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KAIP ILGAI KARIAI BUS LITTLE ROCK MIESTE?
Grįžę iš okupuotosios Lietuvos 

kanadiečiai pasakoja
Kodėl jo brolis ištremtas į Sibirą?

Šiais metais liepos — rugpjūčio mėn. Kanados raudonų lietu
vių grupė, pasivadinusi „lietuvių delegacija“, lankėsi Lietuvoje. 
Sugrįžę rugsėjo mėn. 29 d. padarė viešą pranešimą „Lietuvių sūnų 
ir dukterų“ draugijos salėje Toronte, Kanadoje.

Pirmasis džiaugėsi „draugas“
Morkis, kad juos labai gražiai su 
gėlėmis ir įvairiais sveikinimais 
sutiko esamos valdžios pareigū
nai. Juos visur vežiojo, o jie ma
tė tik gražumą ir džiaugsmą. 
Lankėsi fabrikuose, kolchozuose 
ir kitur. Visur pastebėjo tik di
delę pažangą ir ypatingą val
džios rūpestį liaudimi. Deja, 
„draugas“ Morkis patyrė apie 
savo brolio mirtį,kurį toji val-

Pranešėja randa naują išeitį, kad 
žmonės nenori iš senų namų eiti 
į naujus, nes tie seni namai yra 
jų buvę... Kur yra tie naujieji, 
tai taip ir neminėjo.

Ilgai aiškino apie gerą gyve
nimą kariuomenėje, bet tik pa
kartotinai paklausus, pasakė, 
kad lietuviškos kariuomenės nė
ra. Yra tik plačiosios tėvynės!

Prezidentas Eisenhoweris, norėdamas išriša in egracijos klausimą pietinių valstybių mo
kyklose, tarėsi su keturiais gubernatoriais Bai tuose Rūmuose. Prie konferencijos stalo sėdi 
(iš kairės J dešinę) Florida gubernatorius Le Roy Collins, North Carolina gub. Luther Hodges, 
prezidentas Eisenhoweris, Maryland gub. Theodore Mc.Keldin ir Tennessee gub. Frank Clement.

... .. ... , . . Paklaustas „draugas Morkis, ardžia pasirūpino išvežti be teismo
j o-l- t- \ i jo brolis buvęs kriminalinis nusi-į Sibirą. Jis ten ir žuvo. , ..... , * . .. .kaltelis, kad buvo į Sibirą įšvež- 

„Draugė“ Jankauskienė prane tas, atsakė, kad jo brolis buvęs 
šė apie padarytą labai didelę tik nekaltai įskųstas. Deja,
mokslinę pažangą Vilniaus uni
versitete (Gal tik vardo pakeiti-

„draugas“ Morkis nepanoro to
liau atsakyti, kodėl jo brolis ne-

Teisiamas "Naujosios klasės" 
knygos autorius Djilas

Prezidentas Eisenhov/eris nori 
gubernatoriaus Faubo garantijų

LITTLE ROCK, Ark., spal. 2. — Little Rock Central augštes
nės mokyklos studentai, nusiteikę prieš integraciją, šiandien pa
rodė didesnį šiurkštumą negrams mokiniams, lankantiems mo
kyklą.

Little Rock miesto pareigūnai ............
bijo riaušių prieš devynius neg- j Mažiau mirčių 
rus, besimokančius Central augš spRINGFIELD Įj. 2 _
tesnėje mokykloje. '

Arkansas gubernatorius Orval 
Faubus nori, kad prezidentas Ei- 
senhovveris atitrauktų nuo Cen-

: tral augštesnės mokyklos fede- gu praėjusių metų rugsėjo mėn.
, ralinę kariuomenę, kuri vykdo -----------

Gubernatorius Stratton vakar 
pranešė, kad š. m. rugsėjo mėne
sį 30 procentų buvo mažiau mir
čių Illinois valstybės trafike ne-

integraciją.

Prezidentas Eisenhoweris gi

me, B.). Visa tai yra tik Sovietų galėjo teisme pasiaiškinti, nes 
Sąjungos draugingos pagalbos buvo kaip ir kiti lietuviai be teis 
vaisius, kuri lietuvių tautą iš- mo suimtas ir ištremtas. Tai lai- 
vedė į tokį „garbingą“ kelią. Vi- mė ir pažanga gražiojoj „demo- 
sur švaru, gražu, malonu... kratijoj“.

„Draugė“ Gužauskienė pasa
kojo apie labai gerą ir gražų jau Gavęs piktą atsakymą 
nimo auklėjimą. (Kaip ji būtų _
stebėjusia lietuvių auklėjimu, jei -Draugas Morkis norėdamas
tie tūkstančiai lietnvių mokytojų Parek “"uotl J*1*1
nebūtų išvežti ar išžudyti! B.). Blmlne Klaipėdos kaUlikų bsžny, 
Toliau ji pasakojo apie Šiaulius, č,os. prie kalkių
„Bato“ fabriką, kuriame darbi- » k** 8Unk"i dart>«
ninkai turi net savo krautuves net'r senesnio amžiaus moterys 
Ikai mieste trokšto krautuvių, d-rbo Jis jas uzkalbmęs, bet ga-j
tai ir vokiečių okupacijos metu X?8 ata^,’™»:. -Ar J^.P-
atskiri prekių kaulinai buvo!), Iteuiinkai, ar tik policijos atsiųs- 
savo valgyklą, kultūrinius klu- t,? Ko Jūa nor,te 18 mU3? Dau‘

Apsaugos sekretorius
pakvietė 80 vadų

tvLnlNGTON, D. C., spal. 2.

— JAV apsaugos sekretorius 
Wilson pakvietė 80 pramonės, 
verslo ir civilinių pareigūnų į ap-1 BELGRAD, Jugoslavija, spal. 2. - Milovan Djilas, autorius
saugos departamento „jungtinę neseniai pasirodžiusios knygos „Naujoji klase“ bus teisiamas spa- 
civilinės orientacijos konferenci- lio 4 d- Sremska Mitrovica apygardos teismo, Jugoslavijoje.
ją“, kuri prasidės spalio 4 dieną.' Tai >u bua trečiaa DJil0 feia‘ ============

Civiliniai vadai, atstovaujan- mas Per pastaruosius porą metų. Yorką, kur knygą išleido Frede- 
tieji Amerikos gyvenimo įvairias Jis teisiamas už Jugoslavijos vai riek Praeger leidykla. Djilas 
sritis, išklausys paskaitų Penta- dži°s niekinimą užsienio spaudo- klausinėjamas yra atsisakęs iš- 
gon’e kariniais klausimais ir pas duoti paslaptį, kokiu būdu kny-
kui aplankys karines bazes. Kon
ferencija bus vieną savaitę. Gresia 15 metą

Djilas nubaustas kalėjimu tre
jiems metams, o dabar jam, pa

ga buvo išsiųsta iš Jugoslavijos.

bus... Ypatingai žavėjosi švara ir giau jos nekalbėjo. Tada salėje
grožiu bei valdžia., sumanumu, įenaa Prausė „draugą“, ar ir
bet ne faktais. Kanadoje taip vienas kitą žmo-

Draugas" Pajuodis (jos bro- nės «8dinaai policininkais? 

lis) panašiai pašnekėjo, bet pra-1 Viena iš „draugių“ paaiškino 
sitarė, kad net su savo giminė- dėl siuntinėlių į Lietuvą. Joje 
mis nerado nuoširdžios kalbos, visko užtektinai esą, net ir vais
kume labai geria, kaip ir kiti lie- tų nereikia, bet žmonės tik pini- 
tuviai, ir turi labai daug peši- gų nori, tai ir varo spekuliaciją 
mizmo. I su gautais siuntiniais. Kažin ko-

Draugas“ Žulys taip pat ma- dėl niekas nepardavinėja speku-

Daug draugų

Britanija paneigė jiems metams, o dabar jam, pa- Djilas knygoje rašo, kad ko-
Otnan Biuro žinia gal Ju£°slavij°3 įstatymo 118 pa munįstų vadai yra naujoji bur-

T , o 77 * ra£raf4 “ž toa knygos parašymą žujų ir kapįtalistų klasė, kuri, iš-
LONDON, spal. 2. — Oman ir pažeidimą Jugoslavijos vai- naudodama liaudį, gyvena labai

biuras Kaire atstovaująs opozi- džios, gresia 15 m sunkiųjų dar- ištaigingai. Teismas sukelia di-
bų kalėjimo. Sremska Mitrovica delį visame pasaulyje susidomė-
yra 50 mylių į šiaurvakarius nuo jimą> kadangi Djilas socialisti-
Belgrado. Šiandien Djilas yra ta- niame pasaulyje turi daug drau-
me kalėjime, kuriame jie laikė gų, gį jg antros pusės Tito norė-
tuoa žmones, kurie priešinosi bol damas nuteisti Djilą kenkia savo
ševikinės sistemos įvedimui II kraštui, nes parodo kokia Jugo-
Pasaulinio karo metu. Djilas bu- giavįja yra nedemokratiška, 
vo vienas iš tų, kurie padėjo įsi-
tvirtinti komunistiniam režimui, 
o dabar sėdi toj pačioj celėj, kur 
jis sėdėjo prie caro už komunis
tinę veiklą.

ciją pro-britiškam Muscat ir 
Oman sultonui, šiandien teigė, 
jog Oman nacionalistai nužudė 
86 britų kareivius Oman'o Green 
kalnuose. Britanijos užsienio rei
kalų ministerija pranešė, kad 
britų kareivių dalinių nėra Mus
cat ir Oman teritorijoje, Persi
jos įlankoje.

Trys lenkai pabėgo 
iš laivo

Japonija laimėjo
NEW YORK, spal. 2. — Japo- 

nori Faubo garantijų, kad jis ne- nija išrinkta į Jungtinių Tautų 
trukdys įvykdyti federalinio teis Saugumo tarybą. Sovietų Sąjun- 
mo įsakymą įsileisti negrus į mo ga į jt Saugumo tarybą norėjo 
kyklą prieš Eisenhoweriui ati- pravesti Čekoslovakiją vieton Ja 
traukiant kariuomenę iš Arkan- ponijos.
sas sostinės. Faubus yra pareiš
kęs, jog jis netrukdysiąs integra
cijos. Faubus, pasikalbėjime su 
prezidentu Eisenhovveriu New- 
port, R. I., yra panašiai pasakęs, 
oet Little Rock įvykiai parodė 
xą kita.

Prezidentas Eisenhoweris nu
sistatęs laikyti kariuomenę Lit
tle Rock’e, kol Arkansas gub. 
Faubus nepažadės besąlyginiai 
įvykdyti teismo sprendimą — in-

Pirko yachtę
LONDON, spal. 2. — Liberija 

nupirko savo prezidentui Wil- 
liam Tubman’ui brangią motori- 
,nę jachtą, 742 tonų, pranešė Li
berijos ambasada Londone.

Influenza plečiasi
LONDON, spal. 2. — Anglijo

je plečiasi influenza. Dar dau
giau mokyklų uždaryta, nes pa- 

tegruoti Central augštesnę mo- didėjo susirgimų įnfluenza.
kyklą.

New Yorko Yankees 
laimėjo

rRUMPAI IŠ VISUR
• Maskvos spauda daug rašo 

apie Jungtinių Amerikos Valsty- 
NEW YORK, spal. 2. — Šian- bių įr Britanijos ūkio krizę. Esą 

dien prasidėjo žaidynės dėl beis- artinasi ūkinis bankrotas. Ragi- 
bolo pasaul. čempionato. Rung- na sumažinti išlaidas ginklavi- 
tynėse dalyvauja New York Yan muiai> ir tada, girdi, ūkis būsiąs 
kees ir Mihvaukee Braves rinkti- išgelbėtas.
nės. Pirmą žaidimą laimėjo New 
York Yankees 3—1.

Atomines energijos agentūros

tė grožio, švaros ir laimės...

Sis tas daugiau paaiškėjo

Po oficialių pranešimų buvo 
paklausimų, kuriuose nejučiomis 
ir šis tas daugiau paaiškėjo. Pra 
džioje visi „draugais“ vadinęsi, 
bet vėliau net „draugai“ ponais 
ir misteriais pasikeitė.

Pirmasis užklausė ne „drau
gas“. „Draugai“ pastebėję lietu
vių ypatingą girtavimą ir pesi
mizmą. Lietuviai nebuvę girtuo
kliai, kaip kad nėra ir šiame kon 
tinente (šen. ir naujieji). Kas pa 
keitė idealistinį tautos darbingu
mą girtavimu ir pesimizmu? Ar 
tai ne gražioji pažanga ir jos 
tvarka ? Atsakytoja stengėsi šne

liacinėmis kainomis šiame konti
nente ? Turbūt, čia niekas pinigų 
nenori! Vėl piktai vienas „drau 
gas“ klausia: „Sakyk teisybę, 
kiek ten metras medžiagos kai
nuoja?“ Po ilgesnio išsisukinėji
mo pasako: pradedant 450 rublių 
už metrą, o valdiškose krautuvė
se — nuo 250 rublių. Yra daug 
krautuvių, kurios superka, o vė
liau augštesnėmis kainomis par
duoda.

Buvę ir bendrame restorane 
pietų, kurie be gėrimų kainavo 
35 rubliai. Sviesto svaras — 36 
rub., mėsos — 18 rub. Darbinin
kas uždirba mėnesiui 300 — 800 
rublių.

Specialiai užklaustas „drau-

KOPENHAGA, Danija, spal. 
2. — Trys lenkai kadetai pabėgo 
iš lenkų laivo ir paprašė politinio 
prieglobsčio (azilio) Danijoje, 
kai užvakar laivas išplaukė iš 
Kopenhagos, šiandien pranešė 
policija.

KALENDORIUS
Spalio 3 d.: šv. Teresė; lietu

viškas: Grandis.
Saulė teka 6:49, leidžiasi 6:32. 

ORAS
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — da
linai apsiniaukę ir šilčiau.

Vienas rankraštis prasmuko

Šio teismo pagrindinis kaltini
mas yra už knygos „Naujoji kla 
sė“ parašymą, kuri buvo išspaus 
dinta Amerikoje praeitą vasarą. 
Knygos dvi kopijas praeitų metų 
lapkričio 19 d. Djilas namuose 
surado slaptoji policija, tačiau 
trečias rankraštis nebuvo suras-

pirmo|i sesija
VIENA, Austrija, spal. 2. — Nauja tarptautinės atominės 

energ.jos agentūra (AEA) — sudaryta prezidento Eisenhovverio 
„atomas taikai“ pasiūlymu 1953 m. — vakar atidarė pirmąją savo 
konferenciją, vykstant kovai tarp Rytų ir Vakarų dėl tos orga
nizacijos.

Sovietų Sąjunga bandė įtrauk
ti komunistinę Kiniją į tarptau
tinės atominės energijos agentū-

tas ir buvo atgabentas į New rą. Maskva nenori, kad toa agen-

I • Fotografavo saulę. Prince- 
I ton universiteto astronomas M. 
Schvvarzschild šiom dienom va
dovavo darbams saulę fotogra- 

, fuojant, Buvo paleista kamera 
su balionu iki 81,000 pėdų (apie 
15 mylių) augščio. Lig šiol tebu
vo fotografuojama tik iš 25,000 
pėdų.

tūro3 generaliniu- direktoriumi 
būtų išrinktas kongresmanas W. 
Sterling Cole (R., N. Y.).

keti be atsakymo. Kitas — Vil
niaus ir krašto bažnyčios atsta-1 . ... . .
. . - . . / x kur yra pažanga, o kai kur taitytos, švarios ir gražios (iš pra- , /.uJ® • dar tik bus.nešimo), o kaip yra su gražiąja „ ,
Vilniaus katedra: bažnyčia ar Į „
toart“ ji dabar yra? - Po ilges- „ebai „
nio išsisukinėjimo pripažįsta, . . ® . __ Z
kad katedra vra uždarvta reli- toJa8’ Paminęs jų matytą gražią 

, . y > ir didelę pažangą Lietuvoje, pa-
ginėms apeigoms. į Rlauaė; ę ££ įš jfla norėtumėu

Pranešėja, išgyrusi Šiaulių grįžti atgal į tą laisvą ir pažan- 
miesto grožį ir švarą, nejučiomis gią bei garbingos ir sumanios 
išsitarė praėjusi karo griuvėsius valdžios valdomą tėvynę nuolati- 
ir, kad dar trūksta butų. Klausė- niam gyvenimui ?“ Deja, neatsi- 
jas priminė tai ir tą didelį rū- rado nė vieno, kuris norėtų 
pestį liaudimi (pagal praneši- džiaugtis tuo savo ir sovietų me- 
mą), jos darbais ir pažanga, o lu. Bendrai, ši jų kelionė daug 
kodėl nepasirūpina bent senus kam išsklaidys nuolatinį jų melą, 
stogus sutaisyti? Pranešėja už- nes nejučiomis išsiplepa dau- 
tvirtino, kad butų trūksta tik giau, o paskiau nepajėgia kitu 
miestuose. Tuo metu atsistoja melu užlopyti. Lengva suprasti 
senutė salėje (deja, ir ji iš to žmones, kuriems yra artimiau 
paties „draugų“ klubo): „Mano sovietiški batai pabučiuoti, negu 
sesuo gyvena kolchoze ir ją bai- bent žodžiu užjausti savo tikrą 
gi a užgriūti sena pirkia, nes nie- artimą giminaitį, kurį tik gir- 
kas jos taisymu nesirūpina...“1 tuokliii vadins Kažin ar šie „de-

gas" Morkis pripažino, kad kai

w-

Prancūzijos premjeras Maurice 
Bourges - Maunoury negavo par
lamente pasitikėjimo, balsiiojant 
Alžiro statutą, kuriuo norėta al- 
žlrieėiams suteikti daugiau politi
nių teisių. (INS)

legatai“ nenorėtų dar daugiau 
pasigerti, jei jiems taip reiktų 
dirbti kolohoze už kelis kilogra
mus grūdų ir gyventi po kiauru 
stogu ? Bertulis!

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Arkansas gubernatorius Orval E. Faubus atsisakė duoti 
prezidentui Eisenhoweriui užtikrinimus, kad jis apsaugos nuo 
negrams daromų kliūčių lankyti Little Rock Central augštesnę mo
kyklą.

— Little Rock, Ark., Central augštesnės mokyklos vedėjas 
Jess W. Matthews vakar įspėjo mokinius: kas dalyvaus planuota- 
me iš mokyklos išėjime prieš integraciją, tas „tuojau“ bus išbrauk
tas iš mokinių sąrašo.

—- Ispanijos vyriausybės atstovai tariasi su komunistinės Če
koslovakijos pareigūnais prekybiniais klausimais Prahoje, Čeko
slovakijos sostinėje. Ispanijos prekybos ministerijos pareigūnus 
pakvietė Čekoslovakijos prekybos rūmai, oficiali organizacija. 
Normalūs komerciniai santykiai gali būti atnaujinti tarp Ispani
jos ir Čekoslovakijos.

— Saudi Arabijos atstovas vakar pasakė Jungtinių Tautų ge
neralinės asamblėjos sesijoje, kad, girdi, ne sovietų ginklų siun
timas Sirijai graso Artimųjų Rytų saugumui, bet Vakarų impe
rializmas. ' iA

— James R. Hoffa šiandien tikisi būti išrinktas išvežiotojų 
unijos prezidentu vieton Davė Beck?o. Išvežiotojų unijos konferen
cija yra Miami Beach, Fla. Išvežiotojų unija turi 1,1/001)00 narių; 
unijos ižde yra 38 milionai dolerių.

— Sovietų Sąjungos komunistą partija vis labiau į savo ran
kas paima raudonąją armiją. s *

— Danijos vyriausybė yra pasiruošusi išvaryti iš savo vals
tybės sovietų karinį attache, kad jis šnipinėjo.

— Britanijos užsienio reikalų ministeris Seluyn Lloyd serga.
— Pranrūeijoje plečiasi streikai, pragyvenimo kainos kyla.

Maskvos kaltinimai

Sovietų Sąjungos vyriausybės 
laikraštis „Izvestijos“ vakar pa
sakė, kad, girdi, Jungtinės Ame
rikos Valstybės nori kontroliuoti 
agentūrą „atominio kolonializ
mo“ tikslams. Laikraštis taip 
pat tvirtino, jog Jungtinės Ame
rikos Valstybės nori agentūrą pa 
versti „tarptautine policija“, kad 
turėtų įtaką busimajame atomi
nės pramonės išvystyme.

Daugiau kaip 60 valstybių bu
vo delegatų ar stebėtojų inaugu
racinėje agentūros sesijoje. Ato
minės energijos agentūra, suda
ryta Jungtinių Tautų, turi tikslą 
pasikeisti informacijomis panau
doti atominę energiją naminiams 
reikalams.

Jungtinių Tautų generalinio 
sekretoriaus pagalbininkas dr.
Ralph J. Bunche pasakė, jog ši 
agentūra yra nepaprastos reikš
mės tarptautiniame gyvenime.

Austrijos prezidentas Adolph 
Schaerf atidaromoje sesijoje pa
reiškė, kad agentūra pasiūlė pa
sauliui atominį mokslą panaudo
ti taikos tikslams.

• Maskvoje prie įėjimo į po- ,,AV )aivvno ..Project StratnM. 
grindinį traukinį, Kursko sto- rope” balionas kyla j padanges 
ties, buvo Stalino statula. Prieš j Minneapolio, Minn. nešdamas 
keletą dienų ji dingo. | erdvinę teleskopo kamerą 

fuoti saulę.
fotogra-

(INS)

I
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Medžiagą siųsti: V. KLEIZA, 702 W. Green St., Urbana, IU.
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Pirmosios studijos
amerikiečių keliauja į Šitaip savaitė atėjo prie pa

baigos. Rezoliucijų komisija re-
Daug

Europą praleisti savo atostogų. 
Amerikiečio keliavimo tikslas 
yra pamatyti. Šis matymas jam 
daug kainuoja, o iš tikrųjų ma
to labai mažai, nes greitai ke
liauja arba turi “automatiškus” 
vadovus. Europiečio keliavimo 
tikslas yra pažinti savo konti
nentą: tautų papročius, gyveni
mo būdą, kultūrą, vienu žodžiu 
jis nori keliaudamas išmokti. 
Septyniolika Vakarų Europos 
tautų rugsėjo 15 d. atsiuntė sa
vo atstovus į pirmąją tarptau
tinę jaunimo turizmo savaitę, į- 
vykusią Aceme, Pietų Italijoje. 
Čia dalyvavo taip pat Lietuvos 
(egzilinės), Lenkijos (dabarti
nės) ir UNESCO atstovai. Lie
tuvą atstovavo ateitininkai S. 
Razmus ir J. Bulaitis. Pirma
dienį, rugsėjo 16 d., įvyko ofi
cialus atidarymas; kalbėjo Nea
polio kardinolas Mimmi, Itali
jos turizmo ministeris ir daug 
kitų valdžios pareigūnų.

Antradienį buvo diskutuota te 
ma “Turizmas ir auklėjimas”. 
Pagrindinę paskaitą apie tai 
skaitė prof. Gedda, Italijos Ka
talikų Akcijos prezidentas. Dis
kusijos buvo tikrai gilios, jog jų 
sekimas kartais buvo labai sun
kus, nes per vertėjus mintys 
dažnai netekdavo kalbėtojo no
rėto išreikšti atspalvio. Taip 
pat buvo nagrinėjama turizmo 
politinė padėtis, būtent, kaip po 
litinė valstybės padėtis atsilie
pia į jaunimo turizmą.

Trečiadienį dr. Emrich iš Vo- I 
kietijos referavo apie turizmą ir ; 
kultūrą. Nors referentas buvo 
jaunas, bet sugebėjo patiekti 
sunkiai įkandamų minčių. Tos 
pačios dienos pavakarėj ketu
rios delegatų grupės diskutavo 
specifinius ir praktiškus turiz
mo klausimus: keliones, ekskur 
sijas “camping” (ne lietuviškai 
suprantamą stovyklavimą) ir 
jaun. namus. Buvo pateiktos re , 
zoliucijos.

Ketvirtadienį buvo padaryta i 
gana ilgai trukusi ekskursija į 
Paestum griuvėsius iš VI amž. 
pr. Kr., į pajūrį, kur valgėme 
šaunius pietus, ir galiausia į Per 
tosos stalagtitų — stalagmitų 
uolas. Kelionė buvo nuostabi ir 
linksma. Ekskursantai ne vien 
daug išmoko, bet ir pažino ar
čiau vienas kitą. Penktadienį 
skaityta paskaita apie turizmą 
ir socialines apraiškas sukėlė 
triukšmingas diskusijas, nes pa
lietė internacionalaus žmogaus 
auklėjimą ir tarptautinę mora
lę; išvada — turizmas yra fak
tas, kuris stipriai veikia į žmo
nių santykius ir reikalauja “ste
bėti, spręsti ir veikti”.

DIRBTINI DANTYS
Kurie pasiliuosuoja
neturėtų sunkinti

Daugelis tur) dirbtinius dantis buvo 
tikrai sugėdinti kai dantys iškrito, 
paslydo arba suklebfijo nepatogiu 
momentu. Nebijokite, kad tas Jums 
atsitiktų. Tik užbarstykite truput) 
FASTEETH, alkalinių (ne rūgščių) 
miltelių ant dantų. Tvirčiau palaiko 
dirbtinius dantis, tad geriau Jaučiasi. 
Nesurūgsta. Sustabdo ‘‘dantų kva
pą.”. Pirkite FASTEETH savo vaisti
nėje.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos 8aving» Bendrovė® praeitimi, nno pat jo® įaikftrimo 
1924 metais, jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių sangnmo ir divi
dendų naėnmo atžvilgio, nėra saugesnės lr pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomos pinigus. Pasidėję tanpinina pas mus gausite ne tiktai saugumą — jų 
apdraudimų iki $10,000.00, angStą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
ve'tni, nž kariuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Cbiengos Savings Bendrovės įstaiga yra viena U gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chieagos ribų, neiifirint knrioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali tanpyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Mūsų turtas $21,000,000.00

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

Atdara: pirmadienį nuo 12 lld 8, antradienį 
TreMadienį nidaryta vlaą dieną,

Ir penktadienį nno • Iki 4, ketvirtadienį nuo 9 lld 8 
o šeštadienį nno 9 lld 2 valandoa po pietą.

/S

džioms ir ištisoms tautoms. Ka- į čiai pažinę katalikiško ir bend- 
talikiškas jaunimas turi teisę ir rai jaunimo turizmą. Kaip kard. 
prievolę naudotis turizmu, kaip Į M. Mimmi sakė, turizmo akira- 
auklėjamąja priemone; jauni-1 tis plečiasi su kiekviena kelia- 
mui turi būti palengvintos gali-j vimo priemone; jau matomos ga 
mybės šia mokslo priemone efek , limybės išplėsti turizmą tarp
tingai pasinaudoti.

Vakarais buvo pravedamos į- 
vairios pramogos tautų pažini
mui: buvo dainuojama, rodomi 
delegatų atsivežti filmai, iš plokš 
telių grojamos liaudies dainos 
(visi girdėjo Čiurlionio ansamb
lį) ir pravestos kitokios pra
mogos.

Sekmadienį visi studijų daly
viai išvažiavo kartu, darydami 
ekskursiją Amalfi krantais, gradagavo rezoliucijas, formuluo

dama reikalavimus turistams, žiausiąja Italijos dalimi. Lietu- ne spalio 15 d., kaip buvo skelb- 
jų vadovams, valstybių vai-; vos atstovai grįžo iš studijų pla- ta.

LITTLE BILL says:

a load
is all you pay 
to dry the dean 

ęlęętrįę way

'An elsctric dryer doea a fųU 8-lb. load for 
only 6į: 2 double aheeta, 2 pillowalipa, 2 bath 
tovvela, 2 face towels, 2 disn

pajamas, 2 pairs of men’s shorts, 3 pairs of 
socks, 6 handkerchiefs, and 2 T-abirts. 25 to 
30 minutes is ąll it takas to dry this load!tovvela, 1 pair of

Nothing’s faster, nothing’s cleaner— 
and eleetrie dryers are completely automatic

Iš-

COST?
ELECTRIC DRYERS

cost
>30 to >60 le*» 

to buy
than any other kind

your olostrls appltonc® doalor

• ifi C. R. Co.

Dabartiniai modemiški elektriniai džiovintuvai 
džiovina pilnus 8 sv. skalbinių už tik šešis centus.

Ir drabužiai ilgiau laikosi švarūs ir kvapingi 
kuomet džiovinate elektriniu džiovintuvu. Jokios 
dujos nesimaišo rūbuose. Elektrinis karštis yra šva
rus, sausas, spinduliuojantis karštis — kaip saulės.

Elektra išdžiovinti pilną krovinį medvilninių 
skalbinių trunka tik 25 iki 30 minučių. Tai reiš
kia kad jūsų džiovintuvas neatsiliks nuo jūsų au
tomatiškos skalbiamos mašinos.

Visi elektriniai džiovintuvai vra pilnai auto
matiški. Jokių komplikuotų uždegimo pritaisų ku
rie galėtų sugesti.

Ir, kaip kad jums pasakys jūsų elektrinių reik
menų dyleris, elektriniai džiovintuvai mažiau te
kainuoja negu kokios kitos rūšies.

v Commonwealth Edison
•09

Public Service Company

• 5žvaigždžių. Mūsų siela pralen
kia žvaigždes, nors mūsų kūnas 
dar tebekeliauja iš valstybės į 
valstybę. S. Jūreivis R.

' ATITAISYMAS
Praėjusios savaitės skyriuje 

skelbtoje žinelėje apie Philadel
phijos studentų at-kų mošiamą 
koncertą “Lituanus” naudai į- 
sibrovė klaida. Koncerto data 
yra spalio 5 d. 7 vai. vakare, o

NAUJA VALDYBA
‘ S. m. rugsėjo 22 d. Šv. Anta

no mokyklos patalpose įvyko 
Detroito moksleivių ateitininkų 
karaliaus Mindaugo vardo kuo
pos pirmasis šių mokslo metų 
susirinkimas. Šiame susirinki
me buvo išrinkta nauja valdy
ba: pirm. Vytenis Damušis, vi
cepirm. — Algimantas Bublys,

►OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

KV I EČIAME
PAMATYTI

NAUJUS, PATOBULINTUS 
JAU 193S M. MODELUS:

• TELEVIZIJAS
• Hl Fi FONOGRAFUS
• VISOKIUS RADIJUS 
— Didelis pasirinkimas 
— Pigios kainos
— Sąžiningas patarnavinias 
— Viskas garantuota. 
Aplankykite šią modernišką

elektronikos parduotuvę

lAr-iDflina
TCLEVISIOn

ęsales - sęrvice)
M*v. In*. A. SEMENAS 

*8*1 S. Halsted — CLiffside 4-6065
Atdara: kasdien 9—6, pirmadieniais 1 

tr ketvirtadieniais 9—9
ooooo<xxx><x><xxx><xxx><xh>o<xx>

DR. J. Ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Ave.
Priima ligonis pagal susltarlma. 

061 valandos skambinti telefonu 
HEmiock 4-1662 nuo 2 Iki 9 vai. 
p. p. kasdlan išskyrus trečiad. Ir 
šeštad

Rea. tel. GRovehUl 6-66O8

Tel. ofiso WA 5-3010, rea. PR 6-7383

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR, ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6822 South VVestern Avenue 
vai. kasdien i0-12 vai. h 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10- i vai .Trečia
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus 

Ofiso 'elefonas: PR 8-322®
Rm tetef. W Al brook 5-5<»7«

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

(Kampas 47-tos lr Daman Ave. 1 
Vai kaadien nuo 6—8 vai. vak 

šeštad. 2—♦ vai. vak. 
‘Trečiad. tr kitu laiku pagal sutarti 

Telef. ofiso LAfayettc 3-6048 
Res.: U’Albrook 5-3048

I ofiso HE.4-5849 rez HE.4-2824

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 VVest 7lst Street
Vai. Pirm , ketvlr., penict. 1-4 lr 7-9 
Antr. 1-6. treč.lr šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South VVestern Avenue 
Chicago 2®. m 

telefonas REpublie 7-4*00 
H -sidencia: GRovehUl 6-8161

<aal matymai pagal sutarties

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Oflao vai.: nno 1-4 lr nuo 6-8:80 v 
»»► deštudleulais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Oflao tel. Vlrglnla 7-0036

Reatdeod joe tel. BEverty 8-8*44

Oflao HE 4-1414, arba RE 7-®700 
Rea RE 7-6867

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

2464 Weet 71at Street
(71-oe ir Oampbell Ave. kampas)
Vai.: kasdien 1—3 lr 6—8 vai. vak. 
šešadienlais 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Ofiso telef. VArds 7—1166
Reddencijoiae^r BTevrart 8-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest 85th Street 
(kampas Halsted lr 88-te gatvl) 

VAL. 1—4 lr 0:80—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidaro 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. ofiso PR 0-8888, res. RE 7-9198

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS OTDTTOJAS)
2599 Weet 68rd Street

VAL. kasdien nuo S—4 p. p. Ir T:8® 
Iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta.

Telefoną® GRovehilI 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALJST®
— PRITAIKO AKINIUS —

Valandoa: 9—18 lr T—I v. v. pagal 
tusi tarimą Išskyrus trečiadienius

2422 VV. Marųuette Road

Ofiso tr buto tel. OLymplo 9-iaftl

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 Ir 4—7 vai. Trečiad. 

Ir šeštad. tik 10—12 vai

Bemkiti* Hioo Branda’

sekretorės Giedrė Bajorūnaitė 
ir Violeta Čižauskaitė ir ižd. Sau 
liūs Damušis.

Kuopos dvasios vadu yra kun. 
Simanavičius; kuopos globė
ju — Pr. Zaranka.

(Nukelta į 8 psl.)

ToL RElianoe 5-181i

DR. WALTER J. KIRSTUK
ŪDYTOJAS IR CHIRURGĄ1 

IBTUVia OTDVTOJ.H
8925 59th Street

Vai. Pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 1—4 p .p. 6:80—8:80 
vai. vak. Trečiad. Ir šeštad. 1—4 v 
P- P.

------- ■  — ------- -

Tei. ofiso ir buto OLympic 2-415®

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 VV. 15th St,. Cicero
Kasdien 1-8 vai. ir 8-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius.
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

j Ofiso telef. LAfayettc (-8210, Je) 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Ave.
1 VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 

Vak. pirm. antr., ketvirt 6-8:80 v
Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgfi) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

7166 South Western Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto iki 1 vai. 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. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. WAlbrook 6-3766

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

DR. A. MACIŪNĄ*
CHIRURGAS 

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

penktad. nuo 5 iki 8 vai, va k.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-0700 
Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
OYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Spedalybfi — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

(71-oa ir Campbell Ave. kampas) 
Val.: kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v.v. 
šeštadieniais 9—11 ryto ir 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA TR GHTRURG?

Office: 10748 South Michigan Ave.
Buto 1658 VV. 103 St„ Beverly Hills

Ya'L: kasdien nuo 6 v. v. Iki ft v v»ą 
Vai,; kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

išsklrus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUUman 5-6766 
Buto — BEverly 8-8946

Ofiso HEmiock 4-6815 
Rez. HEmiock. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VTDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susltarlma

. DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4258 So. VVhippIe Street

(Arti Archer Ave.)
Valandos: nuo 10 Iki 12: 1—0; 7-9.

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta 
LAfayettc 8-4*4*.

Namų — CEdarerest 3-778®

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

3259 South Halsted Street
Kaadien S—7 vai. vak. šeštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St.. tel. Reoubllo 7-SS 18.

Ofiso telefonas — Bishop 7-26*6

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenne 
(Kampas Kedzie lr Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:09 v 
Trečiad Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
BPEO. CHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINftB LIGOS 
2745 VVest 69th Street 

Priešais šv. Kryžiaus llgonln® 
Telef. REpnblic 7-2990 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte lr nuo 0:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. lr
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt
Tikrina akis Ir pritaiko aklnina, 

keičia stiklas lr rfimas 
4466 8. California Ave. .YA 7-7881
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad. 10 ryto iki S v. p. p.
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Vai

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orttiopedas - Prou-zislas 

Aį araial-Protezal, Med. ban 
držai Hpi'C. latgali* kojon 

(Arcb Supports) lr tt 
4 Ir 6-8. Seštadteulals

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB
2850 VV. 63 rd St., Chicago 29, Ui 

Tel. PRospeet 6-60S4 •

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS rR CHIRURGAS

Nauja® adresą*: 42,’Rr W. 63rd St 
■Ofiso td. REliance 6-4410 

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

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

Ofiso tel. CLiffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-117*

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Vai. kasd 12—4 
Tel. CEntraI 6-2294

6002 West 16th Str., Cicero
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvvnhail 3-0*69 
Kitu laiku lr trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmiock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika lr moterų ilgos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Westem Ave. 
Tel. Pltospcct 8-1223 arba WE 6-6571
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. Antr.,
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad. 
2-4 vai popiet lr sulig susitarimu.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glh. 8-01*8

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

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

Telefonas GRovehilI 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Spedalybfi: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 
LIGOS

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

Tel. ofiso PKospect 6-9400
Rezid. PKoHprct 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičlfitfi)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-8 p. p. ir nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p p Trečiadieniai 
ir kitu laiku tik susitarua.

Tel. oriso Vlctory 2-1581
Rez. VIetory 9-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. ofiso PR. 3-6446, rea. HE.4-S166

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųuette Rd.
Vai nuo 2 iki 4 p. p.: 6 Iki 8 vtv. 

Trečiad. lr šeštad. pagal autam

1»r7p. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR. 6-666® 

Rezid. 6600 S. Arteelan Ave.
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.i 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 26 metų patyrimo
Tet YArda 7-18*® 

Pritaiko akiniu. 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas tr akinių dirbtuvė 
756 VVest S5th Street 

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 8 Iki 8, tre. 
čiad. nuo 10-12, penktad. 10-2 lt 
špštadienlalB nuo to iki 2 vai p.p

OR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu akių Įtempimą, kuri® 

yra priežastis galvos skaudfijimo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę lr tollregyą- 
tę. Prirenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreiptam® 
) mokyklos vaikus.

4712 South Ashland Ave. 
Tel. YArda 7-1373

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:8« 
iki R vai. Sekmad ir treč uždara

1916, at Chicago. 
3, 1879

Illinois

SUBSCRIPTION RATES 
910.00 per year outside of Chieago 
$12.00 per year in Chicago & Cicer® 
$10.00 peryear in Canada 
Foreign $12.00 per year

3 mėn.
$3.50
$8.00
$3.50

metfl 
$6.50 
$8.50 
$6.50

1
$i.2k
$1.50
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BENT TRUPINĖLĮ ARTIMUI KAIP BUS MINIMA SPALIO 25-TOJI
t VYSK. V. BRIZGYS

Visur ir visuomet buvo, yra ir bus suvargusių žmonių, varg
šų, ligonių, našlių ir našlaičių. Jų buvo ir bug net Amerikoje, kur 
pilna visokiausių gėrybių. Ką ir bekalbėti apie mažesnius kraš
tus, kurie yra silpnesni ekonomiškai. Ten daugiau vargo. Ten 
platesnė dirva visokiam labdaros darbui. Visur atsiranda šelp
tinų normaliausiais laikais. Jų yra daugiau karui ar betkokiai 
krizei ištikus. . •

Kalbėkime aide Lietuvą, kurių jau 1940 m. palietė karo aud
ros, padariusios jai ir visai tautai tokias žaizdas, kurios ligšiol
dar nėra užgydytos. Jos tebekraujuoja. Žiauri bolševikų, vėliau.. _. ,.
nacių okupacija, paskui* vėl bolševikų įsiveržimas dar ir dabar!me ? ,n? '“J".1 ” ' v. ' ,?n ..en
tebeskaudina tautos žaizdas, tebedidina nelaimingųjų mūsų bro
lių vargšų eiles. Milionai lietuvių skursta ir vargsta Lietuvoje, 
tūkstančiai kenčia tremties kančias Sibire ir kituose tolimuose 
nuo Lietuvos Rusijos kraštuose. Kiti tūkstančiai tremtinių Va
karų Europoje vis dar tiesia savo rankas, prašydami pagalbos.

Vargstančius Lietuvoje daug kas jau sušelpia siuntinėliais.
Tuo pačiu būdu sušelpia ii- Sibire vargstančius. Bet tai yra tik 
mažučiai trupinėliai, kuriais nedaug tegali pasisotinti mūsų ne
laimingieji. Tuo tik parodome geros valios ir noro neužmiršti 
savųjų. Tai yra tik simbolinė parama. Kiek daugiau galime pa
dėti Vakarų Europoje pasilikusiems lietuviams, dėl nesveikatos 
ar senatvės negalėjusiems kitur emigruoti ir įsikurti. Bendra
sis Amerikos Lietuvių Šalpos Fondas jiems daug galėjo padėti
ir padeda, nes dirba organizuotai, turėdamas Amerikos lietuvių Į ardymo "moterų" prievartavimo 
visuomenę savo užsimojimų užnugaryje. . . | vergų stovyklose, kalėjimuose,

Ši garbingoji organizacija — Balfas - milionus dolerių jau policijos areštinėse. Vienu žo-
yra išleidęs įvairios formos lietuvių tremtinių šalpai ir turi bu-, džiu   lapkričio 25-sios re-
dėti bei būti pasiruošęs teikti organizuotą pagalbą tiek Lietuvos volįucįja atidavė Rusiją į di- 
žmonėms, tiek tremtiniams Sibire, neužmiršdamas ir Vakaruose ' . J VH i l5 f „ v .
esančiųjų, kurie be mūsų paramos negali išsiversti. Jau dabar pavertė visokių nedorybių 
truputį yra praverta geležinė uždanga, per kurią jau galima laiš- bal& kokiag tik gali išgalvoti 
kais susirašinėti su saviškiais ir pasiųsti jiems siuntinėlius. Gali, H ’ nn5 narsidavusin žmoe-aus 
(netrukus ateiti laikas, kad mūšy Balfas galės jau organizuotai ^ZZi^S

paremti šalpos reikalinguosius Lietuvoje ir Rusijoje, štai šiomis i t- bolševizmo tiems šie mano 
dienomis gavome žinią, kad Balfo pirmininkas kan. J. B. Končius Į gali atrodyti perkieti,
jau galėjo nuvykti Lenkijos sostinėn Varšuvon. Galbūt jis bus tagiau tie kurie asmeniniai jį 
suradęs galimumus ir kelius Lenkijoje gyvenančius lietuvius su- į patyrė> pr’itarg maąQ nuomonei( 
šelpti. O tai jau būtų didelis dalykas. Šiandieninėje Lenkijoje yra kad jie kartu persįjpm pa- 
ir Lietuvai priklausančių sričių, kuriose gyvena lietuviai. Taigiį sakytįT kas yra bolševizmas vi
jau dabar gal bus kur “prikibti”, kad ir už geležinės uždangos ; ‘ / reaivbėie Nuo Lenino

Lapkričio 25-tąją sukanka 40 kiek daug jau buvo laimėjusi 
metų nuo Rusijos revoliucijos vadinamoji bolševizmo saloninė 
pradžios, kuri baigėsi bolševikų propaganda -Galima net klaus- 
įaigalėjimu. Yra buvę pašau- ti, ko lig šios dienos būtų pa- 
lyje revoliucijų, kurion atneš' siekęs bolševizmas, jeigu ne 
tautoms gero. Lapkričio sep- orutali Maskvos easpansija ir 
tintosios revoliucija tačiau pra- atvirai bei plačiai parodyti bol- 
dėjo lig šiol nesiliaujantį ne- sevikų metodai Labai didelis 
kalto kraujo liejimą. Per 40 Klausimas, kiek šalių ir tautų 

turėtume taip
masiniai nekaltų žmonių kapi- antibolševikų, kaip šiandien 
nynai; per 40 metų ir lig šios yra. Lietuvos ir kitų kraštų 
dienos egzistuoja konoentruo- nelaimė pačiam bolševizmui 
tos vergų stovyklos su milio- yra toks smūgis, kokio nebūtų 
nais žmonių tokiose sąlygose, 'pajėgusi sukurti jokia antibol- 
kurių klausydami laisvojo pa- ševikinė propaganda. Net klau- 
saulio žmonės nepajėgia tų są-, simaa, ar iš viso tokia propa- 
lygų nei įsivaizduoti, nei su- ganda dar būtų. Jeigu jau 
prasti; per 40 metų šimtai mi-! 1939 metais Maskva turėjo tiek 
lionų žmonių, skurdo slegia- gerų pažįstamų, neišskiriant vi- 
mi, keikia Rusiją ir visą kas
joje yra; 40 metų šauksmo kū
dikių, išplėštų iš tėvų globos, 
tėvų raudų, brutalaus šeimų

yra bolševizmas, ką jis yra tau
tose padaręs; turėtume kelti vi
sus padorius žmones protestui 
ir akcijai prieš bolševizmo dok
triną ir metodus. Bolševizmo 
veikla vra nuolatinė ir intensy
vi. Bolševikai nuolat seka gy-

Balfo šalpos darbai būtų praplėsti.
Visa tai turėdamas galvoje, Balfas skelbia metinį vajų. Jis

pradėtas šio mėnesio'pradžioje. Mes gauname pranešimus iš 
įvairių miestų, kad Balfo skyriai jau gana stipriai yra įkibę į 
vajaus darbą. Vienur rengiamos viešos rinkliavos gatvėse, ki
tur siuninėjami laiškai, rengiamos prakalbos, einama per na
mus. Dar kitur rengiami koncertai. Chieagoje toks koncertas _ _
bus spalio 6 d. Marijos augštesniosios mokyklos salėje. Juoi bolševizmo vadaTpatys vieni ki- 

pradedamas didysis vajus šiame didmiestyje. Reikia manyti, kad į tug iššaudė išnuodijo 
tiek ėia, tiek visur kitur lietuviai stipriai įsijungs į Balfo vajų pasaulls’ stebia, ' pokarini 
ir atliks savo šventą pareigą ir darbu, ir aukomis, ir savo daly-, Vokietij Kalijos ekonomtae, 
vavimu sios organizacijos skyrių parengimuose. I sodine pažanga. Gi bolievi-

Balfas yra atlikęs didelius darbus Ir šiuo metu jis daug „ u kraitų. nelšakirian, 
ir gerai dirba. Jis dirbs ir ateityje. Ir, juo daugiau paramos Hos Rualk)8 .qai„4flmns..
jis susilauks iš mūsų visuomenes, juo didesni bus jo darbai mu-- pavadinti beprotnamio
sų artimui - vargstančiam broliui lietuviui. ' gyventojų aaviyaMos laUnj,|.

......................- ------ ’ ——- — ........... mais. Su Rusijos turtais net
kvailiausias valdymosi būdas 
ir be tų milionų gyvybių galė
jo lengvai pasiekti kelis kartus 
daugiau, negu pasiekė bolševi
kai. z

Kol bolševizmas buvo Rusi- 
, jos ribose, mūsų laiko pasaulis

buvo jau gerokai su juo apsi- 
ir daugeliui nekritišku 

buvo betampąs 
simboliu. Prae-

Brilts

lig Stalino, Berijos ir turbūt 
jau Molotovo yra žuvę jau be
veik visi pirmieji ir žymiausie
ji bolševikai ir Rusijos režimo

sos eilės net katalikų intelek
tualų ir ne vieno katalikų ku
nigo, tai kas būtų šiandien — 
18 metų vėliau?

Šiandien kenčiantiems bolše
vikų priespaudoje ir mums pa
tiems — to teroro aukoms — 
būti tremtiniais yra maža pa
guoda vien dėlto, kad bolševiz
mo atžvilgiu pasikeitė pasaulio 
opinija. Jeigu tik taip dalyką 
ir palikti, tai nerūpestingoji ir 
principų neturinti intelektualų 
dalis, daugelis politikų gali vėl 
patys užmigti ir žmoniją už
migdyti, o bolševikų propagan
dai palikti atviras savo ir kitų 
salonų duris. Reikia budėti ir 
veikti. Tai yra ne kurio nors 
vieno luomo ar veikėjų grupės 
pareiga: budėti ir veikti reikia 
visiems. Kova prieš bolševiz
mą yra ir politinė, ir kultūri
nė, ir religinė todėl, kad bolše- 
vizmaą kovoja prieš juos visus

vergiją greičiau pašalinti. Rei
bin daugiau sumanumo ir ener
gijos sukelti visą padoriąją 

venimą ir svarsto; kaip ir kur žmoniją greičiau baigti su ta 
reikštis. Mums verta šia jų mūsų laiko didžiausia žmonijos 
energija ir budrumu pasekti., gėda ir nelaime.
kad mūsų veikla būtų ne tik ■i-T-.-r-.——- -.-n=—~------- —

' šiokia tokia formali reakcija, 
neparodanti dažnai nieko nau- 

' jo, išvirstanti tik į tam tikrą 
tradicinį tarsi ritualą. Reikia 
daugiau vaizduotės ir atsidėji
mo, reikia daugiau dinamizme.

Lapkričio'*1 revoliucijos 10 m. 
sukakties proga bolševikai, be,į 

abejo, uoliai svarstys naujus, 
būdus, kaip nauja energija bol-! 
štvizmą gaivinti ir plėsti. Jie 
paavarstys ir tokius klausimus, 
kaip su savo propaganda įeiti

net į musų tarpą. Mūsų parei-
ga yra didesnė negu jų: svars- VIKTORO K o z lf OS 
tyti būdus, bandyti naujus ke- Uetuvttk. gazolino utoM* Ir auto 
liūs bolševizmą ir jo sukurtų Atllekami JSTILmta!, lygi-

nimo. dažymo darbai ir keičiamos 
dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
4759 P WESTERN AVĖ PR 8-9583
.«j»i.***'**:t •♦*.**!»;* -cm**!**:?* 

SKELBKITĖS “DRAUGE“

NAUJAS IR MODERNUS SALSONAS 
DONNA’S BEAUTY NOOK

2806 \Vest 40th Place (prie Archer ir Califomia)
Valandoa: antr., treč., Sešt. 9 v. r. — 0 v. v.

Ket. ir penkt. 9 vai. i*. — 9 v. v.

Pusmetiniai . ...................................................................................... $7 50
I ‘;u>pul\ inimai ..................... , ........................................................ 5.75
I ’aSv i egi n ima i ........................................................................................ 5.00
Plaukų kirpimas ............................................................................... 1.50
Shampoo ir suftukavlmas ............................................................ 1.75
Lietuvaitė

ir augščiau

Tel. CLlffslde 4-1877

SKOLINK IR TAUPYK

KULTŪRINE KOOPERACIJA latvis Teodoras
Už mūsų tautos teises kovoja Kuprevičius pianą studijavo pas pratęs .a 

ir jos kultūrą kitataučiams pavaiz profesorių W. Ruzickį Kauno Kon ;nfplnMnnln 
duoja ne vien dažniau musų spau- s.ervatori joii Lietuvoj, ir pas prof. ’
doje iškeliami veiksmai. Aną die- Horbovskj Berlyne. Ženevoje pažangumo 
ną Bostono Monitor dienraštis m jtejkfa “diplome pour exeel- jęs karas atskleidė labai neina-
r™eertan4frii” rSl?3 °r * “ lente executio?”- Nuo 1954 met« lonią staigmena. Visi pamatė 
Concert Sene- rašo. jįs dėsto Music School Settlement _____________________ x

Praėjusiais metais kuklias, bet institute Clevelande. i * t y 25 spalio senuoju stiliumi,
sėkmingas pastangas praturtinti P-le Lnvak jau yra Amerikos _______________________
muzikos sezoną Bostone padare pilietė. Ji, būdama šešių metų, _
Naujosios Anglijos Baltic Ameri- pradėjo smuikuoti ir, vienuoliktus 
can draugija Jordan salėje. Toje j eidama, buvo solistė, kada Helsin- 
pačioje vietoje šiais metais ruo- kio simfoninis orkestras davė Men 
šiama antroji koncertinių vakarų delsono Concerto. Dvylikos metų 
serija, kurią sudarys trys koncer-i ji buvo Talino simfoninio orkest- 
tai. Pirmas bus spalio 4 d. Prog- ro solistė, perteikiant Čaikovskio 
ramoje pianistas Andrius Kupre- Concerto. Keturiolikos metų ji bai 

“Lietuvos žy-

kūrėjai. Tai įvyko ne natūra- ir visokiomis priemonėmis, šios 
lia Dievo siųsta mirtimi, ne iš kovos negalima palikti tik tau- 
kontrevoliucionierių rankų. Ne, tinėms ar tarptautinėms poli

tinėms instrukcijoms. Šiandie
niniai politikos keliai ir metodai 
yra perdaug beprineipiniai, opor 
tunistiniai ir biznieriški, kad tik 
politikais ir politika pasaulis Į 
galėtų pasitikėti. Mūsų laikų 
politikai ir jų politika žmoniją 
yra perdaug? apMWfeios. Antra [ 
— jeigu bolševizmas tiesioginiai 
kėsinasi į kultūrą. į religiją, tai 
jos pačios savo priemonėmis 
turi nuo jo ir gintis.

Kadangi priešas yra visų tas 
pata tai vadovaujančios politi
nės, kultūrinės, religinės insti
tucijos ir kovoti turėtų darniai, 
nors kiekvienas savo srityje. 
Visokių teoretinių skirtumų pa- 
veriimas savitarpiu nebendra
darbiavimu, nesutarimu yra 
blogiau negu sofizmas: tai yra t 
supratimo stoka. Visi kartui 
ir darniai turėtume kelti kiek- 
viens savo tautą ir visos žmo
nijos slnogsnius susidomėti, kas

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

Žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti ir 
taisyti. \ .

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

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

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus dolerių

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

Pinigai, įdėti prieš ll-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

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

: DARBO VALANDOS: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po 
pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.
Trečiadieniais visai neatidaroma. ,

Standard Federal Savings
AND tOAN ASSOCIATMSSr

gė Talino valstybinę konservato
riją ir studijavo po to Budapešte, 
Berlyne ir Paryžiuje.

Baritonas Brilts buvo latvių ope
, . . iros Rygoje narys ir koncertavo ar

Jis sako jog panašių koncertų bus radiją dalnavo Latvijoje, Vo- 
pąrupmta keturiems ar peniems kietii e ir Kanadoje. Nuo 1927 
miestams. Baltic American drau-1

vičius skelbiamas 
įmausiu pianistu".

Serijas pradėjo Bostone gyve 
nąs smuikininkas Endel Kalams.

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

D. JURJONO BENDROVĖJE
3251 SO. HALSTED ST„ CHICAOO 8. ILL.

Tel. CAIumet 5-1064

M®

metų jis gyvena Halifax’e (Kana-
gija, sako, tikisi šia kryptimi mu- jr dėsto balso bei operos kur
zikmę veiklą tiek išplėsti kiek api- l,JMarti konservatorijoj, 
ma vadinami “civic koncertą! ProKran,o3e bus perteikiama šių
Amenkoje, . ’ Pabaltijo kompozitorių darbai: es-

Pabaltijo koncertų serija turi Eduardo ^,bin ir Heino Eller,
latvių Janis Medina, Jazeps Wih- 
tolg ir Talivaldis Kėnis, lietuvių

eite pagirtinų tikslų : parodyti ame 
rikiečiams, kad mažosios lietuvių,

JANIS KLIPZEJ8

latvių ir estų tautos turi Pirma- yiado Jakubėno ir Juliaus Gaide-
eilių menininkų, supažindinti juos 
su šių tautų kompozitorių darbais, 
išvesti Pabaltijo menininkus tiek 
pat po visą Ameriką koncertuoti, 
kajp ir kiti.

Baltic American draugija jau 
veikia 16-ka metų; jos koncertai 
turi tikslą supažindinti Amerikos 
visuomenę su Pabaltijo kraštų kui 
tūra. Draugija vra nepolitinė, ta
čiau jaučia pareigą, kur tik gali, 
kelti aikštėn komunizmo daromą 
piktą, nes Lietuva, Latvija ir Es
tija šiandien sovietų okupuotos.
Be kultūrinių reikalų, draugija sa
vo tautiečiams padeda imigracijos 
reikalais, parūpindama ypaė glo
bė jų-kvietė jų.

Ponas Kalams pabrėžė, kad Pa
baltijo koncertų serija neturi tik
slo rungtis su kitomis jau seniai 
veikiančiomis serijomis. Jos pas
tangos daug kuklesnės ir biletų 
kainos neaugėtos. Vyriausiu noru 
yra sudominti didesnį amerikiečių 
skaičių pasinaudoti proga. Kon
certus paprastai stipriai paremia 
vietinės lietuvių, latvių ir estų vi
suomenės.

ftj sezoną koncertuos pianistas 
lietuvis Andrius Kuprevičius (spa. 
lio 4 d.), smuikininkė estė Evi Lii-, , .
vak (lapkričio 29 d.), baritonas , daug dažų.

lio. Witholds, sakoma, užėmęs 
Rimsky-Korsakovo vietą Peterbur 
go konservatorijoj ir buvo vienas 
Prokopjevo profesorių.

Vyt. ftirvydas

Vyskupo kryžius iš
vamzdžių metale

Naujai išrinktas Musomos 
vyskupas Tanganikoje, Afriko
je John J. Budin, Maryknoll vie 
nuolis, kad sutaupytų daugiau 
lėšų misijų reikalams,- atsisakė 
konsekracijai vykti į savo gim
tąją šalį JAV. Jis bus konsek-

O F CHICAOtri^^
4193 ARCHER AVE„ CHICAGO 32

( Archer Avė. ot Sacramento) 4 
PHONE: Virginia

— Kaip sekasi poniai Žemicnei?
— Per vasarą ji Rygoje. Žinau adresą.
— Rygoj? Jonai, ką tu sakai — Rygoj?! 

kokią dieną aplankyti. Tikriausiai. draugu, ir todėl nutylėjo.
, — Upanytė gyvena namie. Netoli nuo Salanų. J langus nuo akmeninių kiemų lipo prieblanda.

Per Jonines buvome pas ją, r— pasakojo Jonas. — Uždekime Šviesą — sakė Jonas.
— Ji man rašė. Ir aš jai rašiau, — atsakė — Šviesa? Ne. Prieblandoje geriau vaikščioti 

Andrius. ' | MHĘ po pasaulį, — atsakė Andrius, ir Jonas tylėjo.
— Ir Diionsonas, ir Birzmalniekas ir Veiksanas? — Ką daryti? — Andrius pakėlė balsą. - Ką 
— Žilasis Diionsonas kartą mums klasėje sakė, daryti? Dirbti ir dirbti! Tegu pasidarau liesas 

kad tu universitetą baigsiąs greičiau, negu mes, — kaip nuvarytas arklys, arba tesusergu džiova, a; 
taip toliau pasakojo Jonas. ' išeinu iš proto — vis viena. Dirt>ti! Kaip mašinai!

Jonas atidarė savo lagaminą dėjo ant stalo iš * Andrius tylėdamas ilgai žiūrėjo pro langą. Matė Jei aš žūsiu, tad tai reiškia, kad niekam netinku! 
namų atvežtą šviežių miežių ragaišį ir sviestą. And- tvirtufl ir pilkufl ketufkampius: namų sienas, langus, Tokie tegu žūna! Tokie nereikalingi nei Dievui nei

HBBBBOŪBHBHBBHHHTSlTrTCTilTrtRir 

(TĘSINYS)
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i kalb’ėti. Apie visa tai Jonas nieko nenujautė. Kiek 
' Andrius paskutiniu metu buvo pasidaręs aštrus ir

Eisim kietas,’tiek Jonas buvo santūrūs ir atsargus su savo

Jam patiko galvotirius valgė plačia burna ir galvojo apie tuos laikus, ,<luria ir ®togu®: Kieta forma, 
kad dirvoje turėjo ravėti piktidea U miežių, ir kaip , *ple “ k«rtu ir negadeatmgųjj zodj.
aitrūs miežių akuotai krito už auprakaltavuslų mari- • ~ Uu netek° “tiku ",,n0 m*n0

velniui, nei gyvenimo moliui minti. Bet jei nugalėsiu, 
jei šioje mašinoje, kurią vadina Andrium, jei šioje 
mašinoje nesudils nei širdis, nei plaučiai, nei pa-

kinių kūlimo talkų metu, girdėjo, kaip ūžė kuliamoji broU'» lr '“en)? 0,1 k,rtato ^uvai toje k.užio kamera tada gyyenimo arklio rankenos bu.
_ pusėje* < mnnn rankme! Oi tada arsime. Jonai! Kalnaimašina, šūkavo bernai, juokėsi merginos. Tada visi 

šluostė nuo veidų ir spiovė iš burnos juodą. Po to 
siuto ir kėlė triukšmą šiauduose.
varė arklius, ir kai darbas buvo pabaigtas 
su didžiaisiais bėgo į Zilkracę nusiprausti.

Taip, kadaise...
Dabar Andrius klausėsi, ką Jonas pasakojo apie

Taip, buvau neseniai. Tėvas braukė linus. 
Marvtėlr Andrius I®utikau Uusę ir mažąją Elzytę. Pasakojau, kad va- 
abaletaa iie kartu žiuosiu i RyOT- Elzytč norėjo, kad ją imčiau kartu, 
nranati ’ klausiau, ar ji žino, kur yra Ryga? Ji sako, čia

pat už Kubulo ežero ir parodė ranka...
Andriaus akys sužibėjo, ir jis dar žiūrėjo pro

mano rankoje! Oi, tada arsime, Jonai! Kalnai 
judės, kai arsime! Žiūriu kas dieną ir matau: oi 
kaip visą gyvenimą reikėtų perarti!

Andrius nekalbėjo, bot rėkė. Jonas sėdėjo 
tylus ir menkas. Buvo taip lyg bijotų Andriaus bai
siųjų žodžių. Andrius buvo prisikėlęs, triukšmingais 
žingsniais žingsniavo po kambarį. Paspyrė kėdę. Iš

I • O ė. ė. nnooiHta rvtob-oi^ vrto+tt- langą, tarsi tolumoje matydamas mažosios sesutės jo žodžių ir viso ūgio ėjo kažkas nesuprantamo,
ruo an ri oje. o, upjr & j p _ » pfS- — Kodėl tu, Andriau 'kalbi taip... na, taip
mas lėšas misijų varguomenei, ėjusią vasarą. Andrius klausėsi ir tik retkarčiais ką 
jisai patvarkė, kad vyskupiškas nors paklausė. Ir Jonas pajuto, kad Andrius klausė 
kryžius būtų padarytas iš pa- visai šaltai, bet negalėjo atspėti ar suprasti, kodėl 
prasčiausio metalo, ir tai tekai- taip buvo.
nuos apie penkis dolerius. Jo — Mokytoja Teklė Upanytė mūsų klasėje apie 
vyskupiškoji lazda bus padary- tave dažnai užsimindavo, — pasakojo Kalnietis, 
ta iš vamzdžio, panaudojant Į Taip ? — atgijo Andrius ir pradėjo daugiau klau

sinėti.

rankeles mojuojant.
Ne, apie Marytę Andrius neklausinėjo. Nuosta

bu. Pradėtų jis pats apie Marytę pasakoti, tai turėtų 
pasakoti tr apie tai, kad matė sergančią. Geriau ne. 
Jonas nujautė, kad Andrius kažko iškankintas. Toks 
sunky. Ir Ot™. M Joną, būtų ŽInoJ, .pie pa.ku. 
tinį Marytės laišką ir apie tai, kad jis .nutaręs tik
kurį laiką nerašyti, pats būtų pradėjęs apie tai1

baisiai ? ,
— Ką? Baisiai? Kas baisiai?
— Na, apie tą džiovą, apie žuvimą. Ir visa kita. 
— Tu, turbūt, bijotum žūti?
— Žinoma. Jaunystė vos tik prasidėjusi. Rei-

(Bus daugiau)
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KONCERTĄ!
MENO ANSAMBLIS DAINAVA STATO TRIJŲ

Sekmadienį, spalio 6 d., 5 vai. popiet, Marijos Augštesniosios mokyklos 
salėje, prie 67th Street ir South California Avenue 

Veikale nuostabiai gražios St. Šimkaus dainos su kantata "Atsisveikinimas su tė
vyne", masinės jaunimo scenos ir fone gražus Lietuvos gamtovaizdis.

Matysime vaidybines jėgas, tautinius šokius, ragelių muzikų ir mišrų chorų su solistais
l tai

Solis-

VEIKSMŲ MUZIKINĮ VEIKALĄ “IŠEIVIAI”.
Dirigentas STEPAS SODEIKA, Reziserius ALGIMANTAS BIKINIS, Tautinių Šokių vadovė IZOLDA 
RALIENE, Dekoracijos dail. ALGIRIM) KURAUSKO, Prie piano VLADAS JAKUBĖNAS, Prie var
gonų ALGIRDAS ŠIMKUS, Rageliai BALYS PAKŠTAS.

Biletai gaunami: A. Tvero laikrodžių parduotuvėje, 2616 VY. 69th St., tel. RE. 7-1941, “Daina” Televi
sion Co., 3321'S. Halsted St., CL 4-5665, SL Penčylos maisto krautuvėj, 4501 S. Tai,man Avė., VI 7-2758.

Kviečiame Chicagcu ir apylinkių lietuvius šiame retame koncerte dalyvauti. Turėsite gražių progų 
pasigėrėti tikruoju lietuvišku menu ir paremti mūsų brolius esančius Lietuvoje, Sibire, Lenkijoje ir Vokie
tijoje. BALF’O CHICAGOS APSKRITIES IR SKYRIŲ VALDYBOS

'7
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Detroitieti, lietuvių namai — lietuvybės išlaikymo aukuras. 
Prisidėk ir tu savo materialine parama!

Neeilinis Balfo koncertas

Monikos Kripkauskienės ir 
Stasio Baranausko koncertas, 
rengiamas Balfo 76 skyriaus, 
įvyks š. m. spalio 19 d. (šešta
dienį) 7 vai. vak. Hispanos Uni 
dos namuose. Dainininkams a- 
komponuos prof. Vladas Jaku
bėnas. Po koncerto bus šokiai 
ir veiks bufetas.

Šitokio masto vakarai Detroi

tuviai. Žada atvykti tautiečių 
ir iš kitų tolimesnių apylinkių 
ir net iš Kanados. S.

Pittsburgh, Pa.
Domisi lietuviais

Pittsburjho universiteto stu-. vos au^su- 
dentų grupė, kuri mokosi muzi
kos ir tarptautinių šokių, labai 
susidomėjo lietuvių

motyvais pasirinko kryžius, 
žvaigždes bei gėles, kurie kartu 
simbolizuoja Lietuvos kančias 
bei geresnio rytojaus viltis, pri
mindama, kad Lietuva ir jos 
žbionės dabar kenčia sunkią prie 
spauda, po rusų komunistų jun
gu. Rita Spingytė savo kalbo
je įpynė ir lietuviškos rūtos 
reikšmę Lietuvos mergaitei ir 
kaip ji auginama lietuvaitės 
darželyje. Rita papasakojo ir 
Maironio poemą “Jūratę ir Kas
tytį” bei jų gintaro rūmus jū
ros dugne. Bet, žinoma, Rita 
tuojau vėl paaiškino, iš kur tik
rai gintaras atsirado ir kad jo 
daugiausia randama prie Balti
jos jūros ir vadinamas Lietu- 

J. Tauras

Prisiminkime krepšinio 
nugalėtojus

Kaip prisimename, 1937 m. 
Lietuvos krepšinio rinktinė iš 
Rygos parsivežė Europos mei
sterio vardą, kurį ir vėl ap
gynė po dviejų mėtų Kaune vy
kusiose pirmenybėse. Šiomis 
tarptautinio mąsto pergalėmis 
Lietuvos vardas liko ilgiems 
laikams įrašytas į pasaulio 
sporto istoriją, ir šie laimėji
mai buvo plačiai išgirsti visuo
se kontinentuose.

Šiemet sukanka 20 metų nuo 
1937 metais laimėjimo antrose 
Europos krepšinio pirmepybėse. 
Norint tinkamai prisiminti šią

retą sukaktį, lapkričio mėn. 9-
,10 dienomis Chicagoje yra ren
giamas minėjimas, kurio metu 
bus pagerbti neužmirštamų a- 
biejų pergalių pirmenybių da
lyviai. Čia taip pat bus ketu
rių geriausiųjų JAV lietuvių 
krepšinių komandų žaidynės, 
sportininkų vakaras ir banke
tas.

1 Patį minėjimą, Š. Amerikos 
lietuvių FASKomiteto pavedi
mu, organizuoja Vidurinių Va
karų Sporto Apygarda, o fakti- 
nuoju rengėju yra tam reika
lui sudarytas komitetas.

Komitetas kviečia visus A-

Didžiulis Išpardavimas!tautiniais
te yra retenybė. Reikia tikėti, šokiais. Šiemet ši grupė per sa
kai detroitiečiai nepraleis pro-| vo rudens bei vasaros semestrų 
gos pasiklausyti šio neeilinio' pabaigas ir lietuvišką šokį “Kal- 
ir negreitai pasikartosiančio mi- veų’> jpynė programom 
nėtų dainininkų koncerto.

Gardner, Mass.
Priešvestuvinis vakaras

merikos žemyne gyvenančius buose, kreipiasi generalinio se- 
lietuvius prisidėti prie šio dide
lio užsimojimo. Norintieji gau
ti platesnių informacijų, arba 
patalkininkauti komiteto dar-

%

kretoriaus adresu: J. Vaičiūnas, 
1216 S. 49th Avė., Cicero 50, 
III. Telefonas: TO 3-7327. 
Sukakties Minėjimo Komitetas

Kanadoje veikianti lietuviška firma, pelningai gamybai plė
sti, jieško paskolos ar dalininko ligi

$50,000 _ METINIAI 10%
Pasiūlymus prašoma siųsti šio laikraščio administracijai: 

“DRAUGAS”, Adv. 2265, 4545 VVest 63rd St., Chicago 29, IHinois. 
Susirašinėjimo paslaptis garantuojama.

4*

Atliekame dideliu; ir ir .žus automobilių remontui. Lyginimas, da 
žymas Elektrinis suliedinimas Parduodame automobilių dalia 

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

2641 West 71 st Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telel. PRospect 8-9842, Namų tel. VVAlbrook 5-5934

Gausus publikos atsilanky
mas paskatins rengėjus ir atei
tyje puošti mūsų kolonijos veik
lą prasmingais parengimais ir 
tuo pačiu palengvins sunkią liki
mo nuskriaustų mūsų brolių ir 
seserų dalią. P. P.

Koncertuos lietuvis pianistas

Nauja, netikėta naujiena įne
šė linksmą laukimo nuotaiką 
Detroito lietuviškon visuome
nėm Sužinota, kad spalio 20 d. 
7 vai. vakare meno muzėjaus sa
lėje koncertuos garsusis lietu
vis pianistas muz. Andrius Kup 
revičius. Koncertą rengia Det
roito Liet. Kultūros Klubas. Po 
kelių dienų bus pradėtas biletų 
pardavimas. Jaunuomenė ir vy
resnės kartos lietuviai, muzikos 
žinovai ir mėgėjai, visi nekant
riai laukia spalio 20 dienos. Tai 
neeilinis įvykis, bet reta galimy
bė išgirsti mūsų garsaus pianis
to virtuozo koncertą. Į koncer-

Čia didelis nuopelnas tenka 
Šv. Pranciškaus seselėms Fran- 
ceskai ir Leonai, kurios studen
tams suteikė nurodymus ir pata 
rimus, kaip lietuviškus šokius 
išmokti ir pravesti. Seselei Fran 
ceskai tarpininkaujant, univer
siteto šokių instruktorė (nelie- 
tuvė) pasikvietė čia gyvenančią 
Ritą Spingytę, kuri turi nuo
savus originalius Tamošaitienės 
išaustus lietuviškus tautinius rū 
bus, ir paprašė ją susirinkusiems 
studentams pasirodyti ir paaiš-

Bronius Kdkauskas ir Devei
kytės duktė Shelia Leger buvo 
šauniai pagerbti rugsėjo 20 d, 
Gardner Fish & Gun Club, kur 
dalyvavo apie 200 žmonių.

Ponia Leger surengė savo-duk 
rai mergvakarį. Apie 100 mo
terų sunešė jai daug gražių ir 
vertingų dovanų.

Abu yra L. Vyčių kuopos na
riai. Ji yra naujosios parapijos' 
vargonininkė. Vestuvės įvyks j 
3palio 5 d.'

Mirė Grigalauskas
Stasys, Grigalauskas, sualu- 

kęs 79 m. amžiaus, pasitraukė, 
iš gyvųjų tarpo. Jis buvo kilęs 
iš Panevėžio apskrities ir ilgai 

Paliko

kuri yra gintaro šalis ir savo ly
gumomis bei kalvomis praside
da nuo Baltijos jūros ir tęsiasi 
iki Gudijos: kad Vytauto Di
džiojo laikais Lietuva buvo ga
lingiausia valstybė visoje Euro
poje: kad jos gyventojai yra 
darbštūs ir pagarsėję savo me
džio dirbiniais ir kryžiais. Pa

tą suplauks nevien Detroito lie- aiškino, kaip lietuvės savo rūbų

kinti jų prasmę.

Rita Spingytė tą uždavinį ge-' išgyveno Gardneryje.
( rai atliko, ne tik pademonstruo- žmona, sūnus ir duktė.
dama rūbus, bet aiškiai anglų1 „ • , .. .
, „ ’, . . t • x i Buvo iškilmingai palaidotaskalba papasakoio apie Lietuvą, , . .. .. . . , ,. . . » r . , i bažnytinėmis apeigomis, daly-

DETROIT’O BIZNIERIAI
IR PROFESIJONALAI

DANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUZDIENE, D.D.S.

5837 W. Vernor Hwy, 

Detroit 9, Mich.
11% bl. J vak. nuo Holy Redeemer) 
Pričmimo vai.: Kasdien 10-1 lr 4-8 
vai. vak. ŠeStad. 10-2 p. p. Trečlad. 
uždaryta.

Tel kabin.: VInewood 2-0229 
namu: LUzon 4-8961

Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus. Eiergardenus — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip- 
dtes 1
VLADA BARAUSKĄ

ELSEA REALTY AND 
INVESTMENT CO.
6217 W. Fort SL

atstovą
Telefdttai: Įstaigos VI 3-6000,

Residencijos — TA 6-4366
Si įmonė yra pati stambiausia Mi
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar- 
pgnia savo klijentams___________

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

X-RA1
393 W«t Grand Boulevard 

oon Shady Lane Detroit 16. Michigai 
Namų telef. VI 1-7970 

Pirm antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 va) 
Treč. ir lelt. 12-3 vai

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan
rei. WB. 4-6166 B

GK.NKRAL OONTRAOTOK 
Atiteka Įvalrbia utatyboa. patalai

mo lr pertaisymo darbus — stallnln 
kystSs cemento, mūrijimo, elektros 
pi dm bingo, dažymo lr dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų Įrengimą* 
r>»«tovAe< »e skiepuose

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą ‘

Jums patarnaus
VLADAS S E L E N I S

narys United Northwestern 
Realty Assoeiation

. šaukite telefonais 
ofiso: WE 3-7000; res.: WE 4-6821

arba atsilankykite į s 
GUSTAFSON REALTY CO.

13000 Schoolcraft kanlp. Sorrento

NERIBOTAS PASIRINKIMAS 
NAMŲ

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

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

namų — WE 3-3192

Skaitykite "Draugą”!

[><XX>O<XK><KXX>O<X>OŪ(XX><>Ū<XX><>

ROSE PHARMACY
RECEPTŲ SPECIALISTAS

5705 W. Vernor Hwy., Detroit 9. 
Mich. Tel. Vlnewood I-27SS

Mes vartojame tik tokius vaistus, 
kurių gamintojai pasižymi gera rp- 
putacija ir kurie medicinos profesio
nalams žinomi kaip tiksliausiai nau
dotini jūsų receptams. Specialios nuo
laidos siunčiantiems j užjflr) vaistus. 
Vaistine veikia vlrS 50 metų. 
oooooooooooooooooooooooooo

OTONAS VAITAS. M.D.
GYDYTOJAS in CHTRtlRGAK 

5605 Michigan Avė. 
(kampan Junction)

Vai.: Pirm., treč. Ii penkt. ,0—12, 
2-—5, 8—8. Antradlen 10—12, 2—5. 
ščAtad. 1—5.

Tel. TA 6-2936, Namų tel. VI 3-0375

Klausykite
LITHUANIAN MELODIES

Ann Arbor — WPAG - 1080 kl».

8ekmadiehiaia 1:00 — 1:30 p. p 
Vedėjas - RALPH VALATKA

15756 Leaure — Detroit 27,

vaujant dideliam būriui žmonių.

Baigtas sezonas

Lietuvių Bendrovė, kuri turi 
puikią vietą prie gražaus ežero, 
užbaigė savo sezoną šauniu ban
ketu rugsėjo 14 d.. Žmonių bu
vo apie 200. Banketui vadova
vo Daukantas ir Višniauskas. 
Jiems pagelbėjo Bekeriai, Dau
kantai, Šetrauskai, Grunskienė, 
Prunskiai, Adomaitis, Tunkū- 
nas, Tunkūnaitė, Keto, Bazydlo 
ir Rimkutės. Po banketo buvo 
šokiai.

Sukaktys
Gerų darbų rėmėjai ir “Drau

go” skaitytojai Bekeriai pami
nėjo 12 metų savo vedybinio gy 
venimo sukaktį pas Dagelius, o 
“Draugo” skaitytojai Juozas ir 
Entilija Višniauskai paminėjo 
44 m. vedybinio gyvenimo sukak 
tį savo šeimos ratelyje.

— o —

— Pas gimines bei pažįsta
mus Labor Day savaitgaly Mon- 
trealyje, Kanadoje, viešėjo Mi- 
sevičiai, Mačioniar, Sargotai, 
Vincas Višniauskas, Alvinas 
Radeckas ir Juozas Kundrotas.

— Galvanauskai išvažiavo iš 
i Gardnerio ir apsigyveno Flori
doje.____________________________

MOVING
A BENIULIS atlieka įvairiu* 
įerkraustymua bei pervežimu* 

(ft tolimų ir artimu atstumu 
Tel. Bishop 7-7075

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotoeratlio* 

musu specialvbė
PRECIN PHOTO STUDIO

(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

r

F™wmsias MOVINC

IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI OIDELI TPOKAI- NAUJAUSI KPAUSTTMO (PANK/AJ 

•UHJ METU PATEPIMAS - PIGUS IP SĄŽININGAS PATAPNAE/MAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, (LL Td UAHrook 5-9209

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR 
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 — 

ir Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

H. Seigan

DUODAME KREDITAN 
BE ATSKIRO 

PRIMOKEJIMO.

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

Reta proga sutaupyti nuo 20% IKI 33% perkant dabar, 
i kaip H. Seigan dėl persikėlimo į kitas patalpas nupigino kainas 

Y kostiumams, švarkams, kelnėms, maršikiniams ir kitiems da
lykams vyrų apsirengimui 20%, o paltams ir žieminiams rū
bams 33%.

Pasinaudokite šia proga Ir būtinai aplankykite jų krautu
vę. Rasite kas reikalinga jums ar jūsų jaunuoliams.

Laike šio didžiulio išpardavimo krautuvė atdara pirmad. 
ir ketvirtad. iki vėlumos, kitomis dienomis iki 6 va,, vak., o 
sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. vakaro.

H. SEIGAN
RŪBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMENYS VYRAMS

NAUJOJE VIETOJE

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

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

Of “DRAUGAS” (The Lithuanian 
Daily Friend) published dally ex- 
cept Sunday at Chicago, III. for 
October 3. 1967. .

1. The name, and addresses of the 
publlshcr, edllor, managing editor, 
and buainess manu((i'in are:

Publisher: Lithuanian Catholic
Press Society 4549 W. 63 Ht., Chieago 
29, III.

Editor: Leonard šimutis, 6916 So. 
M«.plewood Avė., Chicago 29. Illinois 
Managing Editor: Rev. V. Bagdana- 
vlclus, M.I.C., 6336 So. Kilbourn St., 
Chicago 29, III, Business Manager 
Remigijus Valaitis. 6641 Ho. Maple- 
wood, Chieago 29, III.

2. The nwner is- Lithuanian Catho
lle Press Koeiely, 4545 W. 63 St., Chl-

| rago 29, III.; as a non-profit eorpo- 
I rai lon. Incorporated in tho State of 
i Illinois ln 1941. No stoekhnlders; no

stock issue.

Rev. T. Albaidcz. pres., 1615 So. 
60th Avė., Cicero 50, III. A. Rudis, 

j vice-pres., 9389 So. Oakley Ave„
: Chicago, III., Rev. V. Andruska, 6336 

H. Kllhourn, Chicago 29, III.

3. The known bon 
mortgageea. and other

n 4h oi deru, 
security hold-

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

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

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

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St.,_____________ Chicago 8, III

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt„ Cicero 50, III., tel. TO 3-8131-32

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

t?

' ers ownlng or holding 1 per- cent 
or uiore of totai umoiint of lionds 

I mortgages, or other seeurtties are
none. ‘

4. ParagrapliH 2 and 3 include, 
ln rases where the stockholder oi 
security holder appeara upon the 
books ’of the company as trustee or 
ln any other flduciary relation, the 
name of the person or Corporation 
for whom such trustee is actlng; 
also the statements in the two para 
graphs show the afftant's full know- 
ledge and belief as to the elrctim- 
stances and condittons under whlch 
stocsnolders and security holders 
who do not appear upon the books 
of the company as truatees, hold 
stock and securities in a capaeity 
other than that of a bona flde 
owner.

5. The averagū number of 
coples of eirch issue of thls publl- 
catlon sold or distributnd through 
the molis or otherwisc, to pald sub- 
scrlbers during tlie twclve months 
prceeding tire date shown atrovė was 
49,876.

Remigijus Valaitis,
Business mgr.

8worn to and suhscrlbed before 
me thls 3«th day of Hept. 1957.

Francis .(aortas
Jan. 14, 1961.

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus sąžiningas darban. Visi apdraudimai. Dėl artimų 

ir tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILLl 

Telefonas — FRontier 6 1882
--- ——

r 1 II l \

“k:

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Telef. Virginia 7-7097

Pradėkit Taupyt Šiandien. Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti Šioje lietuviškoje 

Įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti Ild $10,000.90

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

CHARLES ZEKUS, Sekretoriua

OFISO V4LANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

Trečiad. 9 ryto Iki 12 vai. 
Ketvirtad 9 vai. iki 8 v.v
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Lietuviu Prekybos Namai
8

Prekės be brokų, sugadinimų, klientų sąskaitos neparduodamos Finansų Co. 
Išmokėjimui iki 36 mėnesių.

RUDENINIS PREKIŲ IŠPARDAVIMAS, 
SUTAUPYSITE

rašytojo, dviejų premijų laure- rūpinti dovanų laimėjimų lenty- 
ato Jurgio Gliaudos komedijų nai.

Balfo Los Angeles skyriaus tose komunistų išgalvotose ne- “Meilės pinaklis“. Režisuoja Tad iki pasimatymo prie aukų
valdyba š. m. rugsėjo 28 d. lie- kaltiems žmonėms kankinti vie- Juozas Kaributas. Vaidina Ži- . . Bajjo parenkime! A P

„j,j- —butė Balsytė, Jadvyga Dovidai- 4 « • • •
tienė, Juozas Andrius, Vladas_________________________________
Gilys, Kazimieras Šakys ir Vid- '

PINIGINIS VAJUS KALIFORNIJOJE

fV

*>•

Ifog n.-a

VISOS PREKĖS JAU 58 METŲ MODELIŲ IR STILIŲ

Naujausi 'S-ju ir 4-iy dalių svečių kambario baldai, Nylon medžiagos, .moderniško styliaus
parduodami virš $300.00 pas mus šiuo metu tik .................... ........................... $180 — $250

9x12 kilimai garsiausių Amerikos Fabrikų kaip Bigelovv, A. Smith, Magee, su aukso Į*®*"
. tais siūlais, 58 metų stiliaus tiktai .............................................. ...........................$00 9d

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

tuviškosios radijo valandėlės! tovėse. 
j bangomis paskelbė šj atsišauki
mą į lietuviškąją visuomenę:

Brangūs Los A n ’eles ir apy
linkės lietuviai,

Šiandien Los Algeles Balfo
13 skyrius pradeda kasmetinį 
piniginį vajų lietuviams, nusto
jusiems sveikatos ir pateku
siems į vargą, sušelpti, nežiū
rint, kur jie bebūtų — šioje ar 
anoje pusėje geležinės uždan
gos. Visų lietuvių, esančių lais
vame pasaulyje, yra šventa pa
reiga padėti savo tautiečiams 
pagal kiekvieno materialines pa
jamas. Mūsų sesės ir broliai, 
kuriems yra reikalinga tokia pa
šalpa, tikisi, kad Los Angeles 
mieste ir jo apylinkėse gyveną 
lietuviai neliks abejingi jų at
žvilgiu ir nušluostys kelioms de
šimtims nelaimingųjų graudžią 
ašarą. Mūsų visų aukos suteiks 
jiems naujų jėgų, vilties ir iš
tvermės nepalūžti sunkioje ko
voje su okupantu ir nepasiduo
ti jo niekšingiems tikslams, sie
kiantiems išplėšti iš širdžių gyvą 

! tikėjimą, tėvynės meilę ir lietu
viškumą. Bet ju dvasia dar ne
palūžusi, jų širdys pilnos tėvy
nės meilės, susiklausymas ir 
savitarpinės pagalbos jausmas 
dar neišnykęs. Tik neapleiski
me jų! Iš Sibiro gautoje nuo
traukoje, kuri padaryta kapinė
se, tarp daugelio medinių kry
žių yra vienas akmeninis pamink 
las su ornamentiniu kryžiumi, 
o jame — šis įrašas:

A A.
Lietuvių Tremtinių Kapai 

1942 — 1957
Mes esame iš gintarų krašto,

Tačiau labai didelė lietuvių
dalis, gyvenanti Lietuvoje ir t„ Variakojia.
trėmime, netun Šioje geležines Gražina Rabien4. 
uždangos puseje jokių pažįsta
mų bei giminių. Amerikos lie- Visi rezervuokime šią dieną 
tuvių laikraščiuose beveik kiek-Į Balfui. Prašome taip pat pa-
vieną dieną būna skelbimų, ku- _______________
riuose pajieškomi jų giminės, ~~
kaimynai ar mokslo draugai.
Bet tai nereiškia, kad visi jieš- 
komieji gyvena laisvajame pa
saulyje. Daugelis jų gal žuvo 
karo sūkuriuose arba yra tame 
pačiame ištrėmime, nes nesuspė
jo pasitraukti toliau į Vakarus 
iš rytinės Vokietijos.

Pacituosiu šį trumpą pagal
bos šauksmą, atsiųstą Balfui iš 
Kybartų: “Pas mus daug kas 
gauna dovanų iš Amerikos. Ir 
aš norėčiau, kad iš Jūsų, bran
gūs broliai lietuviai, kas nors 
galėtų atsiųsti mums dovanų.
Turiu 7 vaikus ir ligonį vyrą, o, 
lengva pas mus nėra. Iš gero 
gyvenimo gavau širdies ligą.
Jeigu galėtumėte atsiųsti nors 
vaistų, būčiau dėkinga” . ..

Sufleriuoja €

Taigi jiems visiems reikalin
ga mūsų pagalba, todėl būkime 
jiems dosnesni, negu ligšiol. Bal 
fo praktika rodo, kad prie kiek
vienais metais vykdomo pinigi
nio vajaus palyginti tik maža 
dalis Los Angeles lietuvių pri-Į 
sideda savo . nuoširdžiomis au-, 
komis. O kur kiti? Nebūkime 
šykštūs tam didžiai jautriam j 
reikalui ir nejieškokime pasitei-į 
sinimo nei prieš savo lietuvišką' 
artimo meilės sąžinę, nei prieš 
kitus. Mus visus su jais riša, jei 
ne kraujo giminystė, tai tamp- 

Iš garbingos gimtinės Lietuvos, i rus garbingos tautos ryšys. Ne-

ORAS DABAR 
ATŠILĘS, GALITE 
ĮRENGTI NAUJA 

RH E EM

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AIR-CONDITIONER

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

GAZU AR ALYVA

STATYBAI 

IR NAMŲ 

PATAISYMUI 

PRISTATOM 

Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

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

SOPHIE BALDUS
RADIO PROGRAMA

IS VVOEK stotu-s — Banga 189( 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—* v. 
NT’O PIRMAD IKI PENKT.vD.

8:46 lkt 9:80 vai. ryte 
SESTA D 8:30 iki 9:30 ryte 

SEKMAD. S: 30—# »O v. r. IA stoties 
WOPA — 14OO kll.

7159 So MAPLEWOOD AVE. 
Chicago 70 r’’ KEmlock 4-2418

Kas išskaitys vargus be rašto, 
Ką iškentėjo didvyriai jos.

Gaunami laiškai iš Lietuvos 
ir Sibiro aiškiai mums sako, 
koks tai yra nepaprastas mo
ralinis pastiprinimas tiems, ku
rie gauna siuntinius iš savo gi
minių, pažįstamų ir Balfo. Jų 
širdyse yra žodžiais sunkiai iš
reiškiamas džiaugsmas, nes jie 
žino, jog nėra palikti vieni be
viltiškam gyvenimo likimui, bet 
yra laisvame pasaulyje dar ge-

pasidarykime savo vargstančių 
sesių ir brolių išsižadėto jais ir 
tautos atskalūnais.

Reikia lėšų tiems visiems pa
galbos besišaukiantiems sušelp
ti. Todėl Balfo Los Angeles sk. 
valdyba drįsta kreiptis į visus 
senos ir-naujos kartos lietuvius, 
prašydama prisidėti prie šio pi
niginio vajaus pasisekimo. Kiek 
vieną sekmadienį, pradedant rug 
sėjo 29 d. ir baigiant spalio 20 
d., prie Šv. Kaimiero parapijos 
bažnyčios, salės ir kituose lie-

rųjų tautiečių, kurie jų neuž- tuvių susibūrimuose bus aukų 
miršta, jais rūpinasi, juos sušel- rinkėjai, kurie maloniai priims

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING.

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Ave. 
Gcero, Dl.

TOvvnhall 3-6670 
Blshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

Dnoną Ir įvairias skcuingaa 
hulkntoe kepa

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

TeL OUffside 4-6378
Pristatome J visas krautuves 
lr restoranus, taip pat 1A- 
ąiunčtame i visus artimuo
sius miestus.

-^S

Jau laikas užeiti į ...

MUTUAL
FEDERAL SAVINGS

ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

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

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

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

pay mus sutaupysite $210.00 parduomi už............................................................................. $390.00
Virtuvėms chromo baldų didžiausias ir įvairiau šių stilių pasirinkimas sutaupysite nuo 30% — 

40% 5 dalių chromo setus For.mi<-a viršumi pirksite pas mus už tik ...............................$39.00

MIEGAMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
Virš 200 miegamųjų Jūsų pasirinkimui Amerikos ir Europos Fabrikų. 3-jų dalių miegamieji

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

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

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

Electric, llotpoint ir kitų ................................. .......................................... ...................................... $159.00
Virimui Gaso Porcelano pečiai pas mus tiktai ............................................................ ........................ $89.00
GASO ŠILDYMUI PEČIAI, Moores, Siegler, Queqer nuo.............................................. $99.00 — 149.00
Televizijos aparatai: RCA, General Electric, Zenith ir kitų firmų didžiulis pasirinkimas

nuo ..........................................'......................... ............................. ...................... .... $99 00 — $200.00
Rašomieji stalai moksleiviams pas mus tik................................................................... $29.00 — $49.00
Linoleum 9x12 įvairiausių spalvų ir dydžių, geriausių fabrikų tik ...'...................................... $6.50

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

Jaunavedžiams viskas I metams išmokėjimui be palūkanų su mažais ^mokėjimais.

Kas Turi Gera Skonį — viską perką pas Lieponį

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

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

pia, dėl jų išlaisvinimo kovoja 
ir byloja pasauliui apie jų ne
pelnytas kančias ir vargą.

Mes daugumoje esame tie gy
vieji liudininkai, kurie patys per 
gyvenome raudonojo komuniz
mo vienerių metų vergiją, todėl 
turime užjausti tuos, kurie da
bar velka dar sunkesnės oku- 
cijos jungą arba gyvena ištrė
mime —. priverčiamojo darbo 
stovyklose, kolchozuose ir ki-

SVARBUS PRANEŠIMAS
Mūsų bendrovė turi su Rusi

jos Intuoriat (Maskvoje) be
tarpių sutartį-įgaliojimą d ė 1 
siuntimo siuntinių į Lietuvą (ar 
Rusijon). Mes turime teisę pri
imti Jūsų pačių sudarytus ir 
mums pristatytus siuntinius 
persiuntimui LIETUVON, pa
imant visus reikalingus mokes
čius.

MES SIUNTINIUS SIUNČIA
ME TIESIOG Į U. S. S. R BE 
JOKIŲ TARPININKŲ.

Dabar Lietuvon galima siųs
ti tik VISAI NAUJUS daiktus, 
nieko vartoto. Siųskite savo 
siuntinius mums per paštą, o 
mes ju,os gavę surašysime do
kumentus ir Jums pranešime 
kiek reikia atsiųsti pinigų.

GLOBK TRAVĖL SERVICE 
4102 Archer Ave., 

CHICAGO 32, ILL.
Tel. FRontier 6-6399
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jūsų aukas. Nepraeikime pro 
juos, neatkreipę dėmesio.

Spalio 20 d. piniginio vajaus 
užbaigimo proga Balfas rengia 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
didelį vakarą, į kurį prašomi vi
si atsilankyti. Los Angeles Dra 
mos Sambūris maloniai sutiko 
talkininkauti šiame šalpos dar
be ir suvaidins visiems žinomo

DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
$10,000.00 JAU NUO 1935 M.

18 ARTI IK TOLI BA1.DŲ
PERKRAUSTYMUS
Nauju* specialus dideli* 

annkveilmis au pilna ap
drauda. Pigu* Ir sąžininga* 
patarna vtmaa.

R. ŠERĖNAS
>047 W. *7th PI. Dhlcaąo.

HL WAlbrook 5-8063

KAZYS ČESNAUSKAS
6444’SO. TROY ST. 

Telef ’VAlbrook 5-7870 lr 
Glbeon 8-4938

• Oeneralla kontraktorius nau 
Jų namų statybai, (vairiems re
montams* lr namų pertvarky
mams • Turime didelj patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento Ir medtlo 
darbus. • Apkainavimal nemo
kamai.

I

I

NUO UŽSISENftJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ ’ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie. kurie, kenčia nuo SENŲ. AT
VIRŲ IR SKAUDANČIŲ ZAIZDU 

negali ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti ne* jų užHiscnAJustoH žaidos 
niežėjimą Ir skaiidfijlma senų atvi
ru ir skaudžių žaidų uždekite 
L.EOUT.O Olntment Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite, ramiai miegoti nak- 
ti Vartokite Ją tapgl nuo skau
džiu nudegimų. .11 tappgi pašalina 
niežėjimų Ilgos vadinamos P8ORIA- 
HIH Taipgi pabalina peršėjimą Ilgos 
vadinamos ATHLETE’H FOOT su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyftinią 
tarpplrščlų Yra tinkama vartoti nuo 
žžtflatanėtos suskllslos odos dedlr- 
vlnlų odos išbėrimų Ir t t taipgi 
tinkama varoti vaikučiams.kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų Ji yra gera gyduolė nuo iŠ 
virSinių odos Ilgų. Le-
gtilo Olntment yra 
parduodama — po 76 
centų. $1.26 Ir *8.60.
Pirkite vaistinėse Chi
eagoje Ir apyllnkėse:
Mllwaukee, Wls., Oa- 
ry, Ind. Ir Detroit Mi
chigan. arba rašykite 
Ir atsiųskit Money Or
deri J —

LEGUIZI, Department D., 
5618 W. Eddy 8L, Chicago 34, III.

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Chartered and Supervised by the United States Government
i

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

2202 WEST CERMAK ROAD Vl^inia 7-7747
CHICAGO 8, ILLINOIS

f

SS

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
40% NUOLAIDA

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

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

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

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30. II
SS

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANE SAVINGS
2555 VVEST 47th STREET LAfayetto 8-1088

B. R. Ptetklevricz, pre*.; E. R. Ptetklewtas, sekr. Ir advokatas
Mokami' aukštu* dividendu*. Keičiame takius. Parduodame Ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti atidarydami Hųnkaltų šiandien. Apdrausta iki 810,000.

Darbo galando*: pirmad. lr ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr Lr penk. 9 Iki 5; treč. uždaryta, o neit. nuo 9 iki vidurdienio.



I Ir

DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, 1957 spalio 3

KETVERTUKAS CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS
REAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE -------x.»

28 rn. amžiaus Aziza M. E. Hefnaw guli Aleksandrijos 
miesto ligoninėj, Egipte, sulaukusi ketvertuko. (INS)

JONAS GR AS

2 po 5 kam.. 2 aut. paražan. 818,500 
2 |m> 4, 1-5, kraut.. 2 aut. gar. 835,000

, 5 kam., 2 aut. gar., porėtai. 517,500 
I a. 5 k., II a. 7 Iu, 2 kar. gar.517.5OO 

| Turinio Ir daugiau namų paždrlnklmiil
S.A. AGLINSKAS Real Estate

l
2435 W- 65 Nt. HE. 4-8292

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

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBUC
' 2405 W. 51 St WAlbrook 5-6080 
PRoepect 8-8579 (vak. ir sekm.)

J. G. TELEVISION CO. • 2512 W. 47th Str. • FRtntier 6-1998 
PATARLE SAKO: GERAS PATARIMAS

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

Atdara kasdien Iki 6 vai., plrmad. lr ketv. iki y vai. Sekm. uždaryta

IŠNUOMUOJAMA — FOR RENI

NAMŲ SAVININKAI I
Tarpininkaujame batų ilnaomari 

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Reąl Estete
5918 Ro. UeMcm. PRoepect 8-2284

Išnuomuojamas butas, 6 kamba
rių su apšildymu, Roselande, nuo 
spal. 1 d. Skambinkite telefonu — 
UAterfalI 8-7185.

PAJAMŲ NUOSAVYBES
= ASHLAND & 68RD ST. APVLIN.

2 MED. NAMAI — 4 butai viena-
I me, 2 butai antrame. Pilnos vo- 
! nios. Mėn. pajamų $320. Kaina
$10,000. •
BRIDGEPORT
II — 4 butų namas. Pajamų $210 
i j mėn. Kaina $10,000. Pamatę j-
vertinsite.

Telefonuokite Mr. Hugelmann.

GROEBE REALTOR
2057 W. 95th St.

BEverly 8-8100

TI RIU GREIT PAKItlOTI
Arti mflsų ofiso Is-vlk. iiuiijas, gra

žus nulio namus su guružu. Gazo Šil
dymas. Daug priedų. jinokėtl apie 
$6,000. Volodkevičius.

ARTI TT. MAKIJ»)iV
1*4 aukšto mar. ti kamb. hungn- 

low, 10 metų. Moderniška virtuve lr 
vonia. 2 lšvletėn, ant. guzo šilima. 
Alium, durys, langai ir tinkliukai. 
Dvigubas garažas. $21,700. A. Sirutis.

I HI TAI PD tl KAMBARIUS
2 aukštų mūr. ir dar kitas 8 kamb. 

namas užpakalyj. Arti Halsted ir 
69-os. Dvigubas garažas, $24,000, ar
ba priimtinas pasiūlymas. A. Rėklai
tis.

to metv m r R. rezidencija
6 kamb. Vienas blokas nuo Mar

ųuette Pk. Šildymas alyva. Apsauga 
nuo potvynio. $19,000. A. Katilius.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2785 West 7 Ist Street
Visi telefonai: VVAlbrook 5-0015

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpubUc 7-9400

Marųuette le Brigliton parke
Mūr. 2 pt. po 2 mieg. c. All__ 520,200
Mūr. 2 |mi A, c. šild., gar, nupigintai 
Mūr. 3 apt. kraut., c. A. gar.—919,500 
M«xl. katedž. 4 kb. A. Atld.—514,900 
Vra gerų nuilsto krautuvių, labai plg. 
I’ra pigių ir |M4nlngų namų sųnišim

BUDRECKAS Realtv
4081 Archer Avė.. LA 8-8884

BRIGHTON PARKE:
Mūr.-med.: 5 ir 6 kamb., šildymas 

dujų pečiais, 50 p. sklypas. mažas 
į mokėjimas, kaina tik $12,500.

Mūr. 4 butai: 3 po 3 ir 6 kainb., 
centr. alyva šildymas, 276 dol., paja
mų j mėn. ir sav. 6 kamb. putas, ge
rai prižiūrėtas namas.

Mūr. 2 po 6, centr. štia. Vienam bu
tui. 30 pėd. sklypas, netoli nuo mo
kyklų, kaina $24,500.

GAGE PARKE:
Mūr. namas su krautuve lr 4 kpib. 

butu; automatinis šild. modernus bu
tas, patus sklypas, žema žalna.

SV. KRYŽIAUS PARAPIJOJE
Med. 6 butai po 5 kmb. su vonio

mis ir vandens šildytuvais, 240 paj. j 
mėnesį, namas gerai aptaisytas, kai
na $18,500.

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

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

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugoma 
Ir gražų pelną.

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

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškas. Bns grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
y>

PARDUODAMOS PAJAMŲ 
NUOSAVYBES 
8286 W. 65th St

i 2 ar 3 butų med. apkalti namai
8 kamb. keturi mieg. k., ir 3 

. kamb. butaa rūsy.
Taipgi 2-jų butų namas su mais

to - likerių krautuve. Apylinkėje 
87th ir Ashland Avė.

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 
1 iki 6 v. v.

THE RIGHT REALTY CO. 
Tel. RE 7-9555

ST. ANTHONY SAVINGS Oct ?sf through Oct. 31tt

35th ANKIVEHSAI1Y CELEBHJHIŪN
ŠI ŠVENTE YRA VISIEMS...

£>reasure Chest 
of 200 PRIZES

šie gražūs ir naudingi pryzai yra paskirti 
atiduoti tisai nemokamai. Tik keli iš 200 pryzu 
yru čia parodyti. Jūs laimėsite vienų Iš tfi pry- 
zų, jeigu Jūsų gautas raktas atrak y n tų bran
genybių skrynių, kuri yra išstatyta banke.

Nepamirškite atvykti ir “išmėginti savo lai
mę". Gnl tai ir Imis Jūsų laimingoji diena — 
gul Jūsų gautas raktas bus vienas Įš daugelio, 
kuris atrakins brangenybių skrynių.

JT* JMB#

šv. Antano Taupymo lr Skolinimo B-vės 
valdyba, direktoriai ir tarnautojai su pasi
gėrėjimu žiūri { tuos 35 veikimo metus, 
kad galėjo aprūpinti apylinkės žmones sau
gia ir iielninga taupymo vieta. Dėka Jūsų 
nuolatinio (Misitikėjimo mūsų veikimu, mes 
luistoviai plėtėmės galėilami suteikti Jums 
geresni jia tarnavimų, ir patogesnes taupy
mo sulygau kiekvienais metais. Si 35 metų 
jubiliejaus šventė yra noras pareikšti dė
ki ngunių visiems mūši) klientams, drau
gams Ir kaimynams. Mep mmširdžlai kvie
čiame Jus atšvęsti drauge su mumis šių 
mielų šventę.

SATKLUTR
DOVANAI — Naujiems 
Taupytojams Pasidėju- 
siems tik $10 ar daugiau 

Jūs dargi nei nesvajojote 
apie tokių plunksnų su tiek 
naujų patobulinimų. Klck- 
v ienas atidaręs taupymo sų- 
skaltų su 910 ar daugiau

gaus nemokamai vienų iš šių puikiai ra- 
-a ilčių įrankių, taip pat gaus jų lr kiekvie
nas taupytojas jdėjęs j turimų sąskaitų to
kių pat sumų.

Med. 2 a., II a. 5 dideli kamb., 
centr. šild. angį., garažas. $14,500.

Mūr. 2 b. po 5 k., centr. šild. ga
zu, garažas. $28,000.

Mūr. 2 a. po 5 k. 3 mieg. šild. gazu. 
alum. langai, nauj. garaž. $24,000

Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild., sklyp. 
31 pėdų, garažas. $28,000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. CLiffslde 4-7450; Ree. 

YArds 7-2040

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
KADA NORITE PIRKTI AR

PARDUOTI NAMUS
Kreipkitės j

SOPRYOH REAL ESTATE 
0407 S. Kedzie Avė. WAlbrook 5-3*210
AGENTAS ALEX KANAVERSKIS 

oooooooooooooooooooooooooot
MARŲUETTE PARKE — 1 Vi augšto 
2-jų butų mūr. pajamų namas. Kraš
to vand. šild. Tik $26,000. A. Vaina. 
REpubUc 7-»t«o.

MARŲUETTE MANOR.
2-jų augštfj mūr. naujai atremon

tuotas 2 po 6 k. Kabinetinės virtu
vės, alyvos, radiatorių šild., garažas. 
Už prieinamų kainų.

BRIGHTON PARKE
Pajamų nuosavybė su atskiru skly

pu. 7 k. apačioj ir 4 k. viršuj. 2-jų 
mašinų mūr. garažas,- $23,500.

GAGE P.ąitKE
2-Jų augštų mūr. j> ir 6 k. bu 3 k 

modern. įrengtu butą rūsy 2 autom, 
mūr. garažas. Atsineškite rankpini
gius. Pilna kaina $26.500.

KITUR. 2 augštų medinis 2-6 ir 3 
kmb. Cottage. 50 pėdų sklypas su 
$135.00 mėnesinių pajamų ir savinin
kui butas. Aluminum langai, garažas 
pilna kaina $16,000.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
surašė ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estate
Insurance Notary Public 

■>•10 Ro ft'PROTtl Avė.
PRosp. 8-9234 arba HEm. 4-7085
Atdara kasdien nuo 9 iki 9 vai., 
šeštad. ir sekmad. nuo 9 iki 5 v.

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

REAL ĮSTATE SALES 
2000 W. 59th St. TeL PRoepect 8-5454

Brighton Parke arti mokyklos, mū
rinis su rūsiu, šildymu ir pastoge, 
piatUH sklypas 2 po 6 k. Garažas. 
Nupiginta iki $26,000.

Gage Parke, švarus, 4 butų kampi
nis, mūrinis. Pajamų $4,800. Priima- 
riias geras pasiūlymas. • •
KITUR:

Mūrinis be šildymo. 6 butai lr ta
verna. Pajamų $350 j mėn. Mažoa 
išlaidos, jmokėtl tik $5,000. Kaina 
$25,000.

APARTMENTINIAI
Kampinis 12 b. $57,600; jmokėtl 

$17.000.
Dvidešimts butų ir 3 krautuvės 

$110,000; Jmokėtl $30,000.
Marųuette Parke — 14 butų, pa

jamos $18,000. Kaina $90,000.

VENTA
4077 So. Archer Avė. 

LAfavette 8-8881

ATVYKITE —
PASIIMKITE 
SAU RAKTĄ

VALANDO8 Jūsų patogumui: Pirmad. 9 v. r. 
iki (i v. v. šeštad. 9 v. r. iki 1 v. p. p. Antrad., 
ketv., penkt. 9 v. r. iki 6 vai. popiet. Uždara 
visų dienų trečiadieni. *

GRAŽIOJE IJETUVIl, APYLINKft- 
,IE -— 2 mieg. namas. Reta proga jsi
gyti mokant mažiau negu $10,000.
B. I'nderys. REpublic 7-9IOO.

PAJ,IMU NUOSAVYBE y

1947 N. LARRABEE AV,E. Krau
tuvė ir 5 butų mūr. apartmentų na 
mas. 4 pa 3 kamb. ir krautuvė;

1 ir 1-4 k. butas name kieme. Pilna 
vonia kiekviename bute. Galimos 
mėnesinės pajamos $200. Prašo 
$13,500. Pamatę įvertinsite. Skam
binti — Spring 7-5200.

ARTI 71-MOS IR WASHTENAW 
AVĖ. 2-Jų puikių, butų mūr. namas.

Į Pirksite šiandien už $25,300. B. Un- 
* (lerys. REpubilc 7-9400.

6137 S. KILP ATRICK

$18,500. Naujas, mūrinis namas. 
“Overhead sewers”. Atdaras šeš
tad. ir sekmad. 1 iki 6 vai. arba 
skambinkite JOUKEMA COSTR. 
CO PR 6-0791.

PAJAMŲ
NUOSAVYBĖ 

153 E. 107th St.
3—3 mieg. kamb. butai,

1—3 kamb. butas ir taver
na. 4V2 vonios, automatiš
kai garu - alyva apšild., 2 
autom, garažas. Paiamų 
virš $400 į mėnesį. Prašo 
—$34,500.

Blouin Realty Co. 
715 W. lllth STREET

> WA 8-6212

ĮSIGYKITE DABAR

GRAŽUS MŪRINIS. 3 butai po 
4 kamb. Gazu apšild. Garažas. Gra 
žus ir švarus. $20,900; įmokėti —r 
$5,000 SVOBODA. 3739 W. 26th 
St. LAwndale 1-7038.
HINSDALE — ST. ISAAC JOGUES’ 

PARAPIJOJ 
Tiktai 950 įmokėti

Naujas "custom” 3 mieg. k., mūr. 
"ranch" namas, tinkuotas, pilnas rū
sys, spintos virtuvėje, mahogany pa
puošimai, valgymui vieta virtuvėje. 
1 *4 vonios. “Panelled” nailonas, šo
ninis privažiavimas, medžiais apsod., 
pilnai "improved” sklypas. Arti mo
kyklų, ir tranaport. šiaurrytinis 
kamp. 56th ir Stough. (2 blk. j rytus 
nuo Hwy 83). Telefonuokite statybi
ninkui. FAcnlty 3-7253.

TEBERAŠAI RANKA? 
Rašomoji mašinėlė rašo gražiau,

greičiau, iki 10 egz. iš kart! įvai
riausi modeliai nuo $69.95 ir augš
čiau. Pigu, nes tarnauja visų gyveni
mų. Mokėsite tik po $5.00 kas mė
nesi. Pristatoma į bet kurj sasaullc 
kampų su pilniausiom garantijom.

MISCELLANEOUS

DABAR YRA LAIKAS TAUPYTI
Dividendai oi santaupas Šv. Antano Tau

pymo Ir skolinimo B-vėje yra i 
kada nors yra buvę. Pradėkite taupyti 
bar. Nedelskite. įdėkite savo pinifpis, kad 
Jie neštų isdnų nuo šios dienos. . . Po to 
taupykite pastoviai — tokiems tikslams, 
kurių Jūs siekiate savo gyvenime. . . taip 
p>it ir savo saugumui.

AUGAČIAUSI PROCENTAI 
Ut IŠKALNO APMOK CTAH HAS RAITAS 

šv. Antano Taupymo R-vėJe
dnlMtr Jūs galite pelnyti pasto
vų aiigšėiausių procentų ui ap
draustas Ir Iškalno apmokėtas 
sų-tas Pasiteirauklt.e atvykę 
luta mus apie šj taupymo pla
nų dar šiandien.

ST. ANTHONY SAVINOS
AMO LOAN ASSOCIATION 

1447 krttUlkCMrt TOt-tnt ocm M
bervlng Tlie Neigtiborbood Hlnoe 1922

5 ILDYM AS
A. StanėianakM Instoliuoja al

au geriausių Amerikos firmų gatu 
lr alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vMttto- 
▼ua (Air oonditioners) ir atliek* 
rtaua skardos darbua.
1546 3. 49th Court, Cicero
TeL

ryte
Telefonas nao 5 vai.

OLympie 2-6782

OLymplc 6-0775 nao 8 vaL 
ryto Ild S vai. vakaro.

Katalogus tr smulkiausias infor
macijas reikalaukite;
J. I«. Giedraitis, 1032 Bvoad Street,
Hartford, Conn., kuris "Draugui" 
žinomas kaip sųžlnlngs'z asmuo.

*IACMSMS .-f lAtSAtW tar tar tat W a A MUACte
MimimniinnmiinmiiiiiniiiiimnniiiiiiiiniiimHiiiiniiiniiinniiminiiiiumiiHiiiiiitiiimiiiiniim

Skelbtis "DRAUGE” apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimų kai- 
yra prienam a visiem a.
fflmiMmmmiiimimntiiimnnmiimniMiiiHiiiiiiiiiiiMiiMuisiiiii

LIET. APDRAUDOS AGENTVTRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatsa. V aisty- 
'■ės patvlrtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pnaitetrauklte pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
VVAlhrtMik 0-M71

INTERSTATE INSURANCE AOEKCV 
0108 S. Ashland Avė.', Chicago 38, TU.

REAL ESTATE

hkighTon parke, 6 kamb. cot
tage, ant plataus 72 pėdų sklypo. 
Daug Huulės lr šviesos, ti bloko nuo 
parapinės mokyklos. 2 automobi
liams garažas. Pamatę šj namų būsi
te sužavėti. įmokėti tik $4,000,

42nd tt Campbell Avė, 5 kum b. cot
tage. Yra English basement, kuriame 
pravesta vandens ir kanalizacijos 
vamzdžiai, galima įrengti gerus kam
barius. Garažas. įmokėti tik $4.500.00.

40th tt Rockvvell Str. Maisto pro
duktų lr mėsos krautuvė (Grosernė ir 
bųčernė), Gera vieta prekybai. nes 
tirštai apgyventa. Prie krautuvės yra 
4 kamb. butas. Nuoma už krautuvę 
ir butų $100.00. Su prekėmis ir mo
derniškais įrengimais, krautuvę pirk
site tik už $1,700.00. Gera proga tin
kamiems asmenims pradėti biznį.

Taip pat turime (.augiau nuosavy
bių duodančių geras pajamas ir pre
kybinių namų

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis t raštinę lr mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski Si.

Telef. LUdloir 5-5900

McHENRY, ILLINOIS
McCullom Lake. Neužbaigtas 

namas. Mainys į sklypą. “Restrict- 
ed”. Slavų apgyventa apylinkė. 
Kreiptis į Marsha. .

Tel. BEverly 8-4900.

BUILDING & REMODELING

Statoma
NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
General Contractlng Co.

(Sav. V. Sodeika lr J. Skoni bakas) 
1600 8. 48TH CT.. CICERO 60. ILL 

Tel. OLympio 2-7381; TO 3-4230
ir atliekama visus statybos tr per
tvarkymo (remodeling) darbus

VIKTORAS ŠIMAITIS
OENERAI, CONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komerdniut,

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

PLUMBING
Licensed bonded plnmhers

Joks darbas nėra didelis ar mate* 
Saukite dabar. Kalbame lietuvižkai 

Tel. — REpubUc 7-0844 nr 
YVAIbrook 6-8461

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

HELP WANTED — FEM.ALE

SALES GIRL
Reikalinga prityrusi pardavėja. Ge

ras atlyginimas. Dirbti pilnų ar dali
nu laikų. Kreiptis —

BECK’S DEPT. STORE.
3347 8. Halsted Street

B ILLERS
Full time for truck line.

Good starting rate. 

Permanent. 5 day week.

Phone — MR. MATAK

LUdlow 5-6700.
Reikalinga moteris bendram namų
RUOŠOS DARBUI ir

VIRIMUI
Jokio skalbimo, nei langų valymo. 
Malonūs namai. Pietrytinėje mie
sto daly. Yra kiti darbininkai. Rei
kia būti prityrusiai. Rekomenda
cijos reikalingos. Be prityrimo 
prašome nesikreipti. Skambinti —

Tel. PLaza 2 - 2957
CHRIS CRAFT BOAT SALES, LNC.

Has two immediate openings for 
bookkeeper, one for full time, one 
for part time. Pleasant air condi
tioned office. Oood salary. Insurance 
benefits.

2500 S. Ashland Avc.
MOnroe 0-0070

TYPIST
ILYPERIENCED 

I. B. M. Electric
Diversified General Office duties. 

Pleasant air-conditioned Office. Many 
company benėfits. Excellent transpor- 
tatlon.

3020 S. IRON ST.
CL 4-1919

MALĖ AND FEMALE

CREDIT CORRESPONDENT ex-
namUB, pasiūlo sklypus, rekomen- perienced in collection Dept. Foliow 
duoja planus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.; VI 7-4229

Namų tel. Bishop 7-3340 
, 2737 YVest 43rd 8treet

up for retail Installment Store. Mušt 
be good typist.

Soo M R. FINE.

Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy
mo, pertvarkymo (remodeling) darbai

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR į 

i 4327 S. Campbell Av., Chicago 32, I11.ĮJ 
,Tel.t YArds 7-9675 arba CL 4-7450J

Namų statyba, (vairūs pataisymai 
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai iš
planuotas. patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 9-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515
Nolton, Wlllow Springs, III.

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

Statome naujus namus ir garažus 
Atliekame visokių trobesiu ir patai 
pų Įvairius remonto darbus, skubia' 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 8-2793 nuo 9 vai 

ryto iki 7 vai. vakaro
Tel. OLymplc 2-5121 nno 0 vai 

vakaro i kt t r vai. vakaru

.inUvT(fŠT*TYB0's7 
BENDROVE 

MORAS
Builders Gen.' Contractors

Atlieka planavimo ir staty- f 
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų jkainavimas Ir (vairūs . 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės ir buto telefonas 

PRoepect 8-2013 
6800 SO CAMPBELL AVĖ. 

Chicago 29. DL

I

GOOD HOUSEKEEPING SHOP 
0125 S. Halsted SL

HELP WANTED — MEN

REIKALINGAS VYRESNIO amž. 
vyras dirbti tavernoj®.

KEnwood 6-8863.

Reikalingas vyresnio amž. vyras 
į ūkį. Gali būti vienas arba su 
žmona. Skambinti nuo 6 iki 9 vai.

WAlbrot.1t 5-3920

PROGOS — OPPORrUNITEES

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

Parduodama TAVERNA, prie
šais CRANE CO. 4235 S. KEDZIE 
AVĖ. Liet. ir lenkų apgyventa a- 
pylinkė.

BILLERS
Full time for truck line.

Good starting rate. 

Permanent. 5 day week.

Phone — MR. MiRTAK

LUdlow 5-6700.
. REIKALINGAS BERNIUKAS .
dirbti po mokyklos valandų — 
šeštadieniais ir sekmadieniais. Iš
moks kaip tvarkyti tekstilės me
džiagų sandėlį ir pardavimo tech
niką. Kreiptis: —

ST.EIN TEXTILE CO.
1806 So. Union Avė. 

Chicago 7, IU.

Perskaitę “Draugą” duokite 

jj kitiems.

McHENRY, ILLINOIS 
McCULLOM LAKE

Atdaras apžiūrėjimui sekm. nuo 11 iki 4 v. popiet. Visiems 
metrms gyventi “ranch" namas. Reikalinga kiek darbo it vidaus. 
$600 įmokėti — $69 mokestis į mėnesį. Yra ant Pulaski Drive 
prie Polish National Camp. Važiuokite 3 mylias į vakarus nuo 
McHenry ant Route 120, tada sukite i šiaurę ir sekite Model 
Home iškabas.

Skambinkite BEverly 8-4900
4*
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Worcester, Mass.
Naujas šv. Kazimiero parapijos 

klebonas

Rugpjūčio 30 d. mirus gar
bingos atminties ilgamečiui Šv. 
Kazimiero parapijos klebonui 
kun. Augustinui Petraičiui, nau 
ju parapijos vadovu vyskupo 
paskirtas worcesteriečių gerai 
pažįstamas kun. Jonas Bakanas.

Naujasis klebonas yra wor- 
cesteriškis. YVorcesteryje baigė 
pradžios mokyklą, New Yorko 
valstybėje tėvų marijonų veda
mą augštesn. mokyklą; po to 
studijavo kunigų seminarijose 
Baltimorėje ir Montrealyje. Ku
nigu buvo įšventintas 1931 m. ii' 
tų pačių metų birželio 15 d. Wor

vių kultūrinį gyvenimą; bet ji 
viena pati neišsilaikys, kaip ne.

bą įtraukti ir organizacijas. Gau 
siausiai prisidėjo YVorcesterio

išsilaikė ir a. a. J. Žemaičio ra- lietuvių organizacijos — SLA 
(lijo valandėlė, jei vietos lietu-! 57 kuopa, Šv. Jurgio, Šv. Liud

viko, šv. Kazimiero ir Birutės 
Draugijos, Lietuvių Piliečių Klu 
bas, Moterų Klubas, Sandara ir ,

viai tinkančiai jos neparems. 

15 metu sukaktis

Rugsėjo 22 d. Maironio parke 
Lietuvai Remti Draugija savo 
15 m. gyvavimo sukakties pro
ga buvo surengusi didelę gegu
žinę, kuri labai gražiai praėjo. 
Programą atliko gražiomis lietu 
viškų spalvų derinio uniformo
mis Lietuvių Veteranų Posto 
"Drum Corp”,

savaitraštis "Amerikos Lietu
vis". Bostono — Sandara, Liet. 
Piliečių Klubas, Stp. Dariaus Ve 
teranų Postas ir Vytauto Drau
gija. Norwoodo — Draugijų Są 
ryšis, SLA, Sandara. Dorches- 
terio — Liet. Balso Dr-ja ir L. 
Pil. Klubas. Montello — San
dara, SLA ir Šv. Kazimiero Dr- 
ja. Lovvell — D. L. K. Vytauto i 
Klubas ir SLA. Hudsono — L. 
Pil. Klubas įr SLA. Athol — 
Liet. Piliečių Klubas.

Šia proga norisi prisiminti dr- | 
jos nueitą kelią ir atliktus dar-1 
bus. Pati draugija išsirutuliojo Į 
iš anksčiau buvusios Vaduoti Są i

cesterio Šv. Kazimiero bažnyčio- Jun£°s- Kai kil° 11 Pasaulinis į Pradžioje organizacija buvo 
a kun A Petraičio asis- karas *r Lietuva tapo priešų o- Į plačiai paplitusi. Veikliausias 

kapuota, tuokart vietoje Vii- galbūt buvo YVorcesterio sky- 
niaus iškilo kitos lietuviškos pro rius, kuris ir šiandien dar gra- 
blemos ir prireikė organizuoti žiai veikia, kai tuo tarpu kiti

Aušros Vartų parapijose. Pas- Lietuvai Remti Draugiją. Tos, skyriai jau visai apmirę, išsky-
kutiniu laiku keletą metų vika- draug'jos pirmaisiais organizato rus bostoniškį.
ravo airių parapijose. riais buvo worcesteriškiai Anta-' draugijos tikslas yra telkti

Kun. J. Bakanas ne tik rūpi- *1as s‘ria’’*e ,s> °n<‘vare c lėšas ir šelpti reikalingus asme-
nosi žmonių sielų reikalais, bet <as’J. !*kls C aba^ L”s AJSe’j nis, organizacijas ir t.t. Dau-

taip pat domėjosi ir jų visuome- x x giausia lesų draugija yra šu
niniu gyvenimu, aktyviai reiškė j Jr’° • nfsta lr. ’ k asiarinkusi Alto reikalams. Nuo 
si Lietuvos Vyčių ir kitose or- ls <os °”° • a joska, J. Tui-, 1J)46 metų YVorcesterio skyrius
ganizacijose, šiuo metu yra lie- a H • r aus <as, įs Brock- turėjQ apie $16 000 pajamų. Iš
tuvių veteranų kapelionu.z tono Jurgis Samsonas. jų paskyrė Altui $8,800, Bal-

Kaip įžanginiame savo pa-1 Lietuvai Remti Draugija bu- fui — $1,300, tremtinių šal- 
moksle pareiškė, kun. J. Baka- vo ne vien tik paskirų asmenų pai — 800, tremtinių įkurdini-J 
nas stengsis eiti buvusio didelio verbuotoja, bet stengėsi į tą dar- mui — $300, Vasario 16 gimna- 
lietuvio patrioto a, a. kun. A.
Petraičio pėdomis. Tad tenka 
tik palinkėti, kad Augščiausias;
Kūrėjas suteiktų pakankamai 
jėgų sėkmingai veikti Dievo gar 
bei, žmonių sielų išganymui ir 
tautinei lietuvių gerovei.

Vėl turime radijo valandėlę 
Rugsėjo 22 d. 8 vai. ryto per 

Worcesterio radijo stotį W0RC 
(banga 1310) Worcesterio lietu
viai išgirdo malonią žinią, kad 
jie vėl turės lietuvišką radijo va
landėlę kiekvieną sekmadienį 
8 — 8:30 vai. ryto. Radijo va-j 
landėlės vedėjas Petras Viščinis 1 
iš Brocktono, Mass., yra "Lais
vės Varpo” radijo programos | 
vedėjas. Tikriau sakant, stei- • 
giama antroji “Laisvės Varpo” 
radijo valandėlė. Pirmoji “L. '
V.” radijo valandėlė veikia per :
Bostono radijo stotį YVBMSJ 
banga 1090 nuo 12:30 iki 1 vai. 
dienos.

Kaip bostoniškė, taip ir wor- 
cesteriškė radijo valandėlė yra Jf 
tikrai gražiai suorganizuota. Be ; 
keleto skelbimų, kurie yra bū
tini valandėlei išlaikyti ir lietu
višką visuomenę informuoti į- 
vairiais reikalais, worcesteriš- 
kiai turėjo progą išgirsti gražių 
Meno Mėgėjų Ratelio choro dai
nų, lietuvių solistų dainų ir pa- 1 
ties P. Viščinio įvairių informa
cijų.

Tenka džiaugtis ir sveikinti 
“Laisvės Varpo” organizato- 

’ rius, kad jie pasiryžo organizuo 
ti antrą radijo valandėlę, pride- \ 
rintą YVorcesterio lietuvių gyve
nimui. Ta pačia proga tenka pa 
linkėti, kad ji ištvertų. O ji iš- j 
tvers, jei stamt^ YVorcesterio lie 
tuvių kolonija ją tinkamai įver
tins ir parėmė ne tik moraliai, 
bet ir materialiai. Suorganizuo
ta nauja radijo valandėlė yra di 1 
delis įnašas į YVorcesterio lietu-

je a
tuojamas atlaikė pirmąsias šv. 
mišias. Vikaru buvo Atholyje, 
Worcesteryje Šv. Kazimiero ir

zijai — $476, tremties mokyk
loms Vokietijoje — $406, džio
vininkams — $100, Meno Mė
gėjų Rateliui — $125, Amerikos 
Raudonajam Kryžiui — $125, 
centrui pervesta $1,030. Smul
kesnės aukos buvo skirtos lietu
viškai spaudai remti, lietuviš
koms radijo valandėlėms palaiky 
ti ir panašiai.

Jei YVorcesterio skyrius gra
žiai veikia, tai nemažai dėl to 
yra nusipelnęs ilgametis drau
gijos pirm. M. Žemaitaitis, anks 
čiau buvęs jos sekr. Pr. Aukš
tuolis ir ęlabartinis sekretorius 
J. Palubeckas bei kiti valdybos 
nariai, pvz. J. Dvareckas, J. ša- 
laviejus ir A. Kriaučelis.

15 metų sukakties proga Lie
tuvai Remti Draugijai tenka pa 
linkėti sėkmingai ir toliau veik-i 
ti, kaip ji ligšiol yra veikusi.

Mažumų mokyklos Lenkijoj
“Ost-West Kurier” žiniomis, 

dabartinėje Lenkijoje esama a-i 
pie pusantro miliono nelenkų 
tautybės gyventojų, kuriems Go 
mulkos režimas leido turėti sa
vąsias tautines mokyklas. Uk
rainiečiams yra dvi mokyklos, 
kurias lanko 120 mokinių. Lie
tuvių ir ukrainiečių santykis y- 
ra 1:20, bet lietuviai turi 5 mo
kyklas. Slovakai turi 30. o če
kai — tik 1. Žydai turi 7 mokyk
las ir 2 licėjus; gudai turi 56

mokyklas, o vokiečiai — 123 
pradines ir 2 vidurines mokyk 
las. šitose mokyklose dėstomo
ji kalba yra mažumų kalba. Be; 
to esama 20 mokyklų, kuriose 
visiems mokiniams yra privalo
ma tam tikros mažumos kalba, 
kaip svetimoji kalba.

Remkite dien. Draiują'

UŽ GERESNĮ PASAULĮ
Knyga įdomi, kaip jaunimui, taip ir suaugusiems. 
136 pusi.

Paruošė KUN. PRANAS DAUKNYS, M.l C.

Atspausdinta Londone i 957 met. ir dabar jau gau
nama “Drauge’ 4545 VVest 63rd Str., Chicago 29 III.

Kaina S 1.50

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
Anglių ir Alyvos 

Pardavimas
Telef. REpublic 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

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

patarnavimas.

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Telef. PBospect 6-7960

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Tel — CEdarerest 3*6335
Vienas blokas nuo kapinių

Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

Jau suėjo dveji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarp> mylimą vyrą ir tėvą,

FABIJONAS DRUNGELIS
Netekome savo mylimo 1955 m., spalio mėn. 3 d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.
Už jo sielą mes užprašėme 3 gedulingas Šventas Mišias 

su egzekvijomis spalio mėn. 5 dieną 8 vai. ryto Šv.' P. M. Gi
mimo parapijos bažnyčioje. <

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir 
pažĮstamus šiose pamaldos dalyvauti ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. FABIJONO sielą.

Nuliūdę: Žmona Eva, duktė Bemiee Williams ir žentas 
Merle.

■
mokant

Ąueštą

MIDLAND
Savings and Loan 

Association JŽj

r 40 METU
VISU LIETUVIŠKU 

_ KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

• E NDROVf

IN SURE0r

4038 Archer Avenue t.i. laj-aziv

AUGUST SALOUKAS PrecIdarM
J?

t

SKIP’S tV/v.ce 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES — VVALBROOK 5*8202

OCTOBER-SPALIO 3, 4, 5 d. d.

G UŽA U S K Ų
BEVERLY HILLS GELINYilA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų. 

?t48 YVest 63rd Street 
Telef. PR 8-0833 ir PR 8-0834

MŪSŲ BRANGIOS ŽMONOS IR MOTINOS 

A. | A.

Stasės Povidytes - Gronskienčs
mirties metinės sukako 1957 m. rugsėjo mėn. 18 d. Už jos 

vėlę gedulingos Šv. Mišios bus atnašaujamos Šv. Pan. Ne

kalto Prasidėjimo bažnyčioje, 2745 W. 44 st., šeštadienį, 

spalių mėn. 5 d. 6 vai. 45 min. ryto.

Prietelius ir pažįstamus maloniai prašome dalyvauti 

pamaldose.

VYRAS IR VAIKAI

A. A.

MATEUŠAS PRATAPAS
Gyveno 7120 S. Francisco Avė. Tel. GR. 6-5591.
Mirė spalio 1 d., 1957, 4:30 v. popiet, sulaukęs puses amž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Eržvilko para

pijos, Butaičių kaimo.
Amerikoje išgyveno 54 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marijona (Sturenai- 

tė), sūnus Mateušas, marti Elena, anūkai: Bruce ir Mateu- 
šas, brolis Jonas Pratapas, brolienė Petronėlė Pratapienė ir 
jos šeima, brolienė Marijona Pratapienė, gyv. Grand Rapids, 
Mich., švogerka Veronika Kailiūniene, jos vyras Domininkas 
ir jų šeima, giminaičiai Dr. Jonas Bakštys su šeima, kiti gi
minės, draugai ir pažjstami. Lietuvoje liko sesuo Marijona 
Mišeikienė su šeima.

Priklausė Chicagos Liet. Draugijai ir Eržvilko Klubui ir 
Marąuette Parko Namų Savininkų Draugijai. _

Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69th 
St. Laidotuvės įvyks šešt., spalio 5 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Švenč. P. M. Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, marti ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Steponas Laekawicz. Tel. RE. 7-1213

JOHN F. EUDEIKIS
LRIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4505-07 South Hermitage Avė.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

LIŪDESIO VALANDOJ 

Saukit*

MAŽEIKA® EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6843 So. YVestern Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpublio 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kuria gyvena kitose miesto dalyse: gausime 
koplyčia arčiau jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
• LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVE. 1410 SO. 50th AVE

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai GRovehill 6-2345 arba

T0wnha!l 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mes turime koplyčias'Ambulansų patarna
vimas dieną ir nak- 

I tį. Reikale šaukti
mus.

v sos e Chicagos irt 
Roseiando dalyse ir ( 

tuojau patarnaujame, j

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVE. LAfayetto 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3367 S. LITUANICA AVE. Tel YArds 7-3461

A. A

STANISLOVAS
KASMAUSKIS

Gyveno Sprinte l.ak<>. Mieli.
Mirė rugHčjo 30 d., 1957, 9

vnl. ryto, Kulaukyn X5 m. jiniž.
Gimė J,ietuvnje.
Amerikoji, išgyveno 57 m.
1'nAillko didelinnio nuliiidiine 

mkrtt Oenevleve KhmITihiinkin- 
Hheldon, 7 nnukal: Hteven, įfor
mino, Wllliuin, Therenč, .!>■- 
roms, Chrintine ir Robert ir 7 
proanflkai, kiti Klminču, dran
gai Ir paistam i.

Kūnas pašarvotas Harbier 
koplyčioje, Sprtng bako, Mich.

Laidotuvės jvyks ketvirtadie
ni, spalio 3 d., iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus ntlydPtas j St. 
Mary’s parap. liažnyčių. Sprint? 
iMke. Mich., kurioje jvyks ge- 
dnlingna pniiiiildnx už velionies 
slidą. I’o pamaldų Ims nulydė
tas J kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pnžjstnmus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Marti, anūkai ir 
prounūkai.

Laidotuvių direktorius Don 
Harbier. Tel. Viking 2-1 432.

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF U.S.P. Fifth $4»9

HENNESSY THREE STAR COGNAC Fifth $5.09

BIStJUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.69

NAPOLEON IMPORTED FRENCH
BRANDY Fifth $3.39

ASSORTED GEliMAN MINĖS Fifth QQC
Caae of 12 bottles $11.45

KIJAFA YV1NE Fifth $|.69

CINZANO VERMOUTH
Dry or Sweet Fifth $.|39

IMPORTED BANANA OR PINEAPPLE
LIUUEUR $4.98

CHARTREUSE (GREEN), 110 Proof Fi,th $6-79

IMPORTED •
STKEGA LIUUEUR $4.89

TROOST - PACHANK1S MONUMENTS
JOHN W PACHANKIH (PATCH). Vlce-Prmldent

6819 So. Western Avė. Tel. GRovehill 6*3745

i paminklų patalpų lr atgal mu viauomet parūpiname 
transportacija automobiliu.

Atdara kaadlen lr sekmad len lala nuo » ral. ryto Iki B vai. popiet
IMHIRINKITF, DABAR — BFH PASTATYTA KAPINIŲ DIENOJKI 

jokio įMOHfJiMa scMORftHpnp, kapinio nncNOj*.

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

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVE Tel. V Ards 7-1133-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 56th AVE., CICERO Iii Tel. OLymple‘2-1063

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET . Y Ards 7-0781

"STEPONAS i LAČKAwFcT
2424 W. 69th STREET REpublk 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Virginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. ,'Hitli Avė OLymple 2-5245 ir TOtvnhall 8-968"

Pasinaudokite Draugo" flassified skyriumi.
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X Dėl 44 svarų siuntinių 
siuntimo j Lietuvą “Lėvuo” lie
tuvių kontora Marąuette Parke ! 

1 informuoja, kad tokio svorio 
Į siuntinių siųsti j anapus nega- 1 
• Įima, nors JAV paštas ir pakei- , 
1 tė savo taisykles, kad gali pri-' 
imti tokio svorio siuntinius — . 
tai JAV vidaus reikalas, nes kiti |

X Adv. Konstantinas J. Sa- kraatai nepakeitė savo pašto 
viekus, buvęs Cook Apskrities nuostatų ir sunkesnių kaip 22 

svarai siuntinių nepriima. Iš ki-tardytojo {pagelbininkas, aplei 
do tą poziciją ir dabar užims 
Chicagos miesto tardytojo pa- 
gelbininko vietą, Richard J. 
Daley dėka. Advokatas, papras
tai žinomas kaip “Konnie”, vi
sados savo tautiečiams nemo
kamai patarnaudavo duodamas 
rimtus patarimus.

Jis baigė Northvvestern uni
versitetą Bachelor of Science ir 
Doctor of Laws laipsniais. Mo
kykloj jis pasižymėjo sporte 
kaip golfininkas, plaukikas ir 
krepšininkas. Jis su komanda 
apkeliavo Europą ir Šiaurės 
Ameriką.

1935 metais adv. Savickus iš
buvo metus Lietuvoje dėstyti 
krepšinį Kūno Kultūros rūmuo
se bei Šiauliuose, Telšiuose, Ma
rijampolėje ir kt. Per jo pastan
gas Lietuva laimėjo Europos 
krepšinio pirmenybes. Užtikrin
ti laimėjimui 1936 metais jis 
pasamdė du krepšininku iš Chi
cagos. Buvo nutarta jį iškviesti 
krepšinio ir plaukimo treniravi
mui kiekvieną vasarą, bet Ru- i &a^tų išaugti ir užimti mūsų
sijai okupavus Lietuvą, to ne-1 
bebuvo galima įvykdyti.

Chicagos tardytojo pagelbi- 
ninku adv. Savickus dirbs mies
to pagražinimo reikaluos. R. 
Daley stengiasi pagražinti iri
pagerinti miestą, tad namų sa-|8togų susirenka senuosiuose t
vininkai kviečiami į teismą, jei 
jų namuose yra nešvarumų ar
ba kitų prasižengimų. Malonu, 
kad toj vietoj dirba lietuvis.

X Amerikos Liet. Gydytojų 
draugija Chicagoje po vasaros 
atostogų rugsėjo mėn. 24 d. tu
rėjo savo susirinkimą. Draugi
jos valdyba ir suvažiavimo ren
gimo komisijos nariai turėjo 
savo pranešimus apie pastarųjų 
mėnesių veiklą. Buvo svarstyta 
ir įvairūs einamieji reikalai. 
Draugijon vienbalsiai priimti 
nauji nariai: dantų gydytojai 
— dr. T. Jurkūnaitė ir dr. E. 
Repšienė, gydytojai — dr. J. 
Monstavičienė, dr. B. Morkūnas, 
dr. E. Ringus ir dr. A. Taurie- 
nė.

Šalpos reikalams nutarta $50 
pasiųsti Vokietijon Gautingeno 
sanatorijos lietuviams, $50 Va
sario 16 gimnazijai ir $40 Stu
dentų žurnalui “Lituanus".

X Lietuviška knyga pati ne
ateis į tavo namus — nueik į 
artimiausią knygų parduotuvę 
arba užsisakyk iš Draugo, kur 
yra pasirinktinai įvairių leidyk
lų išleistų knygų. Spalis — lie
tuviškos knygos mėnuo. Kiek
vienas lietuvis tą mėnesį turi 
įsigyti bent keletą knygų.

X “Rigoletto” operos spek
takliu susidomėjimas tautiečių 
tarpe yra didelis, šį kartą bus 
tik vienas šios operos spektak
lis, kuris kelia baimės, jog vėl 
gali pritrūkti biletų. Netrukus 
biletai bus galima gauti įpras
tose jų platinimo vietose. Spek
taklis bus gruodžio mėn. 8 d. 3 
vai. p. p.

X Danutė Jakovickienė su 
sūnumi Raimondu ir dukrele 
Rūta iš Hamiltono (Kanados) 
lankėsi pas savo tėvus Saka
lauskus Brighton Parke. Pavie
šėjusi 2 savaites pas tėvus, pa
dėjusi darbuotis maisto produk
tų parduotuvėje, grįžo atgal pas 
savo vyrą į Hamiltoną.

X Geraldinn Panavas ir inž. 
Edvvard Damai jungtuvės įvyks 
spalio 12 d. 4 v. p. p. Švč. Iš
ganytojo bažnyčioje Evergreen 
Park, 111.

Reikalinga lietuvių klebonijoje 
virėja. Viskas moderniškai paisy
ta. Darbas lengvas. Atlyginimas 
geras. Gyvenimui kambarys pato
gus. Rašykite "Draugas". Adv. 
2120, 4545 W. «3rd Rt., Chicago 
20. UI.

tos pusės — jei siuntinio vertė 
peršoka 50 dolerių — tai tokiam 
siuntiniui reikia gauti iš Wa- 
shingtono, D. C., leidimą jam 
išsiųsti. Tokio didelio siuntinio 
vertė, be abejonės, jau peršok
tų 50 dolerių ir jo išsiuntimas 
susitrukdytų, kol būtų gautas 
leidimas. Kaikurios parduotuvės 
pasigavę žinią apie JAV pašto 
taisyklių pakeitimą deda klai
dinančius skelbimus ir tuo su
vedžioja žmones.

X Moksleivių A-kų sąjunga
šių metų spalio mėn. 26 d. Lie
tuvių auditorijoje ruošia savo 
tradicinį jaunųjų talentų vaka
rą. Visa lietuviškoji visuomenė 
turėtų suprasti ir paremti šias 
jaunimo pastangas gausiu savo 
atsilankymu. Parodykim jau
niesiems, jog mes gerbiam ir 
mylim juos, kad jie savo laisva- j 
laikio nenaudoja “komikų” skai
tymui ir gulėjimui prie televi
zijos, bet dirba nuoširdžiai, kad

vyresniųjų menininkų retėjan
čias gretas.

X Chicagos Lietuvių Jauni
mo Literatūros būrelis po ato
stogų vėl pradeda darbą. Jau
nieji literatai po vasaros ato-

X Eedo Karisoo spalio 5 d. 
8 v. v. 25 metų sukakties minė
jimo koncertą ruošia Art In
stitute of Chicago, Fullerton 
Hali patalpose.

Svečiais solistais į tą koncer
tą yra pakviesta Alodija Dičiū
tė, Otmar Pello, Mary Hanson 
ir Chicagos švedų vyrų choras. 
Eedo Karisoo yra dainavęs 
Kauno, Talino ir Stockholmo 
operose dabar būdamas Ame
rikoje yra dalyvavęs įvairiuose 
koncertuose. Lietuviai yra kvie
čiami pagerbti šį dainininką, 
kuris ne kartą talkino ir lietu
vių parengimams.

X Jonas Gradinskas, žino
mas televizijos bei radijo spe
cialistas bei prekybininkas, po 
vasaros atostogų vėl pradėjo 
demonstruoti pačius moderniau
sius šios srities techninius išra
dimus.

X Inž. A. Rudis, ALRK Fe
deracijos pirmininkas, ir žmona 
Marija spalio 2 d. iš New Yorko 
aerodromo išskrenda į Romą 
dalyvauti Pasauliečių Apašta
lavimo kongrese. A. ir M. Ru
džiai Romą pasieks spalio 3 d.

X Chicagos Lietuvių Vyrų 
choras dalyvaus programoje ati
darant Jaunimo centrą, kurį 
naujai pastatė tėvai jėzuitai 
5600 S. Claremont, Chicagoje. 
Atidarymo iškilmės įvyks sek
madienį, spalio 6 d., lygiai 3 v. 
Įėjimas visiems nemokamas.

X Lietuvių Gailestingųjų Se
serų s-gos baliuje, kuris įvyks 
š. m. spalio 12 d. Western Ball
room salėje, 3504 So. Western, 
8 vai. vak., solistams akompa
nuos muz. VI. Jakubėnas, šo
kiams gros Jurgio Akelio or
kestras.

X Chicago Police Fellowship 
klubo balius įvyko rugsėjo 29 
dieną Sherman Hotel Grand 
Bali Room. Baliuje dalyvavo 
miesto majoras ir daug kitų 
asmenų. Dr. Juozevičius buvo 
pakviestas dalyvauti kaip sve
čias Chicago Police Fellowship 
Club.

X Balfo pirm. kan. dr. J. 
Končius lankėsi Varšuvoje ir 
aplankė Lenkijos lietuvius. Vė
liau apie šį jo nepaprastą lan
kymąsi toje šalyje bus paskelb
ta konkretesnių žinių.

jėzuitų namuose, 5541 S. Pau
lina st., šį šeštadienį 6:30 v. v. 
Būreliui pirmininkauja stud. 
Angelė Katelytė. Būrelį globo
ja rašyt. Aloyzas Baronas. Šio 
šeštadienio susirinkimo .metu 
žodį į jaunuosius literatūros 
mylėtojus tars kun. dr. J. Pruns
kis.

*
X L. A. Menininkų klubas

ruošia spalio mėn. 20 d. (sekm. 
3:30 v. p. p.) Jaunimo namuo
se, 5600 S. Claremont ave., 
Čiurlionio galerijos — pirmojo 
lietuvių meno muzėjaus — iš
kilmingą atidarymą.

Klubo valdyba prašo iš anksto 
liet. • organizacijas neskirti tą 
dieną savo susirinkimų, minėji
mų ar kt. parengimų, kad galė
tų visi dalyvauti mūsų meno 
šventėje.

X Sophie Barčus lietuviškos 
kasdieninės radijo programos 
25 metų sukaktuvinis parengi
mas įvyks 1958 metais vasario 
5 d. šio jubiiėjaus programai 
intensyviai ruošiamasi. 25 me
tai gyvojo lietuviško žodžio tar
nyboje — graži sukaktis. Tai 
mūsų tautinė dvasinė stiprybė, 
kuri bus apvainikuota sidabro 
vainiku.

X Margarita Momkienė, dai
nuojanti sopranu, įsijungė į 
“Fausto" operos moterų chorą. 
Ji tapo išrinkta to choro seniū
ne. Jūratė Navickaitė išrinkta 
pavaduotoja. Moterys darbą 
pradėjo ir intensyviai tęsia re
peticijas. Gražu, kad daugiau 
žmonių įsitraukė į kultūrinį lie
tuvių darbą.

X Chicagoa Lietuvių Vyrų 
choras, Tėvams Jėzuitams mie
lai sutikus, visas savo repetici
jas nuo š. m. spalio mėn. 4 d. i 
perkelia į neseniai pastatytus 
namus — Jaunimo centrą 5600 
So. Claremont Ave. Tuo pačiu 
ir visos operų repeticijos vyks 
minėtose patalpose jau šį penk
tadienį. Moterų choras taip pat 
renkasi Jaunimo centre.

X Chicagos Augštesniosios
Lituanistikos mokyklos vadovy
bė prašo grąžinti iki lapkričio 
1 d. aukų lapus, išdalintus rink
ti aukas Č. A. L. M. invento
riaus fondui. Aukų lapai grąži
nami: A. Rūgytė, 4332 South 
Arteslan ave.

Dainavos ansamblis išpildys 3 veiksmų muzikinį veikalą “Išeiviai” Balfo rengiamam kon
certe šį sekmadienį, spalio 6 d. 5 vai. p.p. Marijos Augštesniosios mokyklos salėje.

CHICAGOS ŽINIOS
Tdksiai Chicagoje

Šiuo metu Chicagoje yra 
3,740 taksių, iš kurių Yellow 
taksių bendrovė turi 1,595, Che
cker — 1,000, toliau — net 18 
mažų bendrovių turi 951 taksį 

i ir 194 pavieniai asmenys turi 
' savo taksius.

i Dvi didžiosios taksių bendro- 
| vės yra iškėlusios bylą Chica
gos miestui, reikalaudamos 
$14,000,000 už sutarties sulau
žymą, leidžiant kitoms bendro
vėms ir asmenims turėti savo 
taksius, pirmoj eilėj — vetera
nams. Tos dvi bendrovės reika
lauja, kad būtų atšaukti leidi
mai veteranams, nes jie nesilai
ką miesto nustatytų taisyklių. 
Tuo gi tarpu veteranai atsiker
ta, kad Yellow ir Checker ben
drovės siekia šioje srityje be
veik .monopolio, kokį jos turėjo 
II Pasaulinio karo metu. Tie 
ginčai dar nebaigti.

Taksių proporcija įvairiuose 
miestuose yra tokia: Nevv Yor- 
ke vienas taksis aptarnauja 
665 gyventojus, Chicagoje — 
962, Philadelphijoje — 892, Los 
Angeles — 1,833, Detroite —
l, 414.

Ji nesanti turtuolio duktė
Helen Campbell, 54 m. am

žiaus, gyvenanti St. Petersburg 
Fla., iš turtingo lenko siuvėjo 
Rozanski paveldėjusi arti $85,- 
000 palikimo, kaipo jo duktė, 
dabar teisme patvirtino, kad ji 
nėra Rozanskio duktė, kad pa- 

j likimas buvo neteisėtai gautas 
ir prie to ją prikalbėjo laidotu
vių direktorius Lucania. Ta mo
teris, taigi ir Lucania ir dar še
ši kiti turės dabar atsakyti kri
minaliniame teisme už bandy
mą neteisėtai pasipelnyti.

Laiveliu į Bahamas
Pete ir Patricia Finley, di/či- 

kagiečiai, laiveliu išplaukia į 
Chicagą. Mississipės upe jie pa
sieks Nevv Orleans, o paskiau
— plauks į Bahamų salas. Ap
skaičiuoja, kad jiems pragyve
nimas dienai, su gazolinu jų lai
veliui, kainuos po $3.50. Jie nori 
kiek ilgiau paatostogauti. Su 
savimi jie pasiėmė ir šunelį.

Paliko pusę miliono
Frank R. Meyer, kuris 1946

m. pasitraukė iš Inland Steel 
bendrovės prezidento pareigų, 
šią vasarą mirdamas paliko tur
to — pusę miliono dolerių. Mirė 
turėdamas 77 m. amžiaus. Jis 
paliko $20,000 dėl 13 giminai
čių, $14,000,000 dėl trijų lab
daros organizacijų, o likusius
— savo sūnui, gyvenančiam Ri
ver Forest priemiesty.

KAS KĄ IR KUR
— Budriko radijo programa, šį

vakarą Budriko radijo programoje 
iš stoties WHFC. 1450 kil. nuo 6 
iki 7 vai. girdėsite gražių lietuviš
kų dainų, kurias sudainuos žino
mas operos solistas Algirdas Bra
zis. Taipgi bus geros muzikos ir 
mįslių kontestas. Pereitą savaitę 
mįslių kontesto dovanas laimėjo: 
Anna Aleliunas, 3364 S. Halsted 
St., laimėjo elektrinį prosą: Jur
gis Voldemaras, 4538 S. Hermi
tage ave., laimėjo antklodę ir Mae 
Luscak, Beverly Shores, Ind., lai
mėjo kilimėlį. Ir jūs dalyvaukite 
konteste. Pranešėjas

— Chicagos futbolo klubas Li
tuanica penktadieni spalio 4 d. 8 
v.v. rengia klubo narių ir šia spor 
to šaka susidomėjusios visuome
nės susirinkimą. Susirinkimo me
tu valdybos nariai duos plačius 
pranešimus iš klubo veiklos. Klu
bui išaugus į gana didelj ir spor
tininkais gausų vienetą valdyba 
jaučia visuomenės bendravimo tru 
kurną. Atsilankydamas j susirin- 
kirią kiekvienas yra prašomas sa
vo pažiūras ir naujas idėjas mums 
pareikšti. Klubo valdyba turi di
džiausią norą. kaip galimą dau-

giau klubo veiklą išplisti Chica
gos lietuviams pageidaujama link
me. Susirinkimas įvyksta Dubysos 
salėje (buv. Pūčio užeigos patnl- 
pose) 2548 Vest 691 h St

Klubu vairi vhn
j — Chicago* lietuviu Kęatučlo
pašalpos klubo mčn. narių susi
rinkimas įvyks spalio mčn. 4 ri, 
7 vai. p.p. Hollyvvood svetainėje, 
2417 W. 43rd SL

Be eilės svarbių reikalų bus nn- 
i kimas likusiam metų terminui nau 
Į jo kasininko vietos mirusioio a.a.
: Krank Mickaus. Nariai prašomi 
I gausiai dalyvautu Valdyba

3,128 gaisrai
Rugsėjo mėnesį Chicagoje ug

niagesiai buvo iššaukti 3,128 
kartus. Praeitų metų rugsėjo 
mėnesį Chicagoje gaisrų buvo 
daugiau — 3,643. Per pirmus 
devynis šių metų mėnesius Chi
cagoje gaisrų buvo 29,483. Pe
reitais metais per tą patį laiką 
— 30,196.

Sibelijaus kūriniai 
per radiją

FM radio stotis WFMT (ban
ga 98.7) šio ketvirtadienio va
kare 8 vai., penktadienį 9 vaL 
v. ir šeštadienį 10 vai. v. ir ki
tomis dienomis transliuos Sibeli
jaus kūrinius, įrekorduotus per 
suomių kompozitorių muzikos 
festivalį, įvykusį šią vasarą Hel
sinky.

* Pabrangs kūrenamos 
dujos?

Peoples Gas Light & Coke 
bendrovė, kuri parūpina kūre
namąsias dujas Chicagai, jieško 
leidimo pakelti mokestį 12%. 
Priežastis — bendrovė negalin
ti mokėti nustatytų dividendų 
ir neturinti reikiama kapitalo 
plėsti veikimą. Tą reikalą tiria 
Illinois Komercijos komisija.

Darbininkų atstovai 
administracijoj

JAV Skerdyklų Darbininkų 
unijos prezidentas Ralph Hel- 
stein pareiškė pasiryžimą siek
ti, kad darbininkijos atstovai 
būtų priimti jei ne su spren
džiamu balsu, tai bent su pata
riamuoju į skerdyklų bendro
vių direktorių tarybas.

$14 milionų rinkliava
Vakar mėras Daley spyrė į 6 

pėdų augščio futbolą, tuo pra
dėdamas didžiulę jungtinę Chi
cagos Bendruomenės fondo ir 
Raudonojo kryžiaus rinkliavą, 
kurios .metu tikimasi gauti apie 
$14,000,000.

Serga 51,000 moksleivių
Chicagoje serga apie 51,000 

moksleivių, taigi apie 12i/2% 
visų, lankančių mokyklas; maž
daug tris kartus tiek, kiek pa
prastai apie šį laiką sirgdavo. 
Tiriama, ar čia nebus aziatiškos 
slogos beprasidedanti epidemi
ja-

Radioaktyvumas ore
Chicagos miestas pasamdė du 

mokslininku, kurie specialiai 
įrengtose laboratorijose tirs ir 
pranešinės Chicagos oro radio
aktyvumą.

$590 pabaudų/ muzikantui
Charles Tolbert, 25 m. am

žiaus Chicagos muzikantas, tu
rėjo užsimokėti $590 pabaudų 
už 13 nusikalimų susisiekimo 
taisyklėms: 8 kartus jis buvo 
nubaustas už pergreitą važiavi
mą, c 5 kartus papildė smulkes
nius nusikaltimus. Tos pabau
dos susikrovė nuo 1950 metų.

Širdies ataka
Frank Muraska, 47 m. am

žiaus. kuris per paskutinius dve
jus metus nušovė du banditu, 
dabar mirė pats, atrodo, susi
laukęs širdies atakos.

MALONUS “ATEITIES" 
SKAITYTOJAI

“Ateities" redakcija ir admi
nistracija daro viską, kad “At
eitis" ištikimai Jus lankytų ir 
būtumėte ja patenkinti. Bet mes 
vieni be Jūsų talkos to nepajė
giame padryti. Tad į Jus čia tu
rime keletą labai svarbių pra
šymų.

Pirmiausia, “Ateities” admi
nistracija pritrūko pinigų spaus 
tuvės išlaidoms apmokėti. Di
delė dalis pinigų yra dar pas 
prenumeratorius. Todėl labai 
prašome visus prenumeratorius, 
kurie dar mums skolingi, nedel
siant prenumeratos mokestį at
siųsti.

Antra, “Ateities” prenumera- 
ratorių šeima nėra perdaug gau 
si. Visos mūsų viltys yra moks 
leiviuose ateitininkuose. Liūd
na tiesa, kad nevisi moksleiviai 
ateitininkai skaito “Ateitį”. La
bai prašome MAS Centro Valdy
bą, o taip pat ir kuopų valdy- 
dybas bei globėjus, padėti visas 
pastangas, kad visi moksleiviai 
ateitininkai prenumeruotų ir 
skaitytų “Ateitį”. Kuopų susi
rinkimuose turėtų būti skaitomi 
ir diskutuojami “Ateity” spaus
dinami straipsniai bei keliamos 
problemos. Tik tokiu būdu 
moksleiviai uoliau įsijungs į “At 
eities” skaitymą. Negali būti 
moksleivio ateitininko, neskai
tančio “Ateities”!

Trečia, "Ateitis” vien iš pre
numeratos mokesčių niekuomet 
neišsilaikė. Jai yra reikalinga 
piniginė parama iš šalies. To
kios paramos mes esame sulau
kę iš ateitininkiškųjų vienetų 
praeityje, mes jos tikimės ir 
šiais metais. Labai prašome vi
sus ateitininkiškus vienetus — 
ASS skyrius, SAS draugoves ir 
MAS kuopas — dar šiais metais 
suruošti bent vieną parengimą 
ir jo pelną paskirti “Ateičiai”. 
Nesvarbu, kiek to pelno liks, — 
mums kiekvienas doleris yra 
brangus. Tik visų sutelktos pa
stangos, nors ir mažomis sumo
mis, įgalins “Ateitį” ir toliau

Mieluosius,
čikagietę ALDONA LAUKUTYTĘ ir ilgametį Hamiltono 
Tautinių šokių grupes dalyvį ANTANĄ LAUGALĮ, su
kūrusius lietuvišką šeimą sveikiname ir linkime 
daug laimės.

Hamilton Ont., Tautinių šokių Grupė.

PADEKIME ARTIMIESIEMS LIETUVOJE 
IR SIBIRE

Siunčiame į Lietuvą, SSSR Ir kitus kraštus Anglišką me
džiagų, avalynės, vaistų ir maisto siuntinius, taipgi mašinas, mu
zikos instrumentus ir kita.

SPALIŲ MENUO — GERIAUSIAS KALĖDINIŲ 
SIUNTINIŲ IŠSIUNTIMUI.

VĖL DIDELI KIEKIAI ir LABAI NUPIGINTOS KAINOS!
No. 49 — 22 sv. bruto $30.76 
Sūrio 1000 Or.
Sviesto 850 Or. 
šokolado 1000 Or.
Amerik. cigarečių 60 
Kakavos 466 Gr.
Kavos 456 Or.
Medaus 1368 Or.
Plono miltelių 1368 Or.
Kepimui alyvos 1600 Gr.

No. 7 — 10 sv. cukraus,
10 sv. taukų ..................... $16.25

No. 8 — 20 sv. cukraus $11.61

No. 9 — 20 sv. kiaulinių
taukų .................................. $20.90

No. 30 — 20 sv. kvietinių
miltų .................................. $10.85

No. 35 — 10 sv. kumpio.
6 sv. Halam! lr 5 sv.
bacono .............................. $32.75

No. 38 — 20 sv. ryžių . . $13.25

No. 46-22 sv. brt- 9 dėž.
bacono .............................. $28.66

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

No. 48 — 20 hv. Kalami $30.94

No. 58 — 22 sv. bruto an- 
llškų medžiagų .............. $65.54

PATRIA GIFT PARCEL C0.
8741 West 26th St, Chicago 23, III. USA Tel. CRawford 7-2126 
8305 S. Halated St. (Alfonaaa Kavaliauskas). Tel.: LA^S-2021. 

6009 Superior Ave., Cleveland S, Ohio (Bronius Bražulia).

KAS TIK TURI GERA SKONĮ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ!

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FURNITURE CENTER, INC.
8222-24-26 So. Halsted St Vlctory 2-4226

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

savo skaitytojus lankyti. Be 
šios Jūsų paramos mes tikrai 
negalėsime išsiversti.

Ketvirta, "Ateitis” turi ne
mažai skaitytojų užsienyje, ku
rie nepajėgia atsilyginti prenu
meratos. Tai Italijos, Vokieti
jos ir kitų kraštų moksleiviai. 
Yra geradarių, kurie užsako 
jiems "Ateitį” ir apmoka prenu
meratą. Bet tų geradarių šie
met taip pat mažiau, negu ki
tada. Administracija būtų la
bai dėkinga kiekvienam, kuris 
šiam reikalui paaukotų 3 dol., ap 
mokėdamas “Ateities” prenu
meratą tiems moksleiviams, ku
rie jos apmokėti nepajėgia.

Penkta, “Ateitis” bus tada į- 
domi, kai visi ją skaitys ir joje 
bendradarbiaus. Redakcijai rei
kia ir straipsniu, ir poezijos, ir 
beletristikos, ir juokų. Visa tai 
turi eiti iš skaitytojų, kas ir ko
ka forma jiems patinka. Lau
kiame visų bendradarbiavimo.

Administracija

SUSIRINKIMAS

Kun. Alfonso Lipniūno kuopos 
mergaičių susirinkimas įvyks 
penktadienį, spalio 4 d., 7 vai. 
Jurkūnų bute, 6727 So. Camp- 
bel Ave. Darbotvarkėje yra 
numatomi naujos valdybos rin
kimai, todėl prašome visas na
res, dalyvauti. Ypačiai kviečia
me visas naujas kun. A. Lip
niūno kuopos mergaites.

Būrelio valdyba

X Raguolis-Baumkuchen bu
vo visų mėgiamiausias py
ragas Lietuvoje. Dabar galite 
juo gardžiuotis, vaišinti savo 
svečius, o ypatingai nustebinti 
svetimtaučius, nes Marąuette 
Bakery savin. Vilius Albrechtas 
tą nuostabų pyragą kepa pagal 
lietuvišką receptą. Chicagiečiai 
gali atvykti arba užsisakyti te
lefonu: Marąuette Bakery, 2616 
W. 69th St., Chicago 29, III. TeL 
WAlbrook 5-3471. Už Chicagos 
norintiems gauti raguolį, jį 
siunčiame paštu C. O. D.

Juodas šilkas pamušalui 64 tnčų 
platumo, 5 yardat. Paltui medžia
ga. 75% vilnos, pilka, ruda ar mė
lyna. 3 y. 4 medžiagos vyriškoms 
etlutSms. 76% vilnos, pilka lygi, 
Juoda, ruda ir mftlyna dryžiuotos. 
14 y.

Visi siuntiniai pilnai apmokėti 
tr 1U0% garantuoti. tik j Sibirą, 
pridėti $1,40 už paštą maisto siun
tiniams ir $1.80 kitos rūšies siunti
niams.


