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CIVILINIS KARAS JAU APIMA VISA VENGRIJA
Kraujuojančios Vengrijos laisves meilė atvėrė 

laisvojo pasaulio politikų akis
DR. JUOZAS PRUNSKIS

Mūsų, dainose jautriai apdainuotas Dunojėlis, kurio vandenys 
perpus dalina Vengrijos sostinės Budapešto miestą —- krauju pa
sruvo. Sovietų tankai ugnimi spjaudo į jaunus studentus ir karš
tus patriotus, kurie neturi kitų ginklų, kaip plevėsuojančias tautos 
vėliavas rankose ir nenumalšinamą laisvės ilgesį širdyje. Plienu 
kaustyti maskoliai tiesia savo kruvinojo kolonializmo įr imperia
lizmo leteną.

Buvau Vengrijoje. Kai jų vai
šinguose viešbučiuose klausėmės 
čigonų muzikos, nemanėme, kad 
ateis laikas, kai tarp tų rūmų 
švilps kulkos; kai vengrų jauni
mo miklios kojos šoko čardašą, 
nemanėme, kad jie, kaip laisvės 
ištroškę kovotojai, įstengs kovin 
gai lakstyti tarp sovietų tankų; 
kai klausiausi jų didžiojo rašy
tojo Tihamer Toth reiškiamų 
simpatijų lietuviams, nemaniau, 
kad su tokia užuojauta mes mi
nėsime mirštančius dabar begin
klius vengrų kovotojus; kai iš 
augšto kalno stebėjome, kaip 
nakčiš Dunojuje skęsta tūkstan
čiai vengrų sostinės žiburių, ne
manėme, kad dabarties laisvės 
kovose ges jų gyvybės kaip ug
nelės.

Pusantro karto didesnė už 
Lietuvą

— Vengrija, — pasakė vienas 
rašytojas, — yra sala centro 
Europoje, nuo kaimyninių tautų 
atskirta savo skirtinga kalba, 
skirtinga rase, skirtingomis tra
dicijomis ir atskirta pusračiu vi
sada žaliuojančių kalnų — Alpių 
tęsinio. —

Savo teritorija Vengrija tik 
maždaug pusantro karto didesnė 
už Lietuvą ir apima 35,893 kv. 
mylias. Gyventojų turi nepilnus 
10 milionų, kurių 98 proc. ven
grai; kitų tautų apgyventos te
ritorijos buvo stropiai nukar
pytos nuo Vengrijos po pralai
mėto I Pasaulinio karo. Du treč
daliai gyventojų katalikai, ir tai 
davę tokių taurių asmenybių, 
kaip Prohaszka, Bangha (kurį 
aplankiau sergantį ligoninėj), T. 
Toth ir kt. Penktadalis gyven
tojų kalvinistai.

Kur kviečių laukai ir tokajus
Apie 63 proc. vengrų gyvento

jų, kaip ir lietuviai—žemdirbiai. 
Matėme vengrų lygumose plačia- 
rages karves ir jodėme jų mik
liais žirgais, ir stebėjome plačiai 
liūliuojančius jų kviečių laukus. 
Jei ir ne visi ragavome jų toka
jaus, tai akys grožėjosi jų pla
čiais vynuogynais.

Vengrų kalbos nieko nesupra
si. Iš dalies ji yra artima suomių 
ir estų kalboms, bet visiškai sve
tima slavų. Užtat suprantamas 
studentų kietas protestas paša
linti nekenčiamą pavergėjų rusų 
kalbą iš privalomų paskaitų są
rašo universitete.

Jogailaičiai valdė Vengriją
Dabartiniuose plotuose veng

rai yra įsikūrę nuo IX šimtm. 
pabaigos. Vengrija sužydėjo, kai 
jų valdovas šv. Steponas baigė 
apkrikštyti savo tautą ir pasie
kė augščiausios to meto politi
nės nepriklausomybės 1000 me
tuose apvainikuotas karaliumi. 
Viduramžiais Vengrija tapo pir
maujančia vidurio Europos vals
tybe. Kaikurį laiką Vengrijos 
soste buvo ir mūsų Jogailaičiai.

Beveik du šimtmečiu (1526 — 
1687 m.) Vengrija buvo turkų 
vergijoje ir Budapešto statybose 
dar galima matyti to liekanas. 
Vėliau Habsburgų įtakoje kraš
tas buvo sujungtas su Austrija 
į vieną Austrovengrijos valsty
bę.

Po I Pasaulinio karo Trianono 
taika nuo tos valstybės buvo at
skilta 7/10 jos teritorijos ir % 
gyventojų. Atvykusiems užsie
nio svečiams vengrai rodydavo 
Budapešto centre gėlynuose su
darytą Vengrijos atplėštų žemių 
siluetą ir augštyn iškeltą ranką 
su priesaikos ženklan sudėtais 
pirštais, kad vengrai kovos, kol 
atgaus atplėštas žemes.

Raudonieji išplėšė $300,000,000 
reparacijų

II Pasaulinio karo metu Ven
grijos vyriausybė pasiuntė savo 
dalinius kovon prieš Įtusiją. Ka
rą pralaimėjus 1946 m. vasario 1 
d. Vengrijos seimas panaikino 
tūkstanties metų senumo monar 
chiją. Vehgrija buvo sovietų oku 
puota, bet net 1945 m. rudenį 
rinkimų metu komunistų partija 
nesurinko nė 17 proc. balsų. Ven 
grai puikiai prisiminė 1919 metų 
vasaros kruvinąją Belą Kūno 
diktatūrą, ir to komunizmo pa
ragavimo jiems užteko.

1949 metų rinkimuose raudo
nųjų okupantų įtakoje tebuvo iš- 
sfeityti tik jų kandidatai ir ko
munistai greit kraštą paėmė vi- 
siškon kontrolėn. Raudonieji tai
kos sutartimi iš Vengrijos parei
kalavo $300,000,000 reparacijų 
ir nuo savo okupacijos pradžios 
visokiais būdais žmones alina. 
Taikos sutartimi Vengrijos ka
riuomenė buvo apribota 65,000 
(įkartu su sienų apsaugos dali
niais, priešlėktuvine artilerija ir 
vidaus vandenų laivynu); Ven
grijai leista laikyti 90 lėktuvų ir 
5,000 aviacijos. Per Vengriją 
leista rusų kariuomenei palaiky
ti susisiekimą su savo bazėmis 
okupuotoj Austrijos daly, bet 
Austrijos okupacijai pasibaigus, 
rusai jau iš Vengrijos nebeišėjo. 

Areštai ir deportacijos
Visą gyvenimą ėmė sovietinti. 

Iš katalikų buvo atimta 3,000 
pradžios mokyklų; mums jau ži
nomas kard. Mindszenty ir kitų 
patriotų likirrjas.

Jau 1954 m. Europos pavergtų 
tautų kongrese vengi-ų atstovas 
dr. T. Eckhardt pareiškė, kad 
raudonoji armija, atėjusi į Ven-' 
griją, komunistų organizacijos 
nerado. Tuoj buvo atgabenta 162 1 
Maskvoje paruošti, vengriškai 
kalbą Kremliaus agentai, jų tar
pe ir pats vėlybesnis diktatorius ’ 
Rakosi.' Laisvuose rinkimuose Į 
daugumą laimėjusios Mažųjų Sa
vininkų partijos vadas Belą Ko- 
vacs ir daug kitų patriotų buvo 
deportuoti į Rusiją.

Rezistencijos prasiveržimas
Iš pradžių Vengrijoje vyko pa

syvi rezistencija, bet šiomis die
nomis ji perėjo į laisvės kovas. 
1955 metais Strassbourge įvyku
sios Pavergtų Europos kraštų 
asamblėjos metu laisvųjų ven
grų atstovas G. Bessenyey pra
bilo:

— Po 10 metų karinės okupa
cijos, teroro ir priespaudos, Mas 
kvos vadai turi įsitikinti, kad 
jiems nepasisekė pavergtas tau
tas paversti tikrais satelitais, 
pritariančiais okupantams ir pa
klusniais. Priešingai, tų tautų 
rezistencija stiprėja. —

Kruvina kova prieš maskolius 
Vengrijoje visam pasauliui įro
dė, kad sovietų konstitucijose 
reklamuotas straipsnis apie lais
vę tautoms nuo jų atsiskirti yra
tik apgaulinga propaganda.%

Garbė žūstantiems dėl laisvės
Galbūt tankais ir patrankomis 

sovietai kraujuje nuskandins šį 
laisvės pakilimą, bet mintyse lan 
kydami kovotojų kapus, mes kar 
tosime su vengrų rašytoju Jokai 
(autoriumi „Pajudinkime, vyrai, 
žemę“; vengrai sujudino pasau
lį!):

— Kaip perlas bręsta kiauto 
tamsume, taip kape auga garbė, 
kuri tikrai yra brangi..

Mes kartojame vengrų prelato 
Belą Vargos maldą, kurią jis 
kalbėjo atidarydamas ‘Europos 
Pavergtųjų Tautų asamblėją:

-— Laiminki mus, O Viešpatie, 
mūsų pastangose ir ištieski savo 
gelbinčią ranką, kad būtume sėk 
mingi atnešti teisingumo perga
lę mūsų pavergtiems kraštams. 
Padėki mums, kad mes taip bū
tume vieningi, kaip yra mūsų 
tautos vieningos savo kentėji
muose.
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Dienos įvykiai: Vengrijoje (1) kovos tebevyksta prieš sovietus; 
Budapešte ir kituose miestuose sukilėliai kovoja prieš sovietų ka
riuomenę. Tuo tarpu Varšuvoje (2) naujas komunistų partijos bo
sas Wladyslaw Gomulka pareiškė lenkams, jog sovietų kariuomenė 
pasiliks taip ilgai Lenkijoje, kaip ilgai šiaurės Atlanto Gynybos or
ganizacijos (Nato) bazės bus Vakarų Vokietijoje (3).

Ką pasakoja užsieniečiai, malę 
Vengrijos revoliucijos pradžią

Nauji pabėgėliai
Junt. Amer V-bese

WASHINGTONAS, spalio 27. 
— Jungtinių Amerikos Valsty
bių laivas Gcn. Langfitt su 1,267 
pabėgėliais \irfndien įplaukia į 
New Yorko uostą. Iš jų 1,241 as
muo į JAV atvyksta pagal pabė
gėlių įstatymą, praneša Valsty
bės departamentas. Į Illinois 
valstybę 220 pabėgėliai atvažiuo
ja.

Komunistai dreba
Rytų Vokietijoje

BERLYNAS, spalio 26. — Va
karų Berlyno slaptoji žvalgyba 
penktadienį pranešė: Rytų Vo
kietijos komunistai pašaukė 
250,000 karių ir policijos prie 
ginklų.

Komunistai bijo sukilimo Ry
tų Vokietijoje.

VIENA, Austrija, spalio 26. 
— Užsieniečiams stebėtojams 
kyla klausimas, kas vadovauja 
Budapešto sukilėliams. Kaika3 
iš jų mano, kad šis sukilimas ne
turįs vado. Girdi, jis yra sponta
niškas žmonių norų prasiverži
mas. _ *

Sukilimą pradėjo studentai, 
kurie išėjo demonstruoti už de
šimt punktų, kuriuos yra sudė
jęs rašytojas ir komunistinla 
vengrų mokslininkas Petras Vė
rės. Šiuose punktuose jis reika
lauja tuojau atitraukti sovietų 
kariuomenę iš Vengrijos ir pra
šalinti iš partijos ir iš valdžios 
visus stalininkus. Jis taip pat 
reikalauja kalbos, spaudos ir ra
dijo laisvės ir prašalinimo kūjo 
ir pjautuvo iš Vengrijos valsty
bės ženklų.

Nelengvai ėjosi nuversti 
Stalino statulą

Studentai pirmiausiai puolė 
radijo stotį. Prie jų prisidėjo ki
ti žmonės, kurių susidarė apie 
100,000 minia. Jie patraukė į 

v. . aikštę prie kat. bažnyčios, kur
rūpesčiai Singapūre yra Stalino statula. Trokų pagal

Nauji britų

Naujos demonstracijos Lenkijoje
VARŠUVA, spalio 26. — Lenkijos komunistų vadai šiandien 

atidėjo savo kelionę į Maskvą. Priežastis: Lenkijoje prasidėjo 
naujos demonstracijos prieš rusų kariuomenę, esančią Lenkijos 
žemėje.

Didžiausia demonstracija įvy- •• ............ .
ko ketvirtadienio vakare Ligni-J ėjusią savaitę staiga pasirodė 
tze, žemutinėje Silezijoje, kur Varšuvoje ir norėjo sutramdyti
yra sovietų kariuomenės bazė sa
telitiniams kraštams.

Demonstracijos tęsės kelias

lenkus, einančius į savarankišką 
gyvenimą.

Žymūs politikai mano, kad
valandas ir lenkų milicija prieš į Lenki jo’s vadai atidėjo savo ke- 
demonstrantus vartojo ašarines lionę į Maskvą paveikti to sle-
bombas

Taip pat lenkai suruošė de
monstracijas Dancige ir kitur.

Lenkijos komunistų partijos 
vadas Wladislaw Gomulka, prem 
jeras Joseph Cyrankiewicz ir po- 
litbiuro narys Edward Ochab da
vė suprasti, jog jie „perdaug yra 
užimti“, kad galėtų šiandien pa

giančio įspūdžio, kurį sudarė so
vietų kariuomenės įsikišimas į 
Vengrijos revoliuciją.

Lenkijos vadai seka įvykius 
Vengrijoje.

Kalendorius

Spalio 27 d.: šv. Ignotas ir šv, 
šTmatjui Maskvoje "bu "Sovietų■ ^^na: ■l«»vi»ki: Ramojus ir 
Sąjungos komunistų partijos bo
su Nikita Chruščevu.

liūtė.

Jie sutiko keliauti į Kremlių
Spalio 28 d.: Kristaus Kara

liaus šventė, šv. Simonas ir šv.
apsvarstyti naujų santykių tar^ Judas; lietuviški: Gandvydas. 
abiejų kraštų, kai Chruičev pra-. Saulė teka 7:16, leidžiasi 5:54.

Vengrų kariuomenės daliniai 
jungiasi prie sukilėlių

VIENA, Austrija, spalio 26. — Vengrijos darbininkai penk
tadienį paskelbė streiką visame krašte. Vengrijos darbininkai re
mia stiprėjančius sukilėlius, kurių rankose yra didelės apylinkės 
rytinėje ir pietinėje Vengrijoje.

Sukilėliai paskelbė 'revoliucinę 
vyriausybę. Budapešto radijas 
nuolat kartoja žmonėms, kad jie 
būtų ramūs. Taip pat įspėjo, kad 
žmonės nesirodytų gatvėse visą 
dieną.

Kaikurie Vengrijos kariuome
nės daliniai prisijungė prie su
kilėlių. Raudonosios armijos tan 
kai ir kareiviai kovoja prieš su
kilėlius ne tįk Budapešte, bet ir 
Gyoer, Szeged, Szolnok ir Peckg 
miestuose.

Ir Albanijoje suruošta
didelės demonstracijos

VIENA, Austrija, spalio 26.— 
Albanai suruošė dideles priešru- 
siškas demonstracijas sovietų 
kontroliuojamoje Albanijoje.

Gerai informuoti šaltiniai pra 
nešė, kad šiandien darbininkai 
didžiuliame Albanijos chromo ir 
vario fabrike suorganizavo pro
testo demonstracijas prieš „ba
do mokesčius“ Albanijoje.

Šaltiniai sako, kad policija 
daug demonstrantų areštavo, bet 
smulkmenų nepranešta.

Albanija nori nusikratyti Mas 
kvos įtakos.

ba buvo bandyta statulą nuvers
ti, bet nepavyko. Tik vėlai naktį 
statula buvo nuversta miniai 
džiūgaujant. Iki šiol policijos ne 
buvo. Atvykusi policija pradėjo 
šaudyti į minią ir tris žmones 
nušovė. Paskui atvyko kariuome 

. nės tankai su atviromis durimis, 
bet kareiviai juokavo' su minia. 
Pulkininkas ir leitenantas pasi
kalbėję su demonstrantais, pra
dėjo eiti į radijo stotį ir buvo 
policijos nušauti. Visą trečiadie
nio naktį Budapešte girdėjosi 
šūviai. Taip pasaikoja apie Bu
dapešto įvykių pradžią austras 
prekybininkas, atvykęs iš Ven
grijos.

M užėjus dega
Anglų keleivis grįžęs iš Buda

pešto matė, kaip puošnusis na
cionalinis Budapešto muzėjus de
ga. Kitas anglų keleivis pasako
ja matęs, kad mieste jau buvo 
apie išmtas sovietų tankų. Jie 
šaudė visur, kur buvo pasiprie- 

milionai Britanijos pramonės ! šinimas. Kai tuo tarpu vengrų

SINGAPŪRAS, spalio 26. — 
Singapūro policija, remiama bri
tų kariuomenės, šiandien apšau
dė kiniečius studentus ir slaptos 
draugijos narius, maištaujančius 
gatvėse, šeši kiniečiai krito nuo 
policijos kulkų.

Europiečiai buvo apmėtyti ak
menimis ir jų automobiliai su
deginti. Kaikas mano, kad komu
nistai ruošiasi užimti britų ap
saugos punktus.

Penki asmenys buvo sužeisti,
Penkiolika asmenų buvo su

žeista, įskaitant devynis euro
piečius.

Trejukė
KENOSHA, Wls., spalio 26.— 

Mrs. Cdis Sanders, 26 metų, pa
gimdė iškart tris vaikus (treju
kę) . Jos vyras dirba Racine, Wis.

3 qiil. darbininkų
LONDONAS, spalio 26.—Trys

darbininkų vakar pareikalavo pa 
kelti mokestį už darbą.

Naujas vadas
PARYŽIUS, spalio 26.—Pran-

kareiviai iš tankų kalbėjosi su 
demonstrantais.

Apsuptos atstovybės

Didėja neramumai
Šiaurės Afrikoje

TUNISAS, spalio 26. — Nauji 
neramumai kilo Šiaurės Afriko
je ir šiandien dar labiau pablogė
jo santykiai tarp Tuniso ir Pran
cūzijos.

Tuniso premjero Bourguibos 
vyriausybė pranešė, kad dauge
lis tunisiečių buvo sužeista, kai 
Prancūzijos kareiviai iš Alžiri- 
jos bandė prasiveržti pro arabų 
barikadas į Tunisą.

Arabai nerimsta Tunise, Alži- 
rijoje ir Maroke dėl penkių Al- 
žirijos sukilėlių vadų areštavi
mo. Prieš kelias prancūzai areš
tavo penkis Alžirijos sukilėlių 
vadus, skrendančius į Tuniso kon 
ferenciją.

Šiaurės Afrikoje arabai nuo
lat susikerta su prancūzais. Yra 
aukų.
Irako kariuomenė

žengia į Jordaną?
TEL AVIV, spalio 26. — Dip

lomatiniai šaltiniai šiandien pra 
nešė, kad Irako kariuomenės da
liniai žengia į Jordaną.

Visame Izraelyje didžiausias 
įtempimas.

Nėra oficialaus pranešimo, 
bet Izraelio vyriausybė pasiren
gusi tuojau pasiųsti savo ka
riuomenę į Jordaną, jei Irako ka
riuomenės daliniai atsirastų Jor
dane. '

Oras

Oro biuras praneša: Chicago- 
je ir jos apylinkėje šiandien gied 
ra.

Vengrijos sukilėliai jau turi 
radijo siųstuvą. Iš jo buvo su
gautos kaikurios žinios Vienoje. 
Sukilėlių radijas pavadintas: 
„Vengrijos žmonių1 laisvės radi
jas“.

Manoma, kad sovietai atga
bens į Vengriją savo kariuome
nės iš Rumunijos, kur dvi rau
donųjų divizijos stovi.

Vengrijos komunistų laikraš
tis „Szabad Nep“ kreipėsi į su
kilėlius ir prašė padėti ginklus, 
kad galima būtų ištraukti sovie
tų kariuomenę iš Budapešto.

Iš Vienos, Austrijos, buvo pra
nešta, jog keliolika tūkstančių 
žmonių žuvo kovose prieš komu
nistinį režimą.

Ką pasakoja belgų
diplomatai?

VIENA, Austrija, spalio 
26. — Vengrijos antikomunis
tinis civilis karas šiandien iš
siplėtė beveik visame krašte, 
nors komunistinė vyriausybe 
sutelkė visas karines jėgas 

i prieš sukilėlius.

Trys belgai diplomatai, iš
vykę iš Budapešto 11 vai. 
prieš pietus, atvykę į Austri
jos pasienį, pareiškė:

„Visa vt^karinė Vengrija 
yra sukilėlių rankose“.

Diplomatai praneša: „Mi
rusių ir mirštančių guli viso
se gatvėse“.

Nepatvirtinti pranešimai, 
gauti Londone, tvirtina: Bu
dapešto sukilime jau žuvo 20,- 
000 asmenų.

Sukilėliai kontroliuoja vieš
kelį į Vieną, iš Budapešto iki 
pasienio. Vengrijos civiliai ir 
kariai sukilėliai šešis kartus 
sulaikė belgus, vykstančius į 
Austrijos pasienį.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
ir Anglijos atstovybės faktiškai 

cūzijos laivynas praneša, kad keletą valandų demonstrantų bu 
jos Pacifiko laivyno viceadmiro- vo apsuptos. Minia prašė pagai
las AJbert Jozan vadovaus Vi- bos; sakė nori būti laisvi ir rei- 
duržemio laivynui. Į kalauja rusų pasitraukimo. Jie

klausė: „Kodėl jūs mums nepa
dedate ?” Abiejų valstybių atsto
jai pasirodė miniai, ją ramino ir 
jake: viską ką jie matą praneštą 
savo vyriausybėms.

Būdinga, kad sunkiosios pra
monės darbininkai, kurie ligi šiol 
buvo komunistų valdžios atra
ma, yra prisidėję prie sukilėlių.

Nelaimė padangėse
TOKIO, Japonija, spalio 26. — 

B-57 sprausminis bombonešis 
šiandien sudužo 40 mylių rytuo
se nuo Tokio ir du sprausminiai 
kovos lėktuvai susidūrė virš Oki- 
nawos, pranešė Tolimųjų Rytų 
oro jėgų štabas.

VSLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Jungtinės Amerikos Valstybės, Britanija ir Prancūzija 

kreipsis į Jungtines Tautas, kad jos imtųsi priemonių prieš Rusi
jos karinius veiksmus Vengrijoje.

— Britanija kaltina Egiptą už neramumus Ąlžirijoje.
— Baltieji Rūmai paneigė gandus, kad prezidentas Eisenho- 

weris susirgęs rinkiminėje kampanijoje.
— Raudonieji mažiausia 20 Vengrijos sukilėlių vadų vakar 

pakorė ant stulpų prie Dunojaus upės, Budapešte.
— Andrei A. Smirnov, naujas Sovietų Sąjungos ambasadorius 

Vak. Vokietijai, vakar atvyko į Bonną užimti postą.
— Vengrijoje visuotinis streikas sustabdė susisiekimą gele- 

žinkeliaisj išskyrus karinius traukinius.



DIENRAATIS DRAUGAS, CHJCAGO, ILJJNOB? Šeštadienis, spalio 27, 1956

MŪSŲ
Racine, Wis.

KOLONIJOSE
11 d. taip pat turėjo savo me
tinį susirinkimą. Išskyrus vie- 

Kun. dr. V. Andruškos jubilėju* ną narę. vieneto valdyba pasi-
Sį sekmadienį spalio 28 d.,!1?’. t“.‘,atį P'™i»“'ke yra 

. T. ,• x , Juze Cizauskaite.Kristaus Karaliaus sventeje Sv. ... .
„ . . Mirė

Kazimiero parapija ir jos nariai, _ , ,. . , .. .Paskutiniu laiku šioje para-iškilmingai švenčia savo klebono 
kun. dr. Vincento Andriuškos, 
M.I.C., dvidešimties metų kuni
gystės sukaktį.

Jubiliatas yra gimęs sausio 
13, 1913 Worcesteryje, Mass., 
kur vėliau lankė pradinę Šv. 
Kazimiero mokyklą. Į T. T. Ma
rijonų ordiną įstojo 1931 m. 
baigdamas kolegiją. Filosofiją 
atskirai studijavo Montrealyje, 
Kanadoje. 1933 m. jau klierikas 
išvyksta savo tėvų žemėn Lie-Į 
tuvon, kur Vytauto Didžiojo Į 
universitete po keturių studijų! 
metų jsigija teologijos licensija- 
tą. Dar prieš grįždamas Ame
rikon 1936 m. lapkričio 1 d. Ma
rijampolėje yra arkivyskupo 
Prano Karevičiaus įšventinamas 
į kunigus.

pi joje mirė Vincas Htnkevičius, 
75 m.., Katarina Beldienė, Wal- 
ter Razgunas, 42 m., Charles 
King (Karalius), 75 m., Waltcr 
Szurna, 47 m., ir Ona Gilkis 
(buv. Valaitienė), 81 metų.

Sveikesnis
Jonas Bielinis, vietinis “Drau

go” atstovas ir rašytojas, po o- 
peracijos jaučiasi sveikesniu.

V. M. K.

Saltimore, Md.
Sunki mokyklos būklė

V
Prieš 30 metų gimė Šatrija

Kai Kauno universiteto stu
dentų ateitininkų draugovę 1926 
m. rudenį buvo nutarta peror
ganizuoti į mažesnius vienetus, 
tai tie metai kaikurioms senes
nėms koroporacijoms buvo jų 
gyvavimo pradžia. Į jų eiles į- 
una ir Šatrija.

Steigiamasis studentų ateiti
ninkų literatų susirinkimas įvy
ko 1926 m. lapkričio 13 d. Susi
rinko keliolika studentų, išrin
ko valdybą (pirm. Ig. Petrušai- 
tis, miręs), pavedė jai parinkti

priglausdama ir toliau gyvenan- me laisvėje esančiuosius bent 
čius vienminčius. Per tuos ke- mintimis susijungti su chicagiš- 
lerius metus jaunieji šatrijie-1 kiais, ypač su tais, kurie tą die- 
čiai jau spėjo visuomenei gra- kartos iškilmingo pasižadėji-

mą, kovoti su diletantizmu ir 
vidutiniškumu1 mene, ypač lite
ratūroje. Ir per tuos tris de
šimtmečius išleido į pasaulį vi
są ąilę rašytojų, mokslo žmonių 
’r žurnalistų, kurie formavo mū
sų tautos sluogsnius. Prieš šį 
karą visų didžiųjų lietuvių ka
talikų laikraščių ir žurnalų re
daktoriai ir didesnė pusė Vyt. 
Didžiojo universiteto teologi
jos <— filosofijos fakulteto per
sonalo prieauglio buvo vyresnie
ji šatrijiečiai. štai keli vardai

vardą, suredaguoti įstatus ir į- tų’. kurie šiandien gyvena lais-
______________________ registruoti universitete. 1927 va;]ame pasaulyje: B. Brazdžio-
Kun. Jonas Vaitekūnas, Provi- na. kovo 17 d. senatas Šatrijaij ”18’ Vaičiulaitis, AJf. Tyruo-

dence, R. I., lietuvių par. klebo- i leido viešai veikti Tų pačių me-iS’ Bradunas, Alf. Nyka -
nas, ir ALRKF Naujosios Ang-įtų gruodžio n d šatriia | Niliūnas, kan M. Vaitkus, V.
lijos apskr. dvasios vadas, nuo- ■ _ .. u _ su o fc>.-.j------ /v:
širdžiai rėmė Jubilėjinio Kongre j renge pirmąjį literatūros vaka-
so rengimo darbus. ; rą Kaune ir tuo prisistatė vi-
■--------- ---------------------------- -  suomenei. Tame vakare dalyva-

Susirinkimą sklandžiai prave- vo L. Gira, J. Paukštelis, V. Ra 
dė senojo komiteto pirmininkė
M. Noreikienė.

Įdomus susirinkimas

žiai užsirekomenduoti. Yra pa
grįstų vilčių teigti, jog ir jų 
gretose auga eilė tokių, kurie ne 
užilgo užims vietas tų, kurie 
lems lietuvių tautos likimą.

Spalio 27 d, Chicagoje bus mi 
nima Šatrijos 30 m .sukaktis ir 
bus prisiminti mirę, tėvynėje, 
Sibire, kalėjimuose ir laisvaja
me pasaulyje išsisklaidę broliai 
šatrijiečiai. Ta proga kviečia

mo žodžius, jog nori būti eilėse 
tų, kurie “...Dieviškojo Grožio 
atspindžiu stengiasi papuošti 
žmogų, žemę ir visa, kas joje 
yra”. C. G.

Nebūkite suklaidinti. Būkite už 

progresą!

Išrinkite RICHARD STENGEL 

U. S. Senatorium!

(Sk.)

PAGRINDINIAI LAISVES PRINCIPAI
“Tironija jau pati savyje tu
ri sunaikinimo sėklas, kurios 
ją pačią prožudo. Didžiulė ir 
plintanti neramumų banga da
bar griaunanti — komunizmo 
valdžios pagrindus rytinėje Eu
ropoje diaugiausiai priduodąs 
drąsos veiksmas, parodąs pa
grindinę tironijos silpnybę. Aš 
jaučiu, kad mes, kurie džiau
giamės laisve, turime išplanuo
ti tinkamą ir imponuojančią 
programą pagelbėti tiems žmo
nėms atgauti savo laisvę. Yra 
tragiška, kad mes dar neturi
me paruoštos programos jiems 
pagelbėti. - Man atrodo, kad 
Laisves Administracija (Free- Riehanl Stengei

Ramonas, S. kūdavas, P. Orin- 

taitė, G. Tulauskaitė, V. Pros- 
čiūnaitė, P. Jurkus, L. Žitkevi
čius; profesoriai J. Eretas, A. Į

monasriVruša^ ig/Malina^i^^- J’ Brazaitis- J- bri
kas, A. Vaičiulaitis ir A. Didž- ™“’ A’ Salys’ J’ Girnius ir St 
petris. Tuometinis pirmininkas J1*: dr- A. Baltinis, dr. J. Pruns 

Baltimorės ateitininkai šen- J. Grušas paaiškino ir kodėl klS’ kun‘ V‘ Bagdanavičius,
J 'draugiai drauge su ateitininkais šis kolektyvas pasirinko Šatri-Ikun' A‘ GrauslYS, D. Augienė,

kyklos vedėjas mok. K. Pažemė a‘udtentais ėeStadienį, spalio 20 j jos vardą. "Pasirinkdami Satri-!^^“os'sfiMs8V \onXl 
d., turėjo bendrą susirinkimą, 1 jos kalno vardą, norėjome pa- ay7’. op ros «o»stes V. Jonus- 
kurį atsilankė svečiai iš Phila-1 brėžti savo tautiškumą ir iš kaitė’ J’ Augaitytė, Rr. Bičkienė 
...........  - ... - • jr daugelis kitų.

Atgavus Lietuvai Vilnių, Šat
rijos šaka ir ten buvo susikūru
si. Tremtyje, Vokietijoje, veik 
visur, kur veikė ateitininkai, bu 
vo įsisteigę ir šatrijiečių būre
liai. 1952 m. pradžioje Šatrija 
atgaivino savo veiklą Chicagoje,

Spalio mėn. 14 d. antrą kartą 
buvo šaukiamas šeštadienio mo 
kyklos mokinių tėvų visuotinis 
susirinkimas. Šį kartą susirinko 
jau apie pusę kviestų tėvų. Mo

1937 metais per Vilnių-Romą 
Liurdą jaunasis kunigas Vincen nas pranešė tėvams sunkią mo
tas grįžta Amerikon tęsti savo kylos būklę, susidariusią dėl mo 
darbą T. T. Marijonų kongrega- kytojų trūkumo. Tėvų komiteto 
cijoje, užimdamas įvairias pa- narys S. Balčiūnas iškėlė faktą, 
reigas, kol 1941 m. išvyksta Ka kad mokyklos krizę gilina ir vi

delphijos Bernardas Žukauskas antros pusės, ęsimbolinti savo 
ir Kazys škotas. Senas ateiti-į pastangas kilti nuo pilkos že- 

!’ ninkas B. Žukauskas labai gy-įmės plokštumos. Pats Šatrijos
nadon, kur Lavai universitete, suomenėje jaučiamas tam tik.; ir vadžiai papasakojo kaip] vardas amžinai Švyti padavimuo 
Quebecke gauna teologijos dak-, ras abejingumas mokyklos at- į a el ?un 21 urea'. a1^ °Y°, se’ ° e®en 08 apie Šatrijos ra- 
taro laipsnį. Vėliau dėstė Ma-S žvilgiu, taip pat ir pačių tėvų į}° “v° PrInelPas dar pnes ganas yra gyvastingos tautos 
rianapolyje. seminarijoje. nepakankamas dėmesys vaikų, 1 ara' me u . a"

1954 m kun. Andrinška vyks lituanistiniam švietimui. Labai '0- PraleSe"tas ypač ■srysk.no 
reikšmingą kalbą pasakė buvęs t0 mat° idealizmą
mokyklos vedėjas K. Dūlys. Jis' ‘r, velkIum’ .Įspūdinga buvo
pabrėžė, kad mokykla dar nie- klaUB,’’“' kalp. met0 ateitlnln 

kai slaptai, miške pasislėpę .žie
mos metu prie dešimties laips
nių šalčio stropiai studijavo Lie 
tuvos istoriją, ruošdamiesi bū
simos Lietuvos kultūriniam bei

dom Administnatiion) pasiūlyta senatoriaus Paul Douglas yra 
geriausia priemonė pagelbėti pavergtoms tautoms. Aš esu už 
tą programą”.

Iš laiško Richard Stengei,
Demokratų kandidato j U.S. Senatorius.

ta Racinan, kur vietos lietuvių 
parapija jam vadovaujant pasi
puošia ne tik nauja klebonija 
bet per tą trumpą laiką pavyks 
ta pagražinti patį bažnyčios pas 
tatą, iš vidaus ir iš lauko, tuo 
pačiu padidinant pačią bažny
čią ir padarant par. salę daug 
erdvesnę ir didesnę.

Šv. Kazimiero parapija šiuo

kad nėra buvus tokioj sunkioj 
būklėj, kaip šiemet. Ne finan- 
ęįniai sunkumai, ne patalpij ir 
ne mokinių trūkumas ją slegia.į
bet stoka žmonių, sutinkančių 
joje dirbti mokytojų darbą. Mo
kykla turės susiaurinti savo

visuomeniniam veikimui. Po 
šios nuoširdžios B. Žukausko kai

vaizduotės liudytojos”.
Pradžioje Šatrija tebuvo lite

ratų būrelis, vėliau buvo išplės
ta, įjungiant ir tuos, kurie reiš
kėsi literatūros moksle arba žur
nalistikoje. Dar vėliau pradėjo 
glausti ir kitų sričių meniniu-

PARADAS CHICAGOJE 
STEVENSONO GARBEI

HIGH QUALITY SUITING & COATING WOOLENS 
FOR W0MEN & MEN

Also Reams of Smart Dress-Weight Fabrics. Stop in soon and 
see about having woolens shipped overseas ii) time for Christ- 
mas Prices $2.50 per yard and up — 54’’ to 58” wide.

Demokrato prezidentinio kandi- 
kus, kaip dailininkus, muzikus, ^ato Adlai Stevensono garbei yra

,1 v • ruošiamas didelis paradas Chica-dainmmkus, teatralus bei meno goje lapkričio 3 d. % vaL p p >a. 
mylėtojus. t „ i radas prasidės nuo Miadison ir

Prieš 30 metų susikūrusi ne- Michigan gatvių ir eis iki Stadiu- 
didelė studentų -šatrijiečių gru- ^A^TžtiŽ^ gt? £

FINE WOOLEhfFABRICS
327 WEST JACKSON BOULEVARO 

\\ Aliash 2 - 00S(>
darba n vėliau <»1 „m ir vi«ni bos iškil° gyvos diskusijos ku- pelė niekad nebuvo gausi, bet duodamas per televizijos stotis.oarną, o venau gal net ir visai | ------ ----------------------- įngšu lietuvių kultūrai ga. Parade dalvauja visos gausios

Ii didžiuotis. Pavyzdžiu imkime Chieagos tautinės grupės.
talikų Yparapijų ir tai yra vie-' užsidaryti. Dabartiniu metu ple nose akt3rviai dalyvavo ne tik

• 1 * čiasi susirašinėiima- Q11 navertr i SendraUSlai- bet lr Studentai,nas didžiausių kun. Vincento ciasi susirasinejimao su paverg- i
Andriuškos nuopelnų. ^ja tėvyne, ir mes galime su-j Sendraugių pirmininkas V.

Jam švenčiart šią iškilmingą i silaukti baisaus teismo, jeigu Volertas pranešė, kad-Spalio 28 
sukaktį Šv. Kazimiero parapija mūsų vaikai nesugebės bent pa d. drauge su Baltimorės skau- 

kenčiamai parašyti laiško savie temis ruošiamas Kristaus Kara-

literatųros vakarus, kurių pra
dininke gali, sane laikyti Šatri-

Lietuvių grupes organizatorius 
ir vadovas yra Joseph M. Moze
ris, žinomas mūsų'“veikėjas, Dis-

ja. Kasmet po keletą tokių va- triet Savings and Loan Assn Se- 
karų būdavo ruošiama univer- kretorius, o jo padėjėju yra Al.

Kumskis, vienintelis lietuvis toan-linki daug ištvermės ir sveika
tos jo pasirinktoje tarnyboje 
Augščiausiam.

Jubiliato tėvai Aleksandras ir išeilaikytų tinkamoj augštumoj. j rapijos salėje įvyks agapė .Be 
Vincenta Andriuškai gyvena duk’ es4- dabartinė mūsų stu- to, susirinkimas pritarė valdy- 
Nanticoke mieste, Pennsylvani- i deotija ne tik diplomus ranka, tos sumanymui suruošti Balti 
joje, o antrasis jų sūnus, kun. be^ *r gyVid reiškiasi lietuviškoj
Jurgis Andriuška gyvena Scran visuomenėj bei kultūrinėj veik- 
ton mieste, taip įiat Pennsylva-; vicn ^k dė^°. kad Vokieti-
nijoje, kur jis yra Marywood J°JC’ stovyklose gyvendami, tu-j draugių valdybos narys S. Bal-' Šventes nradėio "ruošti kur sekantis pajsitarimas kviečiamas 
kolegijos profesorius ir. kartu re->*ome sava3 Hefuvtšlcas molcyk čiūnas. Virbelis 8 maža Lie3tuvos micste ^kmadienį, spalio 28 d. 12 vai
seselių kapelionas las- Tad busimiesiems studen- .norJ mazame Lietuvos mieste
seselių kapelionas. dabartie -itadienio mo f • A t f/ ly, tuo laužydama pradedant^ jsi

Iškilmingos sv. misios busi “ J* a -•— La^n«1J L°s Angeles, Callf. galėti gana žalingą inteligentų
atnašaujamos jubiliato 9:30 vai. yk 08 tun butl tuo> ku° buvj - daueiau ribotis nuo
ateinantį sekmadienį Šv. Kaži- stovyklų mokyklos dabarties - Inž. Jonas Pauperas atvy- * s ugi 

studentijai . ko iš Chicagos ir įsikūrė Santa o j •
Po gyvų diskusijų, susirinki-į Monica, Cal. Jisai gavo gerą Savo viduje nariams Šatrija 

mao nutarė rinkti naują tėvų ko darbą lėktuvų pramonėje.

siems. Kas nors turi būti daro-Tbus šventės minėjimas Po na-1 ^tete’ K&uno mięste ir priemies didatas šiuose rinkimuose Chica- 
rria, kad lituanistinis švietimas ! maldų ir bendros Komunijos pa- C1U°82 (specia)lal darbinin’ ęoje į Sanitary District Trustee.

kams). provincijoje. Tą papro- To parado reikalu J. M. Mozeris 
tį persiėmė irzliau jau visos
gimnazijos tokius vakarus ruoš- cijų atstovų pasitarimą. Prie ka- 

.. davo. Atskiru leidiniu šatrijie- rališkos vakarienės buvo aptarti
morėje vakarą drauge su Phila- čjaį jšlei(J Uteratūros almana. beturiu parade dalyvavimo reika- 
delphijos meninėmis jėgomis. i , 4<r>, | lai. Bet kadangi tai buvo darbo

Susirinkimui vadovavo šen- hą Granitą . Šatrija vėl bu- dįena ir daugelis dirba naktimis, 
0 1 vo pirmoji korporacija, kuri sa- tai ne visi galėjo atvykti. Todėl

miero bažnyčioje, Racine. Jubi- 
lėjaus banketas įvyksta 5 vai. 
vakare parapijos salėje.

S. Budry, į Suririntajteji, gyvai su _ „j,.

mą ir dėl to mažai kas atsisakė : ^Pk"='0'10 lr 11 d' lr la?kr!{l° 
kandidatuoti. Būklės opumą vy- *7.,lr 78 4 ParaP'joa aaleje bus 
kušiai formulavo gausta ir rū- Pautiemaus paroda, kurią
pestingai šeštadienio mokykit ™0Bla D",,W M“’ kl“bas' 

__ _________ _____ Parodos reikalais rūpinasi daili-

Grand Rapids, Mich
Vedybų sukaktis

sudarydavo patogią atmosferą 
ir tinkamas sąlygas sužadinti 
didesnį grožio pamėgimą ir es
tetinių vertybių gilesnį pažini-

STOP IN AND SEE THE NEW 1957 ELECTRO LUX 
VACLUM. CLEANEBS, / ■. ' ' •

complete with attachments ait a very reasonable rate. Also we 
repair all msdels of Electro Lux guaranteed work. —

ROBERT “PAT” CULIUN
11287 Avenue Bayport — 1—9584

SKAUDA GALVĄ?

Laidotuvių direktorius Stasys 
Barto (Bartuškevičius) ir jo 
žmona Elena spalio 27 d. mini 
50 m. vedybų sukaktį. Prel. 
Juozas A. Lipkus jų intencija 
atnašaus šv. mišias 10 vai. ry
to. Jubiliatų pagerbimas bus

lio 14 dieną parapijos salės pa
talpose įvykusiame susirinkime 
būvo atgaivinta Ateitininkų Stu 

Kudirka, pareikšdamas, kad j deRtų An?oleg kuopa
kiekvienas atsisakymas kandi- — Inž. B. Budginas Santa i rinktą valdybą Sudaro: Dalilė 
datuoti į tėvų komitetą esąs dar Monica, Calif. pirko gražius na- Valančiūtė, Žibutė Balsytė ir 
vienas žemės grumstelis ant bū mus. į kuriuos jau persikėlė gy-! Antanas Polikaitis.

dieną toje pačioje vietoje, Syre- 
na Cafe, 4270 Archer Avenue.

Visų lietuviškų susibūrimų, cho
rų, ansamblių ir organizacijų at
stovai, nors dėl techniškų kliū
čių ir nėra gavę pakvietimų, ma
loniai yra kviečiami atvykti šin 
pasitariman ir dalyvauti skait
lingai parade. Suprantama, bal
savimo dieną kiekvienas balsuos 
až sau patinkamą kandidatą, 
bet riešai turime parodyti, jog 
lietuviai Chicagoje yra didele jė
ga ir su jais reikia skaitytis, (v) 

(Skelb.)

Chiropraktika suteikia efektivų paleng
vinimą įvairiausių rūšių galvos skaudėji
mams —■ įskaitant ir migrenos agoniją.

Kreites į jūsų vietinį chiropraktą ir 
rašykite šiandien dėl pilnesnių informa
cijų apie. galvos skaudėjimus, jų priežas
tis ir kaip nuo jų apsisaugoti bei gauti 
pagalbą. Taip pat prašykite nemokamos 
literatūros apie kitas ligas.

Spears Chiropractic Hospital
Dept. K-106 Demver 20, Colorado

lankančios šeimos tėvas Juozas ninkas Antanas Rūkštelė.
d

Atsiliankykite . • . . Dalyvaukite ....

simo mokyklos kapo. venti. Br._ -Budginas yra Ameri- ]
Tėvų komitetą pasisekė leng- kos Lietuvių Inžinierių ir Archi 

sūnaus Bernard Barto namuose, j Vai sudaryti. Naujai išrinktasis tektų sąjungos Los Angeles sky 
Elena Barto yra gimusi Ame- komitetas taip pasiskirstė pa- riaus pirmininkas ir gyvai do- 

riko-je, o Stasys — Lietuvaje. reįgornis: pirmininlcas J. Buivys, misi visais kolonijos reikalais 
Vedė 1906 m .spalio 29 d. Džiau- į narįai m. Svotelienė ir B. Zei- — Inž. Julius ir Jūratė Jode- 

giasi išauginę gražią šeimą — kus. Senąjį tėvų komitetą suda- iiai susilaukė sūnaus. Taip pat 
tris dukteris ir du sūnus — Ele-, r£ Noreikienė, S. Balčiūnas garnys aplankė ir K. Galiūnus, 
ną, Marianne, Rosemarie ir Ber įr y. Vaškys. kurie dabar gyvena Camarillo,
nard. Antrasis sūnus Lt. A. j__----------------------------------- Calif., atnešdamas sūnų.

— Lietuvos Vyčių vakaras. 

Lapkričio 4 d. Los Angeles Vy
čių kuopa parapijos salėje ruo
šia vakarą su puikia ir įdomia 
programa. Bus duodami užkan
džiai, veiks baras, gros geras 
orkestras. Visi kviečiami daly
vauti. Pradžia 3:30 vai. p.p. 
Plačiau apie tai sužinosite, skai

Barto žuvo 1944 m. karo lauke. Ainstin’ac T Jo vardu pavadintas vietinis] AUStlIl as ClCtUViainS 

Lietuvių Katalikų Veteranų pos
tas. Jubiliatai yra uolūs para
pijos rėmėjai. Sūnus Bernard 
kartu su tėvu veda laidotuvių

tydami pridedamą specialų lape- 
Susibūrė ateitininkai. Spa- lį.

įstaigą. Jis yra miesto 1 Wardo 
\ komisijonicrius.

Pasikeitė valdyba 

Spalio 9 d. vietinis Lietuvių
Katalikų Veteranų postas turė
jo metinį susirinkimą. Buvusios 
komandierėa Albinos Kamsickai 
tėš vietoj dabar bus Bob Kon- 
dracki.

Kat. veteranų vienetas spalio

Išrinkite RICHARD STENGEL 

U. S. Senatorium!

Jisai yra už jus!

(Sk.)

Rašo advokatas Charles G. 
Tisckos, gyv. Springfielde, III. i

“Man teko turėti pasikalbėji
mą su Demokratų Kandidatu Ri
chard B. Auriin’u. šio pasikalbė
jimo metu buvau iškėlęs Lietu
vos laisvinimo kalusimą. Jisai 
aiškiai pasisakė, kad jis pilnai 
supranta ir pritaria Lietuvos lais-1 
vinimo reikalui. Jis pažadėjo, jei 
bus išrinktas Illinois Gubernato 
rium, kad pas j bus visada durys 
atviros Lietuviams, besikreipian
tiems aavo tautos reikalais.

Mes lietuviai turime būti jnnr 
dėkingi už tokį gražų pasižadė-i 
jimą — remti visur mūsų ir mū- j 
šų Tautos reikalus ir išreikšt 
mūsų džiaugsma bei dėkingumą ■ 
balsuojant už jį š. m. lapkričio 
mėn. 6 d. rinkimų metu.

Charles (». Tisckos 

(Skelb.) I

BE

Visi lietuviai Chicagoje ir apylinkėje 
siunčia kalėdinius siuntus per didžiausiu 
U.S.A. Firmę

J. KAMIENSKI
JANięUE TRADING CO.

2551 W. 63rd SL, Chisago 29, IIL, HE 4- 2380 
2314 W. Chicago Ava., Chicago 22, III., BR 8-6780
(staiga atdara: kasdien nuo 12 vai. popiet Iki 8 vai. vak.

Lietuvių Masiniame Susirinkime!
Sekmadienį, spalių mėn. 28-tą dienę - 3:00 valandą po pietų

DARIAUS-GIRĖNO SALĖJE
4416 South Western Avenue

IŠKLAUSYKIT KALBAS AKTUALIAIS KLAUSIMAIS

WILLIAM G. STRATTON
ILLINOIS VALSTYBES GUBERNATORIUS

ANTANAS A. OLIS
PREZIDENTAS METROPOLITAN SANITARY DISTRICT 

0F GREATER CHICAGO

ĮDOMI MENINE PROGRAMA
Kviečia ILLINOIS LIETUVIAI REPUBLIKONAI
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VENGRIJA IR KREMLIUS
Apie didžiuosius Vengrijos /vykius ir Kremliaus politiką 

labai gerą vedamąjį straipsnį davė “The Chicago Daily Sun- 
Times”. Matyt, kad vedamojo autorius labai gerai orientuojasi, 
kas dabar vyksta Vengrijoje ir žino Kremliaus kėslus. Savo 
straipsnio pradžioje šis dienraštis teisingai pastebi, kad nuo ne
atmenamų laikų kelias į laisvę yra kraujuotas. Tuo keliu šiuo 
metu eina Vengrija. Sovietų tankai galį laikinai numalšinti 
Vengrijos sukilėlius, bet jie nenumalšins vengrų laisvės troš
kimo.

Kova dėl laisvės yra užkrečianti. Ji yra tokia, nepaisant, ar 
kovojama prieš Vakarų kolonializmą, ar prieš sovietų vergi
ją ir jų imeprializmą. Prieš tris metus tokia kova kilo Rytų 
Vokietijoj, praėjusį liepos mėnesį Poznanėje, dabar Budapešte. 
Kremliaus budeliai vedė tokią politiką ir tikėjosi komunizmą iš
kelti tokion augštumon, lyg kokią religiją, kad žmonės net ir 
mirtų už jį. Bet įvykiai Rytų Vokietijoje, Poznanėje ir Buda
pešte tą jų tikėjimą susilpnins. “Teisybė yra ta”, sako ‘Sun-Ti- 
mes’, "kad žmonės noriau miršta ui laisvę nuo komunizmo dėl 
to, kad laisvė, pagrįsta žmogaus garbe, tikrai turi religinę kon
cepciją”.

šiame dienraštyje teisingai pabrėžiamas ir tas faktas, kad 
kilę satelituose neramumai Maskvai užduoda didelį rūpestį ne 
vien tik ryšium su Rytų Europos pavergtomis tautomis. Tie 
įvykiai už geležinės uždangos atkreipia viso nekomunistinio pa
saulio dėmesį, koks žiaurus ir negailestingas yra sovietinis im
perializmas. , ,

Nė viena tauta, kuri nėra sovietų kontrolėje, negalėtų nė 
svajoti apie sąjungą su Rusija, jei tikrai nusimanytų, kad tai 
reikštų pavergimą, iš kurio nebūtų kitokio išėjimo, kaip tik per 
žmonių gyvybių auką. Egipto prezidentas Nasser ypatingai tu
rėtų būti atsargus, pašlydamas sovietų pusėn. Jisai turėtų tu
rėti galvoje tą faktą, kad tautos, atsiradusios tragiškoje būk
lėje, patekdamos sovietinėn orbiton, to nepadarė savo laisva 
valia. Jos ten buvo įtrauktos melais, išdavystėmis ir brutalia 
jėga. Tokiu būdu patekusios į bolševikų vergiją tautos yra ver
tos simpatijos ir pagalbos. Tačiau, jei kurios tautos pačios savo 
valia ir žinodamos bolševizmo kėslus puola į jo glėbį, tokios sim
patijos neužsitarnauja. • '

Kai Kremliaus budeliai nudouda esą kolonializmo priešai, 
jie pikčiausiai veidmainiauja. Rusiškosios rūšies imperializmas 
yra šimtą kartų blogesnis ir žiauresnis už Vakarų kolonializmą. 
Laimei Vakarų kolonializmo dienos yra suskaitytos. Mažiau 
yra vilčių laukti, kad su pastaraisiais įvykiais Lenkijoje ir Veng
rijoje baigsis komunistinis imperializmas. Anot “Sun-Times”, 
tai nėra dar ir pradžios pabaiga, bet tikrai gali būti pradžia.

Praplečiant “Sun-Times” pasakytas mintis, reikia pridėti 
dar ir tai, kad dabartiniai įvykiai Lenkijoj, Vengrijoj ir apskri
tai už geležinės uždangos turi būti labai rimtu įspėjimu visoms 
taip vad. neutralioms valstybėms. Jos turėtų tikrai neišmintin
go ir pavojingo neutralumo išsižadėti ir jungtis drąsiai ir atvi
rai prie Vakarų pasaulio, kad bendromis jėgomis kovotų prieš 
kruvinąjį komunizmą, tautų ir žmonių pavergėją ir išnaudotoją.

Tai turėtų atidaryti akis ir amerikiečių, taip vadinamų ko
munistų bendrakeleivių, kurie norėtų, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės, nieko nepaisydamos, daug ko savo išsižadėdamos, vi
su kuo artintųsi prie Sovietų Sąjungos. Tai turėtų būti pamoka 
ir tokiam p. Stevensonui, kuris vis dar nenustoja agitavęs, kad 
JAV mažintų savo ginkluotąsias jėgas, silpnindamos savo sau
gumą. Šiomis dienomis reikia pasukti į dar stipriesnio apsigink
lavimo ir gynybai ^J&shMbšimo kelią.

ss

PASITARIMAI DEL SUEZO

Ruožo kanalo naudotojų organizcijos pirm. danas Bartais kontaruoja 
su valstybės sekr. Dulles Wf»hingtone. (ĮN’S)

šalį. šie paskutinieji mums yra 
ir artimiausi ir aktualiausi. Jie 
yra iš. mūsų, tad kiekvieną mū
sų —nuo mokslininko lig be
raščio- ir nuo hierarcho lig eili
nio pasauliečio kataliko — jie 
moko atsargumo ir išminties, 
kad Kristaus mintį ir valią rei
kia gerai pažinti, suprasti ir su 
pagarbą bei nuolankumu sekti. 
Kiek mes kiekvienas atskirai 
paimti ar mūsų sanbūriai esame 
mažai reikšmingi, tiek mūsų at
sargumas ir kuklumas turi bū
ti dideli. Neatsargiam ir nenuo
lankaus proto katalikui sueiti 
į konfliktą su Kristum pavojus 
yra nemažesnis, kaip ir nekata- 
li'kui. Tokių faktų buvo daug ir 
praeityje ir mūsų dienomis. Ko
kios liūdnos pamokos mūsų lai
ko katalikams yra pav. tokie 
sąjūdžiai, kaip Prancūzijoje Ac-

tion Francaise, ar Belgijos vad. 
Reksistai. Kaip triukšmingai jie 
buvo pradėti, kaip liūdnai bai
gė. Kiek gerų, įdomių ir aukštų 
katalikų jie sukompromitavo ir 
net pražudė. Blogos valios ten 
nebuvo, bet buvo nenusimany- 
mo, neatsargumo, netikslumo 
per kuriuos buvo užgauta ne vie 
no nenuolankaus asmenų ambi
cija ir galutinos pasėkos buvo 
labai liūdnos.

Savos Karalystės Karalius y- 
ra Kristus; mes esame tik pa
valdiniai. Kristaus mistinio kū
no nariai. Kristus mus valdo ir 
moko per Bažnyčią, o mūsų min 
tys ir mokslas toj srity yra tiek 
teisingi, kiek derinasi su Baž
nyčios ir Kristaus mokslu. Tik 
tas kelias veda. žmogų į viešpa- 

itavimą. Kas tame kely neįtelpa, 
eina šalia kelio.

DEMOKRATŲ IR RESPUBLIKONŲ 
EKONOMINES PROGRAMOS

DR. J. BUDZEIKA

’ J. J’ jA ' 1 r

Kas Karalius: Kristus ar mesr
t VYSK. V. BRIZGYS

Kai buvo sprendžiamas Kris
taus gyvybės ar mirties klausi
mas, Kristus buvo paklaustas, 
ar jis tikrai save laiko karalium. 
Kristus Pilotui atsakė: “Tu pats 
sakai, aš esu Karalius” (Jon. 
18, 37).

Kristaus karališkumas visam 
pasauliui ir protingoms būtims 
yra toks visuotinis ir be išim
ties, kad angelai nenorėjo su tuo 
sutikti ir iš čia angelų nuodė
mės istorija.

Ir apimties ir tvirtumo atžvil
giu Kristaus karališkumas yra 
toks visuotinis, kad jis nedaro 
niekam išimties — nei didingam 
Luciferiui, nei menkam žmogui. 
Jis nepripažįsta jokių nei ange
lo nei žmogaus sofistinių išsi
sukinėjimų, jokių rizikos bandy
mų. Kas ne su Kristum, tas 
prieš Kristų; kas nėra visuoti
nai solidarus Kristaus Karalys
tės narys, tas yra šalis tos Ka
ralystės ir prieš ją.

Dėl žmogaus prigimties men
kumo Dievas žmogui parodė ir 
rodo daugiau atlaidumo negu 
angelui. Ne ta tačiau prasme, 
kad klystį/i žmogus ir klaidoje 
pasilikdamas galėtų tartis esąs 
su Kristum. Ne, žmogui tik leis-

Įvykdymas svarbu! Ne pažadai! 

Išrinkite vyrą, kuris darbuosis 

dėl jūsų!

Balsuokit už RICHARD STEN

GEI. j U. 8. Senatorius

(8k.)

pilnos ekonominės laisvės 
soms visuomenės grupėms, 
kią laisvę gali užtikrinti ne 
kraštutinio liberalizmo santvar
ka, bet ribotas valstybės įsikiši
mas į ekonominių reikalų tvar
kymą. šios naujos ekonominės 
filosofijos reikalavo plataus so
cialinio draudimo, nedarbo drau 
dimo, minimum atlyginimo įsta
tymo, stiprių darbo unijų, stip
rios valstybės akcijos prieš mo
nopolius ir stambų biznį ir ki
tų reformų.

(Nukelta į 5 pusi.)

štai naujas modelis 1957 metų Country Sedan, kuris 
yra vienas iš penkių station wa«m modelių., šis Country 

būti še^ie.ns ar devyniems asmenims. Aplanky
kite Ford pardavėją ir pamatykite Ford modelius 1957
metams. > (Skelb.)

VOTE 0 DEMOCRATIC ELECTION DAY, TUESDAY, NOVEMBER 6, (956 
Eled ... Einerienced Leadership For Ali The People

fxl ADLAI STEVENSON RICHARD STENGEI, 
for fop

President | U. S, Senato r
Lietuvių 

kviečia visus 
pagerbime Al. 
nitary District

Demokratų Lyga 
lietuvius dalyvauti 
G. Kumskio į Sa- 
Trustees ir visų

kitų demokratų kandidatų.

MASS MITINGAS 
PROGRAMA

SU

Sekmadienį, lapkr. 4 d. 2 vai. po
piet Dariaus - Girėno svetainėje, 
4416 So. Westem Avė. Įžanga vel
tui — 200 dovanų — vaišės — 
muzik. programa — susipažinkite 
su kandidatais ir jų kampanijos 
klausimais. Matysite gražią filmą.

Dalyvauja — Mayor RICHARD 
J. DALEY, RICHARD STENGEL 
į U.S. Senator, RICHARD AUSTIN 
į Governor, JOHN GUTKNECHT i 
State Attorney.

Elect pAperienred, Capable and 

TriLstworthy Of t iriais
VOTE fx| DEMOCRATIC - EDECTION 

1)AY, Tl’ES.,' NOV. « i #50

RICH ARD B. AUSTIN 
for

Governop

JOHN GI JTKNECHT 
for

State’s Attorney

Demokratų ir respublikonų 
ekonominės programos yra skir 
tingos, bet jose yra daugiau pa
našumu negu skirtumų. Jos abi
dvi atstovauja vidurio kelio filo
sofiją, jos remia kapitalistinę 
santvarką ir yra priešingos 
kraštutinumams — dešiniajam 
ar kairiajam. Tačiau abi par
tija skiriasi, kas liečia tų bend
rų principų praktiško įgyvendi
nimo. metodus, laiką ir intensy
vumą.

Respublikonų ekonominės 
filosofijos pasikeitimai

cialinėms reformoms, ir jie ko
vojo prieš darbo unijas. Jie bu
vo kraštutinės laisvės šalinin
kai. Jie reikalavo, kad kapita
listai turi turėti pilną laisvę ir 
valstybė neturi teisės kištis į 
ekonominių reikalų tvarkymą. 
Jie galvojo,-kad darbdaviai ge
riausiai gali nuspręsti, kas yra 
naudinga darbininkams, ir todėl 
darbininkams nereikia organi
zuotis į darbo unijas.

Paskutiniųjų dviejų dešimt
mečių bėgyje įvyko daug pasi
keitimų respublikonų partijos 
galvojime. Jauni žmonės, kurie

19 amžiuje ir 20 amžiaus pra- {stojo į respublikonų partijos ei- 
džioje respublikonų partija bu-1 les, augo naujų idėjų ir filoso- 

ta ir paklydusiam sugrįžti, o siejama su turtingųjų žmo-I fijų įtakoje. Tos naujos idėjos
----- . • . , »— iniii inforoaaie t„^ skelbė, kad ekonominė laisvė

gali būti kitaip suprantama, ne
gu 19 amžiuje. Jos reikalavo

angelui tai nebuvo leista. “Atei 
kitę pas mane visi... Tau atlei
džiamos tavo nuodėmės... Ne 
sveikieji reikalingi gydytojo, o 
ligoniai...”. Tie Visi žodžiai skir
tį ne angelams, tik žmonėms. 
Ir tai visokiems žmonėms: ne 
tik visokių rasių, tautų žmo
nėms, bet ir nusidėjusiai Mag
dalenai, ir prie kryžiaus prikal
tam piktadariui, ir krikščionių 
persekiotojui Sauliui. Kas visus 
pavyzdžius beišskaičiuos. Nega
li būti žmogaus taip toli pakly
dusio nuo Kristaus, kuriam ne
būtų kelio atgal.

Visi tačiau — ir su Kristum 
esantieji ir šalia jo ar prieš jį 
veikią, dažnai turime prisimin
ti angelui ir žmogui skirtą pri
minimą: “Kas krinta ant to ak
mens, tas suduš; ir ant ko jis 
krinta, tą sutriuškins” < (Mat. 
21, 44). Kristus tai pasakė ne 
keršto prasme. Tai yra tik fak
to konstatavimas, nusakąs, 
koks yra santykis tarp Dievo 
įstatymo ir kokių nors priešta
ravimų tam įstatymui. Priešta
ravimas ar nesiderinimas gali 
būti iš blogos ar geros valios — 
pasėkos vistiek visada bus tos 
pačios. Ir kiek daug į tą akme
nį jau sudužo: nenuolankių an
gelų ambicija, pirmųjų tėvų auk 
so svajonės, stabmeldžių impe
rijos ir karalystės, paklydusių 
krikščionių anlik.ikJčionliki re
žimai, klaidingos filosofijos, su- 
klpdusių katalikų nukrypimai į

Jnių interesais. Tuo metu respu 
bliko.nai atstovavo kapitalistų 
interesus. Jie buvo priešingi so-

For President 
of the United States

Txl ADLAI E. STEVENSON 
For Vice President 
of the United statės

1x1 ESTES KEFAUVER
For United States Senator

fxl RICHARD STENGEL 
For Governor

fx| RICHARD B. AUSTIN 
For I.ieutenant Governor

fxl ROSCOE BONJEAN 
For Secretary of State

fxl DAVID F. .MAIJJ7IT
For Auditor of Public Acc.

[xl MICHAEL J. HOVVLFTT 
For State Treaaurer

fxl AKTHUR r. HELLYER 
For Attorney General

[xl JAMES L. O’KEEFE
For Clark of the Supremė 
Court

fxl JAMES P. ALEXANDER 
For Trustee of the Metrop.

Sanit. Dlst. of Greater Chicago 
fxl JAMES J. RYAN 
[xl KENNETH E. CAMPBELL 
[xl S1DNEY D. DEUTSCH

(To Fili Vacancy) 
fxl ALEXANDER KUMSKIS

For Clerk of the Appel. Ct. 
(First Appelate Ct. Dlst.)

fxl LESIJE V. BECK 
For County Cleck 
(To Fili Vacancy)1x1 EDWARD J. B AR It EIT 
For State’s Attorney

1x1 JOHN GLTKNECHT 
For Recorder of Deeda

Ixl JOSEPH F. ROPA
For Clerk of the Super. Ct.

1x1 FRANCIS S. LORENZ
For Clerk of the Circuit Ct.

[x] RICHARD B. AUSTIN 

į Governor
DĖMESIO VISIEMS!

Pasiklausykite radijo kalbos, ,sekmad., spalio 28-tą 
d., 9 vai. ryto iš stoties W0PA (S. Barčus). Kalbės Al. 
G. Kumskis ir Edwin Sweeny į State Senator. Pirmadie
nį, spalio 29-tą d., 9 vai. ryto iš WGES stoties kalbės 
Darnia Karam, Moterų skyriaus sekretorė ir Efrozina 
Mikužis, pirm.

DĖMESIO LIETUVIAMS!
Kviečiame dalyvauti Stevenson, kandidato j prezi

dentus, parade, kuris įvyks, šeštad., lapkr. 3 d. nuo 5 
vai. vak. iki 9 vai. vak. Pamatysite gražų lietuvišką 
"flotą” su lietuviškais šokėjais, dainininkais ir studen
tų grupe. Matysite Hollywood ir televizijos žvaigždes. 
Visi būkite. Paradas prasidės nuo Madison ir Michigan 
Avenue.

Kviečia Amerikos Lietuvių Komitetas dėl Steven- 
sono į prezidentus. Juozas Mozeris, pirmininkas.

fxl BENEDICT GARMISA 
For Coroner

1x1 Dr. ILu-olil P. SULLIVAN 
For Judge of the Circ. Ct. 
(To Fili Vacancy)

1x1 JACOB M. BRAI DĖ
For Judge of the Super. Ct.

(ToxFill Vacancy)
1x1 JOSEPH A POPE
fxl HENRY W. DIERINGER

For Associate Judge of the 
Munlclpal Ct. of Chicago

171 \YHJ.IAM V. DALY 
1x1 DANIEL J.McNAIMARA, Jr. 
|x| JOSEPH H. MacGARRY 
fxl IVAI.TER J. KOIVALSKI 
(xl JOSEPH F. GUARY 
|xl JOSEPH A. POlVER 
1x1 WILLIAM M. BAKTH 
|xl KMMETT HARRINGTON 
1x1 CECIL CORBETT SMITH 
|xl KATHERINE NOHEI/TY 
1x1 HENRY C. FERGUSON 
1x1 DAVID LEFKOVITS

ELĖ MAZALAITĖ

PJŪTIES METAS
ROMANAS

Kai klausaisi, tai atrodo, jog kalbi apie tikrą 
karą — kad kovoji su kuo nors esančiu ir gyvu. At
rodo, kad pats tiki į Dievą?“ — Ji susijuokė, kaip juo
kinga, ką ji susakė! — „Kas kariauja su negyvėliu?“
— sako jis karštai. — „Ir jeigu, kas buvo sakęs, kad
— Dievas mirė — tas tvirtino, jog Jis buvo, o jeigu 
vadina Jį Dievu — žino, kad Jis nemiršta. Žinoma, aš 
tikiu į Dievą.“ — „Ir į Kristų?“ — sušuko ji, — „juk 
partija se/\i išaiškino, kad Jo nebuvo! Ir tai tiki?“
— „Tikiu,“ — sako jis paprastai, ir ji užpyksta: „Kaip 
galima būti tokiam prietaringam — tai juokdarys, 
kalba, lyg jis pats būtų buvęs prie kryžiavimo!“—~ 
„Aš nebūčiau kryžiavęs Jo, bet su prisikėlusiu Juo 
kovoju,“ — jai buvo nejauku matyti jį tokį rimtą, tai 
darėsi nuobodu, visas vakaro malonumas dingo, ji ne
galėjo to ilgiau leisti. Ji lanksmai sušuko: — „Religi
ja tautų opiumas! aš žinau, kad tyčia taip pasakojai, 
kad mane prajuokintum. Sėskim, aš pavargau!“

Jie abudu atsiminė.
Jis pasakė dabar: ,

— Kas patikės tau, jeigu pasakosi kas buvo
pliaukšta prieš kiek metų ? Du įsigėrę žmonės, du vie
ni, be liudininkų — tu juokinga.

— Man tikėjo, — sako Olga išdidžiai, — tu ne
manyk, kad tiktai tu ką nors reiškei C. K.!

—- Avinai, — tarė jis ir vėl nusisuko, ir tuomet 
ji pasakė negarsiai:

— Aš nunešiau tavo knygą. Rankraštį. Visą die
ną ten buvo skaityta.

Jis atsisuko — jie stovėjo veidas į veidą ir ji ma
tė, kad buvo pataikius: jis buvo baltas ir taip pagau
tas, kaip niekuomet neregėjo. Ir jis matė, kaip kilno
josi jos šnervės^—su begaline neapykanta ir galybe ji 
tarė:

— Draugas Gustas gaus tavo vietą. Bet tiktai aš
— aš buvau svarbiausias asmuo!

Ji matė, kad jis atsigavo ir šyptelėjo:
— Tu pražudei progą, kad tau pastatytų pamink

lą: juk tu perspėja! mane, tu vistiek pasilikai mano
— aš pasinaudosiu tavo gera širdimi ir negrįšiu į Kau
ną. Matai ? Bobos pražudo reikalą.

Ji pasižiūrėjo ir neatkirto, jos akyse nusišvietė 
smalsumas: ji dar norėjo kažinką išsiduoti, jai baisiai 
rūpėjo, jis matė, bet ji sustojo laiku. Tegu ji pasilai
ko savo naujieną!

Jis pagaliau buvo laisvas nuo paskutinio akmens. 
Jam nebeliko nė paprasčiausios pareigos pasirūpinti, 
kad ji gautų valgyti ar pailsėti. Jis uždarė duris tarp 
jos ir jų dviejų su motina.

Jis prisiartino prie lovos. Buvo keista, kad ji gu
lėjo nė trupučiuką nepasijudinusi per tokią bjaurią 
kalbą — juk ji girdėjo pro atviras duris? — Jis atsi
sėdo vėl ant lovos krašto, bet buvo liūdna, kad ji ne
žiūrėjo, ir jeigu šitaip jis matys ją — jo ilgesys iš
vysti jos žvilgsnį užkankins jį. Jis padėjo lempą ant 
stalelio ir pats atsisėdo toje kėdėje, prie jos galvų 
galo. Jis pasviro į pagalvę, kad jaustų jos plaukus, 
jau išretėjusius nuo senimo ir rūpesčių, ir žilus, jis 
paglostė juos savo smakru — paskui paėmė vieną jos 
ranką ir padėjo sau po žandu — taip jis prigludo ant 
tos pačios pagalvės. Ji leido imti ranką, tokią šaltą, 
kad kili gailestį: jis papūtė į jos pirštus. Jis stebėjo

si, kad žmonės bijosi nfegyvo kūno — jis negalėjo 
jausti kitaip, tik, kad ji tebebuvo ji, mama — tai juk 
nieko, kad ji yra sustingusi — laikinai. — „Kūno iš 
mirusių atsikėlimą“ — sumurmėjo jis, — juk tu pati 
kelsies tada? Taip, kaip dabar esi, ir tavo rankos 
kvepės sodyba ir darbais — ir tu stovėsi mano pu
sėje, Aname Teisme, kurio bijosi ir teisėjai. Tu būsi 
su manim. . i

Jis nebuvo užmigęs, net užsnūdęs, naktis buvo 
pertrumpa — jis neužmiršo, kas rytmetį dėsis, kas 
turi, kas įvyksta su visais, kurie mirė. Baisiai trumpa 
naktis buvo — nes dabar susirinko kiekvienas atodū
sis, kokiu jis gyveno Rusijos naktimis ir fronte — jis 
tesikreipė tada į tą pačią pusę: mama ir namai, jie 
buvo tas pat. Jis atsiminė viską. Ir kaip tiktai šitaip 
buvo gera, kada gi ji būtų leidusi jam kalbėti viską 
tą? Kada jo puikybė būtų atidariusi jo burną, kad pa
sakytų? Dabar nereikėjo judinti nė lūpų, jie buvo 
šalia vienas kito, ir ji girdėjo ką tik jis galvojo.

Kad tiktai nesibaigtų naktis: ji turėjo dar tiek 
daug klausytis jame — nuo pat to laiko, kaip tiktai 
jis atsimena ką nors. Juk tai ją atsimena ir save — 
niekas kitas jam nerūpėjo. Iki priėjo klausimai apie 
Dievą. Bet jis nenori to dabar: yra amžinybė tiems 
svarstymams, dantų gręžimui ir tamsybėms jis te
atsimena šviesą, kuri ėjo iš jos. Ji turi spėti pamatyti, 
kiek jis buvo galvojęs, kai ji manėsi esanti jo pamirš
ta, kad tiktai ji spėtų, kad nesibaigtų naktis.

Bet naktis pasibaigė, rytmetys atėjo, išsiplėtė, 
žmonės jau seniai vaikštinėjo, į jo duris beldėsi — jis 
atkėlė galvą nuo pagalvės, o motina ten pasiliko.

> Tai buvo Olga, nesiprausus ir aptemus — jis ne
klausė, kur ji buvo iškiūtėjus naktį, jis net nesibarė, 
kad ji veržėsi čia. Bet dabar ji nėjo vidun — ji ne
siartino nė prie pačių durų — ji buvo pasiš'aušusi ir 
atrodė nerami— ji pasakė:

(Bw daugiau)
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PAJIEŠKOJIMAI .

Jieškomi JONAS. JENČAUSKAS, 
gimęs Andrijavo vals., Pažvelgiu 
kaihie. Į šį kraštų atvykęs prieš ke
lis metus. 2) JURGIS ŠATEIK1S 
ir KAZYS ŠATELK1S, broliui, gi
mę Jankaičių kiu., Rietavo vals. Į 
Amerikų atvykę prieš I-jį Pasaulinį 
Karų. Gyv. Chicagoje. Jų jieško gi
mines iš Sibiro, Atsiliepti arba apie 
juos pranešti šiuo adresu — Juozaš 
Kazragys, 3716 Pulaski St., Indiana 
Harbor, Indiana.

1) Stasys Bartkus, s. Stasio, gy
venus Sibire, jieško: Peter Linge, s. 
Tamošiaus, gyvenęs Newurk, N. J. 
WilHam Kadis, gyvenęs Hartford, 
Conn., Stanley Bartkaus, s. Motie
jaus, gyv. Chicagoje. 2) Paulina 
Gadaitė, d. Vinco, gyv. Sibire, jieš
ko Viktoro Petrikio. .1) Elena Vens- 
lauskienė, gyvenanti Lietuvoj jieško 
Viktoro ir Telesforo Rašinių. Prašo
me atsiliepti arba apie juos pranešti 
šiuo adresu: Mrs. B. Jacobs, 4003 
Archer Avė., Chicago 32, III. Tel. 
LAfayette 3-3107.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS

jieško
gini.

anks-

Ona Juzaitikė-Bukauskienė 
savo brolio Vlado Juzaičio, 
Žvingių mieste, Tauragės aps., 
čiau gyv. Christofal.

Žymančius jieško savo brolių Jo
no ir Juozo Žymančių (jų tėvas Jo
nas), prieš du metus gyvenusių Chi- 
cagojo.

Javyga Einikaitė-Baužienė jieško 
Povilo Danisausko, gyvenusio Sprcn- 
gval.

Visi jieškomieji ar apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepti adresu
Mrs. Sofija Kraujalis, 2715 W. 43 
St., Chicago, III. Phone LA 3-9751.

Jieškomi — 1) Petras Simanaus- 
kas, kilęs iš Maišelių k., Vilkaviš
kio apskr., (Buvęs karininkas.) Jieš
ko Bronė Adomaitytė-Mikėnienė, gy
venanti Kaune. 2) Stasys Balašaitis, 
iš Tauragės apskr., Balnių km. Din
gęs per karų. Jieško žmona Albina, 
gyv. Kaune. 3) Taipgi jieškomas jo 
brolis Vytas Balašaitis. Atsiliepti 
šiuo adresu: Ona flidžbalv, 914 N. 
14th Avė., Melrose Park, UI.

PROGOS — OPPORTUN1TIES

Alt ESATE PAJftGCS VERSTIS
*250,000 METINES APYVARTOS 

IIIZMI
Super Market daug metų toje pa

čioje pietų vakarų miesto dalyje. 
Pradekite Šiandien su *15,000, pa
skambinę

REpub’.ic 7-6232

MARUUETTE PARKE 2447 West 
69 st. parduodamas

RESTORANAS-VALGYKLA
Gausi klijentūra. Teirautis vietoje 
arba telef. GRovehlll 6-9504J

MISCELLANLOLS 

Įvairūs Dalykai

REAL ĖST ATE REAL ESTATE

LIET. AGENTŪRA

Jieškomi: Kazimieras Nausėdas, 
Kazimiero s., Antanas Katauskas, 
Zozų Katauskaitė. Jieško Ona Baub- 
laitė Jucikaitienė, d. Juozo iš Vai
nutą vals., Girininkų k. Rašyti — 
Tvaskučių k., Švėkšnos paštas, Prie
kulės raj., Lithuania.

Jieškomas Stasys Buchaveckas. 
Jieško duktė iš Sibiro. Kreiptis —
Kazys Danta, R.D. 2, Box 311, 
Boyertown, Pa.

Jieškomi: 1) Stasys ir Pranas 
Urbonavičiai, gimę — Kaunas, Ku
lautuva, Bliniūnų km. Gyv. Pahila- 
delphijojc. Jieško jų pusbrolis Ka
zys Urbanavičius, s. Stasip, gyv. 
Kapsuko (Marijampolės) rajonas, 
Šunsku paštas, Lithuania. 2) Vero
nika Andriuškevičienė, Emilija Ben- 
daravičienė ir Mikasę Liaukuvieuė, 
jų mergautinės pavardės Valinskai- 
tes, dukterys Karolio. Jieško —- se
suo Marė Valinskaitė-Urbanavičie- 
uė, Kapsuko (Marijampolės) rajo
nas, Šunskų paštas, Lithuania.

ĮVAIRIOS žinios
PERDIEN PASTATE 

BAŽNYČIĄ

Jaunas Korėjos misionierius 
tėv. Juozapas R. Herbert, Mary- 
knoll vienuolijos narys, gali pa
sidžiaugti. kad jisai per vieną 
dieną pastatė bažnyčią, kleboni
ją ir mokyklą. Visos tos įstai
gos putilpo po kariuomenės di
delės palapinės stogu. Jo misijų 
srityje yra apie 100,000 gyven
tojų, jų tarpe — apie 225 kata
likai. Misionierius buvo laimin
gas gavęs iš karinių dalinių do
vanų tą didžiulę palapinę. Žemę 
jis nusipirko — paliktą protes
tantų sklypą, kurį jie apleido 
nerasdami vandens. Mūsų misio
nieriui pasisekė ir vandenį pa 
siękti tame plote.

APDRAUDĘ
Visų rtlfilų apflraudoa. Antoiuobl 

tlų finansavimas. N o taria tas. Valstv 
bSs patvirtintos kainos.

PrleS darydami apdrandas kita 
pasiteiraukite pas mua

jonas k niv Amu. 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGKNC1 
8108 S. Ashland Avė- Chicago SS, Ib

J7bREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

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

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų {vairius remonto darbas, skabiai,
gerai ir pigiai.
Šaukite DAnube 6-2793 nuo • vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro. 
Oliymplc 2-5121 nuo S vaL

BERWYN. 6 KAMB. NAUJAS 
BUNGALOW — nori keisti į 2-jų 
butų namą arti 26th St. Chicagoj. 
SVOBODA, 6013 W. Cermak Rd. 
BIshop 2-2162.

REAL E STATE '
Paskolos. Ne j. Turtų Valdymas 

VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI

i K. MALONIS,
Namų PRospect 8-2071

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. nuo 
J iki 4 vai. Naujas 2-jų butų na
mas — 4 ir 5 kamb. 6934 W. 16th 
St. Įmokėti $9,000.

GAGE PARKE išnuom. 5 k. bu
tas, 2 mieg. k. 2318 W. 50th Plaee, 
HEmlock 4-3597.

2 butai po 4 kamb. Gazu apšild. 
Modern. vonia. 2l/2 autom, garažas. 
Dideli, švarūs kambariai. Namas 
labai gerame stovy. $15,500. SELLS, 
5702 W. Cermak Rd., Tel. OLympic 
2-8220.

Didelė 6 kamb. rezidencija, prie 
kampo. Pilnas rūsys, gazu apšild. 
karštu vandeniu, 1 x/2 vonios, 3 dide
li mieg. kamb., ir 1 mažesnis kandi. 
— “den”, 2 autom, garažas. Arti 
22ml ir 54tli. $17,900. SELLS, 5702 
W. Cermak Rd., Tel. OLympic 
2-8220.

Pirkite dabar prleE ileuią 
Islkrauatyti

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

Ir įrengimais. Gerai einantis biznis. 
Didelės pajamos.

Mūr. — 2 po 6. Centr. šlld., mo
dernios vonios ir virtuvės, labai gra
žūs kumbarial. '

Mūr. — 4 būt.: 2 po 4 ir 2 po 6 
krnb. Cęntr. šild., garažas, E0 pėdų 
sklypas. Geros nuomos.

Medinis — 3 bt. po 4 kmb., pe
čiais šild. Tik $15,200.

Medinis — 2 po 4 kmb. Ir rūsy 
rflhų siuvykla. Uentr. šild., garažas.

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

GAGE PARKE
Mūr. 1 % augšto rezidencija. 9 mt. 

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

Mūr. bungalow — 5 kmb. — 2 
mieg. Centr. šild. I’latus sklypas, 
moderni virtuvė.

Naujas mūr. — 2 po 5 kmb. Bai
giamas įrengti. Atskirai apšildomas 
kiekvienas butas. Platus kampinis 
sklypas.

Mūr. — 4 bt. po 4 kmb. Centr. 
šild. Garaž. Gražūs kambariai, laitai 
prieinama kaina.

MARQt’ETTE PARKE:
Mūr. — 4 bt. po 4 kmb. Centr. 

šild. Gražus namas. Geros pajamos.
Mūr. bungalow —■ 5 kmb. — 1 

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

ŠIMAIČIAI
Realty, Buildera. Insurance 

2737 West 43 St

CLiffside 4-2390

REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
ir parduodami uždirb
site per šių įstaigų.
AL. BUDRECKAS,

RE ALTY
4081 Archer Avė. (prie

Californljos g-vės)
LAfayette 3-3384

HELP WANTED — VYRAI

Tel. 
vakaro iki 11 vai. vakaro.

šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar
navimai.

NORVILĄ -
REAL E8TATE SALES 

2000 W. 5»th St. Tel. ITospect 8-5454

Iš Lietuvos jieškomi: 1) Joną7 
ir Petras Juzėnas, s. Juozo, apie 67 
—68 m. amž., gyv. AYestfrankfurte, 
III. • 2) Jurgis ir Jonks Ga-liūnas, 
gyv. Detroite. 3) Vladas Kaunec 
kas, s. Mykolo, gini.
vėžio apskr., Pumpėnų vals., Serc- 
konių km., tuoj po karo gy v. 13-a 
Fuertli i/Bay, Gebhardt Str., 15 U. 
S. Zone, Germany. Jieškomi arba 
apie juos žinantieji pranešti — S. 
Smalinskas, 5145 30th St., Detroit 
10, Michigan.

Franko dovana labdarai
Ispanijos bankas krašto val

dovui Franco paaukojo 10,000, 
000 pezų (apie $240,000). Tą 
sumą Franco perdavė labdaros 
įstaigoms. Banko dovana buvo 

.’-8-1924~l*ane- 'švenčiant 100 metų nuo įsistei-

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas 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.
|546 S. 4»th OOURT. CICERU 
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai 

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

OLympic 2-6752

gimo.

Nužudė vienuolę

P LU M B I N G
Lieensed,. bonded plumbers

Joks darbas nėra didelis ar mažas 
Saukite dabar. Kalbame lietuviška 

TeL REpublic 7-0844 

WAIbmo|t 5-S47D

1) Antanas Povilonis, atvykęs iš 
Panevėžio prieš 1914 nt. ir apsigy
venęs Chicagoje, kur gimė jo sūnus 
Petras. Turiu žinių apie Petrų ir 
motinų Antaniną. 2) Vincas Lubins- 
kft, kilęs iš Virbalio, su broliu gy
venęs Škotijoje, vėliau atvykęs į 
Amerikų. 3) Anskaitis ir šeima, j 
Amerikų atvykęs iš Bellshill, Škoti
jos, gyvenęs Detroit, Midi. (Jieško 
Rud&evičiai, gyvenų Škotijoje!. Jicš- 
komieji arba apie juos žinantieji 
prašomi atsiliepti adresu — Mis. 
M. Litwaitis, 19321 Hamburg Avė., 
Detroit 5, Michigan.

I Arabų sukilėlrai Alžire pagro
bė seselę Petronėlę Fourier, dir 
busią Kabylijoje, ir vėliau ji bu 
vo rasta nužudyta. Alžire ji dar 

i bavosi 25 metus.

CHIUSTMAS CARUS
j Erom the Holy Ijnd vvitli b autifui | 
, photographic scenos and prcssed j 
1 flowers froni BETHLEHKM AND |
JERVSALKM.

12 for »1.75 — 24 for *3.
Spccial prices lor bazaars on hand- , 

i carved mother-of-pearl jevvelry and 
! olivo vvood camels & camel caravans,

A. M. EI, KHAIRY 
2742 N. llaniĮslcn Court, 

CHICAGO 14, 11.1..
Aftcr G p. m. pilone DI 8-3304

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS

ir atliekame visus statybos Ir per
tvarkymo (remodeling) darbus.

MASTER BUILDF’S
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika ir *.I. Skorrbskas) 
1800 S. 4STH CT.. CICERO 50. ILL
Tel. OLymplo 2-7381: TO 3«4236

ATDARAS APZ1CRCJIMVI sek
mad. nuo 1 iki 5 vai. gražus 4 bu-' 
tų.* Geriausias namas gatvėje — 3
po 6 k. ir 1— 4 k. Karštu vand. ap
šild. Pastogė, rūsys. Parduodamas 
dėl šeimyninių priežasčių. 4103 W. 
Cermak Rd.

BY 0WNER, FOR SALE
Shi'imp and Chicken carry-out 

Money maker for young couple \Yill 
sacrifice, leaving town. Mušt see to 
apprcciatc. Good S. W. locatiou. 
CloSod Mondays. Ojien daily at 4 p.m.

REpublic 7-9117
šv. Ritos iMU'apijojc — G317 So. 

Talman Avė. Mūrinis 5 kandi, bun- 
galow, ir vienas apšild. kamb. pa
stogėje. 2 autom, garažas. Gazu ap
šild. karštu vand. Uždaras porčius. 
Koklių vonia. Nuo sienos iki sienos 
kilimai. Karnyzai. Tik $17,300. Ap
žiūrėti tiktai susitarus.

Mjir«pictte Parke — 5 kainb. mū
rinis bungalovv. Uždaras porčius. 
Alyva apšild. Garažas. 30 pėdų skly
pas. Puikiame stovy. Savininkas no
ri skubiai parduoti. Matykite M r. 
A uston.

Arti 79tli ir Central Avė. Moder
niškas G kamb. medinis namas. Ge
riausiame stovy. Pilnas rūsys. Aly
va apšild. 2 autom., garažas. 1 tį vo
nios. 'Miesto vanduo ir kanalizacija.

Tvarkingas, patogus G katnb. mūr. 
bungalotv arti 71 ir California Avė. 
Garažas. Prašo $19,000. Volodkevi- 

j čius.
! 3 hutų su taverna mūr. namas
| Bridgeporte. Rūsys. Garažai. Nuomų 
; $140 mėn. Tik $12,000. Savininkas 
I duos moTgičių. J. Juknis.
Į <i kamb. bungalovv.Marųuette I'k. 
Dujomis apkūrenamas. Ljviejų maši
nų garažas. Moderniška virtuvė ir 
vonia, gražiai įrengtas rūsys. $25,900.

1 J. šaulys.
štai bargenas! 8 apartmentu (visi 

po 4 kamb.) mūr. namas geroj vie- ' 
toj. Bridgeporte. Rūsys. 50 pėdų Į 
sklypas. Namų kiek patvarkius — j 
pajamos žymiai padidėtų. Dabar j 
parduoda už $17,000. A. Rėklaitis. |

,l<*igu ieškot gero 2 būti, namo — 
štai Jums Brighton Parke 2 po 4 
ir rūsyj dar 2 kamb. Dvigubas garų- i 
žas. $1 8,500. A. Linas.

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

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

P LEONAS
REAL ERTAtB 

2735 West 71st Street ,
Visi telefonai: YVAltfrook 5-6015

Priefi pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NOBKUS REALU
REAL ESTATE-ENSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West Cįl St 
WAlbrook 5-5030

PRonpect 8-3579 (vak. b sekmad.)

Savininkas parduoda pagal užsa
kymų pastatytų. 7 kam.b. mūrinį, ap
valiu priekiu bungalow, perdirbtas į 
2 butus. 42 pėdų pločio sklypas. 
Kombinuoti aluminum žieminiai lan
gai ir sieteliai visiems langams.j 
■’bifotime” asb‘-ntos stogas. Variniai 
gutt‘-is ir dovrnspounts. Gazu apšild. 
kaistu vandiniu — "baseboard'e".
2 pilnos vonios, keramikos koklių. 
Spintos virtuvėje. Didelis kambarys 

| rūsy. Tualetas rūsyje. Gazinis šašlavų 
degintuvas. Automatiškai karštas 
vanduo. Pilnai tinkuotas rūsys, šo
ninis privažiavimas į 2 autom. ce- 

i mento bloksų garažų, 20x21 pėdų. 
Arti transportaci.ia, mokyklos ir baž
nyčios. Apžiūrėti galima tiktai susi
tarus. 8534 W. 27th St., Bervvyn, UI. 
Tel. Rlversidc 7-5258 arba GVdcrson 
4-8358. Prašoma kaina $28,500.

AMERICAN WM0LE5ALE 
COMPANY

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

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

Apply

PEBSONNEl OFFICE 
2» W. Mmtm St.

ANdover 3-4500

AUTOMOBILE^ 
Automobiliai —

— TRUCRM 
Sunkvežimiai

VISTO 
lieta

R O K O 2 I O O t* 
Ir aute

Jieškomas Juozas Tracefskis, s. | 
Antano. Prašau įtarašyti atsakymų 
ar sveiki ir gyvi esate. Sesuo — 
Jadvyga Tracefskaitė - Dobkevičie- 
nė, Užšilių g-vė Nr. 16—1, Kaunas, 
Šančiai, Lithuania.

Irena Juodytė - Karalienė jieško į 
savo dėdžių ir pusliiolio Vytauto 
Juodžio, gyvenusių 1939 in. Cliiea- I 
goje. Kilę nuo Knseinių, Lietuvoje.
Pranešti: V. Juozokui, 11 Peail St. 
No. Hamilton, Ont., Canada. Turiu | 
žinių iš Sibiro.

Dėmesio, tVankcgano skaitytojai
Pžsjsakykitc anglis dabar.

U'hcn Cosil«*d — ViHifre tVarm!
Cavalier Stoker 

Blun Boy Pocahontas
Augščiauslos rūšies anglys tvarkingai 

priruošiamos ir pristatomos.
HAAKE COAL CO. MA 3-1133.

Nuoširdžiam sugebėj'mui. . . . 

Išrinkite IlICHARD STENGEI. 

U. S. Senatorium!

(Sk.)

jei mnui porauou <r ukuuome 
U. pagiakelbkitt smulkiu skelbunt 
skyriuje. Skelbimą galite perauo' 
telefonu: Vlrgtnls 7-6640.

geriausios reko.mendaui.ios

TO WHOM IT MAY CONCERN: 
Geriausiis rekomendacijos A. .J.

SVOHDHAI, Rcaltor, 3739 W. 26th 
St., Chicago, ir 6013 \V. Cerinak Rd. 
Jis pardavė mums namų 2530 So. 
Spaulding.' o mes pirkome nuosa- 
vylię 4242 W. 31st St.. esame visiš
kai patenkinti. Rekomenduojame jį 
kaipo teisingų ir sugebant) brokerį.

Mr. & Mrs. Tlrsa

P A R D A VIMCT

Pigiai parduodami mieg. 
baldai. 1837 W. 66th St.

HEmlock 4-0800

kamb.

Sklypas 150x1-5 pėdų. $17,500 už 
vislių.

E. T. MITCHELL 

REAL ESTATE 
2501 W. 69 St. 

WAlbrook 5-5431

kų.

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

REp. 7-6232

$2,000 ĮMOKĖTI. 2-jų butų 
mūrinis namas. 4 ir 4 kamb. 4 
autom, garažas. 50 pėdų sklypas. 
$12,900. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St. LAwndale 1-7038.

MARŲUKTTE
l^amly bungalovv.

m i e* ir em i n t nu

PARKU Puikus 5 
50 pėdų sklypas, 

mieg., spintos virtuvėje, uždari 
porčiai iš priekio ir iš kiemo. Gazu 
apšild., pilnas rūsys, veneciškos už
uolaidos, žieminiai langai ii- sieteliai.
1 blokas nuo mokyklos. Arti 65th ir 
Spaulding. $15,500. Kreiptis į savin, 
po 7 v. v. šiokiadieniais: visų dienų 
sekmad. REpublic 7-8819.

MODERNIŠKAS 2-jų butų mūri
nis namas. 4 ir 5 kamb. Tuojau ga
lima užimti. 26th ir Lawndale Avė., 
spintos Virtuvėje. švarus namas. 
$1-5,900: įmokėti $5,000.. SVOBODA, 
3739 W. 28th St. LAwndalc 1-7038.

I

SEWING MACHINE 

MECHANIC

Experiencėd on industrini ntachines 
and factory service. Oo<*d precision 
man, overbaul, repair, įnaiuteuauce.

Excellent salary.

MR. COVYEAU
ENGLANDER

MATTRESS CO.

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

Reikalingas duonos išvežiuotojas 
REAL RYE BREAD BAKERY. 
_______ LAfayette 3-6927

SHEET METAL WORKERS 
For Heating. Union No. 73

Steady Work.

QUALTTY SHEET METAL
WORKS

7447 South Dorcheoter Avė. 
Tel. DOrchester 3-4504

MAINTENANCE 
MAN -

Age 25 to 40 yenas
Mušt speak English.

Apply Mon., through Fri.

UNFVERSAL CARL6ADING 
& DISTRlBOTtNG C0„ 
977 W, Cermak Rted

HELP WANTED —■ MOTERYS
.i ii

HOYA! HOTA!

CLUB IRENE
CHICAGO'S FAVORITE DANCE

FRIDĄ Y — NOVEMBER 2 
PILSEN PARK — 3043 W. 26th STREET

Atsineškite šį skelbimų ialniėjlniul "cash door prize'
Name........................ ................ .. ....................... .. ...................... .. ........................
Address................................. ............................................................................. .

JONAS PEČIULIS
PARCEL DEPARTMENT

3901 Alder Strset PhMt E. C. 3954-R
EAST CHICAGO. INDIANA

Siuntiniai į Lietuvą, Rusiją, Sibirą ir Lenkiją priimami 
kasdieną nuo 10 vai. ryto iki 11 vai. nakties. Pristatymai; 
garantuotas.

'.tllsKaml motoro remontai, lyginimo 
lažymo darbai Ir keičiamo* dalye.

CALL-ME-MOTORS C0.
r.75« 8. tVFSTERV AVĖ. PU 8-M3.*

fEŠKo'NUOMUofi

4 suaugusių, rami šeima jieško 5—6 
kambarių apšild. buto. Skambinti 
š< št. ir sekinad. visų dienų. OLyni- 
pic 2-9297.

U4N IJOMDUJAMA

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

VISŲ RCŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpa-s” Kcal Kstate 
General Insurance, \otary Public 

5918 S. YVestcm Avė.
REp. 7-8888 arija HEm. 4-7085

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

E. KURŠIUS 

REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-6232

S2.5OO ĮMOKĖTI. 2-jų butų — G 
ir G kamb. mūrinis namas. 22nd ir 
Keeler Avė. Karštu vand. alyva ap
šild. 2 autom, garažas. Skolų mokė
ti kaip.nuomų. lAuiulale 1-7038.

$2.000 ĮMOKATE Mūrinis 2-jų 
butų — 4 ir 4 kamb. Arti 24th ir 
Hamlin. 5" pėdų sklypas. 4 autom, 
garažas. Pilna kaina $12,900. |,Awn-
dale 1-7038.

GICERO. Mūrinis 2-jų butų — 5 
ir G kamb. Apylinkėje lGth ir 49th 
Avė. Karštu vandeniu apšild. $19,900 
Bargenas. I.Avviida'.e 1-7038.

\ algyklai reikalinga darbininkių.
3475 Archer Avė.

BIshop 7-9301

nau-
shop,

3-jų
apšil-

Išiiuoniiiojiuna vieta bizniui, 
jai atremontuota, tinka: beauty 
barber sliop ar dry cleaner. 
kųmli. gyvenimui patalpa, su 
dėmu.

2151 W. 45tli St., YArds 7-«93t

Išimom, mieg. kambaryj vic- 
i n,.m ar dviem asmenim — vyrama 
ar moterims. Visi patogumai. 

6933 So^Oakley Avė.

Išnuotnuojiiniii kambarys vyrui ar 
moteriai. Telet'onunkile —

PRospect 6-0853

Išnuom. gražūs kamb. vyrui, prie 
mažos šeimos. 51118 s. Snerumento 
Avė. RF.pnblIe 7-7753.

"n 77 m" e"s Vo

HfflHIIIIIBHIIIIUHIlHIIUIIIIUIIUIIHIIIUI
■ Visi Pittsburgho lietuviai

KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’e Lietuviu
Katalikę Radiįe Prtgramf

- — vadovaujama —
Lietuvos Vyčię Pittsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
Kiekviena sekmadlen’ Itao 

1:30 Iki 3:00 vai. p. *> 
ii stiprios ir galingos

MAItQl’ETTE PARKE — Mūri
nis 3-jų butų ir prekybos namas. 
$43,000.

GAGE PARKE — 2-jų butų mū
rinis. Rūsys, alyva šildymas. 2 au
tom. garažas. Tik $19,000.

BRIUGEPORTE — Mūrinis, '4 
didelių butų. $20,500.

BR1GHTON PARKE — 4 butų 
medinis. Pajamom $255 mėnesiui. 
Kaina $18,500.

TK)WN GF' LAKE.’ Maisto preky
ba ir G kambarių mūrinis namas. 
$19,500.

K. MATONIS

PRospect 8-2071 i,

2 butų namas. 4 ir 5 k., arti baž- , 
nyčios mokyklos ir susisiekimo. Sku- i 
biai nori parduoti, išvyksta iš Clii- I 
lųigos. Pajamų $4o į mėnesį. Kaina | 
$7,000. 3242 S. Giecn St. Tel. YArds ; 
<-8054.

-
Atdaras a|raiūrėjiiiiui šršUul. ir 

sekimui, nuo I Iki 4 v. |x>piet. Kon- 
traktoriaus-savininko 9 m. senumo 
namas. G kamb, mūrinis. 3 mieg. 
kamb. 1 ‘/į vonios. Gazu, karštu oru 
apšild.. Kombinuoti aluminum žie
miniai langai. Beržiniai papuošalai. 
l>aug priedų. 50 pėdų sklypas. 2 
autom, garažas. 5135 S. Mozart St.

BRIDGEPORTO CENTRE
DfiL LIGOS

Savininkė priversta parduoti 
savo 3-jų butų mūrinį namą, po 
6 kamb. Geros įplaukos. Gera 
vieta. Priims teisingą pasiūlymą.

Telcfonuokite:—
________ FRONTIEI, b-4108

i Marcpiette Parke, 2521 W. G9 
Street naujas namas pardavimui.

I Apžiūrėti sekmadienį. DA 6-1476.
ATDARAS APZI rnr.ll\ll f sek- 

I mad. nuo 1 Iki 5 vai. 2845 S. Tnim- 
I Imli Avė. 2-jų Imtų mūrinis — 5 ir 
| 4 kainl). Tilo vonia. Tuojau užimti.

BARGENAS. 4 kamb. namas. $7,8oo 
pilna kaina. Apylinkėje 31st ir Pula
ski. Įmokėti $2,000. LAundnlc
1-7038.

ĮMOKĖDAMI $l,9uo piiksite gerų 
5 k. mūrinį namų. 3 mieg. k., rūsys, 
karštu' vand. apšild. Arti 26th ir 
Hamlin. Tuojau galima užimti.
I.Auiidiilr 1-7038.

BUILDLNO & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS

General Contractor

Stato rezidencinius ir komerclalu*
namus; pasiūlo sklypus; rekomen 
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-423N 
arba rez. tel. BI 7-3310. Kreiptu. —

SIMAIČIAI 
Realty - Rullders - Insiirane*

2737 Wi*t 43rd Street
---- —------------------------------------------------------- j
iiiiiiiiiiiiititfiiHtiiiiiniiimiiiiNiiiiiiiiiii' j

ANTANAS LUKAS IR SONUS
2717-19 West 7lst Strael

BUILDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus. atremontn< 
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881 
lUiiiiiiHiiiiiiiitiiiiiiiuuuuiimuiuiiHnt 

giiiiiiiiitiiiiiiiiiiMiimtumHMmHHMiii

ROOMlA'G . HOl'SE. $400 pajamų 
į mėn. G po 2 kamb. apstatyti butai, 
plius 4 kalni), butas savininkui. Arti 
Westem Avė. ir 38th St. $22,000; K, 
dalį įmokėti. LA\vndale 1-7038.

S E W E R S
Experienced on 

FINE APPAREL.
5 DAY WEEK

EXCELLENT WORKING 
CONDITIONS 

APPLY AT ONCE

BLU M’S
EVANSTON

' 616 CHUHCH ST.

__ RArrison 7-9336
PATINKITE “DRAUGĄ"

HELP WANTED — MALĖ

WLOA
| RADIJO STOTIES BRAJADOCKIC
Visais reikalais kreipkitės šiuo adre 
•u: LITHUANIA N CATHOLTC HOUG

. tiadlo Stutlun WLOA. Hiaddock. Pa.
lilIlIlIlBIHItlIlililIHIiUIIIHIIIIMIIIIlNIlIli

Estate - Mušt Sėli
6530 So. Campbell Ava.

$16,800 Full Price
Good 3 Bedroom, Brick 

Bungalow. Hot Water Heat 
— Garage 

15 Day Possession

McCARTHY BROS 
Real Estate 

2412 W. 63rd St.
REpublic 7-5000

LIETUVIU STATYBOJ 

be; TORO V£

MŪRAS
Biillders, t.en. (»ntrnctara
Atlieka planavimo Ir staty- 

_ bos darbus gydytojų ofisų, gy- 
S venaniųjų Ir viešųjų pastatų, 
j; Namų įkainavimas Ir Įvairūs 
S patarimai nemokamai. r.
S Kreiptis šiuo adresu: į

€I0NAS STANKUS !35
j- Kasdien nuo R vai. ryto Iki S 
X G vai. p p. Kitu laiku sunitai us E
5 Tel. PRosmcS 8*2013 =
5 6800 SO. OAMPNCLL A V'*, i 
= Ufeicagft 29. Dllneki E 
Enmiiiiiuiiiiiiiiiihiiiuiiuuuunihiiiiii?

VYRAI IR MOTERYS

ItEIKAl.lNOl VYRAI ir 
rys lengvam fabriko darbui, 
put ir (Tool Makcrs) įrankiu 
tojui ir iiuišinistai.

WBRC0 SABINO C0. 
2266 S. Archer Avė.

mote
tai p 

durv-

JUNIOR ENGINEERS
DRAFTSMEN S CHEUKERS

TLUID AND MECHANICAL BACKGROUND ESSENTIAL

KESUMHH \VELCOMED EROM TOLINO MEN .DES1RING 
EXPERIENCE AND A GOOD EUTURE.

WE ARE P1ONEERB IN OXYGF.N REOULATOR FIELD 
PERTAIN1G TO HIGH ALTITUDE FLTING. 

INCLPOE IN YOPR T.ETTER YOUR INTEREST3, 
IlACKUROl'ND ANO OTHER PERT1NENT ITEMS 

AI.8O WE WELCOME LETTER8 EROM MEN 
liETVVEEN THE AGE8 OE 45 AND 55.

11’ YGU CA.NNDT APPI,Y IN PERŠOK
W1UTE, CALL OR WIRE

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

HELP WANTED — FEMALE

ATTE T I O N G I R L S!
The Salary is tops if you are good at yottr work. 
Immediate openings with a leading Bra Mfr. Firm. 

SECRETARIES BILLERS
TYPISTS CLERICAL
Some cupcricnce hclpful 

Congcnial working
or, will train good beginaers. 
conditions. 5 day weck.

Many company benefits

Gali 9 ta 5 Mr. Rathar WAbMh 2-0874

=^s
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DEENRAĄTIB DRAUGAS, CHICAOO, DLUNOIBšeštadienis, spalio 27, 1956

ŠEŠTADIENĮ, 
spalio mėn. 27 dieną 
Lietuvių Auditorijoje,

3133-37 So. Halsted Str. '

RUOŠIAMAS

LINKSMAVAKARIS
iiPradžia 8:30 vai. vakare

Visus maloniai kviečiame

didžioje salėje 
k

ŠOKIAMS GROS BALIO PAKŠTO ORKESTRAS Telefonas VIctory 2-6172
f

j sustabdė demokratų lūžį į kai
rę, buvo paskutiniųjų 15 metų 
gerovė. Nuo 1940 m. JAV per
gyvena didelės ir gaivalingos ge
rovės laikus, kokių JAV istori
joje yra retai buvę. Tos gero
vės sąlygose darbininkų reali
niai atlyginimai pradėjo staigiai 
didėti, ir praktiškai plačios dar-

SO. BOSTONO ŽINIOS

lama, dr. S. Biežiui ir poniai, vi
joms dr-joms, ir organizacijoms, 
pavieniams veikėjams, seimo val
dybai, ir gatdam vadui kun. J. Ku- 
zinskui, ir mūsų nenuilstančioms 
rėmėjoms, kurios visuomet su ma
lonumu prisideda savo darbu au
komis seserų reikalams, kviečiant 
ir skatinant įstoti į rėmėjų eiles, 
ir j garbės narius, kurių ir per šį 
seimą teko laimėti gražų skaičių.

Dėkojame garbingiems svečiams 
atvykusioms iš Pittsgurgh, Pa., 
maloniam kapelionui, kuris per 
30 metų nenuilstančiai darbuojasi 
Dievo Apvaizdos Kalnelyje,
Kun. J. Skrypka,

tai
Motinėlei M.

V. Jurgėla, spaudos atst. gramos pusvalandis pradės dar Baptistai — ir Aloyzai — Centro

VIEŠA PADĖKA kusiai tvarkė visus mokyklos 
reikalus. Mokykla naudojosi pa 
rapijos klebono kun. Pr. Vir- 
mauskio dideliu prielankumu ir

Norisi pareikšti gilų padėkos 
žodį visiems kurie betkuo pri-
prisidėjo prie A. L. R. K. Fede-. . ,. ...• • . , . . t vi-• t.’ - galėjo normaliai dirbti parapi-cijos Auksinio Jubilejaus Rong 
reso. Kongresas praėjo sklan-

Partijų ekonomines
✓
programos

(Atkelta iš 3 pusi.) /
Pradžioje respublikonų parti

ja buvo gerokai priešinga toms 
visoms idėjoms. Bet ilgainiui, 
toms naujoms idėjoms vis pla
čiau įsigalint žmonių galvojime, bininkų masės tapo viduriniąja 
respublikonų partija pasuko ta (klase. Tokios gerovės sąlygose 
pačia kryptimi. Savo posūkiu' kairiosios ir socialistinės idėjos 
respublikonai pasikeitė iš kraš-1 pradėjo blukti ir jos nustojo 
tinių konservatyviųjų į vidurio I daug popularumo, nes plačiosios 
kelio minties skelbėjus, tos min
ties, kuria tiki Amerikos dirban-

džiai ir paliko gražų įspūdį. Pa
maldos ir pamokslai rytais tu
rėjo daug klausytojų. Posėdžiai 
vyko taikioje nuotaikoje. Ban-

jos mokyklos patalpose. Tėvų 
susirinkimas spalio 20 d. nuta
rė pareikšti parapijos klebonui 
kun. Pr. Virmauskiui, tėvų k-to 
pirm. P. Žičkui ir visiems komi
teto nariams už nuoširdų darbą

ciųjų mases.
Galvosenos pasikeitimas

Respublikonų ekonominio gal
vojimo pasikeitimas ryškiausiai 
pasireiškė Eisenhoweriui perė
mus partijos vadovavimą. Nors

ketas ir šokiai visiems patiko. .. . _ . .
masės pamatė, kad dabartinė o katedroje pamaldos už Lietu-'- Jpatln^?p C V a*P P&t 
kapitalistinė santvarka duoda vą buvo triumfaliikos, lyg karo I ^‘kioje^'irtaskms irTban-
visiems darbus, augštus atlygi 
nimus, augštą gyvenimo stan
dartą. Tad kodėl keistis į so
cializmą ?

Tas demokratų atsi3ikyrimas 
nuo socialistinių ideologijų pa-

laimėjimo demonstracija Arki- mokytojams.
vyskupo, Vyskupų, prelatų ir

jis pats nėra tos vidurio keij„, ypatingai po to, kai de-
ideologijos kūrėjas nei filoso
fas, bet- savo sveiku protu, in
tuicija ir popularumu sugebėjo 
tą filosofiją įpiršti respublikonų 
partijai. Tuo savo posūkiu į vi
durį respublikonų partija atsi
naujino; ji pradėjo atstovauti 
modernias ir progresyvias eko
nomines idėjas, ji vėl tapo pla
čiųjų masių atstove ir to dėka 
galėjo laimėti rinkimus. Jeigu 
to posūkio į vidurio kelią nebū
tų buvę, respublikonai būtų li
kę mažumos partija ir ilgainiui 
pranyktų iš politinės scenos, už 
leisdami vietą kuriai nors kitai 
partijai, sugebančiai geriau pri
sitaikyti prie besikeičiančių są
lygų- 'Nes per paskutiniuosius 
tris dešimtmečius Amerikos ir 
viso pasaulio poliiniame ir eko
nominiame gyvenime įvyko daug 
pagrindinių pasikeitimų, ir tik 
tos partijos ir ideologijos, ku
rios mokėjo ir sugebėjo prisi
taikyti prie tų naujų sąlygų, 
galėjo toliau gyventi ir atsto
vauti plačiųjų masių interesus.

Kraštutinių konservatyviųjų 
blokas respublikonų partijoje 
dar yra stiprus ir jų Įtaka kar
tais yra nemaža. Bet jie jau ne
beturi pagrindinio vaidmens, jie 
yra mažumoje ir visuose svar
biuose sprendimuose jų nuomo
nė pralaimi. Jų gretos ir įtaka 
visą laiką mažėja ir jie yra pri
versti pamažu irgi perimti vi
durio kelio filosofiją ir įsijungti 
į santūriųjų respublikonų eile3, 
nes įvykių eiga parodė, kad tai 
yra vienintelis kelias respubli
konų partijai išlikti gyvai ir 
reikšmingai.

Demokratų partijos 

pasikeitimai

I
Pasikeitimai demokratų par

tijoje buvo mažesni negu pas 
respublikonus. D e v ynioliktojo 
amžiaus pradžioje Amerikos de
mokratai atstovavo vidurio 
kelio filosofiją. Jie rėmėsi dau
gumoje darbininkais, smulkiais 
prekybininkais ir pramoninin
kai. imigrantais ir didele dalimi 
pietinių valstybių, kurios tradi
ciniai buvo priešingos respub
likonams.

mokratai nustojo Trumano ir 
depresijos filosofų. Dabartinis 
demokratų vadas^ Stevensonas 
aiškiai pasisako uz kapitalistinę 
santvarką ir nėra palankus įvai 
riems toli einantiems socialisti
niams eksperimentams, kaip y- 
ra buvęs Trumano ir Roosevelto 
laikais.

Svarstant šiuos demokratų 
pasikeitimus ir matant jų tam 
tikrą panašumą į respublikonų 
programas, tenka būti labai at
sargiais, darant tolimesnes išva
das. Mat yra didelė galimybė, 
kad tolimesnėje ateityje demo
kratai vėl galės pasukti atgal 
į kairę. Nes, kai yra dvi didelės 
partijos, turi būti tarp jų skir
tumų, kurie pateisintų atskirų

kunigų procesija katedroje, pui
kiai vargonais grojant kom. 

i Jeronimui Kačinskui, pakėlė į 
maldininkų širdis į ekstazę. Jie 
išliejo savo begalinį pasitenkini
mą ir džiaugsmą galingu giedo
jimu “Tegul būna garbinamas”, 
“O Salutaris”, “Tantum Ergo”, 
“Garbinkime” ir “Marija, Mari
ja”.

Kaip žinome, panašūs dalykai 
savaime nepasidaro. Būriai uo
lių darbuotojų turėjo pagalvoti 
ir paprakaituoti, kad toki įvy
kiai gražiai praeitų. Pirmiau
sia už viską ačiū Dievui. Pas
kum didelis ačiū tenka J. E. 
arkivyskupui Cushing, šio Kon
greso garbės pirmininkui ir pa
mokslininkui, jo padėjėjams 
vysk. MacKenzie ir vysk. Mini- 
han. Svečiui vysk.’V. Brizgiui, 
prelatams ir svečiams kuni
gams. Džiaugsmingas ačiū Fe
deracijos Centro Valdybai, ypač 
kun. dr. A. Juškai, Kongresopartijų egzistenciją; jeigu tų .. T

skirtumų nebūtų, abi partijos įrengimo komiteto pirm. kun. J. 
susilietų į vieną. Gi skirtumams
susidaryti yra tik viena galimy
bė — demokratai suks daugiau 
į kairę, nes respublikonai Į kraš
tutinę dešinę tikrai jau nebe
grįš. Bet tai liečia tik tolimesnę 
ateitį. Ateinančių ketverių me
tų bėgyje tokia eiga dar mažai 
galima.

Abiejų partijų ekonominiai 

principai panašūs

Paskutiniųjų laikų demokra
tų ir respublikonų partijų išsi
vystymas labai suartino abiejų 
partijų ekonomines programas. 
Abidvi partijos šiuo metu aiš
kiai pasisako už dabartinę ka
pitalistinę santvarką, taip va
dinamą “People’s Capitalism”. 
abiejų partijų vadai pripažįsta, 
kad šis “People’s Capitalism” 
yra JAV tradicijų ir gyvenimo 
neatskiriama dalis. Jis tarnau
ja plačioms masėms, kelia jų 
gerovę ir suteikia vis naujas ga
limybes Amerikos ūkiui klestėti. 
Tuo būdu abiejų r arti jų ir jų 
vadų — Eiscnhowerio ir Ste- 
vensono — principai ir tikslai 
yra panašūs. Tačiau, kas liečia 
tų principų įgyvendinimo kelius 
ir metodus, respublikonai ir de
mokratai skiriasi. Tuos skirtu
mus teks nagrinėti kitame 
straipsnyje.

Zuromskiui ir visai komisijai.
' ypatingai kun. A. Kontautui, 
j kun. A. Kneižiui, kun. J. Kli
mui, Kazimierui Mockui, komp. 
Jeronimui Kačinskui, parapijos 
chorui, ponioms Antanėlienei ir 
Grigienei, parapijos CYO “be- 
nui”, vaikų chorui, Edvardui Za 
leckui, Svelniui, Skudrytei, Gab 
rijolienei, Planskaitei, Zaletskai 
tei, Vyšniauskaitei, Valatkai, 
Stakučiui, Stakuticnei, Pavydie- 
nei, Saparnienei, Onai Ivaškie- 
nei. vietinėms ir svečioms sese
lėms, parapijos vaikučiams ir 
visiems, kurie kokiu nors bū
du pagelbėjo šiam sėkmingam
Kongreso sureegūbui.

• Didžiosios depresijos metu, po 
1930 metų, demokratai pradėjo
stipriai krypti į kairę ir tarp A. MaMtfevMMie

jų atsirado daug žmonių, kurie UL ySS T-IŪM tr^ETSSKle- 

pradėjo skelbti idėjas, nedaug nft, tel. Y Arda 7-1001 priima už- 

tesisikiriančias nuo socialistinių sakymą* gtaliakų ^teaadiėną nwo 9 
idėjų, šis demokratų išsivysty- Jjįį - balių
mas paskutiniaisiais laikais ta- lapkričio 10 dieną.

po pristabdytas ir demokratai

KAS KĄ IR KUR

liko tuo, kuo jie yra buvę — dir 
bančiosios vidurinės klasės at
stovais, k’iri pripažįsta kapita
listinę santvarką, kaip geriausią 
santvarką JAV ekonominei ge
rovei kelti.

Svarbiausias faktorius, kuris

kasin
Alfonsas Matulaitis ir nariai J. 
Zaranka, R. Valatka ir J. Baš- 
kauskas. Choaas pradėjo darbą 
ir repetuoja kas trečiadienį 8 
vai. vak. ir kas sekmadienį 1 
vai. p. p. taut. namuose.

— F. Kontautas ir L. Valie- 
kaitė, abu naujosios imigracijos 
žmonės, sukūrė šeimos židinį 
spalio 20 d. Šv. mišias atnaša
vo ir jungtuvių apeigas atliko 
jaunojo pusbrolis kun. A. Kon
tautas.

Susirinkimui vadovavo inž. J. 
Dačinskas ir E. Kuncaitienė. Į 
naują tėvų komitetą išrinkti1 
pirm. Ant. Vasaitis, vicepirm. 
V. Kubilius, sekr. E. Kuncaitie
nė, kasin. J. Venckus ir narys 
E. Bajerčius.

TRUMPAI

— Vartotas popierius arki

vyskupo labdaros fondui renka
mas lapkričio 4 d. 12 vai. Po
pierių prašome atnešti prie kle
bonijos arba prie salės E. 7th 
Street.

— Arkivysk. Cushing parašė 
klebonui laišką pareikšdamas, 
kad visi džiaugiasi Federacijos 
auksinio jubilejaus kongresu.

— Ateitininkų ir vyčių centro 
valdybų bendras pasitarimas Į- 
vyko šeštadienį, spalio 13 d. ir 
praėjo nuoširdaus bendradarbia 
vimo dvasioje.

— S. Bostono liet. parapija 

žygiavo į Šventąją valandą Bos
tono katedron rikiuotėje, su vė
liavomis ir orkestru Federacijos 
kongreso metu. Ypač dėmesį at
kreipė moterys ir merginos su 
tautiniais drabužiais.

— LB veikėjų posėdis įvyko 
spalio 14 d. taut. namuose, da-

NAUJAS TĖVŲ KOMITETAS
Praėjusiais mokslo 

Bostono lituanistikos mokyklos 

tėvų komitetą sudarė pirm. P. 

Zičkus, vicepirm. K. Adomavi

čius, sekr. V. Dikinienč, kasin. 

J. Venckus ir narys Ig. Vileniš- 

kis. Tas komitetas labai uoliai 

dirbo ir pavyzdingai sutvarkė 

mokyklos kasą. Ligi tol buvusi 

skola apie 1,000 dolerių išmo

kėta. Mokyklos kasa dabar yra 

normaliame stovyje. Tai buvo 

galima padaryti tik uoliai ren

kant iš tėvų nustatytą mokestį 

ir surengiant labai gerai pasise

kusį pobūvį. Bendradarbiauda

mas su energingu mokyklos ve

dėju J. Vaičaičiu, komitetas vy-

PRANEŠIMAS

Spalio mėn. 28 d. sekmadienį 
2 vai. 30 nūn. p.p. Lietuviu audi
torijoje, 3133 S. Halsted St., I-a., 
šiaurinėje salėje kauktamss L.V.- 
S. Ramovės Cfaieugoj skyriaus na
riu susirinkimas, į kurį atsilan
kyti kviečiami visi skyrių nariai 
ir su evečiais. nes kalbės teis. 
Algirdas Jakievičius apie Pakes- 
taaą ir jo kaimynus. Po paskaitos

Dvigubai sugeba! Pusiau kalbai, aptftriRmj aktualus skyriaus 
Išrinkite IUCHARD STENGEI, reikalai. Narių atsilankymas bū- 
U. S. Senatorium! tinas.

(Sk.) Skyriaus Valdyba

bą tik gruodžio mėn. Sustojo 
tik todėl, kad steigėja pritrūko 
lėšų. Jei atsirastų toks, kuris 
domėtųsi tuo reikalu, prašau ra
šyti P. O. Box 694, Miami Be- 
ačh, Fla., A. Škudzinskas.

Lietuvė

PADĖKA
Nors menką padėkos žodį ma

lonėkite priimti per dienraščio 
“Draugo” skiltis, už taip malonų 
ir pasekmingą seimą, surengtą 
spalio 7 d., 1956, Šv. Jurgič pa
rapijos svet., Bridgepcrte, — Se
serų Pranciškiečių Vienuolyno, 
bei akademijos naudai.

i. z- tz , i Dėkojame Gerb. Prelatui Kun.
įgali eiti Kultūros Klubo sekre-Ifi. Urbai, už jo gerą širdį ir tė-

— T. ’Naginionis išvyko ku
riam laikui į New Jersey ir d'ėl 
to turėjo atsisakyti iš darbo li
tuanistikos mokykloje bei ne-

toriaus pareigų.
— D. Skudžinskaitė - Ivaš- 

kienė, baigusi prieš šešerius me
tus Bostono lituanistir.ę mokyk 
lą, taip pat baigusi amerikietiš
ką kolegiją, dabar pradėjo mo
kytojos darbą Bostono lituanis
tinėje mokykloje.

Miami, Fla.
Iš Alto veiklos

Alto skyriaus valdybos posė
dis įvyko spalio 2 d. pas pirm.
A. Skudzinskienę. Posėdyje da
lyvavo visi valdybos nariai — 
sekr. L. JankūniėriS. pirm. pav.
B. Bukauskas ir ižd. A. D. Kau- 
lakis.v

Nutarta pasiųsti prez. Eisen- 
howeriui gimtadienio proga pa
sveikinimą Alto vardu. Pasiųs
tas atitinkamas tekstas su gra
žiai išpiešta lietuviška tautine 
juosta. Juostą išpiešė L. Jan- 
kūnienė.

Alto skyriaus valdyba šio mė 
nėšio pabaigoje išsiuntinės lie
tuvių organizacijoms paragini
mus išrinkti atstovus Alto sky
riaus valdybai rinkti, ir tie at
stovai pasiliks pagelbin'ėje ko-

višką globą suteiktą šiaip seimui, 
taipogi ačiū visiems parapijos ku
nigams, kurie savo malonumu tik
rai žavėjo seimo atstovus, ačiū, 
parapijos chorui, ir jo gabiam ve
dėjui muz. varg. Baltrušaičiui už 
gražų giedojimą bažnyčioje pa
maldų metu.

Ačiū gerb. kunigams už atsi
lankymą, pareikštus sveikinimų 
žodžius, bei įteiktas aukas: kun. 
Pz-Kelpšai, J. Kuzinskui, J. Prun- 
skiui, Būdvyčiui, kleb. kun. A. 
Lankui, kun. J. Kidykui, S.J., kun. 
V. Mikolaičiui, kun. P. Cinikui, M. 
I.C., kun. Budzekai, M.I.C., kun. 
S. Adominui.

Dėkojame visiems seimo daly
viams, rėmėjų skyriams, gerašir- 
dingiems biznieriams, profesįona-

, . , , ,, , .misijoje prie naujai išrinktoslyvaujant centro valdybos pirm. ./,J , , .. . ., ,
c, ™,Jv?ld>'bos, kad J1 turet4 ka- su

kviesti ir reikalui esant įparei
goti kokiam darbui. Visos or-

St. Barzdukui, Bostono apygar
dos ir apylinkės nariams. Ap
tarti organizaciniai reikalai ir 
veiklos sustiprinimo galimybės.

— Dramos sambūris, dideliu 
pasisekimu gastroliavęs Mont- 
realyje, dabar gavo kvietimą at
vykti su “Raudonu vynu” į i 
Philadelphia, Pa.

— C&ble lietpalčių fabrikas, 

per kurį yra praėję daugybė 
naujų ateivių, dabar tebesančių 
Bostone ar išsikėlusių kitur, 
baigia sustabdyti gamybą ir at- 

metais rodo, kad sustos veikęs.
— “The Pilot”, Bostono arki

vyskupijos didelis savaitraštis, 
parodė daug dėmesio ALRKF 
kongresui. Prieš kongresą iš
spausdino kun J. Žuromskio 
straipsnį apie Federaciją ir pir
mame puslapyje stambią žinią 
apie Šv. valandą. Po kongreso 
ištisai įdėjo arkiv. Cushing kal
bą bankete ir fotografiją, ku
rioje matomi arkivysk. Cushing, 
vysk. Brizgys, kun. Kontautas 
ir kun. Žuromskis katedroje 
prieš pamaldas.

— Vyrų choro valdyba šiais 
metais yra tokia: pirm. J. Grin
kevičius, vicepirm. L. Izbickas,

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
106 W. 7lh Avė.. Gary, Indiana, Tel. TU 5-9435

atdaru kuadlcli nuo 11:00 lkl-7:mt

IX2130
{staiga

W. Cermak Rd., Chicago 8,
p. m.

FR 6-0433
įstaiga atdara kasdien nuo 9:30 Iki 5:30. Pirmadieniais 

ketvirtadieniais iki 8:30 p. iii.
ir

Foreign Parol Service T. Jedrzejak & Company
Hunėiame dėvėtus Ir naujos drabužius, medžiagas, vaistus ir 

maisto produktus. Senus ir naujus daiktus priimame ofise.
Visi siuntiniai siunčiami su Jau apmokėtu muitu Ir pristatymas _ 

garantuojamas. REIKALAUKITE KATAT^OGŲ.
Kiekvienas siu nė i usnim paketas yra pilnai apdraustas. Svoris riboja

mai Iki 22 svarų paprastu paštui arba oro paštu. ITliftatymo laikus oro 
paktu — 2-3 savaites. Paprastu paštu — 2-3 mčn.

Jūsų giminės Lietuvoje Braus siuntinius absoliutiškai be jokių 
prlniokCJImų. GALIMA SIŲSTI IR PAftTU.
NcreUUa tartis dėl atvykimo. bLRMAHILMAls t ŽJlARY'l A

gsnizacijos prašomos užpildy
tus mandato blankus su kandi
dato į atstovus parašu grąžinti 
iki lapkričio 30 d. Alto skyriaus 
valdytai.’ Pirmas Alto sk. val
dybos susirinkimas su atstovais 
paskirtas š. m. gruodžio 21 d. 
7 vai. vak. lietuvių svetainėje.

Alto skyriaus valdyba prašo 
visuomenę susiprasti ir išrinkti 
ątstovus.

Radijo pusvalandis
A. Skudzinskienės radijo pro-

f
A. A.

ELIZABETH ROMAN 
(Paulauskaitė)

Gyv, 4440 S. Waslitcnnw Avė.
Milė spalio 26 d., 1956, 7:55 

vai. vak., sulaukus 31 m. am
žiaus. (Siinė Chicago, III.

Pasiliko dideliame nuliūdi
me vyras Benediktas, sūnus 
liavltl, duktė ltose-Marie, tė
vai Steponas Ir Ona Paulaus
kai, 2 broliai: Bernard, jo ž.iųo- 
na Klor'Ulcc Ir jų šeima; ir 
Thontas, 3 seserys: Plorence 
Cai'ey, jos vytas Albert ir jų 
Seimu: Kranees Samek, Jos vy
ras Williatn: Ir Bernadette
i’aiilauskaitč: uošvė Ona Ra
manauskus; 2 tetos: Kazimie
ra Dering su Selina Ir Emma 
Belner: giminaitis Silvestras
Hcinoitus su šeima, kiti glnii- 
nfs. draugai ir pažjstaini.

Kūnas pašarvotas John F. 
Kudelklo koplyčioje, 4330 S. 
Pallfornla Avc.

laidotuvės Jvyks plrmadb'- 
n), spalio 29 d., iš koplyčios 
11:3(1 vai. ryto bus atlydėta j 
ftvė. Panelės Nekalto I’rasidė- 

’jlmo parapijos bažnyCIų, ku
rioje Jvyks gedulingos pamal
dos ui velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta j ftv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimine*, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

NliHAdę: Vyrus, sūnus, duk- 
lė, lėtai Ir uošvė.

laidotuvių direktorius John 
F. Kudetkis. Tel. lAfayrtte 3-
1)440,

atstovei P. Jablonskienei. Taipo
gi seselėms M. Imeldai ir Alek
sandrai atvykusioms iš Kenosha, 
Wis.

Trūksta žodžių tinkamai padė
koti mūsų nenuilstančioms šeimi
ninkėms ir pagelbininkėms, kurios 
tikrai maloniai ir .sočiai vaišino vi 
sus seimo dalyvius gardžiais pie- 
tais, ačiū yisoms, kurios uoliai ir 
gausiai prisidėjo prie šio seimo 
pasisekimo. •

Dėkingos maldoje lieka jums, 
brangus geradariai, seselės vie
nuolės, ir dėkingos lieka jums vi
suomet Šv. Prane. Vien. Rėmėjų 
Chicagos Apskritys.

A. Snarskienė, pirm. 
610 E. 88th Str.

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

Edward A. Ksiazek, R. Ph.
“Mes pristatome išpildytus recep
tus (prescriptions)*”. Turime viską 
kūdikiams. Pirkite pas mus vais
tus siuntimui į užjūrį.

We Specialize in ,Oil and Gas 
Conversions

VVILLLAMS HEATING 
and FUEL OIL

3789 So. Archer Avė.
LA 3-9588

- Also Furnace Installation —

Skelbkitės “Drauge”
LAPKRIČIO 6, 1956 

BALSUOKITE IR PERRINKITE
JOHN GUTKNECHT

DEMOKRATŲ KANDIDATAS

Jis yra--------------

Drąsus •

į

Teisingas •

Patikimas •

VEIKSMAI KALBA GARSIAU NEGU ŽODŽIAI Į 

NEPAMIRŠKITE VARDIį — JOHN GUTKNECHT 

Rinkimo Dienoje — Lapkr. 6.

Dnbnr įns galite pirkti BABCSKA BHANI) I'AI.’M STYLE 
UHEESE-SCRJ riti pat Cliiragoje. Pagamintas senovišku būdu 
“taip, kaip bobutė kad gamindavo.” tiatinamas jūsų apylinkės 
krautuvėje iirba reikalaukite, kad jo parūpintų tuojau pat.

Mielam Collegai
A. + A.

Inž. STASIUI RADZEVIČIUI mirus,
jo žmoną Sofiją Radzevičienę ir posūnį Vytautą gi
liai užjaučia ir kartu liūdi

Birutė ir Eduardas Malcanai ir 
Regina Ir Vytautas Petrauskai
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X Tretininkų kongresas Ci

cero. Chicago3 ir apylinkių Sv. 
Pranciškaus III-jo ordino kon
gresas įvyks lapkričio 4 d., se-1 
madienį, 3 vai. p. p. Sv. Anta
no parapijoj, 1515 So. 50th 
Avė., Cicero, III., globojant 
prel. Ig. Albavičiui.

Gerbiami parapijų klebonai, i
X Kun. dr. V Rimšelis, MIC.'kong jų direktoriai bei 

pasakys pamokslą Knstaus daugiausia tretlninkų nuošir.
džiai kviečiami dalyvauti. Lap
kričio 3 d. 7 vai. vakare Šv. 
Antano bažnyčioje religinė va
landėlė, palaiminimas ir išpa
žintys. Sekmadienį kiekviena 
kongregacija eina prie Šv. Ko
munijos savo bažnyčioj. 3 vai. 
p. p. . susirenka į Šv. Antano 
bažnyčią, Cicero, kongreso pa-1 
maldom, po kurių salėj įvyks 
oficialioji kongreso dalis, pa
skaitos, meninė programa ir 
užkandis.

Kongresu rūpintis iš Brook-

Karaliaus šventės minėjime, 
kurį rengia ALRK Federacijos 
Chicagos apskritis spalio 28 d. 
3 vai. Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje Cicero, III. šventė 
susidės iš dviejų dalių: Šven
tosios valandos bažnyčioje ir 
programos salėje. Kviečiami 
iš visos Chicagos lietuviai į tą 
šventę. šventosios valandos 
metu giedos Mondeikos veda
mas parapijoj choras, vargo
nais gros muz. Mondeikaitė. 
Kaip žinome, Šv. Antano baž-
nyčia naujai išdekoruota, oj |yno atvvk T6v Modes 
prie bažnyčios pristatytas nau- Us Stepaitis/ o F M kui.jo

žinioje yra tretininkų reikalai. 
Ta pačia proga jis, susitaręs su 
vietos klebonais, čia atliks

jas stilingas portikas. Tuoj po 
pamaldų salėj bus akademija. 
Paskaitą sžaitys kun. J. Kidy

kas.. S. J.
X Mažosios Lietuvos Lietu

vių d-ja Chicagoje išrinko nau
ją valdybą. Draugijos pirmi
ninku perrinktas ekonomistas 
M. Kūjus, vicepirm. G. Lekšas, 
sekret.; J. Peteraitis, kasininku 
R. Buntinas ir M. Jagutis val
dytos nariu; Iš senosios val
dytos metinės apyskaitos pa
aiškėjo, kad draugija šalia vi
suomeninės kultūrinės veiklos 
uoliai remia ir lietuvišką šal-

IlI-jo ordino kanoniškas vizi
tacijas. Smulkesniom informa
cijom galima į jį kreiptis šio 
mėnesio 29, 30 ir 31 dienomis 
asmeniškai arba telefonu Šv. 
Antano klebonijos adresu. Tel. 
OLympic 2-0231.

X Muz. A. Mondeika. šv. 
Antano parapijos Ciceroj var
gonininkas, su dukterim Tere
se išvyko į Grand Rapids, 
Mich., dalyvauti savo bičiulio

pos darbą. Lietuvos Keleivio I Stanislovo ir Elenos Bartų ve- 
spausdinimui nariai suaukojo dybinio gyvenimo auksinio ju- 
200 dol., Vasario 16 gimnazi- bll^aus kurios ivyks-
jos parėmimui - 345 dol. Ki- ta Šiandie, spalio 27 d. Iškil
tiems lietuvių veiklos reika- mas Pradėtos ryta bažnyčioje
lams išleista 120 dol. Kasoje 
yra virš 400 dol.

X Balfo banketui surengti 
gruodžio mėn. 2 d. Lietuvių 
auditorijoje jau sudarytas pla
tus komitetas iš visų Balfo 
skyrių atstovų Chicagoje: Mar- 
ąuette Parko, P. Balzaras, 
Brighton Parko, J. Bernotas, 
Bridgeporto, Ign. Petrauskas, 
Town of Lake, Pr. Ūselis, Ro- 
selando, K. Bružas, Cicero, D. 
Sabalis, 18 liet. kolonijos, kun. 
St. Šantaras, Northsidės, Br. 
Tūbelis, Westsidės, Pr. Bičiū
nas, 108 skyriaus, O. Krikščiū
nienė, Melrose Parko, inž. J. 
Urbelis, ir Balfo Chicagos ap
skrities valdybos atstovai: dr. 
A. Trakis, A. Gintneris, A. 
Dzirvonas ir I. Daukus. Iš šių 
asmenų sudarytos - keturios 
vykdomosios komisijos, kurios 
rūpinasi banketo paruošimo 
reikalais.

X P. Bagdonas ir A. Gintne

ris paskirti Mažosios Lietuvos

iškilmingomis mišiomis, o baig
sis vakare banketu vienam 
viešbučių. Iškilmėsna suvažia
vo ne tik jubiliatų šeima, bet 
daug giminių ir bičiulių iš ar
ti ir toli. S. Barto iš profesijos 
laidotuvių direktorius ir vienas 
seniausių Grand Rapids lietu
vių veikėjų. Jubiliatų sūnus 
Bernardas taip pat yra laido
tuvių direktorius. Bartai yra 
nuolatiniai Draugo skaitytojai 
ir rėmėjai.

X Cicero Augštesnioji Litu

anistinė mokykla turėjo savo 
pirmąją iškylą spalio mėn. 21 
d. Tėvų Marijonų sodyboje. Ji 
praėjo labai jaukioje ir drau
giškoje nuotaikoje. Mokiniai, 
mokytojai, tėvų komiteto na
riai ir tėvai su svečiais vyko 
lengvomis mašinomis. Iš viso 
sodybon suvažiavo apie 50 mo
kinių ir apie 30 suaugusiųjų. 
Tėvai Marijonai labai mielai 
iškylautojus priėmė ir paprašė 
čia jaustis kaip namuose.

Šioje puikioje vietoje jauni-
Bičiulių draugijos valdybos pa- mas linksmai praleido laiką,
rengti paskaitų sąrašą apie 
Mažąją Lietuvą,* pasitarus su 
mažlietuvių veikėju M. Naubu- 
ru, kurios vėliau būtų skaito
mos per radijo atskirų paskai-

dainuodamas, žaisdamas ir 
šiaip laisvai pasivaikščiodamas 
po gražiąją sodybą tyrame ir 
puikiame ore. Kartu su jauni
mu z dalyvavo ir suaugusieji.

tininkų, kaip pernai buvo da-Tai tikrai buvo puikus bendra-
roma Lietuvių auditorijos sa
lėje.

X Ernest R. I.egner, čia gi
męs lietuvis, gyvenąs 6140 S. 
Rockwfell avė., yra automobi
lių vairavimo leidimų inspek
torius. Jo darbo vieta yra 5440 
W. Archer avė.

X Stogo anteną priedų gau
na kiekvienas kas dabar perka 
televizijos aparatą pas Gradin- 
ską, J. G. Television Co. 2512 
W. 47th Str.

vimas. Iškyla baigėsi 6 v. v.
Mokyklos vadovybė, moki

niai ir tėvai yra labai dėkingi 
mieliems Tėvams Marijonams 
už nuoširdų svetingumą.

X Vladas Baltrušaitis, Chi
cagos Lietuvių Vyrų choro di
rigentas, vadevauja Rigoletto 
operos pastatymui, kurį Vyrų 
choras stato kovo mėn. 30 ir 
31 dienomis Chicagoje. Jis to
je operoje atliks ir pačio Ri
goletto vaidmenį. Kaip dauge
lis atsimename, VI. Baltrušai
tis Rigoletto partiją yra dai
navęs ir Lietuvos valstybinėje 
operoje, kur buvo susilaukęs 
nemažo įvertinimo.

X Lietuvių Jaunimo kon

greso Chicagoje reikalu, kuris 
turėtų įvykti išvakarėse tauti
nių šokių festivalio, kuris bus 

PAJIEšKOMA VIRĖJA į1956 m biržeHo mėnesį, jau 
REIKALINGA moteris virėja sui, . . .
sau pagelbininke didesnei grupei'tar amasi tarP Studentų Są- 
žmouų. Geras atlyginimas ir už- jungos ir LB Chicagos apygar- 
laikymas. Kreiptis — "Draugas”, į08 atstovų. Kongresas turėtų
Ava. Chlcago 8, Illinois. apimti ne tik JAV jaunimą, bet
- - ------------------------- -------------—........... - — ir Kanados.

Petras Pleštys, 5421 South 
Neva Street, tik už 14 • dienų 
praleistų ligoninėje, iš Leonar
do Jankausko gavo $517.55 če
kį.

NEUŽMIRŠK ATSUKTI LAIKRODŽIO
ii

Šeštadienio naktį, spalio 27 d., atsukamas 
landą atgal.

laikrodis vieną va-

CHICAGOS ŽINIOS
Sirena automobily2,200,000 tikėtų 

automobilistams
Per paskutinius dvejus me

tus Chicagos policija automo
bilistams prirašė 2,200000 ti
kėtų. Susisiekimo Saugumo 
kongrese iškelta mintis, kad 
tos pabaudos jau ima tarnauti 
ne tiek susisiekimo saugumui, 
kiek kraunamos pajamoms pa

didinti. Kelia balsą, kad šis da
lykas turi būti ištirtas ir pikt 
naudojimai pašalinti.

Pavojingiausieji mėliesiai
Chicagos automobilistai ir 

pėstieji perspėjami per spaudą 
— būti ypač atsargiais lapkri
čio-gruodžio mėnesiais, kada 
susisiekimų nelrimės padidėja 
40%. Nelaimės padidėja, svar
biausia, dėl trijų priežasčių:

■ daug žmonių gatvėse lanko 
krautuves, daugelis švenčių 
proga įsikaušia ir anksčiau 

1 pradeda temti.
Pragyvenimas pabrangus
Darbo Biuro

New Yorko kailinių pirklys 
Otto Zurne, 45 m. amžiaus, bu
vo žiauriai apvogtas: iš jo au
tomobilio, nakčiai pastatyto 
ties moteliu 5540 South Shore 
dr., Chicagoje, vagys išnešė 
brangių kailinių už $20,000. 
Saugodamasis nuo vagių . jisai 
automobily buvo įtaisęs auto
matinę sireną. Kaikurie jos 
balsą girdėjo, bet manydami, 
kad tai priešlėktuvinės apsau
gos pratybos — nekreipė dė-* 
mesio.

Nužudyta moteris
Šiaurinėj Chicagos daly, ties 

gazolino stotimi 3312 West 
North, buvo rasta savo maši
noje nusmaugta tavernos savi
ninkė Mary Abess, 41 m. am
žiaus. Policija spėja, kad plė
šikas buvo pasislėpęs jos ma
šinoje užpakaly ir paskiau ją 
nusmaugęs pagrobė pinigus, 
kuriuos ji vežėsi iš tavernos. 
Nelaimingosios galva sužeista 
ir rankos kruvinos.

Siuntiniai i Lietuva
Lietuvių bendrovė OVERSEAS 

CARGO CO. siunčia į LIETUVA 
(ir kitur) siuntinius su: ang-liš- 
kom viln. medžiagom, avalyne, 
vaistais, maistu, siuv. mašinom, 
dviračiais, laikrodžiais, akordeo
nais. (siunčiama iš Anglijos per 
HASKOBĄ).

Bendrove taip pat persiunčia i 
LIETUVĄ ir Jūsų sudarytus ir 
mums pristatytus siuntinius (siun
čiam ir oro paštu). Visi mokes
čiai sumokami siuntėjo, gavėjas 
NIEKO NEMOKA. Pristatymas 
garantuojamas — PILNAS DRAU 
DIMAS (siunčiama per Qlobe Tra- 
vel Service).

Prašykite katalogų bei informa
cijų:

OVERSEAS CARGO CO., 
2412 W. 47 St., Chlcago 32, III.:

LA 3-5049, YA 7-4337 
Siuntinių tarnyba 8 metai — S. P.
JUODVALKIS.

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

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

riuos siunčiate į užsienį.

1$ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Vyskupo P. P. Bučio pen
kių metų mirties sukaktuves 
.minint šv. mišios su egzekvijo
mis bus atlaikytos Elizabeth, 
N. J., šv. Petro ir Povilo lie
tuvių parapijos bažnyčioje 
spalio 27 d. 8 vai. 30 min.

— Liet. Studentų S-gos Det
roito skyrius, š. m. spalio mėn. 
21 d. visuotiname susirinkime 
išsirinko naują valdybą. Birutė 
Rackaitė — pirmininkė, Sau
lius šimoliūnas -— vicepirm., 
Marytė Lekniūtė — sekreto
rius, Jonas Svereckis — iždi-

pirmininkas, Pranas Zaranka 
— sekretorius ir Juozas Poli- 
kaitis — narys.

— Šv. Petro bažnyčioje De
troite kun. Viktoras Kriščiune- 
vičius pakrikštijo Janinos ir,
Vacio Mitkų pirmąjį sūnelį Pa^a a' ,
Aleksandrą-Praną. Krikšto tė-l ' Nyxono paradą Stebėjo 
vais buvo Jadvyga Ignatavi-j 250 000
čienė iš Toronto ir detroitiškfe; Viceprezidentas Nixon Chi- 
A. Stašaitis. cagoje turėjo neblogą pasise-

— Kęstutis Kudžma, atlikęs kimą. Jo paradą miesto centre

StatistikosI
įstaiga praneša, kad visose 
JAV, o taipgi ir Chicagoje pra
gyvenimo išlaidos yra gerokai 
pakilusios, nors truputį mažes
nės, kaip liepos mėnesį, kada 
buvo pats augštumas. Chica- . ,T „
goję truputį pabrango drabu- *,“8 *',Muay.str- Per/t,OM

Susižeidė ugniagesys

Chicagos ugniagesys Russell 
Kili, 39 m. amžiaus, begesin- 
damas gaisrą .medžio dirbtuvė-

KAI REIKALINGAS
ORKESTRAS

(didesnis ar mažesnis) 
Koncertams, baliams, vestuvėms 

' ir ldt paresnitimams kreiptis | 
muz. BRONIŲ JONUŠĄ. Tel. PRs 
spect 6-6584.

PARDAVIMUI

Skubiai parduodama LIKERIŲ
• . . • , .. . ... įkrito ant lubų ir susižeidė kai-! KRAUTUVE SU BARU. Geraiž.ai, butą,, skaitymu, medžią-, einanti, bizn„ llet apyIlnt5je. Po

ga ir pramogos, mediciniška 4 1 6 v.v. skambinti INtemcean 8-5879

karinę prievolę ir vėl sugrįžęs 
prie akademinių studijų ir vi
suomeninio darbo, Kristaus 
Karaliaus šventės minėjime

ninkas ir Dalia'Biigarauskai-!Brookl5™e skaitys Pakaitą, thur
tė narys kultūriniams reika- rengia ALRK Fede-
lams. Į revizijos komisiją iS-|™208 New Yorko apskr' val‘ 
rinkti: Narimantas Udrys

— Prof. Juozas Eretas, per-

X Eleonora Vešiotienė su 
sūnumi Vito ir su sūnaus žmo
na Lucille bei jų vaikais ąuto- 
mobiliu buvo nuvažiavę į Los 
Angeles, kur paviešėjo pas 
Bruno ir Kazį Vešiotus; taipgi 
dalyvavo trijų, vienu kartu gi
musių, Bruno dukrelių krikšty
nose. Visos trys mergaitės ge
rai auga. Bruno turi darbą 
prie filmų gamybos.

žengęs 60 metų amžiaus slenks
tį, tvirtai tebelaiko plunksna 
rankoje ir baigia antrąją re
dakciją .monografijos apie 
prof. St. Šalkauskį. Įdomi jc 
monografijos ištrauka bus 
spausdinama Ateities gruodžio 
mėn. numeryje, kuris bus skir
tas paminėti didžiojo mūsų tau
tos auklėtojo 15 m. mibties su
kakčiai. •

— Solistė Juzė Krištolaitytė

išpildė meninę programą Cleve 
lando demokratinių grupių pre

X Kun. B. Sugintas sudarė 
sąlygas įsigyti Lietuvių En
ciklopediją kun. dr. A. Ausen-1 zidiumo vakare, surengtam pa
kai Brazilijoje. Jam pasiųsti gerbti Vliko pirmininkui J. Ma- 
jau aštuoni tomai, kaip dova- tulioniui. Minima solistė ne tik 
na, nes tenai yra suvaržytas 
valiutos persiuntimas į kitas 
valstybes.

X Lietuvių Fronto įsteigtoji 

rezistencinė stipendija lietuviui 
studentui bus paskirta lapkri-

tai vėl įrodė menininkės pasi
šventimą aktyviai dalyvauti lie 
tuviškame judėjime, bet ir tik
rai nudžiugimo klausytojus sa
vo vokaliniu pajėgumu ir .meni 
niu įsijautimu dainą interpre-

čio mėn. Dedamos pastangos tuotL Pirm°j * ™otaikin-
rezistencinę stipendiją įteikti gai išPildė tris lietuviškas dai- 
1941 m. sukilimo 15 metų su- nas Ta^at Kelpšos ir V. Ba- 
kakties iškilmingame minėjime
Chicagoje. - -

X Ateities šokėjai, Chicagos 
moksleiviai ateitininkai, Moks
leivių Tautinis ansamblis Chi
cagoje ir Chicagos šauliai pir
mieji įsiregistravo dalyvauti 
lietuvių tautinių šokių šventė
je.

X Architekto Kraunio at

vejis yra trečiasis romanas, 
kuris yra atsiųstas Draugo ro
mano konkursui. Jis yra pasi
rašytas Jono Kanapinio slapy- 
varžiu.

X Mok. Emilija Vilimaitė 

per Sofija Barčus radijo valan
dėlę pirmadienį 9 vai. rytą 
skaitys paskaitą Aktualūs 
šiandieniniai uždaviniai. Toj 
pačioj, programoj dalyvaus Do
na ir Antanas Kaminskai.

X Metropolitan operos solis
tas Algirdas Brazis rytoj (spa
lio 28 d.) 10 vai. ryte giedos 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čioje, minint Kristaus Kara
liaus šventę.

naičio. Antroj daly ji davė pilną 
programą koforotūriniam sop
ranui, sunkią techniniam ir mu 
zikiniam išpildymui, Rossini pa 
storalei solistė Juzė Krištolai
tytė sugebėjo duoti daug klasi
kinio preciziškumo, o Verdi 
“Rigoletto” arijai “laro nome” 
labai daug lyrinio nuoširdumo. 
Šiuo trumpu koncertu solistė ir 
vėl įrodė rimtos menininkės di
dėjantį subrendimą.

— Prof. Simo Sužiedėlio, 

Ateitininkų Federacijos vado, 
aktualus straipsnis — Jaunuo
menės auklėjimas politiniam

stebėjo apie ketvirtis miliono 
žmonių. Sakoma, kad šitokia 
minia tebuvo pasirodžiusi 1951 
m., kai buvo atvykęs MacAr-

daryta apie $25,000.

Kalėjimas dėl mergaitės
Robert Drucker, 33 m. am

žiaus mokytojas, dėstęs Hayes 
mokykloje, nubaustas metams 
kalėjimo už tai, kad jisai buvo 
prisiviliojęs vieną 15 metų 
moksleivę.

Atsukti laikrodžius
Nakčia į sekmadienį, antrą 

valandą po vidurnakčio, Chica
goje bus atsukti laikrodžiai 
vieną valandą atgal. Baigiasi 
vasarinis laikas.

Išdirbo 67 m. toj pat vietoj
Harry Shaffer, dabar jau su-; 

laukęs 83 ,m. amžiaus, išdirbo 
net 67 metus toj pačioj firmoj

Tęs Congress ekspresinį 
kelią

Per Chicagą einąs Congress 
ekspresinis kelias nebaigtas, ir 
darbai prie jo buvo sustoję dėl 
zonų komisijos neapsisprendimo.
Dabar ši kliūtis jau pašalinta.
Reikiami leidimai gauti ir dar
bai bus varomi sparčiau priekin. — Horder’s, Ine. Jis dar jau

čiasi pajėgus ir tikisi dar iš
veikimui — spausdinamas At
eities lapkričio mėn. numeryje, 
kuris netrukus išeina iš spau- ! Mirtis įvažiavus į Stulpą
d°3-______________________ J Policininkas Francis Bergen,

I 47 m. amžiaus, gyvenęs 4740 
S. Westem avė., mirtinai užsi
mušė atsitrenkęs į pervažos 
stulpą ties 79 gatve ir Oakley. 
Jis buvo keturių vaikų tėvas.

Mirė teisėjas
Columbus ligoninėje mirė 

Chicagos Municipalinio teismo 
teisėjas Jay A. Schiller, 62 m. 
amžiaus. Teisėju jis ištarnavo 
26 m. Sirgo ilgesnį laiką.

dirbti ten 13 metų.

Hiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiaiiiiiimimiiir
PO P U LA R 

LITHUANIAN RECIPES
Surinko JUZE DAUŽVAKMENS

Tai nepaprasta knyga. Virš 200 re
ceptų grynai lietuviškų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
dlenS, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo ir televizijos stotis, surinko pa
dus įdomiausius lietuviškų valgių 
receptus Ir DRAUGAS juos Išleido 
labai parankioje formoje. Pirmų kar
tų tokia knyga pasirodo knygų rin
koj*.

Gera dovana kltataudams ar ang
liškai skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS"

*884 So. Oakley Avenoe,

CHICAGO 8. ILL.
'iimiimiiinMiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiimiiiiii

šoferis laimėtojas

ftemkite dinn Draugą!
ALGIRDAS LANDSBERGIS

KELIONĖ'

V. Adamkevičlaus apianka 
UBsakymus su pinigais siųskit*:

880 paL, kaina $2J» 
DRAUGAS, aaS4 8. Oakley Ava, 

Ohtaago 8, UL

Šios nuostabios Ir nepaprasto* Kny
gos personalus šitaip įvertina ra
šytojas Gliaudą: **...Welaaa — pa
niekintas niekintojas, bet turis 
savyje Fra Angellco angelų varau 
gan a, Tatjana—nesuprantanti sie
los aųvokoa, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius.. pasiūgės 
Skaistumo Ir nesuvoktus Jo eamša
t
drąsus b* drųsoa, aaenprantų* pa
vojau* beprutgjlmo prooe****.E. Kirby, 49 m. amžiaus, lai

mėjo geriausios sunkvežimiu šo
ferio titulą finalinėse rungtynė
se New Yorke. (INS) , imMMIMIIMlllinilllimilllllHtllllllMmH«lllllllllllllllllllllllMlllllllIMIIllllllllllllllllll

KNYGA,
Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.
.. PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 

ROMANAS

D. L. KUNIGAIKŠTIENES BIRUTES DRAUGIJOS 
Chicagos Sk. Valdyba š. m. lapkričio mėn. 10 d. 7 v. 30 m. 
vakaro VVestem Ballroom salėje, 3504 S. Westem Avenoe,

rengia tradicinį

KONCERTĄ-BALIŲ
dalyvaujant JONEI KVIETYTEI, išraiškos šokių menininkei 
ir prof. VL. JAKUBENUI. Baliui gros muziko B. JONUŠO 
orkestras.

Maloniai prašome visus atsilankyti ir staliukus iš anksto 
užsisakyti telefonu Y Arda 7-8796 ir LIvtngton 8-0420.

Balsuokite už progresą! 

Išrinkite RICHARD STENGEL 

U. S. Senatorium!

(Sk.)

nvga,
Jury

Didele Lietnviškos buities knj 
išrinkta iš daugelio kūrinių 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

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

Užsakymus ir pinigus siųskit* 
DRAUGAS 

8884 So. Oakley Avė., 
Chleeco 8, 18-

..................................................................................................................................mm


