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LIETUVAITE PASPRUKO IS SOVIETINIO LAIVO
Prez. Eisenhoweris sutiko duoti 
ekonominę pagalbą Jugoslavijai

WASHINGTONAS, spalio 16. — JAV kongresas prieš keletą 
mėnesių svarstė galimybes nutraukti Jugoslavijai pašalpą, nes ji 
perdaug bičiuliaujasi su Rusija. Tačiau kongresas nusileido admi
nistracijos spaudimui ir klausimą spręsti paliko prezidentui, at
kreipdamas dėmesį į kaikuriuos dalykus.

Prezidentas Eisenhoweris ma
nė šį klausimą atidėti po rinki
mų, tačiau prasidėjus intymiems 
pasikalbėjimams tarp Maskvos 
ir Belgrado, prezidentas Eisen- 
howeris vakar padarė sprendimą 
ir apie tai laišku pranešė kongre
so pirmininkui ir vicepreziden
tui. Prezidentas nutarė, kad pa
šalpa Jugoslavijai bus tęsiama, 
bet militarinė parama laikinai 
apribojama.

Sirijos ginklai jau
plaukia į Jordaną

AMMAN, Sirija, spalio 16. — 
Sirijos ambasadorius Jordanui 
šiandien pranešė, kad „Sirijos 
ginklai jau plaukia į Jordaną“.

Ambasadorius Fouad Kada- 
mani pasakė, kad Sirijos ginklų 
jau atgabenta į Jordaną rytuose 
nuo Izraelio. Laukiama daugiau.

Kadamani sako, jog ginklai 
yra Sirijos žmonių dovana, kad 
pagelbėtų Jordanui apginti sa
vo pasienius.

Japonijos premjeras Ichiro Hatoyama ir Sovietų Sąjungos premjeras Nikolai Bulganin sėdi prie konfe
rencijos stalo Maskvoje, kur prasidėjo taikos derybos taip Japonijos ir Sovietų Sąjungos. Kairėje sėdi: 
Bulganin, Sovietų užsienio reikalų ministerio pagel bininkas Pedorenko, Sovietų Tolimųjų Rytų viršinin- 
kas Kurvkov. Dešinoje sėdi: Hatoyama, Japonijos žemės ūkio ministeris Kono, specialūs pasiuntinys 

I akijo Matsumoto. Japonija reikalauja grąžinti dvi strategines Kurių salas, kurias Sovietų Sąjunga už
ėmė II Pasauk karo metu. 1 Į (INS)

Trys priežastys
Prezidentas savo laiške pasi

aiškina, kodėl jis šį nutarimą 
yra padaręs. Jis yra apsispren
dęs taip atkreipdamas dėmesį į 
tris kongreso padarytus perspė
jimus :

1. Jugoslavijos politika pasku
tinių pasikalbėjimų nėra pakeis
ta ir ji tebėra nepriklausoma 
niro Rusijos kontrolės.

2. Jugoslavija nedalyvauja ko
munistų pastangose užkariauti 
pasaulį ir
3. Jugoslavija pasitarnaus JAV
saugumui. . ,siseke sudaryti Suezo kanalui 

Šių motyvų vedinas preziden- tarptautinę administraciją.
tas nutarė remti Jugoslaviją, 
nors laikinai sulaikyta lėktuvų

Paryžiaus nuotaikos 

ryšiumi su Suezo

kanalo krize
PARYŽIUS, spalio 16. — Pa

ryžiuje vyrauja nuotaika, kad 
Vakarai Suezo ginče labiau paisė 
Egipto, negu Egiptas Vakarų 
valstybių. Noroms nenorams čia 
prieinama nuomonės, kad nepa-

Jungt. Tautų gen. sekretorius
Egipto prašo Suezo plano

X
JUNGTINĖS TAUTOS, N. Y., spalio 16. — Jungtinių Tautų 

generalinis sekretorius Dąg Hammarskjold šiandien paspaudė 
Egiptą, kad jis patiektų savo pasiūlymus Suezo kanalo reikalu. 

Jungtinių Tautų generalinis —

ir kitų sunkiųjų ginklavimosi 
priemonių siuntimas. Į šį nuta
rimą žiūrima kaip į pagrindą to
limesnėms deryboms su Jugosla
vija, kuri prašo iš JAV 90 milio- 
nų dolerių paramos.

Jugoslavijos nepriklausomybės 
gynimas

Savo laiške prezidentas Eisen- 
howeris nurodo ir intymesnes 
priežastis, kurios palenkė jį ši
taip apsispręsti. Šios paramos 
tikslas yra pagelbėti Jugoslavi
jai atsispirti prieš padidintas So
vietų pastangas užvaldyti šį kraš 
tą. Ir prezidentas žino, kad tos 
pastangos dar nėra pasiliovusios 
ir kad Jugoslavija, palikta pati 
viena, gali šioms pastangoms ne
atsispirti. Nutraukimas šiuo mo 
mentu pašalpos Jugoslavijai tik 
padidintų pavojų Jugoslavijai pa 
tekti Sovietų Sąjungos kontro
lėm

Paramos dydis
Praėjusiais metais Jugoslavi

ja gavo 100 milionų dolerių para
mos. Dėį tos pat sumos sekan
tiems metams dar bus tariamasi. 
Jugoslavija nori: 925,000 tonų 
kviečių, 85,000 rietinių medvil
nės, 32,000 tonų taukų ir kt. pro
duktų, viso 90 milionų dolerių 
sumai.

Nuo 1948 m. JAV pasiuntė 
tam tikrą skaičių (skaičius ne
skelbiamas) sprausminių lėktu
vų į Jugoslaviją. Apie 200 tokių 
pat lėktuvų ir kitų ginklų siun
timą į Jugoslaviją Amerika su
laikė pagal šiandieninį įsakymą.

sekretorius Dag Hammarskjold 
pasišaukė Egipto užsienio reika
lų ministerį ir paprašė patiesti 
planus, kuriais remiantis galima 
būtų pradėti derybas Suezo ka
nalo klausimu.

Fawzi pasakė, kad dar neturįs 
programos deryboms.

Britų užsienių reikalų minis
teris Lloyd, vakar išvykdamas

Vienintelis laimėjimas, kurį 
Vakarai laimėjo iš Egipto yra 
garantavimas Suezo kanalo lais
vės, nepaisant politinių interesų.

Buvę kanalo savininkai dar 
mano padaryti tris ėjimus. Pir
ma, sušaukti Suezo kanalo nau- * Londoną, išreiškė viltį, kad 
dotojų konferenciją aptarti toli- Egiptas turėtų patiekti savo pa
inesnėms deryboms su Egiptu.1 siūlymus Suezo -klausimu. Bri- 
Antra, pasiųsti per kanalą Izrae-’ taniJos ir Prancūzijos pasiūly- 
lio laivą ir žiūrėti ar Nasseris jį mas tuo klausimu yra žinomas, 
praleis. Ir trečia, pradėti nau- Hammarskjold tuo pačiu metu 
jus pasitarimus su Egiptu Gene- planu°ja, kaip iššpręsti Palesti- 
voje, praėjus Amerikoje rinki- nos nesantaiką. 
mams.

Teismas paskirtas
NEW YORKAS, spalio 16. — 

John (Johnny Dio) Dioguardia 
ir kiti septyni vyrai kaltinami, 
kad jie išdegino rūgštimi laik
raštininko Victor Riešei akis. 
Jiems teismas paskirtas lapkri
čio 9 d. Apakintas Victor Riešei 
ikovojo ir tebekovoja prieš dar
bo raketerius.

Sučiupo jūroje
SEOUL, Korėja, spalio 16. — 

Pietų Korėjos pakrančių sargy
biniai sučiupo devynis komunis
tinės Kinijos žvejus jūros kovo
je.

t

, Kalendorius

Spalio 17 d.: šv. Margarita 
Alacoąue; lietuviški :~Saigūnas 
ir Gytė.

Saulė teka 7:04, leidžiasi 6:08
Oras Chicagoje

Oro biuras praneša: Chicago- 
je ir jos apylinkėje rytoj — gied
ra ir švelni oro temperatūra.

• Jungtinės Amerikos Valsty
bės ir Pilipinai pradėjo derybas 
ryšiumi su JAV oro bazėmis Pi
li pinų salose.

JT vadas tarėsi su Jordano 
ambasadoriumi Abdul Monem 
Rifai, kuris reikalavo sušaukti 
JT SaugumaJorybos posėdį ry
šiumi su Izraelio kariuomenės 
įsiveržimu spalio 11 d. į Jordano 
teritoriją. Tą dieną 66 jordanie- 
čiai žuvo.

• Klaipėdos krašte siuntinė
liai per Vokiečių Raud. Kryžių 
gaunami be didesnių sunkumų. 
Taip pat gaunama siuntinėlių iš 
Vokietijos Rytinės zonos ir net 
iš Amerikos. Tik nusiskundžia
ma sunkia padėtimi. Derlius Klai 
pėdos krašte šiemet nesąs toks 
blogas.

Izraelis vėl reikalauja ginklų
iš Jungt. Amerikos Valstybių

JERUZALE .spalio 16. — Izraelio premjeras David Ben - 
Gurion vakar parlamente pareiškė, kad Izraelis nėra palinkęs ko
voti su arabais, bet „jei arabai mus puls, mes turėsime išeiti į kovą 

į su visa jėga ir kovosime iki pergalės“.
.Izraelio premjeras Ben-Gu

rion pareikalavo ginklų iš Jung
tinių Amerikos Valstybių.

Ben - Gurion prabilo, kai Ira
kas panoro pasiųsti 3,000 savo 
karių į Jordaną, kur šį sekma
dienį bus rinkimai.

Ben - Gurion politinėje kalbo
je, pasakytoje Izraelio parlamen 
te, pabrėžė, kad save ginti yra

natūrali teisė „ir galbūt yra dau 
giau negu teisė, tai yra valstybi
nė pareiga“. Kai kuri e Jungtinių 
Tautų atstovai, Ben - Gurion pa
sakė, „paneigia Izraeliui šią sa
vęs apsigynimo teisę.“

Sovietai nenori 
grąžinti japonams

Kurilų salas
MASKVA, spalio 16. — Augš- 

ti Sovietų Sąjungos ir Japonijos 
pareigūnai vėl pradėjo taikos de
rybas, kad baigtų karo stovį tarp 
abiejų kraštų. , (

Japonijos premjeras Ichiro

Pabėgusi Vilniaus inst. docente 
dabar gyvena Stockholme

STOCKHOLMAS, Švędija. — Buvome trumpai pranešę apie 
Stockholme iš sovietinių juristų grupės nubyrėjusią lietuvę. Da
bar apie ją gauta daugiau žinių.

Pasirodo, tai esama vieno Vil
niaus instituto politinės ekono
mijos ir geografijos dėstytojos, 
kuri, pasinaudodama proga, ati
tolo nuo Sovietų turistų ir švedų 
įstaigas pasiprašė politinės glo
bos (azylio).

Netenka abejoti, jog toji glo
ba jai bus suteikta. Kol kas ji 
apsigyveno viename pensione.
Pabėgėlė yra karšta patriotė.
Gerai žino padėtį taip pat visoje 
Sov. Sąjungoje. Apie jos pabėgi
mą pranešė ne tik skandinavų, 
bet taip pat amerikiečių, vokie
čių, britų, šveicarų ir kita spau
da. Laikraščiai rašo, kad pabė
gimas iš „Pobiedos“ š. m. rugsė
jo 28 d. buvo labai dramatiškas.
35 metų bėglė yra labai daug iš
gyvenusi

rodoma, kad tai yra pirmas iš 
Lietuvos pabėgimas į Švediją po 
1951 m.

Į Vakarus kitais keliais yra at
bėgusių ir daugiau mūsų tautie
čių. Šis dramatiškas „nubyrėji
mas“ iš sovietinių turistų ekskur 
sijos yra sukėlęs gyvą susidomė
jimą ne tik tarp Švedijos lietu
vių, bet ir visur kitur tarp mūsų 
tautiečių.

Vieną kitą išleidžia

iš okup. Lietuvos
OKUP. LIETUVA. — Nese

niai iš Kauno į Vak. Vokietiją 
buvo išleista pas gimines Valdu- 
kaičių šeima — vyras ir žmona, 

o dabar po tų visų iš- J Gyveno Duonelaičio g-vėje Nr.
gyvenimų nori pasilsėti. Švedų 22.
policija ją tardė 4 dienas. Šiuo Q Mandel, vienas „

gi^aiy imonhj Rodezijoje, prieš 
18 metų išvykęs iš Lietuvos, jojesuėjusi su vietos lietuviais į są

lytį. Manoma, kad ji Švedijoje 
vargu pasiliks, bęt išvyks toliau 
į laisvę.

Tuo pačiu laivu keliavo dar 16 
lietuvių, 15 latvių, 8 estai ir

Hatoyama susitiko su Sovietų daug rusų. Saugumo sumetimais 
Sąjungos komunistų partijos bo- kol kas pavardė neskelbiamą, 
su Nikita Ghruščev ir premjeru Bet tikimasi, kad netrukus bus 
Nikolai Bulganin.

Sovietų Sąjunga nepasirašė 
1951 m. San Francisco sutarties, 
kuria buvo baigtas karo stovis 
tarp Japonijos ir beveik visų II 
Pasaul. karo sąjungininkų.

Japonijos vyriausybė jau be
veik 16 mėnesių veda derybas su 
Sovietų Sąjunga, kad būtų suda
ryta atskira taikos sutartis, bet 
Sovietų Sąjunga atsisako grąžin 
ti Japonijai pietines Kurilų sa
las, kurias sovietų kariai okupa
vo II Pasaul. karo metu.

Keturi susižeidė
RABAT, Marokas, spalio 16. 

— Keturi Maroko vyriausybės 
ministeriai vakar susižeidė, kai 
ji) automobilis paslydo ir apsi
vertė prie Meknes. Finansų, dar
bo, jaunimo ir sporto ir valsty
bės ministeriai nukentėjo auto
mobilio nelaimėje.

Europos reikalams

Apžvelgdamas Arabų — Izrae
lio susikirtimus palei pasienį,

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Pan American linijos keleivinis lėktuvas vakar nukrito į

Pacifiką ir perskilo į dvi dalis. Pakrančių sargybiniai tuojau iš
gelbėjo 32 asmenis (visus), kurie skrido lėktuvu, iš jūros. Nelai
mė įvyko, kai sugedo du motorai. Lėktuvas paskendo 21 minutės, . .
laikotarpyje. Keleivinis lėktuvas skrido iš Tokio, Japonijos, į San rei a auJana® 8in M pirmiau
Franci,™ j JAV. LJMuvas nukrito i Pacifiką plaukelyje tarp Ame['kMX‘s'

tybių, kunos nenori karo Vidu-Honolulu ir San Francisco. . ’ ..... , . nrio Rytuose ir linki geroves Ara-
— 47 japonai, kurie 11 metų praleido Sibiro kalėjimuose kaip bų ir Izraelio žmonėms. Kai prie-

Sovictų Sąjungos belaisviai, grįžo namo. šas žinos, kad mes esame gerai
— Keturi Vengrijos vyrai bandė padangėse nuginkluoti ko- 

munistinės Vengrijos lėktuvo įgulą ir pabėgti į Vakarų Vokietiją,

WASHINGTONAS, spalio 16. 
— Prezidentas Ei3enhoweris va
kar paskyrė James W. Riddle- 
berger valstybės sekretoriaus pa 

Ben - Gurion daugiausia apkalti- geibininku Europos reikalams,
no Egiptą ir Jordaną, du Izraelio Jameg Rįddleberger dabar yra 
priešus Palestinos kare, kuris JAV ambasadorius Jugoslavijo- 
įvyko 1948 m. Irako kareiviai je
puolė Izraelį iš Jordano žemės 
1948 metų kare.

Ben - Gurion pareiškė: „Mes

įpulti, ir taika bus įgyvendinta
.. ,.7^’ šioie anvlinkėie“bet nepasisekė. Vengrijos slaptos policijos du vyrai vieną sukilėlį J 1 3 J ' 

nušovė, o kitą sužeidė. Du kiti pasidavė. I --------
r— Valstybės sekretorius Dulles vakar pareiškė, kad Jungti-1 Remia Eisen.howerį

nės Amerikos Valstybės konstitucinėse ribose sute ks pagalbą bet-j ......._..... A „ .. _
kuriai agresijos aukai Vidurio Rytuose. . \ Y16' ~

• ’ „The New York Times“ dienraš-
— Jugoslavija nuo 191(8 m. gavo daugiau kaip vieną bilioną tis vakar pranešė,- kad jis remia 

dolerių vertės pagalbos iš Jungtinių Amerikos Valstybių. j prezidento Eisenhovverio kandi-
— Prezidentas Eisenhouieris paragino Jungtines Amerikos datūrą perrinkimui į prezidento 

Valstybes pastatyti prekinį laivą, varomą atomine energija. | postą.

paliko savo žmoną. Britų spau
da rašo, kad po 18 metų laukimoi 
dabar žmona gavo leidimą išvyk, 
ti pas savę vyrą.

Vienas lietuvis pas savo šeimą 
išleistas iš Lietuvos į Australi
ją, o kitas — pas tėvus į Ameri
ką. Iš Igarkos esančios išleidžia-

galima paskelbti- viešai daugiau mos dvi lietuvių šeimos į Kana- 
duomenų. Užsienio spaudos nu-'dą. (E.)

...... " ,, u ..į

PAVERSTOJE LIETUVOJE
• Nepriklausomos Lietuvos 

pasididžiavimas. Dar nepriklau
somybės metais Kaune pastaty
tosios universitetų klinikos yra 
tikras pasididžiavimas Pabalti
jy. Visoje Sovietų Sąjungoje nė 
ra tokių puikių klinikų. Jomis 
bolševikai nepaprastai didžiuo
jasi, nors tai ne jų nuopelnas. 
Dabar jose yra "respublikinė 
Kauno klinikos ligoninė”. Klini
kų direktorius yra vyr. gyd. P. 
Jašinskas, vyr. gyd. prof. P. Ma 
žylis. Klinikų kolektyve dirba 
apie pusantro tūkstančio žmo
nių, tarp jų yra 200 gydytojų 
ir apie’ 600 medicinos seserų, 
akušerių, vidurinio medicinos 
personalo.

• Lietuvos ligoninėse trūksta 
pačių būtiniausių reikmių. Visi 
bolševikų pasigyrimai apie pui
kiausias medicinos sąlygas Lie
tuvoje daugiau yra pasigyrimas 
Degu tikrovė. Juk reikia ką 
nors daryti — ir paskum gar- 
sintis, pūsti. Tuo tarpu ligoninė
se ne kartą trūksta pačių būti
niausių reikmenų. O ypač ko 
stinga — tai vaistų, ypač retes- 
niųjų, ampulėmis. Todėl taip jų 
ir prašoma iš užsienyje gyvenan 
čių lietuvių — tiek saviesiems į 
okup. Lietuvą, tiek artimie
siems ypač j Sibirą, kur gydy
tojų (iš pačių tremtinių tarpo) 
dar būtų, bet reikalingų vaistų 
— nors užsimušk, negausi. Ne
bent juodoje biržoje — ir tai 
už pasakišką kainą.

TRUMPAI Iš VISUR
• Lenkijos laikraštis, gautas 

vienoje, Austrijoje, rašo, kad ne
seniai buv. Vokietijos provinci
jose Lenkijoje kilo riaušės prieš 
žydus.

• Keturi ispanai žuvo užvakar, 
kai jų automobilis susidūrė su 
amerikiečių automobiliu penkiosKaikurie Klaipėdiečiai mylios šiaurėje nuo Bailen, Ispa- 

• v •* • nijoje. Trys amerikiečiai buvogrjzta is Sibiro
OKUP. LIETUVA. — Gauto

siomis iš Klaipėdos krašto žinio
mis, Klaipėdos krašto gyvento
jai, kurie turi sovietinius Lietu
vos pasus, vienas kitas jau palei
džiami iš Sibiro grįžti atgal į sa
vo gimtąsias vietoves. Tėviškėje 
vis tiek yra geriau nei Sibire. Jei

• Vak. Vokietijos parlamen
tas paskyrė vyriausybei per bi- 
lioną dol. ginklams Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse pirkti. 
Tarp kitų ginklų bus pirkta 2,000 
tankų.

sužeisti.

• Yra aukso, bet trūksta duo
nos. Grįžę į Vakarus vokiečiai 
pasakoja Sibire sutikę Stasį Iva
nauską, B. Brazdžionio mokinį, 
panevėžietį. Jis dirbo už Baika
lo, Taišeto srity, buhalteriu. Grį-

• Indijoje anglies kasyklose žusieji iš „aukso sričių“ pasako- 
užgriuvo 17 darbininkų. Vienuo- ja, kad ten kaikurie turi aukso 
lika darbininku buvo išgelbėta susidėję net po kelis kg. Už 1 gra 
pirmadienį. Vakar kiti anglies mą aukso mokama po 25 rublius, 
kasėjai buvo jieškomi. bet ten labai maža duonos.

Ispanija nuleido į jūrą Cabo « AngUjo9 vienas iaikraštinin
kas šiandien leistų Klaipėdos San ,Vlcente Įa’^’ 17 tukst, *°‘ kas iškėlė mintį, kad Izraelis bū- 
krašto net ir vokiškai kalban- nų’ ^ainavU8» 7 Į vilionę dole- tų priimtas į Anglijos Common-

. . , .. . , ,nų. Laivas plaukios tarp Ispani-tiems gyventojams vykti j Vak. . . T . .,, ,. .77 . , j ix jos ir Lotynų Amerikos.Vokietiją, tai, nurodoma, vyktų - J
viadėlto ne visi. Išsiųstų į Sibirą • Lenkijoje viename kaime • Vak. Vokietijos parlamentas 
Klaipėdos krašto gyventojų vii-1 prie Krokuvos moterys atsisakė patvirtino Jugoslavijai 300 mil. 
tys mažėja, kad jie gautų vokie- leisti vaikus į mokyklą, nes joje markių paskolos. Už tai tikisi, 
čių pasus ir galėtų išvykti į Vo-; nemokoma tikybos. Iš 119 valkų kad Tito nepripažins komunisti- 
kietiją. (E.) telanko tik 3. ,nės Vokietijos.

wea1thą (bendruomenę).
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SĄSKAITŲ RŪŠYS TAUPYMO 
BENDROVĖSE

Taupymo ir skolinimo bend- žas yra tas, kad taupytojas re-'| 
rov*ės siekia patenkinti įvairių gulariai, kas mėnesį ar savaitę 
kategorijų taupytojus ir inves-i moka į ją nustatytą įnašą, iki 
torius: tuos, kurire sistemingai. tam tikra, su bendrove sutarta, 
taupo kokiam nors tolimesniam, suma pasiekiama. Dažnai už 
tikslui, kaip pragyvenimui se- Į šios rūšie3 sąskaitas yra mo- 
natvėje, vaikų mokslinimui ar karnas augštesnis dividendas 

Kaikuriose bendrovėse dar rasi
me vad. “bonus” s-tą, už kurią 
be regularaus dividendo dar mo 
karnas specialus dividendas 
tiems, kurie taupo nustatytą su
mą regulariai kiekvieną mėne-

nuosavybės įsigijimui; tuos, ku
rie suinteresuoti patogiu pini
gų investavimu; ir tuos, kurie 
taupo daugiau atsitiktinai ir 
naudoja savo santaupas įvai
riems einamiesiems reikalams.
Bendrovės yra taip pat gera vie' sį 
ta laikyti viešųjų įstaigų, drau- Paskutiniu laiku vis daugiau 
dimo bendrovių, privačių korpo- popularumo įgyja laikinio pobū- 
racijų, organizacijų, administra- džio sąskaitos specifiniam tiks- 
torių ir globėjų fondams bei lė- !ui, kaip Kalėdų pirkiniams 

(Christmas Club s-ta), atosto-šoms. Žinoma, įstatymai nelei
džia bendrovėms turėti čekių gų išlaidoms (Vacation Club s-Ima.

gyvas, pinigus išimti; arba su
sitarti, kad visų “joint” s-tos 
savininkų parašų ant kiekiveno; 
išėmimo lapelio batų reikalauja-Į

jiuoti sąskaitoje esančiais pini
gais; jis gali sąskaitą uždaryti; 
jis taip pat gali pakeisti g'obo- 
tinį (beneficiary), kurio naudai 
sąskaita laikoma, bet jis negali 
šitokio pakeitimo daryti testa
mento keliu.

į “Payable on Deatli” s-ta —
kai asmuo užrašo teisę į santau-

Į pas po savo mirties kitam as- 
1 meniui ar keliems asmenims 
Į Pagal naująjį Illinois įstatymą 
; šie pastarieji perima santaupas 
automatiškai be teisminės (Pro-j 
bate Court) procedūros. Testa
mentas ir šiuo atveju negali 
sugriauti šitaip sukurto nuosa
vybės santykio.

T. Rypkevicz,
Manager Universal Savings 

and Loan Assn.

sekcijas, kurių net šešiose bu
vo dauguma referatų apie Mo
cartą, nuo kurio gimimo šiemet 
švenčiama 200 metų.

Tcl. ofiso HE 4-0(100, rez. I’H 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtai!. Ir sekmad.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKI LIGOS 
— Pritaiko akinio* —

SS22 So. Western Aveniu
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
rak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečla- 
llsntala uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-322#
Res telef, U'Albrook 6-6076

sąskaitas, kurios priklauso grv- Į ta) ir kt. Bizniškai šitokios są-
nai prie bankinių operacijų.

Taupomosios sąskaitos

Skirtingiems taupytojų intere 
sams yra ir skirtingos taupomo
sios sąskaitos. Plačiausiai var
tojamos yra vad. “optional” ir 
“investment” sąskaitos, kurias 
rasime beveik kiekvienoje bend
rovėje.

“’Optiona’l” s-ta yra pati pa
togiausia ir lanksčiausia sąskai
tos rūšis. Jos savininkas nėra 
suvaržytas jokiais reikalavimais 
nei įnašų dydžio, nei jų regula- 
rumo, nei išėmimų iš sąskaitos 
atžvilgiais. Dividendai periodiš-

skaitos bendrovėms neapsimo
ka, nes jos negali šitaip surink
tų lėšų pelningai investuoti. Bet 
bendrovės jas mielai siūlo, siek
damos patarnauti žmonėms ir 
skatinti juose taupymo idėją. 

Sąskaitų nuosavybės formos

Pagal tai, kas turi teisę į san
taupas, naujasis Illinois taupy
mo ir skolinimo bendrovių ak
tas numato 5 pagrindines są
skaitų formas.

Individualinė sąskaita — as
muo atidaro sąskaitą savo pa- į 
ties vardu ir tik jis vienas turi 
teisę į savo santaupas. Jam mi-

“Trust” s-ta — kuri atidaro
ma globėjo vardu, bet kito ak
mens, dažnai mažamečių va’kų 
ar globotinių, naudai. Kiex vie
nas asmuo ir be teismo proce
dūros gali sukurti teisišką

Tarptautinis muzikos 
kongresas

Austrijoje šią vasarą įvyko 
Tarptautinis Muzikos kongre- 
sas. Jame programinę kalbą pa
sakė prof. dr. Erich Schenke. Iš

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D81 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1785 nuo 2 iki 9 vai.

kasdien išskyrus trečiad. Ir

Res. tel. GRovehl.l 6-5603

kai pridedami prie balanso, ir rus, tokios santaupos pereina jo
savininkas gali juos palikti są
skaitoje arba išimti. Tokia są
skaita atitinka daugumos žmo
nių taupymo įpročius — taupyti 
be varžomo regularumo ir nau
doti santaupas pagal reikalą.

Į “investment” tipo s-tą, ki-

įpėdiniams, kaip ir kitoks jo pa 
liktas turtas.

“Tenancy in common” s-ta —
kai du ar keli asmenys atidaro 
bendrą sąskaitą susitarę, kad, 
vienam jų mirus, jo dalis ati
teks jo įpėdiniams. Pinigai :š-

“trust”, pasirašydamas vad. “de viso kongrese buvo skaityta 
claration of trust”, kuris yra daugiau kaip 140 referatų; re-
prijungtas prie parašų kortelės. 
Globėjas turi teisę laisvai dispo-

ferentai buvo iš 25 tautų. Posė
džiai vyko pasiskirsčius į 24

J}

taip dar vadinamą “pilnai sumo- imami tik pagal visų parašus, o' 
ketų įnašų” sąskaita, pinigai pa į vieno kurio mirties atveju pini-j 
dedami apvaliomis sumomis gų išėmimas sustjabdomas, iki 
(po 100, 200, 1,000 ir t.t. dol.). mirusiojo turtui tvarkyti bus 
Dividendai yra išmokami čekiais ! paskirtas administratorius ai 
taip, kad balansas sąskaitoje' egzekutorius.
pasilieka tas pats. Ši sąskaita “Joint tenancy” s-ta — du ai 
pritaikyta tiems, kurie suintė’- 'daugiau asmenų susitaria, kadį, 
resuoti savo pinigų investavimu. \ po vieno jų mirties jo dalis per- Į

Kaikurios bendrovės turi vad.' eis kitiems gyviesiems savinin-l 
“prepaid” ir “installment” są- kams, ir mirusiojo* įpėdiniai ne-1 
skaitąs. “Prepaid” s-tos savi-, turės jokios teisės į jo santau- 
ninkas palieka bendrovėje tam pas. Iš šitokios sąskaitos pini-

Parduodama
- PUIKI TIKRŲ VILNŲ 

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 

VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

Reguliari $7.50 vertė vilnonė - v
eilutėms medžiaga tiks3.ss už jardą

PLIKI RINKKINfi IMFORTUO 
TA VILNONE MEDŽIAGA 
EILUTĖMS

$4.95 jardas

VILNONE PALTAMS 
MEDŽIAGA vertės nuo 
$7.95 iki $9.50, dabar

SUTAUPYSITE IKI 50% pirk

dami medžiagas; (užuolaidoms 

ir baldų apdengimui.

$4'95 už jardą
VERTINGOS NEMOKAMOS 

DOVANOS UŽ KIEKVIENĄ 

PIRKINI.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenus 
(Kampas 4,7-tos Ir Damen Avė.) 
VaL kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

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

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: WAlbrook 5-3048

rel. ofiso HE. 4-6849. res. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•317 South Weiter> Aveaas 
Chicago 20, III. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas RF.puhUu 7 -4000 

Rezidencija: GRovefaUl 6-8161

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir ( hlrnrgč)

B.CDIKIŲ IK VAIKU
SPECIALISTĄ

T1M South Western AvenM
(MEDICAL HliLDlNG)

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto iki 8 vai. poi et.

Oflce tel. RE. 1-1(68 
Res. tel. U'Albrook 6-S70B

TeL ofiso TA. 7-6557, res. RE. 7-4066

DR. FRANK C. KWINN
(K.V1EC1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 Vest <7th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
va). Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80 
Uždara treč. visa diena ir šeštad. vak.

Tel. ofiso PRospect 6-2240
1’Ko.spcct 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BPEO. CHIRURGIJOS LIGOS
6700 S. UimhI Street ,

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

DR. JULIJA MONSTAVICIUS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1053 VV. 103 St., Bevcrly H11U 
Vai : kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

; išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
j Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — l’UUnias 6-6766 
Buto — BEverly 8-3046

Ofiso HEmlock 4-5816 
Rez. HEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IB VIDAUS LiGOii 

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

Priima pagal susitarimą

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK. CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrginia 7-OO36

Rezidencijos tel. BE veri y 8-8344

tikro dydžio pradinį įnašą, prie 
kurio periodiškai prirašomi di
videndai tol, kol balansas pasie
kia sutartą sumą, paprastai iš
reikštą lygiais šimtais (100, 200 
dolerių). Tada santaupos gali; 
būti išimtos arba perkeltos į1 
“investment” sąskaitą. Svar- ’ 
blausias “installment s-tos bruo

Išrinkite RICHARD STENGEL 
U. S. Senatorium!
Jisai yra už jus!

(Sk.)

gus gali išimti paprastai kiek
vienas. kurio vardas, ir parašas 
yra ant parašų Kortelės.

Ši sąskaitos nuosavybės for
ma yra plačiausiai naudojama, 
nes ji tinka kiekvienai stiuaci- 
jai, kai yra pakankamai pasiti
kėjimo t3rp sąskaitą atidaran
čiųjų. Bet Illinois įstatymas at
eina į pagalbą ir atvejais, kai 
tokio pasitikėjimo stinga: gali
ma susitarti, kad. tik vienas ku
ris asmuo, daugiausia pinigų de
ponuojąs, turės h'isę, kol jisl1^.

MŪSŲ KLIENTAMS NEMOKAMAI AIKŠTELĖS AUTOMOBI
LIAMS PASTATYTI. KRAUTUVĖ PATOGI - Vėdinama ir erdvi

HELFAND’S TEXTILE 
FA BRI C S

1210 So. Union Avė. Telefonai: MOnree 6-1210 
SEeley 3-8806

Krautuvė yra atidaryta kasdien, įskaitant ir sekmadienius, nuo 
9:30 ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais uždaryta

Chicago Savings and Loan Association naujai 

statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti ) 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 

Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 

pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben> 

drevėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 

pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 

valdžios. Viso# bendrovės, turinčios šitokias ap

draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 

valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 

vienodai reikalaujamų samų atsargas, bet dsa- 

gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai, visada Išmokėjo Ir Išmoka aukštesnius dividendui 
ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savings nuo pat savo Įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 32 metus, visada išmokėdavo taupytojams visas taupy

mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai ( hirago Savings yra vieua iš nedidelio skai* 

čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iŠkeičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito» V . '
kias pinigines operacijas.

Chicago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $1X,(M)O,O<M>. 

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

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

CURRENTLY — A U KABIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENT V SKYRIAUS.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St,
Oliso tcl. lt 1.1 iltine 5-4410 

Rezid. telef. GRovehill 6-0017 
valandos: 1—8 p. in. 6—8 p. m.

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

Ofiso tel. GLiffsIde 4-2806
Rezidencijos: LAfayette 3-1170

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 VVent 47th Street
(Kampas 47th Ir Henultage) 

Val.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 
Beštad. nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. sek.

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

(Civlc Opera House, kamb. 868) 
Vai. kaad. 12—4 

Tcl. CEntral 0-2204 
6002 West lbth Str., Cicero 

Vai. kasd. 6—8, šeštad. 1—8 
Tel. TOwnhall 3-0050 

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

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
8PEO. MOTERŲ LIGOS 

Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel. l’Rospect 8-1223 arba WE 6-5677 

I Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antra 
Trečiad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. U 

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. WIiippie Street
(Arti Archer Avė.)

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

LAfayette 3-1010 
Nainį; — CEdarcrest 3-7 786

DR. ALBINA PRUNSKiS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

Kasdien 8—7 vai. vak. • šeštad nuo 
1—5 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartiną 
Ofiso tel VIctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. RepubUo 7-8818.

Tel. ofiso VI 7-0600, rez. RE 7-G867 I

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

4055 Archer Avė. i,
Kampas Archer ir Califorula Avė. 

VAU : 2—4 Ir 6—8 v. p. p, 
fefcbt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

Ofiso tUef. YArds 7-1166
■enidencijos — STewart 3-4621

DR. I. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
'kampas Halsted Ir So-ta gatvl) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2625
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenne

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

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

Trečiadieniais, šeštadieniais lz 
sekmadieniais uždaryta 

Tel. ofiso: DAnube 6-1138

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street 
Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak.

Šeštadieniais 1—4 v p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-0400
Rezid. PRospect 6-0406

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaške vičlūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURG1 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-8 vai. 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečladlenisda 
ir kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS PR CHIRURGAI 

1407 So. 49tb Ct., Cicere 
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 6-8 vai 

vak. šeštadieniais 16-A 
Trečiad. uždaryta 

Ofiso Ir buto tel. OLymplo 1-1831

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS),

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
, Marąuette Medical Center
' 6132 So. Kedzie Avenue

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telef. BEpublio 7-2200
BPECr. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
2745 West 69th Street 

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

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

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

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

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

Tel. ofiso PR. 6-8838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS V

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Wmt 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:30 
Iki 9 vai. Trečiad. ir jšešt. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALIST1

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

susitarimu išskyrus trečiadienius
2422 VVest Marųuette Rd.

/ Teietoria* REliance 5-(811

DR. WALTER 1. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3025 West 59th Street 

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

T«L ofiso Ir buto OLymplo 2-4160
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
4938 W. 15th St.. Cicero

Kasdien 1—3 v. ir 6—8 v. vakare.
Išskyrus trečiadienius

Batas 1520 Ko. 40tb Avė. 
ąsštadlentais 13 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-32 10, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:8t v.

Remkite dien. Draugą!

Tel. ofiso VTctory 2-1681
Rez. VIctory 0-0740

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

$02 West Slst Street
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių J 

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

Tel. ofiso YA 7-4787, rea. PB 6-10SO

DR. STRIKGL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 8. Ashland Avė. (kamb. 811)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutartj. 

Jeigu neatsilieps vlršmlnėtl telefonai 
šaukite Mlduay 8-0001 /

f P. ŠILEIKIS, 0. P. '
Orthopedas - Protezista.

A pa ratai-Protezai, Med. ban-! 
dažai. Spec. pagalba kojom

(Arch Supports) Ir t.t. i
Vai.: 9-4 Ir 6-8 šeštadieniais 9-1. I 

ORTHOPEDUOS TECHNIKOS LAB j 
2860 W. n.tril Kt. Chicago 20. III 

Tel PRoHIM-et (I-5OH4

Tcl. ofiso PR. 6-64-16, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tročiad. ir šeštad. pagal sutartj

Tel. ofiso CA 6-0257, res. PR 6-6361

DR, P. Z. ZALATORIS
1821 So. Baloted Street

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6666 
Bczkl. 6000 3. Arteslan Avė.

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; 6—9 V. t,

DR. G. SERNER
LTETUVIS AKIŲ GYDYTOJA* 

▼Iri 26 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1820 
Pritaiko aklnloa 
Kreivas akla 

tttalae.
Ofisas Ir akinių dlrbtuvš 
756 West S5th Street 

Vai nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tre* 
čiad nuo 10-12, penktadieni lt-1 ta 
šeštadieniais 10-2 vai popiet.

Skelbti# “DRAUGE” apsimoka, 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o ekelbimų 

kaina yra prieinama visiems.

Skelbki lės "Drauge”! Remkite dien. Draugą!

33X4 H.

DRAUGAS

THE L1THUAN1AN DAILY FRIENb 
Oakley Avė., Chicago 8, III. TeL ▼Irgtat*

Sntered aa aeoond-ClASfl Matter March 31, 1916, at Chicago, 
Under the Act of March 8, 1870.

Member of the Uathollc Press Ass'n 
Puhllahed dally, ezept 

by th,
Llthuanlaa Cathollo 
PRENUMERATA:
Chlcagoj Ir CleeroJ 
Kitur JAV Ir KassdoM 
Ušslcnyje

7-SS4I) 7-6640
Illinois ”

SUBSCRIPTION RATE6
Bundaya SR.OO per year outaide of

89.00 per year in Chlostgo i
■oelety 88 00 per year In Cnnada

Metams Poreign |U.#o per veaM.
H metų 8 A6o.

89.00 6.00 88.78
88.Š0 t 84.60 88.80

111.00 86 60 80.06

11.88 

II.** 
81 01

Redakcija straipsnius taiso savo nuošlflra Nesunaudotų straipsnių ne
saugo. juoe grųilna tik lt anksto susitarus. Redakotja ui aknlMmn ~

Skelbimų kelnes prtelunčUunoe gavus------------



t

-r h» o L G l’JUb nTPJTtAATTR MtAOGA*. <7FBCAOO. fTEMOa

130 MILIONŲ DOLERIŲ ,
Mūsų skaitytojai be abejo pastebėjo, kad šią savaitę Chi- 

eagoa lietuvių ekonominiame gyvenime svarbų vaidmenį vaidi* 
nančios bendrovės skatina visus būti taupiais. ir, žinoma, jas 
remti. Prie tų • paskatinimų ir mes prisidedame, nes tos mūsų 
bendrovės daug padeda, kad mes būtume taupūs ir tuo būdu 
užtikrintume sau geresnį rytojų.

Įdomi šių lietuviškųjų bendrovių istorija. Apie tai mus 
informuoja finansininkas Adolfas Baliūnas. Jis rašo, kad se
niausia lietuviška taupymo bendrovė Chicagoje yra District Sav- 
ings and Loan Assn., dabar vadovaujama Joseph M. Mozerio. 
Įsteigta 1897 metais ir buvo vadinama Kęstutis Building and 
Loan Assn. Lietuviškais istoriniais vardais buvo pasipuošusios 
ir kitos mūsų tautiečių įsteigtos bendrovės. John J. Kazanausko 
vadovaujama Mutual Federal Savings aund Loan Assn., antroji 
senumo atžvilgiu lietuviška taupymo bendrovė, neseniai minė
jusi 50 metų jubilėjų, pradžioje buvo vadinama Simono Daukanto 
Bldg. and Loan Assn. Didžiausia savo turtais lietuvių vadovau
jama bendrovė — Standard Federal Savings and Loan Assn. — 
originaliai buvo vadinama Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Ge
dimino Bldg. and Loan Assn. šiai bendrovei nuo jos įsteigimo 
dienos vadovauja Justin Mackevičius. Lietuvos kunigaikščių var
dus turėjo taip pat dabartinė Continental Savings and Loan 
Assn. Jos vardas buvo Vytauto Bldg. and Loan. Brighton Sav
ings and Loan buvo vadinama Gedimino Bldg. and Loan. Uni- 
versal Savings and Loan Assn seniau turėjo Lithuanian Bldg. 
and Loan vardą, o Chicago Savings and Loan Assn., kuriai va
dovauja John Pakel, buvo vadinama Chicago Lithuanian Savings 
and Loan Assn. Lietuvių, patriotiškų vardų davimas steigia
moms taupymo bendrovėms pavaizduoja anų laikų lietuvių at
eivių nuotaikas, ^ios nuotaikos ypač ryškiai pabrėžtos Augus
to Salduko vadovaujamos Midland Savings and Loan Assn. bu
vusiame pavadinime: Brolių Lietuvių Statybos ir Paskolų Ben
drovė — Brothers of Lithuania Bldg. and Loan Assn. Taip, tik
rai mūsų pirmieji ateiviai, atvykę į jiems svetimą kraštą, jau
tėsi esą broliai. Taip jie jautėsi, taip galvojo ir broliškai kūrė 
savas įmones ir įstaigas, kurios jiems turėjo tarnauti, kaip 
broliams. Nauji laikai, nauji gyvenimo reikalavimai privertė 
daugelį bendrovių pakeisti savo pavadinimus, prisitaikant prie 
dienos sąlygų. Tačiau pirmųjų ateivių dvasia neturi jose iš
blėsti. Malonu, kad tų lietuvių pastangomis įkurtų bendrovių 
vadovybėse tebėra senieji lietuviai ateiviai ar jų vaikai. Tų 
bendrovių direktorių daugumą sudaro lietuviai. Chicagoje veikia
lietuvių taupymo bendrovių lyga (Lithuanian Savings and Loan 
League), kurios ilgamečio sekretoriaus Juozo P. Varkalos pa
stangomis palaikoma taupymo bendrovių idėja lietuviškoje vi
suomenėje.

Mūsų bendraadrbis p. A. Baliūnas toliau sako, kad 1955 — 
1956 metais paskelbti vienuolikos Chicagos ribose veikiančių 
lietuviškų taupymo ir skolinimo bendrovių balansai rodo, kad jų 
bendras turtas sudaro $130,896,118. Tai rekordinis skaičius. 
Prieš penkerius metus tų benrovių turtas sudarė tik $65,- 
498,904. Tuo būdu per tą palyginti trumpą laiką bendrovių tur
tas padidėjo dvigubai. Tuo tenka džiaugtis, nes tai parodo jų 
vedėjų sugebėjimus tvarkyti milionines finansines institucijas.

TERORISTŲ KOMANDOS NARYS

Egiptas tini sudaręs komandą, kurios nariai vykdo uždavinius, is 
kurių gyvam išeiti beveik neįmanoma, eiti toks vienas narys Izraelio
paimtas sužeistas. Kiti trės žuvo. (IXS)———

TEISE, ĮVYKIAI, LOGIKA
P. ŽKKl'S, Boston. Mass.

Žmonijos ir tautų tarpusavio kuris yra tavo artimo, tai visos

Sovietų Rusija šiandien yra NESUSIPRATIMAS DĖL INVOKACITOS 
pati didžiausia imperialistinė

ST. ALšftNAS, Cleveland, Chiokolonialin? valstybė, kuri dėl ki 

tų aklumo, noro gerai gyventi 

ir neturėjimo užuojautos ir žmo 

niškumo, kuri ros šimtmečiais 

jie patvs praktikavo, savo bru

talia jėg.i ir sukta politika pa

vergė j u virš šimto milionų 

kultūringų Europos žmonių. Gi

Iš kun.
“Dar dėl 
(Draugas Nr. 218) paaiškėjo, 
kad mano str. “Didieji maldi
ninkai” buvo jo (atrodo, ir Dir-

K. Ruibio straipsnio “savotiška mintis”, bet stačiai 

maldos ir politikos" nesąmonė, nns pati malda nė

ra joks aspektas. Kun. K. R. vie 

toje maldos ir politikos “klausi

mo” norėtų matyti žodį “pro-

vos) suprastas kitaip negu aš.blema". Bet gal jis galėtų pa
de, kurie turėjo jėgos ir galios,! norejau’ Todėl manau- kad PrieĮ aiškinti, koks šiuo atveju tarp 
bet kurie praeityje patys panie-l str. dar reikalingi keliĮ tų dviejų žodžių skirtumas pras

paaiškinimai.

Gynimosi pastabos

santykiai yra tvarkomi įstaty
mais, teise. Net ir primityvio
se tautose, kur rašytų įstatymų 
nėra, yra nerašyti — papročių 
įstatymai ir papročių teisė, ku
riais ir vadovaujamasi. Veik vi
sos valstybės turi savo rašytas 
konstitucijas, kurios yra pagrin 
diniu valstybės įstatymu. Tiesa, 
Anglija neturi savo rašytos kon 
stitucijos, bet pas juos papro
čiai ir tradicijos tautoje turi 
taip giliai įleidę šaknis, kurie 
ir atstoja jiems rašytą konsti
tuciją. Net ir pats Dievas žmoni 
jai yra išleidęs konstituciją — 
Dešimt Dievo įsakymų. Many
čiau, kad tai yra pati gražiau
sia ir tobuliausia konstitucija, 

i kokios žmogus nebūtų pajėgęs 
sukurti. Jeigu žmonės laikytų
si jos dėsnių: Gerbk savo tėvą 
ir motiną, nežudyk, nepaleistu
vauk, negeisk savo artimo mote 
ries, negeisk nei vieno daikto,

Kolonializmas ISfcnfoJiS^^trdu
Ligšiol buvo taip: nežiūrint, 

kas ir kiek apie kolonializmą pa 
kalbėdavo, tai vis daugiausia 
būdavo kalbama apie vadinamą 
“baltąjį” kolonializmą. Apie 
raudonąjį kolonializmą, deja, 
niekas nedrįsdavo pakalbėti ir 
jį pavadinti tikruoju vardu. Ta
čiau šiuo metu jau pradedama 
apie tai drąsiau kalbėti. Žiūrė
kime, beveik tuo pačiu metu, ka 
da Dulles treptelėjo ant anglų 
ir prancūzų nuospaudų, JAV In 
formacinė Agentūra, kuri yra 
Valstybės Departamento žinio
je, aiškiai pasisakė apie daug 
didesnės priespaudos kolonializ
mą, praktikuojamą Sovietų Są
jungos ir raudonosios Kinijos. 
JAV yra nusistačiusios apie tai

kojo liūdo uodegos, o Chrušče- 
vas, Bulganinas, ŠępiĮovas ir 
Co. tam timptelėjimui pritarė, 
tuomet Anglija, o taip pat ir 
kaikurios ištikimosios domini
jos, kaip Kanada, nejuokais pra 
šneko ir apie raudonųjų kolo
nializmą. Mes, lietuviai, be abe
jo tuo tik džiaugiamės, kada 
daiktai pradedami vadinti tik
raisiais vardais.

Štai neseniai Toronto “The 
Globė and Mail” atspausdino 
vedamąjį, kuriame gana aiškio
mis spalvomis piešiamas ir rau
donųjų kolonializmas. Vedama
jame tarp kitko sakoma, jog 
Sovietų Rusijos kolonijos be a- 
bejo norėtų išsilaisvinti pačios, 
tačiau sovietinė kariuomenė

riasi nuo vienas kito, kaip ig- 
nis nuo Vandens. Britai savo 
kolonijas užvaldė tuomet, kai 
jose gyveno visiškai atsilikę 
žmonės. Jie tuos žmones pakė
lė augštyn, sumodernino ir pa
ruošė nepriklausomam gyveni
mui. Gi sovietai, užimdami Ry
tų Europą, užėmė modernias 
valstybes, turėjusias nepriklau
somybes ir galėjusias bei dabar 
galinčias gyventi visiškai nepri
klausomą gyvenimą. Sovietai 
savo kolonijų gyvenimą nusmuk 
dė, o britai — priešingai — pa
kėlė, Taigi gera, kada paveiks
las pradedamas piešti reikia
momis spalvomis. Pr. Alsėnas

ELĖ MAZALAITĖ

išleisti du išsamius raportus. A- kiekviename krašte ,aikoma 
pie komunistų ekspansiją Azijoj 
ir Afrikoj detališkas praneši-.
mas jau išleistas, o apie raudo
nųjų ekspansyvumą Europoj ir 
Lotynų Amerikoj leidinys dar 
ruošiamas.

Pagal pirmąjį leidinį, Maskva 
ir Peipingas esą dvi plačiausiai 
išvysčiusios kitų kraštų koloni
jinę kontrolę vietovės. Nuo 1939 
metų tos dvi raudonųjų imperi
jos vienokiu ar kįtokiu keliu 
yra pavergusios daugiau 138,- 
000,000 žmonių, gyvenančių 
tarp Lhasa ir Berlyno...

Prašneko ir kiti

Kol niekas nemindė britiška
jam liūtui uodegos, tol ir kana- 
diškoji spaudą buvo “pakajin- 
ga” apie raudonąjį kolonializ
mą. Tačiau dabar, kada Nasse- 
ris gerai timptelėjo už britiš-

Nuoširdžiam sugebėjimui .... 
Išrinkite RICHARD STENGEL 
U. S. Senatorium 1
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visiškoje parengtyje ir neleidžia 
niekam apie laisvę nė pagalvoti.

Britų kolonijos esą visos gali 
turėti ir turi viltį, kad joms bus 
duota nepriklausomybė taip grei 
tai, kaip greitai jos nepriklau
somam gyvenimui pasiruoš. Po 
II Pasaulinio karo pabaigos ne
priklausomybė jau buvusi duo
ta Indijai, Pakistanui, Ceilonui, 
kurie pasirinko kelią ir toliau 
pasilikti Britų Commonwealtho 
šeimoj, ir Burmai, kuri panorė
jo iš tos šeimos pasitraukti. Gi 
visi tie kraštai sudaro daugiau 
negu 450,000,000 gyventojų. Ke 
turios kitos britų dominuojamos 
sritys — Nigeria, Aukso Kran
tas ir Malajų bei Karaibų fede
racijos — esančios pakeliui į 
nepriklausomybę. Kada tai at
sitiksią, tuomet po britiškąja 
kolonijine valdžia pasiliksią ne 
daugiau 35 mil. žmonių. Pran
cūzija iš savo pui-rfės yra davu
si nepriklausomybes dvylikai 
milionų lui.LL-"': ir marokie
čių.

Esą tie du kolonializmai ski-

mėje. Toks nesusipratimas gali 
įvykti tada, kada skaitoma tik 
antroji pastraipos pusė, o pir
moji ignoruojama.

kino teisę, tyliai praėjo pro tuos 
įvykius, lyg užuomarštin nura
šydami tuos milionus.

Logika | Kun. K. Ruibys rašo,
Lazdos antrasis galas, kurisj pagal mane esą '“malda, 

eina imperialistiškuoju keliu ir| intymus, nuoširdus santykiavi-, jOg “kiekviena (m. p.) kolekty 
tvoja^ milionus žmonių, kirto, mas su Dievu, yra grynai teo-Įvinė malda jau turi politinį as- 
per Suezą. Britų imperijos liū-i loginis, religinis aspektas” ir 
tas pajuto, kad kažkas primy- priduria jog jis “linkęs manyti, 
nė jo uodegą, o prancūzų gra- kad autorius čia kalba ne apie 
žuolei perplėštas sijonas. Ir dė-Į maldos, bet apie s problemos 
dė Šamas išgirdo tos lazdos “malda ir politika” aspektą”.

kad
kaip Jis suprato, kad aš teigiu,

žmonijos nelaimės, kurios yra 
atkuriamos pačio žmogaus, iš
nyktų. Deja, konstitucijos yra 
plėšomos ir keičiamos, o įstaty
mai ir teisė yra mindžiojami ir 
niekinami.

Dailininko teptukas užrišo a- 
kis teisingumo deivei Temidai, 
norėdamas parodyti, kad ji nie-

smūgį. Kilo baisus triukšmas, 
jieškojimas teisės ir teisingu
mo, nes tai buvo paliesti savi 
marškiniai. Kai virš šimto milio 
nų Europos žmonių šaukia nuo 
kančios ir skausmo, kai jie liko 
sovietų beverčiais vergais, bi
jomasi jų skundą parodyti Jung 
tinėms Tautoms, bet kai palie
čiamas menkas savos stiklinės 
vandens lašas, tai šaukiama, 
kad nesiskaitoma su teise, kad 
sukeliamas karo pavojus ir 
pan. Nebekalkime apie teisę ir 
žmoniškumą, bet paklauskime, 
kur yra logika?

A R ŽINOTE —
kad galite įsigyti:

Radiją .................................... nuo
Televiziją .............................. nuo

912.50
$89.00

Gerb. oponentas visai teisingai 
yra “linkęs manyti”, nes aš tei
giau, kad “labai dažnai maldos 
ir poliškos klausimas yra pa
statomas vienų sąmoningai, kitų 
be blogos valios, netinkamai”... 
Man atrodytų, kad jis (t. y. tas 
klausimas, o ne ji — malda) 
turi du aspektus, t. y. teologinį 
ir politinį. Vadinasi, teologinį 
to klausimo aspektą charakteri
zuoja: “1. Malda, kaip individo 
intymus santykiavimas su Die
vu (nežiūrint ar tai liestų visuo
meninius, tautinius dalykus, ar 
ne)” ir politinį — “2. Malda, 
kaip žmonių kolektyvo nusitei
kimų demonstracija (organiza
cijų vėliavų šventinimai, susirin 
kimų invokacijos ir t.t.)”. Sa
kyti, kaip gerb. oponentas man 
prikiša, kad “malda... yra as
pektas” ne tik kaip jis sako yra

pektą" ir primena “kultūrines 
ir profesines organizacijas, ne
turinčias nieko bendro su poli
tika”. Man atrodo, kad tokiai 
interpretacijai, nebuvo pagrin
do, nes mano str. telietė tik mal 
dos ir politikos, bet ne individu
alinės — privačios ir kolekty
vinės — viešos maldos klausi
mą kaip tokį. Mano nagrinėja
ma problema turi tuos du ele
mentus: malda ir politika; vadi
nasi, to kas “neturi nieko ben
dro su politika”, kur nėra politi
nio elemento aš neliečiau ir, ži
noma, nemanau, kad Šv. Vardo 
draugijos ar Tretininkų susirin 
kimų malda turėtų “politinį as
pektą”. Jei apie juos būčiau kai 
bėjęs, tai būtų buvę šalia mano 
temos rėmų.

Charakterizuodamas maldos 
ir politikos klausimo politinį as
pektą, vartojau išsireiškimą: 
“malda, kaip žmonių kolektyvo 
nusiteikimų demonstracija”.

(Nukelta į 4 pšl.»
ko kito nematydama, jaus tik Į Fonografą ........................ nuo 917.50
svarstyklių svorį. Deja, ji liko 
akla ir nemato, ką daro su jos 
teise žemės valdovas žmogus, 
kuris viską sveria jėgos pagalba 
savo interesų vedamas.

Įvykiai
- Kaip žmonija gyva, įvykiai 
kūrė istoriją, įvykiai ir jėga ra- 

■ šė įstatymus ir primetė savo tei
sę silpniesiems. Tik pažvelkime 
į anglus, kurie savo interesų ve
dami buvo sukūrę didžiausią pa 
šaulio imperiją, kurioje nieka
dos saulė nenusileido. Kiek jie 
nešė skriaudos ir neteisybės nie 
ku nekaltiems, bet labiau atsi- 
likusiems ir silpnesniems žmo
nėms. Būrai, kurie iki paskuti
nio kraujo lašo gynė savo nuo
savybę, savo teisę, buvo skerdy 
nėmis jėgos nugalėti. Pasižiūrė
kime į visus kitus kraštus, ku
rių teisės buvo pamintos, ku
riems buvo primesta vergija. Vi 
si tie, kurie pamynė svetimas 
teises, pamiršo Dievo įsakymus 
ir net paneigė pagrindinę žmo
gaus prigimties teisę, kurie ko
lonijomis kūrė savo imperijas, 
kurie išnaudojimais ir vergų 
darbu krovė sau turtus,* nema
tė ir neužjautė skriaudžiamojo, 
nesigailėjo ir negirdėjo jo skun 
do ir šauksmo.

JONAS GRADiNSKASVokišką radiją .....................nuo $55.00
Hi-Fi fonografą .................. nuo $79.00
Dulkiasiurbli ....................... nuo $45.00
F.lektr. skutimosi mašinėlę — $14.95 
F.lektr. laikrodi (žadint.) nuo $3.93
TV anteną .................................nuo $2.50
ir daug kitų elekt. reikmenų už že
mas kainas.

Viskas garantuojama
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Csates- servicej VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.

Tik #140.00 už 21 colio 1957 m(CT(>LXrnte’e
J. G. TELEVISI'ON OOMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998 

Spalvota TV, radijas, patefonai, vokiški aparatai
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PJŪTIES METAS
ROMANAS

93 tęsinys
Kada atsitiesė atsigavęs, varvėdamas, jis pa

matė Olgą apsivalksčiusią savo gražiaisiais kaili
niais, augštais batais ir tarė:

— Ar tu dabar grįžai?
— Tu girtas, — paniekinančiai sako ji, — ne

atsimeni, kad tave įleidau šį rytą auštant? Sku
bėk, mūsų laukia!

— Mūsų? — Jį ėmė juokas, — kas tau sakė, 
kad mūsų? Ne tavo reikalas, gali nusirengti ir šil
dytis prie pečiaus.

— Aš važiuosiu, — sušuko ji, — aš važiuosiu! 
Taiu vėl bus, kaip aną kartą, kai vienas — tavęs 
negalima paleisti.

Jis rengėsi, jis atsiminė viską: tai ji buvo įga
vusi valios, kad jis sekundei nusižemino ir papra
šė pavaduoti? Mažas šeimyniškas šantažas. Jis 
nesiginčiju, jis rengėsi vis užgaišdamas — prisilai
kyti galvą, ir kada baigė, atsistojo prie durų ir at
sisuko į. Olgą:

— Aš tau sakiau, kad tu nevažiuosi, — tarė 
paprastai, bet ji krūptelėjo: dabar ji žino, kad be- 
reikalo bartųsi ar prašytų — ji nedaug kartų gir
dėjo jį taip kalbant, tačiau pašino svorį. Ir ji juto,

Sav. lnž. A. 8KMENAS 
3321 S. Halsted — OUffaide 4-5883

esoa
Vytauto Augustino

Lietuvos Vaizdų Albumas

L I ET UVA
yra geriausia dovana visokiomia 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtą.

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana 

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti: 
Kaina 6 doL

ATEITIES administracijoj 
916 Willoughby Avė.

- BROOKLYN 21, N. T.

kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Ud 
$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipldtėo:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

kad jos akis užplūsta ašaros, toks bejėgiškumas ir 
niršulys ją spaudė — ji žiūrėjo pro langą, kaip jis 
sėdo į mašiną, ji žiūrėjo ir traukė nosį ašarodama. 
Jis pažvelgė į langą ir regėjo — jis pažino jos nuo
taiką, kaip ji jo ramų grasinimą. — Jam patiko, 
kad taip baigėsi — jis net šyptelėjo, tiktai nuo to 
labiau suvėrę galvą. Jis nemanė, kad tiek galima 
kęsti nuo tokių niekų, kaip pagirios — tai turėjo 
išsisklaidyti, tačiau tai augo. Ir dabar — antrą kar
tą mušė jo smegenis varpas.

Jis sugniaužė papirosą ir atsirėmė kakta į 
šventoriaus vartų geležį, bet ji degė uždegdama ir 
tą šaltą atramą. Jeigu jis nueitų į kleboniją? Moti
na surastų ką nors — gal jis kiek prigultų ir ji už
dėtų šaltą kompresą — ledinio vandens su actu. 
Bet jis neis £en — žinojo.

Nauja nešmenė dunksterėję į sunkvežimį, jis 
atvėrė akis — drobės kraštas atsiknojo, jis pamatė 
tamsų, žvynuotą daiktą paveiksle — jis pažino sli
bino uodegą, po šventojo Mykolo jietimi. Jis norėjo 
susijuokė, bet nepravėrė nė lūpų. Jis slstabdė vy
rą ir pasakė:

— Ar ne laikas jums užkąsti ir pailsėti. Ne
ilgam. Ir prižiūrėkit, kad nieka3 nelįstų prie ve
žimų. ’L $ f

Jis nuėjo į vaistinę. Jis nesutiko nė vieno pake
liui — kartą buvo prasidarę durys kažinkame toli, 
ir tuojau užsitrenkė, tai jį nuteikė geriau; juk jie 
turi baisiai neapkęsti jo, jeigu taip daro. Juk gali
ma pasigirti, kad tas žmonių slapstymosi, ta tyla 
pavojingesnė už viešą maištą — jis išdrįso atlikti 
didelį žygį.

Jis atidarė vaistinės duris — gal jo nematė 
ateinant, kad jis ten rado žmogų? Patį senį vaisti
ninką, nuplikusį nuo neatmenamų laikų, ir labai il
gais ūsais, — Mykolas atsiminė: maži jie stebėjosi 
kodėl taip: ar vaistų kvapas kibo į galvą ir jos 
plaukus ištempė per panosį? — Kad aš būčiau ma
žas! — staiga užsidegė jis, ir suskaudo kažinkur ki
ču r, ne tiktai galvoje.

— Laba diena, — pasakė jis ir vaistininkas ne- 
atsveikino — jis stovėjo toje pačioje vietoje, kaip 
buvo įėjusio užkluptas — jis žiūrėjo per akinių kraš
tą, bet ne į žmogų — už jo.

— Duokit ko nors nuo galvos skaudėjimo, — 
tarė Mykolas Vibrys. — Velnias nematė tavo ne
mandagumo — tarė savyje vaistininkui, — bet kur 
kitur nebuvo pagalbos. — Tačiau senis nejudėjo ir 
Vibrys pasakė reikalaujamai: — Girdi? Gal su mi
licija ateina nešini receptus — jam buvo nejauku 
kalbėti taip, ir sunku, kiekvienas piktesnis žodis 
traukė dar didesnes pastangas negu ramus, bet kas 
jam galėjo padėti? Jis buvo pasiryžęs nutverti senį 
vaistininką už apykaklės, jeigu neužteks kalbos.

Vaistininkas visu kūnu pasisuko į lentynas, jis 
jiešJcojo akimis ir pirštais, paskui grįžo prie svar
styklių ir pradėjo maišyti miltelius.

— Argi neturit paprasčiausio asperino? — ta
rė Vibrys, bet vaistininkas toliau darė mišinį, supil
stė jį į įtris popieriukus, suvynioj > ir padėjo ties 
ateiviu.

— Kiek? — tarė Vibrys ir vaistininkas nusi
suko, jis pasitraukė labai pamažėle, ir išslinko pr> 
duris į vidurines patalpas.

(Bu dMgUn) a
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KANARĖLĖ
KOSTO OSTRAUSKO 3-jų veiksmų drama ŠEŠTADIENĮ, 8 VALANDĄ V AK. 

ir kartojama SPALIO MĖN. 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, 1343 So. 49th Avė.

bus pirmą kartą vaidinama

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

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

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

Administruoja J. A. V. Lietuvių Bendruome
nės Chicagos Apygardos Valdyba.

Dėl invokacijos

(Atkelta iš J pusi.)
Kun. K. Raibiui žodis “nusitei
kimų”, atrodo sukėlė neaišku
mų. Jam būtų buvę aiškiau, jei 
būčiau, pagal jį, vartojęs “tikė
jimo (m. p.) demonstracija”. 
Tada būtų buvus vieša mald3... 
viešas tikėjimo išpaž nimas, ir 
1 aip toks, vienas augščiausių 
religinio kulto (m. p.) veiks
mų”.

Visų pirma reiktų susitarti 
dėl “tikėjimo” sąvokos turinio. 
Ar tai yra tik tikėjimas į Die
vą aplamai, bendras visoms re
ligijoms, ar tas “tikėjimas” su
prantamas griežtai konfesine 
prasme. Norėčiau manyti, kad 
kun. K. R., kalbėdamas apie 
“religinį kultą”, pastaraja pras 
me tą sąvoką ir vartoja. Tada, 
jei vietoje žodžio “nusiteikimų” 
vartočiau “tikėjimo demonstra
cija” būtų nebelogiška kalbėti 
apie 'politinį klausimo aspektą, 
nes jo nebebūtų, o būtų tas

JIEŠKO DARBININKŲ BALSŲ problemos tik atšvaita, maža da
lėlė. Vadinasi, jeigu yra tokia 
politinė problema kaip religijos 
ir politikos santykiai, jeigu į tą 
problemą įeina invokacijų klau
simas, nuosekliai tad, ir “mal
dos ir politikos” klausimo politi
nis aspektas.

Pirmame savo strapsnyje ne
turėjau didelės intencijos tiek 
pačią maldos ir politikos pro
blemą iškelti, suaktualinti, kiek, 
ią padalydamas į. du aspektus, 
šitokį klausimo pastatymą no
rėjau panaudoti kaip metodą 
mūsų spaudoj iškilusiam Wa- 
shingtono Sąskrydy invokacijos 
klausimui spręsti. Čia ir kėliau 
Dirvos tautininkams, liberali
niam tautininkų sparnui, kurių 
kontrolėj Tautinė Sąjunga yra, 
klausimą — ar jų šiandieniniai

• Į nusiteikimai atitinka pirmame
laws), (CDUCE Press Release religijai, priešiška katalikiška- i s^r- išdėstytoms sąlygoms, ar 
1953, N. Y.). Čia deklaruoja- jai. arba jo-praktika nėra ža-Pie »ali “Tikėtis Bažnyčios vi- 
mas tik tikėjimas į Dievą, ku- linga Kat. jBažnyčios intere-
ris anaiptol nereiškia mūsojo sams. Kaip iš citatų sugretini-
Credo, viso Tikiu į Dievą Tė- mo matyti, : š teigiu viena, o
vą... ir t.t. Nereikia būti teoln- mano oponentas tuo pačiu klau

simu kalbėdamas teigia, jog 
jam “atrodo”, kad aš, manąs

l’iez. Eisenhower kalbasi su transporto darbininką unijos pirmininku 
Davė Berk, kuris tikino, kati darbininkai rinkimuose atiduos balsus 
už prez. Eisenhowerį. (INS)

suomeninio palankumo”. To pa
lankumo rodymo ar nerodymo 
teisę palikdamas paliestam Vys 
kupui ar Prelatui.

Ši diskusija, tai viena manpats teologinis, būtų religinis'Su. ° iš tikybos pamokų mo- 
tikėjimo aktas, nieko bendro Į kykloje jau aišku, kad toks “ti-
neturįs bent su politikavimu, i dėjimas tik į Dievą’, kurį turi . „ „ ,
“Nusiteikimų demonstracija” ; V’E<)S sektos, katalikiškom akim j parašęs; taigi, arba jis tos pas- kiausirpą toliau ryškinti, nes į 
kaip tik ir sudaro maldos ir po-1 žiūrint yra jau klaidatikystė. traipos neskaitė, arba jis mani- ,str- rfmus . teSalej° ^P11 
litikds klausimo politinio as- ’ Jei sakytume, kad invokacija mi netiki. Antruoju atveju išei- dldzi3Ja dalimi tik mano klaidin 

tų, kad. aš vieną sakau, o kitą' Sai. suprastų teigimų paaiškini-'

nemaloniausių, nes joje beveik 
diametraliai priešingai negu esu nebebuvo vietos diskutuojamą

pekto esmę. ' yra kolektyvo tokio “tikėjimo
Į demonstracija”, tai ištikrųjų bū j manau. Jeigu kun. K. R. mano 

Gerb. oponentas mane betiks-j tų klaidatikystės demonstracija, j žodžiams tikrai netiki, tai tokia 
jo prielaida, reikštų nepasitikė-lindamas iškelia įdomią proble- Tačiau tokios “klaidatikystės” 

mą: ar invokacija politiniam ko čia nėra, nes nėra čia ir “tikė- 
lektyve ištikrųjų reiškia to ko- jįmo demonstracijos”. Ogi tai 
lektyvo tikėjimo demonstraciją gaištų būti tik tada, kada tas 
ar tik palankų nusiteikimą reli- politinis kolektyvas būtų griež-

mai. Neatrodo, kad ji būtų ir 
labai pozityvi, nes‘K taip Wa 
shingtono sąskrydžio klausimas

jimą mano tiesumu ir nuoširdų- tautininkų spaudos buvo sa
mu. Čia norėčiau jį paprašyti' Jauktas, o mano pažiūrai opo- 
tos evantualios prielaidos pa-i nu°jan^i°ji pusė kaip jį tepa- 
grindą paaiškinti; ta proga gal sta.tyi.ume, mažai teprisidėjojmažai

gijos atžvilgiu aplamai, jos pai-! faj konfesinis. Be to, jei svar- geriau išryškėtų ir mž.nd''““SŪ'- Pr’e Seresnie j° ištjčškinimo. 
symą, vertinimą ir gerbimą?, bus čia būtų tik religinis mo-į sipainiojimo priežastis”. ------------- —-------  ----- 1
Negi kun. K. R. mano, kad res- mentas, tai visai nesvarbu ko-, „ ' ••vvaii-to-wiii m.n.tiTZTT""”"'
publikonų konvencijoje invoka-i kio rang0 dvasininkas invoka-1 Papildomos pastobos
ciją kalbant katalikų kunigui, ci ją kaiba. Tačįau kviečiantieji Tais savo rašiniais nenore- PERFECT0 RUG & FURNITURE 
tai reiškia kolektyvinį katalikų paprastai stengiasi kviesti gali- čiau sudaryti klaidingą įspūdį, |a622 w c CL^ARaRS Ya 7^07 
likcjimo išpažinimą, arba ate- mai augštesnio rango, didžiau- į kad maldos ir politikos, t. y. In-*** t ,n
jls rabino eilei, ten sėdintiems sį0 visuomeninio svorio dvasi-1 vokacijų politiniuose kolekty----- ------------------------- - ------------
Kolumbo Vyčiams tai reiškia „inkų. Ivuosc klauslmSs yra labai svar į-------  -----------------
jau respublikonų partijos ju- ka J bi ir didelė problema. Ištikrųjų, RAMO PROGRAMA
daizmo išpažinimą? Ar Vid. Eu- Kun; Kuibys sako’w kad . didžiosios Bažnyčios ir' Ll6t Radl° pro’frams '* Moti*
ronnc? krikšč dom mivpži-ivimn mano susipainiojimo priežastis !tal yra aiazloslo& L>aznytlOS ir WBMS 10v0 kll „Pkmadieniaia 12- ropos KriKsc. tiem. suvažiavime nrZri.lą ma - Valstybės, religijos ir politikos '*•’» vai per pietų.: net. muzikapo kat. kunigo invokaciia kai- J* a ta, Kad autorius ma* įainos, ir Magdut&s Pasaka Biznu
bant pastoriui, ten sėdintiems 1,0 jog vieša malda ne-
mūsų krik. dem. tai reiškia £a'd būti (m. p.) intymus ir 
CDUCE protestantizmo išpažini nu°širdus santykiavimas su Die 
mą? Pakvietimas ir invokacijos yu * ^abar cituoju savo str.: 
kalbėjimas nereiškia nieko dau f°^ia kolektyvo (Pagal
giau. kaip to “kolektyvo nusitei ^un- R. vieša. S. A.) malda
kimų demonstraciją, gestą, ko- Yra ^aip __ _______________
lektvvo ar or^anizaciios id^olo- ' moSaus santykiavimui su Die-I niežti ir skauda. Kad pašalinti u

• ■ • • , x • VU ar tai vra tik tam tikrrvc rii Ir skaudėjui* senų atvl-ginį prisistatymą . Be to, tai vu- ar tai Yra lik tam tikros ru | rų lr 8kaUdžiu žaiz<t*. uždekite
vra kartu ir nrneo to kolektvvn šies demonstracija, gestas, ko-! LEGULO Olntment. Jos gydymo yra kartu ir proga to koiektjvo . b.. i ypatybes palengvins‘jusu skaudeji-lektVVO ar OrSUniZa ČITOS ldeo- t. ......__________ „..l.

NUO UŽSiSENĖJUSIŲ

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ
IK ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie. kurie keDfila nuo SENŲ AT 

TIRŲ lr SKALD2IŲ 2AIZDŲ
nrntra nnneirrl5iam negali ramiai sėdėti lr naktimis j i ?ga nuosiraziam ml,,KOtl ne8 užsisenejusioe žaizdos

tam tikrai daliai, atskiriems in- Aktyvo ar organizacijos ideo-i tna ir galėsite ramiai miegoti nak- 
dividams, pasimelsti savu būdu. prisistatymas. Be abeju DU° "kaU
Kitaip sakant, iš ofiiealiosios *,u^’ a’nL ^uo atveju viskas
pusės, tai reiškia tik Augštes- tyark°j... 1 urint galvoje, kaip 
nės Galios pripažinimą ir pa- tolimesnės ano str. eigos ma-
lankumą religijoms aplamai, ^yti, kad to politinio kolektyvo____ ____ ______
tam tikros rūšies santykiavimą idc°l°gija nėra indiferentiška. u*
su bet kuria konfesija. Bažnyčia
esamomis sąlygomis tuo pasi
tenkina, nes, pagal ją, politikos 
tiesioginis uždavinys yra ben
drasis, žemiškasis gėris, suda
rąs palankias sąlygas Bažny
čiai laisvai siekti savo religinių 
ir pasaulčžiūrinių-kultūrinių tik 
alų, turint galvoje pagal krikš
čionišką doktriną tolimąjį ir 
galutinąjį politikos tikslą, šv.
Augustino žodžiais tariant: Die 
vo karalystę žemėje.

Dabar kaip aptarė krikšė. 
dem. internacionalas (CDUCE) 
savo idėjinius pagrindus? Jie 
deklaruodami “vienybę tarp 
žmogaus ir Dievo”, sako: “tai 
reiškia, kad kr. demokratai nori 
žmogų ir bendruomenę subordi
nuoti dieviškajam įstatymui ir 
laikytis (observe) Dięvo duoto, 
natūralaus įstatymo (natūrai

PIGIAI m SAUGIAI

PERKRAUSTAU

BALDUS
VIETOJE Ui Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Tunu naują didelį Hun.kveiimį 

lr apdraudas
1313 W 91at St. Chicago, EU. 

Tel. PReecott 9-2781

Šio str. tikslas ir yra ameri
koniškai tariant: to sėt the re- 
cord straight.

Ką Dievas myli, tam ir kry
želį siunčia. Graži kalba gerų 
darbų neatstoja.

Liaudies išmintis
Tik tas užsitarnauja laisvę 

ir gyvenimą, kuris kasdien dėl 
jų kovoja. Gocth'

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butę.

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $28-0C 
pas

Roosevelt Furniture

Company 
(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 

2310 West Roosevelt Itoad
Tel, SEeley 3-4711 

Nvllie Bertulis ir Feli.v Raudonis, 
savininkai

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

Nebūkite suklaidinti! Būkite už 
progrcMą!
Išrinkite KICHAltD STENGEL 
U- S. Senatorium!

<JsU-,

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

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

't

$8.25 Mureery 49-51

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
l’ord 41-53 ..........
Cliev. Ali 1937-53 
Chevrolet 51-55

.. $8.95
. ......... .......... 8.20

r.u . .. ., 9-y,) Plymouth 42-56 ........ 9.95
Chrysler 6. 42-52 .......... 9.91 Pontiac 37-54 . 8 95
Dodge 6, 42-56 ............... 9.95 Buick 37-52 ...................... ’ ’ 12.00

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

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

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

8.25 Olds, 6 cyl. 41-50

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI « VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK S TV & RADIO, INC.
3240 S«. Halslsd Si. Ctlumel 5-7252

MOVIMO

NAUJI DIDELI TROKAI~ NAUJAUSI KRAUSTYMO (RANK/A! 
IISLĮ METU PATYRIMAS-P/SUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 v/. 69S+. CHICAGO 36, ILL. Tei. U/Alk^k 5-9209

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avcnuc Tel. LA3-6719 

AUGUST SALDUKAS Prnzldat**

■luiiiniiiiiiiiii'uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinit

reikalai* kreiptis j Steponą B Link q.
Baltlc Florista, GSlių ir Dovanų Kran- «»*■»,
‘.uvę, 602 E. Broadway. So. Boston į NAMŲ 
27, Mau Tel. 80. 8-0469. Ten pat i PATAISYMUI

-------------- PRISTATOM
j v isokių Rūšių 
į MEDŽIAGĄ

Vestuvių nuotraukos ir

irpunnmo ’«»1V

augštos rūšies fotografijos 
mūsų specialybė

PRECIN PHOTO SUJOK'
(Lacorporaied) 

EDVARDAS ULIS, s»v, 
4058 Archer Averiue

talpg* paftalinp 
aležejlmą. ligos vadinamos PSORI.^
318. Taipgi pasalina perSAjimį lig” 
žadinamos aTHLETE’S FOOT, su 
stabdo džiovinimą odos lr perplySlmą 
larppirščių. Yra tinkama vartoti nuc Tplplnnae VlminiA 7-248 J IžiOatančioa, suskilusios odos dedlr- ! 1 elelOn«S

r t. t, taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus lSb8rimas nuo vysty
klų. Jl yra gera gyduoi* nuo

ii oirftlnlų odos ilgų. Le 
i <uio Olntment >ra 
Ii parduodama po 75 

st.. 41.25, lr 48.50. 
Pirkite valstlnCseChl 
eagoj lr apylinkėse— 
Vlilwaukoe, W’sc..O» 

| ry Ind.lrDetrolt, Mt- 
i :hlgan arba raly ki

re tr atsiųskite Mo- 
1 aey order I

LEGULO, Department D. 
54118 W. Eddy RL Chloro M HL

STATYBAI

r?

M O V i N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymua ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tefc Bl 7-7075 arba 
Pli 8 9812

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Pren.
3039 So. Kalsted St.

Tel. VIetory 2-1272
Vpkainavimą i. Prekių Pristatj 

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nno 

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

tllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllilllllllll'

‘ PERKRAUSTYMAI — MOVING

Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų lr 
tolimų distancijų, gaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 S. UTUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRantier 6-1882

iMiiiiiini iiii'iiiifmiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

DABAR... PASIGAMINK... DŽIAUKIS... 

ZUBRINĖ ŽOLĖ Jūsų Degtinė
Nuostabi importuota ž lė suteikia Šurnų, 
egzotinį aromatą, ir padaro tokią, kaip 
ir senajime krašte ZUBKINę. Patenkini
mą- garantuotas, arba pinigai grąžinami. 
Tik už I dolerį pakelis, kurio užtenka ke
lioms boukoms. Reikalaukite krautuvėse

7S arba užsakykite pas importui Tojus:

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

459 1 Sth Avė., Newark 3, Ncw Jersey

Pradčkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj'
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

Įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN i
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius *

I

OFISO VALANDOS:
Pirmauk, antrad.. oenktad. tr 
AaAtad. I vai. ryto Iki «:S0 p.p.

Trečlad. » ryto Iki 11 vai. 
K atvirta d. » vai. Iki I vai. vak.

NARIAI LIETUVIU TAUP. Iii SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOSa

Kiekvieno Santaupos Apdraustos iki $10,000.00 
? #

Puslfoios Duodamos Namp įgijimui 
l engvoniis Sąlygomis

X CsilCJIGO SAVIHGS A LOAN Assi.

G234 S. Wostem ftve. Chicago 36, III

MASE SAVINGS t LGAM ASSN.
1555 W t'ib St. Chicago 32, Ui

9ISTBICT SAVINGS t LOAN ASSN.
3430 So liakted Streot Chicago 8. III

ST. mttČNY"ŠAVIKCS 4 LOAN ASSN.

J 1447 S. 49th Cl.. Cicero 50. Iii.. Tel. TO 3-8131-32
UKIVf.ESAL SAVUtci A LOAN ASSN.

J SBC S. Hahted St. Chicago 8, Iii.

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą".
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Trečiadieųis. pnabo 17. 1956 DIENRAPTTS DRATma^ ^HIPAGO. ILLINOIS

DALYVAUKIME TAUPYMO SAVAITĖJE
SPALIO 14-21 DIENOMIS

į

CHARLES ZEKUS,
Sekretorius

BRIGHTON
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION

4071 Archer Avenue — 

į vakarus nuo Califomia 

Avenue

JOHN PAKEL
Prezidentas

CHICAGO
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION

6234 So. Western flve. 

GRovehill 6-7575

V. P. PIERZYNSKI,
Sekretorius-Iždininkas

CONTINENTAL
SAVINGS & LOAN

ASSOCIATION
★

4559 South Paulina Street 

Chicago 9, Illinois

Telefonas YArds 7-0145

PROKLAMACIJA 
* *

KADANGI Illinois valstijos taupymo ir skolinimo bendro

vėms yra patikėta daugiau negu trys bilijonai dolerių taupme

nų, daugiau kaip 1,800,000 taupytojų, ir sudaro visai nepriklau

soma dali finansų ir prekybos gyvenime mūsų valstijoje, ir

KADANGI paskolindami virš vieno bilijono dolerių kasmet,

šios bendrovės finansuoja daugiau negu 400,000 Illinois šeimų,
■
ir

KADANGI tie finansiniai patarnavimai išeina į naudą dar

bininkijai, statybos medžiagos prekybininkams ir daugelyje 

prekybos šakų, kas iš viso prisideda prie bendro gerbūvio pa

kėlimo, ir

KADANGI šios taupymo ir skolinimo bendrovės, per save 

organizaciją, Illinois Taupymo ir Skolinimo Lygą, remia vyk

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

čia atkreipti, dėmesį pasekmingu metu taupymo ugdyme ir įsi

gijime nuosavų namų,

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

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

TAUPYMO IR SKOLINIMO SAVAITĮ visoje Illinois valstijoje, ir 

prašau tą laikotarpį tinkamai atžymėti.

TAI PALIUDYDAMAS, aš šiuo padedu savo parašą ir pri

dedu Illinois valstybės antspaudą.

WILI,IAM G. STRATTON (parašas) 
Gubernatorius

CHARLES F. CARPENTER (parašas)

Secrctary o£ State

B. R. PIETKEWICZ
Prezidentas >

CRANE
SAVINGS 8c LOAN 

ASSOCIATION

2555 West 47th Street 

LAfayette 3-1083

3S
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NEŠVAISTYKIME PINIGŲ BEREIKALINGAI! 

Taupykime juos, Pinigai bus reikalingil

JOSEPH M. MOZERIS
Sekretorius

MIDLAND
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION

4038 Archer'Avenue 

LAfayette 3-6719

AUGUST SALDUKAS 
Prezidentas

DISTRICT
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION

3430 So. Halsted Street 

Tel. CLiffside 4-0104

ST. ANTHON Y
SAVINGS & LOAN

ASSOCIATION

1447 So. 49th Court 

Cicero 50, Illinois 

T0wnhall 3-8131
JOSEPII F. GRIBAUSKAS 

Sekretorius

UNIVERSAL
SAVINGS 8c LOAN

ASSOCIATION

1800 So. Halsted Street 

HAymarket 1-2028 T. RYPKKWICZ
Sekretorius

t
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o OflBNTtAsnS DftAttČAS, CHTČAČ-O, ILLINOfS

Nekalbėki apie žmogų nieko 
blogo, jeigu tikrai nežinai; o 
jeigu tikrai žinai, tai dar pirma 
savęs pas> ’.auski: o dėlko aš 
tai turėčiau pasakoti?

— V. Murr

UAKKY-OUT 
įsteigtu prieš S metus 
Geriausias pasiūlymas.

South Wesi. miesto dalyje 
Telel’onnokite po 4:00 p. iii.

RE 7-9117

Dvigubai sugeba! Pusiau kalba! 
Išrinkite KICIIARD STENGEI. 
U. S. Senatorium!

(Sic.)

We Speclalize in Oil and Gan 
Conversions

VYILI.LAMS HEATING 
and FUEL OIL 

3789 So. Archer Avė.
LA 3-9588

- Also Furnac-e Installation -

. PAJIESKOJIMAI ,
Albinas Miškinis, kilimo iš Ka- ___
niūkų kaimo, Užpalių valsč., Ute-
nos apskr. arba apie jj žinantie- KKAL ESTATE
ji prašom atsiliepti Balf Chioa- į “*

gos Apskr. V-bos iždininkui šiuo Pirkite dnhar prie* Benių
adresu: Ignas Daukus, 3339 W.! Hkrauaivtl
Evergreen Avė. Chicago 51, III. Brlgh,o„ Parke:
Yra žinių iš Lietuvos nuo' pa.peš-, MCir 2
komojo tėvo. skiepas, rami ^leta

•n • „xi t. .... „ „ , , ' Mūr. 2 po 6 ir skiepe 3 kamb.
Pajieskomas Ennhjonas Kolakau- . centr. šii.i, ganu, <iid. aki., arti mo

siąs, kilęs iš Putvinskių kaimo, Kai- , kyklos Ir bažn., patraukli tšv.
tiuėnų valse. Svarbios žinios. Atsi- ’ kamb., dvig. skl., švle-

: sOs kamb.
bl- I Mūr. 2 po 4. centr. šilti., 3 autom.liepti: Bruno Ogilvis, 3374 “T”

Omaha 7, Nebr.

CLASSIFIED AND HELP WANIED ADS UEI.P WANTED VYRAI

TIKTAI MOŠŲ FIRMA ŠVEDIJOJE GALI TAIP PIGIAI 
PASIŲSTI PAMETUS. PALYGINKITE TIK 

KELETĄ SIUNTINIŲ:
Xr. 1. 20 svarų laukų ........... ..................... ............................... $23.00
\r ° ♦, <fcl 7 aO
Xr. 3. 20 »» cukraus ....... $13.00
Xr. 4 2,000 gt. cukraus
900 gr. degintos kavos 2,000 ‘ ‘ ryžiu
450 ” arbatos 900 ‘ ‘ kumpio
500 ” Kakao 500 ” skalh. muilo

1.000 ” pien. ?iokoiado 5 gali. tiinlet. muilo kaina $30.50
MES TAIP PAT SIUNČIAME JŪSŲ PARUOŠTUS SIUNTINIUS 

UŽ PIGESNES KAINAS NEGU KITUR 
Galite atvykti asmeniškai arba užsakymus pasiųsti paštu:

ATLANTIC GIFT SERVICE CO.
1824 WEST CHICAGO AVĖ., CHICAGO 22, II.L. 

Telef. EVerglade 4-5220

| PASINAUDOKITE RETA PROGA !! į 

= Sutaupysite iki $ “15-00 pirkdami eilutę jpirkdami 

arba paltę dabar.

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

1

čiau.

Rudeniniai ir žieminiai 
paltai 1957 metų mados 
didžiausiame pasirinkime.

Nepamirškite eidami ap
sipirkti ir savo jaunuolių.

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

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

fisNi

Z

J ieškomas čirikas-Kapušis, Pet
ras. 1940 metais gyvenęs Moracaibo 
Venecueloje. .įieško seserys Lietu-1 
voje. Jis pats arba apie jį žinantieji | 
prašau atsiliepti adresu: J. Bartkus, 
7012 De Solo, Detroit 38, Mieb., 
V.S. A.

gar., kam p, sklypas.
Guge Parke;

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

NauJ. mūr. 2 po 5, 35 pėd. skly
pas, bus įrengtas už mėnesio.

Mūr. 4 butai po 4 kamb., centr. 
šlld. alyva, garaž.as. gera apylinkė. 
Miirųuctte Parke:

Mūr. bung., G kamb., 2 mleg. ir 
kamb. pastogėje, centr. iild., gara
žas, arti susisiekimo.

Mūr. kamp. bungPaiieškoma — Regina Stungurai- 
t?-Statkienė, jieško motina Lie
tuvoje. Atsiliepti: E. Skiotys, 24311 brangiai.
Junc'tion, Detroit 9, Mirh. I Brldgeporte:

Med. 2 po 4, tik $7,000.
Iš Lietuvos pajieškomi: Bukis'

Kastantas, s. Mykolo, anksčiau!
gyvenęs Detroite; Strazdas Juo-l .. . . t . ..... ,
zas s Prano Fvvenes Rremene-' Med‘ 4 po *’ pPČ> Slld • 150 paJ.?■ 5 rąpo, gyvenęs .Bremene, niaįį mokesčiai, $18,5OO.
Vapšjene iš Salako paieško Ba- Bi.zn.al. 
liūno Juozo ir Baliūno Vito, s.
Jono. .Anksčiau jie gyveno New 
Yorke. Juos (pačius atsiliepti ar
ba kas žino pranešti: P. Leonas,
2735 W. 71st St., Chicago 29, III.

Prašome atsiliepti Baliukas, 
Antanas, s. Juozo gyvenusio Kau
ne. Yra gauta žinių iš Lietuvos. 
Atsiliepti: Monika Danta, 4222 
S. Menlo A.ve. Los Angeles 37, 
California.

REAL ESTATE

SAVININKAS PARDUODA 5 
kmb. mūr. namų. Rūsys. 2 kmb. pa
stogėje neužbaiati. Arti mokyklų. 
Išvažiuoja į Kaliforniją. Kaina pri
einama. 10200 S. Keeler, Oak Lawn, 
UL

Nejnd. turti) pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūpinimas.

VISIT KŪŠITT APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Kcal llstate 
General Insurance. Notary Public 

59111 S. Westem Avė.
REp. 7-0888 arba HEm. 4-7085

.«sa» «X« «A» « •A* »A« sae ^.» »A* «A» sš» 'A1 '*■ SA* »A» SAT «—■ »A» •

= BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS
General Contractor

Stato rezidencinius Ir komerciniu* 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.; VI 7-4228 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Bullders - Insuraaee 

2737 West 43rd Street

iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiHiiiiii
ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

BUILDING OONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo 

I ja senus. Kreipkitės:
I Tel. — HEmloek 4-5881 
I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIUIUIIIIIIIIII

1 SHERMAN’S I

= Vyraujanti vyrų rūbų krautuvė Town of Lake kolonijoje

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

STEIN TEXTILE CO.
1306 South Union Avė.

Yra kalbama mieste, kad STEIN TENTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.

STEIN’AS turi metinį išpardavimų, štai pavyzdys kainą:
Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos

tiumams, kurią kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50
Visokiausią pamušalą už pigias kainas. Spausdintas šilkas 

ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiąue taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai ................................................. 98c.

60 coliu vilnonės medžiagos ir “flannel” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ..................................... $1.89

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

Gryną spalvą Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik .$1.09
Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek

vienu pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos
Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimų nuotakoms, kaip Ui 
..“laces”, satinų, taffetų, “brocadea”, Shantung, irt. t. Taip 

pat liekanas medžiagą pamušalams už baisiai pigias kainas.
kaip dovanų.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UHIOH AVEMUE

1 blokas { rytus nuo Halsted St., iy2 bloko | pietus nuo 
Roosevelt Rd. Taip pat atdara šeštadieniais ir sekmad. 
Tel. MOnroe 6-8152.

6 kamb., 
centr. šild. gazu, garažas, luxns. Ne-

Mūr. 3 po 6, tik $12,600. 
Med. 2 po 4 ir 2, tik $8,000.
Biznio namai:

Taverna su visais Įrengimais ir 
namu Brighton Parke.

I-aik. dirbt, ir brang. krautuvė: 
ideali vieta laikrodininkui. Pigiai.

Taverna su visais Įreng. išnuomo
jama pigiai.

Su didelėm pajamom maisto krau
tuvė.

ŠIMAIČIAI
Realty, Bullders, Insurance 

2737 West 48 St 
CLiffside 4-2390

Pajamų namas Town of I.ake ko
lonijoj. 3 butai ir biznio Įstaiga. 4 
-mašinų garažas. Tik $12,500. J. .šau
lys.

Baiginnuis stalyti 2 butų namas 
Marąuette Parke. Visi Įrengimai mo
derniški. Radiant šildymas gazu 
kiekvienam butui atskrai. Atvykite 
apžiūrėti ir įvertinti. jeigu norite 
Įsigyti puikų namų. Marųuette Par
ke. A. Rėklaitis.

Brighton Parke 2x4 ir 2 kamb. 
rūsyj. šildymas karštu vandeniu, ga
zu. Dvigubas garažas. I-abai tvar
kingas. stiprus ir geras namas. 
$19,000. A. Sirutis.

Naujas 5 kamb. namas prie Mar- 
guette Parko. Gazo šildymas. Dvigu
bas garažai. 18,300.—.

Itoselandiecinms puiki proga Įsi
gyti geroj biznio gatvėj gerų tavernų 
su 2 butais. Patraukli kaina. A. 
Cinai ;
..Pulkas, mūr. pajamų namas Mar- 
ųuette Parke. 2 butai ir 2 bizniai su 
Įrengimais skubiam pardavimui. 
Tuojau galima viskų užimti. Tinka 
ir dviem pirkėjams. $31,500. K. Juk- 
nis.

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

P LEONAS
REAL ESTATB

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5-6015

BARGENAS. 2-jų butų namas, 
arti 28th ir Springfield Avė. 4 ir 2 
kamb. rūsy. Centr. ųpšild. 1 kamb. 
pastogėje: Mokesčiai tik $78.
$11,600; įmokėti $3,000. SVOBODA, 
3739 W. 26th St. LAwndale 1-7038.

uiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiii^ ; 
| LIETUVIU STATYBOS = 

BEL7DROV®

ii MORAS
Bullders, Gen. Oontractors 
Atlieka planavimo Ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų Įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

|IOMAS STARKUS !
5 Kasdien nuo 8 vai. ryto iki £ 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus £
5 TeL PRoanect 8-2013 =
s 8800 SO. CAMPBELL A VU. = 
= Chicago 29. IMnots =
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiii^

ĮSIGYKITE DABAR !

KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 
IR NR8KNHTA 

Tai Juozo Švaisto

(KIM

SEAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
ir purduodami uždirb
site per šių. Įstaigų.
AL. BUDRECKAS,

RE ALTY 
4081 Archer Avė. (prie

Callfornijos g-vės)
JiAfuyrtte 3-3384

Prie* pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KU7RA-N0RKUS REALTY
SEAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030 

PRoepect 8-3579 (vak- Ir sekmad.)

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamų turtų per mano įstaigų. 
Naudokitės mane teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-6232

PROGOS — OPPORTUNITIES

SAVININKAS PARDUODA 
— 3 augštų namą; 3 bu
tai ir taverna: 2 butai po 
4 kamb. ir 2 bt. po 5 kmb. 
Galima biznį (taverną) at> 
skirai pirkti. Savininkas iš
vyksta iš miesto.

549 W. I8th S7REE7

PRERSMAN. Thompson Plateli. 
Šiek tiek reikalingas patyrimas. Pa
stovus darbas. dera ■ progų pažan
giu padaryti.

SUPERIOR OASKET CO.
1459 W. 69 Street 
WAlbrook 5-4200

Reikalingas duonos išvežiuotojas 
REAL RYE BREA1) BAKKRY. 

LAfayette 3-6927

Parduodama Imtų taisymo dirb
tuvė su nimlcniiškinusioin mašinom. 
Neaugšta kaina.

4412 So. California Avė.

HEIJ* WANYEn VYRAI

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2000 W. 59th St. Tel. l’rospect 8-5454

Polishers (poliruotojo!). Reikia 
turėti šiek tiek patyrimo bronza*) lie
jime (Bronze Castings). Pamovus 
darbas. Apmokami šventadieniai. Ne
mokama ligoninė, apmokamos atos
togos.

PROGRESSIVE BRONZE 
WOKKS, INC.

733 S. HaLsted St. 3rd l'loor

ASSEMBLERS
SOLDERERS
WIRERS

Augščiausias atlyginimas.
Gausūs priedai. Nemokama 
apdrauda. Pastovus darbas.
Puikiausios darbo sąlygos.
Kreipkitės j personalini skyrių

HALLICRAF7ERS C0. 
4400 W. 45 St.

GAGE PARKE
Mūrinis su rūsiu ir šildymu. 2 po 

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

5 kamb. Centrinis šildymas. Kaina 
$38.000.00.

BRIGHTON PARKE
Maisto produktų krautuvė, ir 5

kamb. butas, kampiniame name. Pi
giai.

Medinis — 41/, ir 4 kamb. Rūsys. 
Centr. šildymas alyva. Garažas. Kai
na $15,000.00.
KITUR

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

Naujas 8 butų mūrinis ant pla
taus kampinio sklypo. Parduodamas 
už 7’/4 karto metinių pajamų.

V E N 7 A
REAL ESTATE 

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

IflNUOMUOJAMA

IŠNUOMOJAMAS 4 kmb. butas 
Brighton Parke.

Teirautis tel. VIrginia 7-8413
IŠNUOMOJAMAS 4 kmb. butas 

Il-me augšte. Pečiais apši'Id. Suau
gusiems. 4543 So. Troy ,st. Telef. 
VIrginia 7-7202.

iiiiiiiiiiliiiiiiiimiiiiiiiiiimmiuimiiiiiiii
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640.
iiiiiiuiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiii»',u>",‘a>

HELP WANTED — MALĖ

AUTOMATIC SCREW MACHINE
*Acme, Gridley, also Brown 

and Sharpe.
TOP Wages — „Ali Benefits. 

PERFECTION SCREW 
PRODUCTS 

2847 W. 47th Place

SHEE7 ME7AL MECRANICS
LOCAL No. 73

Badger Heating Co.
70 W. l20th Street

COmmadore 4-0716

ANALYZERS
ASSEMBLERS
PHASERS
7R0UBLE SH007ERS

Augščiausias atlyginimas. 
Gausūs priedai.

Nemokama apdrauda. 
Pastovus darbas.

Kreipkitės

HALLICRAF7ERS C0. 
4400 W. 45 St.

Pirkit Apsaugos Bonus!
HELP VVANTED — MALĖ

JUNIOR ENGINEERS
DRAF7SMEN & ČHECKERS

FLUID AND MECHANICAL BACKGROUND ESSENTIAL
RKSVMES WELCOMED FROM YOl’NG MEN DESIR1NG 

EXPERIENCE AND A GOOD FUTURE.
WE ARE PIONEERS 1N OXYGEN REGUbATOR F1EI.D 

PERTAINIG TO HIGH AGTITUDE FLYING.
INCIA DE IN YOVR I.ETTER YOUR 1NTERESTS. 
BACKGROUND AND OTHER PERTINENT ITEMS. 

ALSO WE WELC0ME LETTERS FROM MEN 
BETWEEN THE AG ES OF 45 AND 55.

IF YOU CANNOT APPIjY IN PERSON
WRITE, CALIj OR WIRE

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

PROFIT SHARING JOBS 
PRECISION GRINDERS 

TURRET LATRE OPERATORS
' — AkSO —

EXPEDITOR and STOCK CLERK
Good starting pnv, steody work with overtime. Fully paid bospital 
and life insuranec, pilis many other henefits including profit abaring. 
Opportunity for ndvancement.

Call SEeley 3-1643

Šioje knygoje gražios mūsų įmonių 
pasakos, su paveikslais Jas mielai J, 
skaito Ir suaugę Ir jaunieji. Labai. 'r 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. U 
viso 78 pasakos. Kaina 61.60. Pla
tintojams dideli nuolaida.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite;

“DRAUGI5”
2334 So. Oakley Avo. 1

Chicago 8, Illinois

Runkite dien. Draugą!

AUTOMATIC SCREW MACHIHE
TRAINEES
1ST AND 2D SHIFTS

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

IN7ERNA7I0NAL REGIS7ER
924 N. Marshfleld TAylor 9-2531

Intervtew Monday thru Frlday. 8:00 A.M. thru 4:45 P.M. 
Saturday — 8:00 A.M. to 12:00 P.M.

PORTERS AND 
RECEIVING CLERKS

Leading women’s fashion store, 

good salary, good advancement.

APPLY

ROBINSON S
HILLSIDE

SHOPPING CENTER
(Wolf Road at Congress St. Expressway)

HELP WANTED — FEMALE

MAIDS & PRESSERS
Leading women's fashion store, 

good salary, good advancement.

APPLY

ROBINSON S
HILLSIDE

SHOPPING CENTER
(Wolf Road at Congress St. Expressway)

SALES GIRLS 
CASHIERS

Leading women's fashion store, 

good salary, good advancement.

APPLY

ROBINSON’S
HILLSIDE

SHOPPING CENTER
(Wolf Road at Congress St. Exprossway)
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BIČKIENES IR CITY ARO KONCERTAS
aišku, kad St. Citvaro malo
naus tembro balsas yra žavėti
nas žemojoje skalėje.

Chicagoj nufiLat girdime bent 
keletą gerų akompaniatorių. VI. 
Jakubėnas iš jų išdiskiria, kad 
neapsiima scenoje vadovauti 
dainininkams. Subrendęs ir tin
kamai pasirengęs dainininkas 
turi būti tikras ir savo partijoje, 
ir dainoje, o akompaniatorius 
atlieka savo i., ę — palydinčią, 
papildančią, ryškinančią. Kon
certe buvo apie 400 klausytojų.

- jk

Praėjusį šeštadienį, spalio 13, 
d., Marijos augštesn. mokyklos 
salėje chicagiečiai girdėjo dau
geliu atžvilgių įdomų Pr. Bič- 
kien'ės ir St. Citvaro dainų kon
certą.

Nuolat Chicagoje bedainuo
janti Prudencija • Bičkienė šių 
metų pirmoje pusėje buvo nu-j 
vykusi į Romą pasitobulinti.
Tad ir buvo įdomu išgirsti, kiek 
ji ten pasitobulino. Ypač, kad 
ten vyksta tobulintis ir Stasys 
Baranauskas.

Antra dainos jėga — iš Brazi 
lijos atvykęs ir Chicagoje jau 
geras pusmetis begyvenąs Sta-i 
sys Citvaras Brazilijon iš Lie
tuvos emigravęs jau prieš dau
gelį metų, ten reiškęsis kaip so
listas, dalyvavęs operų pasta
tymuose, subrendęs ir nusisto
vėjęs.

Prof. Vladas Jakubėnas a- 
biems solistams akompanavo ir 
atrodo, ypač Citvarui, turėjo į- 
takos programą pasirenkant.

Vargu buvo galima sudaryti 
dar rimteshę lietuviško koncer
to programą. Čia girdėjome pa
čių geriausių lietuvių kompozito 
rių dainų ir gerai parinktų ne
lietuvių dainų. Priešingai efek
tus mėgstantiems, čia buvo efek 
tų vengiama. Tik pirmoje da
lyje, lietuviškoje, į pradžią ne
žinia kodėl buvo įkištas G. Ver
di duetas. Po to dueto ėjo K.
V. Banaičio, VI. Jakubėno, J.
Gruodžio, Br. Budriūno, H. Per- 
kinso harmonizuotos ir kompo
nuotos dainos. Bene pirmą kar
tą pasigirdo “Gieda gaideliai”,
“Amžinas keleivi”, VI. Jakubė
no duetas “Oi mergyte”, “Eik,
Jonuli, namo”.

Antroje dalyje girdėjome dvy 
lika dainų ir arijų — dvylikos 
kompozitorių. Ši programos da 
lis taip pat mūsų klausytojams 
buvo šviežia. Visa ši dalis buvo 
nelietuvių kompozitorių, bet 
daugelis dainų buvo patiektos 
lietuviškuose vertimuose. Tai 
nėra bloga, nes svetimomis kal
bomis dainavimų ir taip noroms 
ncnoroms prisiklausome.

Pr. Bičkienė visai ne be rei
kalo Italijoje tobulinosi. Jos 
balse, net ir laikymesi, atsirado 
dar daugiau laisvumo, kaip pir
ma buvo. Beveik išnyko ne vi
sai vertingas balso aštrumas.
Bet šiam koncertui ji rengėsi 
per skubiai, nes kaikuriomis fra 
zėmis nebuvo pati įstikinusi ir 
ne visuose kūriniuose spėjusi 
grožybes rasti.
kienė dainuoja operoje ir Chica
goje. Visa sudėjus, turime šią 
dainininkę labai stipriai paau
gusią.

Stasio Citvaro karjeroje Chi
cagoje buvo keistas preliudas: 
jis dalyvavo “Chicago Tribūne” 
konteste ir be vargo bei be di
desnių abejonių pateko į baig
mines varžybas. Bet į baigmi- ... , ., . . . . » , Visų plac. reklamuojamų firmųnes keturių atrinktų varžybas r J *
nuvyko... beviltiškai užkimęs. I BALDAI - LEMPOS 
Mat Chicagos klimatas iš nau- _ LOVOS IR MATRACAI, 

jai čia apsigyvenusių dainininkų | 
balso stygų reikalauja duoklės. Į

Moterų balius
Šv. Jurgio Moterų klubas tu

rėjo ypatingai šaunų balių 
Math Igler’s Casino patalpose, 
šiaurinėje Chicagos dalyje. Ba
lius įvyko pirmadienio vakare. I 
Jame dalyvavo apie 120 to klu-1 
bo narių. Buvo atsisveikinta 
su ligšioline pirmininke Gene 
Diksas. įvertinant jos pasidar
bavimą jai įteiktas sidabrinis 
rožančius. Naujai pirmininkei 
Agnės Rainis perduotas val
džios ženklas — .medžio plak
tukas. Naująją valdybą toliau 
sudaro: vicepirmininkė Stella 
Perutis, iždininkė Ona Skutas, 
sekretorė Ona Juraška, mar
šalka Pranciška Adamowitz, 
finansų sekretorė Joana Zel- 
vis, naujų narių priėmimo va
dovė Dorothy Slakis, valdybos 
narės Mrs. Silankis ir Gene 
Diksas.

Ši draugija iš viso turi 200 
narių. Ją sudaro daugiausiai 
jaunos, energingos moterys. 
Jos ruošia piknikus, madų pa- 

| rodąs, neseniai surengė pobū- 
, vį, kuriame narės sunešė mais
to dovanų seselėms ir dar pi
nigais $150. Jų pagrindinis 

, tikslas — paremti seseles mo- 
l kytojas, talkinti lietuviškos 
mokyklos išlaikyme. Jos nusi- 

j statė visiems mokyklos lan
gams įtaisyti } ucšnias užuo-

laidas. Ir šiame parengime su-i 
dėjo aukų seselėms mokyto-, 
joms “kalakutui” pirkti.

Jos vykdo ir dvasinę progra
mą, ,kas mėnesį bendrai eida
mos prie šv. komunijos. Jų 
dvasios vadas yra prel. B. Ur
ba, o jam sergant pavaduoja

Linksmina ligoniuką
Devynerių metų bernukas 

James Hinthorne iš EI Paso, 
III., yra Grant ligoninėje, kur 
jam daromos operacijos po 
sunkaus apdegimo sprogus 
krosniai. Šiaip berniukas ge-i

KAS KĄ IR KUR Susirinkime bus svarstoma: praue- 
• ! šimns iš Federacijom Kongreso Bos-

— A. L. R. K. Federacijos mene- tone, Kristaus Karaliaus šventės ir 
1 sinis susirinkimas įvyks šio mėnesio1

18 dienų, ketvirtadienį, 7 vai. 30 
. įuiu. vakare Lietuvos Vyčių salėje. ’

kt. klausimai.
Apskrities Vaidyba

kun. Pr. Kelpšas ir kun. Jon. 3»uc,asl; . t,k -““bodziauja[ 
Kuzinskas. Siame parengime!del užsitęsianč.ų operac.-'
be jų dar dalyvavo buvęs dva- «. kur.om.s jam norima ,sly-|
sios vadas kun. Ant. Zakaraus
kas ir kun. J. Prunskis. Kun. 
Pr. Kelpšas visus stalus nufo
tografavo specialiu stereosko
piniu aparatu ir vėliau tas riuo- 
traukas įdėjus į specialius' žiū
ronus bus galima matyti rel
jefinį paveikslą.

Balius buvo rengiamas mi
nint tos organizacijos 21-mą 
gimtadienį. Narės į parengimą 
atvažiavo specialiais autobu
sais. Buvo ir linksmų numerių, 
pvz. buvo duotas uždavinys iš 
kelių popierinių lėkšęių ir iš 
morkų, ridikėlių, lapų, spalvo
tų popierėlių čia pat padaryti 
skrybėlaitę.

4 dienos be polijo
Vakar amerikiečių laikraš

čiuose buvo paskelbta, kad jau 
keturios dienos praėjo Chica-į 
goję, kaip nebuvo įregistruotas 
nei vienas susirgimas polijo li
ga. Iš viso šiemet Chicagoje ta 
liga sirgo 1,094 žmonės, o mirė 
36.

ginti apdegimo žymes. Paskel-! 
bus apie jį laikraščiuose, gera- j 
širdžiai jam parašė 500 laiškų, 
o vienas išsivežė pramogoms, 
duodamas jam pašaudyti iš 
vaikiško revolverio. Vaikutis 
buvo labai laimingas.

Mirtinai sužeidė 
darbin nką

Geležinkelio darbininkas Jo
nas Dubas, 78 m., buvo mirti 
nai sužeistas pravažiuojančio 
sunkvežimio ties Grand ir Rich- 
mond gatvėmis, Chicagoje. 
Sunkvežimį vairavo J. Kurtz, 
42 m. amžiaus.

A. a.
ANTANAS MAČULIS

Gyveno 4603 So. Wells St.

Milė spalio 16 d,, 1956, 7:00 
vai. ryte, suluukęs 66 m. aniž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., Juodaičių para
pijos, Misiūnų kaimo.

Amerikoje išgyveno 43 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

pusseserė Marijona Pamskis, 
švogeris Juozas ir ji, šeima ir 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituuniea Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirt., 
spalio 18 d., iš koplyčios 9:00 
vai. i-yto ims atlydėtas Į šv. 
Cecilijos (45 ir So. WoHs St.) 
parapijos bašnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielų. Po pamaldų ims 
nulydėtas į ■ šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Pusseserė, švogeris, 
jų šeima ir kiti giminės.

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

GAS RANGĖS, 0IL, COAL 
& GAS HEATERS 

STOVĖS 0F ALL KINDS
New and Used

Kepairs A Parts for Ali Makes

ENGLE W00D STOVE 
& REPAIR C0.

SALES • SERVICE 
HUdson 31220

7300 So. Ilalsted St.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY H1LLS GEL1NYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke 
tų, laidotuvių Ir kitų paouoSlmų.

244S \VL8T «3RD STREET 
rel. PRospect S-OSSS Ir PR 8-0SS4

PASIRINKITE DOVANAS 

TERROJE!

Čia didelis pasirinkimas vo- 
| kiečių, švedų ir čekoslovakų 
1 kristalo, porceleno (chinos) ir 
. keramikos, odinių albumų, pi
niginių, manikiurinių setų, tau- 

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

Gintaro papuošalai, gražūs 
; ir labai pigiomis kainomis. Vi
sos lietuviškos knygos. Visos 
lietuviškos ir klasiškos muzi- 

i kos plokštelės (rekordai): ope
ros, operetės, simfonijos, ari- 

i jos ir kt.
Prekės ir jų katalogai siun- 

čiami į visus kraštus.
Adresas: Terra, 3333 South 

Halsted Street,’ Chicago 8, III. 

Tel. LA 3-0427.
I

P.&J. JOKUBKA
TV, DEIMANTAI rR LAtKRODftlA* 

Pardavimu Ir Taisymas 
4077 Su. Archer Avė. j 

Pagaminami pagal užsakymą i Chicago 32, UI. — Tel. LA 3-8617 
mūsų nuosavioje dirbtuvėje.

KILIMAI...
PAGAUS PJESIŲ FIRMŲ

Kainos pagal susitarimą. Ne
mokamai apkainuojame jūsų 
namuose. Atvykstame su pa
vyzdžiais dieną ar vakare.

DRAPERIJA...
Tiesa, Pr. Bič- NEMOKAMA^ ĮRENGIAME

Bet kaip girtuoklis į gėrimą, 
taip dainininkas į dainavimą į- 
junkęs. Ir St. Citvaras rengėsi 
koncertui, nors ir su gydytojų 
pagalba. Žinoma, praeis dar ku
ris laikas, ir dainininkas suaugs 
su nauja gyvenamąja vieta. Bet 
šį kartą nuo pat koncerto pra
džios, ypač laikyrflcsi, buvo jau
čiamas didžiausias dainininko 
nepasitikėjimas savimi Ypač 
augštose gaidose trūko jėgos.

Iš to, ką Citvaro dainavime 
girdėjome, buvo aišku, kad čia 
turime reikalą su augštos kul
tūros dainininku. Kažin ar lig-j 

šiol kam nor3 geriau pavyko pa J 

dainuoti VI. Jakubėno “Nejau-1 
gi Vėl, o Dieve?” Antrojoje kon J 
ccrto dalyje ypač Musorgskio 
“Blusa” įrodė, kad apie šį dai-j 
nininką teisingesnę nuomonę ga 
lėsime susidaryti išklausę dar, 
bent vieną jo koncertą. Kolkas I

Pagaminami baldai pagal už
sakymą už fabriko kainas.

S TAN LE Y’S 
FURNITURE

(Lietuvių Krautuvė)

“Kur klientas atsiunčia savo 
draugą”.

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

Savininkas Stanley C. Tranas

A. A.

JOKŪBAS 
MALAŠKEVIČIUS (MALAS) 
Gyveno 5238 S. Monitor Avė.

Mirė spalio 16 d., 1956, 1:05 
vai. ryto, sulaukęs 73 m. aniž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vil
niaus apskričio.

Amerikoje išgyveno 60 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 dukterys: Genevive Jlook, jos 
vyras Maynard, Bertha šaulin- 
skienė, jos vyras Steve; 2 sū
nūs: Josoph Malas, jo žmona 
Sophia, Sylvester; 7 anūkai; 2 
seserys ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Priklausė- prie ' Lietuvių Kęs
tučio Pašalpos Klubo, Teisy
bės Mylėtojų D-jos, šv. Vanio 
D-jos.

Kūnas pašarvotas Antano I!. 
Petkaus koplyčioje, 6812 So. 
VVestern Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad., 
spalio 20 d., iš koplyčios 9:00 
vai. ryto bus atlydėtas į Gimi
mo P-lės švč. parapijos bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugusdr pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Uų^tųrys, sūnūs,
seserys ir kiti giminės.

Laidotuviij direktorius An
tanas Petkus. Tel. GRovehiil 
6-2345.

Įvykdymas svarbu! Ne pažadai! 

Išrinkite vyrą, kuris darbuosis 

dėl jūsų!

Balsuokit už RIC1IARD STEN- 

GEL į Ų. S. Senatorius!

<Sk.)

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

U WQE8 stoties — Banga 1296 
WUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

>:46 Iki 9:10 vai. ryte 
0ESTAJO. 8:10 Iki 9:10 ryte 

PIRMADIENNIO vaK. nuo 7—8 y 
8EKAD. 8:S0—«:SO v. r. U stoties 

WfJP* — 1490 kll 
Chicago 29, Iii. HEmlock 4-2413

7159 80. MAI’LEVVOOIJ AVĖ.

C R A N E SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkieivicz, prez.; E. R. Pletkienicz, sekr. Ir advokatas 
Mokame augštiig dividendus. KešJuoj&me čekius. Parduodame Ir 
išperkamo valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta Iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o ficėt. nuo 9 iki vidurdienio.

Kūnas pašarvotas Sacliarskio 
koplyčioje, 1735 W. \Vabansia 
Avė.

Laidotuvės įvyks trečiad., 
spalio 17 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. My
kolo parapijos bažnyčių, kurio
je įvyks’pamaldos už velionės 
Sielų. Po pamaldų bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs su šeimomis 
ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Su- 
rharski Kuneral Home. Tel. 
Brunswick 8-2535.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERH AVĖ, •“ !410 S0. 591h AVĖ. 

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

TOtvnhall 3-2109

JOBNUUDĖlKlS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS •

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

JONO IR ANGELINOS ANDRIULIŲ IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fountain, Michigan

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

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

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

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

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
2641 West 7lsf Str. (Kampas Talman Avė.) 

Telef. PRospect 8-8942 Namų tel. WAlbrook 5-5934

SEKANTIEJI YRA N YKIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

I Ambul&naų p&tanup Mee turime koplyčia*
vimaa dieną ir nak- visose Chicagoe ir

I1}, Reikale šaukit a Roselando dalyse ir

ma*- tuojau patarnaujame

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 We«t 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIJ)E Rd., Riverside, III. Tel. OLympic 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
3351 S. DALSTEI) STREET Tel. YArds 7-19 U

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUOMIN 
3519 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAyT|^-Bį|į^us 

1440 8. 50th AVĖ., CICERO, III. TeL OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
164fl W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LAČKAWIČZ 
24?4 W. <9th STREET BEpvbOe 7-1111;

77. FLACS Vlrytia
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X Juozas Mulevičius, Ncw

' X Stud. Jonas Šoliūnas, nau
jasis Moksleivių Ateitininku 
Sąjungos pirmininkas, gražia

Į pasikalbėjimo forma paskuti
niame “Ateities” nr. vaizdžiai 
nupasakojo moksleivių ateiti
ninkų veiklos būdus, priemo
nes, dedamas pastangas ir rū- 

; pėsčius. Jis taip pat nurodė, 
ko moksleiviai ateitininkai rei-

VISŲ šventųjų parapijos
AUKSINIS JUBIL6JUS .

Prieš 50 m. Roselande ir jo 
apylinkėse gyveną lietuviai, ne
turėdami kur atlikti gimtojoje 
kalboje religinę praktiką, suma 
nė steigti savąją parapiją. 1906 
m. čia buvo jau trys lietuvių

York Lietuvių Filatelistų drau-| kaiauįa įr tikisi iš ateitininku or^ani.zacij°S- 6ios ir sudarė Pa’ 
giios pirmininkas ir Algirdas ateit,n‘nkų rapija! steigti komitetą, kuris
į: Č, J \ L • A,Slrdas( sendraugių ir studentų. Pasi- gavo Chicagos arkivyskupo lei- 
Vizbara, tos draugijos vicepir-j kalbėjime parodyta keletas pa- dimą lietuviškai parapijai steig- 
mininkas, atvyksta į Chicagą. vyzdžių. Jonas Šoliūnas yra ti
atstovauti draugiją ruošiamoj vienas iš pačių veikliausių stu-' Neilgai laukus buvo paskir- 
Lietuvos pašto ženklų parodoj dentų lietuviškosios studenti- tas ir pirmasis klebonas kun. 
Vyčių salėj. Paroda bus ati-Į j08 tarpe. Be studijų ir vado- P. Serafinas. Šiam atvykus pa
daryta šeštadienį, spalio 20, | vavimo moksleiviams ateitinin-1
12 vai., uždaryta sekmadienį, į kams jjs gyvai dalyvauja vi-į 
spalio 21 d. 9 vai. vakaro. įėji- sojp lietuvių studentų veikloje, 
mas parodon nemokamas. reiškiasi lietuvių sportiniame

X Moterų Sąjungos 67-tą gyvenime ir yra aktyvus lietu-

Paškauskas, išmokėjo skolas ir 
dar gražią mūro kleboniją pa
statė.

Kun. J. šaulinsko veikla
Dabartinis klebonas kun. J. 

Šaulinskas atsikėlė į šią parapi
ją 1914 m. ir tebesidarbuoja iki 
dabar. Jis savo klebonavimo lai 
ku atvejų atvejais turėjo sen
stančią, pastatyta buvo ir grei
tosiomis, bažnyčią iš vidaus ir 
iš viršaus remontuoti, pripirko 
sklypą, sutvarkė jį, taip pat mo

viškosios
bis.

spaudos bendradar-kuopa Marąuette Parko kolo
nijoj spalio .mėn. susirinkime,
išklausius Albinos Poškienės x šv> Ten.s5s draugija Mar- 
pranešimą apie mūsų kuo- quette Park rengia Family Fun 
pos narės — Lietuvos kon- festivalį spalio 19_2i d. Pra
šalo Chicagoj žmonos Dauž-I^ g yal vakaro> Q gekma. 
vardienės tėvelio Jokūbo Rauk- dienį 1 yal p p Gimįmo Pa. 
čio mirtį, pareiškė Daužvardie- nelės gy Marijos parapijos sa. 
nei giliausią užuojautą, o už Jėje Moterys> kurios dalyvavo 
jos tėvelio sielą užprašė vienas yalgių yirįmo konkurse> su. 
šv. mišias. ruoštame Commonwealth Edi-

X Inž. V. S. Lapas atskrido son kompanijos, parūpins lie- 
iš Toronto aplankyti savo brolį tuviškų valgių, kaip tai kuge- 
Edvardą, pradėjusį drauge su lio ir virtinių. Bus specialaus

Jiihilėjinės iškilmės
Kaip matome, šiais metais su 

kanka 50 m. nuo parapijos įstei
gimo. Šį auksinį jubilėjų ruo
šiamasi iškilmingai paminėti. 
Pirmiausia, leidžiama 310 pus
lapių storio knyga “Visų šven
tųjų Parapija Roselande”, (ją 
bus galima gauti spalio 21 d. 
prie bažnyčios). Joje aprašoma 
nuo įsikūrimo iki dabar para
pijoje veikla, vadovavę asme
nys, organizacijos ir 1.1. Toliau, 
spalio mėnesio 21 d., sekmadip- 
nį, ruošiamas iškilmingas minė
jimas bažnyčioje (10806 So. 
Wabash Avė). Tą dieną, 12 va
landą, bus iškilmingos šv. mi
šios, kurias laikvs kun. J. šau
linskas, iam asistuos kun. E. 
Abromavičius ir kun. Br. Orinis. 
Pamaldose dalyvaus Chicagos 
arkivvskunas kardinolas Erna- 
nuel Stritch, per šv. mišias su 
teiks bažnyčioje esantiesiems 
palaimin'mą. Prie jo bus kanau
ninkas J. Paškauskas ir kun.
Viktoras Černauskas. Supranta ■ 
ma, šiose iškilmėse kunigų bus 
dargiau, nei čia mano išvardin- 

, ji-

CHICAGOS ŽINIOS
Sudegė miesto autobusasPėsčiųjų Neatsargumas — 

nelaimių priežastis
Chicagos policijos viršinin

kas T. O’Connor pareiškė, kad 
šiuo metu 65 % nelaimingų 
mirtinų susisiekimų nelaimių 
mieste yra su pėsčiaisiais. Pės
čiųjų neatsargumas, šalia auto
mobilistų skubėjimo, yra svar
biausia nelaimių priežastis. Iš 
10 užmuštų pėsčiųjų, net 7 yra 
vyresni kaip 45 m. amžiaus. 
Taigi — vyresnieji parodo dau
giausiai neatsargumo. Kelia
mas balsas, kad policija turi 
bausti ir neatsargius pėsčiuo
sius. Per 1955 m. Chicagoja 
susisiekimo nelaimėse žuvo 33 
žmonės, o šiais metais užmuš
tų jau yra 34 ir sužeistų vaikų, 
jaunesnių kaip 14 m., yra 
1,104.

Mirtis 7 vaikų tėvui

J. Kubilium televizijos apara
tų prekybą 14 Broadway st. 
Melrose Park., telf. FilLmore 
5-4181. Ed. Lapas ir Jonas Ku
bilius yra ilgai studijavę tele
viziją ir šiuo metu aktyviai įsi-

maisto vaikams, be to sekma
dienį bus rodoma filmą. Festi
valyje su įvairiais maisto bsi 
dirbiniais dalyvaus Mary Tho- 
mas, S. Valitis, Helen Zelis, S. 
Chernauskas, Vąlerie Shaules, i

jungę į šią naują pramonę. Sophie Malas, K. Adams, Irene 
Svečias iš Toronto, apžiūrėjęs Tumas, Mary Bubness, B. Ku-
brolio ir svainio įmonę, išskri
do atgal.

kowski, A. Pullman. Festiva
lio rengimo vadovybėje yra A. 
Pullman, L. P.obinson ir Helen 
PahnkeX Korporacija Kęstutis, 

įvertindama didelius inž. An
tano Rudžio nuopelnus lietuvių X Lietuvių Bendruomenė i 
tautai, savo 30 metų sukakties i yra įsipareigojusi finansiškai

Visų Šventų parapijos klebonas 'kun. J. šaulinskas

Ties 35 gatve ir Cicero sunk
vežimis įvažiavo į miesto susi
siekimo autobusą. Nuo smūgio 
trūko autobuso benzino tankas 
ir vos spėjus paskutiniam ke
leiviui išlįsti pro langą, auto
busas užsiliepsnojo. Aštuonio
lika žmonių sužeistų ir apde
gusių, bet nei vienam iš jų di
delis pavojus negresia. Sunkve
žimis į autobusą įvažiavo šiam 
stovint ir įleidžiant keleivius.

Stevėnsonas nori tartis 
su Rusija

Per radiją ir televiziją iš 
Chicagos Stevensonas pasakė 
kalbą, kurioje pažadėjo, kad. 
jeigu jisai būtų išrinktas, pra
dėtų derybas su Rusija, sie
kiant panaikinti bandymus su 
atomine bomba. Ir kitas vals
tybes palenktų, kad jos tą patį 
padarytų. Jeigu su rusais be
sitariant nieko neišeitų, tada 
vėl pradėtų atominės vandeni
lio bombos bandymus.

William T. Kleiner, septynių 
vaikų tėvas, susirgęs poliju ir 
gulėdamas geležiniuose plau
čiuose, pasijuto dar blogiau ir 
gydytojai atrado, kad jo sme- 

Pavarčius šios kolonijos ar- Į genyse auga sopulys. Vakar jis 
chyvus, teko pastebėti labai gra buvo protarpiais be sąmonės, I The Island miestelis, esąs 
zių papročių. Praeity Ą parapi- gulėdamas Mercy ligoninėje, i vakariniame Chicagos nakraš- 
J.°s ??neJ11?vus,.Jiet orSanizacijų Jo vaįkai _ nuo 20 mėnesių! tyje, nori atsimesti nuo Chica- 
ju į ėjus, i kitų parapijų at- iki 16 m amžįaus. prįe j0 budi!gos ir jungtis prie Cicero. Prie-

Visi keliai į Rorelandą
Nori atsimesti nuo 

Chicagos

vykdavo organizuotai draugijos, 
su žmona, kuriai atgavęs sąmonęturimomis savo vėliavomis .. ~ , •
ir t.t. Reikia tikėti, kad šis gra- J .. ». , ,
žus paprotys nėra visai išnykęs moterysteJe; Jls zin0- kad mir' 
lietuvių tarpe ir šiandien. Juk !tls Jam neišvengiama. Jo zmo- 
lietuvių organizacijų veik kiek-'na turi amžiaus. Netaip
vienoje mūsų parapijoje yra. i seniai 34 šeima pirko namus už 
Joms daugiausia vadovauja se- i $13.900 ir du trečdaliai jų dar 
nesniosios kartos žmonės, kurie neišmokėti.
dar gerai prisimena Lietuvoje 
keliones į atlaidus. Ir kokios jos 
varginančios būdavo: tolimas Greit bus pradėtas inspekta- 
kelias, pėsčia, vasaros karšty vimas 4,560 namų, esančių va- 

*Į ir vistik minios žmonių eidavo, karinėje Chicagos dalyje arčiau 
O čia, kad ir Chicagos mieste centro. Norima nustatyti, ką 

yvenantieji, sėda į autobusą reikėtų su jais daryti, kad na

žastis tam — buvo uždarytas 
vaikų darželis ir .motinos suor
ganizavo protesto demonstra
cijas su plakatais. Renkami 
parašai už prisijungimą prie 
Cicero.

Inspektuos namus

proga, pakėlė jį korporacijos remti lietuvių studentų Ameri- rapija buvo tik popiery: nei baž kyklos vaikams aikštelę, nema-
garbės nariu. Pirmą kartą ši koje anglų kalba leidžiamą nyčios, nei klebonijos, nei lėšų.' žą \sumą pinigų surinko’ naujai ir vr„ ,
žinia buvo paskelbta KorpC žurnalą “Lituanus”. Amerikos iš draugijų narių ir lietuvių veri bažnyčiai statyti, kurią pradės ti kad = -Z-is ejvpntnin naru" mai butų tmka"ai augstesmam 
Kęstutis sukaktuviniam ban- Lietuvių Bendruomenės Cent- slininkų buvo surinkta $229, tai ateinančiais metais. _sA_ ? Chicagos standartui. s viso
kete spalio 13 d., ištaigingoj į ro Valdyba yra nurodžiusi vi- viskas, ką rado pirmasis klebo-
Liudviko XVI salėj, Shore-Į som apygardom ir apylinkėm, nas.

Vien klebonui nepajėgiant ap- ZpaČ P^' Ponavimui numatyta išleisti

lando viešbutyje, dalyvaujant' kiek jos turi prisidėti prie^ 
gausiam skaičiui kęstutiečių, i “Lituanus“ leidimo. “Litua-|

Pradžia buvo labai sunki. Pir
tarnauti besiplečiančios parapi- $107,932. Federalinė vyriausy-

gausiam skaičiui kęstutiečių, 
įvairių organizacijų atstovų ir 
svečių.

X Pirmosios Amerikos ir 
Kanados lietuvių tautinių šo
kių šventės repertuaro komisi
ja jau turėjo 2 posėdžius.
Smulkiai aptarta visa šventės 
programa. Artimiausiomis die
nomis šventės repertuaras bus 
galutinai priimtas ir išsiunti
nėtas visom
lietuvių tautinių šokių grupėm.

X Kultūros Fondas prie vi
sų Lietuvių Bendruomenės apy- .. „ ,.-,01. , . ...... f mas tilpo Drauge spalio 13 d.linkių siekia turėti savo įgalio- j ., .
tinius. LB Chicagos apygardos ai o**'
valdyba ragina visas apylin-j X Dr. Vandos Sruogienės 
kės galimai greičiau Kultūros trumpa Lietuvos istorija skir- 
Fondo reikalams įgaliotinius ta mokyklom išsibaigė ir Terra 
paskirti. | leidžia naują jos laidą.

X Alfonsas Macevičius, ki- i X Dr? Vyt. Apanavičiui

lęs nuo Biržų ir Amerikoje iš-' Draugo administracijoj yra 
gyvenęs 43 m., mirė spalio 12 iaiškas. 
d. Laidojamas į šv. Kazimiero 
kapines spalio 17 d.

X M. Krikščiūnas, L. B. Chi
cagos apygardos Švietimo ta
rybos pirm., lankėsi Rock- 
forde, III., L. Bendruomenės ir 
lituanistiniais reikalais.

X Gautingo senatorijos li
goniams aukojo Petraks Mar- 
ket, 5220 W. 25 st., Ant. Tri- 
makienė 6 dol., Gylio Healthy

Lituanus” leidimo. “Litua-j miausiai imta laikyti pamaldos vikaru buvo paskirtas kun. Vik- 
Šv. Antano (italų parapijos),'toras Černauskas. Po jo vika-

.. . . . . i d., atvyks nemaža lietuvių ir iš
jis dvasios reikalus, pirmuoju kjtų parapįjy. Vykstantieji mies bė paskyrė $3,000,000 šios sri

ties atstatymui.

Onuks Stephens, 
vaidins ir dainuos svarbiausią 
rolę čigonės SAFFI operoje

nus” lietuvių studentų pastan
gomis platinamas ne tik Ame
rikos universitetuose, bet jis 
pasiekia Europos ir Azijos uni
versitetus. “Lituanus” yra vie
nintelis svetima kalba leidžia
mas leidinys, kuris Lietuvos, . , ta savam Dievnamy.vardą garsina visame pasauly- „

paskiau šv. Willibrord (olandų 
parapijos) ir pagaliau šv. My
kolo (vokiečių parapijos) baž
nyčioje ir tik 1908 m. birželio 
m'ėn. 14 d., pašventinus Visų 
Šventųjų bažnyčią, buvo įsikur-

je.
X šv. Pranciškaus seserys 

įsiregistravusiom džiaugiasi pavykusiu seimu 
įvykusiu Chicagoje ir dėkoja 
visiems dalyviams bei aukoto-

Emus laikyti pamaldas po sa 
vu stogu, dalis vargų atpuolė, 
bet prasidėjo kiti: parapiją ėmė 
slėgti skolų našta. Kun. P. Sera
finui ir, po jo buvusiam klebo
nui, kun. P. Lapeliui nepasisekė

jams. Platesnis seimo aprašy- išmokėti. Tik trečias klebo
nas, dabartinis kanauninkas J.

iš lūpų į lūpas lietuviškojo jau
nimo tarpe. Tremties metu, 
nublokštas į Austriją, pirma
sis iš lietuvių poetų skambiu 
poezijos žodžiu nusakė sunkią 
tremties dalią ir gimtojo kraš
to ilgesį. Jo eilėraščiai buvo

rais buvo: kun. Br. Grinis, kun 
E. Abromavičius ir kun. R. Sau- 
dis. Be šių jau šeštus metus pa
rapijoje darbuojasi kun. Anato- 
lius Stanevičius ir savaitgaliais 
kun. Vincas Tikuišis.

Šių kunigų pastangomis ir pa 
dedant veiklesniesiems parapie- 
čiams buvo įsteigta eilė lietuviš
kų organizacijų,kurių dauguma 
ir šiandie labai gražiai veikia, 
kaip Šv. Onos, Šv. Vardo, Mal
dos Apaštalystės, Tretininkų, 
Katalikių Moterų, Idealių Mote
rų ir t-t. Iš pirmų įsisteigusių, 
kurios buvo pašalpinės, dalis su 
silikvidavo: šv. Vincento a Pau 
lo, šv. Mykolo Arkangelo, šv. 
Petro ir Povilo, bet Lietuvių Ro 
mos Katalikų Sąjungos antroji 
kuopa ir Lietuvių R.K.S.A. 33 
kuopa ir šiandie labai gražiai 
tebeveikia.

Pirma parapijai priklausė 
vien lietuviai, dabar yra įsira-

to autobusais, kurie nėra šioje 
bažnyčioje buvę, turi išlipti, jei 
State St. autobusais važiuotų,
Michigan gatvėje prie 108 gat
vės. Nuo šios vietos 108 gatve 
paėjus į vakarus vieną bloką ir 
bus prie ieškomosios bažnyčios.

Šiomis pamaldomis nesibaigs
auksinio jubilėjaus minėjimas. . , , .r. .. . oo , , J,. si darbuotis dar geresnių rezulSpalio men. 28 d. vakare šiam . . ... . 6, • • x mn..... . ,tatų pasiektų, kad minint 100įvykiui atžymėti įvyks parapi-
jos salėje banketas-iškilminga

[“Čigonų Baronas”, kuri Įvyks 
'sekmadienį, spalio 21 d., 3 vai. 

gyvavimo daug atsiekta. Šis pa-:P3 Sokolų salėje, 2339 S.
rapijos auksinis jubilėjus tegu Re(^z*e Avenue
būva džiaugsmo diena ne vien 
parapiečiams, bet ir kiekvie
nam lietuviui katalikui. Baigiant 
tenka palinkėti parapijai, kad 
Dievui padedant ir ateity sektų

MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

nrETT. APDRAVDŲ AGENrrRA
Visų rflSlų aparaudOB. Automobi

lių flnanaavlmaa. Notarlataa. Valaty- 
bSa patvirtintos kainos.

Prlel darydami apdraudaa kltuK 
paaltelrauk'ts pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-ft#71

INTKRSTATE INSURANCE AOENCV 
0108 S. Ashland Are- Chlcago SA, IH

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

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

Statome nanjns narnos ir garažas. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairias remonto darbas, skabiai, 
gerai ir pigiai
Saukite DAnube 0-27VS nuo • vaL 

ryto iki 7 vai. vakaro.
T»’l. OIjymptc 2-5121 nuo 0 vaL 

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

ŠILDYMAS
A. Stančiaaskas instoliuoja vi-

metų nuo parapijos įsikūrimo 
ji būtų pavyzdžiu visame Rose
lande. Taipgi tenka sveikinti 
kleboną kun, J. Šaulinską jo 
ryžte pastatyti naują bažnyčią, 
kuri tikrai turės būti lietuviškos 
dvasios ir prisirišimo prie Die
vo paminklu šioje vietovėje.

P. A.

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiui 

Knyga jaunimui ir senimui
Balys Sruoga

KAS BUS, NEBUS, BET 
ŽEMAITIS NEPRAŽUS

vakarienė. Į ją atvyks ir Chica- 
os arkivyskupas kardinolas Sa- 
muel Stritch. Bus ir dauigau žy
mių asmenų iš arti ir toli. Į ban 
ketą biletus jau ir dabar galima 
gauti klebonijoje, 10809 So. 
State St.

Stambi pažanga
Džiugu, kad an ųlaikų lietu

vių sumanymas taip gražiai įsi
gyveno. Šioje parapijoje šian
dien darbuojasi jau keturi kuni
gai, parapijos pradžios mokyk
loje mokosi apie 300 mokinių, 

visa

deklamuojami visuose lietu 
vių susirinkimuose. Gyvenda- Slusių ir kitataučių. Vso' p'ri-1 Vefkia“ vaikų “d7rže“lte. Ta“'

o /-a r* a \ T n l-r, nzn a » T <■ A M . mas Ravensbur?e- Vakarų Vo- kiausw apie 600 šeimųIS ART I IR TLI kieti joj, Bernardas Brazdžionis rodo, kad per 50 m. parapijos

J. A. VALSTYBĖSE
— Bernardas Brazdžionis,

“Lietuvių Dienų” redaktorius 
ir vienas iš žymiausių‘lietuvių 
poetų, atvyksta iš tolimos Ca- 
lifomijos į Chicagą dalyvauti

„ , x , -x- > programos išpildyme rezisten-Food ręst. 5 dol. .r kiti po m»-| cinės veWos 15 mctų su|(ak_

. .. ties iškilmingame minėjime.Viktorija
žiąu.

X Lionginas ir 
Kučinskai (Kuchins), gyveną 
Miami Beach, Fla., šiomis die
nomis viešėjo Chicagoje. Jie 
buvo sustoję pas savo sūnų 
Lorencą1 Palos Parke.

su literatūros vakarais yra ap
lankęs beveik visas lietuvių 
tremties stovyklas.

Iškilmingame minėjime Chi
cagoje Bernardas Brazdžionis 
skaitys eilėraščius, rašytus 
dar Lietuvoje rezistenciniame 
pogrindyje, ir naujos kūrybos, 
skirtos 15 metų sukilimo iškil
mingo minėjimo garbei.

— Lietuvos Vyčiai, Netvarko 
skyrius, rengia priešadventinį 
parengimą St. George salėje, 
180 New York avė., Newark,

Bernardas Brazdžionis pir
mosios sovietų okupacijos me
tu metė šūkį — grąžinkime 
Maironio - kultą ir jo dainas į
lietuviškąjį gyvenimą. Mairo- N. J., spalio 27 d. Vakare bus 

Kazvs Šileikis 2506 West n*° dainos gaivalingai suskam- į ^rinkti karalius ir karalienė. 
69 Street,’tik už’1 mėnesį ir 3|to Lietuvos miestuose, mieste- Šokiams gros Olcy Brothers 
dienas sugaištas namuose dėl Iiuose- k“1™™* ir mokyklose.
ligos, iš Leonardo Jankausko'Okupacijų metais Bernardas
gavo $464.95 čekį. Brazdžionis

eilėraščius,
rašė patriotinius 
šaukdamas tautą

orkestras. Vakaro vedėja yra 
Gladys Douches ir jai padeda 
Helen ir Joseph Balčiūnas. 
Charles Douches, Carman Ga-

Balsuokite už progresą!
Išrinkite RICIIAKD STENGEI,
U. S. Senatorium! .

(su.) Įėjo pasirodyti, bet slapta ėjo

nepalūžti, ištverti, kovoti ir lan, Anthony Malakas, Fran-
skelbdamas okupanto niekšy
bes. Jo eilėraščiai viešai nega-

ces Wenskus, Joseph Sakevich, 
Joan Jankauskas ir Louis Stu-
kas. Knn. Pranas Serafinas. Visų šventų parapijos steigėjn«

„ , , , , , _ SU geriausių Amerikos firmų gazu

naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S 4Hth OOUBT, CICERO 
TeL OLympic 6-0775 nno 8 vai 

ryto 11d 5 vai. vakaro. 
Telefonas nno 5 vai. vakaro: 

OLympio 2-6752

AUTOMOBIUES — TRUOKS 
Automobiliai — Sunkreilinlal

VIKTORO K O S I O O 8 
llatUTttka gaaollno utotla br auto

taisymas
Atitekami motoro ramontat, lyrlnlmo, 
datymo darbai Ir kelMamos dalys

CALL-ME-MOTORS CQ.

člu pakliuvęs j Kauną, ir čia 1S arti 
matęs Napoleoną Ir Jo kariuomenę, 
besikeliant per Nemuną. Apysaka 
parašyta puikiu stilium, Įdomi, in- 
tryguojantl, didelčs pedagoginės 
relkftmčs, stipriai Istoriška. Knygoje 
plačiai aprašytas senasis Kaunas, Jo 
apylinkės, gausu vaizdų Ir paveiks
lų, parodančių Kauną, Nemuną, Na
poleoną, prancūzų armijas, ano me
to Lietuvos kareivius, kovojusius 
Napoleono kariuomenėj Ir svajoju
sius apie Lietuvos laisvę.

Knygos kaina $2.50, Išrištos J kie
tus viršelius — $3.00.

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
2884 So. O&kley Avė., 

Chlcago 8, OI. I_____
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll. «75» 8. WESTF.RN AVĖ. PR |.MU

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KEUONt

V. Adamkevičlaua apianka 
1 išsakymus su [Inlgals siųskite:

350 paL. kataa |X50
DRAUGAM, 2>a« H. Oaktety

•. m „ X n

šios nuostabios Ir nepaprastos sny 
gos personalus lltalp (vertina ra- 
lytojas Gliaudą: **...Welsas — pa
niekintas niekintojas, bet taria 
savyje Fra Angelieo angelų varsų 
gan: i, Tatjana—nesuprantanti als
ios sąvokos, bet mylia tl skaisčia 
meile. Pagaliau Julius., pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvokiąs Jo samba
drąsus be drąsos, nesraprantąa pa
vojaus beprutbjlmo pro esąs".


