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AMERIKOS LIETUVIU KATALIKU KONGRESAS
Kipras, Pigmalijonas, Pieža 

ir dabartiniai rūpesčiai
/-•'į. ,<v\

CHICAGO, UI. — Kadaise Kip
ro sala buvo garsi Pigmalijonu, 
kuris nemėgo moterų, bet vietoj 
to atsidėjo meno darbams. Jis iš
kalė labai gražią dramblio kaulo 
statulą, kuria labai gėrėjosi.- Jo 
prašoma Grožio deivė statulą pa
vertė moterimi, kurią Pigmali
jonas vedė. Ji pagimdė sūnų, 
vardu Pafus. Šiuo vardu dabar 
Kipro saloje yra vadinamas vie
nas miestas, kuriame buvo garsi 
Veneros statula.

Ne opera

Tačiau šiandien Kipras yra 
garsus ne savo meno darbais, 
kurie žmoniškos gyvybės įgauna, 
bet partizaninėmis kovomis, ku
rios vyksta jau antri metai. Fak
tiškai ten vyksta partizaninis 
karas, kurį veda vietos gyvento
jai prieš okupacines britų pajė
gas. Sala nori būtinai prisijung
ti prie Graikijos. Šią akciją be 
abejo pradėjo patys Graikijos 
politikai, bet šiandien ji yra per
simetusi į kiekvieną Graikijos

biją visokių galimų visuomeni
nių atsitrenkimų Turkijoje, tuo 
atveju, jei sala būtų atiduota 
Graikijai.

Ar mūsų laikų pigmalijonui 
pasiseks atgaivinti savo kūrinį, 
tai yra klausimas, kuris kyla žiū 
rint į šiandieninius įvykius Kip
re.

Vakarų vokiečiai

nori pabrėžti
BERLYNAS, spalio 9. — Va- ] 

karų Vokietijos parlamentarai 
vakar atvyko į Berlyną. Vakarų 
Vokietijos parlamentarai šį tre
čiadienį ir ketvirtadienį turės 
specialų posėdį Berlyne. Šiuo žy
giu parlamentarai nori parodyti, 
kad padalintas Berlynas tebėra 
visų vokiečių sostinė.

Europos sujungimas
BRIUSELIS, Belgija, spalio 9. 

. .... šešių valstybių užsienio rei-
kaimą, kad patys politikai jos ministerių konferencija, tu- 
nestengia suvaldyti. Graikijos (rė jusi įvykti šią savaitę netoli Pa 

ryžiaus, atidedama vėlesniam 
laikui, šešių valstybių užsienio 
reikalų ministeriai turėjo svars
tyti Europos sujungimo klausi
mą.

vyriausybė šiandien yra grasi
nama būti nuversta, jei ji akty
viau neparems visos Graikijos 
noro prisijungti Kiprą.

St. Pieža

Graikai jieškodami draugų 
kviečia įvairius įtakingus asme
nis susipažinti su Graikijos nuo
taikomis. Vakar vakare iš Chi- 
cagos išvyko Graikijon St. Pieža,
„Chicago American“ redakto
rius, pakviestas Graikijos vy
riausybės. Chicagos graikai pra
eitą sekmadienį suruošė Piežai Syngman Rhee. 
šaunias išelistuves. Mes linkime 
Piežai laimingos kelionės po 
Graikiją ir turime vilties, kad jis 
sveikas grįš iš Kipro salos.

Didesnis vieningumas
SEOUL, Korėja, spalio 9. — 

Allen Dulles, JAV slaptos žval-

Jurgis Grivas

Situacija Kipro saloje iš tikro 
yra rimta. Graikai nenori jokiu 
būdu išsimesti iš Š. Atlanto Gy-

S

Minimas ALRK Federacijos
auksinis jubilėjus Bostone

BOSTONAS, Masa. — Šį penktadienį spalio 12 d. į Bostoną 
suvažiuoja Amerikos lietuvių katalikų veikėjai dalyvauti Lietu
vių Katalikų Kongrese ir minėti Amerikos Lietuvių Romos Kata
likų Federacijos auksinį jubilėjų.

Katalikų kongreso programa:

Britai smarkiai suvaržė žmonių judėjimą Nicosia mieste, Kipro salos sostinėje. Gyventojai paskirtomis va
landomis tegali nusipirkti maisto turguje. Tarp pirkėjų matosi britų kareiviai su ginklais. Graikų kip- 
rieėių pogrindis išvystė didesnę veiklų prieš britų režimą.

Egiptas atmete Suezo planą,
nori neva naujų derybų

NEW YORKAS, spalio 9. — Egiptas ir Sovietų Sąjunga va
kar atmetė Britanijos ir Prancūzijos pasiūlytą planą, kuriuo nori
ma likviduoti Suezo kanalo krizę. Jungtinės Amerikos Valstybės 
remia Britanijos ir Prancūzijos Suezo planą.

Egipto užsienio reikalų minis-
teris Fawzi atmetė derybas pa
gal 18 valstybių planą, nes, girdi, 
šis planas įžeidžia Egiptą. Bet 
jis pareiškęs Jungtinių Tautų

gybos direktorius, keliavęs du Saugumo tarybai, kad Egiptas 
mėnesius per pasaulį, pareiškė, norėtų taikiu būdu išspręsti da- 
jog laisvas pasaulis labiau yra bartinį ginčą.
vieningas ir padarė pažangą. Jis j Sovietų Sąjungos užsienio rei- 
kalbėjo3i su Korėjos prezidentu kalų ministeris Šepilov remia 

Egiptą ir nepagaili aštrių žodžių 
Vakarų valstybių adresu.

Šepilov pasiūlė Saugumo tary
bai sudalyti „derybininkų komi- 

iš Egipto, Britanijos, In-

Estų teatrui 50 metų
STOCKHOLMAS, Švedija, sp. tetą 

9. — Ryšiumi su estų teatro įkū- Prancūzijos, Sovietų Są
rimo 50 m. sukaktimi, estų akto- jung0S jr Jungtinių Amerikos 
rius Aaren Viisimos Stockholme Valstybių atstovų
suorganizavo teatro parodą nuo Į
rugsėjo 30 d. iki spalio 7 d. , Jungtinių Tautų Saugumo ta-

Kiekvieną vakarą buvo skaito- ryboje šiandien vyko vieši gin-

• Popiežius Pijus XII iškil
mingoje audijencijoje priėmė Li
berijos respublikos prezidentą 
dr. V. Tubman. Prezidentas buvo 
lydimas savo šeimos narių ir di
delės grupės politinių savo kraš
to asmenybių. Šv. Tėvas savo 
kalboje iškėlė liberų tautos kū
rybingumą bei taikingumą ir 
reiškė įsitikinimą, kad šios krikš 
čioniškos dorybės ir ateityje bus 
tikriausias krašto pažangos lai
das.

• Komunistinė Čekoslovakija 
planuoja pastatyti atominės

TRUMPAI IŠ VISUR
• Jugoslavija pirko šešis so

vietinius lėktuvus vidaus reika
lams.

• Centrinėj Italijoj buvo jau
čiamas žemės drebėjimas.

• JAV armija išsiuntė pakvie
timus 17,000 vyrų, kurie gruo
džio mėn. turi atvykti į karinę 
tarnybą.

• Japonijoje 1955 metais 22,- 
138 asmenys nusižudė, Japonijos 
Gerovės ministerija praneša.

• Chrysler Corp. gavo iš JAV 
armijos užsakymų, pagal sutar
tį, pagaminti kontroliuojamų šo
vinių už $18,859,511.

• Po penkerių metų. Margaret 
McKenzie, 17 metų, iš Westerly, 
R. I., kuri buvo penkeris metus 
be sąmonės, mirė praėjusį sek
madienį. Mergaitė neteko sąmo
nės, kai ji krisdama nuo dviračio

Penktadienis, spalio 12 d.
10 vai. iškilmingos šv. Mišios 

šv. Petro lietuvių parapijos baž
nyčioje, So. Boston, Mass. Šv. 
Mišias atnašauja vysk. V. Briz- 
gys. D. D.; pamokslą sako prel. 
J. Balkūnas.

12 vai. atstovų ir svečių regis
tracija Sheraton Plaza viešbuty
je, Copley Square, Boston, Mass.

1 vai. p. p. pirmasis bendras 
kongreso posėdis Sheraton Plaza 
Hotel.

1. Atidaro komiteto pirminin
kas kun. J. Žuromskis, malda ir 
himnai, giesmė „Marija, Marija“.

2. Kalba N. Anglijos apskrities 
pirmininkas V. Kudirka ir pa
kviečia Federacijos centro pirmi
ninką.

3. Kalba dr. Ad. Darnusis ir 
kun. dr. A. Juška.

4. Sveikinimai. Žodžiu sveiki
na vysk. V. Brizgys ir kun. Pr. 
Virmauskis.

5. Kongreso prezidiumo suda
rymas. Komisijų sudarymas.

6. Centro valdybos narių pra
nešimai. 1 1

7. Registracijos komisijos pra
nešimas.

8. Pertrauka.
9. Sveikinimai raštu. •
10. Paskaita „Žvilgsnis į pra

eitį“, L. Šimutis. Diskusijos po 
paskaitos.

šeštadienis, spalio 13 d.
9 vai. šv. Mišios šv. Petro lie

tuvių parapijos bažnyčioj. Mišias 
atnašauja prel. Pr. Strakauskas, 
pamokslą sako prel. K. Vasys.

10 vai. 30 min. jaunimo, vyrų 
ir moterų posėdžiai Hotel Shera
ton Plaza.

Jaunimo posėdyje svarstomi 
jaunimo bendradarbiavimo, jau
nimo centro sudarymo, jaunųjų 
organizavimo ir kiti klausimai. 
Kalba kun. A. Kontautas, M. 
Klimkaitytė, kun. J. Borevičius, 
S.J., dr. V. Vygandas. Diskusi
jos vyksta pasiskirsčius grupė
mis.

Moterų posėdyje paskaitą te-1 
ma „Moters katalikės vieta kata-j 
likų akcijoje“ skaito K. Keblins- 
kienė. Koreferentės Renneth A.' 
Kaneb ir V. Kulbokienė. į

Vyrų posėdyje paskaitą „Ak-į 
tyvus lietuvis katalikas vyras 
šių dienų aplinkybėse“ skaito 
prof. Ant. Vasaitis, Koreferen- 
tai V. Kudirka ir St. Lūšys.

12 vai. 30 min. pietų pertrau
ka.

2 vai. p. p. Sheraton Plaza vieš 
būtyje antrasis bendras kongre
so posėdis.

1. Malda.
2. Valdybos rinkimai.
3. „Žvilgsnis į ateitį“, S. Su

žiedėlis. Diskusijos po paskaitos.
4. ALRK Federacijos dalyva

vimas bendrinėse lietuvių orga
nizacijose.

5. Auklėjimo ir stovyklų rei
kalai.

6. ALRKF konstitucija.
7. Rezoliucijų priėmimas, su

manymai. Posėdis baigiamas 
malda.

6 vai. vak. banketas tame pa
čiame viešbutyje. Kalba arkivys
kupas R. J. Cushing, vysk. V. 
Brizgys, dr. Ad. Damušis, Lie-j 
tu vos garbės konsulas Ant. Šal
na. Vadovauja adv. J. J. Grigą-j 
liūs. Dainuoja solistas St. Liepas 
ir Ad. Barauskas.

Sekmadienis, spalio 1'/ d.
10 vai. šv. Petro lietuvių pa

rapijos bažnyčioje pamaldas lai
ko kun. J. Švagždys, pamokslą 
sako kun. dr. A. Juška.

2 vai. 30 min. Šventoji valanda 
Bostono katedroje, Washington 
St. Šventai valandai vadovauja 
prel. Pr. Juras. Vargonais groja 
ir giedojimui vadovauja komp. 
muz. J. Kačinskas. Procesijai 
įeinant į Sanctuariumą, giedama 
„Tegul būna garbinamas“. Išsta
tymas Švč. Sakramento; pasiau
kojimo aktą ir maldą už Lietuvą 
skaito prel. Pr. Juras. Arkivys
kupas R. J. Cushing sako pa
mokslą. Gieda solistas Stasys 
Liepas. Vyskupas Brizgys taria 
padėkos žodį.

Švedijos jūrininkai 
pareiškė, kad Rygoje

siaučia skurdas
STOCKHOLMAS, Švedija, sp. 

9. — Trys švedų karo laivai rug 
pjūčio mėnesį aplankė Rygą. Šio
mis dienomis švedų karo laivų 
įgulos nariai papasakojo „The 
New York Times“ koresponden
tui Felix Belair apie skurdų gy
venimą ir sovietų žiaurumus Ry
gos mieste.

Švedijos jūrininkai, atsilankę 
Rygoje, pareiškė, jog okupuoto
je Latvijoje duonos, sviesto ir 
pieno kainos yra 3 ar 4 kartus 
augštesnės negu Švedijoje. Lat
vės, kurios kalbėjosi su švedais 
jūrininkais, buvo nuvarytos į ka
lėjimą.

Neteko vilties
MANILA, Pilipinai, spalio 9. 

— Japonijos narai neteko vilties 
surasti sudužusį pilipinų lėktu
vą, kuris paskendo Vigan įlan
koje praėjusią savaitę. Lėktuvo 
katastrofoje žuvo pilipinų gene
rolas ir du kiti karininkai.

energijos fabriką 1960 m. Ziare. sužeidė savo galvą.

Ar Jugoslavijos diktatorius Tito
Į

pasitrauks iš savo pasirinkto kelio
LONDONAS, spalio 9. — Londono diplomatiniuose sluogs- 

niuose vyrauja įsitikinimas, jog Jugoslavijos diktatorius Tito pa-Į 
reiškęs Kremliaus vadams, kad Rytų Europos satelitinėms valsty
bėms būtų suteikta daugiau laisvės. /

Diktatorius Tito Jugoslavijo- . „
210,000 vokiečių, gyvenančių pu Egiptas pasirengęs griežtai i je astuonias dienas tarėsi su So- Chruščevas perdaug atleidęs val- 

Suezo vietų Sąjungos komunistų parti- ' džios vadžias satelitinėse valsty- 
jos bosu Nikita Chruščevu ir aš- bėse. Poznanės sukilimas birželio 
/uonias dienas Yaltoje. Londone' mėnesį atrodo užpylė šalto van- 

kė, kad Dulles politika sustipri- manoma, kad šešiolikos dienų dens ant Kremliaus valdovų gal- 
nusi Egipto prezidento Nasserio i konferencijoje išryškėjo, jog Ti- ■ vų.

nybos organizacijos (Nato), ta- mos paskaitos ir pranešimai, o/ai Suezo kanalo krizės klausi- 
- - §iuo metu Švedijoje gyveną žy- mu. Tuo klausimu žodį tarė Vals

miausi estų menininkai, aktoriai tybės sekretorius Dulles ir Ju- 
ir profesoriai pasirodė su savo goslavijos užsienio reikalų mi-

čiau šiandien būklė jau taip toli 
yra pažengusi, kad jie negali ne
remti Kipro prisijungimo akci
jos.

Kipro salos partizanų vadas 
yra kažkoks pulkininkas Jurgis 
Grivas. Savo karinį laipsnį jis 
yra gavęs Graikijos kariuome
nėje. Niekas nežino, kokiu būdu 
jis pasidarė Kipro partizanų va
du. Nesunku patikėti, kad jis su
silaukia slapto padrąsinimo iš 
Graikijos.

Jeigu kada nors bus Kipre rin 
kimai, nėra abejonės, kad jos di
delė dauguma pasisakys už vie
nybę su Graikija. Patys graikai 
prižada anglams visas bazes sa
loje, kokias tik jie norės yistiek 
Anglijos ar Nato titulu, tačiau 
būtinai nori baigti su jų koloniji
ne ministerija.

Jonijos kovos tebesitęsia

nisteris Koca Popovič.
Jungtinių Tautų senesni diplo

matai įsitikinę, kad Suezo ginčai 
įgali padidinti skilimą tarp Vaka- 

BOLZANO, Italija, spalio 9.— rų trijų didžiųjų jėgų, o tuo tar-

kūryba.

Autonomija

Bolzano provincijoje, nori auto- laikytis savo pozicijos 
nomijos. Šios provincijos vokie- klausimu,
čiai nepatenkinti Italijos valdžia. 
Jie norėtų savos valdžios.

Stravinsky susirgo
MUENCHENAS, spalio 9. — 

Kompoztorius Igor Stravinsky 
šiandien susirgo Muenchene. Jis 
yra 74 metų amžiaus. Stravinsky 
koncertuoja Europoje.

Kaikurie politikai net išsireiš-

poziciją ir iškėlė komunistų presto nenorįs atsisakyti savų idėjų 
tižą Vidurio Rytuose. Britanijos ir savo pasirinkto kelio, 
parlamento narys Edward Lea-
ther JAV korespondentui pareiš-

Neaišku kokiu būdu Tito galė
tų pagelbėti Chruščevui šiame

Taip pat, girdi, nėra abejonės, punkte 
kad Chruščevas susikirtęs su se- Bet diplomatiniai šaltiniai iš 

kė: „šiandien komunistų povan-^nos linijos komunistų vadais Belgrado spėlioja, kad Tito eis ir 
deniniai laivai veikia Vidurže- Maskvoje, ypač su raudonosios toliau savo pasirinktu keliu ir 
mio jūroje iš Egipto bazių. Mr.' armijos vadais. Senos linijos ko- padrąsins satelitines valstybes, 

i Dulles tai padarė“. jmunistų vadai nepatenkinti, kad kad jos parodytų daugiau nepri
klausomybės.Atbėgo į Vakarus

BERLYNAS, spalio 9. — Bu- 
Dar vienas faktorius, kuris ko-! vęs komunistinės Rytų Vokieti- 

voja prieš Kipro susijungimą yra jos ministerio pirmininko pagel- — Valstybės sekretorius Dulles vakar pareiškė Jungtinių slavijos komunistų nepriklauso- 
Turkija. Nors Turkijos mažuma bininkas Herman Kastner, 69 m.,I Tautų Saugumo taryboje, kad Sovietų Sąjunga trukdanti išspręsti veiklą.
saloje nėra perdidelė, tačiau sa- pabėgo į Vakarus. Jis dabar gy-' Swezo kanalo ginčą. Dulles palaiko Britanijos ir Praneūzijos pla- | Bulgarija atnaujino draugiš- 
la anksčiau yra priklausiusi Tur- vena Bavarijoje. n(l< ka(i būtlt sutarptautintas Suezo kanalas. Sovietų Sąjungos ir kus santykius su Jugoslavija.
kijai. Ir Turkija labai nejaukiai ------------- - Jugoslavijos atstovai pasisakė prieš Suezo sutarptautinimą. Taip Pat kalbama, kad Vengri
pasijustų, jei Graikija čia vėl Kalendorins į — Ali Sabry, Egipto prezidento Nasserio patarėjas, vakar Ja pasiųs diplomatinę delegaciją
prie jų šono atsirastų. Ta proga Spalio 10 d.: šv. Pranciškus pareiškė New Yorke, kad Suezo kanalo krizė galėtų būti pašalinta, i Belgradą.
galima atsiminti, kaip po I Pa-,Borgija: lietuviški: Butautas ir jei kaikurios valstybės neveltų politikos į Suezo ginčą, čia jis tu- Čekoslovakija norinti atsipa

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA Lenkijos komunistai, grįžę iš 
Jugoslavijos, giria Tito ir Jugo-

rėjo galvoje Brtaniją ir Prancūziją, kurios, girdi, Suezo sąskai.ton laiduoti nuo Maskvos suvaržy- 
nori pagerinti savo vidaus reikalus. Sabry pareiškė, kad Egiptas mū- •
priima tarptautinį bendradarbiavimą Suezo kanale, bet nesutin- Jugoslavijos diktatorius Tito 

Oras Chlcagop kąs, kad kanale būtų tarptautinė kontrolė ar operavimas, nes tas, Yra įsitikinęs, kad komunizmas
Oro biuras skelbia: Chicagoje girdi, pažeidžia Egipto nepriklausomybę. turėsiąs didesnį pasisekimą, jei

dien dar svyruoja Kipro klausi- ir jos apylinkėje rytoj — giedra — Raud. Kinijos premjeras Chou En - lai pasiūlė sudaryti Kremlius nuimsiąs varžtus nuo 
mu, tai, sakoma, esą dėl to, kad ir šilčiau. diplomatinius santykius su Japonija. satelitinių valstybių.

saulinio karo turkai išgyvendino Jaunė.
milionus graikų iš senojo Joni
jos pakraščio. Tarp Turkijos ir 
Graikijos dar ne viskas yra už
miršta. Ir jeigu Amerika šian

Saulė teka 6 :56, leidžiasi 6:20.

Skaudi nelaimė
MILVVAUKEE, Wis., spalio 9. 

— Ampco Metals, Ine., pastate 
vakar įvyko sprogimas. Du as
menys buvo užmušti ir 20 kitų 
sužeisti, keletas iš jų sunkiai.

Pagalba Jordanui
DAMASKAS, Sirija, spalio 9. 

— Jordano užsienio reikalų mi
nisteris Awni Abdul Hadi pareiš 
kė, jog visos arabų valstybės su
tiko teikti Jordanui karinę ir fi
nansinę pagalbą prieš naujas Iz
raelio atakas.

Rytinėje dalyje
OKLAHOMA CITY. — Mike 

Sabouri iš Teherano, Irano, yra 
užsienietis studentas Oklahoma 
City universitete.

Susipažinęs su kitu Oklahoma 
City universiteto studentu, Mike 
buvo paklaustas iš kur yra atvy
kęs.

— Iš Irano, atsakė Mike.
— O, pasakė kitas studentas, 

kokioje Texas dalyje yra Ira
nas?

• JAV Gynybos sekretorius 
Wilson grįžo prie darbo stalo. 
Dvi savaites jis gulėjo ligoninėje 
po operacijos.
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gražiuosius savo tautos pa pro-1 Jūrų skautų skyrius dėkoja 
čius. Kiekvieno susipratusio lie ’ visiems jūrų skautų vadams, bu
tuvio pareiga yra tuos papro
čius saugoti, išlaikyti ir atgaivin 
ti, jeigu jie j? u pradeda nykti.

džiams, jūrų skautams ir jau-, 
niams už šių metų nuveiktus 
darbus ir prašo savo išgyventais

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairiu* 

perkraustymus ir pervežimus 

iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL BĮ. 7-7075 arba 
PR 8-9842

Pakelkime lietuviškę trispalvę!
Jau nuo 1924 metų lietuviai 

skautai gražiai atstovauja mū
sų jaunimą tarptautiniuose skau 
tų sąskrydžiuose ir stovyklose. 
Jie išneša mūsų trispalvę ir gar 
sina Lietuvos vardą vienoje di
džiausių pasaulio jaunuomenės 
organizacijų. Kad lietuviškasis 
jaunimas ir toliau galėtų tęsti 
šį darbą tremtyje, yra reikalin
gos lėšos. Tam reikalui Lietu
vių Skautų Brolija įsteigė 
Džiamborės Fondą, kuris rūpi
nasi mūsų skautų atstovavimo 
materialine puse.

Padėti Džiamborės Fondui at 
likti savo užduotį Chicagos 
skautų vienetų vadovai nutarė 
paskelbti Džiamborės Fondo

vajų, kurio metu skautiškasis 
jaunimas ypatingai kreipsis į 
lietuvišką visuomenę, prašyda
mas materialinės paramos. Mes 
tikimės, kad mūsų visuomenė 
supras šį svarbų reikalą ir rie- 
atsisakys paremti jaunimą, o 
tada skautiškasis jaunimas ir 
toliau galės reprezentuoti Lie
tuvą ir lietuvius kitataučių tar
pe.

Sktn. P. Nedzinskas, 

Lituanicos Skautų Tunto 
Tuntininkas

Psktn. E. Zabarskas,

Baltijos Jūros Tunto Tuntin.
Senj. J. Kurklys,

Korp! Vytis Chicagos Skyr. 
Pirmininkas

Vėlinėms artėjant
Krintant medžių lapams ir kuris sutvėrė dangaus mėlynę, 

niaukiantis dangui, pučiant žvarj žemę, žmogų ir visą gražiąją 
biam rudens vėjui ir šaltyn ei-į gamtą, kurią lietuvis taip buvo} 
nant saulei, mirštant vasaros pamėgęs ir su ja susigyvenęs, 
gamtai ir artėjant žiemos gruo-| Ne visi tiesiog į dangų paten- 
dui, mes prisimename savo mi-į ka, kaikuriems reikia dar dan- 
rusiuosius. Jau nno senovės lai-'gaus prieangyje palaukti, paši
lių vėlių kultas lietuvių tautoje I ruošti ir galutiniai susitvarkyti, 
buvo labai prigijęs. Lietuvis, kad galėtų į dangų įeiti gražūs, 
dar ir pagonimi būdamas, tvir-J tyri, nekalti, toki. kokių Dievas 
tai tikėjo, kad su mirtimi vis- ten laukia. Tame dangaus prie- 
kas nesibaigia, kad mirusieji' angyje, toje pasiruošimo vieto- 
kažkur dausose gyvena. Savaip. j^, skaistykla vadinamoje, vėlės 
jis mirusiųjų gyvenimą vaizda-į laukia ir mūsų pagalbos. Mes 
vosi, bet vis dėlto suprato, kad joms galime padėti, tik, žinoma, 
jiems mūsų pagalba reikalinga, ne tokiu būdu. kaip mūsų pro- 
Dėl t0 ir laidojant mirusį į jo tėviai manė. Ne vyno ar mi- 
kapą būdavo dedama maisto, daus, ne ginklų ar papuošalų, 

„ ginklų papuošalų ir kitokių reik- ne keptos stirnienos jos iš mūsų 
menų, kurie mirusiam kitamdflatfkia. bet visai kitokių, dvasi- 
gyvenime būsią naudingi. Ir nių aukų: maldų ir gerų dar- 
puotos metu lietuviai, prisiminę į bų. Mūsų maldos ir geri darbai 
mirusiuosius, numesdavo ant že' padeda ten esančioms sieloms 
mės maisto, nuliedavo vyno ari nusiprausti ir pasipuošti, kad 
midaus, norėdami pavaišinti ir j greičiau galėtų įeiti į dangiš- 
tous savo 'artimuosius, kurie Į kąją puotą.
jau dausose gyvena. Būdavo 
ruošiamos ir specialios šventės.

rodyti pavyzdį. Vėlinių dieną 
reikėtų organizuotai lankyti ka
pus, prisiminti .savo mirusiuo
sius ir pasimelsti už juos. Ži
noma, tai galima būtų atlikti ir

į privačiai, tačiau organizuotas 
darbas visuomet yra prasmin
gesnis ir navd ngesnis. Būtų tik 
rai gražu, kad šiam kilniam dar
bui susijungtų visos mūsų or
ganizacijos. Tada mes pasijus
tume daug galingesni, nes vie
nybėje yra galybė. Mes tada 
pasijustume, kad nė mirtis mūsų 
negali atskirti. Meilė mirties ne 
pažįsta. Ir jeigu iš mūsų artimo 
meile uždegtų širdžių išsiverš 
bendra malda už skaistykloje į 
kenčiančias sielas, tai toji mal-j 
da Visagaliui bus tikrai maloni. 
Ji bus lyg raktas, kuris atida
rys toms laimės pasiilgusioms 
sieloms amžinybės vartus.

V. s. Juozas Vaišnys, S.J

SEZONO UŽBAIGIMO PROGA

Praėjo puikios, saulėtos sto 
vykių dienelės. Užgęso paskuti
nieji stovyklų laužai. Nuo pa
statų jau nuleistos baltos burės, 
jūrų skautų vimpilai. Nutilo 
gražios stovyklų dainelės.

Daugelis jūsų stovyklavote

lose pasidalinti spaudoje su ki
tais mūsų šeimos nariais — 
skautais, siunčiant straipsnius 
bei nuotraukas jūrų skautų skv 
riaus spaudos ved. j. sktn. B.
Studžiai, 89 Glenlake Avė., To
ronto, Ont., Canada.

Tad iki pasimatymo 35 metų 
jubilėjinėje jūrų skautų stovyk
loje 1957 metais!

Budėkime ir gero vėjo!
Jūrų Skautų Skyrius

VADOVŲ SĄSKRYDIS

m. rugsėjo 15 — 16 d. sa
vaitgalį į New Yorką buvo su
važiavę 77 skautų vadovai ir va
dovės pasitarti dėl veiklos. Bu- | dieniais uždaryta. Kitu laiku rusltarus 
vo aptarta vasaros veikla ir su
planuoti ateities darbai. Šiame 
suvažiavime dalyvavo LSB Vy
riausiasis Skautininkas v. s. Stp.
Kairys iš Toronto ir taip pat 
gausūs atstovai iš viso Atlanto 
pakraščio skautiškvjų vienetų, 

i Sąskrydį sveikino Vyriausiasis 
Skautininkas, lietuviškųjų orga 
nizacijų atstovai bei paskiri sve • 
čiai.

Rugsėjo 15 d. buvo, puikus 
jaunimo linksmavakaris, kurio 
programą atliko New Yorko 
skautės ir skautai. Čia išryškė-

Tcl. ofiso HE 4-0U09, rez. l’K 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

~DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IK

GEBKLftS LIGOS
— Pritaiko akinius —

6322 So. Weatern Avenna 
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 1-9 vai 
rak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rea telef. UAlbrook 5-5076

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 Wes9 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien Išskyrus trečiad. ir 
šeštad.

Res. tel. GRovchUl 6-5603

ajsrosrajsitusi

TELEVIZIJOS
>r Ridi. Aparatu Taisymas
Sąžiningas ir garantuotas darbas 
Ii. RIMKUS, 4617 S. Sswyer St 
TeL VI 7-9087 — VI 7-3037

DR. i. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezld. telef. Gltovehill 6-0617
valandos: 1—3 p. m. 6-—h p. m.

Penktad. tik so pietą. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR, IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chlr—gB) 

KCD1K1Ų IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

7166 South W e steni Avenga
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
0 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto Iki S vai. poi’ot

Oftce tel. RE. 7-.168
Res. tel. WAlbrook 5-3788

reL ofiso Y A. 7-5557, rea. RE. 7-4986

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEC1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo S 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki S:SO 
Uždara treč. visa diena Ir Aeitad. vak. 
------------------------------------ i

jau ne pirmą kartą, padėdami 
jūrų skautų vadams patyrimu 
ir darbu. Kaikurire jūsų buvote 
pirmą kartą stovykloje. Jums 
viskas buvo nauja ir gal net ne
įprasta, tačiau skautišku pasi
ryžimu jūs įsijungėte į stovyklų 
tvarką ir drausmę ir prisidėjote 
prie įprasminimo mūsų gražių 
jūrų skautų idėjų. Turime vil
tį, kad visi šių metų stovyklau
tojai gavote daugiau reikalingų 
žinių ir patyrimo tolimesniam 
jūrų skautų veikimui.

Buriavimo ir irklavimo sezo
no uždarymo proga lihkime vi
siems budžiams, jūrų skautams 
bei jauniams naujos energijos ir 
kruopštumo prie naujų pasiruo
šimų mūsų ateinančiai jubilėji
nai jūrų skautų stovyklai.

jo du varžovai — vilkiukų ir 
skautų vyčių oktetai, kurių kieK 
vienas pagal savo pajėgumą bu
vo nepaprastai puikūs. Daug plo 
jimų susilaukė jūrų skautai už 
pašoktą Oželį. Pianinu skambi
no D. Audėnaitė ir G. Klivečka. 
J. Ulėnas, V. Strolia ir J. Mačiu 
nes pagrojo skudučiais, o skau
tės “pranašavo” ateitį kaiku
riems skautų vadovams. Nors 
pasitaikė lietingas vakaras, bet 
gausūs svečiai vos sutilpo Ap
reiškimo parapijos salėje. Šo
kiams grojo Romo Butrimo or
kestras, kuriame esama ir ke
leto Tauro tųųto skautų vyčių.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
(Kampan 47-tos Ir Damen Avė.)
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

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

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rea.: W Al b rot) k 5-3048 _

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-b, treč. ir šešt. pūga! sutarties

Tel. ofiso Pltospeet 6-2240
Pltospeet 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPEO. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. Wood Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IB CHUIUBGB 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Kuto: 1653 W. 103 St., Bevcrly Kilis 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 ▼. v.. 
Išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — l’nimai 5-6756 
Buto — BEverly 8-3946

Ofiso tel. OLlffalde 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 Weat 47th Street 
(Kampas 47th Ir Herndtage) 

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

DR. FL TALLAT-KELPšA
Ofisai: 20 North Wacker Drlve 

(Clvlo Opera l}ouse, kanib. 868) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 0-2294 
5002 Wcst lOth Str., Cicero 

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

Kitu laiku ir trečiad. susitarus 
Rezld. tel. UEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEO; MOTERŲ LIGOS 

OflasH Ir rezld.: 2410 W. 51st St 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antri, 
Trečiad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. 1) 

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Avhim 
VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak. 

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1317 South Weiten Aveaas
Chieago 29, 1U. 

Pasimatymai pagal sutartlea 
Telefonas REpublie 7-4900

Rezidencija: GRovehUl 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Antrąją sąskrydžio dieną apie Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:io v 

150 uniformuotų skautų,-čių su 
vėliavomis išklausė šv. mišias, ’

(Niritelta j 4 psl.)

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

Rezidencijos tel. BEverly 8-8344

Vėlinėmis vadinamos, kurių me
tu įvairias aukas įnirusiems au
kodavo.

Atėjus. į Lietuvą krikščiony
bei, lietuviui nereikėjo atsisaky
ti visų savo turėtų religinių pa
pročių, nes jie buvo pakanka
mai kilnūs, kultūringi, o kaiku- 
rie visiškai derinosi su krikščio
nių tikėjimo papročiais. Nerei
kėjo lietuviui atsisakyti nė vė
lių kulto. Krikščionybė visiškai 
sutiko su lietuvių iki šiol turėtu 
teigimu, kad mirusieji gyvena, 
kad jiems kartais yra reikalin
ga mūsų pagalba. Tik buvo aiš
kiau pabrėžta, kur ir kaip jie 
gyvena, buvo tiksliau paaiškin
ta, kokia pagalba jiems yra rei
kalinga.

Krikščionių mokslo aiškinimu, 
mirtis nėra gyvenimo pabaiga, 
bet naujo, amžino gyvenimo pra 
džia. Kiekvieno žmogaus tiks
las —
žemės gyvenimo į dangų, kur jo 
laukia Dievas, tas pats Dievas,

Priėmęs krikščionybę lietuvis 1 
šias mintis labai gerai suprato. 1 
Kiekvienais metais Vėlinių iš
vakarėse minios žmonių Lietu
voje eidavo į kapines, puošdavo 
gėlėmis ir žvakutėmis mirusių-j 
jų kapus ir melsdavosi už juos. 
kad Dievas sutrumpintų skaus
mingą jų laukimo laiką ir grei
čiau priimtų pas save.

Dabar mes, išsisklaidę po vi
są pasaulį, pradedame pamiršti

NUO UZSiSENĖJUSIŲ

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IB ATVIBŲ ODOS LIGŲ

Tlr. kurie kenčia nuo SENU AT 
TIRŲ Ir SKAUDŽIU ZAIZDi. 
negali ramiai s6d6tl ir naktimu 
miegoti, jų užsisenšjuslos žalzdor
niežti Ir skauda. Kad pašalinti ta 
a!»-žšjima ir BkaudSJlria senų atvi 
rų ir skaudžiu žaizdų, uždCklti 
LEGULO Ointment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins jusu skaudčji- 
rna ir galėsite rainiai miegoti nak- 
l. Vartokite Ja taipgi nuo skau

džių nudegimų. Ji taipg1 pašaline 
ntcMJIuia ligos vadinamės PSORIA- 
HIJ. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos aTHUETE’S FOOT, su-

patekti po trumpo Šios stabdo džiovinimu odos ir perplyfilmą 
tarpptrščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
džtOstančlon, suskilusios odos dedlr- 
vlnlų, odos Išbčrlmų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
drodo skaudus Išbėrimas nuo vysty 
klų. Ji yra gera gyduoj* nuo U-

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugo
mą ir gražy 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 kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chieago 8, Illnois

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tek ofiso Pltospeet 6-9400
Rezld. Pltospeet 6-9406

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vičiūte)

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-1 vaL 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečladlsnlals 
Ir kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Ct.. Cleere 
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 5-3 raL 

vak. šeštadieniais 16-2, 
Trečiad. uždaryta 

Ofiso lt buto tčl. OLympie -2-1381

Ofiso HEmlock 4-5815
Rez, HEnil. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LlOOa 

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

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4853 S. Wkipple Strsst
(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 10 iki 12; ?—«;• 7—9. 
šeštad. 10—1 2. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4949 
Namų — CEdarcrest 3-7 786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3859 South Halsted 8t 

Kasdien S—7 vai. vak. Šeštad. auo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 24S7 
W. 62nd St.. tel. RcpubUo 7-8813.

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 1-6741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Pri6mimo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

Tel. ofiso VJ 7-OGOO, rež. RE 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
(Speo. moterų ligai ir akušerija j 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Californla Ava. 

VAL.: 2—4 ir 6—8 v. p. p,
šešt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius

Ofiso telef. VArds 7-1166
■eridencijoa — 8Tcwart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

750 West 35th Street 
'kampas Halsted ir 86-ta gatvl) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

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

T«l. ofiso PR. 6-8888, rez. RE. 7-9189

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weet 63rd Street

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

Telefonas GRovehill 6-16 95
DR. ALDONA A. JUŠKA
4S1V l-ldv SPW1AIJMT»

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

susitarimą, išskyrus trečiadienius
2422 West Marųuette Rd.

Telefonas RElianre 5-i 811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 West 59th Street 

VAL. 1—4 popiet, 4:10—8:80 vak.
Trečiad. pagal sutarti 

TeL ofiso Ir buto Otymplo 2-41M
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th SU Cicero 

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

Ratas 1526 So. 49th Avė. 
Beštadlenlais 12 Iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

4146 8. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:>4 

ts-ačtadlenl •„■Įtari,*

Ofiso telefonas — lUsliop 7,2525
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue

(Kampas Kedzie ir Archsr). 
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telef. REpublie 7-2290
BPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

VAL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt
\ nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6: (H)—8:00. 
šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

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

keičia stiklus Ir rėmus.
4455 So. California Avė., Chieago 

šaukite YAnls 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad / v oi 

ryto iki 4: trečiad. ir Mkmad A.a,i 
tik susitarus.

10 vai.

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

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

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

TeL ofiso CA 6-0257, reh. PR 6-6658 
Rezld. 6600 S. Arteslan Ava.

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; 6—t v. t,

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAM

Viri 88 metų patyrimo
Tel. Y Ardu 7-1828 
Pritaiko akiniu 
Kreivas akla 

Ištaiso.
Ofisas ir akinių dirbtuve 
756 West $5th Street 

nuo 10 Iki 1, nuo 6 Iki B. tre-
nuo 10-12, penktadieni 16-2 M 

šeštadieninis 10-2 vai. popiet.

virs ss

4?
JONAS GRADINSKAS Tek ofiso VA 7-4787, rea PB 6-l»3<-

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 8. Ashland Avė, (kamb. 811)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad.. šeš
tad. ir sekmad. Ilk pagal sutart}. 

Jeigu neatstlib^s vlršminBtl telefonai
šaukite Mldway 3-0001

ąq\JR IJVą*

Eas a'HJrea.
AK ŽINOTE 

kad galite įsigyti:

Itadijų ................................... nuo SI 2.50
Tclei l/.IJii ............................ nuo
liinografų ............................ nuo 817.5(1
Vokiški, raibiu ................... , I1UO 855.00
lll-l'l fonografų ................. nuo 870.00
Dulkiasiurbli ................. nuo 815.00
Eleklr. Kkiillinonl mašinčlę — 814.05
l'.lcklr. laikrodi (žjidlių.) nuo 33.95
TV antena ............................ nuo 82.50
ir daug kitų elekt. reiklu i-nų už ž>'-
niiis kuinas.

Vinkliu gurantliojuina

UJlTELEVISIOn
Csales- Service)

3321
Sav. lai. A. SKAUDAS 

S. Halatcd — CLlffMhle 4-5665

rlršlrlų odos Ilgų. L* 
gulo Ointment jra 
parduodam* po 76 
et., 81 26, Ir 88 60. 
Pirkite valHtlnSaeChl 
ergo’ ir apylinkSso—- 
Mllwaukce, Wlac.,Ga 
ry. Ind.lrDefrolt, Mi
chigan arba rašyki
te ir atslųaklts Mo- 
rny order 1

LEGULO, Department D. 

MIK W. Edi] y St Chieago 34, DL

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Nauja* specialiu dideli* 

aunkv eilinis an pilna ap
draudė. 1‘lgiu Ir Miaintngiui 
|>atarnav4maa.

R ŠERĖNAS
4546 S. Wood St., Chieago S, 

lllinola, tel. VI 7-2972

Tik $ 140.00 už 21 colio 1957 m( ’̂1,e)sp,nte,c
J. G. TELEVISION C3MVANY

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

C R A N E SAVINGS ^S^AN
2555 WEST 47th STREET LAfayette 8-1083

B. R. Pietkietvicz, prez.; E. R. Pictkieuicz, sekr. Ir advokates 
Mokame augštug dividendu*. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. Ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio. Raukite dien. Draugą!

V P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopcda* - Protezlstas 

Aparatai-Protezal, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Arch Supports) Ir tX
Vai.: D-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2850 W. fl.'lrd SL Chieago 28, Ilk 
Tel. PRospect 6-5084. Skclbkitės I)rauj*c !

DRAUGAS
THE L1THUANIAN DAILY FRIEND 

2334 8. Dėklėj Avė., Chieago 8, UI. Tel. Vlrginia
Kntered as Reoond-Clasa Matter Marnh II, 191Š, at Cklaago, 

Uoder the Act of Maroh I, 1179.

7-6841( 7-4641
iUlaeis-

Member of the Catholie Press Aiw’n\ 8UB8CR1PTTON RATE8
Pušbsked datly, evept Bundays, 99.00 per year outslde of Cklaago

by the 99.00 per year In Chioago 
In Canada

A Olame
Lltfeuanlaa Cathollo Prus Sooisty 98.00 per year
PRENUMERATA: Metams Poretgn |ll.t0 

H raotų B
per yeaa, 
m 5n. B mis.

▼. ChlcagoJ fr Clceroj 99.OŠ t.00 99.76 IL9I
Kttur JAV (r Kanadoj* fl.40 94 69 |2 69 IL94
i išstenyj* $11.64 96.66 92.99 91 99

Redakcija straipsnius taiso savo nuotlOra N asu naudo tų straipsnių ae- 
saugo. Juos grųšlna Uk Iš anksto susitarus. Redakcija ut

Keikimų kainos pristunAtemos gavus
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LIET. KUNIGŲ SUVAŽIAVIMAS
šiandien ir rytoj lietuviai kunigai tariasi Hotel New Yorker, 

New Yorke. šiandien jie tariasi kunigų savišalpos reikalais, o 

rytoj (spalio 11 d.) įvyksta Lietuvių Romos Katalikų Kunigų ' 
Vienybės metinis seimas.

Vienybė visiems yra reikalinga. Ji reikalinga ir mūs ku- 
nigams. Gal net didesnė, negu bet kam kitam. Jie daugiau at
stovauja, negu bet kas kitas. Jiems tenka didesnė atsakomybė 
prieš Katalikų Bažnyčią už visuomenės dorovę, už tos visuome
nės organizuotumą, sąmoningumą ir veiklumą. Jie yra parapijų 
vadovai ir vadovai visų religinių sąjūdžių savo parapijų ribose. 
Lietuvių atveju kunigai yra atsakingi ir už lietuviškuosius rei
kalus, už lietuviškąją veiklą, už lietuvių pasauliečių dalyvavimą 
Katalikų Akcijoje — pasauliečių apaštalavimo darbuose. To
dėl labai svarbu, kad lietuviai kunigai yra susiorganizavę j 
Kunigų Vienybę, kad jie bent vieną kartą metuose suvažiuoja 
pasitarti ir paplanuoti. Jie turi daug bendrų problemų, svarbių, 
visą lietuvių katalikų visuomenę liečiančių, problemų.

Šie metai Amerikos lietuviams katalikams yra ypatingai 
svarbūs. Visa eilė parapijų mini savo įkūrimo auksinius jųbilė- 
jus. Kelios mūsų didžiosios organizacijos mini jubilėjus ir su
kaktis. Pirmoj eilėj pažymėtina, kad mūsų garbingasis Lietuvių 
Romos Katalikų Susivienijimas Amerikoje š. m. lapkričio 22 
d. minės 70 metų sukaktį, o Amerikos Lietuvių Romos Katali
kų Federacija — auksinį jubilėjų.

Skaitydami vienos ir antros organizacijos istoriją, matome, 
kad ir vienos, ir antros organizacijos įkūrime ir jų išauginime 
kunigai vaidino pirmaujantį vaidmenį. Ne kas kitas, bet jie 
iškėlė reikalą, kad lietuviams katalikams nebekanka būti 
lokaliniai organizuotais, bet reikia draugijinį — visuomeninį gy
venimą centralizuoti, jo veiklą koordinuoti, nes to reikalavo 
steigimas naujų parapijų lietuviams Amerikoje, organizavimas 
mokyklų prie parapijų, paruošimas joms mokytojų ir vadovėlių, 
lietuvybės ' išlaikymas ir pagalba Lietuvos žmonėms, kovojan
tiems dėl geresnio ir laisvo rytojaus. Su LRKSA įkūrimu (1886 
m.) Amerikoje pradėtas centrinis, tarpparapinis (kaip ameri
kiečiai sako — nacionalinis) veikimas. Įsteigus Amerikos Lie
tuvių R. K. Federaciją (1906 m.) pradėta planingesnė ir našes
nė religiniai tautinė veikla. Tiek tų organizacijų įkūrime, tiek 
jų veikime (iki šiandien) mūsų kunigai buvo ir tebėra aktyvūs. 
Ypač yra aktyvūs tie, kurie yra veiklūs Kunigų Vienybėje.

Dar prieš įsteigiant ALRKF (1906 m.) lietuviai kunigai jau 
turėjo artimus ryšius savo tarpe. Jie buvo įsteigę Lietuvos Gel
bėjimo Komitetą (kun. J. Kuras, kun. A. Kaupas, kun. Viz
girda). Taip pat jaū buvo suorganizavę “Motinėlės” draugiją, 
kuri šelpė augštuosius mokslus einančius lietuvius jaunuolius. 
Jie įsteigė visą eilę laikraščių ir juos išlaikė. “Draugą” Kunigų 
Vienybė įsteigė 1909 m. Wilkes Barre, Pa., ir jį išlaikė iki 1918 
metų. Tais metais jį perėmė Tėvų Marijonų Kongregacija. Tie
sa, anais laikais “Draugą” oficialiai leido bendrovė, tačiau ku
nigams teko pakelti visą didžiąją jo išlaikymo naštą.

Jei mes laikome, kad šiandien Amerikos lietuvių katalikų 
gyvenimas yra gana gerai organizuotas, kad jo veikimo ratai 
gerai tebesisuka, neužmirškime, kad tai įvyko ir dabar tebe-

REIKIA SUKURTI DVASINĮ NATO
A. VIRŽIS, mūsų korespondentas Vokietijoje 
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Pasižymėjęs belgų veikėjas ir 
mokslininkas prof. Peeters iš 
Gento kongrese plačiau panagri 
nėjo psichologinius komunizmo 
kovos metodus, drauge nušvies
damas, kaip sovietai, užgrobę 
Lietuvą, Latviją, Estiją bei ki-

ko draugas jam pastebėjo: 
“Kad tu moki prancūziškai, vo
kiškai, angliškai, aš tai seniai 
žinojau, b2t kad tu mokėtum 
ir turkiškai — aš ir dabar ne
netikiu”. Į tai Radekas šypso
damasis atkirto: “Turkiškai ne-

tus Rytų ir Vidurio Europos moku nė žodžio, bet ir nereikia 
kraštus, galų gale privertė sa- nes aš geriau žinau, ką tyribi- 
vo brutalumu Vakarus imtis rei niai žmonės nori mūsų šalyje iš- 
kalingų priemonių sovietiniam' girsti iš panašių svečių, negu 
imperializmui užkirsti kelią to-' tas drunius gali pasakyti”...
liau. Dabar bolševikai stengia
si psichologiškai paruošti dirvą, 
mėgindami įrodinėti, tartum su j 

Stalinu būtų pasibaigusi ir jo 
vestoji baisybių politika, Vaka
rams visai nesą ko bijoti sovie

Geležinės uždangos reikšmė

Bolševikams geležinė, uždan
ga reiškia, kad per ją niekas 
negali patekti anapus tos uždan 
gos, bet iš ten viskas praeina į

tų, o kas šnekąs prieš bolševi- Į Vakarus... Pvz. prieš kiek lai
kus — tas esąs arba “bjaurus! ko bolševikinėje spaudoje su di-
propagandininkas”, “karo kurs
tytojas”, arba tikras neišmanė
lis. Užmirštami Chruščevo žo
džiai, kuriais jis visai aiškiai ir 
nedviprasmiškai sako: tiesa, so
vietai šiuo metu šypsosi, bet tai 
dar nereiškia, jog būtų atsisakę 
savo pagrindinių tikslų...

Šnekta apie taikų sambūvį su 
Vakarais iš tikro tėra tušti žo
džiai, reikalingi laikui užvilkin
ti, kol sovietai pasidarys dar 
galingesni ir vėl smogs jėga, kai 
tik tam ateis tinkamas momen
tas. Prelegentas įspėjo: per
spektyvos pasaulinei revoliuci
jai yra palankios, o laikui bė
gant jos pasidarys dar palankes 
nės, skelbia Chruščevas.

Suhumanistinto bolševizmo, 

kultūrbolševizmo pavojus yra

mums dar didesnis

Šiuo metu sovietai ypač gar
sina vadinamąją įtampos suma
žinimo politiką, stengdamiesi 
pravesti visur, kur galėdami, 
liaudies fronto vyriausybes, su- 
neutralinti Vakarų Europą ir 
priversti amerikiečius iš jos pa
sitraukti, kad paskiau galėtų jovyksta mūsų kunigų uolumu, dosnumu ir šių dienų reikalavimų 

supratimu. Tiesa, pati lietuvių visuomenė buvo ir yra veikli ir Je šeimininkauti, kaip norėdami 
dosni, tačiau buvo ir yra reikalinga, kad kas ją skatintų, ka3 Sovietinėj sistemoj partijai turi
jai vadovautų.

Jei kunigų (turime galvoj lietuvius) vaidmuo buvo svar
bus anais laikais, jis tebėra svarbus ir dabar. Tokiu jis ir pa
siliks. Nuo jų labai daug priklausys mūsų visuomenės religinis, 
dorovinis ir tautinis sveikatingumas. Nuo jų daugiausia priklausys, 
kaip plačiai mesUkaip lietuviai katalikai (pasauliečiai) įsijung
sime į Katalikų Akciją per mūsų pačių ,dąm tikslui įsteigtą ir 
išlaikomą organizaciją — ALRKF.

Nuo šiemetinio seimo Kunigų Vienybė dar labiau tesustip- 
rėja! Sėkmės!

JAV rinkimai ir komunistų stebėtojai
Valstybės Departamentas ofi-,tams teisėtas, laisvas ir nevar-

cialiai pakvietė komunistinių 
kraštų atstovus stebėti JAV 
prezidento, dalies Kongreso ir 
Senato atstovų rinkimus. So
vietai jau sutiko ir savo atsto
vus atsiųs į Ameriką. Sateliti
niai kraštai — Lenkija, Bulga
rija,. Vengrija, Rumunija ir ki
ti — savo atsakymo dar neda
vė. Spėjama, kad ir jų dalis su
tiks ir savo “atstovus” atsiųs 
lapkričio 6 d. rinkimams ste
bėti.

Tikimasi, kad komunistiniai 
atstovai atvyks porą savaičių 
anksčiau prieš rinkimus. JAV 
rinkimai yra laisvi. Atstovų 
pasirinkimas yra kiekvieno pi
liečio teisė. Nors JAV politinia
me gyvenime ir krašto valdyme 
vyrauja dvi partijos (demokra
tai ir respublikonai), bet ir ki
tos partijos gali statyti savo 
kandidatuš ir vesti rinkiminę 
kampaniją. Balsuotojų teisė — 
kandidato pasirinkimas — yra 
laisva ir konstitucijos apsaugo
ta. Taip yra laisvuose, demo
kratiniuose kraštuose.

Ir komunistiniai kraštai, ypa
tingai Sovietų Sąjunga, sako ir 
skelbia apie jų kraštuose rinki
mų laisvę, kandidatų pasirinki
mą, visų laisvą dalyvavimą rin
kimuose. Skelbimas svetimiems

žomas. JAV vyriausybės žygis 
pakviesti komunistus į laisviau
sius ir demokratiškiausius pa
saulyje rinkimus yra sveikinti
nas.

Žinant komunistų “laisvę”, jų 
žmonių parinkimą į “atstovus”, 
pakvietimas nieko nepasieks. 
Atvyks “atstovai” ne laisvų 
kraštų, visų žmonių parinkti, 
bet partijos patikėtiniai — na
riai, valdžios pareigūnai. Taip 
kalbės “liaudies” vardu, turės 
jos “įgaliojimus” atstovauti 
kraštą, bet atstovaus tik parti
ją ir vyriausybę, jokiu būdu ne 
savo krašto žmones. Jie nesusi
žavės JAV rinkimų laisve, gerai 
žinodami, kas jų lauktų, jei ga
lėtų pasakyti tiesą žmonėms ar 
parašyti savo įspūdžius spaudo
je. Nė “seimų” sesijose “rinki
mų stebėtojai” negalės tiesos 
sakyti, nes nusikalstų partijos 
nustatytai linijai. Pasitenkins 
dar didesniu apjuodinimu JAV 
rinkimų laisvės, prasimanys 
šmeižtų ir nebūtų dalykų. Ne
drįs ir satelitinių kraštų atsto
vai savo kraštuose skelbti tie
sos, laisvės rinkimuose ir bal- 
suotjų galios demokratijoj. Ko
munistinių kraštų atstovų ne
bus galima sužavėti rinkimų lais • 
ve, balsuotojų galia, valia ir

tarnauti viskas, ne tik mokslas, 
bet ir žmogus. Norima pagamin 
ti naują žmogų — “homo so- 
vieticus”. Bolševikuose yra su
daryta tokia šnipų sistema, kad, 
susirinkus trims “draugams”, 
vienas jų jau yra šnipas. Taip 
galų gale žmogus pagal partijos 
reikalavimus sumechaninamas ir 
suterorizuojamas, jog galų gale 
nebežind, ar jis pats kalba, ar 
per jį taip kalba tik partija. Me
lai Sovietų Sąjungoje turi dide
lę reikšmę. Čia prelegentas da
vė tipišką pavyzdį su Radeku, 
bolševikų veikėju, kuris, kaip 
vertėjas, lydėjo iš svetimų kraš 
tų atvykusius pasižymėjusius 
vyrus po Sovietų Sąjungą, kai 
tie lankė įvairius jos klubus, fa
brikus ir pan. Svečiai pasaky
davo kalbas, o Radekas jas iš
versdavo rusiškai. Galų gale 
kalbėjo vienas turkų atstovas, 
kurį Radekas taip pat puikiau
siai išvertė. Tačiau, kai Rade-

deliu triukšmu buvo varoma 
propaganda apie tariamus Va
karų “bakterinio .karo” planus: 
buvo skelbiami ne tik niekad ne 
egzistavę toki planai, bet ir pa
imtų į nelaisvę karių tariami 
“pasisakymai”, duodami per ra
dijus jų pačių žodžiai ir pan. 
Ir visa tai buvo baisiausiai iš
būgnyta, nors tai būta tik pa
prasto šlykščiausio melo. Bolše
vikinė propaganda taip paruo
šia savo planus, jog joje susi
daro proga pasireikšti kiekvie
nai vaidybai. Šaukiama prieš 
Adenauerį, jei pvz. Paul Seth 
iš “Frankfurter Allgemeine Zei- 
tung” gavo atostogų, bet nie
kas neskelbia, koks likimas iš
tiko Gorkį arba šostakovičių. 
Nuotraukomis, filmais, kino žur 
nalais, spauda įrodinėjama, jog 
Sovietų Sąjungoj žmonės tik... 
šypsosi, visi ten esą patenkinti, 
visi tik dirba ir už viską dėko
ja didžiajai partijai... Dedami 
vaizdai su Juliot Curie, pasto
rium Niemoelleriu ir kitais, jei
gu tai tėra reikalinga bolševiki
nei propagandai, jei norima pa
gilinti tarp Vakarų nevieningu
mą, nukreipti dėmesį nuo pa
čių pagrindinių problemų kitur.

Prelegentas pabrėžė: mes tu-j 
rime karinį Nato, kuris mus 
gins nuo bolševikinės invazijos. 
Tačiau mums to dar neužtenka: I 
mums reikia ir dvasinio Nato,! 
kuris duotų tinkamą atkirtį bol-

r *MM T.'

Š. m. spalio 2 d. prez. Eisenhoweris priėmė Baltuose rūmuose respublikonu tautinių klupių patariamąjį 
komitetų, kuriam dėkojo už paramų šioj rinkimų kampanijoj. Šiam komitetui vadovauja Marvland guber
natorius Theodore McKeldin. šioj grupėj matome ir LRKSA Sekretorių Vincą T. Kvetkų (antroj eilėj 
trečias, žiūrint iš kairės dešinėn), kuris yra Centralinio lietuvių respublikonų komiteto pirmininkas. Tą 
pačią dieną — spalio 2 d. šią grupę matėme ir televizijoj.

švenčiausių žmogiškų vertybių, Prelegentas pabrėžė: komunis-, tijos konstitucinį teismą, kad 
dėl pačios egzistencijos — būti tai nori apjungti Vokietiją, bet! pagal turimus akivaizdžiai aiš-
ar nebūti. Mes turime ne tik nelaisvėj. Vakarų 
jungtis, bet ir parodyti baisų vyriausybė siekia, kad Vokieti- 
atsparumą, jog įstengtume ap-' ja būtų apjungta, sujungiant į 
ginti savo laisvę ir išvengtume ! draugę visas jos žemes laisvėje, 
baisaus trečiojo pasaulinio Kaip iš prelegento pranešimo 
karo. Savo paskaitą prelegen- paaiškėjo, bolševikai ir Vokieti- 
tas, išsamiai nagrinėjęs ypači joje nori pritaikyti tą patį me

todą, kurį kadaise taikė Lietu
voje pagal šūkį: “Vilnius mūsų, 
o Lietuva — rusų”... Tai ir čia: 
skelbiama sutiksiant Vokietiją 
apjungti, bet tik “užtikrinus ry 
tinęs zonos socialinius laimėji
mus”, aiškiau tarus— sukomu-

džrbininkų ir komunistines pro
blemas savo tėvų žemėje, baigė 
skatinimu išleisti tokių leidinių, 
iš kurių kiekvienas tikįs žmo
gus, kiekvienas komunizmo prie 
šas gautų reikalingos medžia
gos, kaip gintis nuo 20 am
žiaus maro — komunizmo.
Komunistinė infiltracija Vak. 

Vokietijoje

Šia tema kongreso dalyvius 
su bolševikine grėsme Vakarų 
Vokietijoje supažindino federa
linės vyriausybės viceministeris j 

dr. Franz Thedieck iš Bonnos.'

nistinant ir visą Vokietiją...
Vokiečių vyriausybė dar prieš 

kelerius metus kreipėsi į Vokie-

Vokietijos kius duomenis, ne tik neonacių 
partiją SPR, bet ir komunistus, 
griaunančius pačius pagrindi
nius cfcmokratinės santvarkos 
pagrindus, pripažintų nekonsti- 
tucine partija ir uždraustų jai 
veikti. Sprendimas buvo pa
skelbtas tik šiemet. Uždraudus 
komunistų' partiją, bolševikinę 
veiklą Vakarų Vokietijoje sten
giamasi plėsti ir pridengti tri
mis kryptimis: dedantis darbi
ninkų reikalų gynėjais, varant 
propagandą už suneutralinimą 
ir stengiantis atplėšti Vakarų 
Vokietiją nuo jos draugų Vaka- 

(Nukelta į 5 pusi.)

gELE MAZALAITE^

yra vienas dalykas. Rinkimų 
pravedimas vienos partijos kan-t 
didatų sąrašu yra tik komunis- raals. Gestas gražus, bet jis ne-

laLvcb įr.-’idatų pasirinki-

PASIRINKITE DOVANAS 
TERROJE! ’

Čia didelis pasirinkimas vo- 
ševikiniams melams bei propa- kiečių, švedų ir čekoslovakų 
gandai. Reikia planingo, koor-! kristalo, porceleno (chinos) ir 
dinuoto veikimo. O iš tikro I keramikos, odinių albumų, pi- 
kiek kartų mūsų pačių laisvoji! niginių, manikiurinių setų, tau-

ATVYKITE IR 

ĮSITIKINKITE

MŪSŲ KAINOS MAŽESNĖS 
NEGU KUTUR!

— o —

spauda skebia žinias, kurios 
graužia to paties turimo Natc 
pagrindus. Prelegento įsitikini
mu, yra tiesiog spaudos są
mokslas, kai ji rašo apie viso
kius niekus į pirmuosius pusla
pius, kaip tariamai svarbiau
sias žinias, deda įvairiausius kri 
minalinius “paraitymus”, bet 
neskelbia bolševikinio pavojaus 
ir jo žvėriškų darbų, neatkrei
pia plačiosios visuomenės dėme
sio į bolševikinį imperializmą. 
Ir taip elgiasi žymi spaudos da
lis. Dabar eina kur kas dau
giau reikšmingesnė kova, negu 
kitiems atrodo: kova eina

tiniais raštais pagalvėlių, ta
kelių ir juostų, iš medžio drož
tų koplytėlių, kryžių ir vyčių.

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

Prekės ir jų katalogai siun
čiami į visus kraštus.

Adresas: Terra, 3333 South 

Halsted Street,’ Chicago 8, III.

dėl'Tel. LA 3-0427.
fe

Pasirinkite medžiagas tiesiai iš 
ritinio ir jums nukirps kiek 
yra reikalinga vienai eilutei ar 
kelioms.

ANGLIŠKOS ME- 
LININE IR LAN-

• ŠILKAS • VILNONES VIETOS IR 
DŽIAGOS, • VELVET, • MEDVILNE,
GAMS UŽUOLAIDŲ VISOKIŲ RŪŠIŲ MEDŽIAGA.
Darbo valandos: Kasdien nuo 8:30 vai. ryto Iki G-vai. vak.; 
Pirmadienį iki 7 vai. vak.; šeštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 5 v.v.
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87 tęsinys
— Mikutis pas gerus žmones, negraudink tu ma

nęs be reikalo, neminėk, nesilpnink, sūnau. Kalbėk.
Kai buvo išklausius ką kalbėjo broliai ir kaip iš

siskyrė, motina pažvelgė į šitą sūnų ir jai pasidarė 
nuostabiai ramu: dėl jo nereikia rūpintis, jis nekris, 
Viešpats Pats yra pasirūpinęs būti jo ramsčiu. Ji no
rėjo pakilti ir tarti, jog metas abiem truputį prigulti, 
bet kunigas sustabdė:

— Nebaigiau, motin — tiktai pradėjau, ir kalbą
ir--------------------------Dabar bus priėjus mano eilė pasiruošti,
žinokim, kad, — jis norėjo pasakyti brolio vardą, 
bet motina žiūrėjo ir jis tarė: — jie nenusileis. Ry
toj ar už dviejų dienų, o gal ir šita naktis ne galas 
— jie grįš dar labiau įtūžę. Mane grąžins į seną pa
rapiją, ar iškels dar kitur, ar, — norėjo pasakyti: 
suims, bet ji žiūrėjo ir jis tarė: — taigi, kitur, bet 
nepaliks čia. Kaip tu išsiversi, motin?

— Nebijok, sūneli, — pasakė ji ir jis pajuto, kad 
gali tikėti jai, ir nesirūpinti vien tiktai sava šeima. 
Jis tarė:

Tel. VVEbster

9-4187

Patogioje vietoje, kuri lengvai pasiekiama traukinėliu (Elevated), 
gatvėkariais ir automobiliu.

stijoną — mes pasitarsim dėl klebono laidotuvių, aš padidins kunigėlio iškalbos. Jeigu būtų išsilikę ma-
bijau, kad jas reikės paskubinti.

— Tu žinai savo reikalus, kunige, — pasakė mo
tina ir atsistojo nuo kėdės, ir pasisuko į durų pusę. 
Sūnus palydėjo ją ir suėmęs jos ranką pridėjo prie 

| savo kaktos, lūpų ir širdies — kaip kryžiaus ženklą.
— Motin sopulingoji, — pasakė jis, kai ji buvo 

kitoje djirų pusėję, ir grįžęs prie stalo pradėjo rašyti. 
Ne, šią naktį jis nemiegojo.

Bet prie altoriaus jis buvo atsigavęs, tarytum į 
šaltinį įmerkė rankas ir veidą, sausra ir speigas buvo 
pranykę — tiktai vieną mažą akimirką jo širdis pasi
juto žemiškai pilna rūstybės, kada pamatė.brolį. Tik
tai iki grįžo prie altoriaus. Bet juk tai buvo ženklas, 
kad jis turėjo atlikti darbą, kaip buvo apsisprendęs 
naktį, žinojo jis.

Kaip jis žengnojo žmones! — rodo sau Mykolas 
mišių pabaigoje, — tarsi Dievai yra įteikęs jam Sa
ve ir leido išdalyti žmonėms.

Bet dabar tu esi baigtas, — kalba jis savyje, kai 
kunigas čia pat prie altoriaus atsisuko su Evangelija 
rankose. Tačiau kunigas tuojau pat suglaudė Knygą, 
nusiėmė arnotą ir pradėjo eiti į sakyklos pusę. — O, 
tu pamatei, kad tave uždengia kartas, toks tu nedi
delis, — juokėsi savyje Mykolas, — ir tu skubi, ne
užsukdamas net į zakristiją, reikiamai nusiimti ap
darų, — tu bijai, kad tavo avelės išsilakstys. Senis 
klebonas mokėjo gerai kalbėti — ir dabar tave nu
stelbia.

Ir jis pusiau šonu nusisuko į sakyklą, jam patiko,— Pamėgink nors pailsėti, jeigu ir neužmigti. Aš 
tų partijos nariams — komunis turės jokios reikšmės. K. T-kus dar turiu parašyti Vyskupui. Ir paprašyk čia zakri-kad brolis turės jį turėti po akimis, ir tai tikrai ne-

doje disputai, kaip aš atsiliepčiau tau! — jis vėl bu
vo įsikibęs šitą negalimą norą, ir nesiklausė Evan
gelijos, — taip ir yra, Kaziukas kalba net iš rašyto
rašto beveik nžsikirsdamas. O kai pradės pats---------
Jis žiūrėjo augštyn į brolį, stačiai į ano lūpas, ir jam 
atrodė, kad savo akimis užriša kunigui burną labiau 
negu pati neiškalba. a

Klausyk! — sustabdė jis save, — ar tu girdi?
Kunigas buvo pavadinęs žmones, klausytojus, sa

vo mylimaisiais, savo giminėmis, jis pranešė jiems 
kad Vyskupo skyrimu jis buvo duotas jiems. Ne todėl, 
kad pavaduotų geriausią ir garbingą, kuris išėjo pa
ties Viešpaties skirtas į dangaus parapiją, nes joks 
žmogus negali pakeisti kito žmogaus, bet tiktai pe
rima ir tęsia pareigas. Jis yra laimingas būti šioje 
bažnyčioje, kur krikštytas, kur atliko pirmą išpažin
tį ir pirmas mišias atnašavo, taip jis buvo sujungtas
su savo parapijos žmonėmis sakramentais, bet---------
---------------------- nenustebkite, jeigu vieną rytą jūs
neberasite manęs, ir ne dėl mano noro nei Vyskupo 
įsakymo. Gali atsitikti, kad mus ištiks baisesni da
lykai, tegu, kaip sako Evangelija, nebūsite užklupti 
be perspėjimo, nors tai ateity sunkios žiemos dienos, 
advente.

Tai šičia, pirma klausęs viena ausimi, Mykolas 
perspėjo save: — Klausyk! — Ir jis juto, kad visų 
galvos dar ypatingiau pakrypo į sakyklą, ir jis ma
tė savo brolio veidą augštai — baltą.

(Bus daugiau) f’ T '<
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Pr. Bičkienes ir S t. Citvaro solo dainų koncertas,
•Ti

akompanuojant 

V L JAKUBĖNUI

Pradžia - 7:30 valandą vakare.

Koncertą globoja inž. .Antanas ir Marija Rudžiai.
j

Bilietai gaunami pas J. Karvelį, “Toroje”, “Marginiuose”,

St. Penčylos ir Br. Šilimo kra utuvese ir pas J. Kreivėną.

SKAUTYBĖS KELIU
(Atkelta iš 2 psl.) . FOTO KONKURSAS

kurias atnašavo Seserijos kape
lionas sktn. kun. St. Yla. Skau
tams pritaikintą pamokslą pa
sakė New Yorko skautų kapelio 
nas kun. J. Pakalniškis. Mišių 
metu giedojo New Yorko skau
tų vyčių oktetas, kurios pagie
dota giesmė "Kaip grįžtančius

"Skautų Aido” redakcija yra 
paskelbusi visiems skautams ir 
skautėms foto nuotraukos kon
kursą iš šių metų stovyklų ir 
iškylų gyvenimo, tema: "Skau- 
taujant po atviru dangumi”.

Visos konkurse dalyvaujan
čios nuotraukos pereina “Skau-

namo paukščius” (J. Strolios) i tų Aido” nuosavybėn ir nuotrau
daugelį sugraudino.

Suvažiavimo užbaigimo iškil
mėse neseniai pakeltas į paskau 
tiuinkus kun. J. Pakalniškis da
vė skautininko įžodį. Iškilmėse 
dalyvavo ir Apreiškimo parapi
jos klebonas kun. N. Pakalnis, 
kuriam New Yorko skautai yra 
nepaprastai dėkingi už šiam są- 
skrydž'ui skirtas visas parapi
jos mokyklos patalpas bei kitą 
pagalbą.

Bendrų pietų no 3io sąskry 
d'io dalyviai suaukojo daugiau

kų skaičius yra neapribojamas 
vienam konkurso dalyviui. Prie 
siunčiamų nuotraukų adresu: 
“Skautų Aidas”, 9 Sidford 
Couųt, Toronto 9, Cnt., -Cana- 
da. pridedama vardas ir pavar
dė, vietovė, nuotraukų turinys, 
foto aparato rūšis ir adresas. 
Spalvinės nuotraukos konkurse 
nedalyvauja. Trys geriausios 
nuotraukos bus premijuojamos. 
I premija — $10, antroji premi
ja — $5 ir trečioji — “Skauty- 
fcė Berniukams”. Vertinimo ko
misiją sudaro “Skautų Aido” reU h l

40 dol. LSB Jamboree Fondui, (jakcija 
Sąskrydyje dalyvavo skaučių ir 
skautų. vadovai iš šių vietovių:
New Yorko — 13 asm., Bosto
no — 11, Waterburio — 10,
VVorcesterio — 9, Hartfordo —
7, Elizabetho — 6, New Have- 
no — 6, New Britaino — 4.
Brocktono — 1. Putnamo 10 ir — Vyr. sktn. Ant. Saulaitis, 

10 Seserijos bei Brolijos rajonų J vienas žymiausių lietuviškosios 
vadij ųnarių bei skautininkų. skautybės vadų — praktikų, va- 

Dėl taip gražiai ir darbingai dovavo “Nemuno” skautų sto- 
praėjusios sąskrydžio didi va-' vykiai, Woodstock, Conn., ku- 
dovų,-vių padėka priklauso N.' ri°s dalyviai turėjo progą susi- 
Yorko skautėms ir skautams, pažinti su tyruoju stovyklavi- 
kurie taip puikiai ant savo pe- mu pagal skautybės dėsnius. Š. 
čių išnešė visą suorganizavimo rugsėjo 13 d. A. Saulaitis at 
naštą. SKS šventė 50 metų amžiaus sukak

tį ir ta proga susilaukė viso ra- 
PADĖKA jono skautų bei kitų bičiulių

New Yorko skautų ir skaučių sveikinimų, 
vadovybės nuoširdžiai dėkoja — “Žalgirio” skautų tuntas 

visoms mamytėms ir tėveliams, j Bostone sistemingai auginasi

M Ū j U

^PA/TOGĖJE.

GRAŽI DRAUGYSTfi

Iic.ių įlietų mergyte rodo savo draugui katinui drugį, kuris atskrido 
iš Toronto, Kanados, į Arlington, Va. (1NS)

vanėlės stovyklos rėmėjoms ■ ir 
aptarta skautiškoji veikla iki se 
kančios vasaros stovyklos. Skau 
tininkės pažadėjo visokeriopą 
pagalbą vietų vadovėms instruk 
tavimo darbe, kuris sklandžiai 
vedamas, tuntui sudarius ener
gingų vadovių sąstatą.

— Argentinos liet. skautai
Buenos Aires pastatė G. Velič
kos "šienapjūtę”, kurią rugsėjo 
16 d. vaidino dideliu pasisekimu 
vietos visuomenei. Vaidintojai 
Lietuvos pasiuntinybės ir orga
nizacijų yra pakviesti suvaidinti 
šį veikalą Urugvajuje — Mon- 
tevideo. Šiuo metu vaidintojai 
skautai jieško pasiskolinti vei
kalų: “Bubulis ir Dundulis” ir 
“Naujieji žmonės”. Kas galėtų 
šiuos veikalus paskolinti, prašo
mi rašyti LSS Pirmijos adresu: 
Box 62, Boston 2o. Mass., USA.

— Vyr. skitu. R. B'.instrubas, 
vyr. skltin. R.. Povilaitis, skltn. 
G. Gedvilą ir skltn. K. Zapkus,: 
visi Chicagos skautų Lituanicos, 
tunto vienetų vadovai, apdova
noti Vėliavos žymeniu.

»
CHICAGOJE TURĖSIME 

SAVO BUKLUS!
Jau pradėtuose statyti Tėvų

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.

3240 So. Halsted St. CAIumet 5-7252

MOVINC

IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI DIDELI TR OKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO (RANK/A! 
ILGU METU PATURIMAS-PIGUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

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

Chicagos tuntų dvasios m. spalio 20 d. 7 vai. vak. lie- i Jėzuitų namuose bus atskiri būk I
.1 .... +.,„4-,, _ i = , -i ............... . . .. ivadovai, susitarę su tuntų va 

dovybėmis, pasiskirstė pareigo-
tuvių salėje šaukia bendrą abie- lai skautėms ir skautams. Šiam
jų tuntų sueigą. Po sueigos bus

mis taip: Aušros Vartų tun-^ lauželis ir pasišokimas. Apatė
tui — v. s. Juozas Vaišnys, SJ; 
Lituanicos tuntui — Kazimie
ras Pečkys, SJ; Baltijos Jūros 
tuntui — Jonas Raibužis, SJ, 
kuris yra ir Korp! Vytis kape
lionu.

nėję salėje skaučių,-tų mamos 
ir tėvai turės bufetą svečiams.

— Chicagos skautai ir skau
tės yra pakviesti atlikti kalėdi
nę programą prie lietuvių eglu
tės Chicagos Science and In-

— Jūrų sktn. Alg. Aglinskas,, dustry muzėjuje. Pakvietimas 
sktn. Z. Juškevičienė ir sktn. gautas iš LB Chicagos apygar- 
Č. Senkevičius LSS Tarybos Pir i dos valdybos, kuri šiuo reikalu

kurių pastangomis buvo puikiai 
priimti ir pavaišinti skautų va
dų sąskrydžio dalyviai,-ės. Ypa 
tingai dėkojama Klivečkienei 
Šetikiensi, Maurukienei, Nemic- 
kienei, Ulėnienei, Lileikienei, Si- 
rusienei, Gudienei, Romančionie 
nienei. Noakienei, Rimavičienei 
Audėnienei, Šileikienei, Remėzie 
nei, Markevičienei, Sutkienei. 
Audėnui, šetikui, Remezai ir ši- 
leikiui. •

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butą.

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $28-0C 
pas
Roosevelt Furniture

Company 
(IJETUVIV KRAUTUVĖ) 
2310 Wfl«t Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711

Nullle Bertuliu Ir Kelis Raudonis, 
savininkai

Krautuvė atidaryta kasdien Iki 6 
vai. vak. Pirmad. Ir Ketvirtad. Iki 
9 vai. vak. Ir Sekmad. nuo 11 vai. 
rjlo Iki 4:30 \al. po pietų.

naujus skautų vadovus. Stovyk 
lų laikotarpyje į skiltininko laip 
snį pakelti A. Gustaitis ir R. 
Venckus, o į paskiltininko — 
skautas H. Strolia. Pskltn. T. 
Šležas paskirtas "Senųjų Lapi
nų” skautų vyčių būrelio vadu, 
skltn. R. Šležas — DLK Kęstu
čio skautų dr-vės draugininku 
ir psktn. H. Strolia — vilkiukų 
draugovės draugininku.

— Psktn. Romas Kezys,, New 
Yorko “Tauro” skautų tunto 
tuntininkas .pakeitė gyvenmąją 
vietą ir dabar pasiekiamas šiuo 
adresu: 130 Hendrix Str., Brook 
lyn 7, N. Y.

mijos š. m. rugpjūčio 7 d. nu 
tarimu pakelti į vyresnio skau
tininko laipsnį.

— Fil. Romualdas Viskanta 
perėmė Korp! Vytis CV pirmi
ninko pareigas, buv. pirm. K. 
Mikėnui išėjus į kariuomenę.

— USB Jamboree Fondas pa
mažu auga. Chicagos Skautų Ži 
dinys suaukojo ir per pirm. D 
Remį Fondo iždininkui pasiuntė 
$93.25. Chicagos skautai aka
demikai aukojo $20.40 ir Chica
gos Brighton Parko Liet. Mote
rų kuopa, atsiliepdama į vajaus 
asmeninius laiškus, per pirm. 
Adelę Burbienę paaukojo $10.

— Clevelando Neringos ir Pi
lėnų skaučių ir skautų tuntai š

darbui paremti yra sudaryta ko
misija, kurion įeina statybos 
garbės komiteto nariai v. s. 
Ona Zailskienė, v. s. dr. Milda 
Budrienė ir sktn. dr. Kęstutis 
Aglinskas. Taip pat į komisiją 
įeina ir visi trys tuntininkai: 
sktn. Angelė Karnavičienė, sktn. 
Pranas Nedzinskas ir psktn. E. 
Zobarskas. Komisijos sekreto
rius — Vladas Vijeikis.rūpinasi.

— Psktn. A. Petukauskienė,

naujoji Clevelando skaučių Ne- j
ringos tunto tuntininkė š. m. j

rugsėjo 23 d. buvo sukvietusi j P &J. JOKUBKA 
pas save bute tunto vadoves, 
skaučių rėmėjas ir skautininkes.
Prie šeimyniškos nuotaikos bu
vo prisiminta puiki ’ios vasa
ros Nidos stovykla, Įteiktos do-

'V, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 
Pardavimo* ir Taisymai 
4077 Lj. Archer Avė.

Chicago 32, III. — Tek LA 3-8617

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS

IR GAZOLINO STOTIS

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

iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiimmiiiiiiiuiiiiiiiiiu'iiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiii

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS

8415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL

Telefonas — FRontler 6-1882 
mii’iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimhiiiiiĮtiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiit

STEIN TEXTILE CO.

1306 South Union Avė.
Yra kalbama mieste, kad STEIN TEKTILE BENDRO

VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir nfioterims.
STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų:
Geriausios ANGLIŠKOS bei "vrorsted MEDŽIAGOS kos

tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik . .$4.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 
ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiąue taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai ......................................................... 98c.

60 colių vilnonės medžiagos ir “flannel” vyriškiems ir
moteriškiems kostiumams tiktai .......................................$1,89• »

48 coliu užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98, tiktai ........................................................................ '.....$1.39

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidomii tik .$1.09
Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Sn kiek

vienu pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
.."laces”, satiną, taffetą, “brocades’’, Sbantung, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams ui baisiai pigias kainas.
kaip dovaną.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas { rytus nuo Ilalsted St., bloko } pietus nuo 

Roosevelt Rd. Taip pat atdara šeštadieniais ir sekmad. 

Tel. MOnroe 6-8152.

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

$8.25 Murcery 49-51 ................. $8.95
8.25Olds, fi cyl. 41-50 .......... 8.20
9.95PIymouth 42-56 ............... 9.95
9.91 Pontiae 37-54 ................... 8.95
9.95Buiek 37-52 ......................... 12.00

NADIAI .LIETUVIŲ TAIP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

NIokvFeno Santaupos Apdraustos Iki S 10,000.00 

I 9t
Paskolos Guldamos Namu (gijimui 

Lengvomis Sąlygomis
G HI CAGcTsAVINGS A LOAN ASSIt 

6234 S. Westem Avė. Chicago 36, III.

CRflNt SAVINGS &LOAN ASSN.
2555 W. 47th St ____ Chicago 32, III.

OISTRICT SAVINOS & LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

. ST. ANTNONY SAVINOS & LOAN ASSN.
1447 S. 49ih Ct.. Cicero 50, III., Tel. TO 3-8131-32

ŪkIvERŠM SAVINOS A LOAN ASSN.

1800 S. Halsted St. Chicago 8, III.

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

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

M . ČESAS

1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

Pradėkit Taupyti Šiandien. Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

Įstaigoje - BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad, antrad., penktad. Ir 
tettad. * vai. ryto Iki 4:«0 p.p.

Trečlad. # ryto Iki 1» vai.. 
Ketvirtad. * vai. iki • »al. vak.

y/

----------------—--------

SŪNUS PALAIDŪNAS

Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krize

Vietoj

1,000,000

DOLERIŲ

tik

2 DOLERIAI

Šios knygos autorius vysku
pas F. J. Sheen priei UeK 
laiko pradėjo savo Televbd- 
jos programą per MDd Mont” 
■totį. Televizijos špantą fir

ma "Admiral” fiial programai 
finansuoti paskyrė vieną mi
lijoną dotari*

Lietuvifikoa knygos Klabąs 
džiaugiasi galėdamas savo 
skaitytojam pateikti ftio įžy
maus kalbėtojo mintis už du 
dolerio.

1 1 0 R A U G A I "
2334 So. Oakley Avė. Chicago 8, III.

-------------—-----------------------------------------------------

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą”.
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Linksmą Programą Išpildo 
Dramos .Aktoriai:

ALFONSAS BRINKĄ 
JONAS KELIAMUS 
ANTANAS RCKAS

PAKVIETIMAI GAUNAMI 

PAS PLATINTOJUS IR 

PRIE {ĖJIMO.

SAMBŪRIO ŠVIESOS

TRADICINIS RUDENS BALIUS
ĮVYKS Š. M. SPALIO MENESIO 13-tą D. (ŠEŠTADIENĮ) 8-tę VALANDĄ VAKARE 

Westem Ballroom salėje, 3500 South Westem Avenue

ŠOKIAMS GROS J. AKELIO ORKESTRAS
\

LINKSMA AKADEMINĖ 
NUOTAIKA

BUFETAS BAHAS

STALIUKUS IŠ ANKSTO 

GALIMA UŽSISAKYTI

TEL. YA 7-5269

Al

J

MŪSŲ KOLONIJOSE
Chicagoje

DIDINGA ŠVENTĖ 
ROSELANDE

Visų Šventųjų parapija šie
met švenčia auksinį jubilėjų. 
Dabartinis klebonas kun. Juo
zas Šaulinskas, padedant vika
rams ir organizacijų atsto
vams, ryžtasi sukaktį iškilmin
gai paminėti. Parapija per 50 
metų mažoje lietuvių apylinkėje 
kūrėsi, augo ir stiprėjo iki šiai 
dienai. Sumanių klebonų Sara- 
pino, Lapelio, Paškausko ir Šau 
linsko vadovaujama, parapija 
nugalėjo visas kliūtis. Šiandien 
kiekvienas parapietis su džiaugs 
mu žiūri į atliktus darbus.

Prieš 50 metų

Pirmųjų ateivių triūsas nebu
vo veltui; jie prieš 50 metų čia 
pradėjo burtis, nešti plytą po 
plytos ir lietuviškos krikščioniš
kos meilės vedini jie pastatė baž 
nyčią, mokyklą ir kleboniją. 
Lietuviškam židiniui pradėjus 
kūrentis aplink jį būrėsi vis di
desnis ir didesnis ir didesnis 
lietuvių skaičius. Šiandįen para
pija su pasididžiavimu ruošiasi 
jubil'ėjaus minėjimui, kuris tę
sis visą savaitę.

Augšti svečiai

Š. m. spalio 21 d. į jubilėjinį 
minėjimą atvyksta Chicagos ar
kivyskupas kard. S. Stritch, 50 
kunigų iš kaimyninių parapijų 
ir 25 vienuolės, kilusios iš šios 
parapijos, kur jų tėveliai dar 
daugumoje čia ir tebegyvena. 
Iškilmingos pamaldos, dalyvau
jant kard. Stritch, įvyks 12 vai. 
Šv. mišias aukos klebonas kun. 
J. Šaulinskas, asistentai kun. Ab 
romaitis, kun. Grinius ir (Mas- 
ter of Ceremonies) prel. James 
Hardiman. Kardinolo asisten
tais bus kan. J. Paškauskas ir 
kun. V. Černiauskas. Jubilėjaus 
minėjimo užbaigtuvė3 įvyks spe 
lio 28 d. parapijos salėje. Bus 
programa, vaišės ir kalbos. Ban 
keto biletai gausiai perkami.

Įamžinta sukaktis
Klebonas kun. J. Šaulinskas 

vien auksinio jubilėjaus paminė
jimu nepasitenkino. Jas pasiry
žo pastatyti naują bažnyčią, ku
ri savo grožiu be žodžių kiek
vienam praeiviui sakys, kad 
čia gyvena darbščios ir kultūrin 
gos tautos vaikai. Šios parapi
jos istorija šiomis dienomis iš
eina iš “Draugo” spaustuvės.

Šidlauskienė - Sidell; Idealių 
Moterų Klubo — J. Noreikienė; 
LRKSA 33 kuopos — P. Bru
žas; Balfo 57 skyr. ir LB apy
linkės — K. Bružas; Maldos 
Apaštalavimo Draugijos — P. 
Niedvaras ir L. Vyčių 8 kuo
pos — J. Šamis. K. Bružas'

i

Los Angeles, Calif.
Abu Kalifornijos sefiatoriai — 
YVilliam F. Knovvland ir Thomas 
H. Kuchel — atvyksta į lietuvių 

parengimą

Vienas didžiausių Lietuvos rei 
kalų gynėjų šen. YVilliam F. 
Knowland atvyksta į lietuvių su 
sirinkimą Šv. Kazimiero parapi
jos salėje lapkričio 4 d., sekma
dienį, 1 vai. p. p. ir ten pasakys 
kalbą. Kitas Kalifornijos sena
torius Thomas H. Kuchel at
vyksta į Balfo skyriaus vakarą, 
kuris įvyks spalio 21 d., ir 3:30 
vai. tars žodį lietuviams. Visi 
lietuviai turėtų dalyvauti susi
tikime su šen. YVilliam F. Know- 
land ir šen. Thomas H. Kuchel 
ir tuo atsidėkoti už jų dideles 
pastangas padėti lietuviams ko
voje dėl Lietuvos laisvės.

JIEŠKO DRAUGYSTfiS

Sovietų užsienių reikalų niinisteris Šepilovas sveikinasi Jungtinių 
Tautų posėdyje su tlr. Favvzi, Egipto atstovu, dalyvaujančiu konfe
rencijoj dėl Suezo kanalo krizės. (INS)

demokratiją ginti nuo antikons-
' titucinio elemento, nuo bolševi- 
| kinio ar kitokio pavergimo. Jei 

ruošė. Rytinėje zonoje ir visuo-į s°v’et9 vadai rytinėje zonoje bi 
se sovietiniuose kraštuose vyk- '-1° laisvų rinkimų tai
domi baisūs Vakarų Vokietijos ir su Pagrindu: toki rinkimai

Dvasinis Nato...
(Atkelta iš 3 pusi.)

I

bus netrukus paskelbta. Vietos 
narių tarpe entuziazmas didelis, 
visi mano, kad jiems pavyks su

ruošti vieną puikiausių ir įdo 
I miausių suvažiavimų. Kuopa

. _. „ . , , . spalio 14 d. 2:30 vai. p. p. Stat
kų Dienų žurnalo redaktorių, ler viešbutyje> Los Angeles kam 
yra suėjęs į artimus rysius su baryje> turės suairinkimą Be 
R. YV. Keyserlingk, lietuvių kil- kitų svečių daiyvaus Kaliforni- 
mės kanadiečiu, kuris leidžia ir jog legislatūros narys Seth John 
kartu yra vyr. redaktoriumi ang :gon Bus suteik'ta eilei nariu 
hško žurnalo “The Ensign”. Spa j organizacijos ritualo laipsniai. 
lio 1 d. numeryje yra įdėtas ’ jon j
M. Stark straipsnis apie latvių! —
literatūrą tremtyje. Kiek teko r_r ji 4 EI
patirti, M. Stark yra parašęs; *""iOllyW0O€l, rla.
straipsnį ir apie lietuvių litera-: Balfo 141 skyr susirinkimas 
tūrinius laimėjimus laisvajame
pasaulyje’-. Tas straipsnis netru- Ryšium su sekančiu Balfo sei 
kus pasirodys “The Ensign”

Milton Stark straipsnis 
Kanados žurnale “Ensign”

Milton Stark, vienas “Lietu-

žurnale. Žurnalas yra tikrai įdo 
mus ir rekomenduotinas užsisa
kyti. Žurnalas išeina du kar
tus per mėnesį; prenumeratos 
kaina JAV — $5 metams. Ad
resas: “The. Ensign” Canada’s 
National Nevvsmagazine, 425 St. 
Sulpice Str., Montreal, P. Q., 
Canada.

Vyčiai ruošiasi 1957 metų 
visuotiniam organizacijos 

suvažiavimui

kitais komiteto nariais ruošia tas gausiu plojimu. Parengi- 
suvažiavimui proggramą, kuri raas įvyks šio mėn. 14 d. 2 vai.

popiet pas O. ir J. Jasauskus, 
1724 Buchanan Str., Hollywood, 
Fla.

mu, buvo sukviestas skyriaus 
susirinkimas, kuris įvyko rugsė
jo 30 d. Onos ir Vir.co Skupei- 
kų namuose.

Maloniai kviečiame visus atsi
lankyti ir prisidėti prire bendro 
šalpos darbo. Skyriaus V-ba

ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai

Neatsiradus kandidatų vykti 
į Balfo seimą atstovais, nutarta 
pasiųsti seimui sveikinimą ir ta 
proga įteikti skyriaus dovanėlę. 
Vargstančiuosius prisiminė šie 
asmenys: A. Navickienė paau
kojo $7. O. ir V. Skupeikai — / 
■S 6. Kiti aukojo po mažiau. Vi 
so surinkta $25.

Romanu
SI knyga, pasakodama kovos uJ 

spaudos laisvę žygius, yra jkvčplmų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai 
kytl lietuviSką. žodį. Ji yra puiki do
vana jaunimui.

Lietuviškas Knygos Klubo leidinys 
311 psl., Broniaus Mūrino viršeli* 
kaina $3.00.

į Lietuviškos IlteratOro* ugdymas 
! yra visu susipratusių lietuvių darbas. 

Užsakymus bu pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oaidey Avenue

Buvo pasitarta dėl tolimesnės 
skyriaus veiklos. Nutarta su
rengti “card party”. Ona ir

Tokio įvykio Los Angeles lie 
tuviai iki šiol dar nėra turėję.
Be abejo tai bus ne tik Lietu
vos Vyčių didžiulė šventė Los , Ju'9zas Jasauskai pakvietė sky- 
Angeles mieste, bet kartu ir j r*9 pasinaudoti jų viešbučio pa- 

Visų Šventųjų parapijos isto- visų Kalifornijos lietuvių iškil-, talpomis. Kvietimas buvo priim, 
riją du metus rašė Povilas Abcl
kis už tam tikrą honorarą, o

mes ir pasididžiavimas, kai juv.s 
kitų metų rugpjūčio pirmąjį sa 

anglų kalba tekstą paruošė Pr. į vaitgalį rplankys šimtai JAV 
Jančius, MIC. Knygoje kaip'lietuvių jaunimo. Suvažiavimas,
veidrodyje atvaizduotas parapi
jos 50 metų gyvenimo praeitis, 
ryškieji veidai, nuveikti darbai 
ir t.t. Knygos kaina tik 5 dol. 
Keli šimtai asmenų jau yra už
sisakę ir pinigus sumokėję iš 
anksto. /

Didžioji jėga
Parapijos sale ir visais pato

gumais naudojasi 12 organiza
cijų, kurių dalis savo ruožtu ne 
mažai talkinir^auja parapijos 
didiesiems darbams.

Jubilėjaus minėjimo komite
tą sudaro pirm. kun. J. šaulins
kas. vicepirm. kun. R. Saudis, 
sekr. P. Žemaitytė - Fandcll ir 
nariai — organizacijų atstovai: 
Šv. Vardo Draugijos — Ed. 
Fandell, Al. Bukšnis, J. Gab- 
nid, A. Gricius, J. Gustis, K. 
Johnson. S. Kernagis ir F. Po
vilonis; Katalikių Moterų Klu
bo — J. Šatkauskaitė - Passcn. 
S. Bukšnienė, Johnsonicnė, 0.

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy speciafyM
kaip ir kiekvienais metais, už
truks keturias dienas: bus pra-

pokyliu sekmadienio vakare. Po- t PREC’IN PHOTO STUDIO
sėdžiai ir visi kiti suvažiavimo
parengimai vyks Statler viešbu 
tyje. Tai vienas moderniausių ir 
tik prieš trejetą metų pastaty
tas viešbutis. Suvažiavimui ruoš 
ti komitetas, kuriam vadovauja 
L. Valiukas ir Laura Yucius. su

(Lncorporated) 

EDVARDAS ULIS, mv,

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU

BALDUS
VIETOJE ii: iš toliau

K. EIDUKONIS
Tunu naują didelį b imk vežinų 

Ir apd raudas
S313 W. 91 it St. Ohicago, UI. 

Tol. PRcicott 9-2781

vyriausybės puolimai rodo, jog 
tuo uždraudimu buvo paliesta- 
pati komunistinės infiltracijos 
esmė. Konstituęinio teismo 
sprendime pasakyta, jog už
drausta ne tik iki šiol veikusi 
komunistų partija Vokietijoje, 
bet taip pat uždrausta kurti ir 
kitas panašias organizacijas vie 
toj jos, kaip antikonstitucines, 
kurios galėtų uždraustosios ko
munistų partijos veiklą toliau 
tęsti. Sovietų spauda šį teismo 
sprendimą, uždraudžiantį komu
nistų partijos veiklą, atžymi, 
kaip svarbiausią kliūtį Vokieti
jai apjungti. Matyti, kad visos 
Vokietijos sukomunistinime ir 
busimojoj apjungimo technikoj 
pagal sovietinę koncepciją vei
kusi Vakarų Vokietijoje komu
nistų partija' turėjo suvaidinti 
lemiantį vaidmenį.

Iš tikro Vokietijos konstitu
cija iš esmės draudžia visokias 
partijas, kurios eina prieš de
mokratiją; draudžia ne tik ko-j 
munistų, bet taip pat nacių, fa
šistų ir kt. Teismo sprendime 
paskelbtas ne tik draudimas, 
bet drauge ir nurodyti morali
niai įpareigojimai, kaip reikia

nuneštų šuniui ant uodegos vi
sus tariamuosius bolševikinius 
“socialinius laimėjimus”, ku
riuos jie nori primesti apjungi
mo kaina visai Vokietijai, o 
pats komunistinės santvarkos 
rūmas subyrėtų į šipulius. Ko
munistai jau seniai tikėjosi, kad 
jų veikla bus uždrausta, todėl 
laiku pasistengė sunaikinti do
kumentus. z Sovietinėje zonoje 
sudarytas reikalingas aparatas

įsigykite, perskaitykite Lietuvoje J 
preruijnotą istorini romaną dviejuo- ! 
se tomuose, 1

KRAŽIŲ SKERDYNĖS
Gražūs Žemaitijos gamtos vaizdai, 

gyvai pavaizduoti anų dienų paplo
čiai, Įdomi meilės intryga, vaizdūs 
dialogai atskleidžia anų dienų tik
rovės vaizdą. Jie parodo kaip dar 
Lietuvos nepriklausomybės priešauš
ryje maskoliai persekiojo mylinčius 
savo kraštą ir tikėjimą žemaičius ir 
Jie liejo kraują dėl savo šventovės.

Autorius — J. Marcinkevičius 
pats lankėsi Kražiuose, gerai susi- i 
pažino su vietos aplinkuma, apklau- 
sinėjo gyvus Įvykių liūdininkus ir 
panaudojo plačią archyvinę me- 
džianp.

I tomai 
ii tomas

318
320

pusi. kaina 
pusė., kaina

. $3.00 

.$3.00

Užsakymus fu pinigais siųskite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avenue 
CHICAGO 8, ILLINOIS

komunistinei veiklai Vakarų Vo
kietijoje toliau palaikyti. Ry
tinėje zonoje veikianti komunis
tų partija ir SĖD turi sudariu
sios didelį kadrų būrį, o laikui 
bėgant rūpinsis jų dar daugiau 
išauginti, kad toliau vykdytų ne 
legalų komunistinį darbą. Bus 
veikiama dar slapčiau, negu lig- 
šiol, prisidengiant įvairiais, gra 
žiai skambančiais arba neutra
liais vardais, tariamai ginant 
laisvę, žmonių, ypač darbininkų, 
gerovę, pasisakant prieš karus, 
atominius ginklus ir pan.

Trečiame straipsnyje bus dau 
giau žinių apie šą svarbią kon
ferenciją.

%

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fountain, Michigan

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

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

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

CHICAGO 8. ILL.

patogesnės taupytojai, vimdą Išmokėjo ir Išmoka aukštesnius dividendui

Chicago Savings and Loan Association naujai 
b t a tarnas namas, koris bus baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visas atsilankyti | 
mfisų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 
Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 
pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
vaidilos įstaigų prižiūrimos ir viso* tari atidėti 
vienodai reikalaujamų gamų atsarga*, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovė* yra
Ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimu*. *

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per dauglan, negu 32 metus, visada Išmokėdavo taupytojams visas taupy
mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Ka* 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 pinigine* operacija*.

Chicago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $I8,000,000, 
Kviečiame visu* pa* mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite

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

CURRENTLY — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IA MOKAMAS ANT PAID UP INVRSTMBNTV SKYRIAUS.
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PAJIEŠKOJIMAI
Pu jieškomns Jurgis Venckus, ki

lęs iš l ž.uguosčio, Trakų aps. .Fnin 
yra laiškas iš molinos. Prakali rašy
ti: Vytautui Ražanauskui, 175 In
di an Rd. Cres., Toronto 9, Canada.

Pajieškoiui: Vizbaras Jonas (Jo
no s.), Mikiškių k. (Gal būt gyvena 
Uhicngoj), Linas Balaiiis (Gal būt 
gyvena Canailoj. Ankščiau gyveno 
A nulijo.)). Juos pačius, arba apie 
.juos žinančius atsiliepti: Pov. Bal
čiūnas, 4101 So. Maplewood Avė., 
Chicago 32, III.

Pajieškoiui Pranas ir Mykolas 
Motiejūnai, Antano. Gyveno F.li- 
yabetb. Pagyvenę žmonės. .įieško 
broliai ir sūnus brolio iš Lietuvos. 
Adresas: V. lt Motiejūnas, Lietu- 
va, Kaunas, Kalniečių g-vė 78b, 
butas 2.

Pajieškotnus Juozas I/>vinskas, 
mūrininkas. Gyveno New Rritain, 

. Gonti. \ ėliiiu išvyko į Chicago. Ži
nantieji apie jį pranešti: Juozas 
Šciuka, 285 North St., New Rritain, 
Conn.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE T REAL ESTATK

SAVININKAS PARDUODA 
Geroj vietoj North-West kampas 1

103 Ir Artngįgn gatvių, 4(ixt25 pėdui 
sklypas. Turi pu manu. kad Jverl In
tų. Hl’dson 8-4090

Jonas Mačiulis pajieško Nervai- 
šos Vlado, iš Žeimelio, Stegvilių 
kaimo. Turiu daug žinių apie Joną 
Norvaišą. Rašyti šiuo adresu: Jonas 
Mačiulis, R.R. 2, Tillsenburg, Ont., 
Ganada.

Pajieškoiui Vaclovas ir Juozas 
Daujotis, s. Vaclovo.« Gyvenę Xew 

j Yorke arba Chicagoje. Taip pat yra 
pajieškomas Adomas Ūsas, gyvenęs 
Chicagoje. Atsiliepti, arba apie juos 
žinantieji rašyti: V. Vsaitienė, Knu- 
nas, Raud. Armijos Xr. 275 bt. 2, 
Iaetuva, Lithunnin.

2-Ju mik. niūr. namas nu l.unch 
rtoom. Gerui einantis teisines,s. p||. 
nai JrcngtaR ir apstatytas lunch 
room. 2 aulom, garaž. Namas gera
me stovyje, be pataisymų. Gero 
(fine) stiklo) langai. Koklių vonia! 
ir virtuvė. Neaugėtu kaina. Turi pa
matyti. kad (vertintų.

. VI 7-8209 
1348 W. 51 St.

Klimašauskas Vincas, sūn. Jono, 
gyvenantis Lietuvoje, Knišedorių 
Miškų ūkyje paieško savo motinos 
sesers Adelės Kazenaitė.?, d. Vinco; 
ištekėjusios pavardė Reginienė-Re- 
ginis, gimusi ir augusi Dūkšto vals
čiuje, Ilriškūnų km. Prieš karą su
sirašinėjom, gyveno Chicagoje.

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

Pajieškomas Ūsas Stepas, gyv. 
Hirvaun Miners Motei n/r Aber- 
dane Glam. S. Nale, Great Rritain, 
pajieško iš Lietuvos žmona ir vai
kai. Jų adresas: Joniškėlio paštas 
ir rajonas, Pažosų km., Lietuva.

Pajieškomas Mildažius Jonas, s. 
Petro. 30-35 m. amžiaus. Gimęs Ma
rijampolės apskr., Sturiškių km. 
Gyvenęs New Yorke. .įieško sesuo 
Izabelė Tvarijonavičienė, Ijetuva, 
Kauno miestas. Parodos g-vė Nr. 
5a. (abar Jaunųjų Pionerių g.).

Kaminskas Aleksandras, s. Jur
gio, kilęs iš Vmėnų km., Troškūnų 
vals., Panevėžio apskr. Gimęs 1927 
m. Jis pats ar apie jį žinantieji pra
šomi rašyti: J. Astas, 11 Florenco 
str., llainilton, Ontario, Canada. 
Yra žinių apie artimuosius Sibire.

Albertas šeštokas, dabar gyvenąs 
Sibire, pajieško savo dėdės, gyve
nančio Chicagoje Povilo šeštoko, 
yra ir daugiau žinių.

Pajieško J. Pocius, gyvenantis 
Panevėžyje, savo pusbrolio Juliaus 
Urbikos. Prano, dabar gyvenąs Chi
cagoje. Prašoma atsiliepti šiuo ad
resu: Antanas Balčj's, 70 Grove St., 
Amsterdam, N. Y.

Pajieškoiui: Juozas ir Alfonsas 
Paukstaiciai, s. Mato. Gyvenę New 
Yorke ar Brooklvne. Juozas ir Mo
tiejus Giebai gyvenę Ne\v Yorke. 
Ieško Anastazija Paukstaitytė, Vil
kaviškio rajonas, Bartininkų paštas, 
Patilčių kol. Lietuva, Vasiliauskienė 
Anastazija.

Pnjiešknu Antaną Slabasevičių 
iš Žem. Kalvarijos, Jezdauskiškių 
kaimo. Turiu žinių Vokietijoje gy
veno D. P. stovykloje, Bavarijoje. 
Atsiliepti arba kas žino jo adresą 
prašau pranešti: D. Kazlauskas, 14 
Camp Dryden P. C. Dryden, Ont., 
Canada.

IiniGHTON PARKE
Mūrinis. 3 butai ilr taverna. Centr. 

Šildymas alyva. Garažas.
Puikus mūrinis — 2 po r, kamb. Di

deli ir Šviesūs kamb. 1-me augšte 
centr. šildymas. Mūrinis garažas.

Meilinis su rūsiu ir eentralinlu šil
dymu. 2 po 4-kamb. ir 2 po 3 kamb. 
Naujas plasleris ir vonios, šalia staty
bai tinkąs 32 pėdų sklypas. Namas 
mokant pats.

PRIE 72-os ir Fairfield Avė. Mūri
nis C kamb. bungalovv. Centr. šlld. 
Visi k. dideli ir švarūs.

ARTI 62-os ir Paulina St. Geras 
mūrinis — 2 po 5 kamb. Centralinis 
šildymas alyva. Garažas. Tik 120,500

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

RESTORANAS—ROSELANDE. la
bai gera biznio vieta ir (rengimai. Di
delė apyvarta. Parduodama dėl ligos.

VENTA
REAL ESTATE 

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

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

E. KURŠIUS 

REAL ESTATE SALES 

REpubUc 7-6232

Pirkite dnlmr prieš žiemą 
Įsikrausi vti

Rrlghtnn Parke;
Meti. ii kamb. ir skiepo 3 kamb 

eentr. šilti., garažas, gražus namas, 
Ilk 1 1,500.

Mūr. 2 po 5 ir skiepe 3 kamb. 
centr. šild, gazu. did. aki., arti mo
kyklos ir bažn., patraukli Išv.

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.
Guge Panke:

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

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

Nauj, mūr. bung., 6 kb, centr. šlld. 
alyva .
Brlilgeporte:

3 butai po 6 kamb., pečiais šild., 
tik 112,500.

Biznio namai:
-Mūr. 6 butai, 3 po 6 ir 3 po 6. 510 

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

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

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

Aštuoni butai po 4 kamh., pietva
karinėj daly, $600 paj. į mėn. $21,000 
(mokėti. Reta proga.
Bizniai:

I.aik. dirbt. Ir brang. krautuvė; 
ideali vieta laikrodininkui. Pigiai.

Taverna su visais ireng. išnuomo
jama pigiai.

Su didelėm pajamom maisto krau
tuvė; tik prekes.

ŠIMAIČIAI
Realty, Bulldera. Ineurance

2737 West 48 St 
CLjffside 4-2390

RKAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
Ir parduodami uždirb
site per šių. (staigų.
AL. BUDRECKAS

REALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

CallforniJOH g-vės) 
LAfayette 3-3384

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET. iPDUACDV ŠGE5TPRA
Visų rūšių apdraudoa. automobi

lių flnanaavlmaa. Notarlataa. Valaty- 
Ma patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas Mitui 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITI*,
_____ WAIbnw.k 6-6071

INTERSTATE INSURANCE AGENO1 
• 108 S. Ashland Avė.. Chicago Sū, Iii

HEM* WANTED VYRAI

M. Pranys, gim. Krampių kaime, 
Joniškio vale., Šiaulių apskr. yra 
jieškomns mot'mos iš Sibiro. Kreip
tis: V. Skupeika, 1309 N. 24 Avė., 
1 lollyvvood, Fla.

Pajieškomi Liudvikas ir Adolfas 
Gutmanai, s. Liudviko. Taip pat jie- 
škomos yra Greta ir Erika Gutma- 
uaitės. Atsiliepti: Marijona Gutma- 
nienė, Kybartų rajonas,, miestas, 
Maironio gt. 17, Lithuania.

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

NORVILĄ
REAL ESTATE KALES 

2000 W. 59th St. Tel. Prospect 8-5454

**************************
Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 

bei valdymas. Paskolų parūpinimas.
VISŲ ROSIU APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Kcal Estate 
General Insurance, Notary' Public 

5916 S. tVestern Avė.
REp. 7-0886 arba HEm. 4-7085 

********** =*SfM»e34t)ie9»e»>.<LUę*še3KifUę^j

Pa.įicškoma Auna Vetchagienė, 
jieško pusseserė iš Lietuvos. Ona 
Bornšicnė, Šiaulių miestas, Marytės 
Melninkaitės g-vė Nr. 124 b. 23.

Pajieškomas Antanas Lipskis, s. 
Juozapoto, gimęs 1887 m. Iš Lietu
vos išvyko 1912 m. Dirbo fabrike 
Chicagoje. Atsiliepti: Liuda Lips- 
kytė, L i e t u v a, Klaipėdos sritis, 
Plungės rajonas, Alsėdžių miest., 
Lieplaukės g-vė Kr. 3.

Pajieškomas Stanislovas Riukas, 
s. Juozo, gimęs 1919 m. Šiaulių ap., 
Meškučių valse., Lupalečių km. At
siliepti: Lionginą Riukaitė, Kelmės 
rajonas, Kražių miestelis, Lithua
nia.

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

LAfayette 3-1083

Pajieškoiui Jonas ir Stasys Les- 
čiukaičiai. Yra žinių iš Lietuvos. 
Jie patys, arba žinantieji apie juos 
prašomi rašyti: Mrs. B. Tamulis, 
ai S. Leyden St., Broekton, Mass.

Pajieškau savo tetas Matildą ir 
Juzę Gružin3kaites-Graison, Marce
lės ir Jono dukteris. Ištek ėjusiu 
pavardės nežinomos, gyveno Čika
goje. Viena iš jų baigusi farmaciją, 
kita — gydytoja. Yra žinių iš Lie
tuvos. Jas pačias, ar žinančius jų 
adresą prašau pranešti: Julija Kli- 
maitienė, 1365 Giddings Rd., Cleve- 
land 3, Ohio.

D £ M E S I O !

PROGOS — OPPORTUNITIES

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

Telef. VIrginia 7-2649
Pajieškau gerą advokatą, mo

kantį gerai lietuviškai. Kreiptis 
šiuo adresu:

MARY KULBOKAS

1638 W. 22 St. (iš kiemo pusės) 

■j------------ --  -------

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

4516 So. Washtenaw

g PASINAUDOKITE RETA PROGA!!

= Sutaupysite iki $15-^0 pirkdami eilutę 

f| arba paltą dabar.

I8N GUMUOJAMA

Išnuomuojamas kambarys su tęi-
Be naudotis virtuve. $6.00 į savaitę
6937 S. Claremont — PR. 6-3368 ----- — , »

IŠNUOMAVIMUI kampinė krau
tuvė Cieeroje. Tinkama ofisui ar ku
riam kitam bizniui. Prieinama nuo
ma.______ Tel, OLympie 2-8753_______

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

NEPAPRASTAI GERAS PIRKI
NIS Remonte. Smarkiai augančia
me pramonės rajone 5 akrai žemės, 
du gyv. namai, garažas. Kaina — 
$18,000. Įmokėti tik $5,000. Savinin
kas parduoda tik dėl to. kad gauna 
palikimų kitur ir turi išvykti. Ne
praleiskite šios puikios progos jsigy- 
ti vertingų jū3ų ateit) užtikrinančių 
nuosavybę. A. Rėklaitis.

9 kambarių bungalow 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 ir mėsos krautuvė su puikiu 
6 kamb. butu savininkui. Be to, dar 
2 po 6. Tuščias gretimas sklypas, 
šis didelis objektas nupigintas iki 

.$25,000. Savininkas padės finansuo
ti. A. Linas.

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

Skubiai parduodamas 6 kambarių 
bungalow prie 59th ir Rockwell. Sa
vininkai išvyksta iš Čikagos, šildy
mas alyva. Uždari porčiai. $17,850.

Maisto krautuvė ir mėsinė Mar- 
ųuette Parke. $6,500. K. Volodkevi- 
čius. P LEONAS

REAL ESTAIS
2735 West 71st Street 

Visi telefonai: WAlbrook 5-6015

SHERMAN'S gavo didžiu- 
lę siuntą vėliausios mados 
1956-57 metų eilučių . . . 
Single breasted ir Double 
breasted. Tamsių ir šviesių 
spalvų. Eilutė su 2 poroms 
kelnių $59-^0 ir aukš
čiau.

Rudeniniai ir žieminiai 
paltai 1957 metų mados, 

^didžiausiame pasirinkime.
Nepamirškite eidami ap

sipirkti ir savo jaunuolių.
SHERMAN'S aprengs jū

sų jaunuolius, nes turi vi
sa kas jiems reikalinga: 
Eilutes, švarkelius, (jack- 
ets), paltus, kelnes, marš
kinius ir kitus dalykus. Dy
džiai nuo 6 iki 20.

Viską galite pirkti kre
ditan ir nereikia už kredi
tą daugiau mokėti.

BUILDING A REMODEUNG

VIKTORAS SIMAITIS
General Contractor

Stato rezidencinius Ir komerciniu* 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen 
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba rez. tel. BĮ 7-3S4O. Kreiptis -

SIMAIČIAI 
Realty - Bulldera - Insnraaos 

27S7 Wrat 43rd Street

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii
ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7!it Streo*

BUILDING OONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontut 
ja Mnus. Kreipkite*:

Tel. — HEmlock 4-5881

Prie! pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTABY PUBLIC 
2405 Wert SI St. 
WAlbrook MOSO

PlUapeet 8-8579 (vak. h aahmad.)

CICERO. 8 kamb. mūrinis na
mas. Apylinkėj 56th ir 22nd St. 
$20,900. Gera transportaeija. SVO- 
B'ODA, 6013 Cermak Rd. BIshop 2- 
2162.

Remkite dien. Draugi

HEIJ* WANTED — VYBAI~

E
N

NO EXPERIENCE 

NECESSARY

Opportunities

AS
Adjusters 

Bench Hands
Punch Press Opers., 

Helpers
Plant Trade Helpers 

Inspectors 
Machine Operators 

Painters 
Sorters

Stock Selectors 
Cable Formers 

Wiremen 

ALSO

Experienced 
MACHINISTS 

TOOLMAKERS 
FREIGHT HANDLERS

Good starting rates. Wage progres- 
sion and merit incrcases. 10% niglit 
bonus.

Exellent pension plan, paid vaea- 
tion and bolidays, and many other 
benefits at no cost to empoyeo.

WESTERN
ELECTRIC

APPLY
CICERO-AV. AND 23RD-PLACE
Employment Office Open Monday 

thru Saturday

REIKALINGAS DARBININKAS— 
VYRAS

ar moteris dirbti prie baro. Geras 
atlyginimas, bet turi gerai mokėti 
anglų kalbą. Nuo 11 vai. ryto — 7 
vai. vak.

ADAM DULSKI 
1859 W. Hastings St.

SEeley 3-9110
TOOL (ĮRANKIŲ) MAN

Sheet Metai Shop 

Žinantis įrankius. 

PASTOVUS DARBAS

FULTON METAL PRODUCTS 
4224 So. Lowe Avė.

Skelbkitės “Drauže”!

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

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

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbns, skubiai, 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube *-2722 nuo • vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLympie 2-5121 nuo 0 vai. 

vakaro Iki II vai. vakaro.

ŠILDYMAS
A. Stančiaunkas Instoliuoja vi

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

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

OLympie 2-6752

HELP WANTED — VYRAI

MEDiŽIO APDIRBĖJAI 
(Wood AVorkers) 

STICKER HANDS & FEEDERS 
RĖMŲ ORNAMENTAVIMAS

WILLIAM YUENGER MFG. CO. 
5215 So. Keeler Avenue

POLIRUOTOJ AI - POLISHERS
Siek 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

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

Telef. — Mrs. Wallace 
ANdover 3-2577

Reikalingas duonos išvežiuotojas 
REAL RYE BREAD BAKER Y. 

LAfayette 3-6927

SHERMAN’S
Vyraujanti vyrų rūbų krautavC Tona of Lake kolonijoje

4648-50 South Ashland Ava., Chicago 9, Illinois

iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimimiiip  
LIETUVI? STATYBOS 

BBHDBOVB

MORAS
Bulldera, Gen. Ttontracton 
Atlieka planavimo ir staty

bos darbus gydytojų oflaų, gy
venamųjų Ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUI
Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 

< vai. p. p. Kitu taiku susitarus
TeL PIUMiMeū ft-2018 
6W0 80. CAMPBELL AVĖ,

CMeace 20. nihiob 

4nunmiiiiniiinininimmimnm»»'

AUTOMOBILE* — TRUOK* 
Automobiliai — goakTOtlmlal

VIKTORO K O t I O 08
to

ttllakaml motoro romontal, lyginimo 
•atymo darbai ir kotūlamoa daly*

CILL-ME-MOTORS C0.
57M 8. WE6TTERN AVĖ. PB S-Ū6U

fir
HELP WANTED — MALK

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

chinery.

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

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

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

EXCELLENT BENEFIT PLANS

WESTERN ELECTRIC
Apply Cicero Avenue & 23rd Place 
Employment Office Mon. thru Sat.

J

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

Laboratory Technicians
lligh School Graduates

High School Chemistry desired, 
būt not necessary. Opportunities 
to lern and work with young gra- 
duate chemists. Periodie advance- 
ment. Mod^m Air - Conditioned 
Laboratory. Excellent Employee 
benefits, including: profit sharing 
& pension plan and company In
surance.

Contaet Mr. G. F. Workman 
CENTRAL PAINT RESEARCH 

LABORATORIES
135Q So. Kostner

W E L D E R — LITUOTOMS
Prityręs Are Welder Cituotojas) 

Fewer Boiler’ių taisymai
DRexeI 3-6400

____ 4333 So. Cottage Grove_____

FACTORY 
HELP

Fabriko Darbininkai
Dienos ir vakaro pamainos

HINDE & DAUCH 
3301 W. 47th Place

HELP WANTED — MOTERYS

PERMANENT POSITION
Attention, South Side Resident!
GENERAL OPFICE DETAIL
Position open for giri willing to 

learn. Knowledge of typing and 
good at l'igures belpful. — Good 
starting salarv. — 5 day week.

VI 2-7100 FOR APP’T

MAINTENANCE (Namų priežiū
rai) vyras

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

KITCHENS OF SARA LEE 
2109 So. Carpenter St.

HELP WANTED — MALĖ

MACHINISTS
N E E D E D I N 

SOUTH CALIFORNIA

MARQUARD AIRCRAFT COMPANY
(Only 20 minutes from Hollywocd)

OFFERS IMMEDIATE OPPORTUNITIES FOR

MACHINISTS
(MINIMUM 5 YEARS EXPERIENCE MUŠT MAKE 

OWN SET-UP)

SHEET METAL MECHANICS
MINIMUM 3 YEARS EXPERIENCE. MUŠT BE ABLE 

TO DO LAYOUT AND HAND FORMING IN 
STAINLESS STEEL.

(PROOF OF U. S. CITIZENSHIP REQUIRED.)

TOP WAGES Plūs The Best Employee Benefits
SUCH AS:

Paid Vacations — Paid Siek I^eave
Paid Holidays — Employee Oredie Union
Free Health And Life Insurance
Retlrement Plan — Cafeteria
Education Refund — Ample Parking Facilltles

IF YOU CAN QUALIFY AND ARE INTERESTED 
IN A FUTURE WITH

THE WEST’S LARGEST 
JET ENGINE RESEARCH 

and DEVELOPMENT CENTER

APPLY IN PERSON, WRITE OR WIRE RESUME
TO: MR. EARL J. HOXWORTH

MARQUARDT AIRCRAFT 
COMPANY

16855 Saficuy š»». Vm Nuys, California
t

r
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Omaha, Nebr.
Patarnautojų išvailuviinas ir 

sportas

Chicagoje

Rugsėjo 27 d. šv. mišių pa
tarnautojai, kurie buvo ištikimi 
savo pareigoms vasaros metu, 
turėjo metinį išvažiavimą į ElmĮ 
wood parką. Viena seselė va
dovavo vaikams, kelios moterys 
pagamino valgius, gi kun. J. Ju- 
sevičius parūpino visą maistą 
ir gaivinančius gėrimus.

Vėliau Albertas Šūkis atvyko 
su žaislais ir vaikus mokė žais
ti. Albertas Šūkis ir salėje mo
ko jaunimą žaidimu. Albertas 
Šūkis puikiai suderina naujai 
atvykusių ir čia gimusių vaikų 
veiklą.

Parapijos vakarienė

Lapkričio 4 d. įvyks parapijos 
vakarienė. Vakarienę pagamins 
tie parapiečiai, kurių pavardės 
/prasideda raidėmis S, T, U, V. 
W, Y ir Z. Biletai jau platina
mi. Julia Swoboda. pardavė net 
50 biletų per vieną dieną. Vė 
liau bus pasitarimas su darbi 
ninkais dėl pačios vakarienės. 
Visas gautas pelnas eis mokyk
los skolos mokėjimui.

Kalbėjo Stasys Pilka

Rugsėjo 30 d. atsilankė Sta
sys Pilka ir kalbėjo teatro rei
kalais. Jis pabrėžė, kad vaidi
nimai Amerikoje palaiko lietu
vių kalbą, duoda progų lietu
viams susipažinti, susidraugau
ti ir palaikyti tampresnius ry
šius savo tarpe. Cmahos lietu
viai yra labai dėkingi akt. Pil
kai už atsilankymą ir kalbą.

Taip pat lankėsi kun. Kondra 
tas iš Detroit, Mich. Jis lankė 
mūsų parapijos mokyklą, tar
navo čia šv. mišimos ir Omaho- 
je turi daug giminių bei pažįs
tamų.

Mūsų ligoniai

Ona Aukštjolytė po operaci
jos guli Šv. Juozapo ligoninėje 
ir- -sveiksta. Taip pat susirgo 
Alfa Mikėnas ir guli apskrities 
ligoninėje. Antanas Dubauskas 
po sunkios operacijos sveiksta 
namuose. . Vietinis

Pradeda rudens sezoną
Trečiadienį, spalio 10 d. 8:30 

vai. vakare Dariaus ir Girėno 
svetainėje įvyksta pirmas ru
dens sezone Lithuanian Cham- 
ber of Commerce of Illinois su
sirinkimas. Programoje numa
tyta Mr. Edgerton Hart paskai
ta apie Illinois valstybės konsti
tucijos reviziją (Blue Ballot), 
kuri įgalintų išleisti naujus mo
kesčių įstatymus. Mr. Hart yra 
Illinois Manufacturers’ Assn. 
sekretorius ir žada duoti daug 
įdomių faktų apie siūlomą kons
titucijos pakeitimą, dėl kurio 
balsuotojai turės pasisakyti lap 
kričio 6 d. rinkimuose.

Visi lietuviai yra kviečiami 
atsilankyti į šį susirinkimą ir 
pasiklausyti šio įdomaus kalbė
tojo. A. B.

Melrose Park, III.
Nauja įmonė

Edvardas Lapas ir Jonas Ka
tilius, abu naujakuriai, atidarė 
televizijos, radijo ir elektros na
mų apyvokos reikmenų krautuvę 
Melrose Parke. Kartu atlieka-! 
mas televizijų ir radijų taisy-j 
mas, kaip krautuvėje, taip ir 
vykstama į namus. Krautuvėj 
randasi 114 N. Broadvvay ir 
vadinasi “Mel-Park Televizijos 
Co.” Džiugu, kad lietuviai sten
giasi įsikabinti į prekybą. Sek-| 
mės naujiems biznieriams.

LIETUVOS GENERALINIO
KONSULATO NEW YORKE

PAJIEŠKOMI ASMENYS:
ALEKSANDRAVIČIUS, Liudvi- 

kas ir Stanislovas iš Šaukėnų m., 
Šiaulių ap.

AMOLEVIČIUS, Česius.
BLAUZD2IŪNAS, Kazys, sūnus 

Jono, iš Pajevonio, Vilkaviškio ap.
BUDREVIČIENE, Zosė, duktė 

Vinco.
BUŠMA, Antanas.
ČERKAUSKAS, Pranas, sūnus 

Jono, iš Batakių vai.
CHOMSKIS, Juozūs, sūnus Alek 

Sandro, iš Tytuvėnų.
DANILEVIČIUS, Jonas, žmona 

Salomėja, ir vaikai Danutė ir Kęs
tutis.

BERINGAS, Jonas ir Vilius, sū
nūs Liudviko.

DARGUŽIS, Algirdas. (
DEVEN1ENE - Urbaitytė, iš 

Raginėnų k., Šeduvos vai., ir jos ( 
seserys AgotaKrikščiūnienė, Ona I 
Samaškienė, Krivickienė, ir Prans- 
ketienė. 1

D1TKUS, Alfonsas.
DITKUS, Juozą.-, ir šeima. 
DZ1KAS, Albinas, Jurgis ir 

Viktoras.
ELINSKAS, Rokas, iš Dimšių 

k., Gruzdžių v., Šiaulių ap.
GRIŠKA, Jurgis. 
JANKELIŪNAS, Pijus, iš Kor- 

piejų k., Vilkaviškio ap.
KAPAČINSKAKS, Alfonsas ir 

Juozas, iš Mažučių.
KEZLAITIS, Vincas, iš Ketur

valakių k., Vilkaviškio vai.
KLIVECKA, Jonas, sūn. Jono. 
KRIKŠČŪNIENE - Urbaitytė, 

Agota, iš Raginėnų k., Šeduvos 
vai., ir jos seserys, Ona Samas- 
kienė, Devenienė, Krivickienė ir 
Pranskienė.

KRIVICKIENE - Urbaitytė, iš 
Raginėnų k., Šeduvos vai., ir jos 
seserys Agota, Krikščiūnienė, 0- 
na Samašieknė, Devenienė ir Pran 
sketienė.

KRUČAS, Jenas, sūnus Justi
no, iš Rokiškio apskr.

KUPREVIČIUS, Valerijus, sū
nus Vlado.

LENKTYS, Justinas.
LIAUDINSKAITE - Lukšienė,

LUKOŠEVIČIUS, Antanas ir Fe 
liksas, sūnus Prano, ir Kazės.

LUKŠIENE - Liaudinskaitė, Sta 
se.

MARTIŠIUS, Pranas.
MATUKAITENE, Zosė.
MATULIS, Jonas (buv. Matu

laitis), iš Vilkaviškio ap., išvyko 
Amerikon iš Anglijos 1917 metais.

MIKALAUSKAS, Simonas, gy
venęs Pittston, Pa., sūnus Lauri- 
no.

MULIAUSKAS, Mateušas, ir 
žmona Liucija, gyvenę New Wa- 
shingtone (bene Indianoje).

NAIDUŠKEVIČIUS, Pranas, 
žmona Natalija Pranaitytė, ir sū
nus Algirdas.

PALIETIS, Antanas, sūnus Mo 
tiejaus.

PALIETIS, Jonas, sūn. Simono, 
gydytojas. <

PRANAITIS, Aleksas.
PRANSKETIENĖ - Urbaitytė, 

iš Raiginenų k., Šeduvos vai. ir jos 
seserys Agota, Krikščiūnienė, Ona 
Samaškienė, Krivickienė, ir Deve
nienė.

PYRAGIUS, Vladas, gyvenęs 
Šiauliuose.

RADŽIUKYNAS, Jonas ir Juo
zas.

RAKICKAS, Vincas, iš Jukonių 
k., Pušalcto par.

RIBIKAUSKAS. Ričardas. 
SABUTIENE - CHOMSKAITE. 

Ona. d. Aleksandro, iš Tytuvėnų.
SAMUŠKIENE - Urbaitytė, O. 

na, iš Raginėnų k., Šeduvos vai., 
ir jog seserys, Agota Krikščiūnie
nė. Devenienė, ir Pransketiene.

STANKEVIČIENE - Vilčinskai- 
tė, iš Tytuvėnų.

STAPONKUS, Juozas, sūn. A- 
domo, iš Plungės vai.

STASYTE, Pajauta.
STATKUS, Algirdas ir Jonas, 

kilę ar gyvenę Panevėžyje.
STEPONAVIČIUS, Petras, sūn. 

Stanislovo.
TARAILA, Algirdas. 
TREČIOKAS, Juozas, sūnus Ka

zio, gim. 1925 m.
URBAITYTĖ - Krikščiūnienė, 

Agota, ir jo seserys, Ona Samaš
kienė, Devenienė, Krivickienė, ir 
Pranekienė, iš Raginėnų k., Še- 
duvrfl vai. ,

VALAITIS, Augustinas ir Jus
tinas.

VAURAS. Konstantinas, iš Nar- 
vaišiu k.. Plungės vai., Telšių ap.

VILČINSKAITE - Stankevičie
nė. Morta, iš Tytuvėnų.

VITKUS. Bronius, iš Plungės ir
ŽIUGŽDA, Albinas, sūnus. An

tano.
Jieškomieji arba apie juos ži

nantieji maloniai prašomi atsiliep
ti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

New York 24, N.Y.
41 West 82nd Street

Žodis turi sparnus, tačiau 
skrenda ne ten, kur mes nori
me. Georg Eliot'

A. A.

BRUNO STAKENAS
Gyveno 2332 Weat 23 l’luco 

. Tel. YArda 7-2GS3

Mirė spalio S d., 1956, 1:15 
vai. ryto, sulaukęs 51 in. ainž.

Gimė Chieago, lll.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 sūnūs: Kobcit ir Laivrence: 
sesuo Anna; brolis Stanley ir 
švogerka Margaret; pusseseres, 
pusbroliai ir daug kitų gimi
nių, draugų Ir pažįstamų.

Priklausė Haltoa žvaigždės 
klubui.

Kūnas pašarvotas Stepono 
Lackuvicz koplyčioje, 2314 \V. 
2 3 plae.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, spalio 11 <1., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Aušros Vartų parapijos bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielų. 
Po pamaldų bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, sesuo, bro
lis, pussesrės, pusbroliai ir ki
ti gimines.

I.aidotuvių direktorius Ste
ponas Laekawiez. • Tel. VIrginia 
7-6672.

——-------------------------------------- - -3 sss-n
TELEVISION SPECIALI INaujasis Tcv .mentus- 
rca victor — 2i” Consoie naujasis i esiamemas

^139-95 i Šventas Raštas
ROOSEVELT FURNITURE CO.
2810 W. Roosevelt Rd., SE 3-471L *

lllllllllllllllliiiiiHifillllllllilllllliililiiiii)

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezijot 
.inkinya. Nedidelis skaičius šios 
knygos gautas šiomis dienomis 
Drauge”, 2334 So. Oakley Avė., 

CHICAGO 8, 1LL. Knygos katnr 
kietais viršeliais $2
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiįiTnuiiii

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys- 

' kupaa Metropolitas. IV laida. IA 
; leido “LUX” 1947 m. Štutgarte 
j 620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

t A i »D R A u u t 
2334 So. Oakley Avė.

Chieago 8, Illinois

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nno kapinių.

Didžiansiaa Paminklams Pianų 
Pasirinkimas mieste!

Telef — CEdarcrest 3-6335VIENERIŲ METU MIRTIES 
SUKAKTUVES

A. HM I A.
EMILIJOS D. OEDRAITIS

Jau sukako vieneri metai, 
kai negailestinga mirtis ats
kyrė iš mūsų tarpo mylimą 
motiną a. a. Emiliją Gedrai- 
tienė.

Netekome savo mylimos 
lapkričio 10 d.. 1955.

Nors laikas tęęsiasi, bet 
mes jos niekados negalėsime 
užmiršti. Lai . gailestingas 
Dievas suteikia jai amžiną 
atilsi. x

Nuliūdę: Jos vaikai.

ORIGINALCS MAURICE MOORE 
PAMINKLAI nuo 1878 metų

j

■*

Aklųjų akyse 
bet jie ’

Jolią.l, Moore,
sav.

Paminklai 
Mauzolejai 
Akmenys 
Markers 
Prieš šv. 
Supulchre 
kapines 

Ofisas
111 ir Austin 

Avenuc

BKverly 8-0132
\Vorth, III.

HįResldence Tel.
Hllltop 3-0277

įtrodė, kad jie mirę, 
■a RAMYBE.! E.

L1ŪDČSIO VALANDOJ 
jgskitr

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

M45 So. Wmtera Ava, Air Conditioned koplySt 
7-8600 — 7-8001 Astomoblllams vttt 
kart* gyvens kitos* mi«st* dalysei 

koplyčia arčiau JOaų samų.

GUDAUSKŲ
BEVERJLY._Hll.LS OELINYČ1/

' Geriausios gSlAs dėl vestuvių, banke 
' ų, latdotuvių ir kitų papuošimų.

244Š WEST ftftRD STRKET 
l'el. PBospect H-ūsas ir PB 8-O8S4

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WEST£RM AVL 1410 SO. 50th AVĖ. 

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

T0wnha!l 3-2109

Springfield, Ilk
Bendruomenės susirinkimas

Š. m. spalio 14 d. 3 vai. p. p. 
Springfieldo lietuvių parapijos 
salėje šaukiamas didelis Spring
fieldo ir apylinkės lietuvių susi
rinkimas. Atvyks kalbėtojas iš 
Chicagos. Kviečiame visus 
Springfieldo ir apylinkės lietu
vius gausiai dalyvauti susirinki 
me. Ypatingai laukiame lietu
vių iš Decatur, Lincoln ir Jack- 
sonvville miestų.

LB Springfieldo Apyl. V-ba

/»
Svečiai iš Chicagos

Springfield? lankėsi LB Chi
cagos apygardos atstovai dr. J. 
Bajerčius ir J. _ Jasaitis. Buvo 
svarstyti Lietuvių Bendruome
nės ir šeštadieninės mokyklos 
reikalai. Mokytojos M. Užgirie- 
nė ir S. Abramikienė sutiko be 
atlyginimo dirbti šeštadieninėje 
mokykloje. Springfieldo apylin
kės lietuviai labai dėkingi mo
kytojoms už tokį pasišventimą 
lietuvybės išlaikymui. Taip pat 
yra labai dėkingi ateitininkų ra 
tolio globėjai energingai Stasei 
Šidlauskienei, kuri pritraukė 
prie ateitininkų ir čia gimusių 
lietuvių vaikus. Z. K.

rn ips on 
Iraffic

Safety
By

CHARLES F. CARPENTiąR- 

Secretary of State-

Now tliat the children have ended 
their vacations and returned to their 
achoolroomg every driver mušt be 
on the alert for school crossings.

In the majority of cases, school 
crossings are plainly marked by 
signs in the so-called "Caution 
Serles.” These are sųuarc signs 
with black lettering on a yellow 
background announcing “School,” 
“School Cross Walk,” or “Caution 
School Crossing.” An alert driver 
ls immediately aware ot his respon- 
sibility to youngsters when ap- 
proaching a school whcre sueh 
signs are posted. He sliould assume 
that. responsibillty by redueing his 
speed and being on the lookout for 
children.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiniiiiH

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PR1STATOM 
visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO-
STASYS LITWINAS, Prea.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Apkainaviraą 1- Prekių Priataty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštini atida ra kasdien nno 

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

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUII1IIIIIIII

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

j It WOK8 stoties — Banga 1884 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAI).

8:45 iki »:|0 vai. ryte 
SESTAI). 8:80 Iki 8:80 ryte

PTRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v 
SEKAD. 8:30——1:80 y. r. U stotie.

WOPA — 1490 kil.
Chieago 29, 111. HEmlock 4-2413

7159 SO. MAPLEVVOOD AVĖ.

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems sujrrantama kalba 
todfd jis tinka visiems, kas kokis 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 

yra gražiausia dovana 
Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti: 
Kaina 6 dol.

ATEITIES administracijoj 
916 Willoughby Avo.
BROOKLYN 21, N. Y.'

PADĖKA
A. f A.

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

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

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

visiem-, kurie užprašė šv. Mišias už velionies sielą. 
Dėkojame grabnešiams ir visiems, kurie pareiškė mums liū
desio valandoje užue,jautą.1

Dėkojame grabnešiams ir visiems, kurie pareiškė mums liu
kui, kuris maloniu patarnavimu nuėmė nuo mūsų rūpesčius 
tose liūdesio ir skausmo valand:3e. Dėkojame visiems laido
tuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai neturime galimybės 
padėketi. Visiems, visiems nuoširdus ačiū!!

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

JOHN F. EUDEIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Aveiuio

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

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

AMBULlANCE dieną ir naktį

MIRUS mylimai senelei
A. | A.

KUNDROTAVIČIENEI,
mielai choristei JŪRATEI ŠALTENYTEI nuoširdžią 
užuojautą reiškia.

Los Angeles šv. Kazimiero Parapijos Choras

SEKAMIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

I Ambulansų patarna- tlir<TWA koplyčia*
vtmaa dieną Ir nak- Ttaeae (7hicng<v jj

, tj, Reikale šaukit* Roeelando dalyae b

nn* uejau patarnaujami

In additlon, some such crossings 
have trafflc signals warning motor
istą of their approach to a school 
Crossing. These are of the red- 
flasher type. Drivers of all vehl- 
cles mušt stop before entering a 
cross*alk or intersection and shall 
yield the right-of-way to pedestri- 
ans before proceeding when they 
come to a signal of this type. (šec- 
tion 33, 1, Vnlform Act Regulating 
Trafflc.)

When warning signs or warulng 
signals are posted announcing the 
approach to a school Crossing there 
can be no excuse for a motorist to 
be in an "accldent” involving a 
chlld.

A copy of the completely ncw 
“Rules of the Road” booklet will 
be sent to you fiee upon reųuest. 
\\'rlte to CHARLES P. CARPEN- 
TIER, Secretary of State, Spiiug- 
Ccld, Illinois.

Ar jau perskaitei P. Kesiūnc 
romaną

Tarp Žalsvu Palapiniij?
Dr. A. Baltinis eavn recenzijoj 

apie 4) romanų taip ražo: P. KealS- 
no romanas "Tarp žalsvų palapinių' 
gražiai Iftkclla ta pasiaukojimo didu
ma, kur) beviltiškoje kovoje dSl tau
tos lalsvfis parodS Lietuvos partiza 
naa, ta Ideallzrna. kuriuo deaA mūsų 
tau n Imas. liedamas kraują dCl savo 
žemOs, tuos didžiuosius nuostolius 
kurines mums relkgjo pakelti dviejų 
okupacijų repISse. Todėl Sį romanu 
skaitome su malonumu Ir dideliu su- 
sldomSjlmu. Ypač romane minimi 
žygiai žavfts Jaunimą 'r kels Jo dva- 

I sta. šis romanas, atskleidžiąs mūsų 
KerolSkai tragiškus epizodus, yr» 
Šviesus spinduly* tremties Idealizmo 

, ugdyme.

296 pusi. Kaina >3.00
cltoakymua kartu eu pinigais siųskite

"DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė., 

Chieago, Illinois

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

——amtamaši mTphilūps
8307 S. UTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-340J

'PETRAypTGŪRŠkiS
659 West 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riverslde, III. Tel. OLyraplc 2-5245

Liūdesio valandoje, miru^ brangiam tėveliui, 

Gerb. Poniai JUZEI DAUŽVARDIENEI 

reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liū

dime.

Vyr. Giedrininkės

ALGIRDAS LANDSBERGIS

KELI OME
V. Adamkevičiaua apianka 

Cloakymu* su pinigai* alųzklt*:
250 pal., kaina >2.50 

DKALGA8. 2aSi b. Oakiey Are.,
Ghlmgo a, ni.

šio* nuoatabtoa ir nepaprasto* kny 
goz peraonatua tltalp Įvertina ra 
lytoja* Gliaudai M...Welaaa — pa
niekinom niekintoja*, bet turja 
anvyje Fra Angellco angelų varau 
rarr *, Tatjana—neauprantantl ale- 
loa aavoko*. bet mylinti akalačla 
meile. Pagalinu Julius... pasiilgę* 
•kalatumo Ir nesuvokia* Jo asmC*

drųaua be draaoa, nesupranta* pa
vojaus beprutajlmo procese“.

POVILAS L RIDIKAS
3854 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICH1GAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

Jurgis f. rūomIsT
3319 S. IJrrUANlCA AVĖ. Tel. YArds 7-113S-11S9 <

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, HL Tel. OLymplo 2-1003,

ŽTGMOnD (ŽUDYK) ZUOYCKI
1646 W. 46th STREET Y Arda 7-0781

STEPONAS G, LAGKAWICZ 
2424 W. <9th STREET VEpoMle 1-UU|
2314 W ICrd PI^ACE

Skaitykite ir platinkite dienraštį Draugą

»
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TĖVYNĖS LIETUVOS GARBEI
Pasikalbėjimas su nauju lietuvių dainin. Stasiu Citvaru

A. GINTNERIS, Chicago, III.

imu
X Cicero Augs tesi lio ji Litu-

Sutikau jį Bridgeporte preky 
bininko J. Karvelio krautuvėje. 
Tenai jisai užsidirba sau ir šei
mai kasdieninę duoną, kaip pri
tyręs laikrodžių specialistas

anistinė mokykla pradeda dar- — Kada atvažiavote į JAV ir 
bą spalio mėn. 13 d. Mokslo ( kokiu būdu?— paklausiau, 
metai bus pradėti 8:30 v. rytą I — Aš su žmona ir dukterimi 
pamaldomis Šv. Antano bažny- atvažiavau į Ameriką tiktai

prieš devynis mėnesius, — sa
ko dain. St. Citvaras. — Atva- 

rapijos salėje, o po to — atski-j ž‘avome kviečiami savo pažįsta- 
rose klasėse pamokos, šiais ;inib Kad mes laimingai pasie- 
mokslo .metais veiks keturios | kėme šitą kraštą, turime būti 
klasės: ketvirta, penkta, šešta 1 dėkingi kun. Z. Ignatavičiui, ku 
ir septinta. Mokyklai vadovau-i’’3 įsidėjo prie mūsų ke
ja patyręs pedagogas kun. '‘0"e3:.. La,k?na! ”al‘kome S“1
prof. Pijus Dambrauskas. I Bra2“W- ku™ “™>»-

at d A 4 r.- i 'Ja K^riuomeneje. Jau per Kalė-AI.B Centro apyhnkes va - ;<la„ švęsime metines
dyba malonia, kviečia moki-1 gyvenim0 JAV pirmą ka,.ų a(

čioje. 9 v. rytą bus trumputis 
mokyklos atidarymo aktas pa-

nius, tėvus, jaunimo organiza
cijas ir plačiąją visuomenę kuo

vykus į Ameriką reikėjo nusteb 
ti jos pažanga ir darbininko ger

skaitlingiausiai dalyvauti šio j būviu. Man tuojau pavyko gauti

reikalinga susipažinti su žmonė
mis ir vietos sąlygomis, kad bū
tų galima pradėti dainuoti. Man 
labai malonu, kad lietuvių vi
suomenė Chicagoje labai domisi 
lietuviška daina ir gausiai lan
kosi į koncertus. Aš Chicagoje 
lietuviškai publikai dar esu ne
žinomas žmogus, nes viešai nie
kur neteko pasirodyti. Tačiau 
Clevelande gegužės mėn. 26 d 
jau turėjau koncertą su sol. A. 
Stempužiene, kuriame padaina
vau apie dešimt įvairių dalykė
lių,’ kaip Verdi, Mozarto, Nico- 
lai, Schuberto, Šimkaus ir kitų 
autorių.

— Kada žadate pasirodyti 
Chicagos lietuviams?

— Atrodo, kad pasimatysime 
spalio mėn. 13 d. Marijos Aukš
tesnėje Mokyklos salėje, — sa
ko St. Citvaras. — Tą dieną

jį gavau u£ pirmąją vietą kon- 
teste. Tai buvo Chicagos daini
ninkų kontestas. Vėliau teko da 
lyvauti ir visos Amerikos dainin 
kų konteste, kuris buvo rugpjū
čio mėn. 18 d. Chicagoje, Pal
mei* Hotel patalpose. Ir šiame 
konkurse teko laimėti ketvirtą-! keitimai. Dabar vykstančiame 
ją vietą. Po kontesto turėjau! lyninėjime sužinota, kad čekių 
progos padainuoti Rotary klubo plokštelė, kuria automatiškai 
nariams ir svečiams. parašoma ant čekio mero ir

miesto kontrolerio vardai, kar-

CHICAGOS ŽINIOS kaskąirkur
Illinois valstybei grąžintiPakeitimai išmokėjime

Chicagos miesto algų išmo
kėjimo procedūroje įvesti pa-

pimgai
Federalinė valdžia

reikšmingo kultūros žinio ati 
daryme.

Kas norėtų, dar galima šion 
mokyklon užsiregistruoti, pa
skambinant valdybai telefonais 
OLympic 2-0231 arba TOwn-

— Kaip seniai dainuojate o- 
perose ir tam panašiai?

— Ištisą dešimt metų turėjau 
mokytis dainuoti, kad galėčiau 
patekti į Brazilijos operos dai
nininkus, — sako St. Citvaras. 
— Tai buvo prieš trejus metus 
Rio de Janeiro mieste, Brazilijos 
sostinėje .Buvau priimtas į in
ternacionalinę operą. Turėjau 
geras darbo ir atlyginimo sąly
gas. Dainavau daugelyje operų, 
kurias atlikau natūralinėje kal
boje, kaip ji autoriaus buvo pa
rašyta, nes brazilų kalboje ope
ros vaidinamos tik nacionalinė
je operoje. Būčiau tenai pasili-

aš su sol. Prud. Bičkiene ture- kęs ir toliau, bet tėvynės pasi-

tais guli nesaugoma ir lengvai 
prieinama neturintiems autori
teto jos panaudoti. Ateityje 
bus saugojama seife, kur galės 
tą plokštelę paimti tik atsa
kingi pareigūnai. Antras pa
keitimas fai mažiau $500 ver
tės miesto bonų kuponų išmo
kėjimai pinigais. Dabar tokie 
išmokėjimai pavesti miesto iž
dininko, Morris B. Sachs prie
žiūrai, kuris išmokės reikalin
gas sumas čekiais.

Vienas iš 1,000 serga 
džiova

Illinois
valstybei sugrąžino daugiau 
kaip 2 milijonus dolerių nedar
bo pajamų mokesčių, šie pini
gai pagal naują l'ederalinį įsta
tymą gali būti naudojami ne
darbo programos administraci
nėms išlaidoms padengti. Ta
čiau, Illinois gubernatorius 
pranešė, kad administravimo 
išlaidoms padengti šie pinigai 
nereikalingi ir vieton to bus 
sumažinami nedarbo mokes
čiai.

— Panevėžiečių sueiga įvyks spa- 
• ' lio mėn. 14 d. 3 vai. popiet Holly- 
’ ' wood salėje, 2410 W. 43 str. Dr. K. 

Smogą skaitys paskaitą: Panevėžio 
įgaliojimai. Po paskaitos bus ap 
svarstytas panevėžiečių indėlis į lie 
tuvių kultūros lobyną ir ntitinka 
mo straipsnio į Lietuvių enciklope
diją paruošimo reikalas. Po disku
sijų pašnekesiai prie kavutės. Visi 
panevėžiečiai su pažįstamais kvie
čiami ntsilankvti.

— Studentų žiniai. Š. m. spalio 
mėn. 12 d., penktadienį, 7 vai. vak. 
Nyčių salėje, 2453 W. 47 St., įvyks 
visuotinis CLSS susirinkimas. Die
notvarkėje valdybos rinkimai. Visi 
nariai prašomi dalyvauti.

Valdyba

darbas pas prekyb. J. Karvelį sįu koncertą, kuriam pasižadėjo ilgimo jausmas viliojo gyvent Vienas iš tūkstančio Chica

hall 3-6005, o šeštadieniais ga-, srityje dirbti 
Įima. užsiregistruoti atvykus1 Ar jau dainavote Ameri- 
mokyklon jos darbo metu. į koje ir kur?

I — Pirmieji šių metų mėnesiai 
x J. Janušausko ir J. švel- buvo paskirti įsikūrimui ir pra- 

nytės sutuoktuvės įvyko šv.'gyvenimo užtikrinimui, — sako 
Kryžiaus bažnyčioje rugsėjo , St. Citvaras. — Naujame krašte 
29 d. Iškilmingas mišias atna
šavo ir šliuba davė kun. Sta

ir už tai jam esu dėkingas. Ant- akompanuoti prof. VI. Jakubė- 
™°ju geradariu matau prof. nas. Programoje numatyta iš- 
VI. Jakubėną, kuris mane paži- (pildyti K. V. Banaičio komp. dai 
no, kaip dainininką ir sudarė
visas sąlygas, kad galėčiau toje

bent JAV, kur yra tiek daug &os pramonės darbininkų ser 
tautiečių ir turi geresnes pragy-' S3- džiova. Taip pranešė Chica-

IŠARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

Amerikos Lietuvių Tarybos 
metinio pranešimo apie veiklą 
ir naujos Tarybos valdybos 
rinkimus, Lietuvos Laisvės 
Komiteto pirmininkas V. Sidzi
kauskas padarys pranešimą— Kun. J. Pctrėnas išleido, 

spausdintą gražų laišką apie pasaulinės politikos ir Lietu

šys. Vestuvių puota įvyko Lie
tuvių. auditorijoj. Svečių tarpe 
matėsi kun. Stašys, kun. Šan- 
taras, kun. Sugintas, p. Kal
vaičiai ir daug pažįstamų ir 
giminių. Gražų linkėjimo žodį 
jauniesiems tarė kun. Stašys ir 
p. Kalvaitis. Gauta daug svei
kinimų iš visų kraštų, o vienas 
brangiausių gautas telegrafu 
iš mūsų sostinės Vilniaus. Puo
toje dalyvavo 150 asmenų.

X Vytauto Valiuko režisuo
jamiems “Kanarėlės” vaidini
mams, kurie įvyks š. m. sau
sio mėn. 20 ir 21 dd. Eleventh 
Street Theatre (72 E. llth st.), 
biletus galima gauti pas J. 
Karvelį, 3322 S. Halsted str., 
Marginiuose, 2511 W. 69th str., 
ir Cicero Ant. Vasiliausko 
krautuvėje, 1343 S. 49th st.

Stasys Citvaras

venimo sąlygas.
— Ar dainavote ir kituose 

miestuose ?
— Taip. Dainavau S. Paulo 

ir Belo Horizonto miestuose, — 
sako St. Citvaras. — Vietos 
spauda apie tai rašė. Turėjau 
koncertų radijo sto^se ir tele
vizijoje. Dainavau ir Šv. Geno
vaitės parapijos naudai rengia
majame koncerte, kurios para
piją tvarkė kun. Z. Ignatavi
čius. Jo pastangomis ir rūpes
čiu buvo Įvestas lietuviškos mu-

gos Tuberkulozės instituto pre
zidentas, dr. NVarren H. Furey, 
kurio pranešimas pagrįstas 
kas kasmet daromais rentgeno 
peršvietimais. Pereitais metais 
susekta 5,454 naujų džiovinin
kų. Iš šių 70 nuošimčių ir pra
monės darbininkai, kurie gali 
kitus užkrėsti tuberkuloze.

Sumažėjo lėktuvų trafikas
Abiejuose Chicagos aerodro

muose rugsėjo mėnesį sumažė
jo lėktuvų nusileidimai ir paki-zikos pusvalandis Kultūros Mi- 

nisterijos radiofone, vadinama- mai* 1 way aerodrome, ku

vos laisvinimo klausimais.
— Andrius Aukštuolis, gele

žinkelietis, nuo 1905 m. tarna- 
vęs Vilniaus stotyje, dabar gy
vena Omahoje, Nebr.; nuolat 
skaito Draugą ir mums rašo, 
kad juo labai džiaugiasi. Augš- 
tuolio vaikaitis Adomas Mic
kevičius Chicagoje studijuoja 
inžineriją, o kitas — baigs in
žineriją apie Naujus Metus. 
T r e č i a s vaikaitis tarnau
ja amerikiečių kariuomenėje 
Berlyne. Aukštuolis yra kilęs 
iš tos pačios apylinkės Vilniaus 
krašte, kaip misionierius kun. 
Jonas Svirnelis ir jį gerai pa
žįsta.

— Liucija ir Povilas Babic
kai, \Vorcester, Mass., džiaugia 
si sulaukę pirmgimės dukrelės 
Zito-Audrės. Seneliai Savickai 
džiaugiasi šešta anūke.

rinkimą medžiagos vyskupo K 
Paltaroko biografijai. Laiškas 
siuntinėjamas visiems, kurie 
galėtų patiekti atsiminimų 
apie vysk. Paltaroką.

— New Yorko Amerikos 
Lietuvių Taryba kviečia visų 
New Yorke esančių lietuvių or
ganizacijų visuotinį metinį su
sirinkimą (konferenciją) 1956 
m. lapkričio mėn. 10 d. 6 vai 
vak. Lietuvių Piliečių klube 
(virš. salėj), 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Į susirinkimą kiekviena or
ganizacija siunčia bent po 2 
atstovus. Visoms toms organi
zacijoms, kurių adresus Tary
ba turi, bus pasiųsti atskiri pa
kvietimai. Visas kitas lietuvių 
lojalias organizacijas (klubus, 
draugijas, kuopas, sambūrius,

ris yra pats didžiausias pasau
lyje, rugsėjo mėnesį nusileido 
25,641 komercinių lėktuvų su 
807,474 keleiviais. Rugpjūčio laikraščius, chorus ir kitais 
mėnesį buvo 27,071 lėktuvų su pavadinimais esančius jungi 
820,911 keleiviais. O’Hare aero-i nius), kurios iki šiol tokiuose

me: “Aplink pasaulį”, nes tuo 
laiku būdavo supažindinama su 
pasaulio tautų muzika. Mano at 
sisveikinimo koncertas įvyko 
Petrooly-Santa Sicilija teatre ir 
per radijo stotis, nes visiems 
buvo pranešta, kad išvažiuoju 
į JAV.

— Kas tamstą paskatino dirb
ti dainos srityje?

— Aš save atradau netikėtai, 
— sako dain., St. Citvaras. — 
Gabumo toje srityje turėjau, 
bet nežinojau, kaip save suras
ti. Apsigyvenęs Porto Alegri 
mieste, netoli Argentinos sienos, 
pradėiau mokytis griežti smui
ku. Dirbau penkerius metus. Vė 
liau pradėjau dainuoti: iš pra
džios lengvas daineles, pritariant 
mandolinai ir gitarai, kurios 
Brazilijoje labai madoje. Įsto
jau į chorą ir pradėjau moky
tis dainuoti pas vietos mokyto
jus .Truko ilgesnis laiko tarpas, 
kol galėjau viešai pasirodyti 
publikai. Pirmieji mano pasise
kimai buvo dainavimas per ra
dijo, kurį tvarkė Kultūros Mi
nisterija. Vėliau pasidariau nuo 
latiniu dainininku.

•— Kodėl apleidote Lietuvą 
prieš 30 metų ?

Tai buvo 1927 m., — sako St. 
Citvaras. — Sutarėva su broliu 
Viktoru išvažiuoti laimės jieško 
ti į Braziliją ,nes tuo laiku bu
vo lengvįausios išvažiavimui są
lygos. Buvau mokęsis Radviliš-

d. Chicagoje. Apžiūrėkite jį ar-'kio gimnazijoje ir turėjau jsigi- 
čiau ir paskaitykite įrašus, kad jęs laikrodininko amatą. Tuo a-

^************************
Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 

Atsakymą rasite J. Budzeikos kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų

Ją galite gauti
“D R A U G E”

2334 So. Oakley Avė. 
CHICAGO 8. DLL.

X Mėnesiniame Don Varnas;nos* operų ištraukos ir duetai, 
posto veteranų susirinkime Plačiau skaitykite spaudoje at- 
pereitą penktadienį buv. aviaci- skirak Pats esu bosas ir to-
jos kapelionas kun. A. švedas, į? balsu dainu°j“; ^t Vyrų 

Choro rengiamoje Verdi Rigo- 
letto” rolėje kaip dvarininkas 
Monterone, dainuosiu, kaip bari
tonas.

— Kuriam tikslui rengiate mi 
nėtąjį koncertą?

— Manau, kad jums aiškinti 
nereikalinga, — sako St. Citva
ras. — Juk patys priklausote 
komitetui, bet visuomenei galiu 
pasakyti, kad tai daroma meno 
dainos reikalams. Trūksta lėšų 
lietuviškų gaidų išleidimui! Rei
kalingi pinigai tam tikslui. Tuo 
rūpinasi sudarytas komitetas,

MIC, rodė spalvotus paveiks
lus iš Aliaskos, kurioje jam il- 
-gesnį laiką yra tekę praleisti. 

X Chicagos kelios moterys

susirinkimuose nedalyvavo ir 
nėra nurodžiusios savo adresų, 
Taryba prašo prisiųsti savo at
stovus.

Susirinkime be New Yorko
X Chicagos Lietuvių Fron

to Bičiulių ruošiamas iškilmin
gas 1941 m. sukilimo 15 metų 
sukakties minėjimas įvyksta 
1956 m. gruodžio 9 d. Minėji
mui ruošti sudarytos įvairios
komisijos. Iškilmingame minė- 16 uves un- • y ikui, SJ, 
jime matysime geriausias te-į °fJ.a_n_1ZU_0^an^'. ^UaUj sum^ 
atro, dainos ir poezijos pajė
gas. Minėjimas ruošiamas 1941
m. sukilimo kritusiems daly
viams prisiminti ir pagerbti. 
Bus pagerbti ir visi žuvę rezis
tencijos kovotojai, pradedant 
Rainių miškelio kankiniais, kur 
1941 m. žiauriausiomis priemo
nėmis buvo nukankinti Telšių 
gimnazistai ir kiti laisvės ko
votojai.

pinigų ir nupirko du uždanga
lus Žemaičių Kalvarijos Mari
jos stebuklingam paveikslui. 
Vietos klebonas aukojusiems 
labai dėkoja ir šv. mišių metu 
juos atsimena.

X “Ateities” šokėjai savo
repeticijas perkėlė iš L. Žiū- > kurio priekyje matome inž. A. 
raičio patalpų Marųuette Parke Rudį, J. Karvelį, prof. VI. Ja- 
į Vyčių salę, kuri yra Brighton kubėną, kun. Dr. J. Prunskį, No

drome nusileido ar iškilo 3,133 
lėktuvai su 77,115 keleivių.
Rugpjūčio mėnesį butą 3,177 
lėktuvų su 76,669 keleiviais.

Asmeniškos pajamos 
padidėjo

JAV Prekybos departamen
tas pranešė, kad rugpjūčio mė
nesį daugiau pinigų skambėjo 
amerikiečių kišenėse, negu ka
da nors istorijoje. Rugpjūčio 
mėnesį asmeniškos pajamos 
buvo uždirbtos tokios, kad vi
sos šalies pajamos tokiu mastu 
skaičiuojant visiems metams 
siektų virš 328 bilionų dolerių.

Sagų paroda
Jei norite matyti visokiafU- 

sių sagų, tai aplankykite Ha- 
milton viešbutį nuo ketvirta
dienio iki sekmadienio vyks
tančią tų dalykėlių parodą. Jų; Beatglver8lte ,r nepaatdary8lte kalp
yra religinių, istorinių ir pre-1 kOdyklat neįeisite Į dangaus karalys- 
.j ,. . , .. , te“. Dangus Ir žemė praeis, bet ma

zidentimų kampanijų sūkiams no žodžiai nepraeis... 
vartojamų.

MAŽASIS
TOBULYBES

KELIAS
ParaM:

B. P. MARTIN
Lietuvių tautos tauriausios asmeny
bės Arklvysk. Jurgio MatnlaUio- 

Matulevlčlaus

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI

Sla kelias, kuria neabejotinai už
tikrina visiems pasiekti tas aukšty
bes, Į kurias Dievas vedė 8v. Tere
sėlę, yra ne tik galimas, bot Ir vi
siems prieinamas. Visas pasauli, kaip 
pastebi šv, Augistinas, ,,negali pada
ryti ka nors didelio*’. Tačiau kaa ne- 
g»il melstis, nusižeminti Ir mylBtlT 

P. P. Plūs XJ
Šiame amžiuje 8v. Teresėlės Ma 

žąsis Kelias yra geriausias. Tikrumo-
te tSra vienintelis kelias, vedas Į am- ___ _ __ _______ __________
žinaJ4 laimę. Juk Kristus pats yra ^'rnaūtĮ “Dievui, Bažnyčiai Ir 'sielų 
pasakęs: „Iš tikrųjų sakau Jums, Jei igganymul.

II. raiškai. Tai Įvairiems asme
nims rašytų laiškų Ištraukos, gyve
nimiškos išminties perlai, išreikšti 

v i i a .patarimų, paraginimų ir paaiškini*Knygutš turi 160 puslapių Ir kai I JT formole
nuoja tik >1.00 Su kietais viršeliai, Žvilgsnis J Arklvys-

’________ ____________________ kupo kančias perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis 
būti visiems vlsakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken-

I. Užrašai: Mintys, pastabos, pasi
ryžimai. Cla kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos Įžvel
gimas bei visiškas pasiaukojimas

rą Gugienę, A. Stephens, St. Se
mėnienę, A. Gintnerį, J. Kudir
ką ir J. Kreivėną.

— Girdėjau, kad neseniai lai
mėjote Tribūne konteste aukso 
medalį, ar tai tiesa? — paklau
siau Stasį Citvarą?

— Tiesa — sako St. Citvaras. 
— Štai tas minėtas aukso meda
lis, kurį gavau Tribūne laikraš-

Parko apylinkėje. Kiek anks
čiau ir Vyrų choras perkėlė sa- 

čiams. « sekmadienį, spalio 14 .vo repeticijas « tos vie-
d., šv. Jurgio parapijos salėję tos ' Don Varn° Pulpas. . 
įvyksta gražus “bingo” žaidi-1 X Sofija Barčus, kuri nėra 
mas. Nors žaidimą rengia Tė- nė is vienos organizacijos bei 
vų Marijonų Bendradarbių 10 draugijos paėmusi atlyginimo 
skyrius, bet pusė pelno skiria-; už skelbiamus jų pranešimus 
ma parapijai. Bus gražių do- per jos vedamą radijo valan- 
vanų, lietuviškų užkandžių, ku- dą, yra paskyrusi buvusiai Dai- čio konteste rugpjūčio mėn. 7 
gelio, namie keptų pyragų ir (nų šventei 50 dol
t. t. Tad visi yra kviečiami at
silankyti ir paremti savo pa

X Kvietimas Bridgeportie-

rapiją.
pietų.

Pradžia 3:30 vai. po

X Balfo centre per rugsėjo 
mėn. gauta 2.236.50 dol Dau
giausia suaukojo Illinois vals
tybės lietuviai, 765 dol. Vasa
rio 16 d. gimnazijai suaukota 
504 dol. Daugiausia aukų su
dėjo taip pat Illinois valstybės 
lietuviai, 197 dol Drabužių gau
ta 1,738 svarai. Daugiausia su
aukojo Clevelando Balfo sky
rius, 1,270 dol.

X Raimundas Mieželis stu
dentų Santaros metiniame su
važiavime išrinktas Lietuvių 
Studentų Santaros c. v. pirmi
ninkų.

X Dr. Mykolas Morkūnas
savo Bridgeporte buvusią 
spaustuvę perkėlė j naujas pa
talpas — 6049-51 So. Ashland 
Avė.

X Dr. J. Bajerčius, Chica
gos Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas, ir jos ižd. J. Ja
saitis lankėsi Racine ir Ke- 
nosha (Wis.) L. Bendruome-

matu užsidirbau duoną Brazili
joje ir, dabar čia — Amerikoje.

Daina išlaikė lietuviškumą ir 
skambėjo tėvynės Lietuvos gar
bei.

KAIP IŠVENGTI 
SKAISTYKLOS 

Nadjai išleista veikalėlis kuris duos tėjęs, 
naudingų patarimų mums patiems ir ki
tiems. Skaitykite ir kitiems platinkite šį 
veikalelį, nes kiekvienas krikščionis tu
rėtų perskaityti.

Kaina 40 centų

X Verdi operos ištrauka . ....
"La Porza dėl Dentino" ILiki-lnes re,kala,s.

mo galia) — duetas tarp vie-I X Chicagos Lietuvių Ben- 
nuolio ir Leonoros — bus at- druomenės apygarda kviečia
likta per Pr. Bičkienės ir Sta
sio Citvaro koncertą š. m. spa
lio m. 13 d. Marijos Augštes-1 
nė3 mokyklos salėje.

X Tėvų Saleziečių išvažiavi- *

suvažiavimą, gruodžio 16 d. 
Lietuvių auditorijoj.

Juozui Lukoševičiui, 7052 S. 
Maplewood, už 3 mėnesius pra
leistus namuose dėl ligos, Leo- 

mas į Cedar Lake, Indiana,! nardas Jankauskas įteikė $300 
įvyks spalio 14 d. 1 čekį.

ASTUONI UŽMUŠTI

15 vienos šeimos net astuoni asmenys huvo užmušti automobilio katastrofoj Muneie mieste, Imi. Žuvo 4

vaikai, tėvai, tėvo motina ir sesuo. (1N1S)

Užsakymus su pinigais siuskite

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. I1L
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Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir Įrišta Į kietus viršelius. Kaina 
>2.5Q.

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

2334 So. Oakley Avė., 

CHICAGO 8, ILL.
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KNYGA,

Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.

.. PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 
ROMANAS

Didelė Lietnviškos buities knyga, 
iSrinkta iš daugelio kūrinių Jory 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

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

Užsakymas ir pinigas siųskite 
DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avė., 
fhioųo h. BL
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