
DRAUGAS
Lcldll* Lietuvių Kataliku Spaudos 

Draugija
SSS4 So. Oaklej Ava., Chlrnco S. Illinota 

Telephone — Vlrglnla 7-M4O-4I

Vlanlntdla tautinės Ir tikybinės mlntlss 
lietuvių dlrnraėtls pasauly)*

57 2
c.ir

7 1
’T- * 1

r

37, ILL
G,

Nr. 256

DRAUGA
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Pnoe A centu TREČIADIENIS, SPALIO (OCTOBER) 31, 1956 b centai

DRAUGAS
The IJthuanian Daily Friend

Ptibllshed by tha Ltthuanlan Cathollc 
Presą Sodely

1334 So. Oaklry Avė., Chl.ago S. Illinois 
Telephone — Vlrgtnln 7 6Ht(l-4l

Tha mosi Influentlul I.lihuunlan baily 
In America

VoLXB

BRITANIJOS IR PRANCŪZIJOS ULTIMATUMAS
Vak. Berlyno gyventojai pagerbė 

vengrus, žuvusius už laisvę
BERLYNAS, spalio 30. — Laisvojo vakarinio Berlyno gyven

tojai vakar vakare savo langus papuošė žvakėmis pagerbti miru
sius laisvės kovotojus Vengrijoje.

Ta proga vakarinio Berlyno 
burmistras Otto Suhr pasakė 
kalbą, kurioje pareiškė mintį, 
kad dabar nėra laikas sukilti ,Ry 
tų Vokietijoje. Priežastis, dėl ku
rios burmistras davė šį. patari
mą, yra ta, kad Vokietijos rytų 
zonoje stovi 20 sovietų kariuo
menės divizijų, kurios gali būti 
greitai padidintos.

Ta pačia proga iš Bonnos pra
nešta, kad komunistai pasiuntė į 
R. Vokietiją 400,000 naujokų, 
kurie šiuo metu buvo pašaukti 
atlikti karinės prievolės.

Nors kviesdamas susilaikyti
šiuo momentu, tačiau burmis- Britanijos jausmai 

tras nei kiek neabejoja, kad ateis J 3
laikas, kada Rytų Vokietija išsi
laisvins. Kovos už laisvę nega
lima sustabdyti. Ta proga jis pri 
minė garbingą ir nelaimingą ber
lyniečių sukilimą 1953 m, „Kas 
prasidėjo Berlyne prieš trejus 
metus ir per Poznanę bei Varšu
vą pasiekė Budapeštą, tas vieną 
gražią dieną per Pragą ir Leipci
gą vėl grįš į Berlyną“.

Tito laiškas
BELGRAD, Jugoslavija, spa

lio 30. — Jugoslavijos diktato
rius Tito vakar pasiuntė laišką 
Vengrijos komunistų partijos 
generaliniam sekretoriui ir pra
šė sustabdyti kraujo liejimą Ven 
grijoje.

Tito kreipėsi į Vengrijos dar
bininkus, kad jie neatsisakytų 
„socialistinės statybos“ ir ragi
no priešintis visiems „reakcio
nieriams“.

Lenkai pasveikino
grįžusį kardinolą

VARŠUVA. Lenkija, sp.. 30. — 
Kardinolas Steponas Višinskis 
vakar pirmą kartą viešai pasiro
dė žmonėms, kai jis buvo komu
nistų paleistas iš namų arešto. 
Minia žmonių jį sveikino.

Kardinolas Višinskis, pasiro
dęs rūmų balkone, susirinkusius 
pasveikino „Taika su jumis“. Mi
nia atsakė: „Ir su Tavo dvasia“.

Kardinolas trumpai kalbėjo ir 
prašė neruošti demonstracijų ry- 
šiumi su jo sugrįžimu į Varšuvą. 
Jis palaimino minią.

Kardinolas Višinskis turbūt šį 
ketvirtadienį pasakys pamokslą.

Uraganas siautė
GREAT BEND, Kas., spalio 

30. — Kansas valstybės vakari
nėje dalyje vakar uraganas siau
tė. 24 namai sugriauti. Du asme
nys nugabenti į ligoninę. Uraga
nas išvertė elektrinius ir telefo
ninius stulpus Great Bend, Lar- 
ned ir Burdett apylinkėje.

Egipto armijos ’

JAV laivynas
nutraukė kelionę

WASHINGTONAS, spalio 30. 
— Jungtinių Amerikos Valsty
bių laivyno jėgai šiandien buvo 
įsakyta nutraukti kelionę į Olan
diją ir tuojau vykti į paskirtą 
vietą.

Spėjama, kad laivams buvo įsa 
kyta prisijungti prie JAV 6-tojo 
laivyno rytiniame Viduržemyje.

Laivyno vadovybė pareiškė 
Washingtone, kad 6-tas laivy
nas yra pasiruošęs betkokioms 
galimybėms.

Save gina
ST. LOUIS, spalio 30. — Se- 

mah Cecil Hyman, Izraetlio ge
neralinis konsulas New Yorke, 
pareiškė, jog Izraelis vykdo „sa
vęs apsigynimo“ veiksmus.

Vengrijos sukilėliams
LONDONAS, spalio 30. — 

Daugiau Rusijos kariuomenės, 
įskaitant du šarvuočių vienetus, 
vakar įžengė į Vengriją ir žy
giuoja link Budapešto, pranešė 
Britanijos užsienio reikalų mi- 
nisteris S«lwyn Lloyd.

Rusijos kariuomenė dar neiš
ėjo iš Budapešto, nors Vengri- 

1 jos premjeras Nagy pranešė, jog 
vedamos derybos, kad Rusijos 
kariuomenė būtų ištraukta iš vi
sos Vengrijos.

Britanija pareiškė simpatijas 
Vengrijos sukilėliams, kovojan
tiems už laisvę.

Nevėlu mokytis
LOUISVILLE, Ky. — Mrs. 

George A. Altsman, 32 metų, ir 
Mrs. Willie B. Rioketts, 37 metų,

įstojo į Louisville augštesnę mo 
kyklą.

Žemėlapis rodo “karštas vietas’’ Vidurio Rytuose, kai Izraelio jė- 
gds (strėlė) smogė j Egiptą prie Kuntilla ir žygiuoja į Suezo kanalą. 
Pranešama, kad Egipto laivai artėja prie Haifos (1). JAV piliečiai 
išvyksta iš Amnian (2) j Beirutą. (3) ir Britanija įsakė savo pilie
čiams išvykti iš Jordano. Irako kariuomenė koncentruojama prie Jor
dano pasienio (4). Egiptas, Sirija ir Jordanas sudarė karinę sąjungą 
prieš Izraelį. » (INS)

I

Kardinolas Steponas Višinskis, 55
metų, Lenkijos komunistų 1953 m. 
ištremtas iš Varšuvos, grįžo į Var
šuvą kaip Lenkijos primas. (INS)

Pagalba sukilėliams
t-t J. i WASHINGTONAS, spalio 30.
lėktuvas dingo — Baltieji Rūmai gavo daug tc-

BEIRUTAS, Lebanas, spalio legramų ir laiškų iš amerikiečių, 
30. — Egipto karinis lėktuvas su kurie reikalauja pagelbėti Ven- 
aštuoniolika Egipto karininkų1 grijos sukilėliams. ' 
vakar dingo virš Viduržemio jū-

Kalendorius
Spalio 31 d.: Visų Šventųjų vi

gilija; šv. Liucija; lietuviški: 
51kimlTyris ir Sargė.

Saulė teka 6:21, leidžiasi 4:48.

ros.
Lėktuvas skrido iš Damasko į 

Kairą. Lėktuve buvo ir Egipto 
armijos vadas Abdetl 
Amer.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Afaskvos radijas vakar paskelbė, kad Sovietų Sąjungos vy

riausybė esanti pasiruošusi tartis su satelitinėmis valstybėmis dėl 
rusų kariuomenių ištraukimo iš satelitinių kraštų.

— Sovietų tankai vakar apsupo Berlyną. Sakoma, kad tai esą 
karinės lavybos.

— JT generalinis sekretorius Dag Hammarskjold vakar įsakė 
Izraeliui ir Egiptui sustabdyti karo veiksmus Vidurio Rytuose.

• Egipto filmų artistė Damas-
cos gavo įsakymą iš Nasserio, .... .....i............ —Trr-i.....■''■■■".r..::..;:1—l

kad ji grįžtų iš Paryžiaus į Egip- ' .
tą ir vaidintų filme, nukreiptame Q Q VIGTŲ KUSljd STipNnčl SČIVO 
prieš anglus. Artistė pareiškė j * I i
nenorinti vykti ir vaidinti, bet
jį bijanti Nasserio, kad jis at
keršys jos tėvams.

• Italijos policija sučiupo gau
ją, kuri pirko mergaites ir gabe
no Artimųjų Rytų prostitucijos 
namam.

• /ttngrtiniiĮ Tautų taikos pri
žiūrėjimo komisija pasiruošusi 
išvykti iš Jeruzalės, jei Izraelio 
susikirtimai su jo kaimynais ara 
bais išsivystys į pilną karą.

Britanija ir Prancūzija ruošiasi
okupuoti Suezo kanalą

LINDONAS, spalio 30. — Britanija ir Prancūzija šiandien 
davė Egiptui ir Izraeliui ultimatumą sustabdyti kovas 12 valandų 
laikotarpyje ir ištraukti savo kovojančias jėgas 10 mylių nuo 
Suezo kanalo.

Britanijos premjeras Edenas 
pareiškė parlamentui, kad Bri
tanijoj ir Prancūzijos kariuome
nės įsikiš, nebent Egiptas ir Iz
raelis nusileis.

Jis taip pat pasakė, kad dvi 
Vakarų jėgos paklausė Egipto 

i dėl teisės laikinai okupuoti svar
bias apylinkes Suezo kanale, kad 
atskirtų egiptiečių ir izraelitų 
karines jėgas ir garantuotų visų 
valstybių laivams laisvę Suezo 
kanalu.

Edenas kalbėjo kelias valan
das su Prancūzijos premjeru 
Guy Mollet.

Edenas pastebėjo, jog vėliausi 
pranešimai skelbia, kad Izraelio 
ir Egipto jėgos yra Suezo kanalo, 
apylinkėje. Edenas pastebėjo, 
kad parašiutininkai nuleisti Su
ezo apylinkėje, bet jis nepasakė, 
ar tai buvo Izraelio ar Egipto pa
rašiutininkai.

VENGRIJOS LĖKTUVAI 
PULS RUSUS

BUDAPEŠTAS, spalio 30. 
Vengrijos oro jėgų vadovybė 
šiandien paskelbė, kad vengrų 
lėktuvai puls Rusijos kariuo
menę, nebent rusai apleis Bu
dapeštą 12 valandų laikotar
pyje.

t
• Raudonoji Vengrijos vy- 
[riausybė pripažįsta pilną su
kilėlių laimėjimą ir paprašė 
tautą pasiruošti naujiems lais 
viems rinkimams.

Premjeras Nagy pareiškė 
vengrams, kad jis paprašė so
vietų armijos vadovybės iš
traukti savo kariuomenę iš 
Budapešto.

kariuomenę kraujuotoj Vengrijoj

Oras
Oro biuras praneša: Chicago- 

je ir jos apylinkėje rytoj gied
ra ir šilčiau.

VIENA, Austrija, spalio 30. — Sovietų tankai 
peržengė Čekoslovakijos pasienį ir įvažiavo į Vengriją. 

Atrodo, kad komunistai dar
kartą bandė apgauti sukilėlių ar
miją, kad ji padėtų ginklus.

Komunistų kontroliuojamas 
Budapešto radijas antradienį pra 
nešė: Sovietų Rusijos kariuome
nė pasitraukia iš sostinės ir na
cionalistai sukilėliai įsijungia į 
Vengrijos armiją, kad palaikytų 
tvarką.

Bet United Press koresponden 
tas Russell Jonės praneša iš Bu-

Izraelio kareivių būriai
žygiuoja į Suezo kanalą

JERUZALĖ, spalio 30. — Izraelio kariuomenė antradienį nu
žygiavo 126 mylias Egipto teritorijoje. Izraelio kariai jau buvo 
12 mylių nuo Suezo kanalo, paskelbė kaikurie žinių šaltiniai. 

Įsibrovėlių ir Egipto jėgos su
sikirto Egipto Sinajaus pusiasa
lyje.

Egiptas pranešė, kad smarkios 
kontratakos prasidėjo antradienį 
ir Egipto pėstininkai žygiuoja 
nušluoti Izraelio jėgų.

Izraelis pranešė, kad Egipto 
ir Izraelio oro jėgos kovoja tyru
mose.

tai ji turi pasiimti visas pasek
mes“.

Daugumas Izraelio laikraščių 
nevartojo žodžio „karas“, kai Iz
raelio kariuomenė įžengė į Egip
tą. Tai tik esą „karinis pasivaikš 
čiojimas“.

Nepatvirtinti gandai „vaikš
to“ Tel Alviv sluogsniuose, kad 
Egipto Viduržemio miestas EI 
Arish, apie 20 mylių vakaruose 
nuo Izraelio Gazos pasienio, esąs 
Izraelio rankose.

REIKALAUJA ATŠAUKTI
IZRAELIO KARIUOMENĘ 

Iš EGIPTO
JUNGT. TAUTOS, N. Y.,

Egipto bombonešiai puolė Iz
raelio kariuomenę Sinajaus ir 
Negev apylinkėse ir Izraelio oro 
jėgos puolė Egipto karinius kon
vojus Sinajaus pusiasalyje.

Egipto lėktuvai nušovė mažą 
žvalgybinį Izraelio lėktuvą.

Egipto komunikatas skelbia, 
du Izraelio lėktuvai nušauti ir 12
ginkluotų vežimų išmušta iš ko-. „ _ - - *
vos lauko. Izraelis turi didelius "Į“"0“; ~ 1įu"g“n*" č"1?’ 
nuostolius. Irikos Valstybės, Britanija ir

Prancūzija šiandien nuėjo į
Izraelio šaltiniai pastebi, kad 

tai tik esą Egipto pasigyrilbas.
Toks yra kovos vaizdas. Nie

kas dar oficialiai nepranešė, ku
riose Egipto vietose yra Izraelio 
kariuomenė.

Bet oficialūs Izraelio šaltiniai— Jungtinės Amerikos Valstybės ir Sovietų Rusija jungtinai 
vakar pareikalavo JT Saugumo tarybos, kad tuojau įsakytų Izrae
liui ištraukti savo kariuomenę iš Egipto.

kelią ar okupuoti Suezo kanalo 
apylinkę. Izraelio laikraštis Da- 
var, Mapai partijos organas, ta
čiau įspėjo Egiptą, kad jei Egip-

— Eiscnhoiceris vakar tarėsi su kongresiniais vadais Baltuo- to vyriausybė „mananti, jog ji
sr Rūmuose. Pasitarimų tema: Vidurio Rytų krisi. įyra karo stovyje su Izraeliu,

— JAV prezidentas Eisenhoweris pasiuntė notas Britanijos 
ir Prancūzijos vyriausybių galvoms, kad Vidurio Rytų krizė būtų 
išspręsta taikiu būdu.

antradienį

dapešto, kad didelės sovietų jė
gos žengia į Vengriją iš Čekoslo
vakijos. Sovietai pradėjo naujus 
žygius sutriuškinti sukilėlius.

Kitas United Press pranešimas 
pastebi: sukilėliai savo rankose 
tebelaiko Budapešto universite
to klinikas.

Sukilėliai pareiškė laikrašti
ninkams, jog jie labiausiai yra 
suinteresuoti rusų išsinešdinimu 
iš Vengrijos. „Vengrijoje nebus 
taikos, kol mes matysime nors 
vieną rusų tanką“, pareiškė su
kilėliai.

Budapešto radijas, kurio vieni 
pranešimai prieštaravo kitiems 
septynių dienų laikotarpyje, pa
skelbė komunisto vidaus reikalų 
ministerio pareiškimą, 'kad so
vietų kariuomenė pasitraukia iš 
kraujuoto Budapešto.

RUSU TANKAI VĖL PUOLA
VIENA, Austrija, spalio 

30. — Sovietų tankai antra
dienį vėl puolė Budapešte dar
bininkų apylinkę, kur užsiba
rikadavę sukilėliai atsisakė 
padėti ginklus koi visos Ru
sijos jėgos nebus ištrauktos.

• Irakas vakar pažadėjo pa
galbą Egiptui prieš Izraelį.

pažadėjo pagalbų betkuriai 
agresijos aukai Vidurio Ry
tuose.

TRUMPAI Iš VISUR
• Laivų statykla. Prie Nemu

no Kriūkuose prieš Seredžių, 
okup. Lietuvoje, yra stambi lai
vų statykla.Kaip rašo Tiesa, jos 
gamintus laivus galima matyti 
Volgoje, Azovo ir Baltijos jūro
je.

• Švedija prieš metus prohibi- 
ciją panaikino. Dabar gali pirktis 
alkoholio, kiek kas nori. Per tą 
laiką paaiškėjo, kad alkoholio 
suvartojimas padidėjo trečdaliu, 
o suimtųjų dėl neblaivumo skai
čius padidėjo tris kartus.

• 20,000 italų studentų vakar 
Romoje suruošė prieškomunisti- 
nes demonstracijas. Studentai 
pareiškė simpatijas Vengrijos 
sukilėliams, kovojantiems už lais 
vą Vengriją. Romos policija 
sklaidė lazdomis studentus.

Jei Egiptas ir Izraelis nesu
stabdys kovų, tai Britąnija ir 
Prancūzija užims Suezo kanalą. 
Ultimatumo terminas baigiasi 
šiandien 10:30 vai. vak. (Chica- 
gos laiku). -• *

“RETWH BID1EJI”
PARYŽIUS, spalio 30. — 

Buvęs Prancūzijos minlste- 
ris pirmininkas Pierre Men- 
des France šiandien pasiūlė 
sušaukti „keturių didžiųjų“ 
posėdį, kad būtų atstatyta tai 
ka Vidurio Rytuose.

• Lenkijoje, vykdant „nusta- 
linimą“, paleista iš kalėjimo 36,- 
000 politinių kalinių. Daugelis iš 
jų reabilituoti. Kalėjimuose dar 
esą 30,000 politinių kalinių.

Didž. Britanijos laivai plaukia
į įsidegusius Vidurio Rytus

LONDONAS, spalio 30. — Britanija šiandien pasiuntė savo 
karinius laivus į. Vidurio Rytus ir pradėjo svarbius pasikalbėjimus 
su Jungtinėmis Amerikos Valstybėmis ir Prancūzija dėl vykstan
čių kovų Vidurio Rytuose.

Britanijos premjeras Edenas 
ir Prancūzijos premjeras Mollet 
sušaukė savo ministerių specia
lius posėdžius. Mollet ir užsienio 
reikalų ministeris Pineau šian
dien išskrido į Londoną tartis su 
Edenu ir užsienio reikalų minis- 
teriu Lloyd.

Mollet šiandien grįžo į Pary
žių ir sušaukė specialią parla
mento sesiją.

Edenas taip pat šiandien svars 
tė Vidurio Rytų krizę Anglijos 
parlamente.

Britanijos ir Prancūzijos vy

riausybės nuolat susisiekia su 
JAV valstybės departamentu 
Washingtone.

šiandien 
Jungtinių Tautų Saugumo ta
rybą ir pareikalavo, kad Iz
raelio kariuomenė būtų at
šaukta iš Egipto.

Jungtinės Amerikos Vals
tybės, kurios pareikalavo Sau 
gurno tarybos posėdžio, pra

paneigė pranešimus, kad Izraelis : šy8 Jungtinių Tautų narių pa
eina užimti 101 mylios vandens I naudoti ekonomines ir diplo

matines bausmes prieš Izrae
li-

JAV, Britani ja ir Prancū
zija 1950 m. pasižadėjo palai
kyti taiką Vidurio Rytuose, 
šios trys valstybės taip pat

Žemėlapis rodo Vengrijos miestus, kūrinos sukilėliai turi 
turi) savo rankose, kai Budapešte kovos aprimo.

(nr

Diplomatiniams pasikalbėji
mams vykstant, Britanijos lai
vynas plaukia per rytinę Vidur- 
žfemlo jūrą į Vidurio Rytus.

Britų laivynas vakar išplaukė 
iš Maltos bazės. Du kreiseriai, 
du lėktuvnešiai, povandeniniai 
laivai, marinų transportai ir reik 
menų laivai apleido Maltą.

Du Prancūzijos laivai plaukia 
kartu su britų laivais.

Jungtinės Amerikos Valstybės 
taip pat turi pajėgų 6-tą laivy
ną Viduržemio jūroje.

VISUOTINE MOBILIZACIJA
KAIRAS, spalio 30. — Egip 

to prezidentas Nasseris šian
dien paskelbė visuotinę mobi
lizaciją visame Egipte.

beveik
<1N8)

• Sovietų tankai Berlyne. Va
karų Berlyno laikraštis Tages- 
spiegel vakar pranešė, kad so
vietų tankai slankioja po Ber
lyną.

• Vengrijos premjeras Imrc 
Nagy vakar pareiškė vengrų tau 
tai, kad panaikinama vienos par
tijos sistema, kurią komunistai 
įvedė 1945 metais.
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IMENRASH'TS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS Trečiadienis, spalio 31, 1956

SALEZIEČIAMS BESIKURIANT
FASIKAI.BR.'IMAS SU LIETUVIAIS SALEZIEČIAIS, 

CEDAR LAKE, Indiana

— Greitai, regis, sukanka jū
sų Amerikoje įsikūrimo meti
nės?

— Taip, tikrai. Pernai metais 
lapkričio mėnesį buvo. rasta vi
sais atžvilgiais tinkama vieto
vė mūsų numatytiems tikslams 
tik 38 mylios nuo Chicagos prie 
Cedar Lake, Indiana ir iš Fort 
Wayne vyskupo Pursley buvo 
gautas leidimas jo vyskupijoje 
atidaryti liet. saleziečių skyrių.

— Iš ko, ką ir kiek jūs .pa
čioje pradžioje įsigijote?

— Nuosavybę pirkome iš 
Hammond Times dienraščio sa
vininko ir leidėjo — Mr. De 
Laurier. Tai buvo 38 akerių 
ąžuolais apaugęs, su dviem eže 

* rėliais, kalvotas žemės pietas 
su trimis atskirai stovinčiais 
pastatais: gyvenamasis dido
kas namas, kuriame dabartiniu 
metu yra liet. saleziečių vienuo 
lynas, ūkio namas, tinkąs sve
čiams atostogauti ir mūrinis na 
mėlis — clubhouse, kuriame 
jruošėme laikiną koplyčią^

— Berods, praeitą pavasarį 
jus ištiko gaisro nelaimė?

— Tiesa. Vienuolyno pastato 
, nudegė dalis antrojo augšto. 

Ugnyje žuvo ilgus metus kruop 
ščiai daugelio iš mūsų bibliote
kai rinktos knygos. Sudegusią 

, namo dalį jau atstatėme. Esa
me tik be knygų, kurių dar ne- 
įsigijome ir neveikiai įsigysi
me, jei kas nepadarys staigme
ną sau atliekamas mums pasių
sti.

— Girdėjau, jog praplėtėte 
savo nuosavybės rubežius?

— Kits naujo pas jus šių nie 
W bėgyje?

— Kaip šv. Jono Bosko, to 
didžiojo jaunuomenės auklėto
jo, sūnūs mes visų pirma ryžo
mės įkurti lietuviškajam jauni
mui. tinkamą vasaros atostogų 
stovyklavietę. Į skolas įbridę, 
pastatėme mūrinę svetainę, su 
virtuve, valgomaisiais kamba
riais, maisto sandėliais, .šaldy
tuvais ir pan. veik trims šim
tams asmenų talpos, šalia sve-j 
tainės išdygo šeši nauji pasta
tai - namukai (cottage 80x20 
pėdų kiekvienas). Visi jie yra 
sujungti su viduryje stovinčiu 
pastatu, kuriame yra prausyk
los, dušai — showers, tualetai 
ir pan.

Svetainė, keturi namukai ir 
prausyklos yra apšildomi ir ga
li tarnauti žiemos metu ruošti 
savaitgalio rekolekcijoms, kon
ferencijoms, suvažiavimams ir 
kitiems panašiems tikslams. Mi 
nėtose patalpose galime apnak- 
vydinti ir visus aprūpinimo pa
tarnavimus suteikti veik 200 as 
menų.

—Koks veikimas vyko pas 
■jus praeitą vasarą?

— Dar nebaigtose patalpose 
pravedėme vasaros atostogavi
mą veik 80 liet. berniukų. Vasa 
ros atostogoms besibaigiant dvi 
savaites čia stovyklavo apie 150 
liet. moksleivių ateitininkų. Be 
to, įvairios lietuviškosios orga
nizacijos bei pavienės šeimos ar 
asmenys sekmadieniais ir šiaip 
luoslaikiu ruošė čia savo išva- i 
žiavimus, piknikus ir t.t.-

LAPKRIČIO MBN. ŽVfiRELIAI

Chicagos Lincoln Park zoologijos sodo žvėreliais išrinkta ši antilopių šeima

mis lietuviškojo jaunimo stovy k pašventinti ir lietuviškąjį kry- 
lavimo ir auklėjimo srityje. žiu, kurį apsiėmė vieniškai pa- 

Jci iš liet. visuomenės vado- | dirbti dail. M ir P. Laurinavi- 
vų sulauktumėme tinkamos pa ;čiai iš Chicagos.,
galbos organizavime galėtume Ateinantį rudenį atidarysime 
ęavaitgaliais pravesti uždaras pirmuosius gimnazijos — high- 
rekolekcijas—susikaupimo die- school metus su pensionatu — 
ną jaunimui ir kitoms paski- (boarding. Tam tikslui bus pa
roms vyrų bei moterų grupėms

— Kokie gi yra jūsų artimos 
ateities planai?

— Pirmoj eilėj ateinantį pa
vasarį norime prakasti pama
tus paminklinės ŠILUVOS kop-

naudota apšildozni namukai ir 
svetainės patalpos.

Ateinančios vasaros atosto
gavimui galėsime jau priimti 
apie 200 berniukų. Mūsų pagei
davimas ir troškimas yra, kad

— Kokį veikimą numatote iš
vyst jii šią žiemą? t— Šių metų bėgyje pripirko- 

me dar 22 akerius gretimos že- į 

mės: kalvoto ąžuolyno ir lygu-'. — Turėdami tinkamas patal
pos. Tai buvo reikėlinga, £6£ pas ir Chicagos artimumą ma- 
lomingoje pietų pusėje numS- I name kviesti Chicagos ir apylin 
tome iškasti ir užtvengti didelį kių lietuvius praleisti pas mus 
(nuo 4 iki 5 akerių) ežerą sto- Padėkos dieną stiprinantis ka- 
vyklautojams bei svečiams ne 
vien pažūklauti, bet taipgi pa- 
plaukyti motoriniais laiveliais 
Viduryje to ežero norime išpil
ti salelę ir joje pastatyti šv 
Kazimiero statulą. Tai būtų šv.
Kazimiero ežeras ir sala. Aplink 
ežerą planuojama išvesti auto
mašinomis apvažiuojamą kelią 
ir palei jį, kelią, įruošti kalva- 
rijas. Pripirktame kalnuotame;

lietuviškosios kilmės jaunimu. 
Į šį klausimą prašome lietuviš
kąją visuomenę atkreipti tinka 
mą dėmesį, nes mes lietuviai sa 
leziečiai visas Tavo pastangas 
dėjome, dedame ir dėsime pir
moj eilėj lietuviškojo jaunimo 
auklėjimui ir labui. Kept.

Ofiso telef. LAfayette 8-S210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie >-2888

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRL’RGl

4146 8. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. .8-8:88 v

'TV<M*l8tdlnnl tilt

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
Ofiso tol. Itl.liunee 5-4410 

Itezid. telef. GRovehill 6-0017 
valandos: 1—8 p. m. S—8 p. m.

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

lyčios statymui. Iki to laiko ti- tiek vasaros atostogavimo, tiek 
kimės sulaukti tinkamos para- gimnazijos visos vietos būtų už 
mos. Ta pačia proga ruošiamės pildytos lietuviškuoju ar bent

lakutais. Manome taipgi suruoš 
ti kūčias ir Kalėdų bernelių mi
šias.

Kalėdų ir Naujųjų Metų tar 
pašventėje turėime čia suvažia 
vimą ir susikaupimo dienas'su 
paskaitomis studentų ir moks
leivių ateitininkų.

Sausio mėn. 3 L*J, šv. Jono 
1 Bosko šventėje, užsimojome

ąžuolyne projektuojama pasta- kviesti pas mus atsilankyti lie- 
tyti lietuvišką sodybą, kad mū- tuvius dvasiškius į mūsų patro- 
sų čia gimusioji karta susida- no atlaidus ir susipažinti su mū 
rytų vaizdą savo tėvų gimtojo ' sų pradėtaisiais ir iš dalies jau 
krašto. ■ atliktaisiais darbais — statybo-

Yra kalbama mieste, kad STEIN TENTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims. •
STEIN’AB turi metini išpardavimą, štai pavyzdys kainų: •
Geriausios ANGLIŠKOS bei “worsted MEDŽIAGOS kos

tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik . .$4.50
Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 

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

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

48 colių užuolaidom^'bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98, tiktai ................ . ...................................... . .......... •' • • • $1.39

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Clotb užuolaidoms tik .$1.09
Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek- 

vier.u pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei -medžiagos
*• ’ ’ ' \ 'r l

Pas STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
..“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Sbantung, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.
kaip dovaną.

STEIN TEXTILE CO.
; 1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas į rytus nuo Halsted St., iy2 Moko į pietus nuo
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitė je iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe 6-8152.

Išmokėjo Ir Išmoka aukštesnius dividendai

Chicago Savlngs and Loan Association naujai 
statomas namas, kuris bos baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti į 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 
Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

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

tomas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai,
Ir teikia pelningesnių* ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savlngs nuo pat savo įsikūrimo 18B4 m. per daugiau, negu 32 metus, visada išmokėdavo taupytojams visas taupy
mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chleago Savlngs yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iškeičlant čekius, -apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
kias pinigines operacijas.

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

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

UUBRENTLY — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAM IŠMOKAMAS ANT PALD UP INVF.XTMF.NTU SKYRIAUS.

TELEVIZIJOS
tr Radia Aparaty Taisymai
Sąžiningas ir garantuotas darbas
M. RIMKUS, 4517 S. Savyer St 
Tel. VI 7-OOS7 — VI 7-8037

"Tel. ofiso HE 4-6A99, rez. PR 6-7333

DR. ARTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Bhd.
VAL: 1—4 ir 6—9 

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES S 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akintas —

3322 So. Westoru A venos
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
rak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: PR 8-3229
Rez telef. WAlbrouk 6-6676

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D61 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. lr 
š«l*ad.

Res. tel. GRovetilll 6-5603

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Dam»n A vena* 
(Kampas 47-tos lr Damen Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

šeštad. 2—4 vai. vak. 
frečlad. lr kitu laiku pagal sutarti-

Telef. ofiso LAfayette 3-6018 
Rez.: WAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Str«et
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 lr 7-0 
A.ntr. 1-b, treč. Ir šešt. pakai sutarties

DR. Z. DANILEVI6IUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•317 South Westem Avenst
l >■ .. CMeapa-29^.411.

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpublic 7-1990

Rezidencija: GRoveblH 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:80 v. 
/ak, šeštadieniais-nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutartį
Ofiso ‘tel. Vlrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Tel. ofiso Vt 7-01500, rez. RE 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. motorų Ilgos tr akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer lr Callfornta Avė. 

VAL ; 2—4 lr 6—8 v. p. p, 
feešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

Ofiso tvief. YArds 7-1166 
Rezidencijos — OTevvart 3-1511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
'kampas Halsted Ir 86-ta gatvS) 

VAL. 1—4 lr 6:30—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2-—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį

Tsl. ofiso PR. 6-S838, rez. RE. 7-91*1

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS O7DYTOJAS)
2500 VYest «3rd Street

VAL kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:80 
• Ici 0 vai. Trečiad. lr šešt. uždaryto

Telefonas GRovehill 6-1605
DR. ALDONA A. JUŠKA
AJUŲ LIGŲ SPECIALIST1

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9—12 ir 7—f v. v. pagal 

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 VYest Marąuette Rd.

i
Telefonas REllance 6-1811

0R. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3025 West 50th Street

VAL 1—4 popiet. 6:10—8:19 vak 
Trečiad. pagal sutartį

Tek ofiso lr huto OLymple 2-4169
- DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI! 

4938 W. 15th SU Cicero 
Kasdien 1—8 v. lr 6—8 v. vakare 

Išskyrus trečiadienius
Rotas 1526 So. 19lh Avė. 
•eltadlenlais 13 Iki 4 poplal

DR, IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTĄ

T1M South Weatern Arenas
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad.. antrad., ketv. Ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nuo 
• v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Beštod. 11 
vai. ryto Iki S vai. poi ,'eL

Ofloe tel. RE. 7-ilSS
Rea. tel. WAlhrook 6-3766

TeL ofiso Y A. 7-5551, rez. RE. 7-4969

DR. FRANK C. KWINN
(KV1EČIN8KA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 Vest <7th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:8C 
Uždara treč. visa diena lr Aaštod. vak.

Tel. ofiso Pltospect fi-2240
Pltospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

BPEO. CHIRURGIJOS LIGOS 
6700 S. Wood Street

Priėmimo vai. nuo 2—4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. ir penkt. 
Treoiad. ir sek. uždaryta.

DR. JULIJA M0NSTAVI8IUS
GYDYTOJA IR CHIRORG. 

Office: 10748 South Ifichigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beveriy milą 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
Išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllman 5-67*6 
Buto — BEverly 8-3946

Ofiso HEmloek 4-5816
* Rez. HEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOfl 

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

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Wkipple Street
? (Arti Archer Avė.)

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

< - ’■ LAfay.'tte 3-494*
Namų — CEdarcrest 8-1786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR, VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
3259 South Halsted St 

Kasdien S—7 vai. vak. šeštad. auo 
1—5 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. Republlc 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-1

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie lr Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

Ofiso tel. OLlffside 4-2H98 
Rezidencijos: LAfayette 8-1178

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 Weet 47th Street 
(Kampas 47th lr H erini toge) 

Vai.; nuo 2 iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak. 
šeštad. nuo 2 iki 6 va)., lšskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPšA
Ofisai: 20 North U'acker Drlve 

(Civio Opera House, karab. 868) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 6-2204 
6002 West lOtli Str., Cicero 

Vai. kasd. 5—8. šeštad. 1—8 
Tel. TOwnhall 3-0069 

Kitu laiku ir trečiad. susitarus 
Keziil. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAIIRAS-
THP6IAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
' SPEC. MOTERŲ LIGOS

Ofisas Ir rerid.: 2410 W. 51st St 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-6577 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr^ 
Trečiad. ir Penktad. 8-9 vai. vak. 18

šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6258 South VYestom At«um 
V AL. kasdien 2—4 p. p. Ir T—9 vak,

Trečiadieniais, šeštadieniais lz 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. -p. lr 6—8 v. vak. 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-9400
Rczid. PRospect 6-9406

DR. ONA VASKtVIAIUS
(Vaškevičlūtš)

GYDYTOJA IR CHIRURGU 
6248 South Kedzie Avenae

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-8 vaL 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais 
lr kitu laiku tik susitarus.

♦ DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAI 

1407 So. 49tb Ct.. Cicere
Kasdien 10-12 vai ryte lr 6-1 1—f. 

vak. šeštadieniais 11-8. 
Trečiad. uždaryta

į Ofiso ir buto tel. OLymple 2-1881
•,------;■ ■;------------- ——
Tet ofiso VIctory 2-1681

Rez. VIctory 2-9741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

802 West 3l8t Street
Kam p. Halsted lr 81-mos gatvtąl 

Prlšmimo valandos kasdien: 1-4 py 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpnMle 7-2290
BPECI. CHIP-URGINfia IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

VAL.: Pirm., kntr.. Ketv,, penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:06—8:00. 
Šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis; pritaikė akintas, 

keičia stiklus lr rčmna 
4455 So. Gslifornis Avė., Ohieago

Aaukite YArds 7-7381 , r
Priima: vakarais 6 Iki 9; šeštad. 

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

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR 4-lSJto

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 8. Ashland Avė. (ksmb. III)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečiad., Se6- 
tad. Ir sekmad. tik pagal sutartį 

Jeigu neatsilieps vlršinlnštt telefunal 
• laukite MIdway 3-0001

M P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortbopedas - Protezlstaa 

Aparatal-Protezal, lfed. ban-
( dažni. Spec. pagalba kojom 

(Arcfa Hupporto) tr 8.8,
Vai.: 9-4 lr 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
ORTROPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2860 W. 63rd SL Chicago 29, UI.
Tel. PRoapect 6-&OS4_________

Skclbkitės “Drauge”!

23*4 H.

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HF.. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki g vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6662

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Halsted Street 
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ŽYDAI EGIPTO ŽEMĖJE
Pasaulio dėmesys labai staigiai nukreiptas nuo įvykių už 

geležinės uždangos Rytų Europoje j Izraelį ir Egiptą.
Užvakar žydų armijos įsiveržė Egipto žemėn ir atsidūrė 

netoli Suezo kanalo. Gal šis įvykis ir nevisai taip jau netikė
tas, bet visdėlto jis nustebino pasaulį ir sukrėtė didžiųjų vals
tybių sostines, kuriose vyriausybės naktimis posėdžiavo ir įieš
ko jo priemonių sulaikyti žydus bei grąžinti juos iš Egipto že
mės į Palestiną, į Izraelį. v

Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausybė tuojau pasiūlė 
žydų įsiveržimo Egiptan klausimą svarstyti Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryboje ir apspręsti, ar žydai “nebus įvykdę ag
resijos aktą”. Jei taip, tai JAV, kaip ir jų sąjungininkai, bus 
priverstos eiti į pagalbą užpultajam Egiptui. JAV laivynas yra 
pasiruošęs. Taip ęat ir karo aviacija.

Šis Izraelio žygis daug kam yra tikra misterija. Daug kas 
klausia, kodėl žydai šiuo momentu, kuomet vedami sukilimai 
už geležinės uždangos, kuomet JAV po savaitės įvyksta vi
suotiniai rinkimai, šitaip pasielgė?

Į tą klausimą tikrai yra sunku atsakyti. Atsakyti bando 
politikai, diplomatai, spaudos komentatoriai, vedamųjų straips
nių rašytojai, bet visvien tikrosios priežasties neišryškina.

Labai gerai žinoma, kad tarp arabiškųjų tautų ir Izraelio 
jau nuo gana seniai eina nesusipratimai ir net susirėmimai pa
sieniuose. Izraelio politikai bando įtikinti pasaulį, kad šiuo žy
giu norima padaryti galą arabų vykdomiems ginkluotiems už
puldinėjimams ant Izraelio. Esą norima sutriuškinti Fedayeen 
bazes Sinajaus pusiasaly, iš kiur vyksta užpuldinėjimai. Supran
tama, kad žydų vyriausybė apkaltino Egipto diktatorių Nasserį.
Jis nenorėjęs tartis su Izraeliu dėl taikos, jis siuntęs Izraelin 
žmogžudžių gaujas, jis užblokavęs Izraelio laivus Suezo kanale.

Jei karo liepsna tuoj nebus užgesinta, kitos arabų tautos 
yra pasiruošusios eiti talkon Egiptui. Jordano valstybė ypač 
yra paruoštyje. *

Labai gerai atsimename, kad Sovietų Rusija siuntė Egip
tui įvairių karo pabūklų, norėdama patraukti savin arabiškąjį 
pasaulį. Dėl to protestuoja, skandalinta. Ir šiandien, kuomet 
pačiai Sovietų Sąjungai reikalingi ginklai sukilėliams Lenkijoje ir 
Vengrijoje žudyti, laisvės besiveržiančius žmones skersti, Izra
elis pagalvojo, kad dabar bus patogiausias momentas atsiskai
tyti su Egiptu, nes gal sovietai negalės pristatyti Egiptui ir ki
tiems daugiau ginklų.

Bet, ar vienas Izraelis, būdamas arabų tautų apsuptas iš 
visų pusių, galėjo daryti šitokį agresjios žygį? Mūsų manymu 
tai yra pats didžiausias galvosūkis.

Kai prieš kiek laiko Egipto prezidentas paskelbė pasauliui 
nacionalizuojąs Suezo kanalo zoną, Didžioji Britanija, Prancū
zija ir kitos tuo kanalu besinaudojančios tautos buvo užpykdy
tos ir griežčiausiai protestavo. Tarėsi prezidentai ir užsienio 
reikalų ministeriai, reikalą,svarstė Jungtinių Tautų Saugumo Ta
ryba, bet Nasseris savo nusistatymo nepakeitė, tarptautinės 
Suezo kanalo kontrolės neprisiėmė.

Ir ar tai ir nebus Izraelio užnugaris? Tai būtų baisus įta
rimas, tačiau taip įtarti pati logika diktuotų. Jei Izraeliui pa
vyktų greitai užimti geroką žemės plotą Suezo kanalo zonoje ___ _____
ir prieiti prie paties kanalo, britai ir prancūzai tada tik ban-' kuV'p~ap’rastai remdamasis tuo, 
dytų sulaikyti karą ir tuo būdu priversti prez. Nasserį daryti kad pagal ^tymus Lietuvos 
nuolaidas ir prisiimti tarptautinės komisijos kontrolę, kuri leis-1 kariuomenė tegalinti išeiti už 
tų visoms valstybėms naudotis Suezo kanalu. Britų imperijos 
likučiams tuo kanalu naudojimasis yra gyvybinis klausimas.
Jodei .ir nebūtų,,nuostabu;• jei britai bandytų panaudoti betko- 
kias priemones savo tikslui pasiekti. Žinoma, netrukus paaiš-

mo” po Balkanus ir po Cenro( 
bei Rytų Europą ne istoriko aki 
mis. Mūsų istorikai kokių to pa
veikslo pataisų Lietuvos atžvil
giu nėra pateikę.

Vieną šviesesnį krikščionims 
to “pasivaikščiojimo^ epizodą 
Pijus XII rado tikslinga prisi
minti ir sugretinti su dabartine 
to regiono padėtimi.

Iš to schematinio paveikslo 
matyt, kad krikščionių-turkų ko 
vos labiausiai lietė Vengriją ir 
žemes, kurios šiandien vadina
mos Albanija, Bulgarija, Čeko
slovakija, Jugoslavija, Rumuni
ja ir šiek tiek lietė Lenkiją ir 
Vokietiją. Turkų tiesioginė grės 
mė, atrodo, Lietuvos nesiekė. 
Tiesa, Jogailos sūnus Vladislo
vas žuvo Varnos mūšyje. Bet jis 
žuvo kaip Vengrijos karalius. 
Did. Lietuvos kunigaikščiu ta
da buvo jo brolis Kazimieras. 
Po Vladislovo lenkai Kazimierą, 
tiesa, išsirinko ir Lenkijos kara 
lium, bet tatai tik pablogino 
Lietuvos-Lenkijos santykius. 
Gal dėl to ir dar dėl Maskvos 
grėsmės Belgrado mūšyje nei 
Lenkija, nei Lietuva nedalyva- i 
vo. Vėlgi kai Lenkijos karalius 
Kazimiero sūnus Jonas Albrech 
tas 1496 m. puolė turkus Mol
davijoj, jis taip pat nebuvo 
Lietuvos Did. Kunigaikščiu. Ta
da Lietuvos Did. Kunigaikščiu 
kaip tik buvo antras Kazimie
ro sūnus Aleksandras. Pagaliau 
apie Lietuvos vaidmenį kara
liaus Sobieskio kovose su tur
kais “Lietuvos istorijoje” štai 
ką skaitome:

— Jo (Sobieskio) valdymo 
pradžioje Lietuvoje visam kam 
vadovavo dideli jo priešai — 
Pacai. Jie visi nuolat priešinosi 
karaliui. Seime lenkai su kara
lium priversdavo ir Lietuvos ka 
riuomenę ateiti į pagalbą prieš 
turkus, tačiau hetmonas Pacas 
jeigu ir nuvykdavo, tai visada 
veikdavo savarankiškai, neklau 
gydamas karaliaus, ir dažniau
siai išvengdavo didesnių mūšių. 
Bet nekartą hetmonas Pacas 
visiškai atsisakė vykti prieš tur

Juan Ramon Jimenez, 76 metų ispa
nas poetas, gyvenąs Puerto Kieo. 
laimėjo 1956 in. Nobelio premiją už. 
literatūrą. (INR).

tikrai rimtesnio pagrindo nebū
ta. Atvirkščiai, toks gretinimas 
galėtų shsilauku pagrįsto anų 
kraštų priekaištavimo. Tai būt

valstybės sienų tik seimui (Lie
tuvos) įsakius... Hetmonas Sa
piega taip pat nendrėjo klausyti 
karaliaus ir karuose. Net 

kės,, ar britai turės ką bendro . yy^tant vaduoti Vie-
bus bet kuo pagrįstas. Tuo tarpu Mek, kad Vakarų noa> Saįiega nesiskubino su Lie

tuVos kariuomene ir atvyko tik 
pę didžiojo mūšio”. (“Lietuvos 

■istorija”, A. Šapoka, psl. 365). 
J Sugretinę .visus augŠčiau mi
nėtus koviĮ su turkais duomenis, 
turime prieiti išvados,: kad Lie
tuva statyti greta kitų Pijaus 
XII laiške išvardintų kraštų.

didžiosios sostinės,savo rankose tūri didįjį'-Sm?ki«r4šnarplio- 
jamą problemą. \ * j • h8 •$*

NEPAGRĮSTI ĮTARIMAI
Ryšium su Belgrado mūšio 

500 metų sukaktim Pijaus XII 
išleistu apaštaliniu laišku kar
dinolams Mindszenty, Stepinac 
ir Wyszynski, taip pat “Albani
jos. Bulgarijos, Čekoslovakijos,
Jugoslavijos, Lenkijos, Rumu
nijos, Rytų Vokietijos, Vengri
jos ir persekiojimą kenčiančių 
kitų Europos tautų” arkivys
kupams, vyskupams ir tikintie
siems mūsuose yra kilę tam tik 
ro įtarimo, kodėl tame laiške 
nesuminėta Lietuva.

Laiško pretekstas — 500 me
tų sukaktis nuo mūšio dėl Bel
grado. Tas 1456 m. mūšis tebu
vo vienas epizodas ilgų kovų 
krikščionių su turkais. Krikščio 
nims tai buvd bene pirmasis lai 
mėjimas tose kovose. Kiekvienu 
atveju to mūšio sukaktis ar
čiausiai liečia tuos kraštus, ku
rie anuomet buvo tiesioginėje 
turkų invazijos grėsmėje. Vi
siems prieinami šaltiniai, anaip
tol ne prolenkiški, ne provokiš- Lenkijos karalius Jonas Albrech

1394 m. popiežius Bonifacas 
IX paskelbė kryžiaus žygį prieš 
turkus. Tas žygys 1396 m. bai
gėsi krikščionių armijos katas
trofa.

XV a. pirmoj pusėj Turkų ka 
ralius Muradas II baigė užka
riaut Albaniją, Graikiją, Vala- 
chiją. Tik jam atsisakius sosto 
ir ryšium su tuo susilpnėjus tur 
kų agresyvumui, popiežius Eu
genijus IV tą progą norėjo pa
naudot turkams iš Europos iš
vyti ir paskatino Vengrijos Vla
dislovą Jogailaitį prieš turkus. 
Hunyadi ir kardinolo Cesarini 
talkinamas Vladislovas 1444 m. 
pralaimėjo, pats Mamos mūšy
je žūdamas. Ir 1448 m. mūšyje 
turkai supylė Hunyadi.

Tik Murado įpėdinis Mohame 
das II (1451-81) 1456 m. ties 
Belgradu gavo nuo krikščionių 
į kailį. O 1494 m. imperatorius

ki ir ne provatikaniški, patei- 
•kia šiokį tų turkų-krikščionių 
kovų istorinį paveikslą:

1345 m. turkai įsitvirtino

TARPTAUTINES NUOTRUPOS
AL. GIM ANTAS

Nepataria vykti Lenkijon Londone, Paddingtono distrik
Lenkų kilmė, amerikiečių lan * MitlT viešbuty apsistojo 28

kymasis Lenkijoje buvo itin ‘"f““'. ISsl™“^ ,,r
gyvas prieškariniais laikais, bet u. ’ 8Jx-- 'U*!?! svečia, idaku 
ir šiuo metu. kad ir nctaip in- “J° L d,dm,es,'ė v'^ 
tensyviai. visdėlto tam tikras’"8S ^/kraU3'” 
skaičius vyksta raud. Lenkijon y8karų “"'‘“"J“ * ik,a- 
stebėti tenykščio gyvenimo, ap- a 8 °auma’ voni°je a Sigai-

Meilės žuvimas virsta pasi
baisėtina krize. Toki meilės smū 
giai lygūs operacijai, kuri palie
ka didelius randus... Ikį šiol ne
suprantu, kaip gali būti, kad 
visa tai išgyvendamas žmogus 
nemiršta. K. L. Schueler

vinęs, užmiršo užsukti vandens 
čiaupą. Vanduo perbėgęs vonios

Vakaruose. .pr.aU3ykl8
Driėio išvada ioe tokie lankv- pradeJ0 teketi j žemutini 

■? . , l.’-J •- • • augštą, kažkokios garbios britųmnsi jo’/j budu neišeina visos' “,-L, rv^.rAr, < matron°s prausiamąjį kambarį.
Sušlapus gerokai grindims ir lu
boms, jos neišlaikė, įlūžo ir sie
nų gabalai kartu su atsikišu
siais ir sulankstytais vamzdžiais 
nukrito apačion. Padėtį bent da 
linai išgelbėjo kitame kambary

lankyti ir apdovanoti gimines 
ar artimuosius. Bet lenkų patrio 
.tinęs organizacijos

masi
Lenkijos gerovėn. Pripažįstama, 
kad dabar komunistinis reži
mas lyg ir atleidęs varžtus, bet 
tas padaryta tik tam, kad dar 
labiau sumažinus lenkų budru
mą ir susilpninus patriotų pa
sipriešinimą. Ir toliau, esą nerei 
kia užmiršti, kad Lenkija nė
ra laisva ir tebedominuojama

GENERAL ® ELECTRIC

ULTRA-VISION
TELEVIZIJA:

• Nepaprasto rySkumo paveikslas
• Naujas lengrvas būdas stotims 

pasirinku
• Valdymas iš tolo
• 900 aliuminizuotas paveikslo 

vamzdis

GENERAL ELECTRIC

panašu, jei pvz. latviai norėtų raudonųjų mažumos
būt gretinami su tomis tauto- Jungtinėse Valstybėse jau ku

buvęs danų turistas, kuris įsiver 
žęs į bulgarų kambarius ir prieš 
tai jėga išlaužęs užrakintas du
ris, išjungė vandenį.

Viešbučio savininkas griežtai
mis, kurios laimėjo Žalgirio mū
šį su vokiečiais. stengiasi visomis galimomis prie

Visai atskiras klausimas, ko-jmongmįg ypač materialiai pade
dėl Pijus XII, kalbėdamas apie įj Lenkijos bažnyčioms, dvasiš- . _____
dabartį, pakartotinai nepaminė- ( kįams įr tikintiesiems. Tos or-, munistus”, kurie tyčia atsukę 
jo anų turkų nusiaubtų kraštų ganizacijos (The Catholic Lea- vandenį ir tuo norėję sukompro 

4---- i’— ---- mituoti bulgarus. Esą tai buvu

ris laikas veikia draugija, kuri pareikalavo bulgarus svečius iš
sinešdinti. Į reikalą įsikišo bul
garų pasiuntinybė, kuri, aišku, 
apkaltino kokius nors “antiko-

ir drauge nepridėjo, kad su jo-'gug of Amerika for Religiuos 
mis dabar kenčia ir Lietuva, Assistance to Poland) pirminin-
Latvija?.. Manė galva ir čia Pi
jaus XII laiškas buvo labai ap-

kas John F. Aszkler visą vasarą 
praleido Europoje važinėdamas

dairiai suredaguotas, nes, mi- p3 tenykštes lenkų kolonijas ir 
nint šioj vietoj Lietuvą, Latvi-. tardamasis su lenkų egzilų veik 
S' ^iš^engi^a būtų ™inėti sniais Londone, Paryžiuje ir Ro

moje. Visi diplomatai, kariai irGudiją bei Ukrainą. Nesu nei’
Gudijos, nei Ukrainos nedrau
gas. Visdėlto politiškai Lietuvos 
atsiradimą vienoj plotmėj su se
nomis Sov. Sąjungos respubli
komis, kai mes visada stengia
mės paneigti prievartinę Lietu
vos inkorporaciją į Sov. Sąjun
gą, tektų laikyti netikslingą ir 
apgailėtiną. Prjaus XII laiško 
pavartota formulė “į rytus nuo 
jūsų ir palei Baltiją” tokio Lie
tuvai politiškai netikslingo gre
tinimo išvengia. Vt. Vt.

dvasinės lenkų vyriausybės iš
eivijoje vadovai, išleido pareiš
kimą, kuriuo kviečiami visi lais
vėje gyveną lenkai jokiu būdu 
nevykti ir neorganizuoti ekskur 
sijų dabartinėn Lenkijon dėl vir 
šuje minėtų priežasčių. Paga
liau, pačiomis paskutinėmis va
landomis iškilę įdomūs įvykiai 
Varšuvoje, visus keliautojus tu
rėtų bent laikinai atgrąsyti nuo 
vykimo Lenkijon, kol padėtis y- 
ra nepaaiškėjusį. Savo parašais 
kreipimąsi ypač į Amerikos 
lenkus remia — gen. Wladyslaw 
Anders, vysk. Juozas Gawlina 
ir marš. Pilsudskio našlė.
Kaip bulgarai maudėsi Londone

Sovietinius turistus Vakarų 
Europoje vis lydi nesėkmė. Tai

si tikra provckacija prieš nieku 
nedėtus sovietinius bulgarų ke
liautojus. Padėtį išgelbėjo britų 
diplomatų intervencija ir Bulga 
rijos ministerio pažadas sumo
kėti visas išlaidas. Tik tuo bū
du viešbutis sutiko ir toliau lai
kyti svečius iki jų viešnagės pa
baigos.

Jausmai ir jų kaitra iš kiek
vienos dienos sunkenybių ir 
skausmų pasaulį padaro.

A. Maurois
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minint krikščionių-turkų kovas, stangų nereikia

Kanada antroj vietoj
Automobilių gausumu Kana

da yra antroj vietoj, pareiškė 
Quebeeo prov. kelių ministeris 
Talbot susisiekimo konferencijo
je Quebece. Pirmoji vieta tenka 
JAV,' Tturi 2."5 ’gyv. * tenka rie- 
nas automobilis. Kanadoj 4 gy- j kokia lengvaatletė bando nusl- 
ventojams tenka vienas automo- j imti iš krautuvės su penkiomis 
bilis. Panaši proporcija Aust-1 skrybėlaitėmis, tai kokios spor- 
ralijoj ir N. Zelandijoj. Toliau | to komandos ar kitokios delega- 
eina Švedija, D. Britanija, Pran- cijos narys ar narė iššoka lals- 
cūzija, kur 10 gyv. tenka vienas vėn ir nenori grįžti namo ir pan. 
automobilis. Dabar vėl būta savotiško nuoty

kio britų Londone, kurį gana
Tiesa pasiekiama tik ilga ko- ™^ai aprašo vieno tautiečio 

va;'tik į klaidą įpulti jokių pa- rašytas laiškas iš anglų sostl-
Lacordaire nės.

ELE MAZALAITE.

ROMANAS

PJŪTIES METAS

104 tęsinys
Ir šitą momentą jis pamatė, kad ji turėjo ne vie

ną sūnų: pamatė brolį Joną; jis skubėjo, jis ką tiktai 
tebuvo atsiradęs kapinėse iš kažkur, jis ėjo atsilapo
jęs, be' kepurės, išbalęs ir jo akys buvo juodos. Kaip 
galėjo būti Jono akys juodos? — staiga galvojo My
kolas, — ir jie žiūrisi per duobę, nes tas, kuris ateina 
į čia, žiūri iš karto į du: į duobę, ir į brolį.

Ir taip pat tuo metu jis išgirsta:
— Matai! — Olgos balse buvo viskas: pergalė, 

MaksVmilionas išvijo turkus iš perspėjimas, išgąstis, pabaiga, — ir jis Ūktai dabar 
Syrijos ir netrukus, (1496 m.), tepastebėjo ją. Ir pastebėjo dar ateinančius — keturis, 

jis pažino visus: jam nereikėjo pačiam važiuoti į Kau
ną, jie atvyko pasiimti jį.

— Štai, ko tu nepasakei vakar, — tarė jis Olgai,
tas išlaisvino Moldaviją 

Tačiau netrukus Suleimanas I
(1520/61) vėl įsiveržė Vengri-5ir Jis &alėj° šypsotis, taip, galėjo: — Mano vargšė
jon, užgrobė Belgradą, apgulė

Graikijoj, susidarydami prietil- Vieną Ir pasiekė net Vokietijos
tį Europoj.

1363 m. turkai ties Maritza 
supliekė Vengrijos Liudviko I 
vadovaujamą Serbijos, Bulgari
jos. Valachijos, Bosnijos, Ven
grijos armiją.

1372 m. Serbija pasidarė Tur
kijos vasalas.

Regensburgą. XVII a. pradžioj 
Ahmed I buvo užgrobęs Eszter- 
gom, dabartinį Mindszenty ar- 
cbidiecezijos centrą. O Moha- 
medas IV (1648/87) su savo 
turkais buvo užgrobęs Kamene- 
cą, Lvovą ir net Liubliną. Tik 
karaliaus Sobieskio 1683 m. ties

1389 m. ties Kossovu turkai į Viena suduotas turkams smūgis 
sukūlė Serbijos karaliaus vado- ■ išgelbėjo Austriją ir galbūt V. 
vaujamą serbų, vengrų, molJą- .Europą.
vų, valachų ir kitų sudėtinę ka- Į Toks schematinis istorinis pa 
riuomenę. veikslas turkų “pasivaikščioji-

Dalila, tai tu vistik nukirpai man nagus. Bet tau bus 
nuobodu be manęs.

JI norėjo pasakyti jam, kad jai buvo jau dabar 
nuobodu ir baugu, ir gaila: ji buvo praradus įdomiau
sią vyrą, tokio nebuvo kito. Bet jeigu ne ji, tai kitas 
būtų išdavęs: negalima tokio maištininko laikyti pa 
laido, ir kas būtų ištikę ją ?

Kai keturi,,— kaip dera laidotuvėms, — pagal
vojo Mykolas, prisiartino, ir vienas dar arčiau už ki 
tus — visi kapinėse suprato. Ir Jonas staiga pažen 
gė žingsnį — tai nutvieskė Mykolą atgaivinančia ug- 
imi: kitą akimirką jo brolis pasijudino ne keršyti, ži
nojo jis, — ir jis žiūrėjo per duobę ir stabdė Joną žiū 
rėjimu. Jis šaukė akimis: saugokis! Jis šaukė: —Tau

PAGRINDINIAI LAISVĖS PRINCIPAI
“Tironija jau pati savyje tu
ri sunaikinimo sėklas, kurios 
ją pačią pražudo. Didžiulė ir 
plintanti neramumų banga da
bar griaunanti — komunizmo 
valdžios pagrindus rytinėje Eu
ropoje daugiausiai 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 
Laisvės Administracija (Frec-
dom Administrtataon) pasiūlyta senatoriaus Paul Douglas yra 
geriausia priemonė pagelbėti pavergtoms tautoms. Aš esu už 
tą programą’’.

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

Richard Stengei

šaukė: — Tau palieku Lietuvą — būk laisvas.
Tas, kuris priėjo arčiausia, perbraukė jį per ki

šenes, išėmė jo revolverį, ir jieškojo toliau.
— Be reikalo, — pasakė Mykolas Vibrys, — aš 

neturiu kito ginklo.
Vyras kratė jo kišenes Iki ištraukė raktą — tada 

atsiliepė:
— Bet kaip tiktai to reikia, draugas Vibry, juk 

tai apskrities kalėjimo raktas? Jūs laikinai būsite 
padėtas ten.

Kai jie buvo už vartų, Mykolas girdėjo skambiai 
krentant žemes į duobę ir sutartinai: keli kastuvai bė
rė jas. Ir dar už kelių žingsnių — išgirdo: kapinėse
giedojo, galingai ir iškilmingai, 
savo bendruomenės narį.

Krikščionys laidojo

Kaip jis buvo atplėšęs trečią antspau
dą, aš girdėjau trečiąjį gyvūną tariant: 
ateik ir matyk. Ir štai juodas iirgas, o 
kuris ant jo sėdėjo, turėjo savo ranko
je svarstykles.

Apreiškimas, 26, XI, 5

Jis visomis pajėgomis laikėsi neklausinėjęs, įeinant 
ir jau vietoje: kodėl? Bet jis žinojo, kad tiktai nay- 
vūs daro taip, paprasti žmoneliai, kurie tiki, kad ga
lima įtikinti, jog esi nekaltas, ir mano, jog kiekvienas 
turi teisę gintis ir reikalauti apsaugos ir teisingo 
teismo.

Jis gali tiktai vieno reikalauti: kad jį vežtųsi į 
Kauną, — ir tai padarė, jis įžūliai pasakė :

— Beje, aš gaiiu įsimanyti, jog mane įkeltų į mė
nulį — kodėl būtent čia? Jūs, žinoma, neturit jokio 
dokumento. t

Bet tai nesidavė — jis buvo išmiegojęs, teisinosi 
jis, ir koks čia gulėjimas? — Tačiau jis juto ir tai, 
kad balsiai nepadeda jeigu nervinsis. — Jis susirado 
papirosų, laimė, šeši buvo dėžutėje — ir pirštai ėmė 
virpėti: jis neturėjo degtukų. — Aš turėjau — sako

palieku sūnų! Jis šaukė:—Tau palieku tėviškę! — Jis jis šnibždomis, — turėjau! Bet nė vienoje kišenėje

nėra. Jis žiūri į rausvą šviesą ir įžūliai galvoja: Štai, 
nemanyk, kad neprisidegčiau prie tavęs papiroso, jei
gu tiktai pasiekčiau! — Bet aš turėjau degtukų! — 
Tai buvo dar bjauriau: ar galėjo būti, kad tikrai kas 
įėjo, ir buvo taip arti jo, jog lietė jo drabužius? A,.jo 
apsiaustas buvo nukritęs, ar neišniro iš ten dėžutė 
degtukų? — Jis pasilenkė ir ranka graibė žemę, ir 
jam atrodė, kad gali atrasti ką nors — nežinojo ką,' 
bet tiktai, kad nepriverstų surikti garsiai! — Tačiau 
atrado degtukus.

Atsikvėpęs jis atsisėdo vėl ’ant suolo ir užbrėžė 
degtuką — jis laikė jį prie papiroso, bet jo akys vog
čiomis siekė užmatyti daug ir toli, kiek įstengė. Jis 
regėjo tiktai tamsą, ji, kaip vabzdžiai prie ugnies, bė- 
go prie jo rankoje laikomos švieselės. Ir jis paskubė
jo užpūsti degtuką: geriau taip, geriau visai tamsa, 
jeigu negali jos visos nuveikti.

O ta rausva lempa! Ji erzino, ji skleidė tokį ne
rimą, tokį nerimą! — Jis nusisuko į šoną, kad nema
tytų jos, bet matė — tada atsigulė vėl ir žiūrėjo į pa
piroso žėruojantį galą savo rankoje — ir išlėto atga
vo save. — Aš turiu savo šviesą, — sakė šnibždomis, 
— ir išdidžiai pakartojo: — aš visada turėjau savo 
šviesą. — Tačiau jis vengė baigti rūkyti. Ir neišdrįso 
pradėti kitą: iki jie ateis išleisti jį, praeis kelios va
landos, ir jeigu nebus atsargoj nė vieno papiroso, ąt- 
rodys, jog tuojau žūsi — taip jau yra pažįstama. Ke
lios valandos? Kiek yra dabar? Jis turėjo pašvęsti 
dar vieną degtuką, jis atsisėdo ir, atsargiai užbrėžęs, 
pažvelgė į savo rankinį laikrodį: tasai stovėjo. — O, 
juk pirma reikėjo paklausyti ar taksi, tiktai tada žiū
rėti! — subarė tylomis save, tačiau nebuvo prasmės 
užtraukti dabar, nežinant kuri valanda. — Rytoj, — 
nuramino save, it tuojau pasitaisė: — jau dabar yra 
rytas, juk žinai kaip vėlai aušta gruodyje. — Jis pa
galvojo: dvidešimts — kelinta? Taip, jau rytas, dvi
dešimts pirma. Rytas, — įkalamai kartojo — taip 
buvo jaukiau, tai trumpino laiką — tereikėjo dar kiek 
pasnausti, nes ką gi kitą sugalvosi ? Toji rausva šviesa! 
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KILNAUS LATVIŲ TAUTOS SŪNAUS 

SUKAKTIS
J. E. RYGOS VYSKUPO JEZŲPS RANCANO AMŽIAUS 70 
METŲ ir KUNIGAVIMO 45 METŲ SUKAKTUVIŲ PROGA 

VYTAUTAS A. BRAZIULIS, Cleveland, Ohio

Laisvieji latviai, esą plataus 
pasaulio kraštuose, šiomis die
nomis pagerbė kilnų savo Tau
tos sūnų: Rygos Vyskupas Je- 
zups Rancans, kurs spalio 25 d. 
minėjo savo amžiaus 70 metų 
ir kunigavimo 45 metų sukak
tuves. Vysk. J. Rancans pagerb
tas kaip kilnus Latvijos R. K. 
aukštas dvasinis vadas, plataus 
masto visuomenininkas, politi
kas ir valstybininkas, per eilę

sekančiais 1924 m. gegužės 4 d. 
knsekruotas Rygos vyskupu. Vė 
Hau, vysk. J. Rancans Rygos ar 
kivyskupo pavedimu savo tau
tos R. K. reikalais daug kartų 
lankėsi Vatikane ir ten sėkmin
gai atliko jam pavestas misijas.

Augant vysk. J. Rancano au
toritetui Latvijos R. K. darbo 
baru-ose, tolygiai augo jo auto
ritetas bei svoris jaunos vals
tybės kūrybiniame darbe. Poli-

metų buvęs Latvijos respublikos tikos reikaluose pradėjęs reikš-
vadovaujančiųjų asmenų pirmo
se gretose. Šį garbingą latvių 
tautos 3Ūnų pagerbia ne vieni jo 
tautiečiai. Vysk. J. Rancaną jo 
dvejopų sukaktuvių proga pager 
bia ir laisvieji lietuviai, nes pa-

tis pirmojo Pasaulinio karo me
tu, būtent, 1917 m. buvo veiklus 
La tgal iečių Kongreso Rezeknėje 
sušaukime ir jo darbuose, vė
liau savo veiklą nukreipė ir į 
valstybės kūrybini darbą. Veik-

garbus sukaktuvininkas visą sa' damas su Latvijos Krikščionių 
vo prasmingą gyvenimą buvo, ir Latgalės Katalikų erjungo-
ir nūdien tebėra nuoširdus lietu 
vių tautos bičiulis, nemažai triū 
sęs dėl mūsų giminingų tautų 
vienybės idėjos įgyvendinimo, 
šiuo metu jautriai atjaučiąs 
abiejų tautų skaudžią dramą.

Garbingo sukaktuvininko nu
eitas gyvenimo kelias turinin
gas visokiais išgyvenimais ir 
žmogiškais patyrimais. našus 
bei vaisingas kilniais darbais. 
Vysk. J. Rancans kilęs iš vals
tiečių ūkininkų šeimos savo luo
mui lik0 ištikimas visą savo gy
venimą: palaikė tamprius saitus 
su valstiečiais jauno dvasinio 
ganytojaus metais, tų saitų ne

mis, jų remiamas, vysk. J. Ran
cans buvo išrinktas į Latvijos 
respublikos Pirmąjį Seimą, vė
liau perrenkamas į visus seimus, 
o antro, trečio ir ketvirto seimų 
kadencijose išrenkamas į seimo 
vicepirmininkas, tuo pačiu iš
kildamas į Latvijos respublikos 
kūrėjus.

Lietuvių draugas

Mums lietuviams garbingasis
sukaktuvininkas artimas ir 
brangus savo dideliu palankumu 
lietuviams bei Lietuvai. Vysk. 
J. Rancans suėjęs į draugiškus

KALBASI PRIE SLĖNŪS

Vengrijos sukilėliai su ženklais ant rankovių kalbasi 
sienos su austrų asrgybiniais Nickelsdorf mieste.

prie Austrijos 
(INS)

kurios šeimininke, per virš pen
kiasdešimt ’ metų išbuvo prela
tas K. Jasėnas, — jis Rygą pa
siekė netekęs visko, vos spėjęs 
iš to žemiško pragaro ištrūkti 
veik vienmarškinis. Karo siau
bas neaplenkė ir vysk. J. Ran
cano: Vokietijos Trečiam Rei
chui riedant į prarają, rudieji 
naciai 1944 m. rugsėjo mėnesį

, prievarta iš Latvijos išgabeno į 
Vokietiją tris R. K. vyskupus 
— Rancaną, Urbšą, Sloskaną, 
prelatą Novickį, evangelikų arki 
vyskupą Grinbergą.

Pokario metus vysk. J. Ran- 
canas praleido Durchaus, Bava
rijoje, tačiau ir tremties sąly
gose gyvendamas veikliai reiš
kėsi latvių bėglių visuomeninia
me bei politiniame gyvenime. Iš
rinktas į Latvių Tremtinių Cent 
rinę Tarybą, jos pavedimu ap
lankė eilę Vakarų Europos kraš 
tų. kurių vyriausybėms įteikė

memorandumus, kuriuose buvO| 
prašoma paremti Latvijos, tuo 
pačiu metu ir kitų dviejų Pa
baltijo kraštų išsilaisvinimo pas 
tangas. Po šių politinio pobūdžio 
misijų vysk. J. Rancans, šven
tojo Tėvo pageidavimu, 1951 m. 
atvyko į Jungtines Amerikos 
Valstybes ir apsigyveno Grand 
Rapids, Michigano valstijos ri

bose. Šiuo metu eina vieno vie
nuolyno dvasios ganytojo-kape- 
liono pareigas. Klek leidžia lai
kas bei aplinkybės, vysk. J. Ran 
Cans lanko šiame krašte esan
čius latvių ateivių bei bėglių 
didesnius sambūrius, pagal iš
gales talkindamas kitiems savo 
tėvynės išsilaisvinimo darbo ba
ruose.

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

Universal Savlngs and Lomi Association užtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Ud 
$10,000 00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, • pelną — 
patyrusių ir sąuningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

daug platesniu mastu: jis pri
klausė prie tų Latvijos visuo
menės ir politikos veikėjų, kurie 
siekė giminingų lietuvių-latvių 
tautų nuoširdesnio bendradar
biavimo, o per tokį bendradar
biavimą ir tikros jų tautų vie
nybės įdėjos įgyvendihimo. Tas 
savas idėjas jie siekė įgyvendin
ti per Latvių-Lietuvių Vienybės„ „ . __ . , santykius su lietuviais Peterbur .. .

nutraukė ir pasiekęs augštosigo R. K. Kunigų seminarijoje draugiją, kurios tuo pačiu metu j R. 
dvasininko padėties, ilgainiui ir Katalikų Dvasinėje akademi- ve*kė Rygoje ir Kaune, o tos 
faįodamas įvairių Latvijos R. K. Į joje, (kurios inspektorium bei draugijos veikliųjų narių ir va- 
sambūrių vadovu. ; profesorium tuo metu buvo mū

Vysk. Rancans gimė 1986 m. i sų garbingasis Tautos Dainius

kaip ir kitiems jo pašaukimo 
veikėjams, prisiėjo išgyventi vi
sokių sunkumų bei pavojų. Ver
ta prisiminti, kad tais sunkiais 
pavojų laikais vysk. Rancanas 
pas save priėmė ir tūlą' laiką 
globojo mūsų kultūros ir meno 
istoriką prelatą Kazimierą Jasė 
ną. Kai vokiečių bombonešiams 
sugriovus Mintaują, taip pat ir 

K. bažnyčią bei kleboniją.

SOPHIE BARČUS 
RAPIO PROGRAMA

I* WOES stoties — uanira ldbe 
VUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

N:46 Iki 9:10 vai. ryte 
BESTAI). 8:10 Iki 9:10 ryt* 

r lRMADIENNIO vak. nuo 7—1 v. 
4EKAD. 8:80—»:S0 v. r. Ii stoti'* 

•V0r>* — 1400 kU.
Chicago 29, III. HEmlock 4-2413 

7159 SO. MAPLEWOOD AVĖ.

UNIVERSAL SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
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spalio 25 d. Ludzos apskrity, 
Latgalės krašte. Pradžios ir vi
durinį mokslą įsigijęs savam 
krašte, teologijos studijas bai
gė Peterburgo Kunigų seminari 
joje ir Katalikų Dvasinėje aka
demijoje. Kuniguosna įšventin

Maironis-Mačiulis - Maculevičius 
ir kurį su didele pagarba nūdien 
mena vysk. J. Rancanas), iš jų 
išmokęs lietuvių kalbos, su lie
tuviais visada palaikė nuošir
džius santykius. Tą vysk. J. 
Rancano nuoširdų palankumą

tas 1911 m., o už disertaciją! bei tėvišką globą visada jautė
“Liber Miraculorum St. Ber
ne rdi” 1912 gavo teologijos ma
gistro laipsnį. Pirmaisiais kuni
gavimo 1911-10-14 metais J. 
Rancans buvo Peterburgo mo
kyklų T. K. tikybos ir latvių 
kalbos mokytoju. Kilus pirmam 
Pasauliniam karui Mogilevo Ar
kivyskupo parėdymu buvo pas
kirtas Rusijos Dešinosios Armi
jos katalikų karo kapelionu. To
se sunkiose ir pavojingose pa
reigose išbuvo 1914-1916 m. lai
kotarpį, su ta armija apkelia
vęs Lietuvą, Rytprūsius, Len
kiją, Rumuniją, Ukrainą ir ki
tus senosios Rusijos kraštus. Iš 
tų pareigų pasitraukė sušluba
vus sveikatai; 1916-1918 m. bu
vo Peterburgo Katalikų Dvasi
nės akademijos profesorius.

Po karo grįžęs į tėvynę, kun. 
J. Rancanas įsijungė į savo tau
tos sielovadą, tuo pačiu metv 
veikliai pasireiškė ir visuomeni
niame bei politiniame darbe. 
Tuo metu Latvijos R. K. tikin
čiųjų reikalus dar tvarkiusi Mo
gilevo Arkivyskupija* 1918 m. 
pavedė kun. J. Raneanui sukur
ti Agluonos R. K. Kunigų semi
nariją, berods pirmą šios pas
kirties mokslo įstaigą Latvijoje 
ir nuo įkūrimo buvo visą laiką 
rektorium. Susikūrus Latvijos 
R. K. Teologiniam Universite
tui, kun. J. Rancans 1920-1938 
m. buvo to universiteto profe
sorium ir rektoriumi, tuo pačiu 
metu padėjo daug pastangų įkū 
rimui prie Rygos Valstybinio 
Universiteto R. K. Teologijos 
FakultfctO) o jį įkūrus 1938-1940 
m. buvo to fakulteto profeso
rius ir dekanu Kun. J. Rancans 
kaip turįs diplomatinius gabu
mus bei šiame darbe patyrimus, 
dar 1919-1920 m. Latvijos res
publikos vyriausybės buvo pa
siųstas delegatu į Vatikaną, kur 
tyrinėjo konkordato sudarymo 
tarp Latvijoj vyriausybės ir Va
tikano galimybes. Kun. J. Ran
cano veikla buvo greit pastebė
ta ir įvertinta aukštosios dvasi
nės vadovybės: 1923 m. kelia
mas į prelatus ir skilramas Ry- 

arkivyskupijos vikaru, o

Rygos lietuviai, kurių ten buvo 
keliolika tūkstančių, su savomis 
mokyklomis, judriais visuomeni 
niais bei kultūriniais sambų-1 
riais. Vysk. J. Rancano palan
kumas lietuvių tautai reiškėsi

dovų eilėse visada buvo ir vysk. 
J. Rancans. Tų kilnių veikėjų 
pastangos — suvesti lietuvių ir 
latvių tautas į glaudžią vienybę 
— anuo metu nebuvo gyvend:n- 
tos .Taip atsitiko ne dėl tų vei
kėjų kaltės, bet dėlei mūsų tau
tų vairuotojų visiško abejingu
mo ir nesugebėjimo įžvelgti ar
tėjančios iš Rytų grėsmės... 

Sunkumai ir pavojai

Antrojo Pasaulinio karo me- ’ 
tu su raudonųjų komunistų, ru-1 
dųjų nacių ir vėl komunistų o- 
kupacijomis/vysk. J. Raneanui,

r^=

JONO IR ANGELINOS ANDRULIU IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fountain, Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalau
kite Michigan Farm sūrio, šis sūria iau per ilgus metus gami
namas Joąp ir Angclinos Andriulių ir jų šeimos, Fountain. Mich.

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

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

j?

JONAS GRADINSKAS
BLAUPUNKT vokiški 

radijai
IjiInU |mi(4>ImiIIii1hs trumpų lutugų nnstatyriiM; gerai girdėti Kumpu

J. G. TELEVIStON COMPANY 

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
Atvykti pasižiūrėti spalvoto* TV

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butą.

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo #28.0C 
pas

Roosevelt Furriiture
Company 

(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2310 West Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711 
N dile Bertulis ir Feltv Raudonis, 

savininkai
Krautuvą atidaryta kasdien iki 6 
vai. vak. Pirmad. ir Kctvirtad. iki 
9 vai. vak. ir Sektnad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:30 vai. po pietų.

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunk vriimlM su pilna ap- 
drniMla. I'lgui Ir sąžiningas 
patAmavtmaa.

R $ E R E N AS
4514 B. Wood Ht.. Chicago V,

Illinois, tel. VI 7-2972

NUO UŽSISENEJUSIŲ 

SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IK ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

Tlf. kurie kenčia nuo BENŲ AT
VIRŲ Ir SKAUD21Ų 2AIZDŲ,
legali ramiai sėdėti Ir naktimi*
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaizdos 
liežtl Ir skauda. Kad pašalinti tą 
nežėjimą ir skaudėjimą senų atvi- 
ų Ir skaudžiu žaiznų, uždekite 

i LEOITLO Ointment. Jos gydymo 
! ypatybes palengvins jusu skaudSji- 
| ma ir galėsite ramiai miegot, nak- 

j. Vartokite jų taipgi nuo skau- 
j ’žių nudegimų. Ji talpg* pašaline 

dėžėj) <ną ligos vadinamos P8ORIA- 
' TT8. Taipgi pašalina peršėjimą, ligoe 

-adlnainos aTHLETE’S FOOT, su 
■tabdo džiovinimą odos Ir perplyšlmą 
arppirščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
ižidstanėios, suskilusios odos dedlr- 
'inlų, odos išbėrimų ir t. t., talpg 
lnkama vartoti vaikučiams, kada pa 
ilrodo skaudus išbėrimas nuo vysty 

JI yra gera gyduor* nuo la 
rt ritinių odos ilgų. Le
rulo Ointment j ra 
3 ar duodama po 75 

91.26, Ir 99.50.
Pirkite vaistinėse Chi 
cagoj Ir apylinkėse—
Mllwaukee, W(sc.,Qa 
ry.Ind.lrDetrolt, Ml- 
•blgan arba rašyki 

.e ir atsiųskite Mo
ki, order i

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO* STOTIS

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

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 .................... $8.25Murrerv 49-51 ............... $8.95
Chev. Ali 1937-53 ....... 8.25Glds, 0 eyl. 41-50 .... 8 20
Chevrolet 54-55 ............. 9.95 Plvmouth' 42-56 ............. 9.95
Chrysler 6, 42-52 ......... 9.91 Pontiae 37-54 ............. 8.95
Dodge 6, 42-56 ........ . 9.95Buick 87-52 .................... 12.00

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

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

M. ČESAS
Tel. GR 6-9136

LEGULO, Department D. 

5618 W Edflv St. Chleajco M, UL

ilMUiml1>t!ll,»tMtlH0HHIIIIIIIUIinlllllk

STATYBAI 
!R NAMŲ 
PATAISYMU? 
PRI STATOM 
/isokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY
LUMBER CO

STASYS LITWINAS, Prez.
3C39 So. Halsted St.

Tel. VTctory 2-1272 
I Apkainavimą i: Prekių Priataty

mą Teikiame Nemokamai 
; Raštinė atidara kasdien nno

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro b 
( šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.
I miiiiiuiiiHiiiiHimimiiniiiiiiiiifimiiii'

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 8. LITU ANKA AVĖ., CTHCAGO, IU*

Telefonas — FRontier 8-1882
iiiiiinitriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiniiiiiiiimiiiiiiiiiimmiiiHiiiiifniiiia• _ ■ . . . . . . ... - - - . . l ■ ■ • 'Ii. ■

MOVI N G
A. BENIULIS atlieka įvairiut 

perkrauRtymus ir pervežimu* 

iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BI- 7-7075 arba 

PR 8-0842

NARUI LIETUVIŲ TAUP. IR SK0UN1M0
B-YIŲ LYGOS. KURIOS#

Kiekvieno Sentatfpes Apdraustos Iki $10,000.03 
9 R

Paskolos Duodamos Namg įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

Pradėki! Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti lieja lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS ARO LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti Ud $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:

CHICAGO I SAVINGS & LOAN ASSN>
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, UL

GRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, UL

DISTRICT SAVINGS I LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, UL

Plrmafl., antraA.. peaktaA. Ir 
AeAtad 9 »al. ryto Iki 4:99 p.p.

Tredtad. • ryto Iki 19 ral.. 
Ketvirtai] • vai. tkl 9 rak rak.

ST. ANTKONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50, DL, Tel. TO 3-0131-32

UNIVERSAL SAVINGS t LOAN ASSN.
i 000 S. Babtai St. Chicago 0, IU.
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VIEŠKELIAI, KURIE TAUTAS 
VES Į RAMYBĘ

SALOMĖJA NARKĖLIŪNA1TĖ,
Mūsų korespondentė Jungi. Tautose

MOŠŲ KOLONIJOSE

JUNGT. TAUTOS. — Ato
minė Agentūra, kurią JAV pre
zidentas Eisenhoweris beveik 
prieš trejus metus čia pasiūlė ir 
apie kurią jis kalbėjo, kaip apie 
organizaciją, kuri atominę ener
giją panaudotų žmonijos gero
vei ir palaimai, jau yra įvykęs 
faktas.

Trisdešimt šešias dienas už
trukusi valstybių konferencija, 
dalyvaujant 82 kraštų atsto
vams, spalio 23 d. visais balsais 
priėmė organizacijos statutą. 
Diskusijos buvo ilgos, bet ne-

Pagerbė pirmininką

Konferencijai pirm ininkavo 
Brazilijos diplomatas dr. Joao 
Carlos Muniz, kuriam su jo pa
vaduotoju čeku sesijos dalyviai 
pareiškė padėką paskirai ir ko
lektyviai. Gen. sekretorius Dag 
Hammarskjold savo ir sekreta- 
riato vardu buvusiam pirminin
kui įteikė dovaną. Tai medinis 
plaktukas, kuris “jo rankose bu
vo išminties priemone”, kaip 
Dagas išsireiškė. Sjtuo plaktu
ku pradėdavo ir baigdavo posė
džius ir bendrai jį naudojo kaip

triukšmingos, o kai baigminėje I pirmininko galios simbolį.
sesijoje spalio 26 d. delegatai 
vienas po kito ėjo prie tribūnos 
ir dalijosi mintimis, tai jie visi 
pabrėžė, jog posėdžiai praėjo 
“bendradarbiavimo dvasia”, i

Dar konferencijos pradžioje, 
kai jis buvo išrinktas pirminin
ku, čia daug kas kalbėjo, kad 
konferencija praeis tvarkingai 
ir taip, kaip dauguma pageidau
ja. Ir neapsirikta. Dr. Muniz 
išmanevravo tarp Scilių ir Cha-

-Naujai išpuoštoje Generali-, ribdžių ir statutas esmėje pri- 
nės Asamblėjos salėje statuto j imtas toks, kokį dvylika valsty-

Statutą pasirašė 70

Linden, N. J.
Labdaringas balius

Vadovaudamiesi savo 1956 m. 
pradžioje padarytu nutarimu, 
vietos Balfo, Alto skyriai ir LB 
apylinkė 1956 m. lapkričio 18 d. 
5 vai. vakare Lindeno Lietuvių 
Laisvės Parko salėje, 30 Mit- 
chel Avė., ruošia bendrą labda
ringą balių su menine progra
ma, dainomis, muzika ir šokiais 
Veiks turtingas bufetas. Bus pa 
dalyta vertingų dovanų.

Šiuo parengimu augščiau mi
nėtos organizacijos turi tikslą 
kiek galima daugiau suburti vie
tos ir plačiųjų apylinkių lietuvių 
jaunimo, augštesniųjų mokyklų 
tnoksleivių ir artimuose univer
sitetuose studijuojančio akade
minio jaunimo bendram sušipaži 
nimui ir sudarymui sąlygų tar
pusavio glaudesniam bendravi
mui ateityje. Malonu pranešti 
kad dalis akademinio jaunimo 
jau yra pasižadėję dalyvauti. Ti

šų labdaros tikslams. Visi ge
rai žinome, kad šiuo metu Balfo 
veikla yra padidėjusi ryšium su 
atsiradusia galimybe šelpti mū
sų brolius, likusius Lietuvoje ir 
ištremtus į Sibirą, tačiau tai jo 
veiklai paremti piniginių aukų 
Balfe gaunama permažai ir dėl 
to jo veikla smarkiai trukdoma.

Altas dirba labai didelį Lietu
vos išlaisvinimo darbą, turi 

(daug gerų ir gražių planų sėk- 
| mingam darbui užbaigti, tačiau 
j ir Alto veiklos stabdis pana
šus — pinigų stoka.

LB Lindeno apylinkė išlaiko 
šeštadieninę mokyklą, plečia sa
vo biblioteką, kuria rodomas ne 
mažas susidomėjimas. Tiems rei
kalams pagerinti taip pat stin
ga lėšų.

Mieli lietuviai! Šio baliaus 
rengėjai kviečia ne tik vietinius, 
bet ir pačių tolimiausių Nevt 
Jersey vietovių lietuvius šiame 
pobūvyje dalyvauti. Savo da-

paraginti savo jaunąsias atža
las šiuo baliumi susidomėti ir 
patiems dalyvauti. Esame tik
ri, kad nė vienas dalyvis šio 
žygio nesigailės. Juo labiau, 
kad šio parengimo proga turė
sime svečią iš tolimos Chicagos. 
Mūsų žymus veikėjas, visuome
nininkas ir politikas M. Vaidy- 
la tars žodį.

Dėl patogumo biletus siūlome 
įsigyti iš anksto Lindene pas 
šiuos platintojus: Salom. Mulks, 
4 Mill Court Terrace, A. Liud- 
vinaitienę, 14 Polisade Rd., Mi
ką Klimą, 221 Jefferson Avė., 
Kazį Degutį, 19 E. 12th Str.. Ra 
manauskienę, 215 E. Curtis Str., 
ir pas S. M. VaVaneckus, 4 Oak 
Str., Clark Township, V. Tursą, 
412 Morristown Rd., Linden, S. 
J. Vaičiūnus, 1024 Morris Str., 
Roselle, čemaškienę, 310 Chest- 
nut Str., Roselle Park, A. Ku- 
pinskienę, 131 Inslee Place (Li- 
thuanian Bakery), Elizabeth, N. 
J. Rengėjai

— Vyčių seimas 1957 metais 
bus Los Angeles mieste. Jisai 
bus rugpjūčio 8, 9, 10 ir 11 die
nomis. Tai bus didelė šventė vi
sai kolonijai. Be to, numatoma, 
kad Ketvirtoji Kalifornijos Lie

tuvių diena 1957 metais bus 
rugpjūčio 18 d. Tokiu būdu dau 
gelis vyčių galės dalyvauti ir 
Lietuvių dienoje .1 ietuvių die
na bus toje pačioje vietoje — 
Los Angeles Breakfast Club

C R A N E SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAIayette 8-1083

B. R. Pietkiewicž, prez.; E. R. Pietkiewicz, sekr. Ir advokatas. 
Mokame augštus dividendus. Košiuojatne čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

kima, kad ir kiti pakviestieji1 lyvavimu jūs pagelbėsite mūs.

pasirašymo iškilmės pradėtos 
perskaičius prezidento Eisenho- 
werio laišką.

Diskusijų metu konferencijo
je ne vienas delegatų, kalbėda-

bių šį pavasarį Washingtone su-
prisidės.

Antras šio baliaus rengėjų
projektavo. Savo baigiamajame j tikslas yra sukelti bent kiek lė- 
žodyje dr. Muniz, trumpai nu
švietęs galimybes, kurias šios 
konferencijos gyveniman pa-

minėtus tikslus įgyvendinti ir 
veiklą pagyvinti, o patys sma
giai praleisite laiką. Ypatingai 
prašome tėvelius ir mamytes Harvest Baldu Paroda

tams. Abidvi šalys buvo tarp 
tų dvylikos, kurios Washingtone 
parengė agentūros statuto pro
jektą.

, Būstinė Vienoje

Iš daugelio pasiūlymų sesija 
pasirinko Austrijos sostinę Vie
ną, kurioje įsirengs sau būsti
nę. Austrijos delegatas pareiš
kė pasitenkinimą tokiu konfe-

mas apie atominės energijos a- šauktoji agentūra žmonijai su- 
1 teikia, jis pacitavo Rainer Ma
ria Rūkę* “...viršum pasaulio pa 
pūtė didžiulis vėjas, nelyginant 
Dievas, savo plačia skulptoriaus 

prez. Eisenhoweris dalyvaus ranka, būtų atvertęs Pradžios 
baigminėje sesijoje ir ta proga ju°dosis knygos lapus ’... Pa- 
pasakys kalbą. Tačiau įvykiai! ^a^a^ jis dar pridėjo, kad, jei- 
už geležinės uždangos prez. Ei- £u ši vizija išsipildytų, tai žmo-
senhotverį sulaikė nuo atvykimo niJai Prasidėtų naujas gyveni- vyriausybė jau yra pa-
į šį posėdį. Todėl jo laišką per- kuriame tarpusavio supra- {Ru 
skaitė admirolas, Strauss, JAVjtlmas. V1]tls ir Palaima vėl Į ris >u darbuoja8i> rūpindamasis
Atominės Energijos, Komisijos’vietą žmonių širdyje. {būstinės reikalais. Jis pabrėžė,
pirmininkas. ' , ' Dabar tolimesnis žygis bus

Džiaugdamasis, kad konferen praktiškas agentūros organiza
cija paby.rtino agentūros sta- vimas- Jį vykdys šioje konfe- 
tutą, prez. Eisenhoweris savo rencijoje iš 18 valstybių suda- 
laiške žadėjo rūp:ntis, kad JAV ryta parengiamoji komisija. Pir- 
Kongresas tą statutą ratifikuo- miausia. ji turės išsirinkti gen. 
tų. Be to jis pranešė, kad iš j sekretorių ir įsikurti būstinę, 
taikos reikalams panaudoti fckir j^aip konferencijai pirmininkau
tųjų 22.000 kilogramų atominės buvo išrinktas brazilas, taip 
medžiagos Amerika šiai Atomi- ’r kitam svarbiam postui — pa

gentūrą, dažnai prez. Eisenho 
werį prisimindavo už tą jo idėją 
įkurti atominę'agantūrą. Anks
čiau buvo manyta, kad ir pats

PASIRINKITE DOVANAS 

TERRO9E!

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

rencijos nutarimu ir pranešė,. kgjjų jj- juostų, iš medžio drož-'

kad Viena turinti išdidžias moks 
linių tyrimų ir pažangos studijų 
tradicijas. Austrijos gydytojai 
ir mokslininkai, sakė austras, 
išmaišė pasaulį skersai ir išil
gai, padėdami kovoti su ligomis,

tų koplytėlių, kryžių ir vyčių. 
Gintaro papuošalai, gražūs

ir labai pigiomis kainomis. Vi
sos lietuviškos knygos. Visos 
lietuviškos ir klasiškos muzi
kos plokštelės (rekordai): ope
ros, operetės, simfonijos, ari
jos ir kt.

Prekės ir jų katalogai siun-
skurdu, ir dėl to Viena ne tik. aami ( visus kra4tug

nei Agentūrai duos 5,000 kg 
pradinio kapitalo. Vėliau seks 
daugiau.

Įspėdamas žmoniją nelaukti

rengiamajai komisijai vadovau
ti — irgi brazilas. Tai, žinoma, 
nėra joks atsitiktinumas, bet 
tik sutartas dalykas. Ir kaip

todėl, kad ji yra Centrinėje Eu
ropoje, bet ir dėl savo humani-, Adresas: Terra, 3333 South 

tarinės dvasios tinka Atominės; Halsted Street,’ Chieago 8, III.

Agentūros būstinei.

“atominio amžiaus atsiradime i konferencijos pirmininkui talki- 
per naktį”, JAV Prezidentas pa I no čekas, taip ir čia parengia- 
brėžė, kad “čia yra šiek tiek Į mos^os komisijos pirmininkui pi 
daugiau už materialinę reikš- ^čs irgi čekas. Suprantama, kad/ 
mę. — Aš galvoju apie tuosj t°Je agentūroje didžiosios vals-.j 

' tybės nesimuš į viršų, tai Bra
zilija paimta atstovauti Vaka
rams, o Čekoslovakija — Ry-

vieškeliu3, kurie ves į ramybę 
tarp tautų”.

Statuto pasirašymas ėjo alfa
betine tvarka. Pradėjo Albani
ja ir baigė Jugoslavija, mat pa
staroji angliškai rašoma su Y, 
taigi stovi paskutinė angliška
me alfabete. Statuto tekstas 
autentiškai buvo parengtas pen
kiomis kalbomis: angliškai, prar. 
cūziškai, ispaniškai, rusiškai ir 
kiniškai. Izraelio atstovai pasi- 

' rašė hebrajiškai, o dr. Tsiang — 
kiniškai; jis dar pridėjo ir savo 
tautinės Kinijos antspaudą.

Iš aštuoniasdešimt dviejų pa
sirašė septyniasdešimties vals
tybių atstovai. Nepasirašiusių
jų tarpe yra Afganistanas, Bur- 
ma, Irakas. Italija, Jordanas 
Meksika, Marokas, Nicaragua. 
San Marino, Saudi Arabija, Tu
nisas ir Jemenas. Už Monaco 

z pasirašė jų konsulas, bet buvo 
pasklidę gandai, jog princas Rai 
nier atvyksiąs, tačiau daugelio 
(ypač moteriškojo pasaulio) nu
siminimui, jis nepasirodė.

P.A.I. .lOKUBKfl
"T, DEIMANTAI FR LAIKROD«1» 

PardSvlmM Ir Taisymą*
4077 So. Archer Avė.

82. UI. — Tai. LA 8-Rfil.
.» .į.-Ji ■■ .... , --- •

Visi Pittsburgho lietuviai 
KLAUSO IR REMIA

■h ____ ■- K - «PffiSVVI^n C LIČIO VIU
Katalikų Radijo Programų

— vadovaujama — 

Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

TI TRANBLn OJAMA 
Kiekviena nekmanlen1 nuo 

1:50 Iki i:OO Vai. p. n.
M stiprios ir galingos

Wloa
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Visais reikalais krelpkltfla Atuo adrs 
•u: LITHUANIAN CATHOLTC HOUB 
Radi o fltatlon WLOA. Braddock. Pa
mitinmiimiriiiiftiiMiiiinmifiiiiiiiiiiiii

TELEVIZIJA* RADIJAS ‘
m-n FONOGRArAI • VOKIŠKI RADIJAI v

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANKS TV & RADIO, INC.
324# Ss. Hslrted St. - CAtamat S-7M2

NAUJI DIDU] TPOKAt- NAUJAUSI KPAUSTM) (MUKIAI 
tūtų narų patyrimas-pinus ip sažir/rsas patapnanhas

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VZAIkmok 5*9209

Name . 
Address

LA 3-0427.

PIGIAI IR SAUGIAI 

PERKR AUS T AU
BALDUS
VIETOJE II? Iš TOJ IAE

K. EIDUKOMS
tunu naują »UideU sunkvežimį 

Ir apdraudaa

ĮSU W. 91tt St. Ohicagū, RL 
Tai. FRescott 9-2781

H0YA! BOYfl!

CLUB IRĘ
CNieAfiO'S FAVORITE DANCE

VMftAV — NOVEMBEB 2 
T4I.SEN PARK — 3043 W. 26th STREET

Atsineškite fij skelbimų. laiinčjimui "cash door prize"

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

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

2641 West 7lst Str. (Kampas Tai man Avė.) 
Telef, PRospečI 8-3842, Namų tel. WAlbrook jS-5934

PRALEISKITE KALĖDŲ ŠVENTES EUROPOJE 1 ! !
Kcghctti Tmvel Iturean kviečia jus pasirinkti vienų kur) IS fihj laivą 
ir pailsčtl Europoje, sutinkant Kalčdų Šventes it Naujuosius Metus.

Pagarsėjęs savo pirtktu 
įrenginiu ir greičiu laivas 

•’QL’EEX .MARY” Išplaukia 
LAPKRIČIO 30 DIENA. Prity
ręs vadovas tai ekskursijai 
Joscph Mitzl padarys Ir Jūsų 
kelionę labai {domia.

Norvegų linijos laivas
51. H. nrOtG I.VSl'.ionD išplaukia gruodžio H dienų. Sis naujas 
laivus pasižymi liuksusiniu (rengimu ir visiems gerai Žinomais 
skaniais skandinavų valgiais. Vadovas M r. H. A. HJOItTHOLM, 
kuris j'ra gimęs Europoje ir Ilgai gyvenęs Amerikoje, iiho kaip 
svečius užimti, kad kelione bitų smagi ir įspūdinga.

Pasauly ketvirtas didžiausias laivas
K. H. LniVlIfli'K, prknetir.ų kilių linijos, išplaukiu gruodžio 14 dieną. 
KelIonCs vadovas Mr. Otto Halderiottl, Jus ift pirmos dienos laive taip 
užimponuos, kad jau laivu plaukdami Jūs jausitės esu Paryžiuje. 

NortSdiunl gauti smulkesnių Informacijų kreipkitės J

SEGNETTI TRAVEL BUREAU
2461 60. Otkley An.. OUcift >, UI. Tel«(. YArda 7-3278 lc 7 3279 

Nciuokauticji anglų kalbus gali rašyti ii lietuviškai

Budriko 44 mėty patyrimas prekyboje. . . . Budrikas perka tiesiog iš išdirbejų 
AMERICAN FURNITURE MART, MERCHANDISE MART. Jūs mokate daug mažes
nes kainas pirkdami iš Budriko už augs tos kokybės rakandus. Didelis pasirin
kimas ant 5 lotų visų Amerikos žymiausių išdirbyscių. Sutaupoma iki 40 pro
centų. Per 100 dienų nereikia mokėti jokio nuošimčio.

2 dalių Parlor setas, geros medžiagos ir stiliaus, geriausios Kroehler išdirbys- 
tės, garantuotas 10 metų per Kroehler ir Budriką, vertės $248, už $148.00

DIDELĖS MIEROS KARPETAS DYKAI

4 dalių miegamojo kambario setas, gražios spalvos, vertes $248, už $148.00 
DYKAI 2 LEMPOS

7 dalių Dinette sėt. Chrome, Formica Top, vertės $98, už ................. $68.00
DYKAI 32 DALIŲ SILVERWARE SERVIZAS

Stndio couches, gali miegoti 2 asmenys, po ....'...................................... $68.00
3 kambarių baldai, susidedantis iš 2 dalių Parlor seto, 5 dalių miegamoje 

kambario seto, 5 dalių valgomo seto, pečiaus, šaldytuvo, radio, klejonkės ii 
3 spaliukų, vertės $398, už............................................................................... $298.00

Geriausi Sealy ir Simmofts matracai nuo ................................. $19.98 iki $79.59

J. F. Budrik Furniture
3241 South Halsted Street • Telfonas CAlumet 5-7237
Atdara sekmadieniais 10 5. Pirmadieniais ir ketvirtadieniais iki 9:30. Kitomis dienomis nuo
9 ryto iki 6 vai. vakaro. Budriko radio valanda iš WHFC, 1450 kil. radio stoties kas ketvirta
dienį nuo 6 iki 7 vai. Mįslių kontestas. dovanos, laimėjimai. Budriko radio orkestras ir žymūs 
dainininkai.
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PRALEIDUS ST. ANTHONY B-VĖS 

34 METŲ JUBILIEJŲ CICEROJE
Mėnesį buvo padėta virš $500,- 
000 ant vien taupomų sąskai
tų. Šimtai, kurie atsilankė į 
bendrovę, buvo pavaišinti ska
nia kavute ir jubilėjaus pyra
gu. ' >.

Šimtai žmonių pranešė, kad 
duodamos gražios dovanos su 
naujoms sąskaitoms paskatino 
juos taupyti pinigus ir dabar 
yra labai dėkingi St. Anthony 
Bendrovei. Kiti pranešė, kad 
yra daug saugiau ir pelningiau 
taupyti šioje bendrovėje negu 
laikyti sunkiai uždirbtus pini
gus po matrasu.

Direktoriai matydami taupy
tojų patenkinimą ir linksmumą 
gavus dovanėlę vienbalsiai nu
tarė ir toliau pratęsti dalinimą 
dovanų apart mokamo aukš
čiausio dividendo Chicagoje. 
Toliau pranešė Juozas Gribaus
kas, kad taupytojai yra ben
drovės “širdis”.

ĮVAIRIOS žinios
Modernus fcrikščioniškasai 

menas
Duesseldorfe (Vokietijoje) 

dr. K. Walterscheid ir dr. H. 
Storz išleido penktą sąsiuvinį 
religinių šaltinių apie meną. Lei 
dinys pavadintas “Kirche und 
Kunst in zeitgenoessischen Do- 
kumenten”, turi 64 pusi. Jį pa
ruošė L. Lueppers.

REAL ESTATE

$2,800 įmokėdami pirkaite moder
nišką mūr. 2-jų butų — 5 ir 5 
kamb. Rūsys, garažas. Tuojau 
užimti. 2 blokai nuo Western El
ectric. SVOBODA, 3739 W. 261 h 
St, tel. LAwndale 1-7038.

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar Aklus 
atlankykite mus

KUTRA-NORKUS REALTY
BEAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2406 West 51 St. 
VVAlbrook 6-5030 

PReeoect 8-3579 (vale. Ir sekmad.)

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

Kasdien priauga 11U.000 
žmonių

Apskaičiuojama, kad per parą 
priauga apie 110,000 žmonių vi
same pasaulyje. Per metus pri
augs 40 milionų. Per 55 metus 
pasaulio žmonių skaičius padvi
gubės

Juozas Gribauskas, vedėjas
Visa valdyba ir direktoriai 

dėkoja visiems lietuviams, kos-' 
tumeriams, bičiuliams ir sve
čiams už apsilankymą, atida- j 
rymą virš 200 naujų taupomų 
sąskaitų ir už prisiuntimą šim
tų pasveikinimų ir linkėjimų 
geriausio pasisekimo ir toliau 
bendrovės tvarkyme.

Juozas Gribauskas praneša, 
kad virš 1000 gražių dovanų 
buvo išdalinta tiems, kurie pra
dėjo naują taupomą sąskaitą 
ir tiems, kurie padėjo pinigų 
ant dabartinių sąskaitų. Buvo 
gauta čekiai iš 5 kitų valstybių 
dėl atidarymo naujų sąskaitų. 
Iš viso per Spalio Jubilėjaus

Pajamų nuosavybė. 2-jų augštų 
namas. l-me augšto 8 k. butas, 2-me
augšte 2 po 4 k. 2 mašinų garažas.
$15.500.

3-jų augštų mūrinis namas — 3 
po G k. 2 mašinų garažas. Geras pir
kinys. Arti 22nd ir VVestern Avė. Tik 
$19,500.
1augšto ruimas — 1U k. apa

čioje, 2 k. viršuj. Sklypas 80x130. 
Gazo šiluma. 2 mašinų garažas. 5
blokai nuo Šv. Kazimiero kapiniu.
Tik $17,000.

2-Jų augštų mūrinis — 2 po 4 k.
2 mašinų garažas. Prie Gage Parko. 
Tik. $1G,3OO. “VARPAS” — RF.pub- 
Iki 7-0886 arba HEmlock 4-7085.

Aš esu bendrovės taupyto
jas virš 25 metai ir vėl prane
šu, kad niekur kitur taupyto
jai nėra taip gražiai aptarnau
ti ir apdovanoti kaip St. An
thony Savings & Loan Ben
drovėje, antrašu 1447 South 
4£th Court, Ciceroje, Illinois; 
telefonai: Tovvnhall 3-8131 ir 
Bishop 2-1397; atidara kas
dien. Trečiadieniais uždara vi
są dieną ir šeštadieniais atida
ra iki 1 vai. po pietų.

Senas Taupytojas

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama taverna. Ilgus metus 
gerai einąs biznis —- dirbtuvių ra
jone.

732 W. Cermak Rd.
Tel. C Arui! 6-9343

Parduodama GROSERIŲ KRAU
TUVE. Pigiai. 6 kamb. užpakaly.

Bishop 7-6158
DEL EIGOS PARDUODAMA mai

sto produktų krautuvė. Labai pigiai. 
Teirautis vakarais telefonu —

LAfayette 3-6545.

Parduodama TAVERNA. 4 kamb. 
užpakaly.

3540 S. Halsted St.

TAVERNA-REJ3TORAKAS. Kam
pinis namas ir garažas. Įsteigta 
prieš 8 metus. Geras 'biznis. Par
duoda dėl ligos. FRontier 6-7055. 
3400 S. Westem Avė.______________

SKAITYKITE “DRAllGA”

IŠNUOMUOJAMA

Jšnuom. mieg. kambarini. Galimy
bė naudotis virtuve.

3261 S. Halsted St.
Išnuomuojama 4 kambarių butas.
Pečiais' apšildomas. Telef anuokite;

HEmlock 4-2640

JREAL ESTATE ~~

Pirkite dabar prieš žleing 
|>dk rauatyti

BEfGHTON PARKU:
Mūr. — 4 bt. su didele taverna 

Ir (rengimais. Gerai einantis biznis. 
Didelės pajamos.

Mūr. — 2 po 6. Centr. šlld., mo
dernios vonios Ir virtuvės, labai gra
žūs kambariai.

Mūr. — 4 būt.: 2 po 4 ir 2 po G 
kmb. Centr. šild., garažas, 50 pėdų 
sklypas. Geros nuomos.

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

Medinis — 2 po 4 kmb. Ir rūsy 
rūbų siuvykla. Centr. šild., garažas.

Medinis — 3 bt. Centr. šlld. Ga
ražas. Tik $14.700.

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

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

Mūr. bungalow — 5 kmb. — 2 
fnieg. Centr. šild. Platus sklypas, 
moderni virtuvė.

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

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

MARQUF.TTE 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, Bullders. Insurance 

2737 West 43 St 

CLiffside 4-2390

BEAL ESTATE

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

REALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Californljos g-vės)
LAfayette 3-3384

Stoję nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitos Ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
RE AL ESTATE SALES 

2600 W. 59th St. Tel. Prospeet 8-5454

HELP WANTED — VYRAI

SEWING MACHINE 

MF.CIIANIC

Experienee<l on industrini maehines 
and l'actory serviee. Good preeision 
man, overliaul, repair, mnintenanee.

Exeellent salary.

MR. COVYEAU
ENGLANDBR

MATTRESS CO.

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

MISCELLANBOl’S 

fvairūs Dalykai

Reikalingas vyresnio amžiaus vy
ras. Darbas viduje. Kreiptis

3261 So. Halsted St.

Išnuom. 6 kmb. butas. 2-me augš
te. Alyviniais pečiais šild.

4430 S. Campbell Avė.

AUTOMOBILE*, — TRUOKB 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O 2 I O O 8 
lietuviška gazolino stotie Ir auto 

tftisjmiM
Atliekami motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai Ir keičiamo* dalys

CAU.-ME-MŪTORS CO.
5759 8. WESTF.RN AVĖ. PR 8-P531

-Vi

DEMOCRATIC
b?

k"-

THE PARTY 
FOR YOU 
NOT JUST 
FOR A FEW

/, I

: S K

You know in your heart that the 
Democratic Party represents 

all the people all the time 
® DEMOCRATIC

For President of the United State*
For Vice President
For United State* Scnator
For Governor
For Lieutenant-Governor
For Secretsry of State
For Auditor of Public Account*
For State Treasurer
For .Attorney General
For Clerk of the Suprcme Court
For Clerk of the Appellate Court
For County Clerk
For State'* Attorney
For Recorder of Ileeda
For Clerk of the Circuit Court
For Clerk of the Superior Court
For Ceroner DR

AULAI E. STEVEN8ON 
ESTES KEFAUVER 

RICHARD STENGEL 
RICHARD B. AUSTIN 

ROSCOE BONJEAN 
DAVID F. MALLETT

MICHAEL J. HOWLETT 
ARTHLR L. HELLYER 

JAMES L. O’KEEFE 
JAMES P. ALEXANDER 

LESEI E V. BECK 
EDWARD J. BARRETT 

JOHN GUTKNEGHT 
JOSEPH F. ROPA 

BENEDICT GARMISA 
FRANCIS S. LORENZ 

HAROLD p. sullivan

For Trusteea of the 
Metropolitan Sanitary Diatrlct'. 
of Greater Chicago 
For Truatee of the Metropolitan 
Sanitary Diatrict of Graater 
Chicago (to fili vacancy)
For Judg* of the
Circuit Conrt (On 
aeparate paper ballot)
For Judge of the 
Superior Court (On 
aeparate paper ballot)
For Aseociate Judge of the Municipal Court of Chicago . 

(On aeparate paper ballot)
WILLIAM V. DALY WILLIAM M. BARTH
DANTEI, J McNAMARA, JR. EMMETT HARRINGTON 
JOSEPH H. McGARRY

e e e e o e o <

JAMES J. RYAN 
KENNETH E. CAMPBLL 
SIDNEY D. DEUTSCB

ALEXANDER G. RUMBUS

•

..........JACOB M. BRAUDE

JOSEPH A. POPE
HENRY W. DIERINGER

WALTER J. KOWALSKI 
JOSEPH F. GEARY 
JOSEPH A. P0WER

CECIL CORBETT SMITH 
KATHERINE NOHELTY 
HENRY C. FERGUSON 
DAVID LEFKOVITS

THE DEMOCRATIC PRŪGRAM IS FOR I STRONC, 
PROSPEROIIS AND FREE COIIKTRI FOR EVER10NE

Tvarkingas, patogus G kamb. mūr. 
bungalow arti 71 if California Avė. 
Garažas. Prašo $19,000. Volodkevi- 
čius.

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

6 kamb. bungaloiv Marųuette Pk. 
Dujomis apkūrenamas. Dviejų maši
nų garažas. Moderniška virtuvė ir 
vonia, gražiai jrengtas rūsys. $25,900. 
J. šaulys.

štai bargenas! 8 apartmentų (visi 
po 4 kamb.) mūr. namas geroj vie
toj, Bridgeporte. Rūsys. 50 pėdų 
sklypas. Namų kiek patvarkius. — 
pajamos žymiai padidėtų. Dabar 
parduoda už $17,000. A. Rėklaitis.

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

$40,000 vertės apartmentas pats 
save išmoka trumpiau negu per 4 
metus. $1 2,800 metinių pajamų. A. 
Sirutis.

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

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 6-6015

LIET. APDRAUDĘ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudoa. AutomoM- 

tlų finanaavlmaa. Notarlataa. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdrandaa kitu! 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS K DRV AITIB,
< VVAlbrook 6-6671 , '
INTERSTATE INSURANCE AGENCY
6108 S. Ashland Avė. Chicago 36, m

JT BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

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

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2793 nuo • vaL 

ryto ibi 7 vai. vakaro.
Tel. OLympic 2-5121 nuo 6 vaL 

vakaro Ibi 11 vai. vakaro.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 8. 49th COURT, CICERO
TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vai.

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

OLympic 2-6752

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

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
I. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Estate 
General Insurance, Notary Public 

5916 S. Western Avė.
REp. 7-0886 arba HEm. 4-7085

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

E. KURŠIUS 

REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-6232

BUILDINO & REMODELINO

Slalome
NAMUS IR 
GARAŽUS

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

MASTER BUILDERS
General Contractlngr Co.

(8av. V. Sodeika ir J. Skorubskas) 
1600 S. 48TH CT.. CICERO 60, ILL. 
Tel. OLymplo 2-7381: TO 3-4236

VIKTORAS SIMAITIS
General Contractor

Stato raaidenclnlus tr komercinių* 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba rec. tel. BI 7-3310. Kreiptis —

SIMAIČIAI 
Realty - Bullders - Ii

2737 VVeat 43rd Street

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiii

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-18 Wast 7ht Stred

BUILD1NG OONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo 
ja aenua. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881 
llllllllllllllllllllllllllliuilllllllliuillllllllt

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHH& 
S LIETUVIU STATYBOS 
| BENDROVE

I MŪRAS
Bullders, Gen. Gontrnctors 
Atiteka planavimo ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas ir įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

I0NAS STANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto iki 

C vai. p; p. Kitu laiku susitarus
TeL FBoaneea 8-2011 

OMO SO. CAMPBELL AVĖ.
CMaoflo 20, mbieta

WOODWORKERS
•
Able to make set-ups on small 

saws, routers, and shapcrs. Marrled. 
English speaking. South Wėst Side.

KENNEDY MFO. CO.
2424 W. Ogden Avė. 

CHesapeake 3-4511
FITTER - WELDER

Fitter-Welder Necded for Truck 
Rody and Hoist Instailation, and 
Repair Work. ARĖ Weldlng Ability 
Reųuired. Mušt Ha ve lnitiative Good 
Future for the ^ight Man.

ONTARIO EQUlPMF,NT CO.
7346 Evchange Avė. ,

SAginau 1-8055

• HELP WANTED — MOTERYS

LIGHT CLEAN TACTORY W0RK
‘ Good starting pay 

Ilours — 8 to 4:30
ALLIED PAPER TUBE CO. 

2516 So. Damen Avė. 
LAfayette 3-4252

PARDAVIMUI

Pardavimui stiprus < “cabinet” sti
liaus anglinis pečius. Nebrangiai. 
Šaukite VIrginia 7-6640 tarp 7 ir 
7:30 vai. vakare.

Pirkit Apsaugos Bonos!
HELP WANTED — MALĖ

=^1

Exeellent Positions in a NEW HOUSTON
TEXAS PETRO CHEMICAL PLANT

CHEMISTS
Work in New Modem Well Eųuipped Laboratories.

Butadiene & Aviiation Gas Ekperience in 
Hydro - Carbon Analysis. .

ALSO OPENINO FOR: ’ •

PHYSICISTS
f

(Process Analysers)

CHEMISTS & PHYSICISTS
Affilliatinig With Us Now — You Can Looik Forward To A 

Bright and Long Future.
Send • Resurne Including Details

4
of Education, Experience and Salary Reąuirements To:

MR. C. L LEACH

TEXAS BUTADIENE <&
CHEMICAL CORP.

P. 0. Box 777 Channelview, Te*as

Opporfuniiies in Electrical Industry
DRILL PRESS - PUNCH PRESS 

CASTING GRINDERS
Rates of pay above average — Dąy or Night Shift 

WILL TRAIN
Increases after 30, 60 and 90 days 

Free Insurance and other Company Benefits

DELTA STAR Electric Divisioti
/ 2437 W. Fulton St.

1 block West of Weštem Avė., 1 bloek North of Lake St.

— - &
HELP WANTED -- FEMALE

ATTENTION G 1 R L S!
v . .

The Salary is tops if you are good at your work. 
Immediate openings with a leading Bra Mfr. Firm. 

SECRETARIES BILLERS

TYPISTS CLERICAL
Some experience helpful or, will train good beginnera. 

Congenial working conditions. 5 day week.
Many company benefita

Call 9 to 5 Mr. Rather WAbash 2-9374
■ .....i., ■' .. ...n. ^■siM.a.iaai.tSLima'SMeaaaBaiSMBMsa^'

f
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MŪSŲ KOLONIJOSE
E. St. Louis, III.

Dainos ir žodžio vakaras
Pastačius čia naują lietuvišką 

bažnyčią, praturtėjome didele ir 
gražia sale. Rūsyje, kuriame 
anksčiau buvo laikomos pamal
dos, dabar yra leista rengti me
no vakarus, kultūrinius paren
gimus, minėjimus, susirinkimus 
ir t.t. Klebonas kun. dr. A. Dek 
snys vienu šūviu sau ir mums
visiems nušovė 
kius.

du riebius kiš-

Šia sale pirmą kartą pasinau
dojo vietos Lietuvių Bendruome 
nes komitetas kartu su šešerius 
metus čia gyvuojančiu meno an 
sambliu Nemunas.

Nemunas savo laiku buvo pla
čiai “išsiliejęs”. Turėjo vyrų ir 
mišrius chorus, vadovaujamus 
A. Paulikaičio, tautinių šokių 
grupę, vad. J. Kiemaičio, o viso 
ansamblio reikalus sėkmingai 
tvarkė Z. Grybinas. Metai po 
metų šis ansamblis reprezenta
vo lietuvius St. Louis, Mo., mies 
to ruošiamuose tautų festiva
liuose, savo gražiais tautiniais 
šokiais ir lietuviška skambia dai 
na imponuodamas vietinei publi
kai. Nemunas net ir tejevizi-

Po programos senojoje mo
kyklos salėje, savam orkestrė
liui grojant, buvo smagiai pasi
šokta.

Atrodo, kad, esant tokiai gra
žiai užuomazgai ir prie jos pri
sijungus daugiau žmonių, East 
St. Louis galėtų tapti gyva, jud
ria ir našia bei kūrybinga kolo
nija. To jiems daugiausia ir1,
linkėtina. Ten buvęs

Waterbury, Conn.
Parapijos choro koncertas

Spalio 21 d. Šv. Juozapo pa
rapijos naujojoj salėje įvyko 33 
metinis parapijos choro sureng
tas mišrus koncertas.

Smuiko meisteris Izidorius Va 
syliūnas, akompanuojant jo sū
neliui, atliko keturias Arcangelo 
Corelli sonatas, o 35 asmenų 
choras padainavo 10 lietuviškų 
dainų, be to keletas choristų at
liko solo partijas, taip pat daina 
vo kvartetas ir sekstetas.

Kadangi šis koncertas kelių 
dienų skirtumu sutapo su diri
gento komp. A. Aleksio 70 gim
tadieniu, jis buvo atitinkamai 
pagerbtas scenoje, įteikiant ver
tingų 'dirbinių tautiniais moty-

joje turėjo progą pasirodyti su vais> o po linkėjimų choras ir
giesmėmis, dainomis ir tauti
niais žaidimais. Verkia E. St. 
Louis šiandien savojo Nemuno 
Iš to gražaus, didingo Nemuno 
beliko tik mažutė penkių vyrų 
grupelė. Tautinių šokių grūpės 
nėra, mišrus choras išnyko, te
girdimos tik kvinteto dainos ir, 
keturių asmenų orkestrėlio mu
zika. Būtų gražu, neapsakomai n

visi dalyviai salėje galingai už
traukė “Ilgiausių metų”.

Linkėtina, kad įvyktų jo sva
jonė — pamatyti nepriklausomą 
Lietuvą, kurios apie 60 metų ne
matė. • .

Pažymėtina, kad tarp 300 da
lyvių salėje buvo ir kongresma- 
no žmona Mrs. J. Paterson, ku- 

užėjusi scenon išreiškė savo
malonu, kad šis Nemunas vėl pla j nepaprastą džiaugsmą gražiai at 
čia vaga išsilietų. piktu koncertu ir sykiu linkėjo

Susidėjęs su bendruomenės 
komitetu Nemunas surengė įdo
mų ir įvairų dainos ir žodžio va

laimės jubiliatui. Klebonas kun. 
J. Valantiejus, nors po ligos dar 
nėra pilnai kaip reikiant sustip-

karą. Solo ariją iš operos “Mar Išėjęs, koncerte pajėgė išbūti iki 
galo ir išėjo labai patenkintas.

Juokvilė

Windsor, Ont,
Įvairios žinios

— Windsoro ateitininkai lap
kričio 17 d. vokiečių salėje ruo
šia linksmavakarį. Pelnas ski
riamas Ateitininkų šalpos Fon
dui.

ta” ir Šimkaus “Oi, kas sodai, 
do sodeliai” padainavo A. Pauli- 
kaitis. Solo St. Šimkaus “Oi, 
rpergyte” ir Naujalio 
dainavo Z. Grybinas. Abu jie 
traukė duetą “Ant marių kran
telio” ir “Ko vėjai pučia”. Ona 
ir Petras Afanasievai (žmona ir 
vyras), dainavo tris dainas: 
“Vai, ir prijojau”, “Apie palvą 
arklį” ir “Kur giria žaliuoja”. 
V. Matulevičius gražiai padek
lamavo Putino “Vergas”, o taip 
pat paskaitė vieną iš Spalio “Try 
likos nelaimių”. Puikiai nuteikė 
klausytojus J. Biliūno “Kliu
džiau”, s’J įsijautimu paskaity
tas Zy Grybino. Vyrų kvintetas, 
susidedąs iš vadovo A. Paulikai
čio. J. Kleinaičio, V. Matulevi
čiaus ir Z. Grybino, su pasiseki
mu padainavo Kuprevičiaus 
“Pajūriais”. Šimkaus “Jau at
ėjo rudenėlis”, Švedo “Baltos gė 
lės” ir Strolios “Namo”. Prie 
vakaro pasisekimo gausiai prisi
dėjo Nemunui talkininkauti pa- 

, kviestos jaunosios pianistės Viu 
lėta Juodakytė, Rūta ir Danutė 

xTervydytės, Margarita Petrikai
tė, Viktorija Kikutytė ir sve
čias amerikietis Barton Weber. 
Pianistai savo repertuarui pasi
rinko Bacho, Bethoveno, Listo 
ir Gaynor gražiuosius kūrinius 
ir juos puikiai atliko.

Programos atskirus numerius 
įdomiai ir vykusiai sujungė va
karą ir programą pravedęs ko
miteto pirm. Z. Grybinas. Tai 
buvo pirmas šio žanro pasiro
dymas mūsų kolonijoje. Nors 
ir ne perdaug gausi, bet tyliai 
susidomėjusi publika buvo su
žavėta ir pageidauja daugiau.

— M. Pečkauskaitfis vardo
Windsoro šeštadieninė mokykla 
sėkmingai pradėjo naujus moks 
lo metus. Mokyklos vedėja, il
gametė pedagogė Petronėlė Pet 
rauskaitė. Gaila, kad ne visi 
mokyklinio amžiaus vaikai lan
ko mokyklą.

— J. ir O. Ražauskams netoli 
nu0 Windsoro nusipirkus ūkį ir 
persikėlus ten gyventi, jų bi
čiuliai surengė įkurtuves.

— Gautomis žiniomis, Lietu
voje mirė Juozo Zelionio tėveliai 
ir žuvo brolis. Už juos atlaiky
tos šv. mišios, kurių metu susi
rinko nemažas būrelis windso 
riečių.

— M. Čhiprinskaitė, dvejus 
metus mokytojavusi Windsore, 
šiemet išvyko į London, Ont., 
pagilinti studijų ir įsigyti moky
tojos cenzą. Sėkmės jai linki 
Windeoro ateitininkai.

— Kandidatais į K I I* Kraš
to Tarybą yra windsoriečiai Vy
tautas Barisa, P. Januška, Vyt. 
Kačinskas ir J. Urbonas. Rin
kimai įvyks lapkričio 11 d.

— Ketvirta savaitė streikuo
ja Canadian Bridge darbininkai 
Windsore. Streikuotojus sutvar
kyti turėjo įsikišti policija, ir 
areštuoti 25 piketuotojai. Mies
to burmistrui M. Patrick tarpi
ninkaujant, einama prie derybų. 
Streiko yra paliesti ir keli lie
tuviai. J. U.

Aloyzą Pakalniškį
prisimenant

1953 m. balandžio 10 d. Plun
gėje motociklo katastrofoje žu
vo Aloyzas Pakalniškis.

Velionis buvo gimęs Plungės 
valsčiuj, Kėkštų kaime. 1927 m. 
baigė Plungės gimnaziją. Stu
dijavo vokiečių literatūrą. Stu
dentu būdamas rašinėjo, ir jo 
apysakaites spausdindavo tuo
metinis “Rytas”. Prisimintina 
jo fejetoninio turinio “Kelionė 
į Kauną”, tikras jo paties pir
mosios kelionės iš Plungės į 
Kauną aprašymas. Buvo stu
dentų ateitininkų korporacijos 
Šatrija ir Žemaičių Studentų Si- 
mano Daukanto L "augi jos na
rys.

Nuo 1930 m. apsigyveno Klai
pėdoje. Ten dirbo Lietuvos Ban 
ke, vėliau jisai buvo Klaipėdos 
Medžio Sindikato prokuristu ir 
Prekybos Instituto pagėlbinio

personalo nariu. Aktyviai da
lyvavo katalikiškose organiza
cijose, ypač Klaipėdos krašto 
lietuvių ‘katalikų jaunimo są
jungoje Neringa.

Paskutiniaisiais nepriklauso
mybės metais buvo persikėlęs 
gyventi į Kauną, kur buvo me
džio prekybos su užsieniu bend
rovės Pakalniškis ir Makarskas 
vedėju.

Pirmojo bolševikmečio metu 
buvo cemento fabriko statybos 
Skirsenmunėje vyriausiu buhal
teriu.

Vokiečių okupacijos metais

, buvo krašto ūkio generalinio ta
rėjo įgaliotiniu Vilniuje. Už pa
sipriešinimą vokiečiams buvo su 
imtas ir septynis mėnesius išlai- 
!kytas Lukiškių kalėjime. Pa
leistas iš kalėjimo grįžo į Kau
ną ir buvo Paramos koperatyvo 

l prekybos skyriaus vedėju.
I

Bolševikų bandai užplūdus mū 
sų kraštą antru kartu, velionis 
penkerjs metus mokytojavo 
Plungės gimnazijoje, dėstyda
mas vokiečių, rusų ir anglų kal
bas. Vėliau iš gimnazijos dir- 

ibo buvo pašalintas, porą metų 
dirbo buhalteriu, o paskutinius

dvejus savo amžiaus metus — 
durpyne. 1953 m. .sausio mėn. 
Krasnojarske buvo palaidotas 
jo senas 83 metų amžiaus tėvas, 
o po dviejų mėnesių jią pats at
sigulė amžinam poilsiui Plungės 
kapuose.

GUDAUSKŲ
"‘•EVERLl HII.LS GRLlNYClA
Geriausios gTilfla dei vestuvių banke 
u, laidotuvių ir kitų papuodimų.

•4tn wi<xr amrd
r©L PRospect 8-0833 Ir PR 8-0884

Vytauto Augustino 
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 
irogomis. Albumo vaizdai kalba apit 
lietnvą visiems suprantama kalba 

todėl jis tinka visiems, kas kokis 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana 

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti, 

išleido ATEITIS. Jį galima gauti: 
Kaina 6 doL

ATEITIES administracijoj 
916 Willonghby Avė.
BROOKLYN 21, N. Y.

C

‘‘Wall-to-wall carpeting — 
our spocialty”

PERFECTO RUO & FURN1TURE 
CLEANERS

2622 W. Cermak Rd. YA 7-5897 
Spėriai 9x12 Itu< $6.95

IMPORTUOTI VOKIŠKI RADIO 
APARATAI

(AM—FM All-Wave Hi-Fi
BLAUPUNKT DISTRIBUTORS 

PETER P. RINKUS, Ine.
tVholesale llistrib. (Urmo prekyba) 

2601 W. 63rd St. WA 5-2350-1

With the youngsters back in 
school we mušt agaia be ever on 
the alert for school busses. A 
school bus is defined by Illinois 
law as a motor vehiele “operated 
by or for publlc or governmental 
agency or by or for a private or 
religious organization solely for the 
transportation of pupils in connec- 
tion with any school activity.” (Sec- 
tion 3d, Drlvėrs License Act.)

In the past, motorists had to be 
on the lookout for RChool busses 
taking on or discharging children 
only when taking them' “to or from 
school.’’ Because of a change ln the 
law, motorists mušt be on the alert 
for these busses at all tlmes.

DRAPERIJA...
NEMOKAMAI (RENGIAME.
Pagaminami pagal užsakymą 

mūsų nuosavioje dirbtuvėje.
KILIMAI...

PAGARSfclIISIV FIRMŲ
Kainos pagal sūsitarimą. Ne

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

BALDAI - LEMPOS
— LOVOS IR MATRACAI.
Pagaminami baldai pagal už

sakymą už fabriko kainas.

STAN LEY S 
FURNITURE

(Lietuvių Krautuvė)
“Kur klientas atsiunčia savo- 

draugą”.

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

Savininkas Stanley C. Tranas

A drlver mušt come to a com- 
plete stop upėn meeting 6r evertak- 
ing s schonl bus vhlch hss stepęcd 
for Ihė pnrpose of recelvlng er dis- 
chsrfcihfc children. Tols slso sp- 
plles te dtlVors of vehicles sp- 
proachin* s schoo, bus. l'nder Illi
nois ltw, a moteris! muši bVIng his 
vehiele to a s,op evett wften Ihe 
stopped school bus is on the olher 
side of a aide hlghway, or ehere 
a p»rkway sepsrates the opposins 
lanes of trafRc.

A copy of the completcly new 
“Kūles of the Road'' booklet vili 
be MM to vou free hito n reųnst. 
tVrite to CHARLES F. CAttl’KN- 
TIEK, Rcvretary of State, Sp.Sng- 
flcld, Illinois.

Vestuvių nuotraukos Ir 
eugfttos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS. *av. 
4058 Archer Avenue

Telefonas VIrginia 7-248 i

A. A.

MARIJONA MINIOTAS

(pagal pirmą vyrą Nekroshij) 
(pagal tėvus Mleczka)
Gyveno Ue Motte, lnd. 

Anksčiau gyveno
10319 S. Muskegon Avė.

Mirė spalio 29 d., 1956 m., 
10:05 vai. ryto. sulaukus 64 
m. amžiaus. Gimė Lietuvoje. 
Kilo iš Trakų valsč., Žaslių 
parap., Kniitų km.

Amerikoje išgyveno 4 8 ni.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me vyras Stanley Miniotas, 3 
sūnūs Nekroshiai: Krank, mar
ti Eileen: Charles, marti 
Diane; ir Andrew, marti He- 
len; 5 anūkai, gimines Miehaei 
Jusevicz, John Mleczka ir jų 
šeimos, kiti gimines, draugai 
ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Lasvrence 
Walkowiak koplyčioje, 8 747 S. 
Comniercial Avė.

Laidotuvės įvyks penktadie
ni, lapkr. 2 d., iš koplyčioj 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas Į 
šv. Juozapo parapijos bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Pagal velionės pageidavimų 
prašome gėlių nesiųsti.

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

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, mar
čios ir anūkai.

Laidotuvių direktorius L. 
Bukauskas. Tel. COtnniodore 
4-2228.

A. A
ELENA TALZUNAS

(po tėvais lh-azdžius)
Gyv. 1433 So. 50th Ct., Ci

cero, Illinois. '
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Bir

žų apskr., Vabalninko parap., 
llgalaukių kaimo.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
2 sūnūs — Krank- ir žmona 
Helcn, Cast ir žmona Lor- 
raine, duktė Ona Nelson, 4 
anūkai, sesers vaikai: Francis 
McLaughlin, Nancy Gallagher, 
Joseph Adams ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami.

Priklausė prie Maldos, Apaš
talystės Draugijos.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 1410 So. 
50th Avė., Ciceroje. Laidotu
vės Įvyks trečiadienį, spalįo 31 
d. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėta į šv. Antano pa
rapijos bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
ni es sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d įaugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: sūnūs, mar
čios, duktė ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Antanas 
H. Petkus, tcl. TO'vnhall 3- 
2109.

PUIKI TIKRU VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 

VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

Reguliari $7.50 vertė vilnonė
eilutėms medžiaga tik

už jardą

viiuvvm.v su

$3.ss
PUIKI RINKKINfi IMPORTUO 

- TA VILNONE MEDŽIAGA
EILUTĖMS

$4- 95 jardas

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

$4.95 už jardą

SUTAUPYSITE IKI 50% pirk

dami medžiagas užuolaidoms 

ir baldų apdengimui.

VERTINGOS NEMOKAMOS 
DOVANOS UŽ KIEKVIENA 

PIRKINf.

MŪSŲ KLIENTAMS NEMOKAMAI AIKŠTELES AUTOMOBI
LIAMS PASTATYTI. KRAUTUVĖ PATOGI - Vedinama ir erdvi

HELFAND’S textile 
FABRICS '

1210 So. Union Avė. Telefonai! MOnrae 5-IŽI0 
SEeley 3-8806

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

r nr-rrnr

1i W

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West lllth Street

Vienas blokai nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

Telef. — CEdarcrest 3-6335

LlODlflO VALANDOJ 
JSsakH*

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8a. West»n Ava. t 
7-8600 — 7-8001

Ir OsadttlaaaO 
Automobiliam*

kart* gyv.n* kitom miesto tolymt 
koalyOla arčia* lasų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50fh AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2109

■4?

JOHN F. EOE1K1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330 34 South Califomia Aveitut

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
- AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

kEKANTIEJl YRA NARIAI CHTCAGO8 LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIAGMO8

Ambulanaų patams- lUa turime koplyčias
! vimaa dieną ir nak- visose Chicagos Ir
I tĮ, Reikale ža tikit* Roeelando dalyse ir

inu* tuojau patarnaujame

PETRAS BIEUONAS
4848 S. CAUFOBNIA AVĖ. Tel LAfayctte 3-3672

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

PETRAS P. GURSKIS
•59 West 18th STREET Tel. SEeley S-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Rlveraide, m. Tel OLymplc 2-6246

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devoeionalai), 
prekės doYanorns.

2646 W. 69th St. RE. 7-1941

GAS RANGĖS, 0IL, COAL 
& GAS HEATERS 

STOVĖS 0F ALL KINDS
New and Uscd

Repairs & Parts for All Makes

ENGLEWOGD STOVE 
& REPAIR C0.

HALES • SERVICE 
llUdson 31220

7300 So. Halsted St.

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHI6AN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228,

T ‘ JURGIS F. RUOMlN *
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1118-11391

VASAITIS — BUTKUS 
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, H. Tel. OLympto 2-1008,

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1046 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. «Kfc STREET
2X14 W. 2Srd PLACE

7-lI18(
74Wm<

Perskaitę dienr. Drauįją ", duokite jį kitiems.

/
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Si

X Rašyt. St. Tainulaitis L. 
B. Kultūros Fondo kason įnešė 
100 dol. už 1956 m. Pildyda
mas savo pasižadėjimą, rašy
tojas žada kasmet po tiek mo
kėti į fondą, viso žada įnešti 
700 dol. Kaip jis pats aiškina, 
skirti kasmet po 100 dol. gyvy
biniams tautinės kultūros rei
kalams yra tik mažutis ne
reikšmingas procentas nuo nor
maliai dirbančio žmogaus paja
mų. Bet šis nereikšmingas įsi
pareigojimas, vykdomas visų 
susipratusių lietuvių, ypač 
viengungių, galįs veikiai pa
virsti šimtais tūkstančių dole 
rių ir duoti lietuvių kultūrai 
didelių vertybių.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE KANADOJ

Hamiltono at-kų kviečiama 
lapkričio 3 d. Hamiltone gatro- 
liuoja Detroito vaidintojų gru
pė, vadovaujama ‘Mikšienės, 
kuri paątatys Petrulio veikalą 
Prieš srovę.

— Adomas Mickus spalio 21 
paminėjo savo 72 m. sukaktį.

— Aleksandrai ir dr. Juozui 

Kazickams, 56 Lyncroft Rd., 
New Rochelle, N. Y., gimė sū
nus, pavadintas Mykolu-Vy- 
tautu. Kazickai turėjo dar tris 
vaikus: Jūratę, Mindaugą ir j 
Kęstutį. Dr. J. Kazickas yra 
“Neries” bendrovės New Yorke 
dalininkas.

— Dr. Vytautas Majauskas,

Detroito lietuvių veikėjas ir su 
dideliu pasisekimu savo nau
jame kabinete dirbąs gydyto
jas, su gausia šeima persikėlė 
gyventi į naujus jaukius na
mus, 8153 Lochdale, Dearbom, 
Mich.

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Išvyko į Kanadą. Spalio 

25 d. iš Bradfordo į Kanadą iš
važiavo p. Prasauskai su dviem 
vaikučiais. Žada įsikurti To
ronte.

— B. Daunorui 50 metų.
Spalio 19 d. “Europos Lietu
vio” redaktoriui Br. Daunorui 
suėjo 50 metų amžiaus. Kaip 
pats sukaktuvininkas išsireiš
kė, spaudos darbe pradėjo 
reikštis 1927 metais Kaune,a'

JAFAN, JOVIET TO ICSUME 
DinOMAlIC. TIADE IEIATIONS 
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POST — POIISH, 5OVIIT 

TIOGPS CIASH IN POZNAN

Svaibinusirji pasaulio politikos įvykiai vaizduose. (1NS)

—- Tėvas Tomas V. žiūraitis,

O. P., po atostogų pradėjo1 Žaliakalnio rajone, išnešioda- 
darbą Oxford, Mich., netoli mas tuo metu ėjusį “Lietuvį”. 
Detroito. Jis kalbėjo Kristaus Br. Daunoras, kurs nemaža 

X Edvardas ir Paulina Dam- Karaliaus minėjimo akademi-
brauskai nuo lapkričio 1 d. ati-, J°J spalio 28 d. 
daro didžiulę maisto produktų’ Vysk. J. Rancans Grand 
parduotuvę — Certified Super-i Rapids mieste pagerbtas mi

nint jo 70 m. amžiaus sukaktį.
Vyskupas yra vadovaujantis 
asmuo latvių tremties gyveni-

CHICAGOS ŽINIOS

market, 6934-36 W. 95 str., 
Oak Lawn. Parduotuvėje dirbs 
8 tarnautojai, jų tarpe dvi ka-
sininkės. Atvykstantieji patys j me> moka kiek lietuviškai ir 
pasirinks ir pasiims prekes, už-j yra didžiai lietuviams prielan- 
mokėdami išeinant (self ser- ^us. Iškilmės įvyko Grand
vice); taip sutvarkius gali visi 
gauti prekes mažomis urmo 
kainomis. Dambrauskai pirma 
turėjo maisto parduotuvę 
Brighton Parke, vėliau — di
delę Evanstone, o dabar įsigi
jo šią lietuvių maisto preky
bos įstaigą Chicagoje. Edvar
das yra nuo Tytuvėnų, Paulina 
— nuo Jurbarko, kun. A. Sa
baliausko sesuo. Edvardas ir 
Paulina Dambrauskai yra nuo
latiniai Draugo skaitytojai.. At
vyko į JAV 1947 m., penkerius 
metus dirbo fabrike,, o paskiau 
perėjo į prekybą, kur sulaukė 
didelio pasisekimo. Naujoji jų

Rapids mieste esančioje Aglo- 
nos Dievo Motinos latvių kata
likų parapijoje. Bažnyčioje 
įvyko religinis koncertas, ku
riame programą pildė ir lietu
vių parapijos vargonininkė. Po 
to parapijos salėje įvyko iškil
mingas posėdis, kuriame ma
tėsi ir lietuvių. Buvo gauta 
sveikinimo telegrama iš Šv. Tė
vo, sveikino latvių atstovybės 
užsieniuose, Latvių Organizaci
jų sąjunga, latvių marijonų 
vardu sveikino tėv. B. Bagins- 
kis, MIC.

nukentėjo bolševikų okupaci
jos metu, yra įžvalgus, pasta
bus ir veiklus žurnalistas, 
mėgstąs kartais į įvairius ne- 
datempimus pažvelgti humo
risto akimis. Tuo atžvilgiu iš
skirtini jo “Plunksnagraužio 
užrašai”, kurie pasirodo beveik 
kiekviename “E. Lietuvio” nu
meryje. Pažymėtina, kad šį sa
vaitraštį Br. Daunoras reda
guoja jau keleri metai; ir ne 
tik redaguoja; dažnai jam pa
čiam tenka užpildyti ištisus 
puslapius, kai neatsiranda 
spaudai tinkamos medžiagos.

Šalia žurnalistinių staripsnių 
nemažą vietą Br. Daunoro lite- 
ratinėje veikloje užima bele
tristika. Jis yra parašęs ke
lias apysakas, kurių aktualus 
turinys, įtempta intriga ir api
painiotos situacijos įgalina jas 
vadinti nuotykių apysakomis.

Sulaukęs 50 mėtų amžiaus,
X Julija Pukelienė, plačiai sukaktuvininkas yra pačiame 

prekybos įstaiga buvo sekma- žinoma Chicagos veikėja, spa- i amžiaus pajėgume ir turi su- 
dienį pašventinta. Dalyvavo, lio 25 d. netikėtai buvo atlan-! planavęs nemaža projektų atei-
gražus būrelis Dambrauskų ;kyta, bičiulių jos vardadienio 
artimųjų, taipgi ir kun. Ant.Į proga ir pasveikinta. Pūkeliai 
Sabaliauskas, apeigas atlikoį gyvena 7430 S. Sangamon avė.
km. J. Prunskis. i Viešnios buvo maloniai sutik-

I tos ir pavaišintos. J. Pūkeliams 
X Dr. Jur. Gerutis, Lietu-, nuoširdžius sveikinimus pareiš- 

vos diplomatinės tarnycos pa- Čepulienė, Gribienė, Gečie- 
tarėjas, pastoviai gyvenąs j ng, Kalvaitienė, Jocienė, Ba- 
Berne, Šveicarijoje, sausio mė-1
nesį ruošiasi aplankyti Ameri
ką. Dr. Jur. Albertas Gerutis į 
šį kraštą atvyksta lankyti sa
vo motinos, brolio ir sesutės, 
gyvenančių New Yorke, ta pa
čia proga numato aplankyti 
JAV sostinę ir kitus didesnius 
šio krašto miestus, ten pasi
svečiuoti pas savo bičiulius ir 
pažįstamus. Šiaurės Amerikos 
žemyne Dr. Jur. A. Gerutis 
numato JAV-se būti apie tris 
mėnesius, o paskui vėl grįžti į 
Šveicariją, savo nuolatinę gy
venvietę.

- t
X Evaldas I^eifertas, Chica

gos Liet. Futbolo Klubo narys, 
tarnaujantis Dėdės Šamo ar
mijoje, šią savaitę yra iškelia
mas Vokietijon, kur baigs savo 
prievolę. Jis buvo vienas iš ge
riausių klubo žaidėjų ir jo ne
buvimas komandoje, be abejo, 
bus stipriai pajustas.

X Klemensas Prlalgauskas

iš Hamiltono, Ont., atvyko į 
Chicagą ir sustojo pas rašyto
ją P. Abelkį, 349 W. 108 place. 
Chicagoje numato išbūti porą 
savaičių. Kl. Prialgauskas vie
noje Hamiltono mokykloje dės
to rusų kalbą.

landauskienė, A. Kalvaitienė,
Kondratienė, A. B. Mažeikai, 
Uksas, Cicėnienė. Vakaro ve
dėja buvo Marija Paukštienė, 
kuri iškėlė J. Pukelienės nuo
širdumą ir draugiškumą ir jos 
veiklą įvairiose organizacijose 
ir draugijose. Taip pat Puke- 
lienė gavo sveikinimą iš savo 
dukrelės vienuolės, sesers Ma
rijos Almos, kuri dirba Gero
jo Samaritiečio ligoninėj Mount 
Vernon, III. Ligoninė yra ve
dama sės. pranciškiečių. Pu- 
kelienei buvo Įteikta daug 
brangių dovanų ir jai sugiedo
ta ilgiausių metų. Pukelienė 
labai dėkoja draugėms ir pa 
žįstamoms už atsilankymą.

X, Chicagos Lietuvių Futbo

lo Klubas yra pasiryžęs, suda
ryti II-ją futbolo komandą, 
kuri vėliau taip pat dalyvaus 
futbolo pirmenybėse. Visi no
rintieji žaisti turi registruotis 
pas Vytautą « Miceiką, adresu 
7037 So. Washtenaw, tel. PR 
8-5960.

X Genovaitei Ir Jonui Ma- 
lioriams gimė sūnus Gedimi
nas, turi dukrelę Vilūnę ir sū
nų Joną. Genovaitė ir Jonas 
yra žinomi kaip taurūs lietu
viai. Malioriai administruoja 

X Leonui Nagevičiui yra l. auditoriją, 3132 S. Halsted 
st.

x BrolJ Tadą Margį, MIC, 
gimtadienio ir vardinių proga 
nuoširdžiai pasveikino “Drau
go” spaustuvės darbininkai.

pA«MK°MA VIENA x Antonu, s.udar , im.
REIKALINGA moteris virėja su . * ... .
sau pagelbininke didesnei grupei Radiškes kaime, Kaltinėnų 
žmonų. Geras atlyginimas ir už-; valsč., Tauragės apskr., gyve-
a*? Kreipti5!«4 JS’oKSĮnu8iam j™ lalSkaa

Ava. Chicago 8, Illinois. ! nuo brolio ir sesers. Kreiptis į
| Draugą.

laiškas iš Lietuvos. Atsiimti 
2601 W. Marųuette Rd., šv. 
Kazimiero seserų vienuolyne.

ties darbams. Linkėtina jam 
ištvermės ir i’go amžiaus.

— “Žibinto” 6 nr. Lapkričio 
mėnesio pradžioje išėjo iš spau
dos “Žibinto”, religinės kultū
ros žurnalo, 6 gausiai iliust
ruotas nr. Jo turinyje: J. Kuz- 
mickio “Aš mačiau Šv. Tėvą”, 
A. Kalnėno “15 metų mergai
tė” ir “Kristus kaip Dievas ir 
Žmogus”, J. Karkluvos “Kodėl 
mes netikime?”, K. Vilkonio 
“Marijos Šventovė Man’o sa
loje”, kun. A. Steigvilos “Šv. 
Mišios — malonių šaltinis”, 
kun. J. Petrošiaus “Lietuviai 
Prancūzijoje”; be to, straips
niai apie Šv. Drobulę, šv. Ma
rija Goretti, Švč. Marijos rei
kalavimus Fatimoje ir įdomus 
Dzūkelio eiliuotas pasakojimas 
“Kalenda” — dzūkiškai papa
sakotas kunigo kalėdojimas 
Dainavoje. Pabaigoje skyriai 

’ Įvykiai ir mintys, Nauji leidi
niai ir k.

Šio nr.’ kaina — 30c. Adre
sas: 21, Ann Place, Bradford 
5, Ehgland.

Demokratų paradas
Chicagos demokratų vadai 

ir juos remiančios darbo uni
jos šį šeštadienį Vakare ruošia 
didžiulę demonstraciją mieste, 
Madison gatvėje, nuo Michigan 
gatvės iki Chicagb Stadium. 
Tam yra užangažuota 40 pra
moginių grupių ir apie 3,000 
įvairių tautybių grupių, kurios 
šoks savo tautiniuose kostiu
muose ir, tikimasi, sutrauks 
apie ketvirtį miliono žiūrovų. 
Parado pradžia — 5 vai. 30 
min. vakare. Paradas 8 v Al. 15 
min. pasieks Chicago Stadium, 
kur programą pildys New Yor- 
ko ir Hollywoodo žvaigždės. 
Tada — 10 vai. v. Stevensonas 
per televiziją pasakys savo pa
skutinę kalbą, kuri bus perduo
dama nuo vieno šios šalies 
krašto iki kito.

Vengtų paradas Chicagoje j
Chicagos vengrai suruošė 

pirmadienį karštą, bet tvar
kingą demonstraciją miesto 
centre. Tai buvo sveikinimas ir 
užuojautos pareiškimas suki
lusiems vengrams tėvynėje. I 
Tūkstantis vengrų kilmės ame
rikiečių kantriai laukė pusant
ros valandos ties State ir Lake 
gatvėmis, kol buvo gautas po- 
licijoš leidimas demonstruoti. 
Tada jie išėjo gretomis centri
nėmis miesto gatvėmis, giedo
dami “God Bless America”, 
“God Bless Hungary”.

Parąde dalyvavo atstovai 
apie 60 vengrų draugijų. Ma
žos mergaitės buvo apsirengu
sios tautiniais kostiumais. Ne
šė plakatus, kur buvo išrašyta:

— Geriau būti didvyriu ana
me gyvenime, kaip vergu šia
me.

— Taika, bet ne . be teisingu
mo.

— Rusai turi nešdintis iš 
Vengrijos.

Viename plakate buvo nu
pieštos sukaustytos rankos ir 
šūkis: “Padėkite pasiekti lais
vę”. Kitur vėl buvo išrašyta: 
“Sustabdykite raudonųjų žu
dynes Vengrijoje”.

Demonstracijos vadai aiški
no, kad ši demonstracija buvo 
suruošta norint pabrėžti reika
lą duoti kraujo sužeistiesiems, 
aprūpinti juos medikamentais 
ir kita pagalba. Vengrų kilmės 
veteranai nusiuntė telegramą 
prezidentui Eisenhoweriui, pra
šydami, kad Vengrijos sukilė
liams būtų teikiama visa gali
ma pagalba.

Nušovė paimtas pavėžint
Indianos ir Illinois policija 

suskato jieškoti žudiko, kuris, 
žmonai ir vaikams stebint nu
šovė Robertą Martins, kuris 
nieko pikto nemanydamas žu
diką pšėmė pavėžinti. Automo
bilį vairavo tada nužudytojo 
žmona. Robertas ją paskatino 
paimti vyrą, prašantį pavėžint. 
Tasai pats gėrė degtinę ir Ro
bertui siūlė, bet šis atsisakė 
gerti. Kai žmona sustabdė au
tomobilį prie treilerio Ham- 
monde, kur jie gyvena, sveti
masis pareikalavo iš Roberto 
pinigų. Kai šis atsisakė duoti, 
svetimasis išsitraukė ‘revolverį 
ir jį nužudė šūviu į galvą. Ta
da žudikas liepė jai važiuoti to
lyn ir pavažiavus trejetą blo
kų, atidaręs duris išmetė nuo
šalioj vietoj lavoną. Moteriai 
liepęs važiuoti tolyn, žudikas 
pabėgo.

FBI saugos nuo apgaulių
Federalinė vyriausybė Chi

cagoje ir kituose miestuose bu
dės, kad nebūtų balsavimuose 
suktybių. Jeigu seniau vyriau
sybė tik vėliau bausdavo su
gautus sukčiautojus, tai dabar 
FBI agentai pačią rinkimų die
ną budis, kad tokių sukčiavi
mų nebūtų kaip balsuojant, 
taip ir balsus skaitant.

Atominiai tyrimai Chicagoj

Admiral bendrovė Chicago
je, 3800 W. Cortland, atidarė 
naują atominę laboratoriją, 
kur yra įtaisytas galingiausias 
JAV-se kobalto atominis reak
torius. Čia, svarbiausia, nori
ma patirti, kaip atominiai spin- 
dubai veikia į įvairias medžia
gas. Mokslininkai nori surasti 
naujus įtaisus, kurie galėtų 
būti atsparūs atominiam spin
duliavimui. Tuo būdu būtų ga
lima ateityje statyti atomine 
jėga varomus lėktuvus, kurie 
vieton sunkių apsaugos sienų 
prieš radiaciją galėtų paimti 
daugiau krovinio.

Ankstybesniuose tyrimuose, 
pravestuose Argone laborato
rijoje, buvo rasta, kad dauge
lis vamzdžių, veikiamų atomi
nių spindulių, visiškai suirsta. 
Spinduliuojantis kobaltas šio

je laboratorijoje yra laikomas 
už 41 colio storumo sienos. 
Mokslininkai dirba iš lauko pu
sės, specialiais įrankiais iš to
lo valdydami bandymams var
tojamas medžiagas. Mokslinin
kai žiūri per stiklą, kuris turi 
36 colius storio. Panaudotos 
medžiagos gabenamos į Ar- 
gonne laboratoriją, kuri jas 
giliai užkasa, kad nebūtų pa
vojaus. Mokslininkams, kurie 
praveda šiuos tyrimus, /vado
vauja Ernest Pfaff. Visus prie 
Šių tyrimų dirbančius asmenis 
kasdien tikrina gydytojas, žiū
rėdamas, ar jie kartais negau
na perdaug atominių spindu
lių.

Hodge našle nori
atsiimt pinigus

Buvusio Illinois valstybės 
auditoriaus Hodge našlė iškėlė 
bylą prieš dabartinį auditorių 
Morey ir kitus tos įstaigos pa
reigūnus, reikalaudama grą
žinti jos įneštų pinigų $500,000, 
aiškindama, kad ji pinigus 
įmokėjusi paveikta baimės. Jos 
vyras, kaip žinome, sėdi kalėji
me už pavogtus iš iždo pusant
ro miliono dolerių. Pinigus 
Hodge žmona buvo įnešusi 
kaip atlyginimą skriaudos val
stybės iždui.

Pinga gazolinas
Standard Oil bendrovė par

davėjams atpigino gazoliną 
centu už galioną. Numatoma, 
kad ir kitos bendrovės atpi
gins. Reikia laukti, kad parda
vėjai, pigiau patys gaudami, 
greit pradės pigesnėmis kaino
mis pardavinėti ir vartotojams. 
Gazolino bendrovės aiškina, 
kad per vasarą susikrovė dide
lės gazolino atsargos ir dabar 
reikalinga jas greičiau išpar
duoti, dėl to daroma nuolaida.

Elektroniniai įtaisai pašte
Chicagos paštas ruošiasi 

įtaisyti elektronines mašinas, 
kurios pačios atras ant voko 
pašto ženklus, juos užantspau
duos automatiškai. Sudaryta 
pašto įstaigos modernizavimo 
penkerių metų programa, kuri 
pareikalaus apie $40,000,000.

Pagamins 600,000,000 
porų batų

Conrad Hilton viešbuty vyks
ta batų paroda, kurioje išsta
tyta visų Chicagos ir 18,000 
pramonininkų :š kitų vietų pa
gaminti batai. Tai didžiausia 
pasaulyje batų paroda, sureng
ta batų pramonininkų suvažia
vimo proga. Suvažiavime kal
bėjo tos šakos pramonininkų 
sąjungos pirmininkas S. L. 
Slosberg, pažymėdamas, kad 
ši pramonės šaka jau pasiekė 
$3i/> bilionų. Numatoma, kad 
1958 m. JAV-se bus pagamin
ta apie 600,000,000 porų batų.

Mirė šimtametė
Evanstono ligoninėje mirė 

Kathleen Hamilton, turėjusi 
102 m. amžiaus. Ji buvo moky
toja, pianistė. Buvo gimusi 
dvejus metus prieš Abraomo- 
Linkolno inauguraciją: 1854
.m. Visą savo amžių ji neatsili
ko nuo gyvenimo. Turėdama 
jau 95 m. amžiaus, ji skrido 
lėktuvu.

daugelis paauguolių tą dieną 
linkę krėsti visokius neleistinus 
pokštus, tai Chicagos policinin
kai visi šiandien sutelkti dar
ban ir kiekvienas iš jų budės 
po 12 valandų, žiūrėdamas 
tvarkos.

Prisipažino žudikas
Clydc Castle prisipažino pri

mušęs ir nusmaugęs tavernos 
savininkę Mary Abess, 40 m. 
amžiaus, Jis sakosi su ja arti
mai draugavęs ir tarp jų kilęs 
ginčas dėl kitos moters.

$71,924 leukemijos 
tyrimui

Leukemijos Tyrimų fondas 
išdalino $71,924 įvairiems Chi
cagos universitetams ir tyrimo 
įstaigoms,' kad būtų paremtas 
tos ligos tyrinėjimaą ir rasti 
vaistai nuo jos. Leukemijos ty
rimų fondo būstinė yra 333 N. 
Michigan, Chicagoje.

Negrų simpatijos 
respublikonams

Spaudoje vis daugiau pasiro
do žinių, kad negrai, daugumo
je yra pasiryžę balsuoti už Ei- 
senhowerį. Chicago Tribūne iš
spausdino daugiau kaip šimto 
negrų dvasininkų atvirą pasi
sakymą už Eisenhowerį, Res
publikonų kalbėtojai tarp neg
rų žymiai šilčiau sutinkami,
kaip demokratų.

1

Policininkai budės
Holloween dienoj

Šiandien Amerikoje yra va
dinamas Holloween. Kadangi

ALGIRDAS LANDSBERGIS

KELIONĖ1
V. ▲damkevUHaua apianka 

U įsa ir j mus su pinigais siųskite:
8M paL, kaina

DRAUGAS, UB4 8. Oaktey Avaų 
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Tai nepaprasta knyga. Viri 200 re
ceptų grynai Uetuvlikų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
dlenR, kuri dažnai pasakodavo apie 
lietuviukus valgius per Chicagos ra
dijo Ir televlsljos stotis, surinko pa
čius Įdomiausius lletuvlSkų valgių 
receptus ir DRAUGAS Juos išleido 
labai parankioje formoje. Pirmų kar
tų tokia knyga pasirodo knygų rin
koje.

Gera dovana kltatauCIams ar ang
liškai skaitantiems lietuviams.

Kaina — S2.00
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”

2884 So. Oakley A vende,
CHICAGO 8. TLL. 
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ISlos nuostabios Ir nepaprastos any
tos personažus žltalp Įvertina ra- 
, Rytojas Gliaudą: **...Welsas — pa- 

i niekintas niekintojas, bet turis 
savyje Fra Angelloo angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sųvokos, bet mylinti skaisčia 
mėlis. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvoktus Jo samia

drųsus bs drųsoa nesnprantųs pa
vojaus beprvtgjlmo pro asai".
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KNYGA,
Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.
.. PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 

ROMANAS

Didelė Lietuviškos buities knyga, 
išrinkta iš dangelio kūrinių Jory 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios viauomenėa

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

Užsakymus ir pinigus siųskite 

DRAUGAS 
2884 So. Oakley Avė., 

Ghleago 8, IR.


