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Sėkmingas Amerikos lietuvių
katalikų kongresas Bostone

BOSTONAS, Mass., spalio 12. —■ A.L.R.K. Federacijos kon
gresas šiandien prasidėjo pamaldomis šv. Petro parapijos bažny
čioje. Šv. Mišias atnašavo vysk. V. Brizgys, pamokslą pasakė 
prel. J. Balkūnas.

Kongreso pirmoji serija pra
dėta Sheraton Plaza viešbutyje. 
Kongresą atidarė kun. Žuroms- 
kis, kongreso rengimo komiteto 
pirmininkas.

Naujosios Anglijos Federaci
jos vardu sveikino jos pirminin
kas Kudirka, kuris pakvietė A.
L. R. K. Federacijos pirmininką 
prof. A. Damušj tarti kongresui 
įžanginį žodį.

Sudarytas kongreso prezidiu
mas: Stasys Lūšys, pirmininkas 
(New York), A. Aleksis (Water- 
bury), Mrs. Watkins (Worces- 
ter), Walter Cinikas (Pitts- 
burgh). Sekretoriatą sudaro šie 
asmenys: Kaladienė (Boston), 
Arvydas Barzdukas (Cleveland).

Prel. Balkūnas, ALRK Fede
racijos dvasios vadas, perskaitė 
popiežiaus Pijaus XII atsiųstą 
palaiminimą kongresui.

Kongresą svceikino vysk. Briz 
gys, Jonas Matulionis, Vliko pir
mininkas ; Leonardas Šimutis 
kongresą sveikino Alto, Katali
kų Susivienijimo ir dienraščio 
Draugo vardu.

Visų lietuvaičių seserų vienuo 
lynų sveikinimai įteikti raštu. 
Tėvų Marijonų vardu sveikino 
viceprovinciolas kun. dr. V. Rim
šelis, Tėvų Pranciškonų. — tėvas 
Gediminas, Tėvų Jėzuitų — tė
vas Kubilius. Taip pat sveikino 
kun. P. Virmauskis, kun. Juš- 
kaitis (įteikė 100 dol. auką kon
gresui), A. Aleksis (įteikė Wa- 
terburio Federacijos skyriaus ir 
kun. Valantiejaus vardu 250 doL 
auką), prel. J. Balkūnas (įteikė 
parapijos vardu 200 dol.)

ALRK Federacijos centro gen. 
sekretorius kun. dr. Juška patie
kė centro valdybos pranešimą. 
Leonardas Šimutis paskaitoje 
nušvietė ALRK Federacijos 50 
metų darbus.

Šen! komunistų šūkiai šiandien 
skamba grubiu pasityčiojimu

SOFIJA, Bulgarija, spalio 12. — Bulgarijos sostinėje šiomis 
dienomis baigėsi Pasaulinės Sindikatų Federacijos Centro Komi
teto aštuntoji sesija. Šiandien ši federacija yra grynai komunistų 
organizacija, tarnaujanti Maskvos tikslams.

Ji buvo įsteigta 1945 metais 
Paryžiuje. Pradžioje į ją buvo 
įsijungusios ir kaikurių laisvojo 
pasaulio kraštų darbininkų pro
fesinės sąjungos. Tačiau paaiškė 
jus, kad su sovietinėmis profsą
jungomis jokis bendradarbiavi
mas nėra įmanomas, 1949 metais 
iš Pasaulinės Sindikatų federaci
jos išstojo Didžiosios Britanijos 
darbininkų „Trade Unions“,
Amerikos Pramonės darbininkų 
organizacijų kongresas ir Olan
dijos laisvųjų sindikatų organi
zacija. Komunistinės profsąjun
gos aklai sekė kominformo di
rektyvas. Dėl to 1951 metų sau
sio 26 d. Prancūzijos Vidaus rei
kalų ministerijos įsakymu buvo 
uždaryta Paryžiuje veikusi Pa-, 
saulinės Sindikatų federacijos
centro komiteto būstinė. Centro govįetų Sąjungos užsienio rei- 
komitetas buvo priverstas persi-, kalų ,ministeris Molotov dabar 
kelti į Vienos sovietų zoną. prižiūri kultūrinius reikalus so-

Tokiu būdu Maskvos planas vietijoje, Maskvos radijas vakar 
savąsias profsąjungas paversti pranešė.
tikrai pasaulinio masto sąjūdžiu ----------------
nepavyko. Šiandien visi žino, kad Kale^idorins
vadinamoji Pasaulinė Sindikatų Spalio 13 d.: šv. Edvardas; 
federacija yra grynas kominfor- lietuviški: Noras ir Žeminėlė. 
mo kūrinys, skirtas užmaskuoti! Spalio 14 d.: šv. Kalikstas; lie 
grobuonišką Maskvos politiką, tuviški: Mindaugas ir Gendrė. 

Nei šiemetinis Sofijos suvažia- Saulė teka 7:00, leidžiasi 6:15.
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Beveik išnyko
OKUPUOTA LIETUVA. — 

Dzūkuose beveik išnyko drabu
žių audimas, bet suklestėjo lo
vatiesių, rankšluosčių ir kt. au
dimas.

Kiek gavo?
DACCA, Rytų Pakistanas, spa 

lio 12. — Premjeras H. S. Suhra- 
wardy pareiškė, kad Pakistanas 
nuo 1947 metų gavo $385,576,- 
000 užsieninės pagalbos ir pa
skolos.

Europę sujungti
STRASBOURGAS, Prancūzi

ja, spalio 12. — Septynių vals
tybių Vakarų Europos sąjunga 
vakar atidarė rudeninę sesiją, 
kurioje buvo kreiptasi į Brita
niją, kad pagelbėtų sujungti Eu
ropą.

Salos drebėjo
TOKIO, Japonija, spalio 12. — 

Kurilų salose, šiaurėje nuo Japo
nijos, žemė drebėjo, žemės dre
bėjimas buvo jaučiamas ir Tokio 
mieste. Sovietai yra pagrobę Ku
rilų salas II Pasauk karo metu.

Baigė streiku
BALTIMORE, Md., spalio 12. 

— 3,000 Maryland telefono tar
nautojų vakar nutarė baigti 11 
dienų streiką.

• Malajų saugumo policija 
nušovė augštą komunistų parti
zaną Ah Mo, kuris krašte vykdė 
teroristinius veiksmus prieš eu
ropiečius gumos pramonininkus.

vimas neįstengė užslėpti komu
nizmo krizės. Jis tik dar kartą 
įrodė, kad kartojimas senų šū
kių, kurie anksčiau sudarė visą 
komunizmo jėgą, šiandien skam
ba grubiu pasityčiojimu.

Laivas paskendo
CUXHAVEN, Vokietija, spa

lio 12. — Švedų Ryholm preki
nis laivas, 1,733 tonų, nuskendo 
Elbos upėje, švedų prekinis lai
vas susidūrė su Prancūzijos Stot 
teville laivu, 3,621 ton., kai siau
tė miglos. Švedų laivo 25 vyrų 
įgula buvo išgelbėta.

Jau kultūrininkas
MASKVA, spalio 12. — Buvęs

Kiniečiai riaušininkai Hong Konge degino namus ir juos plėšė. Riaušininkai savo siautėjimais atnešė 
kelis milionus dolerių nuostolių. ivowloono sekcijoje britai išleido įsakymą, kuriuo nurodoma, kuriomis 
valandomis gyventojai negali išeiti iš savo namų į gatves. Hong Kong riaušės kilo, kai nacionalistai ki- . . • . • (INS)’ūečiai susikiito su komunistais.

JAV politikų spėliojimai, kas 
įvyks Sov. Sąjungos satelituose

. WASHINGTONAS, spalio 12. — Kaikurie Jungtinių Ameri
kos Valstybių pareigūnai įžiūri, kad tarp Sovietų Sąjungos sateli
tų šiandieninis neramumas yra daug svarbesnis Amerikos saugu
mui negu Suezo kanalo krizė.

Šie diplomatai įsitikinę, kad
Suezo ginčas bus greitai išspręs
tas.

Bet jie linkę tikėti, jog Mas
kvos nesusipratimai su sateliti
nėmis valstybėmis Kremlių pri
riš prie vidaus problemų ilgam kaitant komunistinę Rytų Vokie-
laikui.

Tūli ekspertai jaučia, kad šie 
įvykiai galbūt Rusiją nustums 
nuo „taikos ofenzyvos“, kuria 
sovietiniai vadai žaidžia su Va
karų valstybėmis.

Tačiau sovietinio gyvenimo ži
novų grupė taip galvoja: Mas
kva galbūt norinti pastatyti sa
telitines valstybes ant savisto
vesnių kojų (duoti šiek tiek dau 
giau laisvės), kad tuo laimėtų 
rytinės Europos mases komuniz
mui.

Bet peranksti ekspertai pasa
kė, skelbti kas įvyks už geležinės 
uždangos.

Tačiau šios žinios gautos Wa- 
shingtone:

Vengrija valosi nuo stalinistų. 
Areštuotas Vladimir Farkas, 
Vengrijos saugumo viršininko 
pagelbininkas, ir jo tėvas Mi- 
haly Farkas, buvęs Vengrijos 
ministeris. Abu stalinistai.

Bulgarijos, Rumunijos ir Ven
grijos komunistinės delegacijos 
šį mėnesį tarsis su Jugoslavijos 
komunistų vadais.

Satelitinių valstybių vadai daž 
niau apsilanko pas Jugoslavijos 
diktatorių Tito ir sumažino savo 
keliones į Maskvą.

Vengrija ir Lenkija svarsto 
naujus rinkimų įstatymus, ku
riais daugiau galėtų pasireikšti 
paskiri asmenys vieton komunis
tų iš anksto nustatyto rinkiminio 
kandidatų sąrašo.

Jungtinių Amerikos Valsty

Prezidentas Eisenhoweris kalbasi su Monako princese Grace Kelly, 
buvusia aktore, kuri kariu su savo vyru princu Ranier vizitavo pre
zidentą Eisenliovverj Raituose Rūmuose, (INf?)
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bių pareigūnai įsitikinę, kad Tito 
įtaka padidėjo visose satelitinė
se valstybėse Kremliaus sąskai
tom

Visos satelitinės valstybės, įs-

tiją, kurią savo rankose laiko 
400,000 sovietų kareivių, vis dau 
giau kalba apie nepriklausomy
bę.

Sovietai skelbia, kad Sibire 
surasti deimanto laukai

MASKVA. — Sovietų spauda praneša, kad Sibire yra rasti 
deimantų laukai, ir kad Sovietų Sąjunga netrukus įžengs į pasau
linę deimantų rinką su savo žymia pasiūla.

Sovietų spauda iki šiol nedaug —
informacijų davė apie šį atradi
mą. Pirmasis jį paminėjo Bulga- 
ninas partijos kongrese š. m. va
sario mėn. Deimantai yra randa
mi Yakutos respublikoje. Mine
ralinių atsargų ministeris vėliau 
skelbė, kad Afrikos deimantų mo 
nopolis netrukus baigsis.

Didžiausias pirkėjas 
' Neseniai Pravdoje buvo pa-
skelbtas straipsni, duodąs dau- i dirbUniaii u, vargiai
giau žinių apie Sibiro deimantų 
laukus. Pasak jo, deimantų pa
siūla per porą metų bus tokia di
delė, kad prašoks jų paklausą 
Sovietų Sąjungoje. Kadangi dei
mantų paklausos dydis Sovietų 
Sąjungoje nėra žinomas, tai Va
karų deimantų prekybai sunku 
susidaryti tikrą vaizdą apie dei
mantų kiekį. Iki šiol didžiausias 
deimantų pirkėjas yra JAV, ku
rios nuperka kasmet 12 milionų 
karatų, t. y. apie pusę pasaulinės 
pasiūlos.

Hong Konge vis
dar neramu

HONG KONG, spalio 12. — 
Britų saugumo policija šiandien 
šaudė į minią, susirinkusią į 
Kowloon vidurmiestį. Du kinie
čiai buvo sužeisti.

Kiniečiai jau trečią dieną ke
lia riaušes Britanijos kolonijoje.

Hong Kongo riaušėse 44 as
menys žuvo trijų dienų laikotar
pyje.

726 deportavo
MEXICO CITY, spalio 12. — 

Meksikos vidaus reikalų minis
teris praneša, kad 726 nepagei
daujami asmenys buvo deportuo 
ti šiais metais.

Pravdos straipsnis ta proga iš
barė atitinkamus ministerius, 
kad jie iki šiol neišnaudojo šias 
galimybes. Pasak jo, atradimai 
esą toki dideli, kad jų išnaudoji
mui reikia nepagailėti didžiausio 
dėmesio. Laikraštis mano, kad 
per kelis metus Sovietų deiman
tų paklausa bus patenkinta. Ka
dangi natūralūs deimantai yra 
15 ar 20 kartų brangesni negu 

ar jie ras 
pakankamai pirkėjų vietos rin
koje ir dėl to juos reikėsią eks
portuoti. Gaila, kad šis darbas 
esąs dar tik tyrimo būklėje. Ya- 
kutoje randamų deimantinių ak
menų tarpe nėra reti 4—6 kara
tų dydžio. Tačiau industrinis jų 
apdirbimas dar nėra suorgani
zuota. Nors pirmieji įrengimai 
jau yra padaryti toje vietoje, 
kur jų daugiausiai randama.

Tačiau sunkiausia problema 
yra didelis šaltis ir nepasiekiami 
toliai ir neperžengiami keliai. 

Lapės ola

Deimantų jieškojimas buvo 
! pradėtas prieš kelerius metus ir 
tęstas planingai. Buvo išjieško.- 

|tos didžiųjų Sibiro upių žiotys. 
Paskui pereita į mažesnius prie- 
upius. Pirmasis deimantas buvo Į 
rastas 1949 m. Industrinei eks
ploatacijai pagrindą davė praė
jusiais metais deimanto atradi
mas. Trys geologai, vedami vie
tinio gyventojo, užėjo vad. dei
mantinės žemės gyslą, kurią ke
letą kartų pametė. Iki jie prie 
vienos lapės olos rado pažaliavu
sią žemę nuo kimberlito, t. y. 
nuo deimantinės žemės. Čia ir bu 
vo centras didžiojo deimantų lau 
ko.

w

Britų feldmaršalo kalba 
priešinga D. Britanijos politikai
LONDONAS. — Britų feldmaršalas Montgomery 10 spalio 

pasakė kalbą, kuri yra priešinga ligšiolinei Britanijos politikai. Jis 
pakvietė visus ruoštis į kovą prieš komunizmą. Savo kalboje jis 
iškėlė įdomių tiek politinės, tiek strateginės srities minčių. 

Pirmiausia jis iškėlė reikalą
globalinio plano nugalėti komu
nizmą. Komunizmas yra globa
linis dalykas ir jo nugalėjimas 
kitaip nėra įmanomas kaip glo
balinėje plotmėje. Kad šis globa
linis planas būtų galimas, reikia 
visuotinio autoriteto. Montgo
mery nesutinka su kaikuriais 
Nato strategais, manančiais, 
kad toks planas yra įmanomas ir 
be visuotinio autoriteto. Kadan
gi tokio autoriteto mes ne tik 
neturime, bet net jo nepramato
me artimoje ateityje, tai mūsų 
būklė, pasak Montgomery, yra 
tragiška.

Planuokime realistiškai
Apskritai Montgomery stip

riai pasisakė prieš augančią vi
suomenės apatiją. Ypač ši apati
ja pradėjo stipriai reikštis An
glijoje po Korėjos karo. Ši apa
tija yra ne tik Anglijoje, bet ir 
kitose Europos valstybėse, ku
rios nuolat mažina karo biudže
tus. Planavimą be realistinio pa
grindo Montgomery laiko nenau
dingu dalyku. Arba mes planuo
kime reąlistiškai, kad išliktume 
atominiame kare, arba galime vi
sai neplanuoti.

Ateinančio karo vaizdas
Montgomery bandė apžvelgti 

netolimąją ateitį tarsi ji jau bū
tų įvykusi. Jis tarėsi esąs istori
kas, kuris žiūri 1969 metais į 
buvusį atominį karą. Jis žino, 
kad tas karas prasidėjo 1956 m. 
ir kad jis jau yra pasibaigęs va
kariečių laimėjimu.

Šiame kare jis gali pastebėti 
tris fazes: naikinančią ją, išnau- 
dojančiąją ir atstatančiąją fazę. 
Vakariečiai šį karą laimėjo tik 
dėl to, kad jie pradėjo kaiką da
ryti jau 1956 m. (Nors mes nie
ko nepradėjome, pastebi Mont
gomery) .

Aviacijos reikšmė
Toliau, pereidamas į pačią nu

galėjimo techniką feldmaršalas 
pastebėjo, kad aviacija nebus 
tas ginklas, kuris daugiausiai pa
dės sausumos armijoms. Nors 
aviacija yra nuostabus ginklas 
netiesioginei pagalbai. Dėlto Va
karai tegul negaišina laiko ug
dydami taktines oro pajėgas. 
Būtų geriau, kad jie susikoncen
truotų tokiems ginklams, kurių

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Britų spauda nepagaili aštrių žodžių Valstybės sekreto

riaus Dulles adresu ryšiumi su Suezo krize.
— Jungtinės Amerikos Valstybės vakar pareikalavo Sovietų 

Sąjungos sumokėti $1,355,650 už laivyno lėktuvo sunaikinimą, 
1954 m. rugsėjo mėn., vieno amerikiečio lakūno žuvimą ir dviejų 
sužeidimą.

— 80 lėktuvų vakar jieškojo Jungtinių Amerikos Valstybių 
dingusio transportinio lėktuvo su 59 kariais virš Atlanto. Bet ne
pavyko rasti.

— Egipto, Britanijos ir Prancūzijos užsienio reikalų ministe- 
riai vakar rado derybų bazę Suezo kanalo klausimu.

— Jungtinių Tautų Palestinos paliaubų komisijos pirminin
kas vakar tarėsi su Izraelio ir Jordano pareigūnais, kad būtų pa
šalintos kovos prie pasienio.

— Japonijoje -daugiau kaip 50 asmenų buvo sužeista, kai 1,200 
japonų policininkų susikirto su 3,000 kairiųjų, kurie neleido pra
plėsti Tachikawoje JAV oro bazę.

— Japonijos delegacija prašys lapkričio mėn. Azijos socialis
tų konferencijos Bombėjuje priimti rezoliuciją prieš Jungtinių 
Amerikos Valstybių karinę bazę Okinatvoje. Jie taip pat pasiūlys 
rezoliuciją, kuria bus prašoma visų valstybių pripažinti raud. Ki
niją.
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armijoms tikrai reikia. Tie gink* 
lai yra: trumpų distancijų svie
diniai, šautuvai ir pabūklai su 
nedideliu atominiu užtaisu. 

Laivyno vaidmuo
Jūroje reikia daug viršutinių 

ir povandeninių laivų, kurie ga
lėtų šaudyti atominiais sviedi
niais. Bet Montgomery prašo tų 
laivų nevadinti lėktuvnešiais. Jis 
taip pat padarė priekaištą vaka
riečiams, kad jie perlėtai ruošia
si sutikti priešo povandeninių 
laivų pavojų. Jis taip pat priki
šo, kad vakariečių mobilizavimo- 
si technika yra pasenusi.

Į kalėjimą
JERUZALĖ, Izraelis, spalio 

12. — Mary Frances Hagan, 29 
metų, Jungtinių Amerikos Vals
tybių pilietė, vakar Jeruzalės 
teisme buvo nuteista vienieriems 
metams į kalėjimą. Ji buvo kal
tinama, kad šnipinėjusi Sirijos 
naudai. Sirija su Izraeliu yra ka
ro stovyje. Mary Frances Hagan 
pareiškė teisme, kad ji nešnipi- 
nėjusi Sirijos naudai.

Trumpai iš visur
• Prancūzijos parlamento pir

mininku išrinktas 71 metų An
dre Le Troųuez, socialistas. Jį 
parėmė savo balsais komunistai,

1 demonstruodami bendradarbia
vimą. Komunistai tebesiekia at
gaivinti su socialistais „liaudies 
frontą“.

• Azijos ir Afrikos 15 valsty
bių pareikalavo įrašyti Alžiro 
klausimą į Jungtinių Tautų dar
bų tvarką. Kaltina, kad ten pran 
cūzai vykdo genocidą. Jungtinių 
Tautų sesija prasidės lapkrikio 
12 d.

• Jungtinių Amerikos Valsty
bių atstovas kongresmanas F. E. 
Walter pareiškė vilties, kad Ame 
rika pratęs įstatymą tremtiniam 
ir pabėgėliam imigruoti po š. m. 
gruodžio 31 d.

• Sovietų Sąjunga atsiųs savo 
atstovus į Jungtines Amerikos 
Valstybes stebėti čia lapkričio 6 
d. rinkimų.

Oras Chlcagofe
Oro biuras skelbia: Chicagoje 

ir jos apylinkėje rytoj — dalinai 
apsiniaukę ir šilčiau.
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Prudencijos Bičkienes ir St. Citvaro
SOLO DAINŲ KONCERTAS

Pradžia - 7:30 valandę vakare.

Koncertu globoja inž. Antanas ir Marija Rudžiai.

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

S. Penčylos ir B. Siliūno krautuvėse ir pas J. Kreivėną.

TAUPYMO SAVAITĖ
Fabrikai, geležinkeliai, aero

planai ir viskas kuo naudoja
mės kaip civilizuoti ir kultūrin
gi žmonės yra mūsų pačių arba 
mūsų protėvių santaupomis pa
gaminta. Taupymas tai nėra 
nauja idėja, bet būda^ taupymo 
yra įvairus ir skirtingas. Tau
pymo ir skolinimo bendrovės A- 
merikoje jau 125 metai naudo
ja kooperatyvinį taupymo būdą.

Pirma taupymo ir skolinimo 
taupymo bendrovė Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse susitvėrė 
sausio 3 d. 1831 m. Frankfurt, 
Pa.. Grupė iš 38 gyventojų virš- 
minėtam mainerių miestelyje po 
truputį sutaupė $375 ir paskoli
no pastatymui dviejų augštų iš 
keturių kambarių medinį namą.

Idėja taupymo kooperatyvi
nių būdu taip išsiplėtė, kad da
bar Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse veikia virš 6,000 taupy
mo bendrovių, kurių santaupos 
sudaro 30 bilionų dolerių. Nau
dojant ’šitą skolinimo ir taupy
mo būdą statymui arba pirki
mui namų Jungtinės Amerikos 
Valstybės yra šalia namų savi
ninkų, o ne nuomininkų. 51G 
šeimų gyvena savo namuose. Ši-

aptarta ir paminklo statymo rei 
kalas. Pagaliau buvo nutarta iš
rinkti komitetą, kuris rūpintųsi 
tokio paminklo prof. Ignui Šla
peliu! pastatymu Šv. Kazimiero

Paminklas dailininkui
Dail. prof. Ignui Slapeliui pri- 

i siminti, Amerikos Lietuviu Dai
lininkų sąjungos valdyba Chi- 
cagoje nutarė sušaukti dailinin
kų, visuomeninkų ir kultūrinin
kų platesni pasitarimą, kaip 
butų galima pagerbti a.a. dail. 
Igūą Šlapelį ir jo atminimui pas 
tatyti kapuose paminklą.

Toks minėtų žmonių susirin

ka pinėse, kur jisai yra palaido 
tas 1955 m. birželio mėn. 3 d.

Komitetą sudaro: prof. St. 
Dirmąntas, dail. K. Jonynas, ar
chit. J. Mulokas, dail. Laurina
vičienė, kun. dr. J. Prunskis. O. 
Talalienė, A. Gintneris, dail. J. 
Pautienius ir J. Kreivėnas. •

Komitetas jau turėjo savo 
pirmąjį posėdį Lietuvių audito
rijoje spalio mėn. 6 d., kuriame 
buvo pasiskirstyta pareigomis

kimas įvyko Lietuvių auditori- ir aptarti kiti klausimai. Komi
joje, kuriame dalyvavo apie 15 į teto pirmininkas — Antanas 
asmenų. Tą dieną buvo plačiau Gintneris ir sekretorius — dail.

Buvo sudaryta ir kontrolės ko-( 
misija iš trijų asmenų: prof. 
St. Dirmantas, kun. dr. J. Pruns 
kis ir O. Talalienė, kurių parei
ga bus patikrinti surinktas lė
šas paminklo statymui ir jų at
siskaitymą. Nutarta atidaryti 
banke einamąją sąskaitą lėšų 
telkimui ir pinigai gali būti iši
mami dviejų asmenų parašais: 
pirmininko ir iždininko.

Plačiau buvo kalbėta apie bū 
dus lėšas sukelti paminklo sta
tybai. Dail. J. Pautienius pa
reiškė, kad turime $100 kaso
je, kuriuos sudėjo trys aukoto
jai. Tai pirmieji mecenatai. Ža
dėjo prisidėti lėšomis ir velio-

tymo. Ateityje numatyta sureng 
ti pomirtinę dail. Igno Šlapelio 
kūrinių parodą ir suruošti kon
certą, kurio pelną paskirti pa
minklo statybai. Minėto koncer
to programą pasižadėjo išpildy
ti dail. velionies duktė — J. Šla- 
pelytė-Morgan. pianistė, kuri 
gyvena Millvvaukee, Wisc.. Jei 
pasisektų surinkti pakankamai

J

M. Laurinavičienė. Iždininko pa 
reigos pavestos archit. J. Mulo- 
kui, kuriam galima siųsti arba 
įteikti aukas, adresu: J. Mulo
kas, 3334 W. 68 St. RE 7-2296. nies šeima prie paminklo pasta-
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pinigų, tai reikėtų išleisti ir ve
lionies monografiją. Komitetas 
jau tarėsi su velionio šeima pa
minklo reikalu. Numatyta pas
kelbti konkursas paminklo pro
jektui paruošti. A. L. Dail. S- 
gos pirm. Z. Kolba dalyvavo po
sėdyje ir tarėsi visais organiza
ciniais paminklo .statymo reika
lais. A. Gintneris

J. P. Varkala
Taupymo ir Skol. Bendrovių, i 

Kiekvieną dieną šiame laikraš
tyje per ištisą ateinančią savai
tę jūs rasite str.ajpsnį parašytą 
vieno iš managerių Lietuvių-Tau 
pymo ir Skolininko { bendrovių 
per kurį jūs arčiau susipažin
site su jų Veikla. Kiekviena to
kia bendrovė žodžiu ir per spau
dą ragiria sistematiškai taupyki 
atiduodant iš kiekvienos “paytai kilniai idėjai dedikuojama a

ateinanti savaitė nuo 14 ir ikfHfay'’ arba kas savai# arba kafc 
21 d. ir raginami susipažinti su mėnuo tam tikrą sumą pasirinj{ 
veikla Taup. ir Skol. bendrovių.; tam tikslUi

JAV prezidentas ir guberna-' ILLINOIS LITĮIUANIAN SĄ- 
toriai paskelbs atskiras prokla- VINGS AND L'OAN LYGA 
macijas skirdami ateinančią sa- J. p. VARKALA
vaitę susipažinimui ir rėmimui į Sekretorius

fxl ADLAI STEVENSON 
for

President
Lietuvių Demokratų Lyga 

kviečia visus lietuvius dalyvauti 
pagerbime Al. G. Kumskio į Sa- 
nitary District Trustees ir visų 
kitų demokratų kandidatų.

Mass Mitingas su programa 
’ Sekmadienį, įap£r. 4 J. 2 vai

popiet Dariaus-Girėno svetainėje, 
4416 S. Western Avė. Įžanga vel
tui — ' 200 dovanų — vaišės — 
muzik. programa — susipažindite 
su kandidatais ir jų kampanijos 
klausimais.

[x] RICH ARD STENGER fxl RICHARD B. AUSTIN
' t f<* ! ’ for

II. S! Senator Governor

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Siunčiame dėvėtus ir naujus drabužius, medžiagas, vaistus ir 

maisto produktus. Senus ir naujus daiktus priimame ofise.
Galima siųsti ir paštu.

Visi siuntiniai siunčiami su jau apmokėtu muitu ir pristatymas 
garantuojamas. REIKALAUKITE KATALOGŲ

Kiekvienas siunčiamas paketas yra pilnai apdraustas. Svoris 
ribuojamas iki 22 svarų paprastu paštu arba oro paštu. Pris

tatymo laikas oro paštu— 2-3 sav. Paprastu paštu— 2-3 mėn.
Jūsų giminės Lietuvoje gaus siuntinius absoliutiškai be jo

kiu primokėjimų.
FOREIGH PARCEL SERVICE - T. JEDRZEJAK & C0. 
2130 W. Cermak Rd. Chieago 8, III. Tel. FR 6-0433

Įstaiga atdara kasdien nuo 9:30 iki 5:00. Pirmadieniais ir 
ketvirtadieniais iki 8:30 p. m.

106 W. SEVENTH AVĖ., GARY, INDIANA
Įstaiga atdara kasdien nuo 11:00 iki 7:00 p. m. 

Nereikia tartis dėl atvykimo.

ATEITININKŲ KORPOR. KĘSTUTIS
Kai Ateitininkų Draugovė Lic i Constanter”. Ąžuolas yra ne tik 

tuvos Universitete išaugo į la-Į tvirtumo ir pastovumo simbolis, 
bai dideli vienetą, ji jau nebe-
galėjo reikiamai apimti visų gy
venamojo meto reikalavimų. Pa
sireiškė noras diferencijuotis pa 
gal specifinius interesus: mer
gaičių. vyrų, profesinius, glau-, broliškumas, drausmingumas, 
daus korporacinio gyvenimo, vi-į sojidaruraas. Ypatingai užakcen 
suomeninius. i tuotas tarpusavis bendravimas.

Korp! nariai yra broliai, ir kiek 
vienas brolis korporaciją laiko 
antrąja savo šeima. Skirstomas!

bet ir neatskiriamas senovės lie 
tuvių kulto komponentas. Tuo 
dar labiau išryškinamas Korp! 
patriotinis momentas. » 

RyŠKesnės Korp! savybės —

Roselando Liet. Demokratų MASS 
MITINGAS sekmadienį, spalių 21 
d., 2 vai. p.p. Italų svetainėj, 10429 
South Michigan Avė., pagerbimui 
LESIJE V. BECK į Clerk Appel- 
late Court, AL. G. KUMSKIS, į Sa
nitaru District Trustee.

Kviečia 0-to VVardo Liet. Demok
ratų Klubas, J. Skeivys, Pirm.

Flcet Fxjx?rienced, Capable and 
TrustM'orthy OfHcials 

yotk ra i>i;mocr.vt,u’ - fuectio.v 
l)AY, TVFK., NOV. « 1050

1926 m. spalio 13 d., būrys 
ryžtingų 13 vyrų susirinko ir 
įsteigė pirmąją ateitininkų vy
rų korparaciją, vardu Kęstutis. į jaunesniuosius^ brolius, bro-
Steigėjų tarpe 'buvo nemažas bus ir vyresniuosius brolius, 
nuošimtis karininkų, savanorių Garbės broliai: Aleksandras 
kūrėjų, Vyčio Kryžiaus kavaiie-1 Stulginskis, prcl. Mykolas Kru- 
rių. Kęstučio vardas pasirinktas 1 pavičius, Leonas Bistras ir Le- 
pagerbti tą Lietuvos kunigaikš-, onardas Šimutis.
tį, kuriame glūdėjo taurumas, | Kęstutininkas turi aiškią pa- 
riteriškumas ir grynas patrio-1 sarlėžiūrą ir drąsiai ją atsto- 

‘tizmas. Į vau ja bei gin?r tačiau gerbia'
. , , ' ., ir kitokį įsitikinimą, gerbia sa-Korp! spalvos — raudona, gcl ... ... . . . „ . ,..j ... . , vo idejinj priedą. Su priešingu

tona, juoda — reiškia: kovosi- nueisUtyn,u kovoja ta{iau 
me nesigailėdami gyvybes uz Te iS ;itvir3Ji
vynes sviesią ateit,. Emblema, M ka(jaisc R tuti9Ssavo ko.
•— ąžuolo lapas su dviem gilėm vas kovojo. Korp! neapsiribojorate. Ratas reiškia visatą, ka-> „ , . • - • , ., , - , , . ... profesiniais rėmais. Joje randatahkybę; ąžuolo lapas ir giles
atitinka korp! šūkį “Fortiter vietą kiekvienas ryžtingas stu-
___________________________  dentas-katalikas, norįs išeiti gy-,
’ . ,.a—veniman visapusiškai išlavintu! 
I»r,.,k,ta RICHARD STENGEI. lntcli.,entUi dženlclmfnu. rite.į
Ui S. Senatorium! rju Kęstutininkas yra ir visuo-J
Jisai yra už jus! meffininkas.

For President 
of the United States

ADtiAI K. STEVENSON 
For Vice President 
of the United statės

fxl ĖST ES K EJ’A U V E i t
For United States Senator 

[xl JtJCHAUO STENGEI.
For Governor 

fxl RICHARD B. AUSTIN
For Uieutenant Governor 

ra ItOSCOE HONJEAN
For Heeretaiy of State 

fxl DAVID F. .MAI4.ETT
For Auditor of Public Aee.

ra MH’HAKI, j. howuett
• For State Trcasurdr
1x1 AKTHVK (. H EI J,Y Eit

For Attorney General 
fxl d AVI ES U. O'KEEFE

For Clark of thc Supreme 
Court

ra JAMES p. aue.\ani»ek
For Trustee of thc Metrop. 

Sanit. Dist. of Greater Chieago i 
(x1 JAMES J. KYAN
>f| KENNETH E. < MMPBEUI. 
ra SlIttiEY D. OEITSCH 

(To Fili Vaeaney)
IKI AUENANDEIl Kl VISKIS 

For Clerk of lite Appel. Ct. 
(First Ąppelate Ct. Dist.)

|xĮ ŪKSME V. BEAK 
a For County Cleek 

(To Fili Vaeaney) 
fxl EIHVAItD J. RAKId-TT 

For Siate's Attornev 
ra JOHN GUTKNECHT 

For Recordef of l)eed« 
fxl JOSEI’H F. KOPA

For Clerk of the Super. Ct. 
ra FRANCIS H. l/lltl'.Y/

For Clerk of the Circuit Ct.

[xį JOHN GUTKNECHT 
for

State’s Attorn^ey

[X] ALEXANDER G. KUMSKIS 

įSanitary District Trustee.

DĖMESIO VISIEMS!
Pasiklausykite radio kalbos, sekmacl., spalio 

14 d., 9 vai. ryto iš stoties WOPA (S. Barčus). Kal
bės J. Jatią, Liet. Demokratų Lygc3 pirm. ir J. Skei
vys, 9-to Wardo Liet. Demokratų Klubo pirm. Pir
madienį, spalio 15-tą d., 9 vai. ryto iš WGES stot. 
kalbės E. Mikužis, Moterų skyriaus pirm.

fxl BENEIHCT GA.ll.MIKA
For Coroner
Dr. Haiold I’. SI I.UIVAN
For Judge of the ’Circ. Ct 
(To Fili 'Vaeaney)

(xĮ JACOB SI. KRACHE

ra UTĖLIAM V. DAUY
(xl DANIFU J.McN VM AUA, Jr. 
ra JOSEI’H H,X .Mtsi.l’ll H. .MacGAKKY 
ra HAI/I’ER J. KOUAUSKI 

, ra JOSEPH F. GEAKV 
(xl JOSEI’H A. l'(»\VLIt

For Judge of the Super. Ct. fy] UTĖLIAM .M. BAHIH 
(To Fili Vaeaney) fxl EVI.MirET HAKUINGTOY

ra JOSEI’H A. POPE -4- ra <’ECIE <X>KOETI SMITU
fxl henr\ \v. imeriager ra kathekiae \OHEETY 

For ASHoelate Judge of the ra HI-AKV <’. l'T'JKtl SOX 
Munlelpal Ct. of Chieago ra HAVIH EI''.EKOVTTS

Unksnių Programą Išpildo 
Dramos Aktoriai:

ALFONSAS BRINKĄ 
JONAS KELIACIl’S 
ANTANAS ROKAS

PAKVIETIMAI GAUNAMI 

PAS PLATINTOJUS IR 

PRIE IfcJIMO.

DABAR,.. PASIGAMINK... DŽIAUKIS... 

ZUBRINĖ ŽOLĖ Jūsų Degtine
’.t

t,
’ Nuostabi importuota žolė suteikia šaunų, 

egzotinį aromatą, ir „padaro tokią, kaip 
į ir senajame krašte ZUBRINĘ. Patenkini

mas garantuotas, arba pinigai grąžinami. 
Tik už 1 dolerį pakelis, kurio užtenka ke
lioms bonkoms. Reikalaukite krautuvėse
arba užsakykite pas importuotojus:

WORLD HERB CO., INC., Dept. N A, 

459 18thAve., Newarlc 3, New Jersey

S TE PO GOBIO 
SVETAINES,

1 500 S. 49th AVĖ., CICERO,

ATIDARYMAS
įvyksta spalio 12-14 dienomis

Bus užkandžiai, šokių muzika ir daug kitokių 
pramogų. Tikimasi daug svečių iš kitų kolonijų.

AR SKAUDA NUGARĄ ?
Nugaros skaudėjimas dažnai yra simp
tomas rimtoš ligas. Chir .praktika efek
tyviai palengvina įvairiausius nugaros 
skaudėjimus — nebojant kokia priežas
tis juos būtų sukėlusi.

Kreipkitės į savo apylinkės chiro- 
praktą ir rašykite šiandien dėl pilnes
nių informacijų apie nugaroj skausmus 
bei kitus skausmingus negalavimus.

Spears Chiropractic Hospital
Dept. A-10(i Denver 20, Colorado

SAMBŪRIO ŠVIESOS

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

Western Ballroom salėje, 3500 South Westem Avenue

ŠOKIAMS GROS J. AKELIO ORKESTRAS

LINKSMA AKADEMINft 
NUOTAIKA

BUFETAS BAKAS

STALIUKUS M ANKSTO 

GALIMA UŽSISAKYTI 

TEL. YA 7-5269

J



)

Šeštadienis, spaliu 13 d., 195C

JALTOS 7l Į S L Ė
Kada 1945 m. vasario 4 d. Jaltoje Rooseveltas, Čhurchillis 

ir Stalinas pradėjo konferenciją, pasauliui buvo žinomas kon
ferencijos tikslas. Be skubaus Hitlerio karinės mašinos sustab
dymo, pokarinio pasaulio tvarkos atstatymo, buvo ir teisingos 
taikos ir tautoms padarytų skriaudų išlyginimas.

Septynias dienas konferavo didžiųjų valstybių galvos, eks
pertai ir karo vadai. Susitarimas buvo pasiektas ir parašais 
patvirtintas. Nė pasaulis, nė konferencijos dalyviai neprileido, 
kad Jaltoje gims pasaulio tragedija, šiandieninė žmonijos pa
dėtis, taikos išniekinimas, laisvės kapai. Geri Vakarų noraia, 
tikslai ir siekimai išaiškėjo po konferencijos.

Be laimėjimo karo lauke, Stalinas, žaisdamas dvigubą ir 
suktą žaidimą, lengvai laimėjo ir prie konferencijos stalo. Mįslė 
išryškėjo, bet jau buvo pervėlai.

Prieš 11 metų Jaltos konferencija liko laisvojo pasaulio 
prakeikimo simboliu, politinės trumparegystės istoriniu faktu, 
kuris sudarė pagrindą išsivystyti į pasaulio susikaldymą, dviejų 
ideologijų atvirą kovą.

šiandien Jaltoje įvyko kita konferencija. Joje buvo su
skridę vienos ideologijos vadai. Konferencijos tikslas paslėptas. 
Jo atspėjimas ir sudaro mįslę, kuriai laisvasis pasaulis skiria 
nemažą reikšmę, žinome, kad augštieji komunizmo vadai at
sirado Jaltoje ne 11 metų laimėjimo sukakties paminėti. Šiai 
prielaidai nėra jokio pagrindo. Jei būtų suvažiavę paminėjimui, 
Chruščevas nebūtų rugsėjo 19 d. vykęs “privačių atostogų” vi
zito pas Jugoslavijos diktatorių Tito.

Skubus Chruščevo ir kartu Tito atvykimas į Jaltą, kurioje 
atsirado Bulganinas, šepilovas, Vorošilovas, Žukovas, Kagano- 
vičius, Molotovas ir visa virtinė kitų, paminėtą priežastį ga
lutiniai paneigia. Londono diplomatiniai sluogsniai sakė, kad 
Jaltoje pradėtas trumpas “augštųjų vadų” partijos teismas. Iš 
Vienos buvo pridėta, kad tarp “armijos ir partijos” atsirado 
nuomonių skirtumai dėl Stalino “išvietinimo” ir sutrypimo. Ži
nome, kad partijai vadovauja Chruščevas, o armijai Bulganinas.

Atrodytų, kad “kas nors” atsirado tarp “kolektyvinės val
džios” dvynukų. Tito, kaip Maskvos pripažinto “antros rūšies” 
komunizmo atstovas, buvo pakviestas,surasti būdus atsiradusiam 
komunizmo vadų tarpe trynimuisi pašalinti. Aštuonias dienas 
trukusiame teisme ar konferencijoje Tito vaidino taikintojo 
rolę. Pasekmės liko paslaptyje. Antras prileidimas yra tas, 
kad “senosios gvardijos” komuhizmo likučiai yra desperatiškai 
smarkiai sukrėsti Stalino nudievinimu. Kaltininkas — Chruš
čevas. Ar Molotovui, Kaganovičiui ir kitiems pavyko “suspausti” 
Chruščevo galybės varžtus — bus matyti vėliau. Turėsime ma
tyti ir “kolektyvinės valdžios” dvynukų seną ar naują iškelia
vimo ir svetimų kraštų lankymo formą. Kokios formos bus 
dvynukų kelionės, tokios formos bus paliestas jų bendradarbia
vimas ateityje. Jei liks viskas po senovei — reiškia padėtis ne
pakito. Jei Bulganinas vizitams vyks vienas, kaip valstybės gal
va, reiškia Chruščevas buvo “nusodintas” nuo pirmavimo vietos. 
Jei Stalino nuvertinimas sustos arba iš lėto “bus atitaisomos” 
klaidos, reiškia, kad “senoji gvardija” dar nėra nurašytąjį nuo- 
StollUS. i '

Paskutinė mįslės pusė yra ta, kad Tito galėjo galutiniai 
ir visuotiniai gauti savo erezinio komunizmo pripažinimą iš 
Kremliaus visų rūšių vadų pusės. Nėra paslaptis, kad vadinamo 
titoizmo, arba tautinio komunizmo šakos, plitimas yra stipriai 
pajustas Kremliaus imperijoje ar jos vasaliniuose kraštuose. 
Tam yra nenuginčijamų įrodymų. Pavergtųjų kraštų žmonės 
kitaip iš Kremliaus nagų ijėgali pasprukti. Jie bando atgauti 
savistovumą per “tautinį komunizmą”, iš kurio vėliau atsiras 
laisvė nusikratyti betkurios rūšies - teČMĮUlĮšaoBę.

Stebėjome žmonių pastangas 1953 m. Berlyne, prieš porą 
mėnesių Poznanėje, kituose satelitiniuose kraštuose ir paverg
tose valstybėse. Čia yra komunistų vadų Jalton suskridimo pati 
rimtoji priežastis. Neatrodo, kad Tito būtų galėjęs pasiduoti 
Maskvai. Jis gerai žino, kad satelitas niekuomet negali būti ne
priklausomu. Jis supranta, kad vėl gali pasikartoti 1948 metų 
“nesusipratimas”. Vakarai jį nuo Stalino išgelbėjo. Jei jis 
nužengs į Maskvos pusę, Vakarai antros klaidos nepadarys. 
Prezidento Eisenhowerio ir ypatingai sekr. J. F. Dulles pasku
tinieji įspėjimai yra aiškūs. Tito 1956 metų kelionės metu į 
Maskvą JAV Kongreso ir Senato nusistatymas aiškus. Visa tai 
Tito supranta. Prileidžiama, kad Jaltoje buvo slaptai patartas 
Tito “politinis ir diplomatinis lankstumas” ateičiai. Jis ir dabar, 
naudodamasis milioninėmis JAV sumomis ir kariškomis me
džiagomis, visur palaiko Maskvą, bet žaisdamas “neutralumo” 
žaidimą ir naudodamasis Rytų ir Vakarų parama, geriau iš
silaikyti ir toliau vaidinti nebegali. Be to jis pramato vadovavi
mą naujam “komunizmo” išsivystymui, pirmoje eilėje Maskvos 
satelituose. Jei ne šiais metais, tai kitais komunizmo vadų kon
ferencijos mįslė Jaltoje bus įmanoma atspėti. K. T-us

Mums pasiekiama 
galybe

t VYSK. V. BRIZGYS
Savo pastangomis žmogus 

daug gero įsigyja: ir medžiagi
nių gėrybių, ir kūno miklumo, 
ir išlavinto proto, ir dvasios to
bulumo.

Nieko nepasmerkime, ko Die
vas nesmerkia, šalia tikėjimo 
ir sielos dorybių, aukščiausią 
vietą turime skirti tam žmogaus 
proto ir valios darbui, kurį va
diname mokslu. Nors ir mokslas 
ne kiekvienam išeina į gera. Ta
čiau neišmintingas žmogus ga
li sau pakenkti net nekalčiau
siais dalykais, kaip: vanduo ir 
maistas. Neretas žmogus blo-

ROMANAS

Žmogaus kūno lavinimas ir 
fizinis darbas yra medžiaginiai< 
dalykai. Žmogus ne kūnu, o pro 
tu ir valia yra panašus Dievui 
šių galių lavinimas yra aukš
čiausias žmogaus užsiėmimas 
Jeigu nebūtų išlavinto proto, 
išlavintos valios asmenų, tai 
žmonių fizinis darbas neduotų 
daug naudos. Maža nauda net 
pačiam asmeniui būti kūno čem 
pi jonu, jeigu lieka neišlavintas 
jo protas, valia ir širdis.

Katalikų Bažnyčia, kurios tik 
slas yra padėti žmonėms pa
švęsti ir tobulinti savo sielas, 
nesiliauja raginusi žmonių į 
mokslą. Gražiausius atsiliepimus

90 tęsinys

— Nusilakei! — pasakė ji piktai. — Irgi parei
gūnus! Iš kitų mokėjai juoktis! O sakyk, tau nepa
tinka mano kvepalai? — ji dabar tik atsiminė, kad 
tai nebuvo jo pasakyta šiaip sau, ji palinko prie sta
lo ir pakartojo: — Nepatinka? Tavo žydė vartojo 
gal geresnius?

Jis pripylė stiklus ir jai ištiesė vieną — ji no
rėjo trenkti jam per ranką, bet tuojau atsiminė: ma
to kas nors, vistiek mato kaip jie kalbasi — ji paė
mė neišgėrus. Jis išgėrė ir prisipylė kitą:

— Už tavo sveikatą, Olga, Kuzmos duktė, kad 
skaisčiai žydėtum svečioje žemelėje! Geriausias im
portas! — Kvepalai? Tu nori teisybės? Judita var
tojo prancūziškus, brangius. Aš tau gausiu, nebijok. 
Tačiau juk neužtenka atnešti, reikia mokėti vartoti 
— reikia būti vertam, būti vertam visko gero. Reikia 
gimti — galbūt, reikia tokiam gimti, kaip manai?
Mano motina dvelkia — o, aš nežinau, ji kvepia so- 

Balsuokite už progresą! • dyba, Ui yra ir duona, ir daržai. Agurkais, aguonų 
Išrinkite R1CHARD 8TENGEL sėklom. — Jis susijuokė. — Reikia turėti nosį, pa- 

gai naudoja savo įgimtas 'alias, j Įjtg. Senatorium! **nti tokius kvapus. — Ir staiga niūriai sako: — Ma
učiau savyje jos vistiek lieka į (Sk.) DO motina mane išvarė iš bažnyčios. Ir brolis. Ir
geros. į..... ..  .k broliukas!

apie mokslą randame, ne kur ki
tur. o popiežių enciklikose ir ka 
talikų šventųjų raštuose. Kartu 
su šv. Tomu Akviniečiu, dauge
lis katalikų teologų tvirtina, 
kad išmokslintas šventasis net 
pomirtiniame gyvenime Dievą 
geriau supras ir tuo bus laimin 
gesnia už nemokytą šventąjį. 
Mes nesiimam čia įrodinėti, ar 
tokia nuomonė teisinga ar ne. 
Ją primename vien tik norėda
mi parodyti, ką apie mokslą 
manė ir mano Katalikų Bažny
čia. Nėra abejonės, kad to aukš 
to tikslo pasiekia ne kiekvienas 
mokslas ir ne visada ..Jo siekian 
čiam asmeniui mokslas savyje 
tiek yra vertingas, kiek jis la
viną žmogaus protą ir valią, 
kiek jis žmogui padeda pažinti, 
suprasti ir pasekti aukščiausias 
tiesas .Teisingai suprastas mok 
slas yra daug kilnesnis dalykas 
už visokias medžiagines gėry
bes, patogumus, malonumus.

Mes lietuviai turime būti dė
kingi Dievui ir mūsų ankstes
nių kartų sukurtai dvasiai. Vil
niaus Universitetas yra iškal
bingas paminklas, ką lietuviai 
galvojo apie mokslą prieš kelis 
šimtus metų. Carų laikais mū
sų tėvams mokslas buvo sun
kiai prieinamas. Mes esame ta
čiau liudininkai, kokią meilę 
mokslui jie parodė Lietuvai at
gavus laisvę. Nors savęs atsi
žadėdami jie taip stengės savo 
vaikus išmokslinti, kad studen
tų skaičiumi palyginus su gy
ventojų skaičiumi, Lietuva ap
lenkė Lenkiją, Vokietiją ir Šve
diją. Karui nurimus, nors ne
paprastose gyvenimo svlygose, 
lietuviai tremtiniai Europos uni 
versitetuose ir panašiose mo
kyklose turėjo tiek studentų, 
kad tam lygiui ir dabar nepri
lygsta jokia tauta (tūkstančiui 
lietuvių 33,3 studentai), šian
dien iš viso pasaulio tautų, pa
gal žmonių skaičių, daugiausia 
jaunimo mokosi Amerikoje. Ir 
čia skaičiaus atžvilgiu mus pra
lenkia gal tik žydai (plg. Prof. 
K. Pakšto str. Dienose nr. 7).

Dabartiniais laikais mokslas 
yra gal vienintelis dalykas, ku
riuo mes lietuviai galime iškilti 
virš kitų. Tad kilkime. Ugdyki
me jaunime pagarbą ir meilę 
mokslui. Mūsų dienų materialis
tinėje atmosferoje skelbkime 
vieni kitiems tą patį, ką mums 
tėvai skelbė, kad ne tas yra kil
niausias, kurs mėgsta skaniai 
privalgyti, turi auto ir vasarna
mį, o tas, kurs turi dorybėmis 
turtingą sielą, kilnią širdį ir švie 
sų protą. Religijai, dorai ir mok 
alui lygių vertybių žmogaus gy
venime nėra. Tinkamai supras
tas ir tinkamai naudojamas 
mokslas naudingas yra asmens 
sielos tobulinimui ir visuomenės 
gyvenimui. Savo tarpe būkime 
mokslo apaštalai.

MRmjutfte fkAtaAs
1 ■' 'i " ir j =fcfc

PRIEŠRINKIMINES JAV LIETUVIŲ
NUOTAIKOS

Lietuviai pasirodo palitiniai subrendę ir savistovūs. Bal
suos už kandidatus — asmenis, bet ne partijas. Rinkimi* 
miniai pažadai sau, praktinis gyvenimas sau. Rinkėjai 

nori gero JAV ir Lietuvai

Su kiekviena diena karštėjant 
rinkiminio triukšmo eigai ir vis 
labiau kalstant piliečių nuotai
koms. kreipiausi beveik į kiek
vieną pažįstamą tautietį, teirau
damasis ką Amerikos lietuviai 
galvoja apie ateinančius rinki
mus ir kas būtų išrinkti, jei, 
sakykime, tas išimtinai priklau 
sytų nuo šiame krašte gyyenan 
čių lietuvių.

Žinoma, mūsiškių nuotaikos, 
kaip ir galima laukti, yra gana 
įvairios. Įdomu gal tai, jog iš 
daugumos davusių atsakymus, 
nė vienas nepasirodė vienos ar 
kitos partijos fanatiku. Daugu
mos pasisakymai buvo gana pla 
tūs ir aiškūs. Vieni randa ge
rų ir teigiamų savybių pas res
publikonus, kiti stoja už demo
kratus. Be to, teko sutikti ke
letą. kurie sakėsi balsuosią už 
socialistų partijos kandidatus. 
Žinoma, tokie neturi nė mažiau
sios vilties laimėti, bet visais 
atžvilgiais pripažintinas kietas, 
o gal ir nuoširdus jų nusistaty
mas. Šiaip jau lietuviai, atrodo, 
rinksis ne partijų sąrašus, bet 
atskirus asmenis.

Be to, teko susidaryti įspūdį, 
jog senesnės kartos ir seniau 
atvykę tautiečiai daugiau pa
laikytų demokratų pusę, gi čia 
gimęs jaunimas ir naujieji atei
viai kažkodėl sutiktų daugiau 
su Ike palikimu. Nežiūrint to, 
yra nemaža pasipiktinusių bal
sų Stevensonu, kurio pareiški
mai dėk vandenilinės bombos 
bandymų sustabdymo laikomi 
ne rimto politiko, bet vaikysčio

mus. Bet, kad ir siauresniu plo
tu atlikti tyrinėjimai yra įdo
mūs ir verti dėmesio. Bendrai 
sprendžiant, galima džiaugtis, 
lietuvių pilietiniu susipratimu, 
galvojimu ir nelinkimu į pigius 
sprendimus ar išvadas.

Didžiu dėmesiu sekama kraš
to didžioji spauda, radijas ir te
levizija ir visų, kad ir geriau
sių kalbėtojų žodžiai ir pažadai 
tučtuojau nepriimami už gryną 
tiesą, bet stengiamasi visas kal
bas persijoti per mąstelį ir žvelg 
ti į jas ne vieji kaip amerikie-
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viams išimtinai terūpi tik ame
rikinės užsienių politikos klau
simai. Taip nėra. Amerikos lie
tuvis gyvai stebi vidaus politi
kos reiškinius, jam ne-vistiek, 
kaip žadama tvarkyti kaiku- 
riuos socialinius, darbo žmonių 
reikalus, jam svarbu, kad kraš 
te būtų pakankamai švietimo 
įstaigų, kad būtų užtektinai ge
rų ir saugių kelių, Amerikos lie
tuviui svarbu, kad nebūtų už
miršti ir mažesnes pajamas tu
rinčių šeimų reikalai, jam svar
bu, kad ir krašto ekonominis 
bei kultūrinis gyvenimas turėtų 
gerus ir sveikus pagrindus.

Lietuviui svarbus ir jo šeimos 
ir vaikų tolimesnis likimas. Jis 
lygiai rūpinasi ir jaudinasi kai 
kuriomis civilinių teisių pažei-. 
dimo problemomis. Bet naudo
jantis demokratinės santvarkos 
privalumais, jis jokiu būdu ne
užmiršta ir negali užmiršti sa
vo sesių ir brolių pavergtoje 

pasisakymu. Eisenhoweris7 sa-,Lietuvo3e likimo’ Nežiūrint to.

Askezė, kuri silpnina kūną ne 
stiprindama sielos, yra atmesti
na ir dargi nedora.

A. Rademacher

vo ruožtu, kaltinamas dėl Gene- 
vos konferencijos, “draugiškų” 
laiškų palaikymo nu Žukovu ir 
pan. Prasidėjęs šioks toks kai
nų kilimas Ir mažo laipsnio be
darbė, aišku, balsuotojų akyse 
žymus minusas respublikonams. 
Dar kiti tautiečiai galvotų, jog 
iki šiol respublikonams nieko 
nedarius dėl muitų ir mokesčių 
sumažinimo siunčiant paramos 
siuntinius į rusų pavergtus kraš 
tus, atėję valdžion demokratai 
valdžion rastų kelius dėl susi
tarti su sovietų įstaigomis. Tam 
tikra dalis mūsiškių tiki, jog 
Eisenhoweris su Nixonu tikriau 
šiai liksis, bet Senatas ir Atsto
vų Rūmai bei valstybių guber- 
natūros bus aiškiai demokratų 
dominuojamos.

Be abejo, šie visi pareiškimai 
tėra tik spėjimai, gauti tik vie
noje krašto dalyje ir jie neturė
tų būti suprantami, kaip bendri 
visiems Amerikos lietuviams. 
Labai galimas dalykas, kad ki
tų vietų tautiečiai galvoja ki
taip ir turi kitokius įsitikini-

tfELE MAZALAITĖ

PJŪTIES METAS

ar Lietuva vieniems bus tikroji 
tėvynė, kitiems tik jų tėvų gim
tasis kraštas, visi, galima drą
siai teigti, didelė dauguma tau
tiečių balsuodami lapkričio šeš
tąją dieną, visados atiduos sa
vąjį balsą už tokius kandidatus 

j ir tokią partiją, kuri balsuojan
čiojo įsitikinimu, geriausiai ge
bės tvarkyti ne vien tik JAV, 
bet ir viso pasaulio reikalus.

Tokios mintys ir įsitikinimai 
kilo bent mėnesį laiko besikal
bant su tautiečiais rinkiminė
mis temomis. Rašantysis nieko 
prie jų nepridėjo ir nieko nea
tėmė ir savosios nuomonės ne
perdavė. Todėl ir šis straipsne
lis laikytinas tam tikros dalies 
Amerikos lietuvių priešrinkimi
nių nuotaikų rinkiniu.

Al. Gintautas

Kiekvienas žmogus yra savo 
išvąizdos dailininkas. Susimąsty 
mas, ramybė ir paprastumas 
puošia veidą daugiau už grakš
čius prigimties bruožus.

Hardy Schilgen

Dabar jai buvo aišku, kodėl jis toks! — ji pri- mės, — juk kas nors klausosi! Ji bus pražuvusi.
silenkė dar arčiau ir Urė:

— Eime namo!
— Reikėjo tiek nedaug. Kas yra nedaug? Juk 

bet kas galėjo gimti karalium, o atsiranda Slobod- 
kėj. Kodėl iš viso gimti? Kam reikia žmogaus? 
Kas yra žmogus? Pasakyk man, girdi!

Jo balsas skyrėsi iš muzikos, ir Olga kietai ir 
griežUi pasakė į jo veidą:

— Namo! Ir skubiai, tu — nori, kad prisika
bintų čia pat?

— Namo? Kur yra mano namai? — ir dabar 
jis kalbėjo tyliai ir blaiviai, ji išsigando, koks žiau
rus jo balsas gulė ant jos veido: — Nevartok su 
manim šitokio tono, moteriške — aš eisiu namo ar 
į pragarą, mano reikalas, ir Ūda, kai aš norėsiu. 
—Jis žiūrėjo į ją, kaip naujai pamatęs — atsisuko į 
salę, permetė akimis gretimus stalelius, ir iki pat 
durų pasižiūrėjo, ir Olga galvojo: matai, jau pra
blaivėjo ir susiprato, jau bijo.

— Kodėl nėra nieko man? — pasakė jis lėUi 
iv liūdnai,—ko nors, kas mirtų už mane, kaip drau
gas? Kodėl aš nesutikau moters, dėl kurios sielos
kovočiau, kaip------------- o, kur mano sūnus? — Jis
susijuokė. — Nebėk, Olečka, aukseli, mes drauge ir 
pragare būsim, kur mums rasti geresnę kompani
ją, kaip mes du? Bet ar tu pakliūsi ir ten? Atleisk, 
aš netikiu, kad tu turi sielą, tu —— Kas tu? — jis 
paėmė jos ranką, paskui perbraukė pirštu per jos 
baltą kaklą, — tu — gražus niekas.

Ką reikia daryti, — galvoja ji sustingus iš bai-

Ilgiausią pasauly laišką ga
lima parašyti su rašoma maši- F)P AppPTTA 

nėle. Jų didelį pasirinkimą ra- I
site su lietuvių ir kitų kalbų NEMOKAMAI ĮRENGIAME, 

raidynais. O kainos tik nuo1 Pagaminami pagąl užsakymą 
$60.00. Nepraleiskite progos. I mūs4 nuosavioje dirbtuvėje. 
Katalogus ir informacijas iš*! K I L I M A I . . 
siųs J. Karvelis, 3322 South
Halsted, Chicago 8, III., telef. 
YA 7-0677.

PADĖKA

6—8 wks, for delivery.

PAGARSĖJUSIŲ FIRMŲ
Kainos pagal susitarimą. Ne

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

BALDAI - LEMPOS
— LOVOS IR MATRACAI.

Pagaminami baldai pagal "ūž-

Lietuvių Tautini* Akademinis 
Sambūris Chicagoje nuoširdžiau
siai dėkoia p. o. Genovaitei ir An
tanui Miliauckams.už rnalcnų suti
kima pasinaudoti išvaiiavimui-pik- 
nikui vieta jų eražioie lietuviškoje

™ už f‘brik» kain“

9TANLEYS
FURNITURE

(Lietuvių Krautuvė)

“Kur klientas atsiunčia savo 
draugą”.

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

Savininkas Stanley C. Tranas

PRANEŠIMAS 

Naujas patarnavimas 
CALUMET SRYCIAI

Dantų plokštelės gaminamos 
ir taisomos.

Įtaisomi plokštelėse nauji 
dantys sulūžusių vieton.
Dantų plokštelių (Platės) tai

symas atliekamas per 1—3 vai. 
Atdara kasdien nuo 9 iki 6 vai. v. 
Pirmad.. Ketvirtad. nuo 9 iki 9 v. v. 
Sefitad. nuo 9 iki 12 vai. prieš piet.

CAL—CITY DENTAL LAB 
633 Wentworfch 
Torrence 2-2072

Calumet City
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DĖMESIO

“ALDONOS KLUBO” taver- 
nos, 2213 West Cerrnak Road, 

tel. VI 7-8542, savininkai N. ir 
A. Martinkai, rengia šio mėn. 
13 ir 14 dienomis vienų metų 
sukakties paminėjimą. Ta pro
ga kviečiami visi draugai ir pa
žįstami atsilankyti. Visi bus 
pavaišinti lietuviškais valgiais 
prie gražios muzikos.

Martinkai

MOŠŲ DEŠIMTMETIS
TŪKSTANČIAI PATENKINTŲ KLIJENTŲ:

100% APDRAVSTA IR GAJRANTUOTA
Express dovanos — siuntinia į Lietuvą., Latviją, Estiją Ir i visus kitus 
U.S.S.R. kraštus. Vaistai siunčiami oro paštu — užtrunka tik 7 — 8 
dienas. Siunčiame pačių supakuotus siuntinius.

VISI SIUNTINIAI IŠSIUNČIAMI PER S—6 DIENAS 
Siuntiniai gaunami per 4—5 savaites. Vist muitai apmokami iš anksto.

Nčra muito siuntiniams j Vakarinę ir Rytinę Vokietiją, Lenkiją, 
Vengriją, Jugoslaviją ir t. t. Mažas muitas į Čekoslovakiją.

Paprašykite mūsų kainoraštį. DG.

GRAMERCY SHIPPING COMPANY
777 LEJUNGTON AVENUE, NEW YORK 21, N. Y.

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

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”

2641 West 7 f st Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-8942 Namų tel. Wfllbiook 5-5934

STATYBAI MEDŽIAGA
GAR Y LUMBER COMPANY 

lltk and Madison St. Gary, Indiana
Phone TUrner 5-7421

jeigu jį paims čia vietoje, juk ji ru juo! Kas pati
kės, kad jis girtas? Tai nėra pasiteisinimas, ji ne
žino atsitikimo, kur būtų buvę išteisinta tuo pa
grindu. Jeigu esu suimtas, esi kaltas. — Jeigu ji 
išeis viena? — Ji pakilo, jai atrodė, kad kaip tik
tai šita sekundė tinka, jis yra nusisukęs vėl į šoną, 
bet tuojau pajuto jo ranką, stiprią ir blaivą — ji 
buvo atsodinta atgal.

— Juk tau patinka restoranai, ko skubėti?—Jis 
išpylė paskutinį lašą į savo stiklą ir pamojo patar
nautoją: — Ar dar šioje liaudies respublikoje ge
riama buržuaziniai konjakai? — sako jis, ir ji ste
bi, kad jo balsas dabar nėra toks, už kokį galima 
tuojau griebti — tiktai malonus ir gundantis, res
torano vyrukas juokiasi drauge su svečiu, kaip iš 
geriausio anekdoto. Jis atneš gero Kaukazo vyno, 
sako jis nueidamas, o juk žinoma, kad už šitą mar
kę nėra šaunesnio gėrimo.

Jie tylėjo abu, ji kiekvieną sekundę laukė, kad 
kažinkas atsitiks, ir jis galvojo, nežiūrėdamas į ją, 
bet ji juto, jog taip pat nežiūri katinas į apgainiotą 
pelę: tiktai pajudėk. — Ir staiga ji pamatė jo akis 
atsuktas į save, mažo bernioko šypęeną, gaili ir nu
skriausta ištyso per jo lūpas, ir jo plaukai buvo su
velti, dabar pastebėjo. Jis sumurmėjo:

— Padėk man.
Ko jam reikia, — manė ji, ir tuo metu buvo 

atnešta nauja bonka. Kai jie liko vėl vieni du, jis 
pasakė linksmai:

— Padėk man gerti.

1*00 daugiau) f;



PROGOS — OPPORTUNITIES

SAVININKAS PARDUODA 2 aug. 
mūr. kampinį namą. Taverna ir 4 
bt. po 4 km. Pajamų $350 į mėn. 
Įmokėti tik $4.000.00, likusį leng
vais išsimokėjimais.
Vlrginla 7-3147. 1635 W. 35th St.

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

4516 So. Washtenaw

SAVININKAS PARDUODA res
toraną ir taverną. 4 kmb. butas už 
tavernos. Il-me augate 13 kamba
rių: 3-jų kmb. butas ir 10 atskirų 
kinb. išnuom. Pilnas rūsys. Alyva 
apšild. Parduoda dėl ligos.

4553 So. Ne. Dowell 

netoli 47 ir Ashland______
Parduodama taverna su na

mu ar be. Lietuvių apylinkėje 
prie lietuvių bažnyčios.

MARTHAS TAVERN
38 Kast 108th Street

GRAŽI TAVERNA lietuvių 
rajone skubiai išnuomojama. 
Telefonuokite — LAfayette 3- 
7364. Skambinti po 6-tos va-! 
landos vakare.

D £ M E S I O 1
I

Parduodama, didelę apyvartą da-Į 
rauti, vietinio ir importuoto maisto 
krautuvė su namu. Marųuette Par- 
po apylinkėje. Didelio judėjimo gat-
ve.

Skambinti GRovehill 6-2025
, _ iParduodamas Restoranas ir Ta-; 

verna RoseLande, lietuvių koloni-j 
joje. Tel. COmmodore 4-9598.

Moderni didelė krautuvė 3526-28 
So. Ealsted st. su sklypu talpinau- 
eiu 15 automobilių parkiniiuui. Tin-' 
ka siuvyklai, valyklai, baldų krau- i 
tuvei arba mažam fabrikėliui. I’riei- I 
narna: nuomą.

uuuiimiiiiiiiiuiuiiuiiiuiiiiniiKiiiiKiit 
Visi Pittsburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuvių
Katalikų Radiįo Programų

— vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI TRANSU GOJAMA 
Kiekvieną sekmadien* nuo 

1:30 Iki 2:00 vai. p. V.
II STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Visai* reikalai* krelpkltfia šiuo adre 
su; LITHUANIAN CATHOL1C HOUF. 
Radio SUtlon WLOA. Braddock. Pa

galu
Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 

Atsakymą rasite J. Budzeikoa kny

gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų
Ją galite gauti

“D R A C G K'
, 2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8. ILL.

ANATOLIJAUS KAIRIO
4 veiksmų istorinė pjesė iš 1863 

metų sukilimo ir spaudos
uždraudimo laikų

LAISVES MEDIS'
Reikalaukite visuose knygynuose 

kaina tik $1.00
Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS.
2834 So. Oakley Avė.

Chicago 8. UL

DIENRAJBTI8 DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, spalio 13 d., 1950

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL KSTATB

GAGE I’AKKi:
Mūrinis su rūsiu ir šildymu. 2 po 

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

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

BRIGHTON 1’AKkE
Maisto produktų krautuvė, ir 5

kamb. butas, kampiniame name. Pi
giai. . .

Medinis — 4% ir 4 kamb. Rūsys. 
Ccntr. šildymas alyva. Garažas. Kai
na $15,000.00.
KITUR I ‘

8 butų mūrinis, su cente. šild. 
alyva. $7,680.00 metinių pajamų, i 
Kaina $29,000.00.

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

VENTA
REAL ESTATE 

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

BRIGHTON PARKE

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

LAfayette 3-1083 •

BERWYN. 5 kamb. medinis na
mas. Rūsys. Pastogė. 30 pėdų skly
pas. 1 blokas nuo 22nd St. $11,900. 
Mokesčiai tik $70. SVOBODA, 6013 
Cermak Rd., BIsbop 2-2162.

MJCHIGAN—10 Akrų, 2 wo- 
dernūs namai: 10 ir 4 kmb. 
Alyva apšild. Ant upės kran 
to, netoli Lake Michigan. 65 
mi. nuo Chicagos. Netoli 
U.S. 12 kelio. Parduoda dėl 
nesveikatos ir senatvę#. Su 
ar be baldų. Išvyksta iš Šta
to. Tel. Spaulding 2-6601 

tarp 6 ir 9 vai. yak.
MŪRINIS- 2-jų butų namas — 6

ir 6 kamb. Arti 22nd ir Kecler. ■ 
Karštu vand. alyva apšild. Tile vir- ‘ 
tuvė ir vonia. Kaina $20,900; įmo
kėti $5,000. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LAwndale 1-7038.

1)61 mirties Šeimoje turi parduoti 
4 kamb. “cottage". Naujas gazo j 
šild. Kabinetų virtuvė. Kylimai. Ko- j 
kliu vonia. $11,500—. Įmokėti ; 
$3,500.—-. LAundidn 1-7038. 1

BRIGHTON PARKE. 2 augs. i 
mūr. 2-6 kmb. Pilnas rūsys. 
Palėpis. Moderniškų spintelių
virtuvė. “Tile” vonios kamb.
Autom, aliejaus šild. Arti baž
nyčios. 4218 S. Saiifornia.

BUILDlNG & REHODEUNG

VIKTORAS SIMAITIS 
. General Contractor

Stato rezidencinius Ir komercinių^ 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen 
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI ,7-422$ 
arba rez. tel. BI 7-3310. Kreiptis —

SIMAIČIAI 

Realty - Bullders - InMiraaos 
2737 West 43rd Street

IIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinillllllllllllHHI'
MITAMS Į-UKAI IR KIBUS 
2717-1$ WMt HM Skėst

BUILDlNG CONTRACTORS

I Stato naujus ua, atremontuelyupuą,

ja senus. Kreipkitės:
Tel. - HEmlęck 4-5831

llllllllllllltlIlIlIlIlIlHOUlUIIIIHUIIIUIIII

REAL ESTATE I REAL ESTATE

CICERO. Mūr. 2 būt. 5—6 kmb. 
16-tos ir 49 Avė. apyl. Karšt. vand. j 
apšild. $19,900.—. Bargvnaa. lAan- I 
(Ule 1-7038.

13/4 AKRAI — Pietvakarių Mi- '
chigan dalyje. 1 mylia nuo 2 didu- Į 
lių ežerų, žemė tinka vaismedžiams, 
vištoms, uogoms auginti ir t. 1.1 
Ideali vieta pensininkams, 6 kamb. 1 
3 mieg., IMi vonios, 2 pieture win-( 
dows-langai, komb. sieteliai ir žie
miniai langai, nauja vandens poni- j 
pa, naujas vandens šildytuvas, au
tom. alyva apšildymas, plieninis | 
stogas, pilnas rūsys, 20 pėdų šaldy
tuvas. Mokesčiai $38 į metus, mo
kyklos autobusas sustoja prie du- 
rų. Kaina $9,500.— W. E. Goodwiu, 
Routo No. 1, Doster, Michigan.
ATDARAS APjUURfiJLMUI sekma
dieny 2—5 v. v.

1) 6920 S. Artcsian. Mūr. 6 kmb. 
bungalow. Uždara veranda. Gazu 
šild. 30 pėdų sklypas. Geram stovy
je. Našlė parduoda palieka miestą.

2) St. Rita I*arish. Mūr. 5 kmb. 
bungalovv. Ekstra apšild. kamburys 
viršuje. Gazu šild. Tile vonia. Kili- ' 
inais išmušta. Garažas. Savininkas 
prašo tik $17,300.

3) Arti 7 2 ir Halstcd, mūr. namas.
G butų ir krautuvė. 50 pėdų sklypas. 
Gazu šild. Tile vonia. Geros paja
mos Savininkas yra ligonis, turi par
duoti. Tik už $28,500. $8.000 Įmo
kėti.
E. T. MITCHLL —• REAL ESTATE 

Ali Fornts oi Insurance
2501 W. «» St.
WAlbrouk 5-5431

SAVININKAS PARDUODA
— 3 augštų namą; 3 butai 
po 5 kamb. Galima ir bųsnį 
(taverną) pirkti atskira). 
Savininkas išvyksta iš mies
to.

646 W. I|»Į> STREET
Marąuette Parko centre, 2621 

West 69 Street, pardavimui ar 
mainymui naujas 3 augštų namas. 
Apžiūrėti sekmadieniais.

DA 6-1476

Pirkite dabar prieš Hemą 
lelkrauatyti

Brlghton Parke:
Mūr. 2 po 4, centr. šild. augštas 

skiepas, rami vieta.
Mūr. 2 po 5 ir skiepe S kamb. 

centr. šild. gazu, dld. skl., arti mo
kyklos ir bažn., patraukli išv.

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

Mūr. 2 po 4. centr. šild., 3 autom. 
Kar., kamp, sklypą*
G«xe Panke:

Mūr. bung., 2 butai: 4 ir 3 kb., 
centr. šild., $80 paj., garažas.

Nauj. mūr. 2 po 5, 35 pėd. skly
pas. bus Įrengtus už mėnesio.

Mūr. 4 butai po 4 kamb., centr. 
šild. alyva, garažas, gera apylinkė. 
Marųuette Parke:

Mūr. bung.. 6 kamb., 2 mieg. ir 
kamb. pastogėje, centr. šild., gara
žas, arti susisiekimo.

Mūr. kamp. bung.. 6 kamb., 
centr. šild. gazu, garažas, luxus. Ne
brangiai.
Brldgeporte:

Med. 2 po 4, tik $7,000.
Mūr. 3 po 6, tik $12,500.
Med. 2 po 4 ir 2, tik $8,000.
Biznio namai:
Med. 4 po 4, peč. šild., 160 paj.z 

maži mokesčiai, $18,500.
Bizniai:

Taverna su visais Įrengimais ir 
namu Brighton Parke.

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

Taverna su visais įreng. išnuomo
jama pigiai.

Su didelėm pajamom maisto Krau
tuvė,

SIMAIČIAI
Realty, Bullders, Insurance 

2737 West 48 St.
CLiffside 4-2390

***^***^*************«**
Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 

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

“Varpas” Iteal Katate 
General Insurance, Notary Public 

5016 S. VVestem Avė.
REp- 7-0886 arba HEm. 4-7085******

IHN UUMtlMAMA

REAL ESTATE I

Pirkdami sutaupysite 
ir parduodami uždirb
site per šių Įstaigą.
AL. BUDRECKAS

REALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Callfornijos g-vės)
LAfayette 3-3384

HELP WANTJED — VYRAI HELP VVANTED VYRAI

Priei pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 

atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 8L 
WAŲ>rook 5-5090

PRoepect 8-3579 (vale b oekmad.)

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

E. KURŠIUS 

REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-6232

šioje nejūdomo, turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ai* parduodant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2«Q0 W. 59th St. Tel. Trospcct 8-5454

C kamb. med. bungalovv. Alyva 
karštu oru apšildomas (naujas, mo- 
dern. General Electric šild.). 2 au
tom. garažas. Netoli 3-jų katalikiškų 
bažnyčių. Geras susisiekimas. 69 St. 
ir Looiuis Blvd. Turi būti parduo
tas šj mėnesj; sav. išvyksta Į “Flori
dų. Teisingas pasiūlymas nebus at
mestas.

Tel. Wentworth 6-4837 
GEORG WASI4>

®11 W. 59 St.

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI SEK
MADIENĮ 1—5 v. v., Modern. .‘i 
būt. 4—5 kamb. 2 automob. garaž. 
Galima tuojau užimti. Įmokėti 
$3.500.— 2848 So. Drakc Avė.

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

Reikalingas duonos išvežiuotojas 
REAL RYE BREAD BAKERY.

LAfayette 3-6927

ASSEMBLERS
SOLDERERS
WIRERS

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

NALUCRAFTERS C0. 
4400 W. 45 St.

Laboratory Tochniclans
High School Graduates

High School Chemistry desired, 
būt not necesšary. Opportunities 
to lern and work with yuung gra- 
duate chemists. Periodic advance- 
ment. Modern Air - Conditioned 
Laboratory. Excellent Employee 
benefits, including: profit sharing 
& pension plan and company In
surance.

Contact Mr. G. F. VVorktnan 
CENTRAL PAINT RE8P3ARCH 

LABORATORIES
1350 So. Kostner

W E L D E N — LITUOTOMS
Prityręs Are Welder (lituotojas) 

Fewer Boiler’ių taisymai
DRoxel 3-6400

4333 So. Cottage G rovė

Kai kažkas paklausė Haydną, 
kodėl jo sukurtos mišios yra 
taip linksmos, jis atsakė “Kada 
aš apie Dievą galvoju, man da
rosi taip neapsakomai linksma”

Yra trys būdai vertinti žmo
nes: mūsų aistromis, mūsų pro
tu ir mūsų tikėjimu. Mūsų aist
ros palenkia mus mylėti tuos. 
kurie mus myli. Mūsų protai ver 
čia mus mylėti visus žmones su 
tam tikrais apribojimais. Mūsų 
tikėjimas veda mus j meilę visų, 
net ir tų, kurie mus įžeidž a 
ir yra mukų priešai.

— Fulton Sheen

k'IIIINIHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIfk 
= LIETUVIŲ STATYBOS =
= BENDROVB =

i MORAS I
g Bullders, Gen. Contractors gg Atlieka planavimo ir staty- g
5 bos darbus gydytojų ofisų, gy- S 
5 venamųjų ir viešųjų pastatų, g 
g Namų Įkainavimas ir įvairūs 8 
5 patarimai nemokamai. s
g Kreiptis šiuo adresu: S

I JONAS STANKUI i
Kasdien nuo 8 vai. ryto iki 

6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus
TeL PRoeoeet O-ZOIS 
5000 80. CAMPBELL AVĖ.

= OUcsko 28. tlBneb ' 
OnuuimunmmimiiiiuimiHimir'un*

Išnuomuojamas kambarys su tei
se naudotis virtuve. $6.00 į savaitę 
6987 S. aaremopt — PR. 6-3368

IŠNUOMAVIMUI kampinė krau- 
i tuvė Ciceroje. Tinkama ofisui ar ku- 
Į riam kitam bizniui. Prieinama nuo
ma. Tel. OLympic 2-8753

Ižnuomuojamas 4 kamb. butas.
Karštu oro šild. Karštas vanduo.

1800 S. Peoria

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
atskiru įėjimu su patogumais,
10841 South Indiana Avcnue. 

Telefonokitc — INteroccan 8- 

8869.
IŠNUOMUOJAMAS 3 kamb. bu
tas Marquette Parke. Karštas van 
due, centr. šildymas.

HEmlock 4-8382 (vakarais)
6802 So. Maplewood

IŠNUOMOJAMAS kambarys, ap
šildytas, su vonia ir visais patogu
mais. Tel. YArds 7-2B32, 4320 So.
Fulrfield.

Išnuomuojamas kambarys. Galima 
naudotis virtuve. Geras susisieki
mus. I aagštas iš dešinės.

6609 So. California

MISCELLANEOIJS 
(vairus Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AOBN1VRA
Vigų rūšių spdraudoa. Automobl 

llų flnansavlmaš. Notartažaa. Tatgty 
b|a patvirtintos kalno*.

Prieš darydami apdraodąe kita 
pasiteiraukite pas mue.

JONAS KIRVAITI^, 
WAIbrwok 5-5471

INTERSTATE INSURANCE AGEMD1 
4108 S. Ashland Avė.. Chicago H, II)

l Vakarus nuo Marąuctte Parko 
4, kamb. gražiai Įrengtas bungalow. 
Centrąlinis šildymas. 2 auto gara
žas. $16,300. A. Sirutis.

Itetas BargenasI Švariame rajono 
arti Damcn ir 37-tos mūr. 2 butų: 
1 -5 ir 1—4. Naujas, puikus porčius, 
dvigubas garažas. Nepraleiskite pro
gos! $12.000. A. Rėklaitis.

Brighton Parke mūr. 2^.ugštų na
mas (2 po 4). Augšta pastogė. Rū
sys. Geras pirkimas. $24,000. K. Vo- 
lodkeviėius.

Lietuvių gyvenamoje vietovėj na
mas su mėsos ir maisto produktų 
krautuve, darančia savaitinės apy
vartos $1.500, parduodama už $15,000
J. šaulys.

Ramioj Marųucttc Parko vietojo 
greitam pardavimui C kamb. bunga- 
low. 30 pėdų sklypas. Tikras barge- 
nas — $18,500. A. Linas.

Geras 5 kamb. bungalow ant 70-os 
gatvės j Vakarus nuo Marųuette Par
ko. šildomas gazu. Dvigubas gara
žas. $10,500.

SKUBIAM PARPAVIMVI pui
kus .medinis, 2 po 8. Vienas butas 
tuščias. Ashland prie 70-tos, $10,000
K. Juknis.

P LEONAS
KBAL IST&n

2735 West 7lst Street 

Via! telefonai: VVAlbrook 5-0015

18 kmb. med. namas ant pla
taus sklypo. Graži vieta — tinika 
piknikams. $25,00.—.

K. MAUONIS 
PRospect 8-2071

$10,500 PILNA KAINA už gražų 
5 kamb. namą. 3 mieg. kamb. Apy
linkėje 45th ir Pulaski Rd. Gazu 
apšild. Įmokėti $2,500. SVOBODĄ, 
8739 W. 26th St. LAwndale 1-7038.

Geriausiai Rekomenduojame

AUTOMOBILE^ —. TRTJGKR 
Automobiliai —

VIKTORO IOIICD?

J. BRĘIVE ąnd SON 
constrlction company 

1442 S. 48th Ct., Cicero 60, U!
Statome nanjūs namai ir gąraiaa-

Atliekame visokių trobesių ir patal

pų Įvairiūs remonto darbas, skabiąi, 

gerai ir pigiai

Šaukite DApube S-27S3 ano • ral. 
ryto iki 7 vai. vakaro.

Tel. Opyippic 2-5121 nuo • raL 
vakaro iki 11 vai. vakaro.

Uetartfka *

UU«kasal motoro rzmoatal, lyyląkao 
Ul/mo darbai Ir kzldįaųąoo dolyp

. (ALLME-MOTOBS C0.
575R S. WEHlERN AVĖ. PR R-»5U

PARDAVIMUI

Parduodami vartoti baldai. 
Parduos atskirai.

Tpl. Estebrook 9-1090

$2,500.— Įmokant galima nupirk
ti 2 būt. 6—6 kamb. mūr. 22nd ir 
Keeler. Karšt. vand. alyva apšild. 2 
autom, garažas. Ūkusius kaip nuo
mų. IAwn(lalc 1-7038.

I 2 butų mūr. . netoli Western Elec-
Įtric 4—5 kamb. Furnace alyv. ap
šild. 2 autom, garaž. Moderni vo- 

1 nia. $40,500.—. Įmokėti: $4,500.—.
TOunlioU 3-2500.

Nuoširdi padėka Mt. Svobodai, 
rcal estate brokeriui, 3739 W. 26tli 
St. ir 6013 W. Cermak Rd., Cicero
je, už gerą patarnavimą perkant 
nuosavybę adresu 2252 S. Avera 
Avė., su mažu įmokėjimu. Esame 
visiškai patenkinti.

Mr. & Mrs. Bronski 
Mr. & Mrs. Į'urman

Dvigubai sugeba! Pusiau kalba! 

Krlpltito RICHARD STENGEL 

tJ. S. Senatorium!

(bk.)

ŠILDYMAS
Ą. Stančiąųskas instoliuoja vi

sų ^geriausių Amerikos firmų gasu 

ir alyvą kūrenamus pečius (fur- 

naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oondftioners) ir atlieka 

visus skardos darbus.

1545 B. 40th COUBT, OICIBC 
Tai. OLymplc 6-0775 nuo 8 vai

ryto iki 5 vai. vakaro. 

Telefonas nuo 6 vsL vakaro:
OLymplc 2-6752

llcmkitc dien. Draugi Skelbkite ‘‘Vranjįe"!

HELP WANTED — MOTERYS

REIKALINGA VIDUTINIO 
AMŽIAUS MOTERIS — 

prižiūrėti našlę ir kartu gyventi
— Brighton Parke.

Tel. HEmlock 4-2706
po 6 vai. vak.

REIKALINGA 16—17 metų mer
gaitė (M aria High School mokinė) 
pasa'bgojiinui mažo vaiko nuo 3 vai. 
iki 6 valandai vakaro, 'penkias die
nas savaitėje. KreiĮrtis 6616 S. Mar- 
shfield avė., šeštadieniais ir sekma-1 
dieniais.

fUGLPVVANTED — VYRAI

OBDER PACKERS
Mušt Have Experience with Pipe 

Fittings. 40 Hr. Week. 8 — 4:30. 
Some over Time. Excellent Oppor- 
tunity, Pay and Working Condi- 
tion.

LAtvndale 1-4600 k

Poliahers (poliruotojai). • Reikia 
turėti šiek tiek patyrimo bronzos lie
jime (Bronze Castings). Pastovus 
darbas. Apmokami šventadieniai. Ne
mokama ligoninė, apmokamos atos
togos.

PllOGItKSSIVK BRONZE 
4VOIIKS, INC.

733 S. Halst«'<l St. 3rd Floor

SIIEI-7T METAL )IW’HAMKAI
I’I.ATE WX)KK E148 — I ’ r i t y rę 

Dirbkite ir išmokyto darbo moder
niame metalo išdirbinių fabrike. Pa
stovus 50 vai. Į sav. darbas. I’roga 
paaukštinimui.

SHEET įMETAL 
ENGINEEIUNG CO.
4800 So. Hoync Aėe.

HELP WANTED — MALĖ

PROFIT SHARING IOBS
PRECISION GRINDERS

TURRET LATHE OPERATORS
— ALSO —

EXPEDITOK and STOJCK CLĘRK
Chm,d starting j,ay, kteady work with overtime. Fully pairi liospitai 
and ii fe insurunee, plūs many otlier benefits including profit sharing. 
Opportunity for uilvanecincnt. ,

Call SEeley 3-1643

AUTOMATIC SQREW MAGMINE
trainees
1ST AND 2D SHIFTS

lląvc You Reaehcd a Dcsd-end on Your Prcscnt Job? Are You 
Undecidpd «b,«t Your Futurc? We Have the Answer to 
Your Problėm! The Opportunity to Leam a Fast Rising Trade 
that Offers Security, Good Pay and lAdvancement.
If You are Between the Ages of 18 to 26. a Technical, H. S. 
Grad, with šame Maehine Shop Background, Come in and Dis- 
cuss the Ėxcellent Passibilities Av3ilable to Ydų.

INTERNATIONAL REGISTER
924 N. Marahfield TAvlor 9-2531

fntervlew Monday thru Frlday. 8:00 A.M. thru 4:45 P.M. 
Haturday — 8;UU A.M. to 12:00 F.M.

=^s

ANALYZERS
ASSEMBLERS
PHASERS
TROUBLE SHOOTERS

Augščiausias atlyginimas.
Gausūs priedai. 

Nemokama apdrauda. 
Pastovus darbas. 

Kreipkitės

NALUCRAFTERS C0.
4460 W. 45 St.

PACKERS AND CHECKERS
Printed Forms. Will Train. 

Permanent. Benefits. 40 Hr. Week
AMERICAN 

BANK NOTE CO.
118 E. 20tli St.

BUIKAI,INGI vyrai prie fabriko 
(Maintenance Men). Mums reikia 
patyrusio lituotojo, vamzdžių pritai
kintojo, elektriko ir Maintenance 
mechaniko. Geras atlyginimas. l’a- 
stovus darbas. Apmokamos 8 šven
tės. I'lius kiti gausūs kompanijos 
priedai.

DAREING & CO.
4201 S. Ashland

Pirkit Apsaugos Bonus!

BENDRAS FABRIKO
DARBAS

Žiūrėkite į ateitį. Ateikite 
dirbti į modernišką fabriką, tu
rint sekančius priedus:

Pastovus darbas
Geras atlyginimas ir 
viršvalandžių priedai 
Produkcijos bonusai 
Gyvybės apdrauda 
Pelno paskirstymo priedai

Ateikite pažiūrėti mus po 8:30 
vai. ryto.

MARVEL METAL 
PRODUCTS

3843 W. 43 STREET

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. Carpent®r St.

| PRINTING '(SPAUSDINIMAI)
PRESSMAN

I Prityręs prie dėžučių sulankstymų 
i (foldiug cartons).

SUPERIOR CARTON CO.
1704 So. Normai

HELP WANTED MALĖ

MACHINISTS
N E E DE D I N 

SOUTH CALIFORNIA

MARQUARDT AIRCRAFT COMPANY
(Only 20 minutes from Hollywo<d)

OFFERS IMMEDIATE OPPORTUNITIES FOR

MACHINISTS
(MINIMUM 5 YEARS EXPERIENCE MUŠT MAKE 

0WN 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 Leave 
Paid Ilolidnys — Employee Credic Union 
Frcc Health And Life Insurance 
Retirement Plan — Cafeteria 
Education Iicfund -i- Ample Parkjng Facilities

IF YOU GAN QUALIFY AND ARE INTERESTED 
IN A FUTURE WITH f

THE WEST’S LARGEST 
JET ENGINE RESEARCH

and DEVELOPMENT CENTER

Al’PLY IN PERSON, IVRITE OR MIKE RESUME
TO: MR. EARL J. HOXWORTH

MARQUARDT AIRCRAFT 
COMPANY

16555 Saticoy Avė. Van Nuys, Galifornia
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Sefitadienis, spalio 13 d., 1956
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ELLINOU
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LIET. GAILESTINGŲ JŲ SESERŲ DR-JOS KONCERTAS-B ALIUS
|VYKS 1956 M. SPALIŲ 20 D. 8 V AL. V AK. NAUJOJE WESTERN SALGJE, 3504 SO. WESTERN AVĖ.

programoje : Solistė Monika Kripkauskienė ir buv. Metropolitan Operos sol. Algirdas Brazis. Akompanuos muz. A. Kučiūnas. Šokiams gros Br. Jonušo orkestras 
Pelnarj skiriamas lietuviams ligoniams Europoje šelpti ir vargo mokykloms paremti. Visus maloniai kviečiame atsilankyti. L. Gail. Seserų Dr-ja

MtJSŲ KOLONIJOSE
Chiraaoie aukojo P. Banawicz, P. Zakarai*

*& J . tė ir K. Zakarienė, J. Navickie-
Šv. Pranciškaus seserų rėmėjų ng) F. Nasakaitis, J. P. Moze- 

seimas ris ir I. Shumskis. Po 15 dol. au
Šv. Pranciškaus Seserų Rė- k°*> B„ V'J“™1“* 

mėjų Draugijos seimas, įvykęs ?>“■ “• Pauį8tiene’ N,-T 
spalio 7 d. Šv. Jurgio parapijos P° 10 dok - P obelaite, kun

linksminimai, sportinis judėji- nis, Adolfas Šermukšnis, Pra-, Pajieškomas Jonas Zdanauskas,
mas, pastaruoju metu numaty- nas Stanelis, Jonas Plesys Vy- ^lieSuhio ad^i“VSnTT 

tautas Pajaujo ir J. Gedmin- - -

t

J?

salėje, labai gera ipavyko.
S v. mišias atnašavo seselių 

pranciškiečių kapelionas kun. J. 
V. Skripka ir pasakė pritaikintą 
pamoklsą.

Po pamaldų parapijos salėje 
įvyko iškilmingi pietūs seimo 
dalyviams. Dalyvavo kun. J. 
Kuzinskas, kun. P. Kelpšas, 
kun. dr. J. Prunskis, kun. Bui* 
vidas ir kun. J. Kidykas, S J. 
Pietūs buvo paruošti pirmo skyį

Adominas, J. ir M. Sudeikai, A. 
Zalandauskien'ė, A. Misevičienė, 
A. Snarskienė, M. Duck, U. Ma
žeikienė, F. ir V. Radavičiai, A. 
Gurskis, A. Balsienė, Vaicekaus į 
kų šeima, M. Jakaitis, E. Ge- 
nelavičius, O. Kazragienė, C. Su 
kis, Mažeika ir Evans, A. Gri- 
bienė, P. Kavalauskienė, Speng- 
ler Heating Co./ A. Alauskas, 
kun. J. Kuzinskis, kun. P. Kelp
šas, M. Vainauskienė, U. Pet-

ta įsitaisyti biblioteką ir skai
tyklą, leidžia biuletenį, rengia 
koncertus ir t.t. Deja reikia pri 
pažirfti, kad bendruomenės pa
stangas sunkiai sekasi įgyven
dinti, nes jaučiamas visuomenės 
abejingumas, o kartais ir noras 
toms pastangoms pakenkti. 

Organizuojama skaitykla

tas.
— o —

— Akytė Kavaliauskaitė, va

saros atostogas praleidusi pas 
savo tėvus, spalio 18 d. išvyksta 
tęsti medicinos studijų Į Bonną, 
Vokietijoje.

Trimakas, 2421 S. Laramie avė., 
Cicero 50, III. Tel. ©L 2-1729.

, . rvir-rvv raitienė, Ben. ir A. Mažeika, E.naus gabių seimininkių pirm. Lenauskienė Puke-
E. Stanevičienės, rašt. J. Pūke- /rlllene’ į „
,. . tt D t Tfrn lllI seimą, Melkus, W. P. Barz-lienes, U. Petraitienes, 1. Kru- \ų. dai, A. Giliene, A. M. Phillips,tulienes ir Onos Bakutienes.i ’ . _ ’ . . _ T\_. . . ... - ir c+a‘ J- Puišai, O. Keminiene, M. Jab-Skaniug kepsnius įskepe E. Sta ’
nevičienė, M. Melkien'ė, M. Du- lons_ £
cek ir U. Petraitienė. Prie sta
lų patarnavo M. Pu kely tė, M. 
Cleary, S. Kondart, M. Ducek.

Po pietų įvyko posėdis. Mal
dą atkalbėjo kun. J. Kuzinskis. 
Seimo prezidiumą sudarė pirm. 
kun. J. Kuzinskis, kuris gabiai 
vadovavo seimui, vicepirm. A. 
Snarskienė ir raštininkės J. Pu- 
kelienė ir B. Cicėnienė. Manda
tus sutvarkė S. Ward, O. Bie- 
žienė, M. Ducek, M. Kondrotie- 
riė. Rezoliucijų komisiją suda
rė dr. Stp. Biežis, E. Samienė, 
M. Paukštienė. Sveikino kun. J. 
Kidykas, SJ, kun. dr. J. Pruns
kis, kun. J. Budzeika, MIC, kun. 
P. Cinikas, MIC, dr. Stp. Bie
žis, kun. J. V. Skripka. Moti
na M. Aloyza ir motina M. Bap
tistą dėkojo rėmėjoms, atsto
vėms ir visiems seimo daly
viams už gaus;as aukas. Taip

LB apylinkės valdyba yra pa 
siryžusi šį rudeni savo patalpo
se įtaisyti ir skaityklą, kurios 
pradžiai paukojo: P. Mikšys 10 
dol., V. Mačys užsakė dienraštį 
“Draugą”, A. Gražulis užsakė 
savaitraštį “Nepriklausomą Lie 
tuvą” ir Pr. Pauliukonis — “Tė 
viškės Žiburius”. Tikimasi, kad 
atsiras daugiau skaityklos rė
mėjų ir užsakys daugiau perio
dinės spaudos organizuojama’ 
skaityklai.
M. M. Ratelio choras pradeda 

darbą.

pa (Bridgeport), Brighton Par- Vietoj atsisakiusio dirigente 
ko šv. Vardo, Maldos Apašta- !z- Snarskio pakviestas muzikas
lavimo draugijos ir Rožan
čiaus Brolija Marąuette Park, 
Marijonų Bendradarbių 10 sky
rius aukojo $10.50. Po 5 dol. 
aukojo West Pullmano Tretinin

J. Beinorius iš Providence, R. I.. 
kuris pradės choro repeticijas 
spalio 21 d. 2 vai. M. M. Ratelic 
patalpose. Vieni choro nariai iš
vyko, kiti vedė ir išsikėlė, todėl

Gardner, Mass.
Mirė lietuvė

Pajieškomi: Stasys Valei ukats ir 
jo sūnus Albinas Valei ūkas, kilę 
iš Kelmės. Prieš karą gyveno Chi
eagoje, 1723 So. Union Avė. Pa- 
jieško duktė Elena Kančauskienė 
iš Lietuvos. Dėl smulkesnių infor
macijų juos pačius arba žinančius 
jų likimą prašome atsiliepti adre
su: Juozas Cesna, 5822 So. Maple- 
wood Avė., Chicago 29, III. arba 
tel. PRospect 6-1985. 

t
A. A-

PADĖKA

Grasė ^Milieriūtė - Šetrauskie- 
nė mirė sulaukusi 64 m. am
žiaus. Ji buvo gimusi Panevė
žio apskr. Paliko vyrą, 4 sūnus, 
3 dukteris ir brolį. Palaidota 
bažnytinėmis apeigomis.

Vestuvės
Robert Stankaitis Vedė mies-

Juozas J a c e v i č ius, gyvenęs 
Newark, N. J„ prašomas atsiliepti 
šiuo adresu: Stasys Rutkauskas, 
913 Bayard St., Baltini-re 23, Md. 
Turiu žinių nuo jo giminių iš Lie
tuvos.

Prašau atsiliepti š mkų Leoną,- 
sūn. Teofilio, gyvenusi Kovarsko 
valsč., Vetygalos kaime. Turiu 
svarbių žinių iš Lietuvos. Kreip
tis: Alfonsas Skrebunas, 51 Ring-

to mero dukterį Norma Fredet- ley avė., Torontb, Ont., Canada. 
te spalio 6 d. Vestuvės buvo la-
bai įspūdingos.

Vakarienė

Lietuvių Moterų Birutės Drau 
gija spalio 27 d. 6 vai. vak. Lie
tuvių Piliečių Klubo .patalpose

Marijoną Glatkauskienę ir jos 
sūnus Juozą ir Vincą Glatkauskus, 
taip pat tris dukteris Glatkauskai- 
tės. Vyro ir tėvo vardas Stasys. 
Anksčiau jie gyveno Schenan- 
doah’e. Pa. 1940 m. jie gyveno 
Skuyllkil, C. B. P. Jieško Bejsriai

rengia metinę vakarienę. Prašo Į
dalyvauti ir artimųjų kolonijų 498 Wilson st., Waterbury 8, Conn.
lietuvius.
Juškienė.

Pirmininkaus Bronė

25 metų sukaktis

Pajieškomas Butkus Juozas, s. 
Kazio, gyv. Philadelphia. Kilusio 
iš Biržų ap., Saločių v., Žadeikių

kų Brolija ir Maldos Apaštala- choro PaJėš0S yra susilpnėju- T. Lukas ir jo žmona Lucy, k. Pajieško: Papinigaitė-Baranaus. 
vimo Draugija, Bridgeporto Tre'sios; Kviečiami nauji choristai Antanina. H ™
tininkų Brolija, SLA 63 kuopa; 
So. Chicago Marijonų Bendra- 
bių 35 skyrius, Brighton Parko 
Moterų S-gos 20 k. ir Gildos Rė
mėjų pirmas skyrius. Kiti au
kojo po dol. ir mažiau.

Rezoliucijos, kurias perskaitė 
dr. Stp. Biežis, buvo vienbalsiai 
priimtos. Sudaryta komisija do 
vanų dalinimui burtų keliu. Ko
misijos pirm. yra O. Biežienė 
vicepirm. — M. Ducek, sekr. — 
S. Ward, ižd. — M. Paukštienė.

Seimas pasisekė. Ta proga

prisidėti prie lietuviškos dainos 
puoselėjimo.
Bendruomenės patalpų sezono 

atidarymas

Spalio 20 d. vakare LB apy
linkė savo patalpose rengia ru
dens ir žiemos sezono atidary
mą 3U linksma programa, šo
kiais ir užkandžiais.

Iš ateitininkų veiklos

Družinskaitė atšventė 25 metų į kienė Antanina, d. Motiejaus, gvv.
- v- • • iii- Kaunas, Maironio g. 34, b. 3. Ar-

vedybinio gyvenimo sukaktį. ba r3šy ti. Kazys Lietuvninkas,
Jie buvo gausiai apdovanoti ir 6808 So. Artesian avė., Chicago 
jų nuotraukos tilpo vietiniame,29« m. 

laikraštyje. Puotos rengėjais 
buvo Sargotai ir Pliskauskai.

— o —
— Sargotų šeima sulaukė pim 

gimės dukrelės. Džuiagiasi tė-i 
vai ir seneliai.

— L. Bader šeima persikėlė 
gyventi į savo naują mūrinį na
mą. Taip pat namus pirko Šet-

Spalio 5 d. įvyko pirmas po rauskai ir Narbutai. Vytis

f.

pat dalyvavo dvi seselės iš Kc- tariame nuoširdų ačiū prel. B 
noshos — ses M. Aleksandra ir Urbai ir jo asistentam^ už sei- 
ses. M. Imelda. Seimą sveikino mo priėmimą bei globojimą ir 
pirmo skyriaus vardu M. Melkie ; visiems už dalyvavimą bei au- 
nė, E. Stanevičienė ir J. Pukelie
nė su 958.71 dol. aukA; antro 
skyriaus (Brighton Parko) var-z

vasaros atostogų moksleivių at
eitininkų prof. Stasio Šalkaus
kio kuopos susirinkimas su glo
bėju A. Dainiumi. Aptarti atei
ties veiklos reikalai.

Spalio 7 d. po ilgos pertrau
kos buvo sušauktas ir sendrau
gių susirinkimas, kuris prie 
skanaus pyrago iy kavutės pra
ėjo labai jaukioje nuotaikoje. 
Susirinkime kun. J. Steponaitis

Seimo raštininkės J. Pukelienė 

ir B. Cicėnienė

du — M. Paukštienė, S. Jucio-
nė su 704 dol. auka; trečio sk. WOrCeSter, MdSS.
,ZO,Z°,frLKkGcdvXrsT492 1™S«» bendron talkon kalbe’° /ma "Religijos vaid-
cemcne ir E. Gedviliene su muo tautos gyvenime . Prele-

LB Worcesterio apyl. pirm. gentas nurodė, kad religinis 
V. Mačio redaguojamos “Wor- auklėjimas yra stipriausias veik 
cesterio Lietuvių Žinios” pasku- snys stiprinti tautiniams jaus-

dol. auka; ketvirto skyriaus 
(West Pulman) — V. Radavi- 
čienė, P. Gudžiūnienė ir E. Me-

PAJIESKOJIMAI
Klimašauskas Vincas, sūn. Jono, 

gyvenantis Lietuvoje, Kaišcdorių 
Miškų ūkyje paieško savo motinos 
sesers Adelės Kazenaitėa, d. Vinco; 
ištekėjusios pavardė Reginienė-Re- 
ginis, gimusi ir augusi Dūkšto vals
čiuje, Driškūnų km. Prieš karą su
sirašinėjom, gyveno Chicagojc.

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

teišienė su 300 dol. auka. Mar- tinio numerio vedamajame ra 
quette Park M. Kundrotienės, A. gina Worcesterio lietuvius ak- 
Gribienės ir P. Dubinskienės tyviau įsijungti į Lietuvių Ben- 
pasidarbavimu sveikino su 729 droumenės eiles. Straipsnis pri- 
dol. auka. % South Chicago A. mena, kad “seniau Worcesterio 
Snarskienės pasidarbavimu svei lietuvių kolonija yra nudirbusi 
kino su 75 doi. auka. Seimą didelius kultūrinius, šalpos ir vi 
sveikino ir 200 dol. auką įteikė suomeninius darbus”. Pastaruo- 
dr. S. ir Mrs. Biežiai. Amžinai- ju metu daugumos organizacijų 
siais nariais įstojo ir po 100 dol. i veiklą sudaro vakarienės, gegu- 
aukojo: N. N., Jonas ir Apolo- žinės, centiniai išpardavimai ir 
nija Armonai, M. Melkienė am- panašūs parengimai be jokios 
žinu nariu įrašė savo mirusį vy- meninės programos. Kiek dau- 
rą V. Ambutą; M. Petrulienė gįau pastangų palaikyti buvu- 
įamžino mirusius R. ir J. Petru-1 sias gražias Worcesterio lietu-
liua ir K. Pleikaitę; toliau am
žinaisiais nariais įstojo A. ir V.

vių kolonijos tradicijas rodo LB 
Worcc8terio apylinkė ir apie ją

Keršuliai, P. ir U. Rauskinai J. i besiburiančios organizacijos. Ji 
ir P. Dubinskai, V. Baturienė i palaiko Meno Mėgėjų Ratelio
amžinu nariu įrašė savo mirusį 
vyrą Juozapą, M. Janušauskie
nė — savo mirusį vyrą Juoza
pą ir P. Gudžiūnienė — savo 
mirusį vyrą Dominiką.

Po 50 dol. aukojo K. Manei- 
kienė, kun. A. Linkus, S. Ward, 
O. Papeivis, O. Lelugicnė, a. a. 
Strazdauskicnės atminimui. $30 
aukojo V. Baturienė; $28 — E. 
Kataitis. Po $25 aukojo S. Ju
cienė ir K. Cebatienė. Po $20

Nebūkite suklaidinti! Būkite už 

progresą!

Išrinkite Iii CHAKI) STENUEL 

U. S. Senatoriumi

(bk.)

chorą, šeštadieninę lituanistikos 
mokyklą, skatina ir remia jau
nimo organizacijas, įsitaisė pa
talpas, kuriose vyksta gyvas 
judėjimas — repeticijos, suei
gos, susirinkimai, jaunimo pasi

niams. Po to vyko gyvos dis
kusijos.

Sendraugių valdyba yra užsi
brėžusi pravesti visą eilę paskai 
tų būrelio susirinkimuose. Nu
tarta advento metu surengti 
prof. St. Šalkauskio minėjimą 
jo mirties 15 metų sukakties 
proga.

Į Katalikų Federacijos kong
resą Bostone atstovu išrinktas 
valdybos pirm. A. Gražulis. 

Jonas NaJLkelis veda

Lapkričio 17 d. 9 vai. ryto Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje 
įvyks ilgamečio Mcno>M. Rate
lio pirmininko Jono Naikelio su- 
tuoktuvėr, su Kristina Račkaus
kaite.
Nauji IJetuvių Enciklopedijos 

prenumeratoriai —

Lietuvių Enciklopediją naujai

Ieškomi: — Jurgis ir Jonas Da- 
mušiai, kilę iš Kuršiškių km., Kidu
lių vals., Šakių apskr. Amerikon at
vykę prieš Pirmąjį Pasaulinį karą, 
vienas iš jų gyvenęs Chieagoje, ant
rasis — Detroite. Jieško jųjų sesers 
Matildos Damušytės-Daugėlaitienės 
duktė Irena Daugėlaitytė, dabar gy
venanti- Ijcnkijoje. Taipgi ji ieško 
ir motinos pusseserės Onos Damu- 
šytės. Jie patys arba apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepti adresu: 
Pr. šniokaitis, 1607 Webber Str., 
Sagimnv, Miebigan.

Budnikienė iš Kauno pajieško vy
ro Juliaus Budniko, gimęs 1910. 
Rašykit A. Vaičius, Brimfield, III.

Jieškomas Feliksas Burumas, sūn. 
Augustino, kilęs iš Kretingos, Kęs
tučio gatvės, prašomas atsiliepti. 
Turiu svarbių žinių iš Lietuvos ar
ba žinantieji apie jį parašyti šiuo 
adresu: Silv. Kontautas, 276 Gold | 
St., So. Boston 27, Mass.

Pajicškau Joną ir Leokadiją Dai- 
nauskus su vaikais Jurate ir Riuvy- 
du, kurie prieš 1944 m. gyveno Kau
ne. Pajieško vesim Ei. Dainauskai- 
tė, gyvenanti Kaune, adresu: Kau-

užsisakė šie worcesteriškiai: Vy progpect NOe 215, kv. 2, E. Dai- i 'DRAUGAS”, 2334 S. Oakiey avė, 
tautas Ilgūnas, Jonas Pauliuko-1 nauakaitė. / Chicago 8, m

PRANE PEČUKAITIS

Gyv. 1608 S. 49 avė., Cicero, Ui.
Mirė spalio 11 d., 1956, 5:15 

v. p. pietų, sulaukęs 71 m. am,
Gimė Lietuvoje. Suvalkijoje, 

Sintautų parapijoj.
Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

pusseserė Martlia Dlrvelis, jos 
vyras Krank, 2 dukterėčios: Al
dona Morrison, gyv. Eloridojc 
ir Helen, gyv. Itaeine, Wis. ii> 
kiti giminės, draugui ir pažįst.

Kūnas pašarvotas Vasaitis - 
Butkus koplyčioje, 1446 So. 50 
Avė. Laidotuvės įvyks pirmad., 
spalio -15 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Antano parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: d'iiMsescrė, dukterė
čios Ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Alf- 
red Vanec. Tel. OL. 2-5245.

ALEXANDER GEDRAINIS
Gyveno 5632 So. Kenneth Avė. 

Tel. LL'dlow 5-018,1

Mlr6 spalio lt d., 1956, 2:00 
vai. ryto, sulaukęs 50 m. amž.

Gimė Chicago, 111.
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

žmona Antoinette - Gulbinaitė, 
sūnus Gerald; 3 seserys: Cathe- 
rine Bergstrom, švog-eris Ar- 
vid, Estelle Vogei,, švogeris Ot- 
to ir Helen; uošvrenč Emilia 
Grybienė, švogeris Albert Gul
bin ir jo žmona Ann, švogerka 
i.illian Wilson ir jos vyras 
Uouglas^ dėdė Anton Armolis;
2 tetos: Casimira Konstavičie- 
nė ir Doru Magnus ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįsta
mų. '

Kūnas pašarvotas Stepono 
Dackavvicz koplyčioje, 2424 W. 
69 St.

Laidotuvės įvyks pirmad., 
spalio 15 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Gimi
mo P-lės švč. parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą, 
l’o pamaldų bus nulydėtas J 
kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, *sūnus, se- 
sci’ys, švogerial, uošvienė, švo
gerka, _ dėdė, tetos ir kiti gimi
nės.

Laidotuvių direktorius Ste
ponas Lackawicz. Tel. KEpub- 
lic 7-1213.

f
A. A.

ALBERT FREGIN
Mūsų mylimas vyras ir tėvas 

mirė 1956 m. rugsėjo mėn. 26 
d. ir palaidotas rugsėjo 2 9 d. 
Šv. Kazimiero kapinėse, Chi
eagoje.

Mes norimo padėkoti vi
siems, kurie suteikė jam pas
kutinį patarnavimą ir palydė
jo jį i poilaio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. 
gerb. kunigams: kun. klcb. 
prel. D. Mozeriui ir kun. P. 
Gedvilai už sukalbėtas koply
čioje ąialdas, kun. J. Vyšniaus
kui, kun. Ed. Abromavičiui ir 
kun. P. Gedvilai, kurie atlaikė 
gedulingas pamaldas už jo sie
lą. Ypač dėkojame kun. J. 
Vyšniauskui, kuris pasakė pri
taikintą pamokslą ir palydėjo 
velionį į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, ku
rie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame visiems, kurie 
prisiuntė velioniui gėlių. Dė
kojame American Legion už 
įspūdingas ceremonijas.

Dėkojame grabnešiams ir 
visiems, kurie 'pareiškė mums 
toje liūdesio valandoje užuo
jautą.

Dėkojame laidotuvių direk
toriui Petrui Bieliūnui 
maloniu patarnavimu
įpums rūpesčius tose liūdesio 
ir skausmo valandose.

Dėkojamo visiems laidotuvė- 
so dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės pa
dėkoti. Visiems, visiems nuo
širdus dėkui.

Nuliūdę žmona, duktė, žen
tus ir anūkai.

kuria
atėmė

Gavus liūdnę žinię iš Lietuvos, kad mi
rė mūsų brangus tėvelis ir senelis,

A. f A.

PRANAS MAŽIONIS, 
pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 
gedulingos pamaldos bus laikomos antra
dienį, spalio mėn. 16 d., 6:00 vai. ryte, Gi
mimo Panelės Švenčiausios parapijos baž
nyčioje - Marquette Parke.

Mažionytės ir Stropg šeima

Gąuta nauja siunta knygelių

KAIP PASIRUOŠTI 
l'A V PILIETYBEI

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F.v Helis. Kaina 
60 centų. ,

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę. kuri tikrai palengvina 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti:

A. f A.

Pulk. PETRAS ŽUKAS
1956 m., spalio mėn. 11 d. staiga mirė Lietu

vos Kariuomenės pulk. Petras ŽUKAS.

Velionis pašarvotas I. F. Eudeikio koplyčioje, 
4605 So. Hermitage Avė.

Šeštadienį, spalio mėn. 13 d., kūnas bus lydi
mas 1 vai. 30 min. po pietų iš J. F. Eudeikio kop
lyčios į kapines.

Liūdinti duktė RITA

Generalinio Štabo Pulk. Ltn.
A. A-

PETRUI ŽUKUI
mirus, jo dukrai dailininkei Ritai ir gimį- 
nėms, liūdeso valandoje reiškia nuoširdžią 
užuojautą.

Chicagos Ramovėnai

Perskaitę dienr. "BraiiĮįą", duokite jį kitiems.

SEŠTAD. ir SEKMAD. 
spalio 13 ir 14 dienomis 
Lietuvių Auditorijoje, 

3133-37 Šo. Halsted Str. 
naujai atremontuotoje 

salėje ruošiami

LINKSMA VAKARIAI
Sezono metu Lietuvių Auditorijoje bus šokiai kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį. 

PRIE GEROS MUZIKOS LINKSMAI PRAI EISITE LAIKA

Pradžia 8:00 vai. vakare.

Įėjimas nemokamas 

Visus maloniai kviečiame 

Telefonas VIctory 2 6172

&
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X Town o f Lake Balfo sky
riaus valdybos posėdyje spa
lio 7 d. skyriaus pirmininkas 
Anatolijus Lekečinskas Balfo 
šalpos darbui aukojo $5.97, 
Napoleonas Zajančąuskas $7. 
Viso skyriaus kasoje tą dieną 
buvo $103.85. Vakaro surengi
mo išlaidos (atvirlaiškių išsiun
tinėjimas, dekoracijoms dažai, 
teptukai, joms pagaminti me
džiaga, scenos reikmenys ir kt. 
-smulkmenos) $25.10. Sibiro 
kalėjimuose ir koncentracijos 
stovyklose esančių mūsų tau
tiečių šalpai išsiunčiama per 
Chicagos Balfo apskr. iždinin
ką Igną Daukų $70. Skyriaus 
kasoje dar liko $8.75. Sky
riaus valdyba yra numačiusi 
surengti, netolimoje ateityje, 
didesnio masto vakarą-koncer- 
tą, kad daugiau sudėti lėšų 
vargstančiu Sibiro tundrose 
tautiečių pagalbai.

X ALRK Federacijos Cent
ro valdybos posėdyje buvo pa
geidaujama išrinkti j valdybą 
daugumą narių iš vienos apy
linkės, kad nesusidarytų sun
kumų ir išlaidų posėdžių vyk
dyme. Susirinkimas nominuoja 
esančius centro valdybos na
rius: prel. I. Albavičių, kun. 
dr. A. Jušką, kun. J. Borevi- 
čių, S. J., dr. A. Damušj, red. 
L. Šimutį, Donna Kamm-Ka-

X Marųuette Parko Namų 

Savininkų organizacijos susi
rinkimas, įvykęs rugsėjo 27 d., 
praėjo labai sėkmingai. Praei
to susirinkimo protokolas bu
vo vienbalsiai priimtas. Įsira
šė į draugiją 3 nauji nariai. 
Pirmininkas siūlė padaryti pa
rengimą, kurio pelnas būtų pa
skirtas padengti išlaidoms, ku
rios susidarė Lithuania Plaza 
dedikagijos iškilmėse. Parengi
mui organizuoti išrinkta 5 as-

BRAZILIJOJE CHICAGOS ŽINIOS
— Vis daugiau sužimba įvai

riuose Sao Paulo rajonuose lie
tuviškų židinių. Rugsėjo 9 d. 
įvyko Parąue d£3 Nacoes rajo
ne iškilmingas lietuvių mokyk
los atidarymas. Jaunimui pa
mokos bus trečiadieniais 8 vai. 
vakaro, o vaikams — šeštadie
niais 4 vai. po pietų. Mokys 
mok. §tasys Jurevičius ir mok 
Edmundas Bortkevičius. Lig- 
šiol jaunimui vadovavo St. Ju- Pat ir komercinė ir

Namų statyba mažėja
Rugsėjo mėnesį sumažėjo

Ar tėvas per dosnus?

Chicagos teisme iškelta byla
namams statyti leidimų skai- Daniel Leiner, kad jis per dos- 
įus Leidimų išduota 2 896, nūs savo 18-kos metų sūnui, 

lygiai tūkstančiu mažiau negu Leiner, kuris persiskyrė su 
pernai rugsėjo mėnesyje Sta- žmona, kiekvieną savaitę duo- 
tomų namų vertė sumažėjo ir- da sūnui $42.50 arbatpinigių, 
gi nuo 54, su viršum milionų
iki 45.5 milionų dolerių. Suma-

menų komisija. Nusiskųsta, 
kad vieta apie Dariaus Girėno;revičius- Jau antri metai ten 
paminklą labai, apleista, ypač veikia jaunimo vaidybos trupė
vaikai ten žaizdami žaloja pa
minklą. Buvo nutarta kreiptis 
į tėvus, kad jie valdytų vaikus.

Namų Sav-kų organizacijos 
koresp. yra Marcelė Tverijo- 
nas.

John Shulmistras, Don Var
nas posto komanduotojas, kar
tu yra šio posto ruošiamojo 
šokių vakaro rengimo komisi
jos pirmininku, šis vakaras 
įvyksta šiandien, šeštadienį, 8 
vai. vak. Dariaus-Girėno salėje, 
4416 So. Western Avė.

X Inž. Antanas Rudis į Pru- 
dencijos Bičkienės ir St. Citva- 
ro koncertą, kuris įvyks šešta
dienį, spalio 13 d. Marijos

ir tautinių šokių trupė. Tauti
niams šokiams vadovauja po
nia Jadvyga Bortkevičienė. 
Kadaise Parąue das Nacoe.-, 
rajone buvo nuosavi lietuvių 
mokyklos namai (Lietuvos 
turtas), bet karo metu jų buvo 
nustota. Ir dabar svetimieji tų 
patalpų savininkai malonėjo 
užleisti porą kartų savaitėje 
mokyklos patalpas lietuviš
koms pamokoms.

— Sao Paulo miesto teatre 
įėjo į tradiciją kasmet ruošti 
pasaulio tautų melodijų kon
certai. šiais metais lietuviai 
šiame festivalyje geriau pasi
rodė, kaip pernai. L. K. Ben
druomenės choristai pašoko 
Kalvelį, o moksleiviai ateiti
ninkai — Viliotinį. Tautų me-

pramoninė statyba.
Pirmais 1956 m. 9 mėn. Chi

cagos apylinkėje išduota 31,- 
659 leidimai namams statyti, 
4,517 mažiau negu pernai. 1

Pagerbti 2 kunigai
Du Chicagos arkivyskupijos 

kunigai, kun. Martin M. Ho- 
ward, Quigley mažosios semi
narijos rektorius ir kun. Tho- 
mas Grady. ėjęs prokuroro 
pareigas Mundelein seminari
joje ir neseniai paskirtas di
rektorium Nekalto Prasidėjimo 
šventovės, Washingtone, buvo 
pakelti į monsignorus.

Gyvačių mėgėjas
Penkiolikos metų berniukas, 

Thomas Olechowski, laiko apie 
šimtą įvairių gyvačių savo 
kambaryje. Jis pradėjo su vie-

lodijas grojo ir šokiams akom-jna’ kuri jam išrodė labai vie- 
panavo šimto akordeono or- n*®a ir apleista, pagavo kitą jai

Augštesnės mokyklos salėje, 
minskas ir Maria Rudienę, nupirko 60 biletų. 
taipgi naujus — inž. V. Nau- X Jurgis Jonikas ir jo žmo-

džių, Emiliją Markūnienę, An-1 
taną Rudį, V. Šoliūną ir Ireną 
Lozaitytę,

X A. a. Jono Cepulio minint 
1 m. .mirimo sukaktį, už jo sie
lą spalio 6 d. Šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčioje buvo atlai
kytos 7 šv. mišios. Per šv. mi
šias šeimos nariai priėjo Šv. 
Sakramentų. Po pamaldų J. Ce
pulio našlė Jadvyga Čepulienė 
suruošė pietus parapijos sve
tainėje, kuriuose dalyvavo kun. 
F. Lukošius, kun. Grinis ir gi
minės bei artimieji.

X Marija Melkienė, 3248 S. 
Green st., spalio 8 d. išvyka 
pas kaimynę ir krisdama nuo 
laiptų nusilaužė kairę ranką. 
M. Melkienė yra žinoma veikė
ja Bridgeporto kolonijoj ir

na Bronė, abu pasižymėję Don 
Varnas posto veteranų ir Lie
tuvos Vyčių veikioje, neseniai 
sugrįžo iš išvykos, kurios me
tu buvo užsukę į Halifax, Nova 
Scotia ir kitas vietas.

X Aleksandras G. Kumskis 
deda pastangas suorganizuoti

— Aš nesu nei Abraomas, KAS KĄ IR KUR 
nei Izaokas, nei Jokūbas. Aš'

— Liet. Vyčiai sendraugiai nepa
mirškite, kad mėnesinis susirinki-esu Saulius, sūnus Zebediejaus, 

kurį tėvas išsiuntė jieškoti pra
puolusių asilų. Ir, žiūrėkit — 
aš juos visus tris suradau!

Kaimynų tarpe
— Aš norėčiau, kad jūsų ma

žasis berniukas daugiau nebe- 
pamėgdžiotų manęs.

mas vyksta reguliariai kas trečiu 
mėnesio antradienį. Sekantis L. V. 
susirinkimas įvyks spalio 16 d. 4 
vai. vakaro, Vyčiu salėje, 2451 \V. 
47th Street. Valdyba kviečia vistu 
atsilankyti.

Jo žmona teigia, kad Leiner — Tomuk, nustok vaidinęs 
taip darąs norėdamas patrauk- kvailą — perspėjo mažąjį moti-
ti sūnaus simpatiją į save, ka
dangi ji pati negalinti jam 
duoti pinigų.

Policija turėjo suvaldyti 
«

Penki policijos daliniai buvo 
iššaukti suvaldyti dviejuose 
autobusuose mergaičių pradė
tas riaušes. Riaušininkės buvo 
studentės mergaičių Dante mo
kyklos, kur mokosi sunkiai su
valdomi vaikai. Viena 14-kos 
metų mergaitė suareštuota, 
kelios moterys apmuštos.

Chicagoje biznis bus garas
Chicagoje pravesta studija 

apie biznio lygį ateinančiais 
keliais mėnesiais. Didieji pra
monininkai žiūri optimistiškai 
į ateinančius .mėnesius, kuriais 
jų nuomonėje ir studijos davi
niais biznis išlaikys augštą ly
gi

na.

Besiruošiant į teatrą
— Ar jūs esate tikras, jog 

šio bileto, kurį man nupirkote, 
vieta yra arti scenos?

— O, taip. Jeigu būtų bent 
truputėlį arčiau — jūs jau da- 
lyvautumėt programoj.

Nuoširdžiam sugeliėjimui .... 

Išrinkite RICHARI) STKNGEL 

U. S. Senatorium!

_______ (Sk.)y———■ j

NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

i s
r

Išėjo naujas “Užuolankos” 
numeris, už rugsėjo mėnesį, 
nors kiek pavėlavęs dėl spaus
tuvės persikėlimo į naujas pa
talpas. šiam numery taip ir 
anksčiau telpa virš 50 paveiks
lų. Sąryšyje su tautos švente 
įdėti keli istoriniai dailininkų 
paveikslai. Kaip pereitas nume 
ris buvo gausiai iliustruotas 
vasarvietėmis, tai šis religinių 
šventovių vietovėmis, paveiks
lais iš Vilniaus, Pažaislio, Šilu
vos, Žemaičių Kalvarijos, Ty
tuvėnų, Kretingos, Krekenavos 
ir t.t.

Šiame numeryje rašo: Gird
vainis — Galybės laikų Lietu
va; Povilas Treigys — Religi
nės šventovės Lietuvoje; Jonas 
Rinkevičius — Sunkiųjų laikų 
atsiminimai; Vytautas Vilnė- 
nas — Nuo Vilniaus iki Sibiro; 
Kultūros Kongreso darbai sek
cijose; Dr. Steponas Biežis — 
Po Vašingtono sąskrydžio ir 
trumpesni straipsniai apie Mar 
tyną Jankų, Petrą Vileišį, Ig
ną Končių. Plati iliustruota kul 
tūrinių įvykių kronika.

šie asmenys:
Sukis, Veronica .... $10.00
Yanchus, Wm............. 5.00
Berurienė, Marija . . . . 2.00
Bokas, Henrikas ....... . 2.00
Ciegis, Jonas .......... . 2.00
Jurgaitis, Petras ....... . 2.00
Kazlauskienė, Kotryna 2.00
Kunigiskis, A............. 2.00
Maciukeviciai, A. ir J. 2.00
Matus, Felix ............ 2.00
Meilus, Eduardas .... 2.00
Morkūnas, Juozas . . . 2.00
Petroliunas, Pranas . 2.00
Skaudvila, John .... 2.00
Skripkiene, Zofija . . . . 2,00
Totilas, Pranas ....... . 2.00
Selinis, K.................... 2.00
Šidlauskas, S.............. . 2.00
Vidunas, J.................. . 2.00
Nesavas, Julius ......... 2.00
Bacinskas, Viktoras . . 1.40
Abramavicius, Joseph 1.00
Adomaitis, Anton . .. . 1.00
Adomaitis, Vincas ... . 1.00
Andriekus, Joseph . . . . 1.00
Aušrotas, Vyt............. 1.00
Balčiūnas, Margarita 1.00
Bomasevičius, Alina . . 1.00
Brajis, Antanas ....... . 1.00
Dobrovskis, Frank . . . . 1.00
Diciunas, Brone ....... . 1.00
Furasas, Edvardas . . 1.00
Gedgauskas, Antanas 1.00

' Genys, Bronius >......... '•1.00
Gerkienė, Anele ....... . 1.00
Gieda; Bronius ......... 1.00

j Ifašfca, P. j.... ,4-----
’ kraitis, Lėpnaą .......

1.00
. 1.00

Karlauskas’ S............ 1.00
Katasiunas, S. G........ 1.00
Mickus, Pr.................. . 1.00
Mieželis, Vladas ....... . 1.00
Naris, Pranas .......... . 1.00
Naudžius, Viktoras .. 1.00
Norkų, P.................... 1.00
Norkaitis, Petras .... 1.00
Petrauskas, George . . 1.00
Ravaitis, M. Mrs........ 1.00
Rekesius, J.................. . 1.00
Rumsh, Anastasia ... . 1.00
Ryliškis, Andrius ... 1.00
Ruseckas, Marijonas . . 1.00
Skipka, Paul ............. 1.00
Tamosiunas, Povilas . 1.00
Tarvydas, Antanas .. 1.00
Valiukis, Julius ....... . 1.00
Vasiliauskas, Gediminas 1.00
Wagner, Eugene....... . 1.00
Yuska, Pranas 1.00
Zasinas, D.................. . 1.00
Raugas, Balys ......... . .50

STĄTYBOS FONDAS

Aukojusiems Statybos Fon-
dui tariame nuoširdų ačiū. Au-
ko jo šie asmenys: 

Valiuskas, A ......... $10.00
Verbela, Elena ......... 10.00
Stašaitis, Agnės 2.00
Ribikauskas K.......... . 2.00
Vembre, Juozas . 2.00
Karvelis, Jonas . 1.00

Ateities prieauglis
Jei taip žmonių prieauglis 

didės, kaip dabar, tai už 50 me
tų pasaulyje bus daugiau kaip 
5l/> bilijonai žmonių.

draugę. Dabar jo rinkinys sie
kia šimtą. O muitinėje laukia

žūsiu Lietuvon komunistėlių j ^Va^®8‘
įspėjantieji laiškai. Jie savoj 126 būdų sagas siūti 
laiškuose duoda suprasti, kad- ' v
esą nusivylę proletarišku ik)-1; xJei jūsų-jbnona jums >epn*f” LINKSMIAU 
jum ir pataria nesekti jų pe-Į siuvinėja ištrūkusių marškinių " 
domis. Kaikurie pataria drau-i bei švarkų sagų, teisindamasi

keštras
—Į Sao Paulo ateina iš grį

ge atsivežti sau ir savo šeimai 
grabus, nes tokių, gerų nesą 
sovietijoje.

— Alg. Ramašauskas, klie
rikas, rugsėjo 15 d. išvyko iš

kad nemokanti tokio darbo, pa
siųskite ją į Hamilton viešbutį 
šį savaitgalį, kad aplankytų 
ten esančią sagų ir sagelių pa
rodą. Ten parodoma, kad yra

Sao Paulo. Jis studijuos Sv.1126 būdai prtoiųti sagas
Kazimiero Lietuvių kolegijoje. 
A. Ramašauskas yra gimęs 
Brazilijoje, turi geras sąlygas

Amerikos Lietuvių Demokratų, baigti mokslus Brazilijoje, ta- 
Komitetą Stevenson kandida-; čiau yra pasiryžęs dirbti lie- 
tūrai remti. ; tuviškai katalikišką darbą ir

X Meno paroda, rengiama 
AŪ Illinois of Fine Art Assn., 
atidaroma rytoj, Conrad Hil- 
ton rūmuose. Šioj 'rudeninėj 
parodoj dalyvauja 5 liet. daili
ninkai: Mikas Šileikis, Juozas 
Pautienius, Bronius Murinas, 
Vladas Vaitiekūnas ir Jonas 
Tričys.

X Kazimieras Zoromskis yra

tam nori pasiruošti Lietuvių 
Kolegijoje.

•marškinius.

Universitetas turi savo 
aerodromą• G •

Illinois universitetas turi sa
vo nuosavą aerodromą su tri
mis 5,000 pėdų takais lėktu
vams nusileisti ar iškilti.

— Sveikas, tėvai Abraome!
— Sveikas, tėvai Izaoke! — 

pasveikino antrasis.
— Būk pasveikintas, tėvai 

Jokūbe! — pridėjo ir trečiasis 
studentas.

Gaspadorius lėtai pažvelgė 
visus tris ir atsakė:

ĮVAIRUS PAJIEŠKOJIMAI

stambi gerų darbų rėmėja. Ti- atvykęs atsisveikinti su Chica- 
kimasi, kati Marija greitai pa- Jis neseniai pradėjo dėstyti 
sveiks. ' Catanrose art institute Jamai-

j koje, New Yorke. Nauja dail. 
Žoromskio studija yra 58 W. 
57 St., New York 19, N. Y. Sa
vo studiją Chicagoje dail. Žo- 
romskis likviduoja.

X Televizijos aparatai, pa
lyginti, labai atpigo: pas Gra- 
dinską, J. G. Television Co., 
2512 W. 47th St., galima gauti 
24 colių spintelės tipo aparatą 
už 189 dolerius.

X Lietuvių Bendruomenės 

Chicagos Apygardos valdyba 
ir toliau rūpinasi lietuvių teat
ro išlaikymu Chicagoje. Spa
lio 20 ir 21 dienomis Lietuvių 
teatro rudens sezonas Chica
goje pradedamas K. Ostraus
ko “Kanarėlės” pastatymu 
Eleventh St. teatre (72 S. 11 
St.).

X D. Kuraitienė sutiko būti 
globėja St. Citvaro ir Pr. Bič
kienės koncerte, kadangi Ma
rija Rudienė, kuri irgi yra to 
koncerto globėja, pačiame 
koncerte nebegalės dalyvauti, 
nes išvyko į Bostoną ALRKF 
seimą.

Įvykdymas svarbu! Ne pažadai! 

Išrinkite vyrą, kuris darbuosis 

dėl jūsų!

Balsuokit už RICHARD STEN

GEI, į U. S. Senatorius!

(Sk.)

IŠARTI IR TOLI
J. R. VALSTYBĖSE

— Juozas Jūras, gyv. Los 
Angeles, Calif., visą mėn. ato
stogavo ir aplankė savo sūnų, 
marčią, dukterį, žentą bei ki
tus artimuosius Indiana vals
tybėje. Prieš kelias dienas jis 
vėl išskrido j Californiją, kur 
turi gražius namus. Jam visi 
siunčia geriausius linkėjimus, 
o ypač žemaitis Aukškalnis iš 
Gary, Ind.

HOLY FAMIĖY VILLA

Ketvirtasis banketas
įvyks

sekmadienį, spalio 21 d., 1956 m.
Conrad Hilton Hotel, Grand Ballroom, 

Chicagos vidurmiestyje.
Dar nevėlu įsigyti banketo biletus 

šiose vietose:

B. Kazlauskas studijoj,, ■ ' lt
1800 Lake St., Melrose Park, III., FUlmore 4-2317 

arba
namuose 2102 S. 49 Ct., tel. TO 3-0289.

Holy Family Viloj, 
tel. Lemont 607

Šv. Kryžiaus klebonijoj 
telef. FR 6-3900.

Biletus galima užsisakyti iki ketvirtadienio, 
spalio 18 d.

Banketo pelnas skiriamas 
Labdarių Sąjungos Senelių Prieglaudos 

Statybos Fondui.

Paul Friedrich - Wilhelm, gim. 
1903.XI.30, Klaipėdos Kr.,

Paul Oto, gim. 1908.1.20, Klaipė
doje,

Paul Kari, gim. 1913.1.1, Klai
pėdos Kr.,

Poroteit-Paul Helene, gim. Smit- 
len, Klaipėdos apskr.,

Milerat Johann, gim. 1910, Prun 
skeje .Tauragės apskr., sūn. Jono 
ir Onos, 1951 m. gyvenęs Calzb. 
Immendorf Lager 7, prie Braun- 
achweigo,

Milkerat Ona, dukt. Jurgio, gim. 
1890 m. Gerviečiuos, Tauragės ap.

Slimas (Sschlimas) Jonas, gim. 
Žarėnuose, Telšių apsikr.,

Lukoševičius Antanas, sun. Pra 
no ir Kazės,

Lukoševičius Feliksas, sūn. Pra 
no ir Kazės,

Eidukat Petrė, gim. 16.2.1924, 
Wartai. Telšių apskr.,

Miatskevičienė Eugenija, gim. 
17.2.1917, Saransk, dukt. Antano 
ir Antaninos.

Isunas Feliksas, Montieacus, 
gim. 1913 m. 1948 m. evveno 13b. 
Muenchen 22. Piloty Etr. 610,

Staskevie Vytautas, gim. 6.12.
1950 m.' gyveno Saltb. Immendcrf,' j 1A92?’ .Šiauliuose, sūn. Antano ir 
prie Braunschw., Antaninos, T m -i

Vasiliauskas Jonas, gim. 1925 m.1 D^vmtauskae Izidorius, gim.
Levtandiškiuos, Biržų apskr., gy-1 „f m7 , . „

venęs Vokietijoj, . P.vonviene Galina, gim. 18.11.
Trampf Richard (Trampas) g.

1913 m.,
Trampf Ema (Trampas), gim.

1914 m.,
Trampf Helena (Trampas), gim. 

1922 m.,
Puscaiskes Edvardas, sūn. Ka 

zio, gim. 1928.II.9. Telšiuose,
Pečiulionienė Konstancija, gim. 

1887. H. 1„
Pečiulionis Tomas, gim. 1926. 

m. 3,
Baranauskas Juozas, sūn. Mato, 

gim. 1925 m.
žiugždžus Boleslovas, sūn. Anta

no. gim. 1918 m.,
Gadzinskienė Ana - Milkeraity

1918, Saranske, dukt. Antano ir 
Antaninos,

Diumina Tatjana, anie 26 jn. 
amž.. gim. Witzepsk, lietuvė.

Hvūnas Adomas ,gim. Miariam- 
peiėie. apie 63 m. amž.,

Ilgūnas Veronika, gim. Sebolau- 
skaitė, apie 60 m. amž., gim. Vir
balyje,

Krywonos Stanislava, gim. Ko- 
losTiko ir vaikui:

Krywonos Czeslaw. g. 1924 m.,
Krywonbs Sofie, gim. 1921 m.,
Krvwonos Halina, g. 1931 m.,
Visi vaikai gimę Vilniaus kraš

te. Plashv mieste, ,
KleivinisxA. H., gyv. Tuindorf,

tė, dukt. Onos ir Jono, gim. 1913 ,Paul-JP?l^?rpWn1, 4‘,Gera; H*e?‘ 
len, Trubeck, Holland, prašo atsi
liepti Kuprikėnus,

Skačkauskas Jonas, 35 m., kili
mo iš Veriškių km., Šeduvos vai. 
Panevėžio apskr. Per paskutinių ka 
rą pasitraukęs į Vakarus,

m. Prukižfcėje, Tauragės apskr., 
1951 m. gyveno apie Braunschwei- 
gą.

Radzevičienė — virš 60 m. am
žiaus, dabar, berods, gyvenanti 
kokioje tai senelių prieglaudoje,

Pilimaitis V., gyvenęs Pinneber- 
ge, jam ynai gautas laiškas iš Lie
tuvos,

Juskus Ona, gimusi 1910 metais 
Joniškyje, Šiaulių apskr., ištekė
jusi, bet vyro pavardė nežinoma. 
Gyveno Kaune ir dirbo Paramos 
krautuvėje,

Strikauskas. vyr. Įeit., yra laiš
kas it Anglijos,

Eidukat Ona, gim. 25.7.1925 m. 
Wartai, Vilkaviškio apskr.,

Matusevičius Albinas, gim. 18.8. 
1927, Tauragėje,

Pilipavičius Jonas, apie 50 m. 
amž., jieško Grigaliūnienė, E. 
4537 So. \Vood Str., Chicago 9, 
III. U.S.A.

Bujanausko Jono artimieji ir gimi 
nes.

Pajieškomieji arba žinantieji 
apie juos prašomi susisiekti su 
PLB Vokietijos Krašto Valdyba 
adresu: Lituisches Zentralkomi- 
tee, (17a) Weinhehn a.d. Bergstr., 
Postfach 233, Germany.

KANARĖLĖ
KASTO OSTRAUSKO 3-jy veiksmų drama 

bus pirmą kartą vaidinama

ELEVENTH STREET THEATER,
72 East llth Street -- SPALIO MENESIO 2 O-tą DIENĄ,

ŠEŠTADIENĮ, 8 VALANDĄ VAK. 
ir kartojama SPALIO MEN. 21 D., 
SEKMADIENĮ, 3 V AL. PO PIET.
Bilietai gaunami pas:

J. Karvelį, 3322 So. Halsted Str.
“Marginiuose”, 2511 W. 69th Str.
A. Vasiliausko krautuvėje, 1313 So. 49tit Avė.

Vaidina: Irena Nivinskaitė, Julius Balutis, Al
gimantas Bikinis, Vytautas Valiukas Ir kt.

Režisierius V. Valiukas; dekoracijos Vytauto 
Virkauį ir muzika Giedrės Gudauskienės.

• *» '
Administracija J. A. V. Lietuvių Bendruome

nės Chicagos Apygardos Valdyba.


