiam. Priims ir 
neprityrus), bet veiklų - energingą, 
norint išmokti. Moderni "Air Condl- 
tioned” krautuvė. Kreiptis:

GAIt-VAL HARDtVARE & 
1’AINT CO.

1718 E. 87 Str.
RA)M>rt 1-7723

SCREEN PRINTERS 
Nepaprasta proga, pastoviam, prity
rusiam vyrui. Pradinė alga $80.— 
per savaitę plius viršvalandžiai. Ga
li paprastai uždirbti $100.— per sa
vaitę pradžiai. Priims ir patikimą 
mokinį. Gera proga. — Garantuota 
pakilim as.
. . SCIIKEN PRINT PRODUCTS . .

1654 No. Damcn Avė. 
HUmbohlt 0-7723

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS SIMAITIS
General Contractor

Stato rezidencinius Ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-422* 
arba rez. tel. BI 7-S340. Kreiptis —

6 I M A I C I A I 
Realty - Builders - InsuraiMM 

2737 43rd Street

.....................................................................................

ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Street

BUILDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ta senus. Kreipkite*:

Tel. — HEmloek 4-5881 
mnHiiniiHiiiiHiniHimiuiiiiiiumiiiini 
uiiiiiiiiiitiiimmimiiiiiiiiiimiiiiiiiiHiiĮi 
= LIETUVIU STATYBOS E
= BENDROVR |

i MORAS i
g Builders, Gen. Contractora E
3 Atlieka planavimo Ir staty- S
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- 3 
3 venamųjų ir viešųjų pastatų. 9 
S Nainį, įkainavimas Ir įvairūs S 
5 patarimai nemokamai. —

Kreiptis šiuo adresu: —
JONAS STANKUS |

Kasdien nuo 8 vai. ryto iki S
6 vai p. p. Kitu laiku susitarus “
TeL PRosneet 8-2018 =
6800 SO. CAMPBELL AVK. = 

Chicago 29. IHlnol* =
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KULTŪRININKŲ VAKARAS
Chieagoje, labiausiai lietuvių Didž. Britanijos lietuvių svei-

apgyventame mieste, yra žino
ma viena vieša paslaptis, jog po 
nų Rudžių rezidencija yra tapu
si beveik visų didžiųjų lietuvių

kinimus chicagiškiams.
Kadangi sol. Baranausko kon

certas, talkininkaujant solis
tams Adomaitienei, Bičkienei,

kultūrinių įvykių centru. Jie čia Vazneliui, muz. A. Kučiūnui ir
mielai visus priima, su visais da 
linasi rūpesčiais bei vargais,

vyrų chorui, diriguojamam VI 
Baltrušaičio, buvo rengtas kaip

daugelį atjaučia ir visiems, kas | paskutinis prieš išvykstant so-
tik kreipiasi, padeda. Mūsų lie-Įlistui pagilinti dainavimo studi-
tuviškame gyvenime tai yra re-j jų į Italiją, tai šios vakarienės
tenybė. Jų namuose įvairios or- metu komiteto pirm. K. Kleiva
ganizacijos, draugijos bei ko- įteikė solistui 1,000 dol., gautų
mitetai tąriasi įvairiais kultūri- iš buvusio koncerto. Labai nuo
niais reikalais, prašydami jų pa širdžią kalbą pasakė ponia M
tarimų bei paramos. Į Rudienė. Vėliau kalbėjo D. Ku-

• • . , . - . I raitis, įteikdamas solistui Bara-Kudz:ai — menininkų globėjai *
Tarp daugelio, ir lietuviai me

nininkai pas juos randa sau prie 
globsti. Štai po atsisveikinimo 
koncerto, kuris buvo suruoštas 
išvykstančiam sol’. St. Baranaus 
kui praėjusio šeštadienio vaka
rą, Marija ir Antanas Rudžiai 
surengė šaunią vaakrienę savo 
rezidencijoje. Ten buvo plačiai 
pasidalinta mintimis ne tik apie 
meninį, bet ir apie visą kitą lie
tuvių kultūrinį gyvenimą. Po
būvį pradėjo pats šeimininkas 
inž. A. Rudis, kviesdamas prie 
vaišių. M. Rudienė labai nuo
širdžiai rūpinosi visais svečiais, 
kad kam ko nors nepritrūktų. 
Tarp svečių buvo matomi ne tik 
koncerto rengimo komiteto na
riai, programos dalyviai, bet ir 
kiti mūsų kultūrininkai. Tarp 
jų buvo tolimas svečias iš Lon
dono p. Varkala, kuris čia su
tiko daug senų pažįstamų ir ta
rė keletą žodžių, perduodamas

rė lietuvišką ačiū M. ir A. Ru
džiams, surengusiems šį puikų 
pobūvį. Visi išvykstančia j am 
palinkėjo sėkmės, kad jo kelias, 
kaip menininko, būtų lengvos- ( 
nis, negu daugeliui ir, kad tame j 
kelyje jį lydėtų laimė 
Bičkienės ir Citvaro Koncertas

Po šio pilnai pavykusio kon 
certo, tuoj ateis ii' kitas didelis 
ir įdomus dviejų solistų koncer
tas. Spalio 13 d. vakare Mari
jos mokyklos salėje girdėsime 
dainuojant vėl pirmaeilius solis
tus — Pr. Bičkiene ir St. Cit- 
varą. Sol. Bičkiene jau yra il
gesnį laiką nedainavusi Chiea
goje. Jos puikus sopranas vi
sada ir visų labai nuoširdžiai 
klausomas. Staigmeną Chicagos 
lietuviai tutės, išgirdę pirmą 
kartą mums dainuojant solistą 
bosą St. Citvarą. Jis lietuviams 
Chieagoje iki šiol dar nebuvo 
prisistatęs, nors jau prieš pus- 

\metį atvyko iš Brazilijos. Jo

nės metu pas p. Rudžius susi
rinkę svečiai. Jis yra dainavęs 
Rio dc Janeiro operoje įvairias 
partijas ir atkreipęs brazilų 
spaudos dėmesį. Busimojo kon
certo metu fortepionu palydės 
prof. VI. Jakubėnas. šį koncer
tą globoja Marija ir Antanas 
Rudžiai.

Tenka manyti, kad Chicagos 
lietuviai nepraleis šio įdomaus 
koncerto ir gausiai jame daly
vaus. Vyt. Kadžius

Milijonai gali eiti į karą, ne
šini vien tik atžymėjimo ženk
lais, kurie sako, kas jie yra, 
šimtai tūkstančių gali eiti į dirb 
tuves ir būti žinomi vien tik iš 
jiems duoto numerio, arba, kaip 
bedarbiai gali stovėti eilėse 
kad gautų duonos, bet Bažny
čios ir Dievo akyse kiekviena 
iš tų sielų yra lygiai taip bran
gi, kaip Šekspyro bei Washing- 
tono sielos. Fulton Sheen

nauskui 25 dol. čekį, norėdamas 
prisidėti prie jo studijų parėmi
mo.

Pats solistas St. Baranauskas 
savo trumpame žodyje jautriai 
padėkojo visiems prisidėjusiems 
prie jo studijų minties kėlimo ir 
visiems, kurie tai remia tiek 
čia, tiek Kanadoje. Taip pat ta- dainavimą girdėjo šios vakarie-

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad spa
lio 2 d., 1956 m. mirė mūsų mylimas vyras, tėvelis ir brolis

A,.

JONAS RIMŠA
Kūnas pašarvotas A. M. Phillips kopi., 3307 Lituanica Avė. 
Laidotuvės įvyks spalio 6"d. 1956 m., 9:30 vai. ryto. Kūnas 

bus lydimas į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuliūdusi žmona Celina, duktė Marija, anūkas Algis ir se
suo Marcelė Rimša.

Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips, tel. YA 7-3401.

f

DR. OTTO J. VAITUSH
Gyveno 7251 So. Fairview A ve.

Mirė spalio 3 d., 1956, 5:25 vai. ryto, sulaukęs pusės amž.
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Šeima, duktė Florence, 

jos vyras Ptul Maxi.moff, anūkai: Ronald, Richard ir Jerry 
ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažeikos & Evans koplyčioje, 6845 So. 
Western Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 6 d., iš koplyčias 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Švč. Panelės Marijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos ptmaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti ši' ,se laidotuvėse.

Nuliūdę; žmona, duktė, žentas, anūkai ir kiti giminės.
Laidotuvių direktoriai Mažeika-Evans, Tel. REp. 7-8600. .

A. A.

DOMICELA JAKŠTAS- 
ZAROMBAITĖ

Gyv. 1 442 So.50 Ct., Cicero. III.
Mirė spalio 2 d., 1956, 7:15 

vai. ryto, sulaukus pusės amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš 

ragės apskr., Šilalės taisė, 
lankės kaimo.

Amerikoje išgyveno 45
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Petras; 2 sūnūs: Petras, 
jo žmona Kmma ir jų šeima, 
Kazimieras, jo žmona Veroni
ka ir jų šeima; 2 dukterys: 
Helen Volpo, jos vyras Petras 
ir jų šeima, Hernice. Kronos, 
jos tyras Kili ii' jų šeima; 
brolis Petras ir jo šeima; se
suo Barbora Naudžiūnas ir jos 
šeima'; 9 anūkai ir kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Marijonų Bendra
darbių D-jos ir Sopulingos 
Dievo Motinos D-joS.
Kūnas pašarvotas A. Petkaus 

koplyčioje, 1410 So. 50 Avė., 
Cicero, 111.

Laidotuvės įvyks penktad., 
spalio 5 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėta į šv. Antano 
paparipojs bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų b|,!i 
nulydėta Į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, duk
terys, brolis, sesuo ir kiti gimi
nės.

Laidotuvių direktorius A. 
Petkus. Tel. Tott nhali 3-2109.

Tau-
, Ūž

iu.

Detroit, Mich.
(Atkelta iš 4 psl.)

spalio 6 — 7 d. d. ruošia Spalio 
Devintosios minėjimą.

Programoje: spalio 6 d. 8:30 
vai. per lietuvių radijo valandė
lę Baltic Melodies apie Vilniaus 
istorinę, kultūrinę ir valstybinę 
reikšmę kalbės Vilniaus Krašto 
Lietuvių Sąjungos Detroito sky 
riaus valdybos narys mokyto
jas Alebrtas Misiūnas; spalio j 
7 d. (sekmadienį) 11 vai. Šv. Į 
Antan0 parapijos bažnyčioje į- 
vyks pamaldos už žuvusius lie
tuvius kovose dėl mūsų sosti
nės Vilniaus ir jo kraštp. Pa
maldas laikys ir atitinkamą pa
mokslą pasakys parapijos klebo 
nas kun. dr. I. Boreišis.

Pamaldų metu giedos bažny
tinis choras, vadovaujamus vai 
gonininko Alberto Mateikos.

Pr. Marcinkėnas,
Skyriaus Pirmininkas

MARY ALIŠAUSKAS
GYVENO 2932 NO. AVERS

Mirų spalio 2 <1., 19o6, sulaukęs puses amžiaus, Ginu’ Lietu
voje. Kilo iš Panevėžio apskr. Amerikoje išgyveno 45 m.

t«*«*******.**«*******»e**«HB j
Gauta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
JAV P I L I E T Y B E f

■ .......... . . IIYOJV, UI
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Robertas, jo žmona 

mella; 2 dukterys: \ iolet, Irene, jos vyras Fred Liuig, jų 
kai: sūnus Fred, duktė Atary-Kay ir kiti giminės, draugai.

Kūnas pašarvotas AVest Torvil Funeral Home koplyčioje,
So. Cicero Avė., (’hieago, 111.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 6 d., iš koplyčios 8:30 v. 

ryto Ims atlydėta j Aušros Vaitų parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuosiidžiai kviečiame visus gimines, diaugus ir jiažistiimus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Laidotuvių direktorius \Vest Tovvn Funeral Home. Telefonas 

(’Oiumbus I -6000.

Cai-
vai-

418

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Wells. Kaina 
60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin 
gą-knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus bu užsakymais siųsti:
•DRAUGAS”, 2884 8. Oakley avė 

Chleago 8, III.

llllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllilllllll

PER PASAULI KELIAUJA 

ŽMOGUS
Bernardo Brazdžionio poezijo* 

rinkinys. Nedidelis skaičius šio* 
knygos gautas Šiomis dienomis 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Avė., 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kanu 
kietais virSeiiais $2.
Illllllllllllllllillillillliliiiiiiliiliiiiiihliiii

GUŽAUSKŲ
REVERLY HILUS GELINVCIA 
GerlauRto* gSlėa dSI vestuvių, ha n k* 
tų, laidotuvių Ir kitų p&ouottinų.

Jl« WEST S3RD STRLI7T 
Tel. Pltoapect 8-OHAS Ir PR ft-OHJU

A A.

KONSTANTAS KUPETIS
Gyveno 4530 So. Wood St.

Mirė spalio 2 <1.. 1956, 1 1:00 
vai. vak., sulaukęs pusės amž.

Gimė Lietuvoj. Kilo iš Kau
no apskr., Vydžių parapijos, 
Bekelių kaimo.

Amerikoje išgyveno 49 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Anelė-Kuzaraitė; 2 sū
nūs: Raymond, jo žmona Ag
nis, Ponnie, jo žmona Stella, 
duktė Klena Baltutis, jos vyras 
John; 10 anūkų, 4 sesers sū
nūs: Antanas, kun. Williams, 
Dr. Krank, Kazimieras Kvie- 
cinskiai ir jų šeimos, sesers 
duktė Ona ir jos šeima. 2 švo- 
gerio dukterys: Stella šaukšte
lis ir jos šeima ir Ona Zyzas 
ir jos šeima ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie ' L'nity Pašal
pos Klubo.

Kūnas pašarvotas John !■'. 
Eudeikio koplyčioje, 4705 So. 
Hermitage.

Laidotuvės įvyks šeštai!., 
spalio 6 d., iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

.Nuliūdę: žmona, sūnūs, se
sers sūnūs, duktė, švogerio 
dukterys ii kiti giminės.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeįkis. Tel. YA 7-1741.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste 1

Telel — CEdarcrest 3-6335

liūdesio valandoj
Amkifr

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

M46 So. Wester» Avė. Air Condltionod kopiy*B 
7-8600 — 7-8601 Automobiliam* 
kari* r>-T*n» kito** ml**t* daly»*l fi.MMi 

koplyčių arčiau )ū»ų aamų.

JUZĘ DAUŽVARDIENĘ
Dainų Šventės Komiteto narę, mirus jos my
limam tėveliui JOKŪBUI RAUKČIUI, 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Dainų šventės Komitetas

JUZEI DAUŽVARDIENEI,
Lietuvos konsulo Chicagoj žmonai, jos my
limam tėvui JOKŪBUI RAUKČIUI mirus-
reiškiame nuoširdžią užuojautą

Leonardas ir Angelė šimučiai ir visa šeima

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUYIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ.
' CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba
T0wnhall 3-2109

JOHNFlmlKiS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

46C5 07 So’ith Hermitage Avenue
Tek YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

4330,34 South California Atėnus
Telefonas LA 3-C440 ii LA 3-9852

AMBCLANCE DIENĄ LR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIRFKTORIŲ ASOCIACIJOS

i Ambulansų patams C|K Mos turime koplyčias
l ’dmaa dieną ir nak AT vlanae Chicagos ir
I tį, Reikale šaukit* Roselando dalyse Ir

.uojau patarnaujame

PETRAS 6IELI0NAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfajette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-S40i

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET TeL SEeley 8-57U

ALFREDAS VANČE
177 WOODSIDE Rd„ Kiverside, III. Tel. OLympic 2-5245

Chicago Savings and Loan Association naujai

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

mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 

Opening, {vykstantį 1957 m. gausio mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 
pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben« 

drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 

pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 

valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap

draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 

valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 

vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau

gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai visada lAmoRėjo Ir Išmoka aukštesnius dividendui 

Ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 82 melus, visada Išmokėdavo tanpytojams visas taupy

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

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

kias pinigines operacijas.

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

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

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10X21 S. MIC HI GAN AVĖ. Tel. (Ommodore 4-222b

_

8819 S. LITUANICA AVĖ. Tei. V Arda 7-1188-1139l

— vasaTt7š~būtkus~
1446 8. 50th AVĖ., CICERO, Dl. TeL OLymplo 8-1003 į

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCK!
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

6234 South Westem Avenue Tel. GRovehilI 6-7575 Chicago,Illinois
CURRENTLV — AUK8C1AUS1AS UIV1DENOAS IŠMOKAMAS ANT l’AII) UI’ ĮNVESTMENTŲ SKYRIAUS.

STEPONAS C LACKAWICZ 
2424 W. <Vtb STREET KEpoUls 7-UUf
2814 W. IRrd PLACE Vlrgtch* 7-M77<

i
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X Propagandiniai vokai, šįi 
mėnesį Chicagoj ir kituose mie 
stuose pasirodys propagandi
niai vokai už Lietuvą, ku
riuos išleidžia Filatelistų drau
gija “Lietuva” šiemet mininti 
dešimtmetį nuo įsisteigimo ir 
tai sukakčiai paminėti ruošian
ti didelę pašto ženklų parodą 

auga. Sekmadie-Į spalio 2o įr 21 d. Vyčių salėj.
Vokams reikšmingą piešinį yra

Konkursas dainai ir giesmei parašyti
JAV Lietuvių Kultūros Fon- voke pridėtu slapyvardžių pa-

Cicero, III.

nį, rugsėjo mėn. 30 d., erdvio
je Marijos gimnazijos salėje 
susirinko gausus būrys jaunų, 
linksmų lietuvaičių. Tai buvo 
Rūtos ratelio narės. Tą dieną 
Rūtos ratelis priėmė į savo ei
les jaunesniąsias seses, pirmos 
klasės mokines.

: monė Lietuvos vardui garsinti 
Gimnazijos koplyčioje susi- jr komunistų vykdomam tautų 

kaupusios išklausė šv. mišių, Į genocidui demaskuoti. šiaja 
kuria-s atlaikė tėv. Raibužis, ir priemone galima lengvai bet 
jo tai dienai pritaikintą pa- i kurį kitatautį pasiekti. Gavęs 
mokslą. Po pamaldų įvyko pus-,laišką tokiame voke kiekvienas

padaręs dail. J. Pilipauskas. 
Daugiau kaip du šimtai kita
taučių, renkančių tos rūšies vo 
kus, sužinoję apie tai iš Ameri
kos filatelistų laikraščių, jau už 
sisakė po kelioliką ir keliasde- 
šimts. Tie vokai yra gera prie-

ryčiai. Čia tėvas Raibužis pa
skatino mergaites visada turė
ti prieš akis “Rūtos” ratelio 
tikslus, juos taikyti gyvenime 
ir neužmiršti mūsų gražių lie
tuviškų papročių. Rūtos rate
lio nuoširdžiai rūpestinga glo
bėja, seselė Kristina pasveiki
no naująsias nares. Ratelio 
darbščioji pirmininkė Rūta Ra- 
kutytė savo žodyje prašė visas 
nares, ypač jaunąsias, akty
viai dalyvauti ratelio veikloje.

Po pusryčių sekė meninė da
lis kurioje ketvirtokės links-

atkreips į jį dėmesį.

X Mikalina K o n d ratienė,
6916 So. Maplewood St., rugsė
jo 29 d. buvo pagerbta gimimo

das, mecenato kun. dr. Juozo 
Prunskio pavestas, susitaręs 
su ALRK Vargonininkų Sąjun
ga, skelbia kompozitoriams 
konkursą naujai dainai ir nau
jai giesmei parašyti:

1. Kompozitoriaus pasirink
to teksto ir apimties giesmė 
gali būti parašyta solo, duo, 
trio ir t. t. balsui su vargonų 
pritarimu arba chorui. Gies
mės tekstas turi būti lietuviš
kas. Giesmė turi būti taip su
komponuota, kad atitiktų Ka
talikų Bažnyčios šios rūšies 
giesmių reikalavimams.

2. Kompozitoriaus pasirink
to teksto ir apimties patrioti
nio turinio daina gali būti pa
rašyta solo, duo, trio ir t. t. 
balsui su fortepijono pritari
mu arba chorui.

3. Choriniai kūriniai gali sa
vo apimty turėti solo balsų pa
sirodymus, o taip pat ir instru-

aiškinimu ir adresu, turi būti 
ne vėliau kaip ligi 1957 metų

Jaunimas daro revoliuciją
Tautos šventės minėjimas 

rugsėjo 29 d. praėjo naujoje
kovo mėn. 15 dienos pristato-; dvasioj**. Lietuviškas jaunimas 
mi adresu: Kultūros Fondas visuomeniniame ir kultūriniame
(muzikos konkursas), 1602 S. 
48 Ct., Cicero 50, 111.

5. Atsiųstus kūrinius įver
tins jury komisija, pirmoj eilė
je atsižiūrėdama jų meninės 
vertės, o toliau — jų turinio 
ir išpildymo galimumų.

gyvenime daro revoliuciją. Kas 
atsilankė į šį minėjimą, pašte

pintis ir globoti mūsų jaunimą. KAS KA IR KUR 
Jaunoji moksleive ragino visus •

— Don Varnas posto mėnesinisvienybėn, nes visų mūsų tikslas 
yra ir turi likti: “Lietuva, že narių susirinkimas įvyksta šį penk- 

tiulienį, 8:311 vai. vnk. posto na

rnės žodi švenčiausias, Lietuva, urnose, lifųti So. Westem Avė. 
žemės laimė šviesi”.

Po referatu LB Chicasroa — R«v. Amas Trakis, Ralfo Chi- 
eauos apskrities valdybos vieepinn..

referatų LB Chicagos 
apygardos pirm. dr. Jonas Ba- 
jerčius, sveikindamas susirin-

bėp. kad visą minėjimą sklan- kusius' šventis proga pasi.
džiai pravedė ir skoningai pa
ruoštą meninę programą atliko 
vien tik mokslus einantis jauni
mas — moksleiviai ir studentai, 
naujųjų ir senųjų ateivių vaikai,

6. Ui du jury komisijos pa-1 perimdami j sav0 rankas «
rinktus kūrinius jų kompozito-. dalį organi2acinlo darbo

vana. Kondratų sūnus Stanislo
vas lanko šv. Pilvpo Augštes- 
nę mokyklą, yra gabus moki
nys, ypač muzikos srityje ir už 
tai yra laimėjęs stipendiją.

Kondratai mėgsta visuome
ninį darbą ir remia gerus dar
bus, dažnai surengia savo na

rnoje formoje pavaizdavo pir- muose pramogas kilniems tiks-

ir vardinių proga savo giminių mentų pritarimą. Choriniai kū- 
ir draugių. Jai buvo įteikta do-Jriniai gali būti taikomi miš-

riems, arba vyrų, arba moterų, 
arba vaikų chorams.

4. Kūriniai, ne autoriaus 
ranka perrašyti ir pasirašyti 
slapyvardžiais su uždarame

riams kun. dr J. Prunskis ski
ria į dvi lygias dalis dalinimą 
500 dol. premiją.

7. Jury komisijai paliekama 
teisė spręsti, ar gali abi pre
mijas laimėti tas pats kompo
zitorius.

8. Žurnalas “Muzikos Žinios" 
įgyja teisę premijuotus kūri
nius atspausdinti. Nepremi
juoti kūriniai gali būti spaus
dinami susitarus su jų kompo
zitoriais.

9. Jury komisijos sąstatas 
bus paskelbtas vėliau.

10. Šiame konkurse kviečia
mi dalyvauti visi bet kur gyve
ną lietuviai kompozitoriai.

JAV Liet. Kult. Fondas ir 
ALRK Vargonininkų Sąjunga

Į minėjimą susirinko vietos' 
gyventojų gausus būrys, kurių 
tarpe buvo matomi prel. Albavi- 
čius, dr. J. Bajerčius, J. švedas,

džiaugė jaunųjų referentų pa
reikštomis mintimis, prašė «.ė- 
vus daugiau kreipti dėmesio vai
kų lietuviškajam auklėjimui, iš
keldamas Ciceroje organizuoja- 
jamos augštesniosios mokyklos 

i didelę reikšmę.
Meninę dalį atliko gražus mū- ' 

sų jaunųjų būrelis: Ž. Keliuoty
tė, R. Bigelis, J. Bigelytė, O.

J. Kreivėnas ir kiti. Jaunimas ^maižytė, R. Gadliauskaitė, D 
buvo labai gausiai atstovauja- ^ulaitytė, I. Suvaizdytė, I. Ci- 

1 bulskytė, O. Kreivėnaitė ir A.mas

mos klasės mokinių nuotaiką, 
pirmą kartą atvykusių į gim
nazijos suolą. Toliau sekė na-

lams.
x Chicagos Lietuvių Sporto

klubo Neris krepšininkai—1956 
rių priėmimas. Naujosios narės' tų Kanados ir JAV ,ietu . 
buvo atskirtos nuo vyresniųjų meiateriai bus pagerbti per Ne 
žaliu kaspinu. Seselė Kristina Hes klubo iamą vakarien 
iškilmingai perkirpo jį, tuo ofi-|Sokių vakarą> kurja ( ka . 
daliai priimdama jaunąsias į kri4io m5n w d Lietuvi audi. 
aktyvius ratelio narius. Rūtos
valdyba kiekvienai narei prise
gė trispalvį kaspinėlį su rūtos 
šakele. Visos padainavusios lie
tuviškų dainelių, geroje nuo
taikoje išsiskirstė pasiryžu- 
sios būti geromis Rūtos ratelio 
narėmis.

X Jono ir Paulinos Kalainų
auksinis vedybinio gyvenimo 
jubilėjus šeštadienį buvo pami
nėtas iškilmingai. Šv. Jurgio 
bažnyčioje sukaktuvininkus pa
laimino ir jų intencija šv. mi
šias atlaikė kun. Jonas Kuzins- 
kas. Po to buvo šaunios vai
šės Stockyards Inn, kur daly
vavo iš St. Charles atvykęs jų 
sūnus su šeima, Chicagoje gy
venanti duktė su savo šeima, 
giminės, artimieji. Taipgi at
silankė kun. J. Kuzinskas ir 
kun. dr. J. Prunskis. Vakare 
buvo tęsiamos vaišės namuose,
3032 S. Emerald avė.; čia taip
gi dalyvavo Kalainų duktė, Šv.
Kazimiero vienuolyno seselė 
ir daug kitų svečių.

X Sophie ir Augustas Bar
čus, radijo programos vedėjai, 
neseniai persikėlė į nuosavą 
namą, kur gyvena kartu, su 
dukra Aldona ir jos dviem sū
numis. Naujasis adresas: 7159 
Maplewood St. Telefono nu
meris senasis. Radijo įstaiga 
yra antrame augšte ir įėjimas 
iš 72 gatvės (namas kampi
nis). Augustas Barčus, pagal 
kurio sudarytą planą buvo 
įrengtas antras augštas, paro
dė didelį skonį, tiek spalvų pa
rinkime, tiek pačiame augšto 
išplanavime.

X Mikalina Janušauskienė,
5758 W. 65th St.( yra žymi ver 
slininkė ir stambi gerų darbų 
rėmėja. Ji ir savo mirusį vyrą 
a. a. Juozapą įamžino paauko
dama $100.00 ir taps amžinais 
nariais per Šv Pranciškaus Vie 
nuolyno Seserų rėmėjų seimą,
7 d., 2 vai. p. p. Šv. Jurgio pa- 
kuris įvyks sekmadienį, spalio
rapijos svetainėje, Bridgeporte. _ Baleto šokėja Joana Vilkaitė, 

. • nesenai baigusi Estlicr Easter šokių
liž a. ft. Jono ( epinio Šie- mokyklą ir toje mokykloje dabar 

lą, vienerių metų mirties SU- mokytojaujanti, pirmą kartą Cbi-
kaktį minint, bus pamaldos 5“*°" J*1™.™", Ralfo

koncerte. Ji išpildys ištrauką iš ba- 
spalio 6 d. Šv, Kryžiaus para- ieto ir „et akrobatinį šokį, kuris 
pijos bažnyčioje 6 vai. ryte, retas lietuviškoje scenoje. Jai akom-
6:30 vai. ryte ir 7 vai., o 9 vai. P»“»os jos pesutė Marytė Vilkaitė. 
, . - ... Koncertas įvyks sekmadienį 3:30bus trejos šv. mišios. v„i. po pietlJ Lk.tuvių uuUito‘rijojc.

torijoje.

x Jonas Gradinskas savo tu 
rimą Brighton Parko (47 gatvė, 
netoli nuo Western Avė.) tele
vizijos ir radijo krautuvę gra
žiai išremontavo ir pritaikė nau 
jam rudens ir žiemos sezonui; 
demontruoja 57 metų naujau
sius modelius.

X Pearl Baniewicz, gyv. 
7147 So. Rockwell St., stambi 
gerų darbų rėmėja prisiuntė 20 
dolerių šv. Pranciškaus Seserų 
rėmėjų seimui, įvykstančiam 
sekmadienį, spalio 7 d., 2 v. p. 
p. Šv. Jurgio parapijos svetai
nėje, Bridgeporte.

X M. Kondrotienė, A. Gry
bienė, P. Dubinskienė, B. Laz- 
danskienė, dėkoja visiems, ku- 
rie atvyko į pramogą, sureng
tą Kondrotu namuose seserų 
pranciškiečių naudai. Pelnas 
bus įteiktas spalio 7 d. seimo 
metu Šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

X Lietuvių parduotuvėse 
Bridgporte ir artimose apylin
kėse, pasibaigus skerdyklų 
streikui jaučiamas didesnis pa
gyvėjimas.

X Knygų leidykla Terra ir
šiais mūsų knygai tokiais kri
tiškais metais rodo didelį gy
vumą. Per pirmuosius devynis

X Liet. Mokytojų Sąjunga 
paskyrė premiją geriausiam 
veikalui jaunimo teatrui. Apie 
tai bus paskelbta tik šeštadie

.metų mėnesius leidykla išleido rnį. Sąryšyje su naujų mokslo
dvi knygas jaunimui: “Grimų 
pasakas” ir “Jūrininko Sind- 
bado nuotykius”, Jievos Simo-

kalbės šį vakarą (ketvirtadienį) 7 

vai. per Margučio radiją Balio kon
certo reikalu.

— Šv. Kaz. Seserų Rėmėjų 8-tas 

skyrius .\lar<|uettc Bark laikys su
sirinkimą sckm-ulienį, spalio 7 d. 2 

Viii. p. p. muzikos kamb. Gimimo 
šv. l’nn. uarap. Po susirinkimo 

įvyks “Pantry Shovvcr” dėl vieti
nių seselių. Prašom visas nares 

vrausiai atsilankvti. — Valdyba

, tiksliai pravedė moksleivės Z. 
.Švedaitė ir D. Radytė.

Sekmadienį, rugsėjo 30 d., Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje su
ma buvo aukojama už lietuvių 
tautą — gyvuosius ir mirusiuo
sius. Bažnyčioje turiningą pat
riotinį pamokslą pasakė kun. P. 
Patlaba.

Tik labai gaila, kad dalis ci- 
ceriškių, kurie čikagiškių yra

P. Bobinienės vadovaujamos j Vasaitis- paskambindami lietu- 
skautės išpuošė salę rudeninėje:*r svetimųjų autorių kom- 
nuotaikoje. Kiekvienas ateinam1 P°ziciJas- Labai gražiai užsire- 
tis į minė jimą prie durų buvo i k°mendav°, kaip gabus ir di- 
sutinkamas jaunų ciceriškių suj^ę Pažangą padaręs, A. Va- 
“Sveiki atvykę” ir kiekvienas saitis’ Paskambinęs Mozarto 

.svečias buvo papuoštas lietuvis-1‘‘Fantazi^ Re Minor”. A. Za- laikomi dideliais visuomeninin
ko rudens spalvingumo medžio i įskaitė jautriai padeklamavo L. kais, nei į minėjimą, nei į pa-
’---- I Žitkevičiaus “Lietuvos laukai”, maldas už kenčiančią lietuvių

tautą neatsilankė, nueidami į 
kitas — anglų kalba praveda
mas — pamaldas. R.

lio mėn. 5 dieną per Margučio 
radiją 9 vai. vakare kalbės 

naitytės romaną iš Klaipėdos mokyt. A. Gulbinskas tema:
“Mokytojų ir tėvų pareigos 
auklėjant jaunąją kartą”. Vi
suomenė, kuri dar domisi jau
nimo ateitimi, kviečiama pasi
klausyti.

X Kun. Juozas Skripkus, 
Šv. Pranciškaus seserų kape-

atvadavimo kovų “Pavasarių 
audroj” ir rašytojo ir diploma
to Jurgio Savickio karo meto 
atsiminimų ir užrašų “Žemė 
dega” I-jį tomą. Spalio mėnesį 
leidykla išleidžia Jurgio Savic
kio atsiminimų “žemė dega” 
II-jį tomą, Dr. V. Sruogienės 
istorijos vadovėlio mokykloms 
“Lietuvos istorija” naują lai
dą. Netolimoj ateity išleis Ant. 
Škėmos, Al. Barono, J. Tini
mo naujus veikalus ir šiemet 
baigs didžiulį prof. J. Balčiko
nio “Lietuvių kalbos žodyną”.

Nuo 1955 metų

lapu.
Rengėjų vardu minėjimą pra- j Budrikas pagrojo akordeonu, o 

dėjo inž. A. Zailskas. Nuosta- B- Atkočiūnaitė pašoko, jai pia- 
biai rūpestingai paruoštus re- ninu Patarė Atkočiūnienė. Gale
feratus skaitė augštesniųjų mo- ateitininkų tautinių šokių šokė-
kyklų gabūs moksleiviai Ber- būrelis, talkininkaujant skau 
nardas Prapuolenis ir Birutė tams ir vadovaujamas B. Jamei
Strikaitytė. B. Prapuolenis sa
vo referate pabrėžė mūsų tau
tos vadovų, ypatingai Vytauto 
ir mūsų garbingųjų protėvių 
nuopelnus, iškeliant mūsų tau-

kienės, pašoko ‘Kubilą”, “šus- 
tą”- ir “Senių polką”..

Minėjimas baigtas Tautos 
himnu.

Visą minėjimo programą ener

metų pradžia penktadienį, spa- ,garbingųjų įr galingųjų tautų!
tą ir valstybę senovėje į pačių, »ingai, nuostabiai gražiai ir, mą

ir valstybių skaičių Europoje. 
Prelegentas pabrėžė, kad ir 
mes turime būti savo darbais 
verti anųjų garbingų savo pra
nokėjų ir kad, kur bebūtume, vi
suomet turime atsiminti, kad 
“Lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais turime ir būt”. Biru
tė Strikaitytė referate iškėlė da 
bartines mūsų išblaškytos tau
tos nuotaikas ir vargus. Ragi- 

, lionas iš Pittsburgho atvyko į i no tėvus, vyresniuosius ir orga-
Chicagą ir sekmadienį daly
vaus Šv. Pranciškaus Seserų 
rėmėjų seime, kuris įvyks Šv. 
Jurgio parapijos salėje. Kun.

nizuotąją visuomenę daugiau rū

Lituanistinėms mokykloms 
pranešama, kad Dr. V. Daugir- 

J. Skripkus apsistojo Šv. Jur-,daitės Sruogienės “Lietuvos 
gio parapijos klebonijoje. Prieš I istorijos” skiriamos istorijos 

' kiek laiko jis yra darbavęsis 1 vadovėliu, naujoji laida jau iš-
pavasario Chicagoje i? čia turi daug pa-' ėjusi iš spaudos. Visi suintere

prie leidyklos suorganizuotas 
didelis knygynas ir dovaninių 
prekių skyrius, kur šalia lietu- tinga balerina, 
viškos knygos randa, vietą tau
tiniais motyvais drožiniai, tau
tiniais raštais pagalvėlės, ta
keliai, juostos, įvairūs odos 
dirbiniai, gintaras, kristalo, ke
ramikos, porceleno dirbiniai, 
lietuviškos ir klasikinės muzi- tl 
kos plokštelės ir d. kt.

žįstamų.
X Violeta Karosaite, talen- 

išpildys dalį

suoti apsirūpinti šiuo vadovė
liu gali kreiptis tiesiai į leidyk
lą adresu Terra, 3333 South

programos AL Mokytojų s-gos , Halsted St., Chicago 8, UI., ar- 
koncerte-baliuje š. m. spalio 6 (ba į leidyklos knygų platinto- 
d. 7:30 vai. vak. Westem Bali- l jus, esančius visose didesnėse 
room salėje, 3504 So. Westem i lietuvių kolonijose. Vadovėlio 
Avė. i kaina — $3.00.

Nėra piliečio
— Aš negaliu niekur rasti 

Stanislovo, — skundžiasi pilie
tis. — Jieškojau fabrike, par
tijos komitete ir namuose. Įdo
mu, kur jis yra uždarytas?

— Jis yra kelyje į socializ-

NARIAI UETUVIŲ TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOS®

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki S 10.000.00
I B

Paskolos Duodamos Namų įgijimui 
_________ lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSH.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, IU.

GRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St_______________ Chicago 32, PI.

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

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

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St Chicago 8, III.

X De Paul U. lietuvių klubo 
naujojon valdybon išrinkti: ’ 
pirm. V. Šoliūnas — 5254 So.1 
Trumbull Avė., PR 6-2796, sek- Į 
retorius A. Miškinis — 6328 S.1 
Albany Avė., GR 6-4989, ižd.
J. Elvikis — 4534 So. Paulina 
Avė., BI 7-0447. Reikia pažy
mėti, kad De Paul U. lietuvių 
klube darniai veikia naujieji 
ir čia gimę lietuviai. Valdybos 
sąstatas tai puikiai įrodo — 
abeji yra reprezentuojami. Pir 1 
mas didesnis klub-i pasirody
mas šiais motais bus universi
tete suruošti šokiai. Jau dabar 
ruošiamasi programai.

X Prel. B. Urba ir eilė Chi-i 
cagos lietuvių kunigų šią sa- j 
vaitę yrą išvykę rekolekcijų į, 
Mundelein, kur yra kunigų re
kolekcijų namai. Taipgi reko
lekcijose yra redaktorius kun.
K. Barauskas. Dėl to nuo ant
radienio šią savaitę pirmą pus-! 
lapį redaguoją A. Baronas, o j 
paskutinį — kun. J. Prunskis. Į

X Vladui Liubartui, 6626 S. 
Green St., už 46 dienas sugaiš
tas namuose dėl ligos, Leonar
das Jankuaskas įteikė $624.00 
čekį.

BALFO KONCERTAS
SIBIRO LIETUVIAMS SUŠELPTI 
Įvyks šį sekmadienį, spalio men. 7 dieną 

3:30 valandą po piety 
LIETUVIŲ AUDITORIJOJE 

3133 South Halsted Street

skip’s likę,
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES — WALBROOK 5-8202

CE

Skclhkites "Drauge”].

Spali. . Octtber mėn. 4, 5, ir 6 dienom
HENNESSY, 3 STAR COGNAC Fifth $5-Ū9

PROGRAMĄ IŠPILDYS:
Metropolitan operos solistas Algirdas Brazys, 
Solistė Marijona Bankoviėius-Banky,
Baleto šokėja Joana Vilkaitė,
Rašytojas Marijus Katiliškis paskaitys savo

kūrybos,
Moksieiviy tautinio ansamblio kanklininkai, va

dovaujami Anelės Kirvaitytės,
Solistams akompanuos Genovaitė Aleksiūnaitč. 
Programą praves žurn. Vladas Butėnas.
Po koncerto šokiai, grojant Balio Pakšto orkestrui 
Veiks baras su užkandžiais.
Bilietai iš anksto gaunami:

“Daina“ Television Co., 3321 S. Halsted St.,
“Marginiai”, 2511 W. 69th St.,
St. Penčylos krautuvėje, 4501 S. Talman Avė.
Įėjimas — Auka $2.00; Moksleiviams $1.00

Kviečiame Chicagos ir Apylinkių lietuvius 
koncerte dalyvauti.

BALFO Chicagos apskrities ir skyrių Valdybos

MARTELL, COURVOISIER OR BISQUIT 

THREE STAR COGNAC Fifth $4..98

METAXA imported 5 star brandy
GRAIN ALCOHOL. 190 Proof 

USP

Fifth

Fifth.

$5-49

$4*89

IMPORTED MUMMS OR PIPER HEIDSIECK 

CHAMPAGNE $3.98

MANDOCREMA (GOLD DROPS) WINE 5th $2-59

CINZANO VERMOUTH 

Sweet or Dry

VANDERFLIP DUTCH CHERRY, 

Raaberry or Black Curremt Wlne

Fifth

Fifth

$1.39

$1.59

" CHARTREUSE (Yellow), 86 Proof Fifth $CJ.95
BLACK FORREST IMPORTED 

KIRSCHWASSER Fifth $6*59


