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VENGRUOS KAREIVIAI REMIA SUKILĖLIUS!
Kaip komentuojami pastarieji Lenkijos įvykiai

Jungtinių Tautų rūmuose, New Yorke
-'M

f
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SALOMĖJA NARKĖL1ŪNA1TE 1 
Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINES TAUTOS. — Žinios apie įvykius Lenkijoje čia 
sutiktos mišriomis nuotaikomis. Bet bendrai jos priimtos kaip 
neblogos naujienos, ypač iš korespondentų pusės, nes jiems viskas 
yra nebloga naujiena, apie kurią galima rašyti. Reikėjo ko nors 
naujo, nes Suezo klausimas jau atšipino akis ir ausis.

Neteko patirti, kaip jaučiasi =====================
sovietinės delegacijos nariai, bet 
buvo proga pasikalbėti su len
kais, su tais pačiais, kurie anks
čiau, privačiuose pasikalbėjimuo 
se, kad ir neguldė galvos už So
vietų Sąjungą, bet ir nieko prieš 
ją nekalbėjo.

Tas pats lenkas jau kitoks

įvyks. Na, suprantama, sako jis, 
su Sovietų Sąjunga turėsime bū
ti draugiški, nes tai, kad nuo jų 
partijos įtakos atsipalaiduota, 
dar nereiškia, kad diplomatinius 
santykius nutrauksime.

— Bet jau turbūt neisite ir 
Jungtinėse Tautose tuo pačiu
bloku su sovietais, kaip anks- 

Čia lenkai turi savo spaudos 1 čiau, — sakau jam, o jis susi- 
tarnybą, kurios vienas narys daž mąsto.
nai net pasiginčydavo, aiškinda
mas, kaip sovietai Lenkijai pa
dėję išvystyti pramonę. Vakar 
jis Jūsų korespondentei padova
nojo odiniais viršeliais Lenkijoje 
išleistą liliputinio formato Mic
kevičiaus „Poną Tadą“ ir knyge
lės tituliniame lape įrašė: „na 
pamiątkę wspolnych klotni“ —
(tarpusavio ginčams prisimin
ti).

Vadinasi, praeitis palikta tik 
kaip atsiminimas, nes dabar jau 
tas pats lenkas visiškai kitaip 
kalba. Ir tikrai, per pastaruosius 
porą metų, kiek jis čia maišosi, 
dar niekad neteko matyti jb taip 
gerai nusiteikusio. Kaip jau ar
timiau pažįstami, tai jis lyg ir
patenkintas buvo, kad jį užkalbi- irgi maivėsi, 
nau kaip tik tema, kuri jo kruti- akis dėti 
nėję virė.

Jis ir sako: „Nežinau, ar ma
ne čia paliks, ir bendrai ką mūsų 
delegacijos paliks, o kam lieps 
važiuoti namo, bet džiaugiuosi iš 
esmės. Tai, kas įvyko, turėjo 
įvykti anksčiau ar vėliau. Įdomu, 
kaip jūs visi tuos faktus verti
nate. Įdomu, ar vadinamuose lais 
vinimo komitetuose esantieji len
kai vis taip ant mūsų žvairuos?“

Sako, rusai apsijuokinę
Toliau jis papasakojo, kad, jų 

manymu, rusai buvo. priversti 
sutikti su Lenkijoje bręstančiu 
nacionalizmu ir kad dabar jiems 
nebuvo kito kelio, kaip tik pripa
žinti tai, kas atsitiko. Jis dar 
sako, kad šito Chruščevas su 
kompanija nemokėjo šaltai su
tikti. Esą, jų staigi kelionė į Var 
šuvą pasaulio akyse tik juos pa
čius išjuokia, nes, jei jau jie ži
nojo Maskvoje, kad taip bus, tai, 
girdi, ko dar jiems reikėjo atvyk
ti į Varšuvą to paties įsitikinti.
Girdi, geriau jau jie būtų sėdėję 
namie.

Delegatai mažai kalba
Lenkų delegatai nelabai kal

būs. Populiariausias čia jų tai 
Juliusz Katz - Suchy, žydų tau
tybės, prie JT delegatauja jau 
beveik nuo pat jų pradžios ir jau 
žinomas kaip stalininės eros Len 
kijos garsiakalbis. Jis mažai da
bar rodosi, bet šį pirmadienį jį 
spaudos, merginos kažkur paga
vo ir apstojo. Girdi, dabar aiš
kink, kaip kas toje jūsų Lenki
joje. Katz - Suchy teisinosi, kad 
jis bent šiuo metu negalįs nieko 
pasakyti, nes ir pats nežinąs. Kai 
merginos klausė, ar jis jau da
bar turėsiąs vykti namo, ar jį pa
liksią tame pačiame poste, tai jis 

nežinodamas kur

Kitų satelitinių kraštų atsto
vai dėl įvykių Lenkijoje ir dėl 
galimo aido atsimušimo jų pačių 
kraštuose nieko nekomentuoja. 
Savo nuomonės nesako nė vaka
riečiai, nors tikima, jog daugelis 
jų širdyse tais pasikeitimais ko
munistinėje žvaigždžių konstelia 
cijoje ko nors geresnio viliasi. 

Komentatoriai savo varo
Tuo tarpu politiniai komenta

toriai čia nereiškia jokio entu
ziazmo. Jų manymu, tai yra pa-

situacijos negerina. Kas gali pa
gerėti, tai Lenkijos žmonių pa
dėtis, nes dabar, kaip jie sako, 
nereikia nė abejoti, jog Amerika 
Lenkijai suteiks ekonominę pa
galbą, panašiai kaip ją teikia Ju 
goslavijai. Bet jie primena, kad 
Tito konferavo su Nikita Chruš- 
čevu „draugiškoje nuotaikoje“, 
kai šis pas jį atvyko, ir Tito iš 
Maskvos sugrįžo į Belgradą, 
Chruščevą palydėjęs, su „Mas
kvos palaiminimu“.

Atominio amžiaus doktrina

Tai kas dabar vyksta, tie ko
mentatoriai vadina „konsultaci
ja“. Esą, tai ryšku iš jungtinio 
pareiškimo, kurį Tito su rusais 
pasirašė Maskvoje sausio 2 d. 
Ir pirmoji tokia „konsultacija“ 
įvyko Jaltoje tarp Tito ir rusų. 
Čia primenama, jog rusų „Prav- 
da“ ta proga tada pabrėžusi, jog 
bendradarbiavimo tikimasi suta
rus nesikišti į kitų reikalus. Iš 
to gi aišku, kad rusai turi nesi
kišti į Jugoslavijos reikalus, o ne 
atvirkščiai.

Anot jų, „titoizmo“ doktrina 
rusų leidžiama bendrai sutarus. 
Girdi, Tito ir Kremliaus vadai 
dabar žiūri į komunizmą atomi
nio amžiaus akimis, kai verži
masis jėga yra pavojingas ir ne
reikalingas. Jie savo akimis ma
to, kaip pačios savaime virsta 
kapitalizmo ir kolonializmo tvir
tovės ir kaip nereikia šturmu jų 
imti. Todėl, esą, socialistai ir ko
munistai dabar stengsis bendra
darbiauti ir jieškoti naujų būdų 
pasaulio tvarkai. O ta formulė 
būsianti surasta per „konsultaci
jas“, ir tų „konsultacijų“ cent
ras būsiąs Belgradas, bet ne 
Maskva. Girdi, Maskva savo am
žių atgyveno ir stalininis komu
nizmas kapituliavo prieš titoiz- 
mą. Kaip Veljko Vlahovič, Jugo
slavijos marksistas ir jų parla
mento užsienių reikalų komiteto 
pirmininkas, yra pareiškęs, da-
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Vengrijos Sukilėliai kovoja prieš komunistus ir sovietus. Rusų lėktu
vai apšaudo sukilėlius. Daug žuvusių Budapešte. nvs\

Sovietų Rusijos lėktuvai
<

bombarduoja Vengrijos sostinę
VIENA, Austrija, spalio 24. — Vengrijoje ginkluotas sukili

mas šiandien išsivystė į civilinį karą. Sovietų Rusijos kariuomenė 
padeda malšinti sulylėlius, kurie pareikalavo daugiau laisvės ir 
gei-esnio gyvenimo sąlygų.

Imre Nagy, naujai paskirtas 
premjeru, per radiją kreipėsi į 
sukilėlius, kad jie padėtų gink
lus.

Bet gatvėse šiandien tebevyko 
kovos tarp sukilėlių ir Vengri
jos policijos ir kariuomenės. Su-

Šiaures Afrikoje
labai neramu

PARYŽIUS, spalio 24. — Dvi
dešimt septyni europiečiai šian
dien buvo nužudyti Maroko Mek- kiiėfiai pareikalavo, kad rusų ka- 
nes mieste arabų demonstracijų riuomenė pasitrauktų iš Vengri- 
metu. Arabai demonstracijomis j jos
pareiškė protestą prancūzams, guviai ir šauksmai buvo girdė- 
kad šie areštavo penkis Alžirijos ti, kai Nagy kalbėjo per Buda- 
sukilėlių vadus. pešto radiją. Ir kitų pranešimų

Marokas ir Tunisas, buvę pran metu per radiją nuskambėdavo 
cūzų protektoratai, reiškia pro
testą prancūzams už areštavimą
penkių Alžirijos vadų.

Diskutuojant Rokosovskio ir 
kitų stalinistų likimą, lenkas pa
reiškė, kad „jie visi nueis, nes 
tai tik pradžia“. Ką jis mano 
.pradžia“, sunku žinoti, bet jis 
ranka smagiai mošavo ir jo aky
se degė stiprūs žiburiai.

— O kaip manai dėl Lietuvos?
— klausiu jį. — Gerai jums, len
kams, kai jūsų tiek daug ir jūsų 
padėtis visdėlto buvo skirtinges
nė.

— O, kas ką gali pasakyti da
bar, — sako jis, — dabar štai, 
girdžiu, kad kokia tai Pabaltijo 
federacija planuojama. Gal tai 
irgi prie ko geresnio veda?

Toliau kalbantis, lenkas papa
sakojo, kad, jų manymu, Ameri
kos spauda įvykių aprašymą la
bai išdramatizavo. Pirmiausia, 
jis sako, nebuvo jokių susidūri
mų su sovietų kariuomene, o, be 
to, Lenkijoje jau buvo taip pri
brendusi nuotaika, ypač po Poz
nanės įvykių, kad rusams jau bu
vo aišku kaip ant delno, jog šitai .buvo.

prastas dalykas, nieko čia ypa- bar sakoma, pasaulis esąs reika- 
tingo nėra. Pirmiausia jie nuro- lingas ne blokų sudarymo, bet 
do, kad, nežiūrint, jog lenkai ir sąjungų. Manoma, kad tai yra 
atsiskyrė nuo Maskvos, jie vis- ta pagrindinė tema,' kurią Tito 
tiek komunistai, ir šitai bendros su rusais diskutavo Jaltoje.

Maskva nusileido Lenkijai
a

VARŠUVA, spalio 24. — Lenkijos šaltiniai skelbia, kad Sovie
tų Sąjungos komunistų bosas Nikita Chruščev priėmęs laisvos Len
kijos idėją.

Abi valstybės išlygins ginčus, 
pastebi autoritetingi lenkų šalti
niai.

Chruščev atsiprašęs lenkų, kad 
sovietai puolė jų spaudą.

Sovietų kariuomenė Lenkijoje 
grąžinta į barakus, Rusijos ka
riniai laivai, pasirodę Lenkijos 
pakrantėse, išplaukė kitur.

Sovietų — lenkų santykiai pa
gerėjo vakar po pietų, kai Nikita 
Chruščev telefonu iš Kremliaus 
pasikalbėjo su Wladislaw Gomul- 
ka, nauju Lenkijos komunistų 
partijos sekretoriumi. Tuo laiku 
dar lenkai demonstravo įvairiuo
se miestuose prieš sovietus. Len
kai demonstrantai nuplėšė sovie
tų vėliavas ir pareikalavo paša
linti maršalą Rokossovskį iš Len 
kijos kariuomenės vado pareigų. 
Rokosovski yra Maskvos patikė
tinis Lenkijoje. Stalinas jį pa
siuntė tvarkyti Lenkijos.

Diplomatų pakeitimai
LONDONAS, spalio 24. — 

John Nicholls, Britanijos amba
sadorius Izraeliui, paskirtas am
basadoriumi į Jugoslaviją. Dar 
nepranešta, kas paskirtas amba
sadoriumi į Izraelį. Buv. Brita
nijos ambasadorius Jugoslavijai 
Frank Roberts skiriamas Brita
nijos atstovu Atlanto pakto ta
ryboje, Paryžiuje, vieton Chris- 
topher Steel, kuris numatytas 
ambasadoriumi į Vakarų Vokie
tiją.

Formoza auga
TAIPEI, Formoza, spalio 24. 

— Formozoje gyventojų pakilo 
beveik 10 milionų, neskaitant ka
rių, praneša civilių reikalų de
partamentas.

Senieji žemes atradėjai
iš naujo pradeda emigraciją

MADRIDAS, Ispanija, spalio 24. — Ispanijos vyriausybė pra
dėjo organizuoti planingą emigraciją. Parlamentas priėmė įstaty
mą užsienių reikalų ministerijos ribose įsteigti specialią įstaigą, 
kuri tvarkytų ispanų emigraciją.

Ši įstaiga savo skyrius turės 
įvairiuose emigracijai palankiuo
se kraštuose. Įstaiga turės prezi
dentą, du viceprezidentus ir 22 
patarėjus. Jos uždavinys bus stu
dijuoti emigracijos problemas, ir 
rinkti medžiagą, kur ir jokiomis 
sąlygomis emigrantams galima 
gauti darbo.
Vienas milionas kas trys metai

Šių priemonių Ispanijos vy-, 
riausybė ėmėsi dėl to, kad iš
spręstų kylantį nedarbą ir labai 
augantį gyventojų skaičių. Kas 
trys metai Ispanijoje priauga 
vienas milionas žmonių. Pasta
raisiais metais emigracija iš Is
panijos buvo visiškai sumažėju
si. Ji ypač sustojo civilinio karę 
ir Antrojo Pasaulinio karo me
tais. Prieš tai, pvz. 1912 metais, 
ispanų išemigravo 195,000 žmo
nių. Nuo 1950 m. emigracija vėl 
prasidėjo, bet ji pasiekė tik 52,- 
000 žmonių kasmet.

Tariamasi su unijomis
Dabar manoma emigraciją at

likti organizuotu būdu. Manoma 
susitarti su šalimis, kur ispanai 
emigrantai yra pageidaujami ir 
ten jiems padėti įsikurti. Emigra 
ei jos įstaiga mano susitarti ir su 
atitinlkamų kraštų darbo unijo
mis. Emigrantai bus vežami is
panų laivais.

Vokiečiai ryitarė
laukti ir stebėti

BERLYNAS, spalio 24. — Va
karų Berlyno pareigūnai prane
šė, kad šiek tiek sumažėjo pabė
gėlių skaičius iš Rytų Vokieti
jos, kai Lenkijoje nauji politiniai 
vėjai ėmė pūsti.

Savaitės pabaigoje tik 800 pa
bėgėlių buvo užregistruota, o pir 
miau būdavo užregistruojama 
nuo 1,200 iki 1,400 pabėgėlių.

Atbėgusieji pareiškė Vakarų 
Berlyno pareigūnams, kad dau
gelis Rytų Vokietijos gyventojų, 
kurie norėjo bėgti, pakeitė mintį 
ir nutarė laukti ir žiūrėti, kaip 
dalykai riedės.

Žiūrės ne tik plaukų
grožio, bet ir...

ASBURY PARK, N.J. — New 
Jersey plaukų kirpyklose bus žiū 
rimą daugiau moralinės švaros.

Daugiau kaip 450 plaukų kir
pėjų pareiškė, kad jie išmes ne
padorius kalendorius, nešvarias 
knygas ir skandalingus žurnalus 
iš savo kirpyklų.

Plaukų kirpėjai pasižadėjo 
vengti nepadorių kalbų, ypač kai 
yra jaunamečių.

JAV laikraščiai 
iš įvykių Lenkijoje 

padarė gėrę reklamų
prezid. Eisenboweriui
NEW YORKAS, spalio 24. — 

Politinių įvykių komentatoriai 
aiškina, jog tikrai JAV laikraš
čiai, 'kurių 80 procentų stovi už 
prezidentą Eisenhowerį, iš įvy
kių Lenkijoje padarė gerą rėkia-, 
mą jam antrukart patekti į Bal
tuosius Rūmus. Esą, jie išpūtę 
visus tuos įvykius todėl, kad ga
lėtų įrodyti, jog Valstybės sek
retoriaus Dulles ir prezidento 
Eisenhowerio pasirinktoji politi
ka, vadinama „taikingu paverg
tųjų laisvinimu“, yra gera.

Girdi, iš viso to peršasi išva
da, kad „išrinkime Eisenhowerį, 
tai nebus karo, ir pavergtieji iš
silaisvins patys“. Čia ypač dau- 
žiama į Baltųjų Rūmų pareiški
mą, jog Lenkijoje įvykius pastū
mėjusios žinios apie Jungtinių 
Amerikos Valstybių ekonominės 
pagalbos suteikimą Jugoslavijai.

Ir Prancūzija tarp kolonijinių 
kraštų

Daugiausiai manoma emigra
ciją nukreipti į vidurinę ir pieti-1 
nę Ameriką. Jau dabar vyksta 
gana gyva emigracija į Afriką ir 
kaikurias Europos šalis, būtent: .
Prancūziją. Apie 100,000 ispanų 0 
jau yra įkurdinta Prancūzijoje. 
Ispanijos užs. reik. ministeris, 
lankydamasis JAV, prašė Ame
rikos vyriausybės lengvatų Ispa
nijos emigrantams.

šūvių aidai.
Grįžo į valdžios sostą

Nagy šiandien grįžo į valdžios 
sostą ir tuojau pritaikė karo sto
vio įstatymą visame krašte. Pas 
kui nuėjo į radijo stotį ir prabi
lo į žmones, kad jie nurimtų.

Budapešto radijo pranešė, kad 
kaikurios sukilėlių grupės pasi
davė, bet šiandien Budapešto gat 
vėse kovos tebevyko. Nagy kal
bėjo susijaudinęs ir prašė sukilė
lių padėti ginklus. Jis pažadėjo 
netraukti į teismą nė vieno, ku. 
ris pasiduos.

O pirmiau Nagy įsakė bausti 
mirties bausme visus sukilėlius.

Prieškomunistiniai sukilėliai 
smarkiai kovoja prieš laisvės pa
vergėjus.

Budapešto radijas paskelbė, 
kad „fašistinis elementas suki
lo“.

Viename pranešime buvo pa
stebėta, jog sukilėliai „puola fa
brikus ir viešus pastatus, žudo 
civilius, kareivius ir saugumo po 
licijos pareigūnus“.

Nebuvo pasiruošusi
Vengrijos komunistinė vyriau 

sybė pasišaukė Sovietų Sąjungos 
kariuomenę į pagalbą, kadangi 
vyriausybė nebuvo pasiruošusi 
tokioms kovoms, pareiškė Buda
pešto radijas.

Sovietų tankai įžygiavo į Bu
dapeštą. Gatvėse matosi karei
vių ir kitų lavonai.

Vengrijoje sukilimas, galima 
sakyti, prasidėjo praėjusį penk
tadienį, kai tūkstančiai studentų 
pradėjo demonstracijas Budapeš

Jie pareikalavo grąžinti Nagy 
ir išvyti sovietų kariuomenę, ku
ri yra laikoma Vengrijoje nuo II 
Pasauk karo.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Tūkstančiai lenkų Varšuvoje vakar suruošė demonstraci

jas, kuriomis reiškė simpatijas Vengrijos sukilėliams.

Nereikalingas
pažvelgimas

SALT LAKE CITY, Utah. — —«■ Argentinos laikinė vyriausybė mokės užsienio kompani-
I Vairuotojas Thomas O’Neill, 41 joms įsipareigojimus, kuriuos padarė Perono režimas. Perono 
metų, paaiškino policijai, kodėl režimas suvalstybino kompanijas.

‘jis trenkė automobilį į medį ir 
padarė daugiau kaip 606 dol. 
nuostolių.

Policija surašė jo pasiaiškini
mų protokolą ir pabarė už „ne
tinkamą pasižvalgymą“. Ir pro
tokole įrašė tokią pastabą: „Vai
ruotojas pasižadėjo niekad dau
giau nebežiūrėti į gražias mer
gaites“.

— Prezidentas padėkojo Italijai už leidimą išbandyti „open 
skies“ pasiūlymus nusiginklavimo kontrolei. Bandymai padaryti 
Romoje ir kituose miestuose.

— JAV augšti pareigūnai įsitikinę, jog Rusijos rytinės Euro
pos satelitinė sistema suskilo.

Raudonyjy tankai ir 
lėktuvai

VIENA, Austrija, spalio 
25. — Šimtai žmonių vakar 
krito nuo kulkų Vengrijos 
sostinėje, kai ten sukilimas 
prasidėjo prieš Vengrijos ko
munistus ir sovietus.

Sovietų tankai ir kariuome
nė malšina sukilėlius. Komu
nistai iš lėktuvų apšaudo su
kilėlius Budapešte.

Keleiviai iš Vengrijos pra
neša, kad daugelis Vengrijos 
karių atsisakė kovoti prieš 
savo žmones ir aktualiai pa-

— Prezidentas Eisen wweris pareiškė, kad JAV pasirengusios kiko sukilėlius. Trokai amu- 

teikti pagalbą Lenkijai ar kitų kraštų žmonėms, kurie atsikratys n‘c*J°s pateko į darbininkų 

Maskvos įtakos.

Žemė drebėjo
MANILA, Pilipinai, spalio 24.

— Vakar Maniloje žemė drebėjo ,ir šv. Darija; lietuviški: Žirde- 
18 sekundžių, bet nuostolių ne- mantas ir Karigaila.

I Saulė teka 7:14, leidžiasi 5:56.

Kalendorius

Spalio 25 d.: šv. Krizostomas

Remia raud. lenkus
ROMA, Italija, spalio 24. — 

Italijos socialistų vadas Pietro 
Nenni, laimėjęs Stalino taikos 
premiją, pasiuntė pasveikinimą 
naujiems Lenkijos vadams ir pa
reiškė jiems solidarumą ir pasi
tikėjimą.

rankas.
Budapešto radijas paskel

bė, kad sukilėliai atmetė Ven
grijos vyriausybės ultimatu
mą pasiduoti.

Telefoninis susisiekimas su 
Budapeštu nutrauktas.

Cras
Oro biuras praneša: Chicagoje

— Vakarų Vokietijos buv. saugumo viršininko Otto John ir jos apylinkėje rytoj — giedra 
valstybės išdavystės byla bus svarstoma lapkričio 12 d. ir maloni oro temperatūra.

— Imre Nagy, naujas Vengrijos premjeras yra kietas komu
nistas, lavintas Rusijoje.

— Springficlde, III., tolimo šaukimo telefono tarnautojai su
streikavo.

— Vengrijos žmonės mano, kad esant premjeru Nagy Vengri
joje pagerės ekonominis gyvenimas.

\
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Redaguoja JONAS ŠOLIfNAS Ir VACLOVAS KLEIZA 
Medžiagą siųsti: VACL. KLEIZA, 808 Nevada Str., Urbana, Illinois

Ateitininkų suvažiavimas
ALRKF jubilėjinin kongreso ti, tad, atsidėkodami už Ame- 

proga, spalio 12 d. Bostone, She- rikos lietuvių aukas, privalome 
raton Plaza viešbutyje, vykusio atidirbti Lietuvos ir Amerikos 
kongreso posėdžių salėje, buvo lietuvių naudai.
sušauktas Ateitininkų Federaci- Vliko pirm. Jonas Matulionis 
jos suvažiavimas, kuriame da- sveikindamas pareiškė, kad bal

tro Valdybos pirmininkas prof. 
P. Jucaitiu
Laugk.j įsijungti į ateitininkų 

darbą

Po sveikinimų prof. B. Vit
kus sk ite paskaitą tema “Atei
tininkų veikla šių dienų sąlygo
se”. Prelegentas nurodė, kad 
ateitininkų organizacija yra gau 
si savo kiekiu ir intelektualiai 
pajėgi: apie 1,000 sendraugių, 
250 studentų ir 700 moksleivių. 
JAV ateitininkai turi ger3s vei
kimo sąlygas, tik, deja, ne visi. 
ypač sendraugiai, jas išnaudoja.

Didžiausią ateitininkų veiki
mo naštą ant savo pečių neša 
studentai ateitininkai. Daugu
moje jie veikia su moksleiviais

kreipti į moksleivių at-kų orga-, tai. MAS Centro Valdybos pir- 
nizavimą, šiandien pats moks-j mininkas Jonas Šoliūnas su gi- 
leivis neateina j organizaciją, jį liu įsijautimu į savo pasiimtas 
reikia ištraukti iš gatvės triukš- pareigas, pilnu Sąjungos užda- 
mo bei nutautėjimo pavojaus ir vinių supratimu bei ryžtingumu 
atvesti Į organizaciją. Tenka, išdėstė moksleivių ateitininkų 
apgailestauti, kad daugelio nau-1 organizacinius reikalus, jų svar
jakurių šeimų vaikai nebekalba 
lietuviškai. Reikia dėti visas 
pastangas, kad galėtume išlai
kyti savo jaunimą ir lietuvišką, 
ir katalikišką, kaip reikalauja 
ateitininkų organizacijos paskir
tis.

Baigdamas prelegentas kvietė 
visus vyresniuosius ateitininkus 
griežtai vengti įtraukti mokslei
vius į tarpusavio politinius gin
čius, kas kenkia pačiai ateiti
ninkų organizacijai. O sendrau-

bą ir būtiną reikalą Vyresniems 
ateitininkams daugiau įsijungti 
į jaunimo darbą, pasukti veiki
mo laikrodį j studento Pr. Do
vydaičio laikus, tada rasime 
daugiau,- kas mus jungia, o ne 
skiria. MAS Centro Valdyba 
yra pasiryžusi įtraukti daugiau 
berniukų į MAS, parengti vei
kimo planą, išplėsti sporto bei 
fizinio lavinimo sritį ir sustiprin 
ti moksleivių at-!.ų lituanistinį 

(Nukelta j 5 pusi.)

lyvavo visų trijų ateitininkų są
jungų — MAS, SAS ir ASS — 
atstovai, iš viso apie 150 asme
nų. Tai buvo pirmas toks su
važiavimas po 1954 m. įvykusio

tųjų carų -okupacijos metu dar 
jauna ateitininkų organizacija, 
šalia mokslo, rengėsi ir politi
niam Lietuvos atstatymui, tad 
ir dabar reikia rūpintis pačiu

redaguoja ir leidžia “Ateitį”, va giai turėtų daugiau įsijungti į
dovauja Moksleivių Ateitininkų 
Sąjungai, kolegijose surengia

organizacinį studentų ir moks
leivių darbą bei artimai bend-

tautinius minėjimus, supažindin radarbiauti su jais.

ateitininkų kongreso Chicagoje. svarbiausiu reikalu — Lietuvos 
Suvažiavime dalyvavo daug gar Į išlaisvinimu ir rūpestingai ruoš- 
bingų svečių — dvasininkų ir: tis Lietuvos atstatymo uždavi- 
visuomenės veikėjų. Ypatingai niams. Padėkojo ateitininkams 
daug jaunimo. Paties suvažia-juį talkininkavimą Vasario 16

darni kitataučius su lietuvių 
tautos reikalais. Tad studentų 
at-kų veikla tenka tik džiaugtis.

Reikia daugiau dėmesio at-

Pasukinie laikrodį į studento 
Dovydaičio laikus

Po paskaitos vyko diskusijos. 
Pirmiausia pasisakė koreferen-

Tel. ofiso HE 4-0(199, rez. I*R 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL:(1—4 Ir &—9 

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

Ofiso telef. LAfayette 8-3 210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ

4146 S. Archer Avė,
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:10 v. 
vak pirm., antr., ketvlrt. 6-8:16 v.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chlruagė) 

KCDLK1Ų IR VAIKU LIGŲ 
SPECIAL1ST1

TU6 South Weatern AvenM
(MEDICAL BU1LDING) 

cTrmad., antrad., ketv. Ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo
U vai. ryto — 1 v. p. p. fltitad. 
vai. ryto iki s vai. poi .'et.

Ofioe tel. RE. 7-il98 
Rea. tel. WAlbrook 5-3795

11

reL oflao 14. 7-5557, rea. RE. 7-4598

DR. FRANK C. KWINN
(KVUEOINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 Wart 47th Steeot

LIGONIUS PRIIMĄ: Kasdien nuo S 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:SU 
Uždara treč. visa diena Ir šeštad. vak.

Ketvirtadienis, spalio 25, 19,6
' ■ -

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rezid. telef. GRovehill 0-0017 
valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečlad. ir šeštad. pagal sutart)

Oflao tel. OLiffstde 4-2894 
Rezidencijos: LAfayette 8-117S

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 471 h Street 
(Rampa. 47tb Ir Hermltage) 

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 
Seštad. nuo 2 Iki 6 va)., išskyr. sek

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

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

Tel. CEntral 0-2294 
5002 Wcst 16Ui Str., Cicero 

Vai. kasd. 5—8, šeštad. 1—8 
Tel. TOwnhall 3-0959

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

vimo organizatoriumi buvo Bos 
tono ASS skyrius.

Sveikinimai

Sąskrydį pradėjo Ateitininkų 
Sendraugių Bostono skyriaus 
pirm. Juozas Andrius. Maldą i ateitininkais pradėjęs dirbti dar 
atkalbėjo Federacijos dvasios i Lietuvoje ir dabar nenutraukiąs

šventės parengimuose.

Alto pirmininkas ir “Draugo” 
vyr. redaktorius Leonardas Ši
mutis džiaugėsi, kad gali daly
vauti ateitininkų sąskrydyje, su

vadas tėvas Vikt. Gidžiūnas. Į 
prezidiumą pakviesti Pranas 
Pauliukonis iš Worcester, Mass.. 
ir stud. Arvydas Barzdukas iš 
CleVeland, dhio. Į sekretoria
tą — Akytė Kavaliauskaitė ir 
Albinas Gražulis iš Worcester, 
Mass.

Sąskrydį sveikino vysk. V.

ryšių su jais. Priminė Ameri
kos lietuvių paramą pastatyti 
Ateitininkų Rūmus ir pašalpą 
mokslui eiti. šitą ateitininkų 
kongresėlį laikąs kaip padėką 
Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikų Federacijai už jos suteik
tą didelę paramą. Dėkojo atei
tininkams už talkininkavimą lais 
vinijno darbe, rengiant paminė-

Biizgys._ Sveikinimo žodyje pa-Į jjmus ir bendradarbiaujant spau
sidžiaugė gausiu sąskrydžiu ir 
ateitininkų energingam veiki
mui priminė kaip pavyzdį 85 m. i j^ms vadovauti? 
amžiaus, iš Sibiro grįžusį vysk. I 
T. Matulionį. Toliau paminėjo,' JAV Lietuvių ’Bendruomenės 
kad Bažnyčios dogmos įparei- i Centro Valdybos pirm. Stasys 
goja katalikus visur ir visadaf^arzdukas pasisakė, kad ir jis 
jaustis ir veikti krikščioniškai, i Vra perėjęs ateitininkų mokyk- 
Sendraugiai ir studentai ateiti-' U- Ateitininkų darbas yra kul- 
ninkai, būdami sąmoningi kata-i tūrinis darbas, kaip ir Lietuvių' 
likai, privalo dalyvauti politinio-i Bendruomenės. Dėkojo už tai-

doje. Kvietė savo 
vyzdžiu patraukti

gražiu pa 
minias ir

Vyrai, apsirūpinkite savo apsirengimu !

Mes Jus aprengsime nuo galvos iki kojų. Dabar jau turime 
skyrių ir jaunuoliams, kuriuos galite atsivesti drauge ir jie bus 
patenkinti puikiais rūbais už nebrangias kainas.

DUODAME KREDITAN 
BE ATSKIRO 

PRIMOKĖJIMO.

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinio. —

6S22 So. Western Avenue 
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-D vai. 
/ak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

‘ Ofiso telefonas: PK 8-3229
Res telef. WAlbrook 6-5079

mc gyvenime, tik nevalia velti 
į politiką moksleivių. Geriau
sia būtų įsteigti politinių studi
jų klubus, kuriuose galėtų suei
ti politinės grupės ir išsiaiškin
ti visus painius klausimus.

Federacijos Vadas prof. S. Su
žiedėlis savo sveikinime išreiškė 
padėką Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikų Federacijai, ku
pins aukomis buvo pastatyti 
Kaune, Laisvės Alėjoje Nr. 3, 
Ateitininkų Rūmai ir daugelis 
ateitininkų jos šelpiami išėjo 
mokslus. Ateitininkai yra dide
lė ir intelektualiai pajėgi orga-

kininkavimą ir kvietė dar dau
giau įsijungti j Lietuviu Bend
ruomenės darbą.

ALRKF Centro Valdybos pir
mininkas prof. A. Darnusis ska
tino, kad metų skaičius nepa
laužtų dvasinių jėgų. daugiau 
dėmesio skirti jaunimo organi
zaciniams reikalams.

Be to suvažiavimą sveikino 
žodžiu Ateitininkų Federacijos 
dvasios vadas tėvas Vikt. Gi
džiūnas, Moksleivių Ateitininkų 
Sąjungos Centro Valdybos pir- 
mįninkas J. Šoliūnas ir raštu — 
kan. Juozas Meškauskas ir At-

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

Apsilankykite pas mus šian
dien!

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51 st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D61 valandos skambinti telefonu 
Prospect 0-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. Ir 
šeš*ad.

Res. tel. GRovehl'I 0-5003

Tel. ofiso l’Rospect 0-2240
l’Rospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPEO. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. Wood Street

Priėmimo vai. nuo 2—4 vai. kasdien 
ir nuo 6 įkl 8 vai. pirmad. ir penkt. 

.Trečiad. ir sek. uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIAIUS
GYDYTOJA IB CHIBUBGft 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
i Buto: 1653 W. 103 St., Beverly HUls 
Į Vai.: kasdien nuo 0 v. v. iki 9 v. v., 
lšskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUUnuua 5-0700 
Buto — BEverly 8-3949

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

4701 South Damen A vena* 
(Kampas 47-tos ir Damen Avė.) 
VaL kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

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

Telef. oflao LAfayette 3-6018
______ Re a. : WAIbrook 5-3048__<
Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkf. 1-4 Ir 7-9 
Antr. l-t>, treč. Ir 6ešt<*agal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•817 South Westen Aveaae
Chicago 29, III 

Pasimatymai pagal sutartie*
Telefonas REpublic 7-4900 

Rezidencija: Gltovehill 6-8191

nizacija, kuri gali daug nuveik- eitininkų Sendraugių S-gos Ccn-

H. S E I G A\
RŪBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMTNYS VYRAMS

4622 South Ashland Avenue Tel. YArds 7-1272
. į;

CHICAGO 9, ILLINOIS
/ ‘

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

patogesnės taupytojai, visada Išmokėjo ir Išmoka aukštesnius d i vi d en d n.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo (-8:10 v. 
rak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. VIrginia 7-0039

Rezidencijos tel. bEverly 8-8244 

Tel. ofiso VI 7-0600, rez. RE 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ/!
(Spec. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Californta Ava. 

▼AL: 2—4 Ir 6—8 v. p. p, 
bfcšt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius

Ofiso tvlef. YArds 7-1109
Rezidencijos — STevvart 3-4881

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
'kampas Halsted ir 36-ta catv9) 

VAL. 1—4 Ir 6:30—8:20 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
' Marąuette Medical Center 

6132 So. Kedzie Avenue
▼AL. 2—4'p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.

Tročiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso PR. 6-2838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS OTDYTOJA3)
2500 West 63rd Street

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

L

Chicago Savings and Loan Associaticn naujai 
statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti Į 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 
Opening, Įvykstant} 1957 m. sausio mėnesĮ.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 
pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios Įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai knrioa bendrovės yra 
ir teikia pelningesnius Ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savings nuo pat savo Įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negn 32 metus, visada išmokėdavo taupytojams visas taupy
mui Įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iškeičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
Idas pinigines operacijas.

Chicago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,000,000. 
Kviečiame visus pas mus Į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite.

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

UURRENTLY — ALK6ELAU8IAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT P AID UP 1NVESTMENTŲ SKYRIAUS.

Telefonas GRovehill 6-159 5
DR. ALDOHA A. JUŠKA
AKIŲ LIOŲ SPECIAUSTB

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

susitarimą Išskyrus treftadlentua
2422 Weet Marąuette Bd.

Telefonas REltance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8025 West 50th Street

VAL. 1—4 popiet, 6:20—3:2# vak 
Trečiad. pagal sutarti

Tel. ofiso Ir buto GLymplo 2-414«
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St. Cicero 

Kasdien 1—S v. Ir 6—3 v. vakare 
Išskyrus trečiadienius 

Butas 1524 Ko. »9th Ate. 
ieštad lenlats 13 Iki 4 poplst

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IB 
SPEC. MOTERŲ LIGOS

Ofisas Ir rezid.: 2410 W. Slot St 
Tel. l’Rospect 8-1223 arba WE 0-5577 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr-, 
Trečiad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. 1*

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 0-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6265 South Western Amu
VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—8 vak. 

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

Ofiso HEmlock 4-5815
Rez. lll.nil. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGO8 

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

Priima pagal susitarimą

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Stovėt
(Arti Archer Avė.)

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

! LAf»y<ttte :jr1919 
Samų -p-; C^jjarcrest 3-7 789

DR. ALBINA PRŪnŠK?S~ 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Hafetod St. 

Kasdien t—7 vai vak. šeštad. »uo
1—6 vai. vak.

Trečiad Ir kitu laiku pagal sutarimą 
•Ofiso tel VIctory 2-1484. Resld. 2427 
W. 62nd St., tel. RepubUc 7-8818.

Ofiso telefonas — Blsliop 7-2525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4342 Archer Avenus
(Kampas Kedzie Ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street 
Vai. 1 Iki 4 v. p. p. Ir 8—8 v. vak.

šeštadieniais 1—4 v. p. o.

reL ofiso PRospect 9-9400
Kczld. Pltospect 9-9409

DR. ONA VAžKEVfčIUS
(Vaškevičiūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURG1
6248 South Kedzie Avenue

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

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAI 

1407 So. 49th Ct., Cicere 
Kasdien 10-12 vai ryto Ir 6-1 vaL 

vak. šeštadieniais 19-2.
Trečiad. uždaryta

| Ofiso (r buto tel. OLympio 2-1381

Tel. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 1-8741

DR. Y. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

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

PrtBmtmo valandos kasdien: 1-4 p.p 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. poplst

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublle 7-2250
SPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

VAL.: Pirm., antr.. Ketv.. penkt 
nuo 9 Iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
Šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonų.

Tel. ofisą PK. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akla: pritaiko akintas 

keičia stiklus Ir rėmus.
4466 So. CalifoTnia Avė., Chicago 

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

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

TeL oflao YA 7-4787, rez. PR e.ttku

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4615 S. Ashland Avė. (kamh. 811)
Vai. nuo 2—--4 Ir 6—8; trečiad., Seš
tad. tr sekmad. tik pagal sutart). 

Jeigu neatsilieps vlršrninStl telefonai
šaukite Mldway 3-0001

Tel. ofiso CA 6-0257, rea. PR 9-9958

DR. P. Z. ZALAI0R1S
1821 So. Halsted Street

Tel. ofiso CA 9-0257, rez. PR 9-9955 
Rezid. 6600 S. Artealan Ava. 

VAL. 11 v. r. iki S p. p.; g—| y. t

DR. G. SERRER
U’FTIVIS AKIU GYDYTOJAM 

▼tr* M metų patyrimo
Tel. YArds 7-182D 
Pritaiko akinius, 
Kreivas akla 

tttaiaa.
Ofisas tr akintų dirbtuvė 
756 West S5th Street 

Vai nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki I, tre- 
čtad nuo 10-12, penktadieni lk-2 15 
*e«tsdirfi1s‘s 19-2 vai. popiet.

vira zo

v
P. ŠILEIKIS, 0. P.

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų (tempimą, kuru 

Orthopedaa - Protezlataa į Yr» priežastis galvos skaudRjlmo bei 
Aparatai-Protezai, Med. ban J tr skaudančių aklų karščio,
dažai. Spec. pagalba kojom

(Arch Supporta) tr t.L 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJO8 TECHNIKOS LA B. 

2850 W. 68rd St. Chicago 29, IU. 
Tel. PRoapect 9-5084

Atitaisau trumparegystę Ir tollregya- 
tę. Prirenku teisingai akinius Vist 
egzaminavimai daromi su elšktrlntaU 
Instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus. Speciali atyds kreipiama 
| mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1373

Vai. 10:20 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:14 
Iki 6 vai. Sekm. Ir treč. uždare.

DRAUGAS
THE LITHUAN1AN DAILY FRUOND 

2334 H, Oakley Avė., Uhloago 8, IU. TeL Vlrgtatn 
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■•oond-Class Matter Marcb St, 1916, at Okl(«co. 
Under tbe Aet of Maroh I, 1879.
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saugo. Juos grąžins b k 1A anksto susitarus. Redakcija u* 
neatsako, *slhtmų kalaoa prisiunčiamos gana BcašymA,
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AR KREMLIUJE RAMU?
Labai gerai žinome, kas vyksta Lenkijoje, Vengrijoje ir 

kitur. Ten dideli sukilimai prieš Kremliaus dominavimą ir no-' 
ras išsiveržti iš Maskvos komunistų kontrolės. Lenkijos ko
munistai dalinai jau bus pasiekę savo tikslą. Krašto valdžią 
jau yra paėmę vadinamieji “tautiniai komunistai”, pasekę Ju
goslavijos diktatoriaus Tito pavyzdžiu. Vyriausias Maskvos “bo
sas” Chruščevas, prieš keletą dienų grasinęs Lenkijos sukilė
lius išskersti, jei jie nesusivaidys, buvo priverstas pripažinti Go

JAV, TITO IR MASKVA
ST. DAUNYS, Chicago, UI.

Dažni ir paslaptingi Sovietų kraštais, kurių ūkinę ir politinę 
Sąjungos vadų vizitai Jugosla- raidą kontroliuoja Maskva. Tam 
vijon ir dvigubas Tito apsilan-, satelitiniuose kraštuose pasta- 
kymas Sovietų Sąjungoje dvie- tyti Tilui ištikimi arbi nenusi- 
jų mėnesių bėgyje sukėlė kartų | kaltę žmonės. Tito reikalavęs, 
nusistebėjimą Jungtinėse Ame-j jog komunistiniuose reikaluose 
rikos Valstybėse. JAV itin budį su Maskva turi būti lygus, rei-

mulkos “tautinio komunizmo” režimą. Panašiu keliu šiandien riai pradėjo stebėti sovietų ir kalavęs daugiau laisvėn sateli-
eina ir Vengrijos “tautiniai komunistai”,

Nėra jokios abejonės, kad šiandien ir pačiame Kremliuje
nėra ramu. Politbiuras dienomis ir naktimis posėdžiauja. Yra 
duomenų manyti, kad ligšiol diktavęs ir užsienio ir vidaus po
litiką Chruščevas nėra politbiuro malonėje. Ar jis bus kaltas,

jugoslavų santykių tolesnę rai-, tams ir didesnės Jugoslavijos į- 
dą, klausdamos: ar Tito visiš- į takos į visus sovietų satelitus 
kai grįžo j Maskvos glėbį, iš ku-1 Europoje. Šitie uždaviniai ne
rio prieš aštuonetą metų buvo galės būti įgyvendinti per vienų 
pabėgęs ir JAV pagalbos dėka i dieną. Nuo jų plėtotės priklau-

ar “kolektyvinė diktatūra” — nesvarbu. Didžiuoju kaltininku išsilaikė ir sustiprėjo? 1948 m.,'sys jugoslavų ir sovietų santy- 
dėl įvykių Lenkijoje ir Vengrijoje tikriausiai bus apšauktas kai sovietai pikčiausiai susikir- kių tolesnis vystymas s. Tilo 

to su Tito ir Maskva ryžosi iį su | taip pat reikalavęs duoti jam 
naikinti. JAV pradėjo teikti Ju-' laisvas rankas bendradarbiauti

Chruščevas, gal dalinai ir Bulganinas, nes jie lankė užsienį, 
jie šypsojosi, jie tarėsi su Tito, jie žadėjo daugiau laisvės sa
telitams, jie pasmerkė Staliną ir visus jo darbus. Todėl visai 
gali būti, kad Chruščevas, o gal ir Bulganinas, bus pašalintas 
iš bolševikinės diktatūros viršūnių dėl nepasisekimų ne tik už
sienių, bet ir vidaus politikoje.

Net mūsų Valstybės Departamente Washingtone, kaip tei
giama, esama žinių, kad Chruščevas gali būti išspirtas lauk iš 
Kremliaus viršūnių. Taip pat yra teigiama, kad Georgij Malen- 
kovas vėl galįs būti grąžintus Sovietų Rusijos premjero postan, 
kuriame jis buvo tuoj po Stalino nužudymo, bet vėliau tapo 
pašalintas Chruščevo ir Bulganino gurpės.

G. Malenkovas niekuomet nebuvo šalininku bet kokio su
sitarimo su Jugoslavijos diktatorium Tito. Sakoma, kad jo pres
tižas tiek armijoje, tiek inteligentiškesnėje bolševikų klasėje 
stipriai augąs. Jis buvo pašalintas iš premjerystės ne dėl už
sienio politikos, bet dėl smulkmenų vidaus reikalų dalykuose. 
Turint galvoje, kad dabartinėje “kolektyvinėje diktatūroje” yra 
daug nesutikimų, Malenkovas gali būti kompromisinis parinki
mas. Bet kas tikrai gali žinoti — dėl didžiųjų įvykių sateliti
niuose kraštuose ne vienam augštam komisarui gali nusiristi 
galva nuo pečių.

Taigi, ar Kremliuje ramu? Aišku, kad ne.

goslavijai milžinišką paramą ū- su Vakarais. Tito pjtaręs šo
kinėmis gėrybėmis ir ginklais, vietams atsargiau elgtis Arti- 
JAV Jugoslavijai suteikė įvai- musiuose Rytuose, nekiršinti va 
rių vertybių už kelis šimtus mi- kariečių, nes netolimoje ateityje 
lionų dolerių. Duodamos pagal- ( pramatąs komunistinių vaisty
tos dėka, JAV per Jugoslaviją bių ir laisvųjų kraštų sugyveni- 
stabdė sovietų veržimąsi toliau, mo ir bendradarbiavimo galimy 
į Vakarus ir drumstė sovietų bes.

Ar jam sekasi?
Kad Egipto prezidentas Nasseris įklimpo į Suezo kanalo 

klampynes, jį nacionalizuodamas, visiems yra gerai žinoma. Da
lykai ten nevyksta taip sklandžiai, kaip jis planavo. Atrodo, 
kad nepavyks prasimušti į arabiškųjų tautų vadus, kaip jis 
svajojo.

Šiomis dienomis sužinoma, kad Saudi Arabijos karalius Ibn 
Saud gali pastoti jam kelią. Šis karalius jau turįs rimtų kontak
tų su kaikuriais kitais probritiškais karaliukais Arabijoje ir ban
dąs pakenkti Nasserio svajonių realizavimui. Taigi bus labai 
įdomu, ar britams pavyks ir šį kartą jau seniai žinomos takti
kos “skaldyti ir valdyti” panaudojimas ,ar ne?

=

Pavergtųjų Jungtinių Tautų
delegacija Pietų Amerikoje

Pavergtųjų Jungtinių Tautų 
Latvijos delegacijos pirmininko 
munijos delegacijų pirmininkų S. Koi

PJT pirmininko,

,0 Jr C Vfecianu nuo
teLRu-r ginklai...Su&tabdytaS-trk sūrikių-

santykius su satelitais.
Paskutiniųjų vienerių metų 

bėgyje sovietų ir jugoslavu san
tykiuose įvyko didelis pasikeiti
mas. JAV užregistravo kelis bū 
dingus faktus. 1955 m. vasarą 
Sovietų Sąjunga N. Chruščevo 
ir Bulganino kelione į Belgradą 
nusilenkė Titui. Maskva panai
kino kominformą, paskutiniai
siais metais pikčiausiai kovoju
sį prieš Tito. Tito atvykimo į 
Maskvą išvakarėse sovietai iš už 
sienio reikalų ministerio posto 
atleido Molotovą, ištikimąjį Sta 
lino bendradarbį ir Tito priešą. 
Maskvos įsakymu visuose Euro
pos satelitiniuose kraštuose pa
keisti ministeriai pirmininkai ir 
komunistų partijos vadai. J va 
dovaujančias vietas iškišti titi- 
ninkai, o buvę Tito priešai at
leisti, suimti ir net nuteisti 
Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms atėjo laikas apsispręsti 
ar teikti tolimesnę paramą Ti 
tui? Ai jis jau visiškai krito į 
Mvkvos glėbį? JAV senatoriai 
karštai reikalavo JAV paramą 
Jugoslavijai nutraukti, nes Tito 
nebėra JAV draugas.

Po ilgesnio delsimo ii* gilių 
svarstymų JAV nusprendė ūki
nę paramą Titui teikti. Titui 
bus siunčiami ir smulkesnieji

rugsėjo 17 iki spalio 19 kplankė Arg^hfyną,‘ Braziliją^ Čilę.Kubą ir 
Urugvajų. ;

\ M * • • 1 <
irgentinoje PJT delegaciją 

priėmė pats prezidentas gen. P.
E. Aramburu su viceprez. adm.
I. Rojas. Be to, delegacija daly
vavo specialiame Patariamosios 
Tautinės Juntos posėdyje ir tam 
parlamentiniam organui išdėstė 
sovietų pavergtųjų valstybių by
lą. Delegaciją taip pat priėmė 
švietimo ir teisingumo ministe- 
ris, Augščiausiojo teismo pirmi
ninkas, popiežiaus nuncijus. De
legacija turėjo konferenciją 
Tarptautinės teisės institute ir 
Buenos Aires teisininkų draugi
joje. PJT pirmininkas ispanų 
kalba patiekė išsamų pareiški
mą per Buenos Aires radiją. PJT 
vardu vainiko prie Argentinos
tautinio didvyrio kapo padėji-1 dėdamas savo krašto paramą so-

radiją PJT pirmininkas turėjo 
pasikalbėjimus, o C. Viscianu 
tarė žodį Kultūros Laisvės kon
grese.

Kuboje PJT delegaciją priėmė 
prezidentas gen. F. Batistą ir 
užs. reikalų ministeris. Spaudos 
klubas suorganizavo su delegaci
ja spaudos atstovų konferenciją, 
kurioje dalyvavo per 30 žurnalis
tų, radijo ir filmų atstovų.

Visa Kubos spauda delegaci
jos vizitą ir sovietų pavergtųjų 
kraštų bylą plačiai išgarsino. 

Pažadėjo paramą

Urugvajuje PJT delegaciją pri 
ėmė užs! reik. ministeris, paža-

jų ginklų tiekimas., JAV ..yra 
įsitikinusios, jog komunistinė 
Jugoslavija yra nuo Maskvos 
nepriklausoma ir laisva valsty
bė. Ji nėra sovietų satelitų pa
dėtyje. Ūkinės paramos nutrau
kimas gali būti automatiškas 
Tito nustūmimas į Maskvos glė
bį.

Kas sutarta Jaltoje?
JAV bando atspėti,, ką Jugo

slavijos ir sovietų vadai sutarė 
8 dienų konferencijoje Jaltoje. 
Norima tikėti, bent taip skelbia 
Jugoslavijos šaltiniai, jog Jugo
slavija ir toliau lieka nuo Mask
vos nepriklausomas kraštas. So
vietai raginę Jugoslaviją plėsti 
ūkinius santykius su satelitiniais

Ar titoizmas yra gydomasis 
vaistas?

.>
Įtakingas JAV politinis ko

respondentas Salzburger (“The 
New York Times”) jau kuris 
laikas perša mintį, jog JAV po
litika turi matyti realybę. Rei
kia sutikti su tokia padėtimi, 
kokia ji dabar yra ir kurti nau- i 
ją politiką iš dabartinės padė-| 
ties. Salzburger nepramato ga-| 
limybės išlaisvinti pavergtuo- j 
sius Europos kraštus dabartį-'^ 
nės politikos tęsimu. Jis siūlo 
pavergtuosius Europos kraštus 
gelbėti titoizmu, tai yra siekiant 
sovietų satelitiniuose Europos 
kraštuose sukurti tokią padėtį, 
kokia dabar yra Jugoslavijoje. 
Bet ar titoizmas yra gydoma
sis vaistas, kai pats Tito yra 
Maskvos rūšies komunistas, iš
sisukęs tik savo kailį gelbėda- 
damas JAV pagalbos dėka? Pa
vergtųjų kraštų egziliniai poli
tikai nepriima Salzburgąr recep 
to, nes nėra tikras. Jugoslavi
ja išliko Maskvos fiziniai nepa
vergta, nes ten nebuvo sovietų 
kariuomenės. Jugoslavijos pa
vyzdys sunkiai pritaikomas ki
tiems sovietų pavergtiesiems.

Išlaisvinimas per titoizmą ne
reiškia jokio išlaisvinimo. Tai 

^daugiau reiškia esančios padė
ties pripažinimą nekaltu vardu.

KONFETI IR LIETUS

Prezidentas Eisenhoweris šluostosi akį, į kurią įkrito Los Angeles 
bekalbant maža konfeti skiautelė. Nors ir buvo lietus, tačiau Ste- 
vensonas nenutraukė kalbos, o publika ir per lietų jos klausėsi. (1NS)

JAV tuo tarpu nėra linkusios kad katalikų tarpe mažiau sau-

485 NEKATALIKAI KAI.BF.S 
ROŽANČIŲ

Boise, Ida., diecezijoje net 
19,000 asmenų pasižadėjo savo 
šeimose kalbėti rožančių. Tai 
pasisekimas pastąngų kun. Pa- 
trick Peytoton. Jo pravesto ro
žančių kalbėjimo vajaus metu 
net 485 tos diecezijos nekatali- 
kai pažadėjo rožančių kalbėti.

R ŽINOTE
I

kad galite įsigyti:

Radiją ........................... .... nuo $12.50
Televiziją ..................... ... nuo $89.00
Fonografą .................. . . . . nuo $17.50
Vokišką radilą .... ..........nuo $55.00
HI-FI fonografą . . . . .... nuo $79.00
iliilklasinrhlj ........... .... nuo $45.00

skutimosi mašinėlę — $14.95
Elektr. lalkrotlj (žadint.) nuo $3.95
TV anteną ............................ nuo $2.50
ir daug kitų elekt. relkmenų už že-
mas kalnas

Viskas garantuojama.

PlTCLEVISIOn
Csailes - Service)

Sav. Inž. A. 8EJIFNAS 
1321 S. Halsted — CLiffslde 4-5865

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE III Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS

tokia padėtimi žavėtis.
Nors tikima, jog Jaltos pasi

tarimuose Jugoslavija išliko 
laisva, JAV ūkinė parama Jugo 
slavijai ir toliau bus teikiama, 
bet sunkiųjų ginklų siuntimo su 
stabdymas reiškia JAV atsar
gumo priemones. Prileidžiama, 
jog Jaltoje galėjo būti pasirašy-
tas slaptas sovietų ir jugoslavų Durkheim,

žudybių, negu tarp protestan
tų. Daktaras aiškina, kad taip 

‘ yra ne tik dėl to, kad katalikai 
stipriai akcentuoja, jog saužu- 
dybė yra nuodėmė, bet ir dėl to, 
kad katalikybė daugiau žmogų 
įtraukia į religinį veikimą, la
biau įprasmina gyvenimą. Dr. 
Strause cituoja profesoriaus

susitarimas, kurio vertė paaiš
kės tik ateityje, todėl dalinės 
atsargumo priemonės pasirink
tos laiku.

MAŽIAU SAUŽUDYBIŲ 
TARP KATALIKŲ

Dr. E. Strauss parašė straips 
nį žurnale “British Medical 
Journal”, kuriame pažymima,

JONAS GRADINSKAS
Tik $140-00 už 21 colio 1957 m(J0^e)8pInte,e

J. G. TELEVISION OOMPANY

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

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

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

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

Baltramiejau^
ligoninės Londone gydytojo 
psichologinei medicinai duome 
nis, kurie skelbia, kad katalikų 
saužudžių skaičius yra 7-9 kar
tus mažesnis, kaip protestantų.

mas buvo filmuojamas ir pačios 
apeigos rodomos per televiziją. 
PJT delegacijos apsilankymo pro 
ga sostinės spauda plačiai at
skleidė savo skiltis sovietų pa
vergtųjų tautų reikalams.

Visur maloniai priėmė

Brazilijoje PJT delegaciją taip 
pat priėmė pats prezidentas J. 
Kubitchek, be to, užsienių reika
lų, finansų, švietimo ir darbo 
ministeriai, Brazilijos banko pre
zidentas, sostinės miras. Pas vi
sus rastas sovietų pavergtųjų 
tautų reikalams palankumas ir 
padėties supratimas.

Čilės prezidentas gen. C. Iba- 
nez PJT delegacijos audiencijai 
paskyrė veik visą valandą. Be to, 
delegacija buvo priimta užsienio 
reikalų ministerio ir Atstovų rū
mų bei senato pirmininkų. Dele
gacija, turėjo pusryčius su užs. 
reikalų ministerijos parclgf 
Aplankė vietos kardinolą ir po
piežiaus nuncijų. Per valstybinį

vietų pavergtųjų valstybių bylai 
Jungtinėse Tautose. Delegacija 
taip pat turėjo pasikalbėjimą su 
valdančiosios partijos lyderiais 
ir rado visišką jų pritarimą.

Toks PJT delegacijos apsilan- 
kymo Pietų Amerikoje schema
tinis vaizdas. Faktiškai taip bu
vo bandymas patirti, ar ir kiek 
yra realaus pagrindo sovietų pa
vergtųjų valstybių bylą kelti 
Jungtinėse Tautose. Bandymas 
tikrai pasisekė. Pietų Amerika 
parodė augštą politinės moralės 
laipsnį ir tautų apsisprendimo 
teisės bekompromisinį gerbimą. 
PJT misija Pietų Amerikoje tei
kia gerų perspektyvų. Neužmirš
kime, kad Lietuvos byla sudaro 
neatskiriamą dalį visų sovietų 
pavergtųjų valstybių bylos.

PJT delegacijai daug padėjo 
Lietuvos diplomatinės ir konsu

cL/.OYyt': Pietų Ameri
koje, ypatingai spaudos attache 
K. Čibiras - Vera*.

ELE MAZALAITEzSS

ROMANAS
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PJŪTIES METAS

99 tęsinys

— Kas pasakė jiems apie tai, kad ne aš? — sa
ko Jis pasijuokdamas, — tau dar teks palaukti kitų 
mano nusikaltimų. — Jis nusigręžė, ir ji sušuko taip, 
kad jis vėl paliko vietoje.

— Veidmainy! Tu visai nekovoji su religija!
— Ne? — jis stebi ją akylai — ką ji žino? Ką 

žino jie? — Gal aš čia atvykau šiandien altorių 
statyti ?

— Nemeluok, — sako ji šypsodama, — tu iš pat 
pirmos dienos man pasakei koks tu.

— Aš? ' .
;— Aš atsimenu, — sako ji, — aš tiktai nesupra

tau, kaip aš galėjau laikinai užmiršti, bet aš atsi
menu! 1 jį;'|

Ji atsimena:
brolis buvo užėjęs į fabriką ir pasa

kė: — „Pauliosim šią naktį: atsivesk kokią šaunią 
merginą — turiu draugą, tu galėsi jį džiuginti. Vel
niškai nusikalėjome ligoninėje, jau nebe tokie mes 
invalidai, kad užtektų tiktai būti sveikiems.“

Tunu naują dideli sunavežimj 
ir apdraudas

1318 W. 91st St. Chicago, ŪL 
Tel. PRescott 9-2781

tOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

U WQES stoties — Banga illt 
MUO PIRMAD. IKI PKNKTAD. 

8:46 Iki 9:80 vai. ryte 
SESTAD. 8:10 Iki 8:80 ryte 

FIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
4EKAD. 8:30—9:30 v. r. U stoties 

WOP» — ,4<»o kU.
Chicago 29. III. HEmlock 4-2413 

7159 SO. MAPLEWOOD AVĖ.

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

Unlversal Savlngs and Loan 
mą ir gražų pelną.

Assoclation užtikrina

Saugomą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Ud 
110,000.00 kiekviena&t indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusią ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

k,

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCLATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

Jis atsimena:
leitenantas Sermiaginas pasakė: 

— „Užteks, brolau šito — ryti velniažoles, glostyti 
termometrą — šonkauliai skauda, taip noris paūžti.

ir kaip jis laikė stiklą ar peilį ir tai skyrėsi nuo vis
ko, ką ji buvo .mačius, net šiame dideliame mieste. Ji 
matė, kaip jos bičiulė godžiai varstė jį akimis — ir 
tarė sau: — Nedrįsk, čia mano. — Be to, kas nors tu-

Ne, kokie čia restoranai karo metu? bet šiaip susi- rėjo likti jos broliui, užtatai visai paprasta byla, kad
mesim — mano sesuo turi palėpėj kambariūkštį. Ne
suprasi, kaip jai sekasi — šeimos su vaikais negauna 
atskiro kampo, o ji, matai. Bet ir .merga! Energija! 
Turėtų stipresnę galvą — prie tokio partinio karštu
mo, tokio karingumo — karjera gatava, bet moksle 
— ne. O kam? Kolchoze buvo šėrikė — pirmūnė. Ko 
tu juokiesi? Čia, broli, jūs esate atsilikę — ar tu ži
nai, kad kiekviena šaka pas mus šaukiasi pripažini
mo, tobulybės? Va, ji buvo tokia, prasiveržė, mano 
Olga — tiktai ir to negana, užsimanė į miestą — pa
dėjo vienas toks vyrukas, su tvirtu žodžiu. Pabuvo 
kiek — vedę. Ir dabar — žiūrėk, čia siautėja — giria
ma, pavyzdinė. Bet ir čia nerimsta — girdi, ko nors 
geresnio. Pamatysi.“

Jie atsimena:
buvo girta ir linksma naktis. Abi 

merginos ir leitenantas dainavo, majoras klausėsi ir 
’ buvo liūdnas, ir gėrė, ir darėsi triukšmingai linksmas, 
ip gėrė, ir vėl krito į liūdėjimą, ir gėrė.

Ji atsimena: z
nuo paties jo pasirodymo jos kam

baryje, viskas pasikeitė — ji nebuvo regėjus tokio vy
ro. Gal ir buvo panašiai gražių, gal gražesnių, tačiau 
ne toks! Kaip prie jo lipo uniforma! kokios jo rankos,

ji, Olga, sėdėjo, šalia svečio ir su juo kalbėjo, ir jam 
dainavo palinguodama galva, ir į jo stiklą pylė, ne
žiūrėdama kitų. Ir bijojo, kad pasibaigs vakaras, ir 
jis išeis, ir kur nors kitur, kitą, užkrės tokiu troški
mu nepaleisti jo. Ji nebegalėjo leisti jam nė išeiti!

Jis atsimena:
tai buvo pirmas susidūrimas su ci

viliu gyvenimu — po fronto ir žaizdų. Jis nebuvo su
tikęs nė vieno savo tautiečio — jis norėjo to, jam at
rodė, jog visi kiti yra pagrobti, išvaryti per prievar
tą, tiktai jis išbėgo pats paskui rusus. Jis nenorėjo 
saviškių, kad nepamatytų, jog jie tokie pat, kaip jis. 
Čia buvo moteris — jis tematė tiktai vieną iš tų dvie
jų — graži, ir nepanaši į namų moteris, ji nekėlė prob
lemų, ji nekėlė ir gailesčio; jeigu pabūtų su ja taip 
ir tiek, kaip kareiviai — ji buvo niekas. Buvo patogu 
būti šalia, ir gražu žiūrėti — tiktai, kad jie dainavo 
taip laukiniškai, tai atraišiojo jo uždarytą ilgesį, ir 
jis čia galėjo daryti, kaip ir jie, šitie skitai — muštis 
į krūtinę, klauptis ant aslos, kaukti ir verkti, muštis 
ir vėl bučiuoti, kad tiktai nesakytų nė sau, jog žūsta 
be savo namų. Jis pasiliko, kai leitenantas ir kita vieš 
nia išėjo.

(Bu» daoflau)

1
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Balfo seimui artėjant

ATEITININKAI PRIE DIEVO 

STALO

Kristaus Karaliaus šventės 
proga, Detroito ateitininkai — 
sendraugiai, studentai, mokslei
viai ir jaunučiai — dalyvaus 
šios šventės iškilmingose pamal
dose organizuotai (šv. mišios 
11 vai.) ir priims šv. Komuniją.

SPORTININKŲ VAKARAS

LSK Kovas š .m. spalio 20 d. 
buvo suruošęs koncertą. Jį at
liko svečiai iš Toronto — sol. 
V. Verikaitis su savo kvartetu, 

galvoje, kad kvartetas

Mūsų kolonija yra viena tų, 
kurios šalpos darbe užima reikš 
mingą vietą: pasižymi narių 
skaičiumi ir surenka apvalią 
sumą aukų. Tad nenuostabu, 
kad Balfo Centro Valdyba savo 
eiliniam seimui pasirinko Detroi 
tą. Seimo suruošimas reikalau
ja nemažo darbo. Jis gula ant 
seimui ruošti komiteto pečių.
Tačiau to neužtenka. Reikia, 
kad ir visuomenė domėtųsi sei
mu, atsilankytų į atidarymo iš
kilmes ir dalyvautų bankete, nes 
mes augštiesiems garbės sve
čiams negalime parodyti, kad
nesidomime tokiais svarbiais rei: Turint 
kalais. Gi tam reikalui laiko 
pakaks, nes Padėkos diena — 
lapkričio 23 — yra nedarbo die
na. » /

Komiteto nariai

Balfo seimui ruošti komitetą 
sudaro pirm. Elena Paurazienė, 
prot. rašt. Kazys Ambroziejus. 
sekret. Vladas Staškevičius, ižd.
Vladas Selenis ir nariai — Bal
fo 76 skyr. pirm. Petras Pago
jus, Marija Kasevičienė, Euge
nija Molienė, Magdalena Stan- 
kien’ė, Stasys Garliauskas, Jur
gis Mitkus ir Cėsys Šadeika.
Spaudos komisiją sudaro Sta
sys Garliauskas, B. Keblaitienė 
ir V. Kutkus. Banketo ruošimo 
komisija — M. Stankienė, E.
Molienė, E. Paurazienė ir M.
Kasevičienė. Registracijos ir au
kų komisija — M. Stankienė,
E. Molienė, M. Kasevičienė ir,paskirtas pusiau kuopo; 
O. Kasevičiūtė. Leidino komisi- rapijos reikalams, 
ja — VI. Staškevičius. Kazys
Ambroziejus ir Matas Šimonis. TRUMPA

Seimas įvyks lapkričio 23 ir

įvyks š. m. gruodžio mėn. pra
džioje Dievo Apvaizdos parapi
jos salėje. St. G-kas

SĖKMINGAI PLATINAMI 

BILETAI “CIG BARONUI”

Detroito lietuviai entuziastin
gai laukia “Pirmyn” choro su 
“Čigonių barono” operete. Su
žinojus, kad pagrindinę rolę at
liks žinomas operos solistas Al
girdas Brazis, visų detroitiečių 
nuotaikos dar daugiau pagyvė
jo.

Vakaras įvyks lapkričio 4 d., 
sekmadienį, punktualiai 3 vai. 
p. p. Western High School au
ditorijoje, prie Clark parko. Jau 
dabar vyksta platus biletų par
davimas. Biletų teiraujasi ne 
vien tik Detroito, bet ir Pon- 
tiaco, Port Huron, Saginaw, Gr. 
Rapids, Lansingo, Toledo, Wind 
soro, Londono ir kitų artimes
nių Kanados ir JAV miestų ir 
miestelių lietuviai. Dėka talki
ninkų pasiaukojimo, jau par-

suorganizuotas tik prieš 9 mė- į duota keli šimtai biletų. Kvie- 
nesius ir š os gastrolės yra vie- čįgme visus tautiečius jau da-
nos pirmųjų, « šį vienetą, jau 
dabar vertinant gerai, reikia de 
ti dar didesnių vilčių. Kvarteto 
padainuotos dainos ir jų atli
kimo būdas kiek primena leng
vą kabaretinį žanrą, yra nuo
taikingos ir klausytojų sutinka
mos su šviežiu dėmesiu. Solisto 
V. Verikaičio dainavimas publi
kos buvo sekamas su pasigėrė
jimu ir kiekvienas jo pasiro
dymas buvo sutiktas su entu
ziazmu.

ŽAIDIMŲ VAKARAS

LRKSA 171 kuopa š. m. spa-

bar apsirūpinti biletais. I
visi JAUNUOLIAI TURfiTŲJ

DALYVAUTI KONKURSE

LB Detroito apylinkės valdy
ba tikrai visokiais 'būdais sten
giasi mūsij jaunimui sudaryti j 
progų lietuvybei stiprinti ir ug

skaityti dabar paskelbtą jauni 
mo gražaus skaitymo, deklama
vimo ir kalbėjimo konkursą. 
Šios progos tikrai turėtų nepra
leisti nė vienas iki 18 metų jau
nuolis.

Labai svarbu, kad tuo susi- 
lio 20 d. Dievo Apvaizdos pa- domėtų visi mūsų mokyklų mo- 
rapijos salėje buvo suruošus!• kytojai, jaunimo / organizacijų 
žaidimų vakarą. Laimėjusieji j vadovai ir tėveliai, kad jie iš 
gavo gražias dovanas. Pelnas ;saVo pusės paaįškintų konkurso 

3 ir pa- taisykles, paragintų jaunimą 
konkurse dalyvauti ir konkre
čiai padėtų jiems pasiruošti.

I Jaunamas yra visuomet verž-
. . — Stasys Pikūnas pradėjo ^Us’ horikvrsaa turėtų susi-

24 dienomis Statler viešbutyje, dirbti automobilių pardavim0 laukti geriausių pasekmių. Bet 
prie Grand Circus Parx ir Wa; agcntu Dcn Homer Chevrolet čia svarbu ne tai, kad susirink- 
shingė-m Blvd. Bus pradėtas kompanij0jei kuri yra 9767 tų tik geriausi deklamūSTojai ar 
pamaldomis Šv. Antano parapi- River jr Livernois gatvių kam. tik tie, kurie puikiai skaito, bet,
jos bažnyčioje ir baigtas ban
ketu

garbės komi
tetą yra kviečiami kard. Moo- 
r.ey, gubernatorius, miesto bur
mistras, NCWC bei diecezijos 
atstovai. Seimui ruošti komite- į 
tas jau dabar kreipiasi į det- 
roitiečius ir taip pat prašo gau
siai dalyvauti seime ir bankete. 

Seimo leidinys
Seimo proga bus išleistas lei

dinys. Leidinio komisija krei-,

SKRENDA PAS DUKTERĮ

Elena Dieezok iš Detroito skrenda pas savo dukterį 2/4 m. amžiaus 
Tania, kurią tėvas norėjo išsigabenti į Rusiją ir kuri šiuo metu rau
siasi Londone. Motina laiko dukters paveikslą ir lėlę dovanų. (IXS)

kursą, sudominti juo ir uždegti, nis, spalio 28 d., yra paskutinė 
dyti. Viena tokių progų reikia Jei pradeda pamiršti lietuviškai (užrašymo diena “Neringoje”

j pe> kad šis konkursas ko daugiau
Hotel Statjer šeštadienio, _ ukrainiečių salele, 4655i vaik4 išjudintų, juo susidomė-1 

vakare. Į seimo garbes komi-|Martjn gtr, - m gpalio 2g d j tų ir tie jaunuoliai, kurie net!
įvyks tarptautinis dainų ir šo- i mokyklon neateina ar jokiose 
kių koncertas, kuriame dalyvau, organizacijose nedalyvauja. Čia 

• ir lietuvių tautinių šokių jūsų, tėvai- uždavinys yra pa-1ja
grupe.

— Jaunimo stovyklon spalio 
21 d. buvo nuvykę LSK Kovo 
30 sportininkų susipaž nti su 
gražiąja vieta ir pasidomėti žič- 
mos sporto galimybėmis.

jaunučiai

pasakoti savo vaikui apie šį kon

DETROITO’O BIZNIERIŲ 
IR PROFBSIJONALAl

Detroito at-kai
pias, , tauerius ir proteiną-| iMr1nko va,d b jrm

prasydama paremti šio le.-. D M.,jau3k;itt, vicepirm. R. 
dinio islaidimą, duodant savo į Biuierius ir R Garliau9.
sveikinimus be, skelbimus. kai(į Susirinkime kun Kris 

Seimo ruošimo komitetas pra aūncvičil.8 jaunufius supažindi-

80
bank

iš anksto jsi-yti Mietus .įjno su nauj js gloo5ja v. Kund. 
ketą, kurio metu bus atlik- roįjenc

ta meninė programa. St. G-kas į _ chorQ vaJdyba

KRISTAUS KARALIAUS 
MINĖJIMAS

ALRKF 4 skyriaus inciatyva 
yra ruošiamas iškilmingas Kris

skaityti, nupirkite įdomią lietu
višką knygelę, skaitykite su sa
vo vaikais vakarais garsiai, aiš-

Nors jūsų vaikas ir nelaimėtų, 
juk negali visi būti laimėtojais, 
bet pačios pastangos laimėti,

kiai ir l'ėtai, kad galima būtų skaitymas ir mokymasis nenu- 
pataisyti klaidas. Išmokykite eis veltui. Ne vienas pamatys, 
kokį eilėraštį ir leiskite daly- kad jo draugas laimėjo, kodėl 
vauti konkurse. Šis sekmadie- jis negali; jis stengeis, kitą kar

tą ir jis laimės.
Sužadinkite va ko lietuvišką 

i ambiciją. Vaikai yra jautrūsApsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butę.

TELEVIZIJOS
r Radžo Aparatu Taisymas
Sąžiningas ii garantuotas darbas 
M. RIMKUS, «617 S. Sawyer St 
T«, VI 1-IMIS7 — VI 7-3037

ir nemanykite, kad kuris jų ne- Tikėkime, kad daug gražaus 
norėtų būti laimėtoju. Neseniai jaunimo į šį konkursą įsitrauks, 
viena mūsų lietuvaitė amerikie-|O lapkričio 11 d. ir vyresnie- 
tiškoje mokykloje pasirodymuo- siems bus miela pamatyti, kiek
se laimėjo pirmą vietą ir, ga
vusi teisę kitus programoms 
ruošti, parėjus nuoširdžiai mo
tinai pasakojo, kad jai šis lai
mėjimas daugiau reiškia negu 
“Miss America”.

Betkoki konkursai jaunimui 
yra sveikintinas reiškinys, o L. 
B; Detroito apylinkės valdybos 
paskelbtas šios rūšies konkur
sas turėtų būti ypatingai viso 
jaunimo ir vyresniųjų entuzias
tingai sutiktas ir remiamas.

mes to gražaus lietuviško jauni
mo dar turime. K. Kodatienė

MIRĖ SENUTIS KUNIGAS

Kun. Herman J. Frencken .mi 
rė sulaukęs 90 metų amžiaus. 
Tai buvo bene seniausias kuni
gas JAV-se: 63 metų buvo ku
nigu. Jis buvo jauniausias vai
kas 13 vaikų šeimoje. Trys jo 
broliai taipgi tapo kunigais, o 
dvi sesutės — vienuolėmis.

Ėmusias MOVINC

IŠ TOU IR ARTI

NAUJI DIDUI TR O KAI-NAUJAUSI KRAUSTYKI!) ĮRANKIAI 
NStf METŲ PATYRIMAS-P/SUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. tel. WAIUx>k 5-9209

dė
AUTOMOBILIŲ TAISYMAS

IR GAZOLINO STOTIS
Lyginimas, dažymas, taisomi ir reguliuojami (tune up) 

motorai, stabdžiai, transmisijos ir t.t. Alyva, baterijos ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltui.

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 .......................... $8.25 Murcery 49-51 ................. $8.95
Chev. Ali 1937-53 .......... 8.25Olds, 6 cyl. 41-50 .... 8.20
Chevrolet 54-55 ................ 9.95P|ymouth 42-56 ................. 9.95
Chrysler 6, 42-52 ........... 9.91 Pontiac 37-54................. 8 95
Dodge 6, 42-50 ................. 9.95Boick 37-52 ..................   12.00

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

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

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

.0

Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus, Biergardenus — 
alines, ūkius ar vusarvietes, kreip
kitės į

ELSEA REALTY Si INVEST- 
MENT COMPANY

atstovą
VLA DĄ BARAUSKĄ
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 

Residencijos — TA 0-4360
dėkoja Helen Rauby ir Ralph'įSi jmųpė yra pati stambiausia Mi-
Valatkai už choro skelbimų gar-lCkigano YalstlJoje. Detroite turi 4 

. , b j skyrius ir sėkmingiausiai patar-simmą nemokamai laike jų ve-! nauja sav0 klijentams.
damų radijo pusvalandžių.

— LRKSA 171, 230 ir 265

taus Karaliaus minėjimas, ku- j kuopos ruošiasi LRKSA 70 mę-; 
rfs įvyks š. m. spalio 28 d. Iš- tų sukakties minėjimui, kuris j 
kilmingos pamaldos įvyks Šv. I - ------- -----------------------—-------- 1
Antano parapijos bažnyčioje 10, 
vai., o Kristui Karaliui pagerbti 
akademija — 3 vai. p. p. buv.1 
lietuvių svetainėje, kampas W. 
Vernor ir 25 gatvių. Paskaitą

NUO UŽSJSENE.IUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IK ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tl*. kurta kenčia nuo SENU A.T 
tiru »* skaudžių zaizdųiš

skaitys tėvas Tomas Žiūraitis, nedali ramiai sėdėti Ir naktim,. 
», , v. i miegoti, nea Jų užaisenejustos žalzdo*Po paskaitos bus trumpa 0,eft, ir .Rauda. Kad pasalinti uOP.

meninė jirograma. kurią praves ’k’MJint ir akaudSjiL-.ą aenų atvi 
_ " ° n ’ rų ir skaudžių žaizdų, uždekit*Pranas Zaranka. lkgulo ointment. Jo. gydymo

ypatybes palengt Ins jusu skaudSjl- 
Skyriaus valdyba prašo visas nia lr Kaie.lto ramiai miegoti nak- 

. . . . J. Vartokite Jų taipgi nuo likaujaunimo ir parapijų organizaci- tjtų nudegimų, ji t&ipg* pašalint
jas iškilmingose pamaldose da- SlL**J*^‘*. ligo" /adlnaT”°" ,f8O^1A J . . ... aIH Taipgi pasalina perSSJImų Ilgo*lyvauti organizuotai su veliavo-i vadinamo. athlete’s foot, .u
mis Tflin nnt ir nnskirrs asme- ,tAbd0 džiovinimų odos Ir perplySlnasmis. 1 aip pat ir paskiri S asme tarpplrSčlų. Yra tinkama vartoti nuf
nis. Be to visi kviečiami pv.nk- ižiustanfiios, suskilusios odos derfir 

. i i- • tj- : i. tz _ ! tintų, odos lSbSrlmu Ir t. t., taipgitualiai atvykti į Kristaus Kara- tinkama vartoti vaikučiams, kada pa
liaus garbei akademiją ir savo "™d° skaudua isbgrimas nuo vysty 
atsilankyrju išreikšti pagarbą o<,o. „w. be — -
Valdovų Valdovui. gulo Ointment j ra

parduodama po 76 
Prelogentas tėvas T. Žiūrai-j <*., »i.26, ir |i.60. 

tis, OP, daugumai yra žinomas Pirkite vųistinaseChi 
iš spaudos puslapių, yra geras1 c*fr°1 ,r “pyiin**"®— 
kalbėtojas, todėl detroiticciams į
reikėtų pasinaudoti reta proga 
išgirsti jo žodį. Dažnai skiria
me laiko pagerbti nusipelniusius 
asmenis, tad juo labiau suraski- 
me laiko pagerbti Kristų Kara
lių.

ry. Ind.lr Detrolt, Ml - 
ihlgan arba rąžyki
te Ir stslųsklte Mo
lių order |

LEGULO, Department D. 
MIR W. EdAy St- Chlrago M. I1L

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAT
393 Wnt Grand Boulcvard 

cor.’ Shady Lane Detroit 16, Michigan 
Namų telef. VI 1-7970 

Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
Trcč. ir ieSt. 12-3 vai.

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRŠINĄS 

11420 Steel AVenue 

Detroit 27, Michigan

Tel. WE. 4-6166 
GENERAL COINTItAOTOR

Atlieka Ivalrl’is statybos, patalsy 
mo Ir pertaisymo darbus — stallnln- 
kystds cemento, mūrijimo, elektroa 
pluuiblngo, dažymo Ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų (rengimas 
oastogAse lr skiepuose.

DANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUZDIENE, D.D.S.

15807 W. Waren
(3 bl. į vak. nuo Grcpnt'ield kelio)

Detrolt 28, Michigan
Priėmimo vai. pagal susitarimą. 
Telef. Kabineto — LUzon 4 5121

Namų.............UNiveralty 1 3224

Klausykite
LITHUANIAN MELODIES

Ann Arbor — WPAG — 1050 kūo 
cyclea

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

15750 Leeure — Detrolt 27,

GERIAUSIŲ FIRMŲ 
PEČIAI,

pradedant nuo $28-0C 
pas
Roosevelt Furniture 

Company
(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2310 West Roosevelt Road 

Tel. SEeley 3-4711 
Ncllie Bertulis Ir Pellv Itaudonls,

savininkai
Krautuve atidaryta kasdien Iki 6 
vai. vak. I’irmad. Ir Kctvlrtad. Iki 
9 vai. vak. Ir Sckmad. nuo 11 vai. 
ryto Iki 4:30 vai. po pietų.

M O V i N G
A. BENIULIS atlieka įvairiu 

perkrausi.ymufl ir pervežimu* 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel Bl. 7-7075 arba 

PR 8-9842

į

1

P.^aI. JOKUBKA
’V DEIMANTAI m LA»KUODAI A 

Parrte vintas ty Tais jutim 
4077 L J. Archer Avė.

Chicag't 32. III. — Te’ L ■' S-8017

tii,»iiiii,iiniii,t»iiiiiiinu«Hiiiimini<«Mi

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJU

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 So. Halsled SI. CAIumet 5-T252

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
/Isokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITW1NAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIetory 2-1272
Apkainaviraą i; Prekių Pristatj 

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nno 

8 vai ryto iki 6 vai. vakaro b 
ieitadieniaig iki S vai. vakaro.

mum iiHiiiiiMiHiuiiiiiHiiiHiiuiiiiimir

Rcmkitc dien. Draugą!

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

ištaigoje — BRIGNTON SAVINGS AND LOAN l
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius 

OFISO VALANDOS:
Ptrmad.. antrad.. panktad Ir 
ieitad » vai. ryto Iki 4:>« p.p.

Trošlad. • ryto Iki 11 ral.. 
Ketrlrtad. • vai. Iki I vaL vak.

iiiHiiiiiiniiiiiiitiiiHiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiimiiiuniiiitiiiiinnmmiiHnumMiiMiMHiHi

' PERKRAUSTYM AI — MOVING
Pigini, .sąžiningas dalbas. Visi apdraudimai. Iš artimų tr 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

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

Telefonaa ■— FRontler 6-1882
iiiiiiiiiiinHiHiiHiHtnHimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiHtttHiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiii'iiiiiinH

NARIAI UCTUVIŲ TAUP. IR SKOUNIM0
B-1TŲ LYOOB, KURIOS®

Kiekvieno Senfaupoe Apdraustos Iki SI0,0QQ.M
t R«

Paskolos Guodamos Namo įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS A LOAN ASSI.

S234 S. Westem Avė. Chicago 36, UL

GRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
25?5 W 47th St. Chicago 32. Dl.

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So Habted Street Chicago 8,11L

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct.. Cicero 50. Dl.. Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
!800 S. Halsted St. Chicago 8, tll.
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Korp! Kęstutis 30 m. sukakties švente
Gražiai klėstėjusios lietuvių tikta, o jai nutilus, pro pravi- 

studentų korporacijos nepriklauį rus langus sklido virš Michiga- 
no lietuviška daina. Truputis 
ilgesio, truputis skundo joje — 
nesava žemė, nesava universite
to aplinka ir niekad negęstanti 
viltis, - jog ateis diena ,anot S. 
Radvilos sveikinime išreikštos 
minties, kada Korp! Kęstutis 
didžiąją šventę švęs ne prie 
Michigano, bet prie Baltijos 
krantų. J. K-čius

AT-KŲ FEDERACIJOS 

RINKIMAI

Ateitininkų Federacijos vy
riausioji rinkimų komisija para
gino kraštų valdybas sudaryti 
savo rinkimines komisijas, ku
rios pravestų naujų Federaci
jos organų rinkimus. Komisi
jos turi būti sudarytos ir vyriau 
siajai rinkimų komisijai praneš
tos iki lapkričio 15 d. F6 to 
vyr. rinkimų komisija paskelbs 
balsuotojų sąrašų sudarymo, 
kandidatų statymo bei balsavi
mo laiką. Pirmiausia bus ren
kama Federacijos Taryba iš 15 
asmenų, o ją išrinkus — kiti 
Federacijos organai — vadas, 
Federacijos valdyba, kontrolės 
komisija. Rinkimai bus vykdo
mi korespondentiniu būdu.

Šiuo metu Ateitininkų Fede
racijos kraštų valdybos veikia 
Kanadoj, Australijoj, Brazilijoj, 
Vokietijoj, Italijoj, Anglijoj ir 
Prancūzijoj.

Vyriausiąją Ateitininkų Fe
deracijos rinkimų komisiją su
daro pirm. J. Vitėnas, 209 Val- 
ley Avė.. S. E. Washington 20, 
D. C., sekr. L. Dambriūnas, 4314 
40th Str., Brentwood, Md., na
riai — kun. J. Znotinas, dr K. 
Pakštas i? dr. R. Zalubas.

•SAS CENTRO VALDYBA 
KALBA...

somos Lietuvos augštosiose mo
kyklose, savo kilnių tradicijų 
vedamos, savo veiklą išvystė ir 
čia tremtyje. Vienai jų — Korp! 
Kęstutis — šių metų spalio 13 
d. sukako jau trisdešimt metų 
nuo jos įsteigimo. Tad šią su
kaktį buvo nutarta ypatingu pa 
siruošimu paminėti Chicagoje. 
Šventė pradėta šv. mišių auka, 
kurią atnašavo už jau apleidu
sius šį pasaulį bei priespaudoje 
kenčiančius kęstutiečius korpo- 
rącijos dvasios dvasios vadas! 
kun. dr. Vyt. Bagdanavičius, Į 
MIC. Tai dienai pritaikytame 
žodyje jis priminė dienos pras
mę ir tikrąją kęstutiečio sąvo
ką, kuri neturi pakisti su ap
linka ir laiko dvasia. Kęstutie- 
tis, kaip ir jų pirmtakūnas di
dysis Lietuvos kunigaikštis Kęs 
tutis, privalo visur ir visada bū
ti tvirtas kovoje dėl savojo kraš 
to laisvės, tiesus ir kilnus san
tykiuose su kitais.

Vakare Shorelando viešbuty
je, puikioje Liudviko XVI sa
lėje, įvyko oficialioji dalis ir ba
lius. įnešus korporacijos Vėlia
vą, korporacijos pirmininkas 
Pranas Povilaitis pristatė septy 
nis kandidatus, pareiškusius no
rą įstoti į kęstutiečių eiles. Stu
dentai L. Andrijauskas. V. Du
dėnas, P. Kilius, V. Litvinas, S. 
Užgiris ir P. Žumbakis davė jau 
nesniojo brolio pasižadėjimą. 
Pilną brolio pasižadėjimą davė 
J. Pabedinskas. Pasižadėjimą 
priėmė korporacijos dvasios va
das kun. dr. Vyt. Bagdanavi
čius, o spalvas uždėjo korpora
cijos centro valdybos pirminin
kas vyresnysis brolis K. Grina. 
Po to visi sugiedojo Ateitinin
kų himną.

Vakarienės metu korporaciją 
šiltai sveikino ir gražių linkėji
mų pareiškė Lietuvos konsulas 
dr. P. Daužvardis, SAS dvasios 
vadas tėvas J. Kidykas, SJ, 
ASS Chicagos skyriaus pirm. 
kun. Stašys, Korp! Gaja atsto
vas dr. J. Starkus, Korp Giedra 
atstovė E. Lauciūtė, Korp! šat-

Š. m. lapkričio 10 — 11 d. d. 
Hartforde, Conn., įvyksta ryti
nių valstybių draugovių valdy
bų suvažiavimas. Jame daly
vauja Putnamo, Bostono, New 
Yorko, Baltimorės. Philadelphi- 
jos, Waterburio ir Hartfordo

IŠ ATEITININKU 
GYVENIMO

(Atkelta iš 2 psl.)

švietimą. Tėvai turėtų sunor- 
muoti vaikų televizijos “vizijas” 
ir vi3ai uždrausti “fanibookų” 
skaitymą. Daugiau dirbti, o ma 
žiau kaltinti vieni kitus.

Studentų ateitininkų atstovė 
D. Karaliūtė pabrėžė tiek ma
terialinės, tiek ir dvasinės vy
resniųjų paramos reikalą.

Dr. kun. Juška nurodė, kad 
tautinis veikimas yra kelerio
pas: marksistinis, liberalistinis 
ir krikščioniškas. Ateitininkams 
priimtinas yra tik krikščioniš
kasis tautiškumas.

Be koreferentų diskusijose da 
lyvavo J. Matulionis, A. Šatas, 
dr. Vygantas ir dr. B. Radziva- 
nas.
Ateitininkų veikimo praeities 

vaizdai

Bostono ateitininkai gražiai ir 
meniškai atliko P. Jurkaus pa
rengtą ir Stasės Leimonienės 
surežisuotą montažą, išryškinan 
tį kaikuriuos svarbesnius ateiti
ninkų organizacijos praeities 
veikimo momentus.

Pro dalyvius praslinko dau
gybė vaizdų iš ateitininkų pra
eities gyvenimo: kun. A. Jakš
tas - Dambrauskas, susirūpinęs 
lietuvių katalikų moksleivių or
ganizavimu, 1911 m. išleidžia 
jaunimui skirtą “Draugijos” 
priedą “Ateitį”, o 1913 metais 
išleidžia jau atskirą jaunimo 
laikraštį “Ateitį”; ateitininkai 
nepriklausomybės kovose ir 
1921 m. pirmojo dešimtmečio 
kongresas; 1925 m. kongresas 
Kaune, kuriame prof. St. Šal
kauskis išdėstė penkis at-kų vei 
kimo principus; 1927 m! reor
ganizacinė konferencija Palan
goje ir “Nuvainikuotosios Vai
dilutės” misterijos pastatymas:

, antras dešimtmetis ir 1935 m. 
I kongresas Telšiuose prie Mąs- 
1 čio ežero; 1940 m. bolševikų

okupacijos sutrukdytas Vilniaus 
kongresas; 1945 m. Reino kon
ferencija ir 1954 m. Chicagos 
kongresas.

Gyvai ir artistiškai deklama
cijas atliko Aldona Vasaitytė, 
Eleonora Marijošiūtė, Irena Ni- 
kolskytė, Tadas Vasaitis, Rai
mundas Žičkus, Sigitas Leimo- 
nas, o interpretacijas teikė Dai
va Kuodytė.

Po montažo prezidiumo pirmi 
ninkas padėkojo visiems prisi- 
dėjusiems prie diskusijų ir iškė- 
lusiems aktualių klausimų, pro
gramos dalyviams ir suvažiavi
mo rengėjams — Bostono sen
draugių skyriui. Baigdamas po
sėdį, kvietė visus persiimt at
eitininkų idealų meile, ta meile, 
kuri juos atvedė į ateitininkų 
organizaciją, ir grįžus į namu3 

(dirbti su dar didesniu uolumu 
į vargstančios tėvynės labui ir 
Dievo garbei.

KRONIKA įganizacines pareigas: aktyviau
susidomėti “Ateities” reikalais, 

.— N, Vedegytė - Pakibins- įsigyti prel. Juro rūpesčiu išleis- 
kienė už savo tapybą "Saulė-'tą kun. A. Sušinsko knygą “Jau 
grąžos laimėjo pirmąją pre- Į nystės Maršas” ir užsisakyti 
miją Jay Art parodoje Cleve- i Federacijos Vyr. Valdybos pa- 
lande. Ta proga jaunoji meni-1 ruoštas kalėdines atvirutes. Vi

si privalome atkreipti dėmesį į 
šias problemas, nes Federacijos
Valdyba be mūsų paramos ne
pajėgs tinkamai įvykdyti savo 
uždavinių. .

ninkė turėjo pasikalbėjimą te 
levizijoje ir didieji Clevelando 
laikraščiai gražiai paminėjo šį 
mūsų šeimos narės laimėjimą. 
Tai jau nebe pirmas kartas, kai 
Nijolės darbai susilaukia tokio 
pripažinimo meno sluogsniuose. 
Linkime ir toliau žengti šiuo 
kūrybingu keliu.

— Philadelphijos moksleiviai 
at-kai praėjusį šeštadienį suruo 
šė vakarą — šokius lietuviška
jai jaunuomenei.

— VI. Šoliūn&s, buvęs Chica
gos stud. at-kų draugovės pirm., 
šiuo metu vadovauja De Paul 
universiteto lietuvių Akademikų 
klubui.

— Los Angeles stud. at-kai

KSIAZEK’S PHARMACY 
2600 W. 47 St. LA 3-1118 

Edward A. Ksi&zek, R. Ph.
“Alės pristatome išpildytus recep
tus (prescriptioiis) ”. Turime viską 
kūdikiams. Pirkite pas mus vais
tus siuntimui j užjūrį.

timiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMi 

Visi Pittsburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh'c Lietuviu
Katalikų Radijo Programą

— vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pittsburgho 

JI TRANSLIUOJAMA 
Kiekviena sekmadieni nuo 

1 :SO Iki 1:00 vai. p. «>
II STIPRIOS IR GALINGOS

WLOĄ
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Vlaals reikalais kreipkitės A tuo adre
su: LITHUANIAN CATHOLTC HOUR 
tt&dto Station WLOA. Braddock, Pa.
lUHIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi

rija atstovė I. Lozaitytė, Aka-’draugovių valdybos. Suvažiavi
demikių Skaučių Draugovės var 
du — stud. Martinaitytė ir Lie
tuvių Studentų Santaros vardu 
— stud. Narbutis. Pasižadėjimą 
davusiųjų vardu labai turinin
gai pakalbėjo J. Pabedinskas. 
Be to raštu sveikino vysk. V. 
Brizgys, Ateitininkų Federaci
jos vadas S. Sužiedėlis Vliko 
pirm. J. Matulionis, Alto pirm. 
L. Šimutis, inž. A. Rudis ir dau-

mo tikslas — aptarti proble
mas, išklančias organizacinėje 
plotmėje, panagrinėti klausi
mus, susijusius su konkrečia 
veikla, aptarti sunkumus, su ku 
riais susiduriama draugovių vei
kime, pajieškoti priemonių 
tiems nesklandumams pašalinti 
ir nustatyti ateities darbo gai
res. Suvažiavimo dalyviai tu
rės progą padiskutuoti CV pa-

gelis kitų. Oficialiąją dalį va- sirinktą veiklos planą, panagri- 
karienės metu pravedė vyresny- nėti šių metų studijinę temą bei 
sis brolis Ig. Kazlauskas. išklausyti dr. V. Vyganto ir kol.

Vėliau, grojant Br. Jonušo or A. Vedecko referatus veiklos 
kestrui, sekė linksmoji dalis.1 klausimais. Visos valdybos pra- 
Lietuviskai motyvais paįvairin- somos atitinkamai ruoštis šiam 
ta muzika buvo visų šiltai su- įvykiui...

to this home

INS URE D

1CHICAGO TITLE 
AND TRIJST 

- COMPAOT '
+

v X

Jieškote pirkti naujus namus?

IIOKUMENTUOSE JIEŠKOTE ŠIO SKYDO
šitai ką Uhkago Title Insurance Policy užtikrina: Jei 
kas keltų bylą dėl jūsų nejudomo turto dokumentų ne
tik rūmo, Chicago Title and Trnst Company šią bylą 
gina, apmokės teismo išlaidas... ir greitai išlygins bet- 
kokius nuostolius.

. I

Chicag)TlA& andTrUSt Company
t11 West tytubington Street, Chicago 2, lllinms...DEarbom 2-7700

Suvažiavimas baigtas malda., įsteigė draugovę. Valdybą su-
Po maldos sugiedotas Ateitinin
kų himnas. Visi dalyviai skirs
tėsi pakilioje nuotaikoje rytdie
nos ALRKF posėdžiams. Pr.

New Home Owners
Recently, thęre have been 

complaints in the press, about 
the difficulty that many new 
home owners encounter in 
proving title to their property 
Title is the most important 

1 consideration in acųuiring pro
perty and building or buying 
a new home.

Owing to the shortage
homes and the urgency of 
people ta buy and .movė in, 
often time, the buyer is remiss 

j in looking up the title, which 
1 should never be done.

The best and safest way to

daro A. Polikaitis, D. Valančiū
tė ir Ž. Balsytė. Sveikiname 
naująjį vienetą ir neabejojame, 
jog apie jo veiklą išgirsime daž
niau.

— Justinas Dėdinas, ateitinin 
kiškosios šeimos narys, pasipuo
šė daktaro laipsniu, Koelno uni
versitete išlaikęs baigiamuosius 
medicinos egzaminus pažymiu 
“labai gerai”. Netrukus nauja
sis daktaras žada grįžti Ameri
kon. kur pastoviai įsikurs.

— Š. Amerikos “Pax Roma
ną” metinis suvažiavimas nu
matomas š. m. lapkričio 10 — 
11 d. d. Ottawoje, Kanadoje 
Praeityje kiekviename suvažia
vime buvo atstovaujami ir stu
dentai ateitininkai.

—Liet Stud. S-gos Philadel
phijos skyriaus valdybon įeina 
studentai at-kai B. Majauskas, 
A. Gaigalaitė, R. Žukauskaitė,

i insure your title to any pro-, d. Aleknaitė ir J. Sabrinskas 
i perty you own is to obtain a t — At-kų Federacijos V-ba sa 
| Chicago Title Insurance Policy |y0 aplinkraštyje visoms ateiti- 
j from the Chicago Title and ninkiškų vienetų valdyboms ra- 
’ Trust Co. .. (Skel.) i gina mus atlikti kaikurias or-

GERIAUSIOS
net 88 ženklais rašomos mašinos su

{visada naujausiais patobulinimais.
ROYAL didžiausia firma pasauly..
Jums pagamins kokiu tik norite rai
dynu Jūsų pasirinktu stilium.

Kaina *69.95 ir aukščiau.
4-ji šimtinė baigiama siuntinėti*

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

Klauskite informacijų —

J. L. GIEDRAITIS 
1632 Broad St., Harford 6, Conn. 
kuris “Draugui” žinomas, kaif 

'sąžiningas asmuo.

We Specialize in Oil and Gas 
Conversions

WILLLAMS HEATING 
and FUEL OIL

* 3789 So. Archer Avė.
LA 3-9588

— Also Furnace Installation —

MANKOWSKI PHARMACY
M. J. Mankovvski, R. Ph. 

4500 So. Wood St., FR 6-6228
Pirkite pas mus vaistus, ku

riuos siunčiat* į užsienį.

timmuntttiniitfuiiiifiiiniifiiiiiiiHfiiiii 
Met REpublie 7-0803 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Vbų rūšių aunu apšildymo 
Mrtuaoa įvedimas, perdirbi

mas Ir pataisymae 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
S t s t o v a i

4919 So. Paulina St 
PRospect 6-7960 

ntinnimtiiiinniimiiiiiiimiiimiiiiiiiiii

DRAPERIJA...
NEMOKAMAI ĮRENGIAME.

Pagaminami pagal užsakymą 
mūsų nuosavioje dirbtuvėje.
KILIMAI...

PAGARSĖJUSIŲ FIRMŲ
Kainos pagal susitarimą. Ne

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

BALDAI - LEMPOS
_ LOVOS IK MATRACAI.
Pagaminami baldai pagal už

sakymą už fabriko kainas.

STANLEY’S
FURNITURE

(Lietuvių Krautuvė)
“Kur klientas atsiunčia savo 

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

Savininkas Stanley C. Tranas

d
PRALEISKITE KALĖDŲ ŠVENTES EUROPOJE I l !

Seghetti Truvcl Ilureau kviečia ju» pasirinkti vieną, kurį iš šių laivų 
S ir pailsėti Europoje, sutinkant Kalėdų šventes ii Naujuosius Metus.

Pagarsėjęs savo puikiu 
įrengimu ir greičiu laivas 

*’QLEEX MARY” išplaukia 
LAPKRIČIO 30 DIENĄ. Prity
ręs v a d o v a s tai ekskursijai 
Joseph Mitzi padarys ir Jūsų 
kelionę labai įdomia.— z

Norvegų linijos laivas
M. S. BEtR<;E,\SI'.IOKI) išplaukia gruodžio M dienų, šis naujas 
laivas pasižymi liuksusiniu įrengimu ir visiems gerai žinomais 
skaniais skandinavų valgiais. Vadovas Mr. H. A. HJORTHOLM, 
kuris yra gimęs Europoje ir ilgai gyvenęs Amerikoje, žino kaip 
svečius užimti, kad kelionė būtų smagi ir Įspūdinga.

Pasauly ketvirtas didžiausias laivas
S. S. 1,1 BEItTE, prancūzų laivų linijos, išplaukia gruodžio 14 dienų. 
Kelionės vadovas M r. Otto lialderiotti, jus iš pirmos dienos laive taip 
užimponuos, kad jau laivu plaukdami Jūs jausitės esą Paryžiuje. 

Norėdami gauti smulkesnių informacijų kreipkitės į

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Avė., Chicago 8, UI. Telef. YArds 7-3278 ir 7-3279 

Nemokantieji anglų kalbos gali rašyti ir lietuviškai

SKALBIAMŲ MAŠINŲ IR 
ŠALDYTUVŲ SAVAITĖ

Philco, Norge, Maytag, Ge

neral Electric skalbiamos ma

šinos vertės $139.00, ir au

tomatiškos, vertės iki $325.

Duodame didelę nuolaidą iki 

$50.00 už jūsų seną skalbia

mą mašiną. Pridedame 50 

svarų muilo, Basket, Ironing 

Board, Prosą.
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FEDERRL
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MUTUAL FEDERRL SAVINAS REKORDAS..,

• Įsteigta Chicrgoje 1905 metais.

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

• Augštns dividendus išmokėjo visada be per
sto jimo.

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

• Pinigams padėti nereikia važinėti. .

Juos galite 
Mes

paštą.

Cliarterad A Rnperrtsed 
by the U. S. Govcrnmmt

įstaigos VALANDOS: Kasdien n no 
ryto iki 8 vai. vakaro, fieėtadieniaia

PRADĖKITE TAUPYTI UANDIttN I

2«R W. Osrmsk RA., Chicago 8, m.
Ptioae vi 7-7747• ■*

' JOSV J. UkZANAŪSKAS, Pm.

Ohartered ir Snperrised by the United Statot Oovammoat

B-toa ryto iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadieniai* ano 9-tos valandos 
nuo 9 vai. ryto iki 1 vaL po pietų. Trečiadieniais visai aeetidaroma

Elektriniai šaldytuvai: General Electric, Philco, 
Frigidaire Admiral—nuolaida $50.00—už 
8 pėdų ...:..................................................... $169.50

12 pėdų, vertės $398—nuolaida $100—už $298.00 
Gaziniai pečiai: Universal, Tappan, nuolaida

50.00 $139.50

Gazu ir aliejumi šildomi pečiai: Moores, Siegler ir 
kiti — duodame didelę nuolaidą.

Hoover Constellation Canister dulkių valytuvai, 
vertės $89.50 — už............................. . .. .. .. $59.50

Viking Canister, vertės $69.00 — po .... $39.50 
Regina - Broom, vertės $59.00 — už ... . $24.95

JOS. F. BEDRIK FURNITURE, INC.
3241 So. Halsted St. Tel.: CAlumet 5-7237

Budriko Radio Valanda iš WHPC, 1450 kilocycles, radio stoties 
ketvirtadieniais nuo 6—7 vai. vakaro.

. • « ................ .. . ■
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BALSUOKITE UŽ GUTKNECHT DEL STATE ATTORNE1
•Toliu (lutkiieelit'o, dabar

tinio (imk Coiiiilv (npskr.)
Tardytojo n<linmist ravimo 
laikotarpy, Uhieagos mies- 
ta< pasiekė luitršeinuniiin at- 
žymė jiinus. Iš visų didžių
jų miestų (diietiuii turi •la
bai- mažiiiusį kriminalinių 
nusikaltimų skaičių.

Taipui jo ;iastangon)is 
buvo iškovoti keli milijonai 
dolerių iš stambiųjų korpo
racijų, kurios anksčiau ne
mokėdavo mokesčių. Tuo 
būdu Apskritis gavo dan
tiniu |»ajanių įvairiems pa
tobulinimams.

•lobu Gutknecht baigia 
dabar savo 4 metų kadenci
ja — Prokuroro pareigose.
Nei vienas žmogus negali 
jinsnkyti. kad jis neišpildė 
savo pažado sunaikinti 
gemblerius ir gangsterius.
Dabar jau nebegirdima apie 
didesnius gengsterius Uhi- 
cngoje ir jų baisius darbus 
— jiems čia nesveika. Ži
noma, didmiestyje \is atsi
ras kriminalistų, bet jų skaičius (.’bieagoje vis mažėja. Už tai galime 
padėkoti .lobu Gutknecht’ui, kuris savo drangų taipe yra žinomas kaipo 
idealistas, o ne politikierius.

Konnie J. Savickus
(Skelb.)

John Gutknecht

KARDINOLAS — PREZIDEN 
TO SVEČIAS

I
Kaip popiežiaus delegatas 

kard. Rpellman nuvykęs j Phi- 
lipinų Tautinį Eucharistinį kon 
gresą, kuris bus Maniloje nuo 
lapkr. 28 d. iki gruodžio 2 d., 
viešės kaip svečias prezidento 
Magsaysay rūmuose.

64.000 BAIGUSIŲ 
UNIVERSITETĄ

Ruošiamas Georgetowno (Wa 
shingteno, D C.) universiteto 
ak mnų sąrašas, kuris bus iš
spausdintas atskira knyga. Ta
me veikale bus net 64,000 pa
vardžių tame universitete stu
dijavusių asmenų.

PARDAVIMUI

Pigiai parduodami mieg. kanib. 
balda;. 1837 W. GCth St.

HEmlock 4-0800

ĮSIGYKITE dabar

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE REAL ESTATE

Šviežias saldus sūris gauna
mas kasdien Metrikių — Farm 
Food Co. krautuvėje.

Saldus sūris yra lengviau 
virškinamas ir labai sveikas 
valgyti visiems, o ypač nega
lintiems vartoti druskos. Jis yra 
gaminamas iš saldaus pieno.

Reikalaukite maisto krautu
vėse, kur perkate kasdieninius 
produktus. Jeigu negausite, te- 
lefonuokite YArds 7-8393 ir 
bus pristatyta.

FARM FOOD CO., 1804 West 47th Str.
Atvykęs į Metrikių krautuvę kiekvienas galės paragauti 

saldaus sūrio nemokamai.

Stasys Metrikis

N0W! W!TH NEW

PADĖKA
Komitetas, ruošęs Vilniaus Uni

versiteto įkūrimo 375 metų sukaktį 
š. m. spalių mėn. 7 d. Marijos 
Augšlesniojoje Mokykloje, už tal
kininkavimą dėkoja:

Lietuvos konsului dr. P. Dattž- 
vardžiui, prof. S. Sužiedėliui, mok. 
A. Dunduliui už išsamų prisiminimą 
pirmojo Lietuvos universiteto, prof. 
Pr. Jueaičiui už programos tvarky
mu, Akademikų skautų Čikagos sky
riui ir Marijos Augšt. Mokyklos 
auklėtinėms už pavyzdingą, tvarką 
svečiks sutinkant.

A patinga padėka minėjimą pa
įvairinusiems e koncertinės dalies 
vykdytojams:

P. A. Stepbens, kuri, nepaisyda
ma laikinai pašlijusios sveikatos, 
šio minėjimo proga neatsisakė išeiti 
j sceną su mūs.} lietuviškuoju jauni
mu ir parodyti, kad ir čia gimęs 
mūsų jaunimas nepamiršta lietuviš
kos dainos ir kad gabios' rankos 
tvarkomas grasia darnia daina jau
dina mūsų širdis;

Lietuvos operos solistei p. A. Di- 
čiūtei-Trečiokienei, kuri ne tik čia 
Čikagoje pirmoji prabilo Vilnių pri
simenant, bet ir 1939 metais buvo 
pati pinnoji Lietuvos operos solis
tė, kuri, tik Vilnių atgavus, B. 
Brazdžioniui literatūros premijos 
įteikimo proga, jaudino Vilniaus lie
tuvius savo žavėtina daina;

Prof. VI. Jakubėnui už akompa- 
na vimą;

Seselėms Kazimierietėms, kurios 
šiam kultūriniam parengimui leido 
naudotis sale be jokio atlyginimo.

Komitetao

ftr jau perskaitei P. Kesiuno 

romaną

Farp Žalsvu Palapinių?
Dr. A. Baltinta aavo recenzijoje 

apie S) romaną taip rafto: P. Kcal Ci
no romanas "Tarp žalsvų palapinių* 
gražiai iškelia tą pasiaukojimo didu
mą, kuri beviltiškoje kovoje dėl tau
tos laisvės parodė kietu vos partiza
nas, tą idealizmą, kuriuo degė mūsų 
taunlniaa. liedamas kraują dėl aavo 
žemės, tuos dldžiuomup r.uostoliua, 
kurluoa mums reikėjo pakalti dviejų 
okupacijų replėse* Todėl Si romaną 
skaitome bu malonumu ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
lygiai žavės Jaunimą ir kels Jo dva
sią. Šia romanas, atskleidžiąs rudau 
heiolftkai tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulys tremties Idealizmo 
ugdyme.

296 pusi. Kaina $3.00
Užsakymus kartu su pinigais siųsKite

“DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois

ŽEMAIČIŲ KRAŠTO ŽMONES ! 
ĮSIGYKITE ĮDOMIĄ KNYGĄ —

Butkų Juses RAŠTAI.
Šioje knygoje telpa drama AU- 

sakos: 1) Knygnešys Butrius, 2) 
DRONĖ, žemaičių tarme trys apy- 
Ont mona Barbelės kapą, 3) Kaip 
žemaitis iš Kulių į Klaipėdą važia
vo, be to žemaičių himnas žemai
čių stiprybė. 154 pus. Knyga su 
iliustracijomis. Kaina tik $1.50.

Pinigus su užsakymais siųsti:
“DRAUGAS”

8884 S. Oakley Ava,
Chicago 8, 111.

Pirkite dabar prieš žiemą 
įslk raustyti

BRIGHTON PARKE:
Mūr. — 4 bt. su didele taverna 

Ir irengimuis. Gerai einantis biznis. 
Didelės pajamos.

Mūr. — 2 po C. Centr. ftild., mo
dernios vonios ir virtuvės, labui gra
žūs kambariai.

Mūr. — 4 būt.: 2 po 4 ir 2 po C 
kmb. Centr. ftild., garažas, r0 pėdų 
sklypas. Geros nuomos.

Medinis — 3 bt. po 4 kmb., pe
čiais ftild. Ttk $15,200.

Medinis — 2 'po 4 kmb. ir rūsy 
rūbų siuvykla. Centr. ftild.. garažas.

Medinis — 3 bt. Centr. ftild. Ga
ražas. Tik $14,700.

GAGI'. PARKE
Mūr. 1 Vi augftto rezidencija. 9 mt. 

senumo. 6 kmb. Centr. Šildymas ga
zu. Platus sklypas. Arti susisiekimo.

Mūr. bungalow -— G kmb.- —- 2 
mieg. Centr. ftild. Platus sklypas, 
moderni virtuvė.

Naujas mūr. — 2 po G kmb. Bai
giamus (rengti. Atskirai apftildomas 
kiekvienas butas. Platus kampinis 
sklypas.

Mūr. — 4 bt. po 4 kmb. Centr. 
ftild. Garaž. Gražūs kambariai, labai 
prieinama kaina.

MARUI ETTE PARKE:
Mūr. s— 4 bt. po 4 kmb. Centr. 

ftild. Gražus namas. Geros pajamos.
Mūr. • bungalow — 5 kmb. — 1 

kmb. pastogėje. Centr. ftild. Garažas. 
Arti susisiekimo, nebrangus.

SIMAIČIAI
Realty, Bulldera. Insurance 

2737 West 43 St. 
CLiffside 4-2390

Jei turite parduoti ar išnuome 

d, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduot 
telefonu: VTrginla 7-6640.

EINGEP-TIP CS!

ALL NEW
2-TUB EASY9
SPINDRIER

Let Easy’s two big tubs do yoųr 
week’s wash in les» than an hour! 
One tub vvashes cleaner, while tha 
other rinses, then spins another load 
25% drier than a wringer. Savęs 
work, savęs time, savęs on hot water, 
too!
• New Powor-Shifting Controls
• 6-Vano Aluminum Agitator
• Improved Ouick-Drain Pump
• T>vo 9-lb. Cepncity TvS«

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” SKELBIA , 

ŠEŠTĄ

ROMANO KONKURSĄ
Skiriama tūkstantis ($1,000.00) dolerių premija

1. Dienraštis “Draugas” talkininkaujant “Draugo” Bendra
darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pas
kutinė data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1956 m. lapkričio 1 diena.

2- Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantig dol
3. Jury komisiją sudaro; Aldona AugustinaviČienė, Petras 

Balčiūnas, Viktoras Mariūnas, kun. Alfa Sušinskas ir Mykolas 
Venclauskąs.

•

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnig kaip apie 200 romano for
mato puslapių.

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija, 
"Draugas”, 2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, Dl.

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira
šyti slapyvardžiu, o Atskirame uždarame voke pažymėti savo 
tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir 
pasirinktą slapyvardį.

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
i honoraro pirmosios laidos teises perleidžia "Draugui”, įskaitant
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei kny
ga duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Pre
mijos nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu 
susitarimu.

only

$ 16995

ARBET’S, INC.
2442 W. 47th Str. Chicago 32, Illinois 

Tel. - VIrginia 7-0700

CRANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayettė 8-1088

B. R. Pietkievvicz, prez.; E. R. Pietkievvicz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštug dividendus. KeMuojune čekius. Parduodame Ir 
iftperk&me valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ AIANDIEN—Apdrausta lld $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o fteit. nuo 9 iki vidurdienio.

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

RE ALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Californijos g-vės) 
I.Atavette 3-3384

APLEIDŽIA MIESTĄ turi par
duoti 6 kamb. rezidenciją. Pilnai 
modern. Koklių vonia ir virtuvė. 
Apylinkė 26th ir Pulaski Rd. 37 
pėdų sklypas. Mokesčiai tik $77. 
$15,000. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LAtvndale 1-7038.

SAVININKAS PARDUODA 5 
kmb. mūr. namą. Rūsys. 2 krnb. pa
stogėje neužbaigti. Arti mokyklų. 
Išvažiuoja į Kaliforniją. Kaina pri
einama. 10200 S. Keeler, Oak Lawn, 
I1L

HELP VVANTED — VYRAI

AMERICAN WHOLESALE 
COMPANY

ORDER FILLERS 
PACKERS
RECEIVING CLERKS 
SHIPPING CLERKS 
STOCK MEN 
TALLY CLERKS 
INDEX CLERKS

Good starting salary. Excellent 
Company Benefits. Good Insur
ance Plan.. Liberal Employee Dis- 
counts.

Apply

PERSONNEL OFFICE 
222 W. Monroe St.

ANdover 3-4500
Aloje nejudomo turto pardavimo 

įstaigoje perkant ar parduodant, Jū- 
bu laukia greitais Ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

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

Tvarkingas, patogus 6 kamb. mūr. 
bungalovv arti 71 ir California Avė. 
Garažas. Prašo $19,000. Volodkevi- 
čhis.

3 butų su taverna mūr. namas 
Bridgeporte. Rūsys. Garažai. Nuomų 
$140 mėn. Tik $12,000. Savininkas 
duos morgičių. J. Juknis.

0 kamb. bungalovv Marąuette Pk. 
Dujomis apkūrenamas. Dviejų maši
nų garažas. Moderniška virtuvė ir 
vonia, gražiai (rengtas rūsys. $25,900. 
J. šaulys.

štai bargenasl 8 apartmentų (visi 
po 4 kamb.) mūr. namas geroj vie
toj, Bridgeporte. Rūsys. G0 pėdų 
sklypas. Namą kiek, patvarkius — 
pajamos žymiai padidėtų. Dabar 
parduoda už $17,000. A. Rėklaitis.

Jeigu ieškot gero 2 butų namo — 
Štai Jums Brighton Parke 2 po 4 
ir rūsyj dar 2 kamb. Dvigubas gara
žas. $18,500. A. Dinas.

$40,000 vertės apartmentas pats 
save išmoka trumpiau negu per 4 ' 
metus. $12,800 metinių pajamų. A. 
Sirutis.

Geras 5 kamb. bungalovv ant 70-os 
j vakarus nuo Marųuette Parko, šil
domas gazu. Dvigubas garažas. Kai
na $16,500.

P LEONAS
REAL ESTATE

2785 West 71st Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5-6015

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
VVAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. Ir aekrnad.)
Savininkas parduoda pagal užsa

kymą pastatytą 7 kamb. mūrinį, ap
valiu priekiu bungalovv, perdirbtas j 
2 butus. 42 pėdų pločio sklypas. 
Kombinuoti aluminum žieminiai lan
gai ir sieteliai visiems langams. 
“IAfetime” asbesrtos stogas. Variniai 
gutters ir dovvnspounts. Gazu apftild. 
karštu vandeniu — “baseboard’e". 
2 pilnos vonios, keramikos koklių. 
Spintos virtuvėje. Didelis kambarys 
rūsy. Tualetas rūsyje. Gazinis ftašlavų 
degintuvas. Automatiškai karštas 
vanduo. Pilnai tinkuotas rūsys, šo
ninis privažiavimas į 2 autom.- ce
mento bloksų garaž.ą, 20x21 pėdų. 
Arti transportacija. mokyklos ir baž
nyčios. Apžiūrėti galima tiktai susi
tarus. 6534 W. 27th St., Bervvyn, Itl. 
Tel. Rlverslde 7-5258 arba GVderson 
4-6358. Prašoma kaina $28,500.

Brighton Parke puiki 7 k. rezi
dencija $11,500 arba pasiūlymas.

REp. 7-6232

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

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

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Estate 
General Insurance, Notary Public 

5910 S. Western Avė.
REp. 7-0886 arba HEm. 4-7085

•• ^E JE ^E ^E ^E ^E ^E ^E ^E ^E ^E «* ^E 3E ^E ^E J

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-6232

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA 
Visų rūėlų apdraudos. Automobl

tlų finansavimas. N o taria tas. V aisty 
bėe patvirtintos kainos.

Prlei darydami apdraudas kitu) 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
VVAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE A G ENGI 
6108 S. Ashland Avė- Chicago 36, IU

BUILDINO & REMODELENG

VIKTORAS ŠIMAITIS
General Contractor

Stato rezidencinius Ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; lftrūplna statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-422S 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Bidlders - Innnranos 

2737 WM 43rd Street

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

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

Atliekame visokią trobesią ir patal
pą įvairins remonto darbns, skubiai,
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2793 nuo • vai. 

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

vakaro iki 11 vai. vakaro.

ŠILDYMAS-
A. Stančianskas instoliuoja vi

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

................. | Tel< OLympic 6-0775 nuo 8 vai
ANTANAS LUKAS IR SŪNŪS1 ryt. iu s vo. vak*™. 
2717-19 West 7lst StrMt' Tele,on“n,"“ .? įSi^au-TO!

BUILDINO CONTRACTORS °'-,1”,>l<’

Stato naujus namus, atremontuo
ja lenus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILUIIUIIIIIIUIIIIIIIII!

'JiiiiimiiiiiimiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiH 
= LIETUVIŲ STATYBOS

BETiDROVB

Į MORAS
į Bullders, Gen. Oontractors 
•j Atlieka planavimo ir staty-
1 bos darbus gydytojų ofisų, gy-2 venamųjų Ir vleėųjų pastatų.S Namų (kainavlmas Ir iv&lrūs i 
S patarimai nemokamai.2 Kreiptis šiuo adresu;

£ JONAS STANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 

S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus
= Tel. PRtMDect 8-2018 
= 6800 SO. CAMPBELL AVĖ, =

Chicago 29. Dllnola 
•Tini»»mniiiniimniimnnim<mniH»»».*

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS

Ir atliekame visus statybos Ir per
tvarkymo (remodellng) darbus.

MASTER BUILDERS
General Contractlng Co.

I (Sav. V. Sodeika Ir J. Skoruhskaa)
' 1800 S. 48TH CT„ CICERO 80. ILD.
( Tel. OLymplo 2-7881i TO 3-4S36

P L U M B t N G
Licensed, bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas, 
šaukite dabar. Kalbame lietuviškai 

Tel. REpublic 7-0844
WAlhrook 5-3451
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Remkite dirn. Draugą!

SEWING MACHINF 
MECHANIC

Ksperienccd on industrini mnebinest 
and i'actory servicę. Good precision 
man, ovcrliaul, repnir, maintcnance. 
. Exeellcnt salary.

MB, COVYEAU 

ENGLANDER 
MATTRESS CO.

2451 WEST ROOSEVELT ROAD 
MOnroe 6-7500, Ext. 35

WOODWORKERS
Patchers on Wood and 
Masonite TV Cabinets. 

Experienced.

ZANGERLE & PETERSON 

COMPANY

2164 Clybourn Avė.
ADDRESSOGRAPH 

SPEEDAUMAT OPERATOR
Experienced. New air conditioned 
offices. Near North Side. Ali 
Company Benefits.

PLAY BOY MAGAZINE 
MIchigan 2-1000

Reikalingas duonos išvežiuotojas 
RE AI, RYE BREAD BAKERY. 

LAfayette 3-6927

HELP VVANTED — MOTERYS

Valgyklai reikalinga darbininkių.
3475 Archer Avė.

BIshop 7-9301

VYRAI IR MOTERYS___

REIKALINGI VYRAI ir mote
rys lengvam fabriko darbui, taip 
pat ir (Tool Makers) įrankių dary
tojai ir mašinistai.

WESCO SPRING CO.
2266 S. Archer Avė.

PROGOS — OPPORTUNITIES

ar esatį-: pAjeors verstis 
8250.000 METINĖS APYVARTOS 

B1%MV
Super Markct daug metų toje pa

čioje pietų vakarų miesto dalyje. 
Pradėkite Šiandien su'$16,000, pa
skambinę

REpublic 7-6232

AVTOMOBlEEb — TRCCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO2ICO8 
Uetavlika gazolino stotis ir auta 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
6759 S. WESTERN AVĖ. FR 8-9531

IHN (JOM L UJAMA

Išnuoinuojaina vieta bizniui, nau
jai atremontuota, tinka: beauty shop. 
barber shop ar dry cleaner. 3-jų 
Ramti, gyvenimui patalpa, su apšil
dymu.

2451 W. 45ih St., YArds 7-6934

Išimom, mieg. kamb. Galimybė 
naudotis virtuve. 4226 So. Talman 
Avė. 1-as augšt. iš priekio.

JUNIOR ENGINEERS
DRAFTSMEN & CHECKERS

FLUID AND MECHANICAL BACKGROUND ESSENTIAL
RESEMES VVEirOMED EROM YOCNO MEN DE8IRING 

ENPERIENCE AND A GOOD FUTURE.
WE aUe pjoneers in oxygen reoulator fieed 

PERTAINIG TO HIGH ALTITUDE FI.YTNO. 
INCLl’DE IN YOUR LETTER YOUR INTERESTS. 
BACKGROUND AND OTHER PERT1NENT ITEMS. 

ALSO WE WELCOME LETTER8 FROM MEN 
BETVVEEN THE AGES OF 46 AND 65.

IF YOIT CANNOT APPLY IN PERSON 
IVRITE, CALL OR WIRE

ARO EQUIPMENT CORP.
2700 E. 79th ST., CLEVELAND, OHIO
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Ketvirtadienis, spalio 25, 19,6

UŽ KĄ BALSUOTI - KĄ RINKTI'
Lietuvi! Tau nereikia aiškinti,| 

ar dalyvauti rinkimuose, ar eiti 
balsuoti? Tu gerai žinai, kad da
lyvavimas politiniame gyvenime 
yra kova dėl savo ‘interesų. Jei
gu pats neginsi jų, niekas kitas 
ne tik negins, bet dar tavo pa
syvumu pasinaudos ir tau kenks. 
Pagrindinis klausimas yra koks 
svarbiausias tavo interesas ir kas 
gali jį geriausiai atstovauti? Čia 
nuomonės dažnai skiriasi ir sunku 
rasti vieningą nusistatymą. Ta
čiau šiuo metu atpažinti patį svarj 
biausią interesą visiems lietu
viams yra sunku: lietuvių tauta1 
turi būti išlaisvinta ir Lietuvos 
nepriklausomybė atstatyta. Ten
ka tik apsispręęsti kurią partiją 
pasirinkti šiam interesui ginti — 
respublikonus ar demokratus? Ir 
vieni ir kiti prieš rinkimus pa
žadų tau negaili. Tačiau paža- į 
dams tu netikėk, o žiūrėk gyveni
mo tikrovės, vertink faktus. t '

Tu negali užmiršti netolimos 
praeities įvykių, kai rinkai ir per- 
rinkinejai į prezidentus F. D. 
Rooseveltą ir demokratų partiją 
į valdžią. Atsimeni, kaip gražiai 
buvo kalbėta, kiek duosniausių| 
pažadų duota, o rezultate kas į- 
vyko? Jaltos konferencijoje tavo' 
tauta buvo išduota vergijai, tavo 
rinktasis žmogus lietuvių interesų 
negynė — jis paliko tavo tautą 
Stalino budeliškai malonei ir ne
svyruodamas padėjo parašą po 
dokumentu, kurio pasėkoje lietu-1 
vių tauta —• tavo artimieji, tė
vai, broliai, seserys — be jokios 
atodairos buvo pasmarkti sunai
kinti. Iš visos tautos atimtas tur
tas, šimtai tūkstančių ištremti į 
Sibirą lėtai ir sunkiai kankinio 
mirčiai, o daugybe kitų vietoje nu 
žudyti. Štai kaip tau duo^i paža
dai buvo tęsėti! Ar pakėlė pro
testo balsą demokratų partija ši
tokių faktų akivaizdoje prieš sa
vo dignitorius? Ne. Jaltos susi
tarimas buvo laikomas paslapty
je ir neikas iš demokratų įtakin
gųjų asmenų dėl to protesto ne
reiškė.

Tu taip pat gerai atsimeni lai
kus, kai rinkai H. Trumaną ir jo 
partiją. Ir tada tau buvo duotaj 
daugybė gražiausių pažadų. O re
zultatas — Potsdamo konferenci
ja, kurioje tavo rinktieji vėl ne
drįso tarti gero žodžio tavo tau
tos labui, o šaltai dėjo parašus 
po dokumentu, kuriuo patvirtino j 
Jaltos susitarimą ir dar daug 
naujų dovanų Stalinui įteikė. O 
ką sakė demokratų partija? — 
ji nuolankiai aprobavo visus tuos 
veiksmus.

Tu gerai prisiminė, kaip de
mokratams valdant buvo kovoja
ma su bolševizmu Korėjoje. Kiek 
jaunų gyvybių ir turto paauko
jo Jungtinės Yklstybės toje akci
joje ? O rezultatas ?—vienas žings 
nis pirmyn, du atgal; ir taip bu
vo kpvojama, kol reikalai visai 
įstrigo ir visa akcija atsidūrė 
mirties taške. Ką gi darė demok
ratų valdžia jieškodama išeities ? 
Gi iAnna Rosenberg buvo paskir-į 
ta karo vice-ministeriu, o tautos 
herojus generolas Mac Arthuras 
pašalintas iš vietos.

Pažvelgkime ir į tai, kuria kryp 
timi eina demokratai besirungda- 
mi su respublikonais šių rinkimų 
kampanijoje? Jų prezidentinis 
kandidatas Adlai Stevensonas siū
lo Jungtinėms Valstybėms atsi
sakyti atominių ir hidrogeninių 
ginklų gamybos. Turėtume būti 
tikrai naivūs, kad negalėtume su
prasti, kaip atsilieptų ju toks žy
gis į Lietuvos išlaisvinimo darbą,

I o gal net ir į didesnio masto į- 
, vykius.

Naujieji ateiviai, kurie šiuo me- 
' tu esate Jungtinių Valstybių pi
liečiai ir dalyvausite rinkimuose, 

i turite neužmiršti, kaip demokra- 
| tams valdant jūs buvote skrynin- 
' guojami tremtinių stovyklose ir 
kaip nehumaniškai buvo drasko
mos jūsų šeimos vykdant emigra
ciją, kada buvo sudarytos sąly
gos, kad tėvai turėjo skirtis su 
vaikais, žmonos su vyrais. De
mokratai šitų savo darbelių ne
smerkia, tai ko galima tikėtis iš 
jų, kai jie būtų išrinkti? Ar jūs 
galite dabar visa tai užmiršę ati

duoti už juos balsą? Ne! Jūs tu
rite jiems pasakyti, kad kol ne
bus atitaisytos klaidos ir gera 
valia įrodyta darbais, o ne žo
džiais, tol su jais kalbos neturė
site.

Respublikonai pirmieji įvedė 
savo rinkimines kampanijas mūsų 
interesų reikalu deklaracijas, o 
demokratai tik kopijuoja jas iš 
reikalo. Todėl netikime jais ir ne- į 

galime pasikliauti.
Šia proga visi lietuviai yra 

kviečiami į masinį mitingą, kuris 
įvyks Dariaus-Girėno salėje spa
lio 27 d. 3 vai. p. p. pareikšt 
savo vieningą nusistatymą Lietu- ’j 
vos interesų atžvilgiu ir išklausy-, 
ti Illinois Gubernatoriaus William( 
G. Stratton kalbos ir respubliko ( 
nų partijos deklaracijos Lietuvos 
išlaisvinimo reikalu. Taip pat kal
bės mums visiems gerai pažįsta
ma asmenybė — adv. Antanas 
Olis, Čikagos Sanitary Distric! 
prezidentas. Šiame mitinį bal 
suotojai bus supažindinti su bal
savimo mašinos naudojimu ir bus 
mokomi, kaip atiduoti balsą ui 
asmenį, kuris įrašytas priešingc? 
partijos sąraše. Toks reikalas bal
suotojui gali iškilti, kai jis neno
ri balsuoti už partiją, o renkasi 
asmenis iš abiejų partijų, pav. 
jeigu jis nori balsuoti už lietuvį, 
o jo partijos sąraše tai vietai iš
statytas kandidatas ne lietuvis.

Visi vykime į mitingą ir jau da
bar pasirįškime balsuoti tiesiai
uil respublikonas!

JONAS KENT ALTAS (skelb.)

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIA 
Geriausios gClfts d«l vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuofilmų.

244S Wl’,HT BSRD HTRKF7T 
reL PHospect S-USSS Ir PR 8-08S4

Perskaitę “Draugą’' duokite 
kitiems!

More Z/eat Fro/n Fize/... 
More Warmth For YOU

oleman
H

'Blue-Ribbon" Burner: Finest money 
can buy; so good it’s guaranteed for life 
of the heater. Watch it take your gas 
bills down! For city gas or propane.

HEATER
Coleman’s exclusive “Blue-Rib- 
bon” Burner and Coleman’s 
Super-Circulation not only gi ve 
you more heat — they give you 
more .comfort from every cubic 
foot of gas. It’s “warm-all-over” 
comfort—not “spot” heating.
"Safa-Cool" Csbinel Proves lt: Ali
the heat goes to warm you — in- 
stead of being wasted up the flue.

1
Your Foot Tell The Comfort Story:
Make this tęst: Stand on the bare 
floor. You’ll find your feet are 
uiarm. Coleman Super-Circula
tion movės air so fast it doesn’t 
have a chance to get cold on the 
floor.
Cholce of Lovely Finithes: Beau- 
tiful mahogany porcelain hard- 
baked enamel sizes for 1 room or 
entire home. Come in and see!

Pay As Little As

$3-92
per week

ARBET'S, INC
2442 WEST 47TH STREET CHICAGO, ILLINOIS 

Telephane — VIrginia 7 • 0700

VISI KVIEČIAMI ŠATRIJOS 
šVENTftN

Šį šeštadienį Korp! Šatrija 
švenčia 30 metų gyvavimo hu- 
kaktį. Ta proga 10 vai. ryte 
Marijos augštesn. mokyklos kop 
lyčkrje, 6727 So. California Avė., 
bus atlaikyto.3 šv. mišios, po ku
rių įvyks Iškilmingas posėdis 
tos pačios mokyklos salėje. Va
kare bus iškilminga vakarienė 
Sabre Ballroom, 8900 W. 95th 
Str., Oak Lawn, III. Vakarie
nės metu šatrijiečiai pasirodys 
su trumpa programa, kurią at
liks sol. D. Stankaitytė, litera
tė D. Brazytė ir šatriįiečių kvar 
tetas. Šokiams gros B. Jonušo 
orkestras. Šatrija kviečia vi
sus į savąją šventę.

Panašaus pobūdžio suvažiavi
mas, apimąs Clevelando, Detroi
to. St. Louis, Urbanos, Mt. St. 
Joseph ir ChicagoS draugoves, 
įvyks lapkričio 22 d. Chicagoje. 
Apie tai plačiau bus vėliau...

Jau pasirodė naujas “Gaude- 
amus” numeris, kuriame nariai 
supažindinami su naujosios CV 
sąstatu, veiklos planais bei ki
tomis Sąjungos problemomis. A. 
Vasaitytė patiekia savo įspū
džius iš praėjusios stovyklos. 
Taip pat šiame numeryje talpi- Į 
narni visi suvažiavimo nutari
mai bei rezoliucijos. Sąjungos 
nariai ypatingai raginami at-i 
kreipti dėmesį į suvažiavime pa-1 
darytus nutarimus...

ftuonų Ir (vairias skoninga.- 
bulkutr* kepa

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

Tel. Oliffside 4-6376
Pristatome ( visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčia ( visus artimuosius 

miestas.

IMPORTUOTI VOKIŠKI RAOIO 
APARATAI

(AM -KM All-Wuve Hl—Ft
BLAUPUNKT DISTRIBUTORS 

PETER P. RINKUS, Ine.
VVliolesule Dlmnb. (Urirto prekyba)

2301 W. 63rd St. WA 5-2350-1

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe

PREČIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue
Telefonas VIrginia 7-2481

A. A.

SIMAS DULAITIS
Gyveno 3701 S, Halsted St,

Mirė spalio 22 d'., 195G, 1:30 
vai. popiet, sulaukęs 48 m. am.

Gimė Amerikoje, gyveno ir 
augo Suvalkijoje.

Amerikoje Išgyveno 6 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime

draugai ir pažįstami.
Laidotuvėmis rūpinasi Alek

sandra Naujokas, 35 29 S. Hal- , 
sted St., tel. YArds 7-6054.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Philip^ koplyčioje, 3307 Litua
nica Avė.

Laidotuvės įvyks šešt., spalio 
27 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv.. Jurgio 
parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Draugai.
Laidotuvių direktorius Anta

nus M. Phillips. Tel. YArds 
7-3401.

AM NA RĖMAS
(BUTVILAVIČIŪTĖ)

GYVENO 6753 S. ARTESIAN AVĖ.
Mirė spalio 22'd., 1956, sulaukus 49 m. anyžiaus. Gimė Lie

tuvoje. Kilo iš l kmergėg apskr., Deltuvos vaisė., Kreivių km.
Amerikoje išgyveno 27 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Mykolas, duktė Florrnee 

illiams, žentas David, brolių vaikai — Faustina Pasipirši, Al
dona BiitviU ir Alfonsas Butvill, sesers sūnus Vietoms Kizlailis, 

teta Elena Janulis, kili giminės, draugai ir pažįstami. Lietuvoje 
liko 2 seserys: Marijona ir Elena, 2 broliai: Jonas ir .Mykolas

ir jų šeimos.
Kūnas pašarvotas Lnckatviez koplyčioje, 2424 \V. 69th St.
Laidotuvės įvyks penktadienį, sptdio 26 (1., iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bos atlydėta į fivenč. Panelės Gimimo parapijos bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų, po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Kazimicio kapines.

Nuošiidžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: VYRAS, DUKTĖ IR ŽENTAS
Laidotuvių direkt. Steponą* Lackavviez. Tel. llEpublic 7-1213

SOFIJA TREIGIS
(RAUBONAITĖ)

Gyveno 6036 S. Kolmar Ate.

Mirė spalio 23 d., 1956, 3:15 vai. jopiet, sulaukus pusės am?..
Gimė 1/ietuvoje. Kilo /iš Kauno tųtskr., Žeimių parapijos, 

Blandžių Sodos. Amerikoje išgyveno 45 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Juozapas, ■ 2 dukterys 

Jlclene Ambrose, žentas Bell, anūkė llelene; ir Vtderv Treigis, 
sūnus E Ivvnvd Trcigis, švogerka Veronika Kaiibūiias su šeima, 
švogciis Bruno b’ailzevv irz su šeima, pusbrolis Julius kriaiičiuiins 

su šeima, pusbrolio žmona Teklė Kriaučiūnas su šeima, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko 2 seserys ir 2 broliai, 
Argentinoje liko brolis,

Kūnus pašarvotas- Mažeika - Evans koplyčioje, 8815 S. Wcs- 
tern Avė,

Laidotuves įvyks šešt., špili. 27 d., iš koplyčios 8:36 vai. ry
to bus atlydėtu į švenč. Panelės Gimimo parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų 

bus nulydėta į šv. Kazimiero kaj lines,
Nuošiidžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, dukterys, sūnus, žentą; ir anūkė.
Laidoliiviu direktorius Mažeika-F.vans, Tel. KEimhlie 7-8660

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Inžinieriui
A. f A.

STASIUI RADZEVIČIUI-RADŽIUĮ 
mirus, jo žmonai, seseriai, broliui ir kitiems gimi
nėms gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Panevėžiečių vardu:
Dr. S. Biežis, B. Ivanauskas, 
Dr. K. Sruoga, A. Rukuiža

Mielam Kolegai
A. f A.

inž. STASIUI RADZEIVČIUI mirus,
jo žmonai ir giminėms giliausią užuojautą reiškiame 

, ir kartu liūdime
A. Ssmėnas su šeima
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Pianų 

Pasirinkimas mieste 1

Telef. — CEdarcrest 3-6333

O
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LIŪDESIO VALANDOJ

MAŽEIKA‘EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6846 So. Westora Are. Air CondMonod keptyS* 
7-8600 — 7-8001 AatomobUiame rtota 
kori* rrrena kltooo mleate dalys*) omoBho

koplyčia arčiau Jflaų samų.

ANTHONY B, PETKUS
LAIDOTUVIŲ’ BflftKTOIHflS ~

6812 S0. WESTESN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 

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

T0wnhall 3-2109

JoiiN F. ElIDllKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

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

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

A.MBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI ClflCAGOS IJETIJVię 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

I AmbuLansų patams- A® koplyčią^
I vimaa dieną ir nok rtaoue Chicagoa ir
I tl> Reikale laukite Roaeiando dalyse ir

nMUU tuo jau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4848 8. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

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

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. SKeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riverside, III. TeL OLympic 2-5245

” POVILAS J. RIDIKAS
8354 8. H AIKŠTE D STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. M1CHIGAN AVĖ. TeL COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUOMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

MŽAŠAifir^nMiTKŪS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO, Dl. Tel. OLymplo 2-1003

ŽIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS 0. LACKAWICZ 
24*4 W. <9U STREET BEpvMU 7-1J13

' 2314 V7. Z3rC PLACE Virptels 740T3
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IŠARTI IR TOLI CHICAGOJE
J. A. VALSTYBĖSE j ^LOOO mirčių dėl mašinų 

—I>r. Kęstutis Valiūnas, Ne-

X Ralfo 95 skyrius East 
Chicągo, Ind., nuo spalio 24 d. 
iki, lapkričio pabaigos vykdys 
piniginę rinkliavą, įgaliodamas 
rinkėjus su aukų lapai aplan
kyti Ind. Harboro, visos East

• i Chicagos bei jos kaimynystės 
r lietuvius ir jų bičiulius.

X Town of Lake Ralfo sky- Syrius šiemet jau yra pa; 
riaus valdyba lapkričio 25 d. j Balfo centrui 257 dol.
Šv. Kryžiaus parapijos salėje)*.® savo Per atvelvkį surengto- 
rengia koncertą Sibiro trem-Įj° meno vakaro pajamų, 170 
tyje žuvusiems ir dabar tenai i Balfo reikalui skirtosios
kenčiantiems mūsų tautiečiams | vĮetinčs Šv. Pranciškaus lietu- 
atminti. Tą dieną Šv. Kryžiaus bažnyčios rinkliavos, o pra- 
bažnyčioje bus atlaikytos už! eitJ* mėnesi ~ 570 svailI suau-
juos gedulingos pamaldos, o 
vakare koncertas, kurį išpildys 
vietinės ir kviestinės meno jė

kotų aprangos bei apavo daly
kų. Be to, skyrius sušelpė iš 
vietos lietvių surinktąją 105

gos. , Įeinant į koncertą bus doL auka čia apsilankiusį retą 
renkamos aukos, pagal aukų sv^ ~ ® Sibiro vergijos iš
lapos, Sibre kenčiančiųjų šal- '‘ūkus; Leoną Lavicką. 
pai. Skyriaus valdyba iš anks- Tikimasi, kad ši nedidelė lie
to užkviečia visus vietos ir vi-1tuvil* koloni-ia parodys dosnu- 
scs Chicagos tautiečius atsi- rao ir paskutiniajai šių melų 
lankyti šiame koncerte ir kar- rinkliavai, kuri juoba svarėja,
tu gražiai pagerbti mūsų žu- kai Balfas ryžtasi Jieškoti ke" 
vushls ir dabar Sibire tebekan- labdarai praplėsti ir už gele-
kinamur. tautiečius.

X Šatrijos Korp! šventė 
įvyks spalio 27 d., šeštadienį 
10 vai. rytą bus atnašaujamos 
šv. mišios ir nauji nariai duos

žinės uždangos.
X V. Dukštas, 1800 W. 46th 

St., Town of Lake lietuvių ko
lonijos gyventojas ir geros lie
tuviškos ruginės duonos ga

priesaiką Marijos Augšt. mokmintojas, pastaruoju laiku la
šale je. 7:30 vai. vakare įvyks bai ?ražiai iš lauko pus5s at‘
iškilminga vakarienė ir šokiai į nau?ino sava kepyklos pastatą, 
Šatre Room, 8900 W. 95th St., i kuris gražiai dabar atrodo ir
Oak Lawn, III. Norintieji daly-ltikrai puošia šios Satvės kam‘

Susisiekimo saugumo konfe-
ries bendrovės "^alTm7ka7*l! Jkalbė.jo tuo be®irūpi'
skrenda prekybos reikalais į 
Europą: bus Belgijoje, Pran-
cūzijoje, Italijoje, Vokietijoje, 
Norvegijoje. Kelionė truks apie 
6 savaites.

— Kristaus Karaliaus baž
nytinėj svetainėj, Hudson, 
Mass., įvyks Naujosios Angli
jos, Maine, New H., A. L. R. 
K. Moterų sąjungos apskričio 
suvažiavimas spalio 28 d. Pra
šome skaitlingai katalikes mo
teris dalyvauti.

kos lietuvių veikėjas veteranas, gau- 
! šiai remiųs lietuvių katalikų kultū-

nančios draugijos prezidentas 
gen. George Craig Stevvart, 
primindamas, kad ekspertų ap
skaičiavimu numatoma, jog 
per šiuos metus nuo mašinų 
JAV-se žus iš viso 41,000 žmo
nių. Kovojant'prieš tą žmonių 
žudymą gen. Stevvart valdžios 
paerigūnus ragina:

1. Griežčiau prižiūrėti susi
siekimo taisyklių vykdymą.

2. Susisiekimo teismai turė
tų griežčiau bausti nusikaltė
lius.

3. Šoferio leidimai neturi būti 
taip lengvai duodami.
• 4. Augštesniose mokyklose

i turi būti mokama vairuoti au- 
Į tomobilius.

saugotis pėstieji I)eillokl.a(1) kandi)1
atas į Illinois gubernatorius teisėjas Hi-lianl B AustinPer 1955 metus JAV-se bu- kall)asi su Ji,Uuviaia ,Mlitikos veikėjau a,Iv. Kostu Suvieku (kabėj) ir Al.

\ uitis (dešinė j,. R. B. Austin užsiminęs apie sunkių lietuvių darbininkų 
Sauerumo Pa<h‘tį anglies kasyklose ir žadėjęs jų taisyti, jei būtu išrinktas guberna- 

5 toriam lapkr. 6 ,1. rinkimuose.

KAS KĄ IR KUR
BUDRIKO RADIJO PROGRAMA

Pasiklausykite Budriko radijo 
programos šį vakarų iš stoties 
VVHFC, 145(1 kil., nuo (i iki 7 vai. 
Girdėsite gražių lietuviškų dainų ir 
orkestro muzikos. Bus pranešta kas 
laimėjo praeitos savaitės mįslių do
vanų ir bus duotos naujos mįslės. 
Šias programas leidžia Juozo Bud
riko baldų, televizijų ir auksinių 
daiktų krautuvė Chieagoje, 3241 So. 
Halsted St. — Pranešėjas

MAŽASIS
TOBULYBES

KELIAS
Parai*

B- P MARTIN

vo užmušta 38,300 žmonių ke
lyje. Susisiekimo 
draugijos pirm. gen. Stevvart, 
kalbėdamas Chieagoje, pėstie
siems patarė:

Griežtai paisyti susisiekimo 
ženklų ir signalų.

2. Eiti skersai gatvę tik gat
vių sankryžose.

Išgelbėjo bernioką Mergiotės vogtam 
automobily

Chicagos policija areštavo 
dvi Steinmetz Augštesnicsios

Kun. Vincentas Slavynas, Amen- paaįžiūrėti į abi pusi; stebėti

vauti vakarienėje ir tie kurie P** , .. . . ., .. . , X Dr. P. Kalvaitvtė-Karve-, hnw įstaigas ir organizacijas, šuto
„etur, priemonių atvykt, į salę sukakties orona bu-1 klebenanja tVar, w. Va. Irprašomi kreiptis į I. Lozaitytę.i,lene ‘u m* sUKakues proga DU AIjKKF uuksinio jubilėjaiu kongie- 
tol EIT 5-2B29 Duodantieii aplankyta visos eiles svečių: suj p»ai prisiuntė nuoširdų sveiki- 
priesaiką ir tiekuriems bus V. Tumėnienės, O. Krikš-Į nimą su stambia auka. Kun. V. Sla- 
P čiūnienės dr I Takševičienės v>’nas >',a buvęs dienrašč
Įteikiamos korporacijos kepu- į ciumėnes- dr-. Jaksevieiene3t administratorium.
rėš prašomi rinktis 9:30 vai. su D- ir R- Karužų, Vini-,

t kų iš Gary, Ind., Kalvaičių 
X Teis. Algirdas Jakševičius Karvelių ir kt.

spalio 28 d. 2 v. 30 min. p. p. j x LFK Vainutas yra gavęs 
Lietuvių auditorijoje, šiaurinė- jg Al Kumskio, anksčiau akty- 
je salėje Ramovės Chicagos vįaį besireiškusio Chicagos 
skyriaus narių susirinkime kai-, sportininko, pakvietimą daly- 
bės apie Pakestaną ir jo kai- vauti prezidentinio kandidato 
m ynus. Teisininkas Jakševičius — Stevensono garbei ruošia- 
buvo nublokštas į Pakestaną,; mame parade lapkričio mėn. 3 
kuriame išgyveno keletą metų I d.

5io Draugo

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Šiluvoje ir šįmet atlaidų 

metu, rugsėjo 8 d., suplaukė 
apie 33 tūkstančiai maldinin
kų, truputį mažiau, kaip per- ' 
nai metais. Dalyvavo apie 50 
kunigų ir du vyskupai, Stanke-

Pripuolamai pro nelaimės 
vietą praeinantis paštininkas

, ____ , _ James P. Kivland, 39 m. am- , ,, ,,.i.
3. Prieš einant skersai gatvę. žiaus, išgelbėjo nuskendusį 2 . °S aU etines’ arios

metų berniuką Jonathan Ru- skubeJ° vogtame “‘“"“Myje.
bin, gyvenantį Highland Parke.'Jos pol,clJai a'Sk‘no>?ad. ,ma‘ 
Berniukas su motina buvo nu- smą Jonis pavede berniukas.

apsigrįžtančius automobilius.
4. Niekad nevalia eiti į gat

vę iš tarpo paparkintų mašinų.
5. Laukti stovint ant šaligat

vio, ne gatvėje.

Žadintuvas miegaliams 
automobily

Čonrad Hilton viešbuty yra 
paroda įvairių susisiekimo sau
gumo įtaisų. Be kitų dalykų 
demonstruojamas dviejų Texas 
gyventojų — F. R. Brown ir 
Bruce Williams — išradimas 
automobilių šoferiams, ku
riuos, poveikyje vadinamos

vyk^s pas močiutę. Vyresnieji 
nei nepastebėjo, kaip berniu
kas nuėjo į prūdą, esantį už 
kokių 400 jardų nuo namų, ir 
įkrito. Motina, pasigedusi ber
niuko, rado ji nuskendusį. Iš
traukusi nebežinojo, ką daryti. 
Pro šalį einąs paštininkas pra
dėjo gaivinti dirbtinu alsavimu 
ir, kol atvažiavo ugniagesių 
pirmoji pagalba, berniukas jau 
atgavo sąmonę.

30,400 miesto tarnautojų

vičius ir Ramanauskas, šilu- Meškelių hipnbzės, pradeda 
dirbdamas įvairiose to krašto, X Adolfui Navarauskui, ki- voJe šiuo metu dirba kun. Žel- miegas. Išradimas parem
įstaigose ir neseniai atvyko su lusiam iš Žarnelės kaimo, Tel
šeima į Chicagą.

X šakių Apskrities Klubas
šių apskr., o 1942—1944 m. 
gyvenusiam Buenos Aires mies-

spalio 27 d. 7 vai. vakare J. te> Argentinoje, yra svarbus 
Budriko svetainėje, 1442 SoJlaiškas- Kreiptis į Draugo ad- 
49th Court, Ciceroje, rengia ministraciją.
nuotaikingą zanavykų pasi-j X Matas Krikščiūnas, LB 
linksminimo vakarą. Bus įvai-) Švietimo Tarybos pirmininkas 
rių užkandžių, gėrimų ir puiki 9Pap0 mėn. 14 .d. lankėsi
šokiams muzika. Vakaro ren
gimo komisija ir klubo valdy
ba kviečia ir laukia visų zana
vykų bei jiems pritariančių. 
Įėjimas visiems laisvas ir ne-Į 
mokamas.

X L. B. Chicagos Apygar
dos kontrolės komisija dr. P. 
Kisielius, A. Dzirvonas ir A. 
Gintneris jau pradėjo tikrinti 
LB Chicagos apygardos pada
linių veikimą. Pirmiausiai tik
rinama Dainų šventės, Kultū
ros kongreso, banketo ir kitos 
žymesniųjų parengimų sąskai-J 
tos, o apygardos kasos stovis 
bus patikrintas prieš atstovų 
suvažiavimą gruodžio mėh. 16 
d. Chieagoje. Surašomi atitin- Į 
kami aktai.

X Kun. B. Sugintas prieš 
penkeris metus buvo padaręs 
buto ir darbo garantijų tokį 
skaičių, kad pagal jas . galėjo’ 
atvažiuoti apie 500 asmenų. 
Dabar jisai pasirašė paskuti
nes 35 garantijas, pagal kurias 
galės atvažiuoti iš Vokietijos 
ap’e 100 naujų tremtinių.

X Antanas ir Pranciškus 
Juškai vasarą praleidę puikio
se Custer, Mich., apylinkėse 
vėl grįžo į savo namus Chiea
goje 3347 So. Lituanica avė.

Kas galėtų medicinos moks
lus bebaigiančio studento se
nam tėvui, gyvenančiam Sibi
re, pasiųsti siuntiniuką? Mini
mas studentas mokslus baigs 
sekantį pavasarį (Vokietijoje) 
ir grįš Chicagcn jis bus ge
radariui labai dėkingas ir atsi
lygins. Dėl studento ir jo tėvo 
adresų skambinti tel. REpublic 
7-9171. s.

Springfielde Lietuvių Bendruo 
menės ir švietimo reikalais. Ji
sai ten metiniame LB susirin
kime kalbėjo aktualiais gyve
nimo reikalais.

X Prof. P. J u raiti s susirgo 
ir gydomas Šv. Antano ligoni
nėje, dr. Tumasonio priežiūro
je.

vy3, buvęs Kaune, Žaliakalny
je, Šv. Antano parapijos vika
ras.

X J. švedas ir K. Deveikis^ 
kaip Chicagos apygardos na
riai, greitu laiku aplankys Au
rorą ir St. Charles Lietuvių 
Bendruomenės organizavimo ir 
naujų apylinkių steigimo rei
kalais.

X Jau atliekami paruošia
mieji darbai Naujųjų metų su
tikimui, kuris įvyks gruodžio 
mėn. 31 didžiojoj Keymens 
klubo salėj. Sutikimą rengia 
stud. ateitininkai, vadovaujami 
stud. Jurgio Štuopio.

DIDELI DRAUGAI

e. ...... ..... ..į;...: ...  ..
106 m. Charles Thiery, Belrnonth, Masu., viengungis, veda pasivaiki- 
ėioti save dviejų metų kaimynų* , (INSį

tas tuo principu, kad apsnūs- 
tant pirmiausia atsipalaiduoja 
kairės kojos raumenys. Kai tik 
vairuotojas pajunta, kad jam 
gresia tas apsnūdimas, jis kai
rę koją perkelia ant to naujai 
išrasto įtaiso. Jeigu tik jis tik
rai nors kiek apsnūsta ir jo 
kairė koja palinksta žemyn, ji 
paliečia tą įtaisą, kurio povei
kyje pradedą, triubyti mašinos 
ragelis ar skambėti skambutis 
ir šoferiui neleidžia užknarkti.

Išgelbėjo 20 žmonių
Garbės adresas buvo įteiktas 

policininkui Harold E. Rent- 
ner, 48 m. amžiaus, tarnaujan 
čiam Oak Parke, kuris išgel
bėjo 20 žmonių. Eidamas arti 
geležinkelio pervažos, jisai pa
stebėjo, kad tik pravažiavus 

i prekiniam traukiniui atsidarė 
barjerai ir pradėjo veržtis apie 
20 žmonių, tačiau iš kitos pu
sės lėkė greitasis keleivinis trau 
kinys. Rentnaris greit nuleido 
barjerą ir sukliko perspėdamas 
žmones ir išgelbėdamas jų gy
vastį.

Išeikvojo darbininkų 
pinigus

Į teismą patrauktas buvęs 
darbininkų unijos vadas An
gelo Inciso, 43 metų amžiaus, 
gyvenąs River Forest, už tai, 
kąd jisai išeikvojo $420,267.76 
iš sveikatos ir gerovės fondo, 
skirto darbininkų pagalbai, su
dėto darbdavių. Kaltinama, 
kad Inciso iš to fondo skirstė 
ir leido pinigus, kaip jam pati
ko. Kaltinamajam gresia baus
mė 22 metai kalėjimo ir $220,- 
000 pabaudos. •

Airių sportas
Spalvotą filmą apie airių 

sportą šios savaitės pradžioje 
rodė Today teatras (Madison, 
ties Dearborn). Čia nuolat bū
na politikos, .sporto, madų, ki
tų naujienų ir įdomybių fil
mai, kurie tęsiasi valandą lai
ko.

Šiuo metu Chicagos miestas 
turi 30,400 tarnautojų. Meras 
Daley nuo išrinkimo šioms pa
reigoms miesto tarnautojų 
skaičių padidino 3,488 žmonė
mis, kurių tarpe yra 1.004 nau
ji policininkai, 598 ugniagesiai,) miausias asmuo"šiam postui. 
1,265 darbininkai, 67 viešųjų 
darbų tarnautojai, 36 sveika
tingumo departamento tarnau
tojai, 55 municipalinio teismo 
tarnautojai, 143 kanalizacijos 
darbininkai, 63 kanalizacijos 
inspektoriai, 51 sargybinis ties 
kelių sankryžomis prie mokyk
lų.

Šia kelias, kurie neabejotinai už
tikrina visiems pasieki I tas aukšty
bes, j kurias Dievas vedS Sv. Tere
sėlę, yra ne tik galimas, bet Ir vi
siems prieinamas. Visas pasauli, kaip 
pastebi šv. Auglstinas, „negali pada
ryti ką. nors didelio”. Tačiau kas nė
gėj melstis, nusižeminti Ir mylėti?

P. P Plūs XI
alanpe amžiuje Sv. Teres«16s Ma

žasis Kelias yra geriausias. Tikrumo
je tSra vienintelis kelias, vedąs J am
žinąją laimę. Juk Kristus pats yra 
pasakęs: „Iš tikrųjų sakau jums, Jei 
neatsiversite Ir nepasidarysite kaip 
kūdyklal neįeisite J dangaus karalys
tę“. Dangus ir žem* praeis, bet ma
no žodžiai nepraeis...

Knygute turi 160 puslapių Ir kai
nuoja tik |1.00 Su kietais viršeliais 
$1.60.

K AIP IŠVENGTI 

SKAISTYKLOS

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

Kaina 40 centų
Užsakymus su pinigais siuskite:

DRAUGAS
2384 So. Oakley Avė. 

Chlcago 8. m.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

kurio vardą jos težinančios tik 
— Bob. Mašina priklausė Juo
zui Campos, gyvenančiam 2618 
Haddon avė.; ji buvo pavogta 
sekmadieny.
75 m. M. Reese ligoninei 

Palmer viešbuty, dalyvau
jant tūkstančiui svečių, buvo 
atšvęsta 75 metų sukaktis Mi- 
chael Reese ligoninės Chieago
je. Buvo apžvelgta ligoninės iNllllIlllllllllllllllllllliimuiiiiiiiiiiiiiiiii

istorija nuo pat įsikūrimo —1 AR JAU ĮSIGIJOTE 
1881 metų ' KNYGELĘ EGZAMINAMS

« T v ori PASIRUOŠTISun-Times uz Eisenhower| u \
Chicagos dienraštis Sun-11 A ¥ r I L I t I T D t I 

Times paskyrė visą savo veda-
mųjų puslapį pareikšti, kad ji
sai palaiko Eisenhovverio kan
didatūrą į prezidentus, pažy
mėdamas, kad jisai yra tinka-

PARAMA “DRAUGUI”
“Draugo” spaudos reikalams at
siuntė šie asmenys:

P. Tamulis ......... .  .. $1.00

Degins gembliavimo 
mašinas

Šerifo J. Lohman patvarky
mu 11 gembliavimo mašinų, 
konfiskuotų nuo norinčių suk
tai pasipelnyti, trečiadienį bu
vo sumesta į International 
Harvester liejyklos krosnį. 
Taipgi sutirpdinta nemažas 
kiekis konfiskuotų įvairiausių 
ginklų. Metalas bus panaudo 
tas ūkio mašinų gamybai.

Per stogą išvogė $20,000

Vagys kopėčiomis užlipo ant 
stogo name 2715 N. Marshfield | 
avė., Chieagoje, pasidarę skylę, 
įlindo į brangenybių krautuvę 
ir išnešė deimantų ir kitų da
lykų už $20,000. Krautuvėje 
buvo įsilaužę į seifą.

Neatsargus dviratininkas
Dešimties metų berniukas 

Robert Cappetta, gyvenęs 7925 
S. Maplevvood avė., buvo mir
tinai sužeistas, kai jis per 
atsargumą, važiuodamas dvi
račiu, atsidaužė į sanitarinio 
departamento mašiną ir pate
ko po ratais.

Diplomai kaliniams
Statevillės kalėjime įteikta 18 

diplomų kaliniams, išėjusiems 
augštesnės mokyklos kursą, ir 
25 diplomai išėjusiems pradžios 
.mokyklos kursą. Tie mokyklas 
baigusieji yra tarp 23 ir 58 m. 
amžiaus.

Pagal šią knygelę daugelis tapo 
JAV-vių piliečiais. Siūlome kiek
vienam ateivių ją įsigyti, kas pa
lengvins išlaikyti egzaminus.

mausimai ir atsanymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei- 

KainaAug. Paškonis ........... .  1.00 Alfonse F. Wells.
, i n An 60 centų.A?ota Balsis ...............10.00

F. A. Kronch . . v.......2.00
Ignas Daukus ...................69
Ačiū geradariams.

“Draugo” administracija

AUKOS UŽ KALENDORIŲ

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

Pinigus su užsakymais siųsti: 
DRAUGAS”, 2834 S. Oaklev S ve.

Chieago 8, OI.
iiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimo

XK>00000<X>0<XXXX><X>0<HX><XXX»

Lithuanian dictiotiary
Angliškai lietuviškas ir Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 

i Gaunama “Drauge'', 2334 South 
; Jakley Avė., Chieago 8. IU.

“Draugo” administracija <xxx>ooooooo<x><xxxxkk>ooooo€

Už “Draugo” kalendorių atsiuntė 
šie asmenys:

Ą. Nargelenas ............ $2.00
J. Adomaitis .............. 1.00
Ačiū spaudos bičiuliams.

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. AdamkeviSiaus apianka 
UI—lrynuM «u clnlsrala Muškit*:

259 psl., kalus flM 
DRAUGAS, SSS4 S. Osklsy Avs. 

Ohlosco a, UL

šio* nuostabios ir nepaprastos sny- 
soo personalus titalp Įvertina ra- 
Aytojaa Oltanda: “...Welsas — pa
niekintas niekintojas, bet turis 
savyje Fra Anirellco angelų varsų 
garra, Tatjana—nesuprantanti sle 
lo» eavokos. bet myliatl skaisčio 
meile. Pagaliau Julius.. pasiilgę* 
■keistumo Ir nesuvoktas Jo eamSs

dresus be drąsos, nesuprantąs pa
rojaus beprutdjlmo prooes*”

iiHi"tiiiiimimiiiiiimiiiitimiiiiitiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

KNYGA,

Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.

.. PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 
ROMANAS

Didelė Lietuviškos buities knj 
išrinkta iš daugelio kūrinių 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

nyga,
Jory

Aplankas dail. J. Paukštienės, 
. Lietuviškos Knygos Klube leidinys, 

434 psl. Kaina $4.00.

CŠSAkymna ir pinigus siųskite 

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Avė., 

Chieago 8, OL
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiihiiiiiii


