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Egipto prezidentas Nasseris (toli dešinėje) posėdžiai! ja su savo niinisterių kabinetu Kairo mieste. Nasseris 
ir jo ministeriai svarsto kaip apginti Egipto nepriklausomybę. - (INS)
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Izraelitų ir arabų kovos vyksta 
netoli Sinai kalno

Izraelio žygis į Egiptą yra daromas ne pajūrio keliu, bet iš 
pietinės Izraelio valstybės dalies tuo būdu kertant pusiau Sinai 
pusiasalį.

Izraelio kariuomenės praėjo 
netoli Sinai kalno, ant kurio Mo
zė priėmė 10 Dievo įsakymų. Ir 
dabar netoli nuo ten, kur buvo 
pasakyta: Neužmušk, žydai ir 
arabai susitiko mirtinai kovai.

Sinai pusiasalis savo vardą 
yra gavęs nuo senovės babilonie
čių dievo Mėnulio — Sinai. Ba
bilonijos kultūra šeštame šimtm. 
prieš Kristų per šį pusiasalį pa
sklido Arabijoje ir Egipte sukur 
dama savitą stabų skulptūros sti 
lių. Kristaus laikais šiame pu
siasalyje buvo iškasama vario ir 
randama mėlynų brangakmenių, 
vadinamų turąuoise. Bet tai pa-' 
sibaigė jau I šimtm. po Kr. Da
bar čia gyvena tik negausios be
duinų gentys su ožių kaimenė
mis. Pirmojo pasaulinio karo 
metu čia vyko anglų kovos su 
turkais, kur pasižymėjo legen
dinis anglas arabų organizato
rius Lawrence^

Juokas virtęs tikrove
Kai Nasseris užėmė Suezą, tai 

diplomatiniuos sluogsniuos skli
do juokas, nusakąs, kaip britams 
reikią jį atsiimti. Mat Britanija, 
Prancūzija ir JAV turi paktą už

Išplaukė j Italiją
ALEXANDRIA, Egiptas, spa

lio 31. — Jungtinių Amerikos 
Valstybių ,,Exochorda“ laivas su 
350 amerikiečių išplaukė iš Egip 
to į Neapolį, Italiją. Amerikie
čiai apleidžia Egipto miestus.

JAV valstybės departamentas 
taip pat patarė amerikiečiams 
apleisti Siriją ir Jordaną.

Sovietai norį ištraukti 

savo kariuomenes iš

satelitinių valstybių
.MASKVA, spalio 31. — Sukilė
liai sulaužė Rusijos geležinę už
dangą.

Kremlius prisipažino, kad ryti
nėje Europoje turi didelių sun
kenybių ir pareiškė norįs tartis 
dėl savo kariuomenių ištrauki
mo iš Vengrijos, Lenkijos ir Ru
munijos.

Oficialios žinios skelbia: Ru
sija įsakys savo kariuomenei pa
sitraukti iš Budapešto,, kai Ven
grijos vyriausybė pareikš, kad 
jau atėjo laikas pasišainti sovie-

Izraelis gali pašaukti 250,000vyrų, 
o Egiptas — 500,000 vyrų

WASHINGTONAS, spalio 31. — Izraelio kariuomenei įžen
gus į Egiptą, įdomu žinoti, koks yra Izraelio ir Egipto karinis pa
jėgumas.

Izraelis gąli pašaukti apie

imti kanalo zoną, jeigu Izraeliu U go“ u?b“jo dar didesnių ne-
į jį kėsintųsi. Tada buvo pataria
ma paskatinti Izraelį pulti kana
lą, o anglams paskui ateiti jo gel 
bėti nuo užpuolimo. Be to britai 
turi 1954 m. susitarimą sti Egip
tu užimti kanalą, jei kas į jį kė
sintųsi

ramumų Vengrijoje.

250,000 kareivių prie ginklų, įs
kaitant atsarginius vyrus ir mo
teris., Vyrai atsargoje yra iki 49 
metų amžiaus, o bevaikės mote
rys iki 34 metų.

Izraelio vyrai, nuo 18 — 26 
metų amžiaus, privalo atlikti 2Į/z 
metų karinę prievolę, o neištekė
jusios moterys nuo 18 — 26 me
tų amžiaus, turi atlikti 2 metų 
karinę prievolę.

Izraelio laivynas turi du nai-

Bet dabar šis 
nebėra juokas.

projektas jau

Vengrijos sukilėliai 

išlaisvino kardinolą

Mindszenty
VIENA, Austrija, spalio 31. 

— Oficiali Vengrijos žinių agen
tūra M.T.I. pranešė, kad kardi
nolas Mindszenty sukilėlių dali
nių yra išlaisvintas ir grįžo į 
Budapeštą. Jis buvo komunistų 
areštuotas 1948 metais ir po me
tų nuteistas į kalėjimą iki gy
vos galvos. Kardinolas buvo lai
komas paskutiniuoju metu namų 
arešte netoli Budapešto. Jo iš
laisvinimas įvyko 48 valandoms 
praėjus nuo to, kaip naujoji Len
kijos valdžia paleido iš namų 
arešto kardinolą Steponą Višins
kį. Iš pranešimų atrodo, kad 
Vengrijos kardinolas yra paleis
tas ne komunistinės valdžios, bet 
betarpiškai sukilėlių.

M. Rakosi, kuris nuteisė kar
dinolą Mindszenty, dabar yra 
pats valdžios netekęs stalinistas. 
Ne vienas asmuo, kuris liudijo 
tada prieš kardinolą Mindszenty, 
vėliau pabėgo iš Vengrijos ir pri-‘ 
sipažino, kad jam pakaltinti var
tojo padirbtus dokumentus.

Vengrijos komunistai kardino
lą Mindszenty buvo įmetę į kalė
jimą, kad jis gyvai ir energingai 
gynė žmonių teises Vengrijoje.

10 mylių nuo Suezo
»

JERUZALE, Izraelis, spalio 31. — Izraelis trečiadienį paskel
bė, kad jo ikariuomenė esanti 10 mylių nuo Suezo kanalo. Izraelis 
giriasi kariniais laimėjimais Egipto žemėje.

Izraelio komunikatas pranešė: .....
Egipto jėgos' Sinai tyrumose yra Izraelis dėkoja
„beveik apsūptos“ Izraelio ka- J
riuomenės. JERUZALE, spalio 31. Iz

raelio premjeras David Ben -
Izraelis tvirtina, kad jis šian- Gurion šiandien pareiškė prezi- 

'dien turįs didžiausią laimėjimą denįuį Eisenhoweriui, jog Izrae-
Egipte nuo 1948 m. karo, kai 
maža žydų valstybė nugalėjo ara 
bų jėgas. Į Izraelio rankas pate
ko Egipto naikintuvas „Ibrahim 
EI Awal“ ir jo 250 vyrų įgula 
pirmoje laivyno kovoje.

Izraelio radijas pranešė, kad 
izraelitų kareiviai žengia į Gazos 
ruožą.

Egiptas antradienį tvirtino, 
kad jo jėgos „sušluoja“ izoliuo
tus Izraelio vienetus Sinai pusia
salyje ir užkerta kelią į Suezą.

Bet Izraelis trečiadienį prane
šė, kad jo motorizuoti daliniai 
pasiekė „ultimatumo liniją“ — 
10 mylių nuo Suezo kanalo.

• Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministerija vakar pasi
šaukė Britanijos ir Prancūzijos 
ambasadorius ir pareiškė protes
tą dėl Suezo įvykių.

lis yra dėkingas už jo „nuolati
nes pastangas“ sušvelninti Vidu
rio Rytų. įsitempimą.

Taip ir reikėjo
STOCKHOLMAS, Švedija, sp. 

31. — Nuo Vengrijos atstovybės 
rūihų vakar buvo pašalintas kū
jis ir pjautuvas. Kūjo ir pjautu
vo vieton bus iškabintas oficia
lus Vengrijos herbas.

r
Italija pirks

ROMA, Italija, spalio 31. — 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
ambasadorė Clare Booth Luce ir 
Italijos užsienio reikalų ministe- 
ris pasirašė susitarimą, kuriuo 
JAV Italijai parduos už 60.8 mil. 
dol. medvilnės, kukurūzų, taba
ko ir kt.

Kalendorius

Lapkričio 1 d.: Visų Šventųjų 
šventė; lietuviški: Kaributas-ir 
Vai vara.

Saulė teka 6:22, leidžiasi 4:47.

Oras
Oro biuras praneša: Chicago- 

je ir jos apylinkėje rytoj — da
linai apsiniaukę.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Britų lėktuvai bombardavo Kairą, Aleksandriją, Ismaili ją 

ir kitur karinius taikinius. Kaire žuvo 8 asmenys. Egipto vyriau
sybė pareiškė, kad Kaire nėra jokių karinių taikinių.

— Prezidentas Eisenhovoeris vakar JAV žmonėms pranešė 
apie Vidurio Rytų politinę padėtį ir administracijos pastangas pa
šalinti krizę Vidurio Rytuose.

— Jugoslavijos diktatorius įspėjo, kad Vidurio Rytų krizė 
gali išsivystyti į pasaulinį kąrą.

— Egiptas pranešė: trečiadienį didelės kovos vyko tarp Izrae
lio ir Egipto karių netoli Abu Ogeila, pagrindinėje Egipto bazėje 
kelyje iš Izraelio pasienio į /smailia prie Suezo.

— Britanijos premjeras įspėjo civilius egiptiečius, kad jie 
pasišalintų iš visų Egipto aerodromų.

— Sovietų Rusija pasmerkė Britanijos veiksmus Egipte.

Iš Kipro į Suezo kanalą
KAIRAS, Egiptas, spalio 31. — Britanija ir Prancūzija ga

bena savo karines jėgas į Suezo kanalą.
Visi Londono laikraščiai pa

skelbė, kad Britanijos lėktuvai 
su kariais šiandien auštant pa- 

' kilo iš Kipro salos, kuri yra 250 
mylios nuo Suezo kanalo.

Bet vėliau Ėgipto vyriausybė 
pareiškė, kad Port Said, Isma-

Vakarai suskilo
NEVV YORKAS, spalio 31. 

— Britanija ir Prancūzija va
kar vetavo Jungtinių Tautų 
Saugumo taryboje Jungtinių

lia ir Sueze — trijuose svarbiau- Amerikos Valstybių rezoliu 
šiuose kanalo punktuose, ku-j C*J4» kuria buvo reikalaujama,

kintuvus, 3 fregatas (maži kari
niai laivai), lavybos laivą ir iš
laipinimui laivelius.

Izraelio oro jėgos susideda iš 
britų, gamintų Meteor sprausmi- 
nių lėktuvų (skaičius nežino
mas) ir mažiausia 12 naujų pran 
cūzų Mystere kovos lėktuvų, ku
riuos Izraelis neseniai gavo, ir 
JAV gamintų Mustangs, Mosqui- 
tos, skrajojančių .tvirtovių ir C- 
47 transportinių.

Egipto karinė jėga
Skaitant sargybinius, Egiptas 

gali sumobilizuoti 500,000 vyrų. 
Dabar Egipto apsigynimo jėga 
turi apie 100,000 vyrų, įskaitant 
dvi pėstininkų divizijas ir šar-

Vokiečiai suteikė 

žinią apie lietuvius,

sutiktus Sibire
REUTLINGENAS, Vokietija. 

— Grįžusieji iš Sibiro vokiečiai 
yra suteikę žinių apie šiuos ten 
sutiktus lietuvius:

1. Beleckis, Jonas, sutiktas 
Vorkutoje, dirbęs 9/10 akmens 
anglių kasykloje. Joje turėjo dirb 
ti 1950 - 54 m. Vėliau buvo „lais
vai įkurdintas“ ir priskirtas 
dirbti į Vorkutos technikumą an
trajame rajone. Palyginti, svei
kata nebuvo perdaug palaužta.

2. Šatas, vardo neatsimena. 
Augštas, tvirtas, baltaplaukis, 
mažtkdg apie 30 metų. Dirbo 9/ 
10 kasykloj. Jis turėjo dalyvauti 
Vorkutos stovyklos „futbolinin
kų komandoje“ vartininku.

3. Šimaitis, senyvesnis žmo
gus, dirbęs 9/10 kasykloj kaip 
karo belaisvis. Vėliau vykdavo į 
statybos darbus mieste. 1954 m. 
su tais, kurie buvo atkalėję treč-

riuos Britanija ir Prancūzija no 
ri užimti — buvo ramu ir nebuvo 
matyti įsiveržiančių jėgų.

Prancūzijos karinis pranešė
jas Paryžiuje vidurnaktį pareiš
kė, kad, kiek jis žinąs, dar nėra 
išlaipinti Prancūzijos kareiviai 
Egipte.

Egiptas atmetė Londono ir Pa
ryžiaus reikalavimą, kad Izrae
lio ir Egipto kovos būtų nutrauk 
tos ir jų kariuomenės būtų ati
trauktos 10 mylių nuo Suezo ka
nalo kiekvienoje pusėje. 1

„Laisvo Egipto“ radijas pra
nešė, kad Britanijos ir Prancū
zijos karo laivai šiandien auštant 
pasiekė Port Saidą, kur išlaipino 
savo karius ir iškrovė ginklus.

Sprogdins kanalą?
KAIRAS, spalio 31.—Egip

to prezidentas Nasseris šian
dien pagrasino išsprogdinti 
Suezo kanalą, kad jis tik ne
patektų į Britanijos rankas.

Degina dokumentus KAIKAS> Egiptes 8paIio
KAIRAS, spalio 31. — Bri-d’31. — Britanijos sprausmi-

kad Izraelis ištrauktų savo 
kovojančias jėgas iš Egipto.

Vakariniai sąjungininkai 
suskilo.

Prezidento žodis
VVASHINGTONAS, spalio 

31. — Prezidentas Eisenho- 
weris kreipėsi į Britanijos 
premjerą Edeną ir Prancūzi
jos premjerą Mollet, kad Vi
durio Rytų krizė būtų taikiu 
būdu išspręsta.

Izraelį sustabdė
KAIRAS, spalio 31.—Egip

to armijos komunikatas pra
neša: Izraelio kariuomenės 
žygiavimas sulaikytas ir Iz
raelio tankai išmušti iš kovos 
lauko šiauriniame fronte.

Karo ir politikos 
lauke

tanijos ir Prancūzijos amba- niai bombonešiai šiandien 11

vuočių dalinį, kuris susideda iš dalį skirtosios bausmės, pasiųs-
apie 300 tankų. Karinę prievolę 
privalo atlikti 18 metų vyrai.

Nuo praėjusių metų, kai Egip
tas pradėjo parduoti savo med
vilnę už sovietinius ginklus, 
Egiptas yra gavęs už 300 milio- 
nų dolerių vertės Mig-15 spraus- 
minių kovos lėktuvų ir bombo
nešių, tankų, artilerijos, naikin
tuvų ir transportinių priemonių.

Šalia sovietų gamintų lėktuvų, 
Egipto oro jėgos turi 80 britų 
gamintų Vampire ir Meteor 
sprausminių kovos lėktuvų, ir 
Halifax bombonešių sąuadroną.

Prieš suartėjant Egiptui su 
Sovietų Sąjunga, Egipto laivy
nas susidėjo iš dviejų naikintu
vų, pirktų iš Britanijos, 7 frega
tų, 2 korvetų, keletos minogau- 
džių, torpedinių laivų ir išlaipini
mo laivų.

tas laisvai įsikurti ir dirbti į 
technikumą.

4. Pilka, Antanas, su savo bro
liu. Dirbo kaip stalius. Nuo 1953 
m. „laisvai įkurdintas“.

• „Valgyklų yra, bet gerai pa
valgyti nėra kur..." Tokią išvadą 
pasidarė iš 3 žmonių tam tikra 
kontrolinė „brigada“, aplankiusi 
visą eilę Vilniaus miesto valgyk
lų ir kitų maitinimo įmonių. Kon 
trolinę „brigadą“ sudarė valsty
binės prekybos inspektorius V. 
Gasiliauskas, „Elfos“ fabriko te-\ 
kintojas P. Jojavodinas ir bolše
vikinis korespondentas V. Šar- 
pis. Kontrolieriai konstatavo, 
kad „didelė dalis visuomeninio 
maitinimo įmonių dirba nepaten
kinamai'. Panaši padėtis ne tik 
Vilniuje, bet ir Kaune.

I

Sukilėliai vėl pareikalavo
BUDAPEŠTAS, Vengrija, spalio 31. — Vengrijos oro jėgos 

šiandien paskleidė Budapešte lapelių ir vėl grasino bombarduoti 
rusų tankus, jei jie nepasitrauks iš miesto.

Vengrijos oro jėgos antrą kar
tą įspėjo sovietų karines jėgas, 
kurios bandė numalšinti sukili
mą, kilusį prieš Rusijos kontrolę 
Vengrijoje.

Anksti rytą sukilėliai susikir
to su slaptos policijos nariais 
Budapešto mieste, bet šiaip mies 
tas buvo ramus.

Vengrijos armija gabena savo 
karius į miestą.

Budapešto radijas /paskelbė 
Revoliucinės tarybos ir Revoliu
cinės jaunimo tarybos reikalavi
mą, kad būtų likviduoti visi vi
daus priešai, kurie stato į pavo
jų Vengrijos laisvę. Grupės taip 
pat pareikalavo, kad Vęngrijos 
armija savaitės laikotarpyje už
imtų Meszek uranijaus kasyklas, 
kurios yra išnaudojamos sovie
tų.

Sukilėlių delegacijos iš visų 
apylinkių vyksta į Budapeštą, 
kad įteiktų savo reikalavimus 
vyriausybei.

Popiežius džiaugiasi
VATIKANAS, spalio 31. — 

Popiežius Pijus XII šiandien 
džiaugėsi, kad Vengrijos kardi
nolas Mindszenty yra išlaisvin
tas.

Lietus siautė
BOGOTA, Kolumbija, spalio 

31. — Kolumbijoje kelias die
nas siautė smarkus lietus. Bogo- 
tos upė išsiliejo ir sunaikino di
delį kiekį derliaus. 30 įmonių žu
vo.

sados Kaire, Egipte, šiandien vai. prieš pietus (Chicagos

Vakariniai sąjungininkai suskilo. — Britai ir prancū
zai atmetė Eisenhowerio prašymą taikiu būdu spręsti 
Vidurio Rytu krizę. — Britanijos - Prancūzijos lėktuvai 
bombardavo Kairą ir kitus Egipto karinius taikinius.

sudegino visus slaptus doku
mentus, bet paneigė, kad jau 
diplomatiniai santykiai nu
traukti su Egiptu.

Lenkai reikalauja
VARŠVA, spalio 31.—Len

kijos naujas komunistinis po- 
litbiuras pareikalavo 5 bilio- 
nų rublių (1 bilionas ir 250 
mil. dol.) reparacijų iš Rusi
jos.

Nutrauktos pamokos
KAIRAS, spalio 31.—Egip

to augštesnėse mokyklose ir 
kolegijose nutrauktos pamo
kos. Studentams duodama pro 
ga įsijungti į karines jėgas.

Tik sovietai

transliuojami
“Literatūroj ir Mene’’ pareikš 

ti radijo klausytojų pageidavi
mai. Nusiskundžiama, kad radi
jo praktikoje labai vienpusiškai 
atstovaujamas lietuvių kompo
zitorių palikimas. Visa eile lie
tuvių muzikos kūrėjų reprezen
tuojami vos keleto jų suharmo
nizuotų liaudies dainų. Pagei
daujama per radiją pasiklausyti 
visos eilės seniai girdėtų kūri
nių: J. Naujalio trio Vakarinė 
daina, jo simfoninės poemos Ru 
duo, C. Sasnausko Fugoo vargo 
nams, K. Petrausko operečių. 
St. Šimkaus variacijų fortepio- 
nui Siluetai, jo simfoninės poe
mos Nemunas, Baladės Nugrim 
zdęs dvaras, J. Gruodžio pjesių 
orkestrui Rudenėlis ir Katarin- 
ka, jo simfoninio prologo, Gy
venimo šokio, muzikos dramai 
Šarūnas, K. Galkausko operos 
Čigonai, J. Dambrausko, A. Na- 
bažo simfoninių kūrinių ir kt.

laiku) atakavo Kairą. Lėktu
vai išmetė bombas, praneša 
oficialūs šaltiniai.

PARYŽIUS, spalio 31. — 
Krašto Gynybos ministerija 
pranešė, kad Britanija ir 
Prancūzija šiandien 10:40 vai. 
ryto (Chicagos laiku) pradė
jo veiksmus Suezo kanalo 
apylinkėje.

Anglų - prancūzų bombone
šiai iš Kipro salos šiandien 
atakavo karinius taikinius 
Egipte. Vadinasi, britai ir 
prancūzai paruošė kelią savo 
kariuomenių išlaipinimui E- 
gipte.

LONDONAS, spalio 31. — 
Britanijos premjeras Edenas 
šiandien pareiškė: Britanijos 
ir Prancūzijos kariuomenės 
tuojau įžengs į Egiptą, nežiū
rint prezidento Eisenhowerio 
aštrių protestų.

Britanijos parlamente Dar
bo partijos atstovai sušuko: 
„Sir Anthony Eden, pasitrauk 
iš valdžios“.

• Vakarų Vokietija savo pi
liečius pradėjo gabenti iš Jorda
no ir Sirijos. Vokietijos piliečiai 
taip pat pasitrauks ir iš Egipto.

• Komunistinės Rytų Vokieti
jos policija vakar areštavo 72 as
menis, kovojančius prieš komu
nistinį režimą.

• 18 britų laivų su kariniais 
reikmenimis išplauks į Vidurže
mio jūrą kelių dienų laikotarpy
je.

• Jei Suezas, tai ir Nilas. Ry- 
šiumi su Suezo kanalu .kurį su
valstybino Egiptas, Londono kon 
ferencijos užkulisiuose iškilo 
klausimas: o kas būtų, jei Abisi
nija suvalstybintų Nilo upės šal
tinius ir nuspręstų vandens pa
sukti kita vaga,
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< 5. Liluanibthiės mokyklos. Uo kajimą ir vienifigumą kovoje
i lūs ir pavydi jas lituanistinių 'prieš antikatalikišką pasaulį. ' 
dalykų mokymasis, taisyklingos, j Baltimorės ateitininkai yra
stilingos ir grsžios lietuvių ksl- tikrai dėkingi Žukauskui už pa- 

I bos išmokimas'— ar beverta čia švęstą laiką bei kelionę iš Pili-Į
dar graudinti ir įrodinėti jau ladelphijos ir taif> įdomiai pa-' 
niesiema spardos darbininkams bertą gražių prisiminimų pluoš- 

l viso to reikalingumą ir prasmin- tą.
j gumą. Lituanistinės mokyklos; Su Žukausku buvo atvykęs ir 
j yra kabės, kuriose kalamas' veiklus Philadelphijos sendrau- 
1 puošnus, stilingas lietuviškas žo gis K. Cikotas.
(lis. skirtas žurnalistiniam dar- Be kitų einamųjų reikalų, bu

AT-KAI IR SPAUDOS UŽDAVINIAI
III Pirmoji pareiga — apvaldyti plunksną

KUN. JONAS PETRĖNAS, Brooklyn. N. Y.

bui ar literatūrinei kūrybai.
Štai keletas sugestijų bei min-

vo aptartas Kristaus Karaliaus 
minėjimas. Sendraugių pirm.-

eių konkrečiam, praktiškom dar;ninko V. Volerto iškelta mintis

Besvarstant jaunųjų spaudos 
darbininkų paruošimą žurnalis
tiniam darbui, tenka atsiminti, 
kad stebuklingos bei magiškos 
lazdelės čia niekas negali pasiū
lyti. Kaip visame gyvenime, 
taip ir ‘‘juodajame pasaulyje — 
spaudoje — daugiausia nulemia 
ilgas ir kantrus darbas, tobuli
nimasis, ugdymas meilės r a š y- 
t i ir paskui stebėti, kaip iš tų 
negyvų spaustuvės raidžių trykš 
ta gyvas žodis, verčiąs skaityto
ją džiaugtis, liūdėti, kvatotis, 
stoti žygin ir kovoti.

Tačiau mūsų manymu, dabar
tinėse ateitininkiškos veiklos są 
lygose meilę spaudos darbui ir 
deramą pasiruošimą galėtų ug
dyti tokios priemonės:

1. Stengtis, nors. ir menkutį

straipsnio idėją, jos perteikimo 
formą, kompoziciją ir visą auto
riaus kūrybos rūmą.

IŠ kitų klaidų mes mokomės, 
iš kitų kūrybos žiežirbų tobulė
jame ir semiamės naujų idėjų!

3. Jaunų literatų būreliai. Ne
priklausomoje Lietuvoje gim
nazijose f/kmingai veikė litera
tų būreliai ir padėjo kopti j 
Parnasą, lavintis ir tobulėti li
teratūrinėje kūryboje. Mūsų są 
lygose juos turėtų atstoti prie 
kuopų ar draugovių suorgani
zuoti jaunųjų literatų, spaudos 
darbininkų būreliai, kurie lavin
tų, brandintų, padėtų atrinkti ir 
toliau vestų naujas jėgas ir ta
lentus kūrybos keliu. Chicagoje 
toks literatų būrelis, vestas ir

bui. Jas verta mūsų pačių tar
pe svarstyti, gvildenti ir jieško- 
ti formų, kad sujauktume naujų 
spaudos pranašų.

B. ŽUKAUSKAS LANKĖSI 
BALTIMORĖJE

Spalio 20 Baltimorės ateitinin j 
kija buvo sušaukusi bendrą su
sirinkimą, kurį ypatingai pratur 
tino Bernardas Žukauskas pra
nešimu iš pačios ankstyvosios 
ateitininkų veiklos.

Pats prelegentas tais laikais 
buvo vienas veikliausių studen
tų, kuris pirmasis iškėlė mintį 
steigti korporacijas ir vėliau bu
vo Kęstučio korporacijos stei
gėjas. Taip pat stipriai pabrė
žė anų dienų ateitininkų pasiau-

suruošti meno vakarą susirin
kimo dalyvių buvo šiltai priim
ta. Vakaras turėtų įvykti prieš 
adventą ar tuojau po Kalėdų. G.

CHICAGOS STUDENTŲ
SUSIRINKIMAS

Chicagos studentų at-kų drau 
govėg susirinkimas įvyks šį sek
madienį .lapkričio 4 d., Tėvų Jė
zuitų namuose. 10 vai. ryte — 
šv. mišios ir bendra šv. Komu
nija. Po pamaldų — pusryčiai 
ir susirinkimas.

Susirinkimo programoje žurn. 
St. Daunio paskaita apie okupuo 
tos Lietuvos jaunimo nuotaiką,.

J susirinkimą kviečiami ir 
moksleiviai — abiturientai ii 
svečiai.

globotas rašyt. Aloyzo B a r o- 
rašto darbą atlikti tobuliau. Mū i n o , davė daug • naujų bendra- 
sų pirmieji referatėliai kuopose darbių bei kūrėjų “Ateičiai ir 
bei draugovėse, konkurso rasinė i kitiems lietuviškiems laikraš- 
liai stovyklose, trumputės kroni-! čiams.
kos laikraščiams apie mūsų gy-' Tokius būrelius steigiant ir 
venimą, veiklą ir darbus, net j globojant, nereikėtų' apsiriboti 
paprasčiausias ir, regis, bana- vien “pateptaisiais“, vien tik 
liausiąs susirinkimo protokolo “žvaigždėmis“, kurios dienų die 
surašymas, atliktas su meile ir' nas vaikštinėtų su sąsiuviniu 
noru jį parašyti tiksliau, tobu- rankose ir jieškotų “įkvėpimo“, 
liau, taisyklinga ir stilinga kai- bet stengtis įtraukti ir gauses- 
ba, yra pirmieji žingsniai, vedai nį būrelį žmonių, norinčių atsi- 
į tobuliau prasiskleidžiantį spau dėti spaudos darbui. Gyvenimas; 
dos darbą. pats atrinks žvaigždes ir talen-

Mūsų literatūros ar žurnalisti-' tus, pakreips juos į konkretų 
kos žvaigždės pirmuosius spau-;/larbą.
dos žingsnius pradėjo, aprašy- 4. Žurnalistiniai kursai. Sto-| 
darni sodžiaus gegužines ar vai- vykių, tradicinių studijų dienųI 
dinimus “Amerika pirtyje”. Ir bei ideologinio pasiruošimo kur- 
mums tenka pradėti savo žurna- sų programose ar nevertėtų į- 
listinę karjerą aprašant apde- vesti ir praktiškų nurodymų, pa 

skaitų, kaip konkrečiai dirbti 
spaudos darbą, kaip jam ruoštis,

gusius blynus Chicagoje. auto^ 
baso kelionę stovyklon, rūstų
komendanto veidą ar tą liūdną- ko siekti ir t.t. 
jį šuniuką, kuris verkė namon, “Geriau apvaldyti plunksną, 
grįžtančių stovyklautojų... , pažinti periodinės spaudos ad- 

2- Knygų bei aktualesniųjų, ministravimo jei redagavimo 
straipsnių aptarimas susirinki- principus, susipažinti su kurna
muose. ši priemonė jau dauge
lio kuopų bei draugovių sėkmin
gai naudojama. Reikia ją plės
ti visur, tobulinti, sisteminti, pa
sikviesti talkon suaugusius, jau 
senus spaudos “vilkus“, kad iš 
tokių nagrinėjimų ir recenzijų 
pasimokytume gražios, stilingos 
lietuvių kalbos, susektume pa

likino teorijos bei praktikos prin 
cipais, bandyti savo jėgas pra
kilniame spaudos darbe yra ak
tualieji ateitininkų spaudos už
daviniai” (St. Šalkauskis, “At- 
kų ideologija, spl. 182).

MAS ir SAS centrų valdybos 
galėtų šias mintis savo tarpe 
pasvarstyti ir jieškoti konkre-

grindinę pasirinktos knygos arčių planų, darbų.

Chicago Savings and Loan Association naujai 
statomas narnas, kuris bus baigtas šių metų gale.

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

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

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra 
Ir-teikia pclningesnius ir naudingesnius patarimai..

SKIP’S 1 
Liquor Store

5515 SOUTH D AMEN AVENUE

ALL PNONES — WALBR00K 5-8202

E L F 
SERVICE

KUN. LIPNICNO KUOPOS 
MERGAIČIŲ SUSIRINKIMAS

Penktadienį, lapkričio 2 d., 7 
vai. vak. c r. Danilevičiaus bute, 
6635 So. Talman Avė., įvyksta 
kun. Lipniūno kuopos mergai
čių susirinkimas. Valdyba

— St. Louis, Mo., stud. at-kų
valdybon įeina R. Petrikas (pir
mininkas), R. Savickaitė ir V.

Tcl. ofiso HE 4-6009, rez. Pll 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—8 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvlrtad. Ir aekmad.

Tcl. Ol.jmpic 2-1276
DR. ATKOČIŪNAS

DANTŲ GYDYTOJAS 
1446 So. 49th Ct, Cicero 50, III.

Vai. antr. ir ketvirt. 10 r. iki 9 vak. 
l’cnkt. 7—^9 vak. ir šešt. 10—12 v. d. 

— o —
3147 So. Halsted St., Chicago 8, III.

Tel. CAliMnet 5-0270 <
Vai.: pirniad., treč. ir šešt. nuo 3—8 
vai. vak. Penkt. nuo 10 v. ryto iki 
2 vai, p, p,___________________________

0R. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES I»

GERKLES LIGOS
— Pritaiko •kinius —

6322 So. Westeru Avenue 
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 1-9 vai. 
rak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: P K 8-3229 
Be» telef. U Albrook 5-5070

DR. J. ir K? AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą.

DS1 valandos skambinti telefonu 
Prospeet 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. ir 
šeš*ad.

Kės. tol. GRovehlll 6-5603

Stančiūtė. Kun. J. Gasiūnas 
mielai padeda jauniesiems aka
demikams.

(Nukelta į 5 pusi.)
Ofiso telef. LAfayette 8-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CH1KURG1 

4146 S. Archer Avė.
VAI,. Kasdien popiet nuo 12-2:10 v 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:8* vketvirt. 

tik

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chlrusgč) 

KTDIKIŲ IK VAIKŲ LIGŲ 
KPEC1AI4ST2

71M South Western AvenM
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuc 
« v. — 8 vai. vakarei. Trečlad. nuo 
11 va), ryto — 1 v. p. p. fleitad. 11 
vai. ryto Iki s vai. poiiot.

Oflee te). RE. 7-zl68
Bes. teL WAlbrook 6-37M

reL ofiso YA. 7-5557, res. RE. 7-4969

DR. FRANK C. KWINN
(KV1ECIN8KAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 West 47th Stretl

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo Z 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki b: Su 
Uždara treč. visa dieną Ir ieštad. vak.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

lteziil. telef. GltovehlU 6-0617 
valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad, ir Scštad. pagal sutarti

Oftao tel. OElffsIde 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1179

DR, P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 471 h Street 
(Kampas 47th Ir UernUlage) 

Val.: nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 
9eštad, nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek,

DR. FL TALLAT-KELPšA
Ofisai: 20 North YVackor Drive 

(Civic Opera House, karu b. 858) 
Vai. kasd. 12—4

Tel. CEntral 6-2294 «
5002 West lOtb Str., Cicero 

Vai. kasd. 6—8, šeštad. 1—S
Tel. TOwnhall 3-0959 

Kitu laiku ir trečiad. susite m.
Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS.
TUPAIAVSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEO. MOTERŲ UGO8 

Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-557% 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antrų 
Trečiad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak, 13 

fieštadienlals 2-4 vai. popiet.

Lapkričio - November I, 2 ir 3 dienoms

HENNESSY, 3 STAK COGNAC • Fifth $5.09

MARTELE’ or COURVOIS1ER
THKEE STAR COGNAC Fifth $4.. 9 3

GRA1N ALCOHOL. 190 Proof < * 'tf . ’ ’

USP Fifth. $4.89

CINZANO VERMOUTH
Sweet or Dry Fifth $-|.39

KLJAFA WINE Fifth $ 1.69

P1PER IIEIDSIECK OR
MŲMMS CHAMPAQNE $3.93

V AT — 69 SCOTCH WHISKEY Fifth $4.2S

IMPORTED FRENCH BORDEAUX
Medoc, liaut Saulernc, Barsac Fifth $-|.19

KRUPN1K (Honey Punch) Fifth $3.39

MOUQUIN CHERRY LIQUEUR Fifth $3.59

1 i -J------------B

patogesnės taupytojai, visada Išmokėjo ir išmoka aukštesnius dividendai

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

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

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 South We4»tem Avenue Tek GRovehilI 6-7575 Chicago,Illinois

GUBRENTLY — ALKAClAUSIAfJ DIVIDENDAS IAMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

TeL ofiso PRospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. Wood Street

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

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Avi
VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak. 

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIG08 

4701 South DamCn Avenue 
(Kampas 47-tos Ir Damen Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

fieštad. 2—4 vai. vak. 
rrečlad. ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayctte 3-6048
Rez.: W Albrook 5-3048 _

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2S24

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-b, treč. Ir šešt. Daga) sutarties

Hdr. z.1awilevičūjF
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

•317 South Weaten Aveaae
Chicago 29, Ilt 

Pasimatymai pagal sutartieji
Telefonas REpublic 7 -4900 

Rezidencija: GKuvehiU 6-8131

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:30 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnla 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

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

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

z 4055 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Californla Ava. 

VAL : 2—4 Ir 6—8 v. p. p, 
šešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sikmadlenlus

Ofiso Ulef. Y Arda 7-1166
Rezidencijos — STevvart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street
(kampas Halsted Ir 26-ta aatvS) • 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. JULIJA MONSTAVIDIUS
GYDYTOJA Dt CHIĘUEG. 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Bevcrly Hilla 
Vai.: kasdien nuo >6 v. v. Iki 9 v. v., 
Išskirua trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Oflao — 1‘UUina* 5-6768 
Buto — BEverly 8-3946

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HEral. 4-3751

■ DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS EIGOM 

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

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS'

4253 S. Wldpple Street
(Arti Archer Avė.)

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

LAfayctte 3-4919 
Namų — CEdarcrest 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 Sonth Halsted St, 

Kasdien 8—7 vai. vak. ~ fieštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2417 
W. 62nd St., tel. RcpubUo 7-8818. 

Ofiso telefonas — Blahop 7-2625

DR. AL. RA6KUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzle Ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekihad. tik susitarus

Tel. ofiso: DAndbe 6-112B

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

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

DR. ONA VAŠKEVIAIUS
(Vaške v ičlūtč )

GYDYTOJA IR CHIRURG1 
6248 South Kedzle Avenub 

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

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 2-6749

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

802 West Slst Street 
Į Kamp. HsUsted Ir II-mos gatvių)
. Prlgmlmo valandos kasdien: 1-4 p.p 
J ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet 

Tel. oriso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublIe 7-2290
BPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 We8t 69th Street

▼AL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt 
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00. 
Sošt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center j 
6132 So. Kedzle Avenue

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

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

keičia stiklus Ir rėmus.
4465 So. Oalifornia Avė., Chicago 

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

10 vai. ryto Iki 4; trečiad. ir s«kmad 
tik susitarus
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O KĄ MES?
Negalima būtų sakyti, Izraelio ir Egipto karas neliečia lie

tuvių, tačiau jis yra mums kiek tolimesnis, nors nepaprastai 
opus ir galįs sukelti visuotinį pasaulfciį karą. Tą patį galima 
būtų pasakyti ir apie prancūzų rūpesčius Alžire. Visai kitaip 
mums tenka žiūrėti į sukilimus prieš Maskvos dominaciją Rytų 
Europoje, ypač į paskutiniuosius įvykius Lenkijoje ir Veng-' 
rijoje. Jie mums yra artimi ir Lietuvos reikalus liečia, nors ir 
netiesioginiu būdu.

Todėl mes ir klausiame — o ką mes? Ką mes darome šioje 
padėtyje? , »

Paklausti visada yra lengviau negu atsakyti. Vienas daly
kas yra tikrai aiškus, kad reikią ką nors daryti.

Galime būti visai tikri, kad pavergtosios Lietuvos žmonės 
jau žino apie sukilimus Lenkijoje ir‘Vengrijoje. Galima numa
nyti, kad jie drebančiomis širdimis laukia išmušant valandos, ka
da jiems bus laikas pajudėti kovon dėl savo teisių į laisvą ir ne
priklausomą gyvenimą. Tačiau jiems yra sunkiau pasiruošti 
ir pajudėti, nes jie yra supančioti stipresniais vergijos pančiais 
negu satelitiniai kraštai ir iš visų pusių komunistų apsup’ti. Bet 
mes niekuomet neabejojome ir dabar neabejojame, kad Lietuvos 
žmonių troškimas išsilaisvinti buvo ir tebėra nepalaužiamas. Jis 
toks ir pasiliks. Tai žinodami, mes turime ką nors daryti, kad 
jiems ir šiuo momentu padėtume. Bet kaip?

Ne mes vieni, bet daug kas mano, kad šiandien lietuvių parei
ga yra padėti dėl laisvės kovojančios tautoms, padėti joms mora 
liai. Turime galvoje tuo tarpu Lenkiją ir Vengriją. Reikalinga 
reikšti sukilėliams prieš komunizmą simpatiją ir paskatinimą 
nesiduoti apgauti, neiti j kompromisub, bet vesti kovą iki galo, 
kol rusų kariai iki vieno bus pašalinti, iki bus duotos pilnos tei
sės visuotiniams, laisviems, slaptiems ir demokratiškiems rin
kimams. Antra, mes galime ir privalome siųsti prašymus tiek 
Jungtinių Amerikos Valstybių, tiek jų sąjungininkų sostinėms, 
kad jos padėtų kovojantiems baigti kovą visišku laimėjimu, ka’d 
nebandytų sulaikyti jų pusiaukelėje, be to siųsti prašymus Jung
tinėms Tautoms, kad jos baustų Sovietų Rusiją už kišimąsi į 
kitų valstybių vidaus reikalus ir naudojimą savo kariuomenės 
kovojančių dėl laisvės žudymui.

Šiandien kovojama Lenkijoj ir Vengrijoj, o rytoj bus kovo
jama kituose satelitiniuose kraštuose, poryt toji kova gali 
kilti Lietuvoj, Latvijoj. Estijoj, Ukrainoj, Gudijoj ir kituose bol
ševikų pavergtuose kraštuose. Todėl mums dera šiandien ko
vojantiems padėti, kad turėtume moralinę teisę prašyti jų talkos, 
kai ji Lietuvai bus reikalinga.

Šioj labai ri mtoj ir, sakytume, lemtingoj valandoj būkime 
pasirengę kiekvienu momentu kibti į talką savo broliams Lietu
voje. Altas, jo skyriai, patriotinės mūsų organizacijos ir kiek
vienas paskirai būkime paruoštyje. Mūsų žiniomis, Alto vado
vybė jau yra padariusi raštiškų žygių sostinėje ir Jungtinėse 
Tautose. Neabejojame, kad ji duos nurodymus skyriams, kas 
darytina toliau. Ji seka įvykius, budi ir planuoja. Taip daro ir 
Vliko vadovybė. Ta kryptimi yra dariusios žygius ir kitos 
mūsų organizacijos.

Gerą, naudingą ir reikalingą sąjūdį savo laiku yra pradėjęs 
J. E. vysk. V. Brizgys. Specialius ląiškus ir nurodymus yra iš
siuntinėjęs į visus kraštus, prašydamas, kad tinkamais momen
tais visi lietuviai rašytų laiškus į visas didžiąsias sostines, pra
šydami sustabdyti Lietuvos žmonių persekiojimus ir pagelbėtų 

jiems išsilaisvinti. Tokių laiškų rašymo sąjūdį buvo paprašyta 
praplėsti visų tautų tarpe, ypatingą dėmesį kreipiant į organi
zacijas. Mes manome, kad dabar kaip tik yra laikas tokius 
laiškus rašyti Jungtinėms Tautoms, JAV prezidentui, valstybės 
sekretoriui, pabrėžiant, kad mes solidarizuojame su sukilėliais, 
kurie stengiasi sutraukyti komunistinės vergijos pančius, kad 
mes prašome atsižvelgti į Lietuvos žmonių būklę ir jiems pa
gelbėti išsilaisvinti.

Akylai budėdami, pasiruošdami tinkamai sutikti mūsų tautai 
išmuštąją valandą ir ta kryptimi dirbdami, .galėsime teigiamai 
atsakyti į klausimą, o ką mes,-lietuviai, darome?

Kongreso komiteto darbų niekinimas
Kaip jau žinome, 1953 — 1954 

m. JAV Kongresas buvo suda
ręs specialų komitetą ištirti liu
dininkų parodymais ir dokumen
tais Sovietų Rusijos agresiją 
prieš Pabaltijo valstybes — Lie
tuvą, Latviją ir Estiją — bei jų 
pagrobimą ir sovietų klastą 
prieš kitas valstybes. Komitetui 
pirmininkavo kongresmanas Ch. 
Kersten ir atliktieji komiteto t 
darbai buvo viešai skelbiami vi
suomenės žiniai Kongreso leidi
niuose “Hearings before the Sel- 
ect Comrpittee to Investigate 
the Incorporation of the Baltic 
States into the U. S. S. R.” 
(House Resolution 346).

Komiteto posėdžiai buvo vie
ši.

Š. m. rugsėjo 13 d. Nr. 178 
bolševikiškos pakraipos lietuvių 
kalba dienraštis “Laisvė” įdėjo 
straipsnį, pasirašytą “Ukmergie 
tis” ir pavadintą “Atsimenate 
liudininkus su maišais ant gal
vos

Tame straipsnyje stengiamasi 
įtikinti visuomenę, kad kongre
sinis komitetas rinko liudyto
jus banditus, kriminalistus ir 
kad visuomenė jų nepažintų, 
jiems buvo užmaunami ant gal
vų maišai. (

Tam patvirtinti buvo paimta 
nenuj-odant vietos, laiko, pa

vardžių nei bylos, vienos lietu
vių šeimos skyrybų byla teisme, 
kur žmona neva pasisakiusi, kad 
jos vyras esąs banditas, vagis, 
apgrobia žmones ir dabar jis 
pats liudijo kongresiniame ko
mitete su maske viską prama
nyta, kiek liečia bolševikų žiau
rumus Lietuvoje.

Atseit Kongresinis komitetas 
tokius liudytojus naudojo ir glo
bojo.

Kaip jau minėta, jokių kon
krečių du<y ienų apie tą liudyto
ją “Laisvė” nenurodo, tik siū
lo lietuvių spaudai — “Drau
gui” ir “Naujienoms” — tą sa
vo straipsnį persispausdinti.

Susipažinus su Kongreso lei
diniais ir pasiteiravus gerai in
formuotus tuo klausimu asme
nis, sužinota, kad kongresinis 
komitetas praktikavo duoti liu
dytojams maskes, kurie bijpjo 
bolševikų teroro.

Lietuvių liudytojų iš viso bu
vo trys, kurie liudijo su-maskė- 
mis. Vienas Detroito posėdyje, 
vienas New Yorke ir viena mo
teris Chicr^oje.

Gerai informuoti šaltiniai nu
rodo, kad iš tų liudytojų nė vie
nas vyras nebuvo vedęs ir da
bar tebėra viengungiai, gi mote
ris yra netekėjusi, tad savaime 
aišku, kad jokių skyrybų su

KAPINĖS CHICAGOJE

Aš tavęs visus metus ilgėjaus,
O man sakė: “Mesk ji nepareis”..,

Degė žvakės, gelsvas vaškas liejos 
Vėlinių liūdnais pavakariais. J. Krūminas

VĖLINĖS
JONAS MIŠKINIS, Amsterdam, N. Y.

cv-

Kai rudenį ima kristi nuo me-, to, jog laidotuvių metu jie mi 
džių pageltę lapai ir kai sodrus rūsiam atiduodavo viską, kas
vanduo vilgo pajuodusią žemę, jam gyvenime buvo reikalingiau
žmpgaus mintys iš šio pasaulio šia. Degindami mirusių karių
buities skrieja į nežinią. Ypač 
tokia mistinė nuotaika mus gau 
bia kiekvienais metais lapkričio 
mėn. 2 d., Vėlinių vakare. Tar
si mes pakylam nežinion ir Vė
linių vakare jieškome dvasinio 
ryšio su tais, kurie jau iškelia-

kūnus, senovės lietuviai drauge 
degindavo ir jų žirgus, o kar
dus ir visus kitus ginklus įdėda
vo į duobę, nes tikėdavo, jog vi
sa tai kariui ir po mirties bus 
reikalinga. Vadinasi, jie tikėjo, 
kad mirdamas žmogus išnyksta

vę amžinybėn. Ir kai senas pa- tik iš šio pasaulio, bet jis ir to- 
saulis, tiek yra senas žmogaus liau gyvena. Mūsų tautos kūry-
noras viena ar kita forma ras
ti atsakymą į tiesą, jog siela 
gyvena amžinai ir stebi vifeką, 
kas vyksta šiame pasaulyje. 
Įvairiais laikais šio žmogaus no
ras buvo išreiškiamas visokiais 
būdais bei priemo'nėmis.

Kiekviena tauta turi savo mi
rusiųjų pagerbimo papročius.

ba apie pomirtinį žmogaus gy
venimą labai vaizdžiai yra ap
rašęs didysis dainius Adomas 
Mickevičius veikale “Vėlinės”.

Tiesa, daug gražių papročių 
mūsų tautoje jau išnyko, o kiti 
bebaigią išnykti. Tačiau vienas 
senas, vertingas ir labai gražus 
paprotys tebėra gyvas iki šiol.

Bet palikdami kitų tautų Vėli- Tas paprotys, tai mirusių pa
nių papročius, žvilgterėkime į 
lietuvių tautinę kūrybą ir pama
tysime, kad joje daug vietos 
užima žmogaus mirties ir sielos 

i amžinos gyvybės klausimas. 
Kaip lietuviai ilgus amžius tvir
tai tikėjo žmogaus sielos nemir
tingumu, galime numanyti ir iš

žmonomis arba vyrais jie neturė
jo ir neturi. Kiti liudytojai liu
dijo viešai su savo pavardėmis 
ir jų parodymai bei gyvenamos 
vietos yra Kongreso komiteto 
leidiniuose. Jei būtų nurodyta, 
kur toks banditas liudijo, ir 
kas jis yra galima būtų patik
rinti.

Juk banditų ir kriminalistų ne 
įsileidžiama ir JAV įstatymais 
čia įvažiuoti.

Iš to seka neabejotina išvada, 
kad visa istorija yra “Laisvės” 
sufabrikuota, kad būtų panie
kintas kongresinis darbas, to
dėl būtų visai vietoje, jei val
džios organai susidomėtų šiuo 
“Laisvės”-užsimojimu suniekin
ti JAV Kongreso darbus.

gerbimas Vėlinių vakare. Lietu
vos nepriklausomybės- metu 
miestuose ir kaimuose Vėlinių 
vakare žmonės palikę savo kas
dieninius darbus bei rūpesčius, 
eidavo į kapines, kur dvasiniais 
ryšiais susijungdavo su amžiny
bėn iškeliavusiaisiais., Čionai 
mirgėdavo “mirusiųjų namai” 
nesuskaitoma daugybe šviesų, 
čia skambėdavo giesmės, rau
dos, dejavimai ir iš visų lūpų 
verždavosi tylios maldos... Mirų 
šiųjų miesto nuotaika per Vėli
nes sugraudindavo kiekvieno už 
katėjusią širdį. Kapinėse atsive
ria žmogaus siela ir širdis, įieš
ko paguodos ir nusiraminimo; 
žmogaus sąmonėje įsiviešpatau
ja mirties šešėliai. Išnyksta ir 
blogi sumanymai bei neapykan
ta ir kasdieninis materializmas, 
o jų vietoje nors trumpą laiką 
gyvena gerosios žmogaus savy
bės.

Vėlinių vakare daugumas mū
sų pirmiausiai aplankydavome, 
prisimindavome ir pagerbdavo
me savo artimuosius — šeimos

narius, gimines ir draugus. Ta
čiau greta tų mirusiųjų kiekvie
nas lietuvis turi labai daug ben
drų kapų, kuriuose ilsisi mums 
visiems lygiai brangūs asme
nys. O tų kapų labai daug, jų 
pilni mūsų Tėvynės laukai ir j 
miškai. Visiems mums vienodai 
brandūs kapai tūno šiuo metu 1 
apaugę piktžolėmis. Tie bran
gūs kapai yra tai knygnešių, 
tautos veikėjų ir kovoje dėl mū 
sų laisvės žuvusių. Vieni jų skęs 
ta Sibiro taigose, kiti yra prie 
Nemuno, Neries, Dubysos, Šven 
tosios, Dauguvos, Baltijos pajū
rio krantuose ir kitur. Trumpai 
tariaht, šių kapų yra Lietuvoj 
visur, kur tik gyveno, ištrėmi
me, kentė jo ar kariavo mūsų tau 
tos vaikai.

Gyvendami svetur negalėsime 
tų kapų lankyti, tai nors juos 
Vėlinių vakare lankykime savo 
giliomis mintimis; lankydami 
savo artimųjų amžino poilsio 
vietas, nepamirškime prisiminti 
ir anų brangių kapų, tų pilkais 
kukliais kryžiais ar didžiajais 
granito paminklais papuoštų. 
Šiandien prie jų mes neturime 
galimumo nueiti, bet niekas ne
gali sustabdyti mūsų mintims 
veržtis prie jų. Tie kapai — tai 
brangūs tautos paminklai, tai 
istorinės vietovės, nes juose pa 
laidoti vyrai, kurie kariaudami 
žuvo dėl.tautos laisvės.

Vėlinių vakare prisiminkime 
ir mūsų senovės karžygius. Jų 
kaulai šiandien trūnija Lietu
vos piliakalniuose, alkakalniuo
se, milžinkapiuose. Tačiau jų di
džioji gyvybės auka nėra užkas
ta. Lietuvos istorija byloja, kaip 
narsiai didžiosios kunigaikštijos 
lietuviai kovėsi Punioje, Kerna
vėje, Vorkutoje ir Žalgirio lau
kuose. Jie skersai ir išilgai iš
vaikščiojo Tėvynės laukus ir 
miškus, gindami juos nuo prie
šų. Jeigu ne senovės lietuvių 
karžygiškumas, vargiai ar nū 
mes save galėtum laikyti tauta.

Vėlinių vakare kapų krežiai 
mūsų sielose turėtų pažadinti

visuotinį pasiaukojimą savo ar
timui, savo tautai ir savo gim
tajam kraštui .Mūsų pasiauko
jimas šiemi idealams buvo rei
kalingas visados, juo labiau jis 
yra reikalingas šiandien, kai mū 
sų Tėvynėje lietuvių tautos sū
nūs bei dukros eina golgotines 
kančias.

Mūsų tauta turi daug gražių 
papročių ir nenykstančų tradi
cijų, tarp jų ryškią vietą užima 
mirusiųjų gerbimas.

Jeigu čia mes ir galvojame 
apie mirtį, tai kartu atsimena
me vieną gilią tiesą, jog mintis 
apie mirtį žmogų moko gyveni
mo meilės ir išminties. Ir to 
mums reikia mokytis. Juk nie
kas iš mūsų nežino, kada nu
truks mano ar tave gyvenimo 
siūlas. Dėlto Vėlinės mus tarsi 
skatina mesti šalin visa tai, kas 
nenaudinga, kas menka ir nedo
ra, o imtis bendro darbo, kurio 
vaisiais galėtų naudotis ištisos 
kartos.

Pagarba mirusiems mūsų tau 
toje išugdė gražų Vėlinių kultą. 
Atrodo lyg gyvieji nenutraukia
momis gijomis yra supinti su 
mirusiais ir jų nuolatiniu atsi
minimu.
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• Tosteriai ii* kt.

— NUOLAIDOS —

GARANTIJA — IŠSIMOKfiJTMAI 
PARDUODAMA — TAISOMA

iLDflinfl.ĮLllTCLCvision
Csates - Service)

Sav. Inž. A. SUMENĄS 
3321 S. Halsted — CLIffside 4-5065
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laikė ją užspaustą. — Tu žinai, aš guliu panašiai, kaip 
tu, kietai, ir aš žinau, tu galiesi. — Jis sukando dra
bužį ir pajuto skaudėjimą mėsoje, ir dar giliau. — 
Gal gerai, kad esu čia — jis pakartojo, ką buvo taręs 
seniau. Kada? Kiek valandų? — Ką aš veikčiau, ir 
kur atsiremtų mano sielvartas, jeigu būčiau savo na
muose? Aš negerčiau. Aš negalėčiau kalbėti su Olga. 
Aš — gal aš rašyčiau? Kur yra mano knyga? — Kiek 
metų, kaip ji buvo pradėta rašyti, ir buvo sunaikinta,

1 kad būtų pradėta tobuliau. Įdomu, — jam staiga tik- 
Jis atsigulė vėl, kaip pirma, užsitempė apsiaus- rai parūpo, — kur gi yra ta, pusiau parašyta, kuri

tą ant akių, tačiau medžiaga buvo kaip rėtis: ji per
leido šviesą — gal kitos ne, bet šitą rausvąją. — Jis 
atsigulė kniūpsčias, pasidėjęs rankas po veidu, įspau- 
dęs akis į rankoves, bet vistiek snaudulys nelindo. — 
Salta. Gal reikėjo pavaikščioti? Kojos buvo užgulėtos 
lyg užtirpę, bet geriau būti vietoje — jeigu, taip, jei
gu kas nors vistiek buvo įėjęs?

O jeigu dar ne rytmetys? — jam pasidarė nera
mu — jeigu tiktai ankstybas vakaras, juk gruodyje 
taip juodai sutemsta, ir jis nežino, kada laikrodis 
buvo sustojęs. — Idijotai, idijotai! koks gimnazis
tiškas juokas! Ar nebuvo jie kažinkada uždarę vieną 
kolegą žydų sinagogoje? Kad tas sužinotų paslaptis? 
— Patį bailiausią bernioką visoje gimnazijoje — vi
sai nenuostabu, kad vos išlindęs iš ten susirgo. Ir vi
sai nebuvo ko sužinoti — lygiai kaip ir čia. Gal tiek, 
kad lova yra puikiausias dalykas, koks yra žemėje— 
šita šiluma ir minkštumas! Ar tai nėra reikšminga, 
kad numirusį guldo į kietas lentas? Kiek gi gali pa
dėti drožlės po šonais? Nes tu, išėjusia, nebemoki 
vertinti. — Mama, — staiga prabilo į savo rankovę, 
ir drabužis taip ankštai plaudėsi prie burnos, tarytum

liko jam išbėgant? Kas pakūrė su ja ugnį, ar gal — 
gal kas nors ją saugo ir vertina, gal aš esu laimėjęs 
sau vieną sielą, nežinodamas, kad .turiu? Kas kitas 
rašė taip, kaip aš — apkasuose, šaudant, sužeistas — 
kas rašė mintyje, kartojant, kad neužmirštum, kas taip 
vertino vienintelę knygą, įrištą į jo sielos, sakytum, 
odą? — Ir grįžus jis jau turėjo medžiagą, kaip nau- 
jakuris, ir griuvėsiuose atstato naują. Ką padarė tie 
pusgalviai su rankraščiu? Ar grąžins jam? Jeigu drau
gas Gustas —’ o, tegu jį rauna devynios! šitas trak
torių ir požeminių traukinių karališkas dainius! — 
Jis sukikeno į rankovę, paskui pakėlė galvą.

Bet šitos nakties yra perdaug ir žiemos mėnesiui! 
— Jis įsirausė vėl į save, taip buvo šilčiau, kad pūtė 
kvapą į savo rankas, ir vėlei stovėjo prie motinos lo
vos klebonijoje, ir savo alsavimu šildė jos rankas. — 
Neįmanoma tikėti, kad jai reikėjo ko nors iš savo 
vaiko, o ne ji davė! — Net, ir neėmė ji jo šilumos,— 
jis nurijo seiles, sunkiai, lyg pats save smaugė, — 
ji išdalijo visą savo šilumą, kaip ugnis, ir išblėso ne- 
įpučiamai. Bet aš tavęs nepaleisiu, mama, aš laikau
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tave, tu turi palaukti, kol aš ateisiu, vistiek už kiek 
dešimčių metų — tu, mirusioji be bažnyčios, tu esi 
mano! — Juokinga, kaip paprastai dalykai užmuša 
dideles idėjas — jis negalėjo jausti triumfo dėl tokio 
amžino pažado, kad ji bus su juo, negalėjo dėl to, kad 
jam šalta, kad jis nemigęs, kad jis tamsoje, kad — 
suimtas.

Argi? — Tiktai kvailiai sėdi kalėjime! — šitas 
jo puikus lozungas. O, dabar jis žino: tai draugas Gu
stas, tai jisai, kuris negalėjo sukramtyti to, kad už 
visą savo lindėjimą kalėjime nebuvo gavęs dešimtos 
dalies, ką visada turėjo Mykolas Vibrys — kuris juo
kėsi: tiktai kvailiai---------- Tai jam buvo leista iš
mėginti, ačiū?— Jis pralinksmėjo. — Jie nė vienas 
negalėjo jam atleisti to, ir seniai, dar pogrindžio vei
kime, jie stebėjo ir sekė: policijos šuo? Buvo galima 
įtarti, kad nekartą jie tyčia kišo jį į tokias situaci
jas, jog tiktai vaiduoklis galėjo praeiti nesuimtas — 
bet jis galėjo. Kodėl ne? — Laimingieji gimsta atžy
mėti, — juokėsi jią minkštai pro savo kvėpavimą, — 
jam pagrindinai linksma: visi šitie vadai! Jiems at
rodo, kad jie taria: partija ir aš, ir kitiems telieka 
tiktai klausytis, jie nejuto, jog jisai pakišdavo jiems 
mintis lengviau negu mandagų degtuką jų pasiroaui. 
Vienintelis malonumas: skolinti mažai ir atlupti šim
teriopai, o jie manė, kad jie ima. Už vieną tolimą tiks
lą — jis galėjo kęsti tai, būti su — kaip jis vadino 
juos savyje? Jie yra beverčiai — tie, saviškiai, gal, 
sakysim, šluotos, peiliai, pelenų maišeliai mesti į akis, 
— įrankiai. Ir jis? — Bet jis turėjo tikslą! Ir jis pa
siekė štai, ar ne jo darbas, kad šita bažnyčia yra tuš
čia? — Aš joje, — tiktai truputį kitaip.

(Bus daugiau;

Į
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Naujienos iš Jaunimo Stovyklos

Kas pamato bekuriamą A. L. to Prasidėjimo seselės lietuvai-
R. K. F. Jaunimo Stovyklą prie 
Manchester, Mich., tas pasako, 
kad tai yra pati gražiausia vie
ta. Būtų nenuostabu, jei apie 
šią stovyklą susikurtų lietuviš
kas kaimas ar net miestelis. Na 
ir išsipildytų romane “Laiptai 
iį tolumas” kurtos svajonės. Tu
rėtume lietuvišką miestą, lietu
višką administraciją, keptume 
lietuvišką juodą ruginę duoną. 
Pagaliau turėtume kur pasislėp
ti nuo atominių bombų arba ma
žiausiai — nuo didmiesčio dul
kių ir triukšmo.

Tačiau pažiūrėkime,, kiek jau 
yra padaryta, kad šios mūsų 
svajonės išsipildytų. Galima 
džiaugtis, kad jau sutvarkytos 
maudyklės tiek suaugusiems, 
tiek mažiesiems, veikia vanden
tiekis, įvesta elektros energija, 
gerai sutvarkytas kelias į sto
vyklą įvažiuoti ir pastatytas di
delis pastatas — salė ir valgyk
la — kuris baigiamas apdengti 
stogu. Tiesa, stogcr uždėjimas 
nusitęsė dėl techniškų kliūčių. 
Tačiau pati didžioji “techniško
ji” kliūtis buvo pinigų trūku
mas. Tai yra pats ddižiausias 
rūpestis stovyklos globos komi
tetui. Per porą savaičių rango
vui reikia sumokėti 7,500 dole
rių, o kasoje — vos 200 doleriu- 
kų. Globos komitetai jau yra 
surinkę aukų: Chicagos — 4,- 
650 dol., New Yorko — 5,300

tės. Jaunimo stovykla galės nau 
dotis lietuviškasis jaunimas, ne
žiūrint, ar iis būtų skautas, ar 
ateitininkas, vytis, ar santarie- 
tis, čia užaugęs jaunimas ar iš 
tremties atvykęs, išskyrus ko
munistus. Gi parku ir maudyk
lėmis galės naudotis kiekvienas 
lietuvis, kuris stovykloje bus 
mielai laukiamas ir pageidauja
mas. Ypatingai yra laukiami se
nieji ateiviai, kuriems ši vieta 
primins jų gimtuosius laukus.
Kai įsikurs seselės, veiks ir se
nelių prieglauda. Trokštantiems 
poilsio ir savųjų pamirštiems čia 
bus puikiausia vieta ramiam ir 
maloniam gyvenimui, šitie duo-, būtina sąlyga 
menys kalba už tai, kad jūsų 
skiriama auka eina kilniam ir 
naudingam reikalui.

ALRKF Jaunimo Stovyklos 
globos komitetas kviečia aplan
kyti bekuriamą gražiąją stovyk
lą ir ateinančią vasarą būti nuo 
latiniais svečiais. Manchester.
Mich., surasti ne taip jau sun
ku, o jį pravažiavus už 3 mylių 
ir stovykla. Reikia važiuoti 112 
keliu iki Saline miestelio, o pas
kui 11 ir 98 keliu per Bridge- 
water į Manchester, o i^ čia link 
Jackson keliu 3 mylias.

Reikia tikėtis, kad stovyklos 
globos kimitetas suruoš infor
macinį susirinkimą visuomenei, 
kurio metu duos informacijų ir 
parodys filmą iš stovyklos pa
stato šventinimo iškilmių bei

dol., Clevelande 3,300 dol. ir gra2iuosįus stovyklos vaizdus. 
Detroito — 4,300 dolerių. Iš vi
so pajamų buvo gauta 20,404
dol. ir išleista 20,225 dol. Be to vif.nintf.IJi PROGA 

virtuvės įrengimui ir kanalizaci- Pamatyti vie puikiausių 0. 
JOS pravedimu. bei langam, .r.,,., pastatymų, kokio Detroi-

St. G-kas

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Kad išvengus spūsties prie į- Kurie mielųjų artistų buvo 
ėjimo, sekmadienį nuo 10 iki geresni? Tie paryžiečiai 
12:30 vai. “Neringoje” ir-prie
Šv. Antano parapijos bažnyčios 
prieangyje bus pastatyti biletų 
pardavėjai. Taip pat bus gali
ma gauti ir prie įėjimo.

Prašome nesivėluoti, nes Bpek 
taklis bus pradėtas punktualiai, 
gi laiko užtęsimas pakelia salės 
nuomą. St. G-kas

PRIEŠBAIGMINIS JAUNIMO 

KONKURSO PATIKRINIMAS

LB Detroito apyl. valdybos 
ruošiamas dailaus kalbėjimo, de 
klamavimo bei skaitymo kon
kursas ir vaikų bei jaunimo va
karėlis įvyks lapkričio 11 d. 4 
vai. p .p. Tačiau priešbaigminis 
varžybų dalyvių patikrinimas į- 
vyks mažojoj ispanų salėj, šalia 
“Neringos” knygyno lapkričio 4 
d .lygiai 11 vai. priešpiet. Visi; 
kurie mano skelbtose varžybo
se dalyvauti, būtinai privalo lap 
kričio 4 d. 11 vai. priešbaigmi- 
niamq konkurse dalyvauti — tai

Lietuviai tėvai labai prašomi

nuo
latiniai naktinių pasilinksmini
mų vietų lankytojai — taip pat 
į Paryžių apsigyventi atvažiavę 
provincialai buvo gyvenimiški ir 
natūralūs.

Dekoracijos — Algio Bara- 
kausko. Jos surijo daug darbo 
ir laiko. Bet pasiryžimas, pasi
aukojimas visas kliūtis nugalė
jo. 0 prie viso to iškeltinas 
viso kolektyvo vieningumas. Ben 
dras darbas davė gražius vai
sius, ir dekoracijos kur kas pi
giau atsiėjo.

Baigiant negalima nutylėti, 
jog čia iškeliamas dramos mė
gėjų sambūris yra viso Detroite, 
lietuvių pasididžiavimas.

“Pirmasis skambutis” buvo 
suvaidintas Balfo 76 skyriui be 
jokio užmokesčio. VI. Mtngėla

I RAJONINĮ SUVAŽIAVIMĄ 
CLEVELANDE

Š. m. lapkričio 3 d. 11 vai. 
Clevelande, lietuvių salėje, 6835 
Superior Avė.. įvyksta Lietuvių 
Bendruomenės rajoninis suva-

'durims reikėtų apie 8,000 dol. to lietuviškoje scenoje dar ne-Iki šiol skolų už atliktus darbus b uk
nėra, tariau norint numatytus kurios ,urjme ne aleis.
šių metų darbus baigti dar rei- tj R , , . netektu eailėtis
kia apie 16,000 dolerių. Tam ’ d P U g
tikslui pasiruošta planingam pi
nigų sutelkimo vajui.

Kaip žinome ūkis, kuriame y- 
ra stovykla, yra ALRKF nuo
savybė. Jį administruos Nekal-

BETROITO’O BIZNIERIŲ 
IR PROFESIJONALAI

Š. m. lapkričio 4 d., sekmadienį, 
3 vai. p. p. Western High 
School auditorijoje, 1500 Scot- 
ten. garsusis Chicagos choras 
“Pirmyn” atliks Johann Straus- 
so komišką operą “Čigonų baro- 

, nas”. Jau yra padaryta sutar
tis su Detroito simfoniniu or- 
kestru. Š. m .spalio 22 d. Det- 

| roite apsilankęs šio choro diri
gentas muz. K. Steponavičius su

Jeigu i-riie pirkti arba parduoti I tvarkė visus techniškus daly- 
namus, sklypus, Biergardenus —kus. Detroitiečiams belieka tik 

etes, kreip-į įsįgytį įėjimo biletus ir nekant-
Biergi

alines, ūkius ar vasarvi 
kitės i 

ELSEA REA 
MENT

atstovą .

VLADA BARAUSKĄ
Telefonai: Įstaigos VA 2-9790, 

Residencijos — TA 6-4866
ši įmonė yra pati stambiausia Mi- 
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar
nauja savo kiijentams.

M. MIAEINIS, M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAY
393 Wwt Grand Boulevard 

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

Pinn. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
Tre£. ir ieft. 12-3 vai.

Telef. TA 6-0686

ILTY & INVEST- 
COMPANY

riai laukti lapkričio ketvirtosios. 
Šis choras su operomis jau yra 
lankęsis Detroite 3 kartus. Se
nieji ateiviai tai atsimena. Lie
tuvos nepriklausomybės laikais 
choras lankėsi Lietuvoje ir net 
tuo metu lėnkų okupuotame Vii 
niuje. Kai praėjusiais metais jie 
su “Čigonų baronu” lankėsi To
ronte, žiūrovai į 1,200 sėdimų 
vietų netilpo ir 230 turėjo sto
vėti. Taip pat ir Chicagoje šiais 
metais pirmojo ir antrojo spek-

priminti savo vaikučiams skel- gavimas, kuriame dalyvaus Mi- 
biamo konkurso svarbumą. LB 
Detroito apyl. valdyba varžybų 
laimėtojams paskyrė $50 dova
noms pirkti. Yra malonių staig
menų. Štai žinomojį skautų vei
kėja K. Kodatienė paskyrė'sa
vo dovaną — “Lietuviška sody
ba” raižinį. Be to VI. Pauža do
vanojo irgi atm pačiąm tikslui 
dr. V. Sruogienės Lietuvos is
toriją. Dr. Gurskytė - Paužienė 
aukoja medžio raižinį — koply
tėlę. Girdima, kad be šių do
vanų, taip svarbioms auklėja
mojo pobūdžio, tikrai lietuviš
koms varžyboms paremti aukos 
plaukia, ir toliau. Jeigu tokių 
geradarių — rėmėjų atsirastų 
ir daugiau, aukas priims VI. Pau 
ža “Neringos” knygyne, 1906 
25th Str., Detroit 16, telef. TA- 
6-7134.

Ugdykime lietuvių kalbos mei 
lę savo priaugančioj kartoj. Te
gul pajunta mūsų jaunimas sa
vo lietuviškos kalbos grožį. O 
tam atsiekti LB Detroito apyl. 
valdybos ruošiamas konkursas 
labai daug pasitarnaus. Šios rū
šies lietuviškumo varžybos te- 
pasklinda' po visą pasaulį, visuo 
se jo kampeliuose, kur tik yra 
lietuvių. O mūsų Detroite to
kios varžybos, tikėkime, nebus 
paskutinės.

Taigi, mielas jaunime, nepa-, 
miršk, jog lapkričio 4 d., sek
madienį 11 vai. priešpiet ma
žojoj ispanų salėj, šalia “Nerin
gos”, netoli Šv. Antano parapi
jos bažnyčios įvyksta dailaus 
kalbėjimo, skaitymo bei dekla
mavimo varžybų dalyvių prieš
baigminis patikrinimas. Šiame 
patikrinime nedalyvlavę negalės 
dalyvauti lapkričio 11 d. 4 vai. 
p. p. buv. lietuvių salėj baigmi
nėse varžybose. VI. Mg.

“PIRMASIS SKAMBUTIS” 

DETROITE

Ir vėl Z. Arlauskaitė - Mikšie
nė apdovanojo Detroito lietuviš
kąją visuomenę nauju vaidini
mu — “Pirmuoju skambučiu”.

. .. , .. ... | Pirmąjį skambuti” Detroitotaklio metu buvo pilna žiūrovų. , -_«• J- •. .. ., ... .. dramos mėgėjų sambūris suvai-ItofrAito ciioidAmoiim o a aiiirv , o
dino spalio 14 d. Malonu konsta 
tuoti, jog salė buvo beveik pil

X ’ 1956

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue 

Detroit 27, Michigan

Tel. WE. 4-6166
' GENERAL. CONTRAOTOR 

Atlieka jvairl'is atatyboa, patatsy
mo Ir pertaisymo darbus — atalinln 
kystėa cemento, mūrijimo, elektroa 
plumbingo, dažymo ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų įrengimai 
pastogėse ir sklepuoa*

DANTŲ GYDYTOJA

BRONE GRUZDIENE, O.D.S.
15807 W. Waren

(3 bl. į vak. nuo Greenficld kelio)
Detroit 28, Michigan

Priėmimo vai. pagal susitarimą. 
Telef. Kabineto — LUzon 4 5121

Namų ...... UNivendty 1 8224

Klaa.yklt. 
UTHUANIAN MELODIES

Ann Arbor — WPAG — 1080 kilo 
cyclea

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

15756 Lesure — Detroit 27,

Detroite susidomėjimas šiuo 
spektakliu taip pat yra didelis. 
Biletai gaunami “Neringoje”, 
“Gaivoje”, pas P. Medoniį, J. 
Pilką, M. Šimonį, E. Paurazie- 
nę, B. Keblaitien£ M. Sodonį, 
S. Garliauską ir A. Naruševičių.

RADIO PROGRAMA
Liek Radio Programa M stoti* 

WBM8, 1090 kll. sekmadieniais 13— 
12:10 vai. per pletua: liet. muclka 
dainos. Ir Magdutės Pasaka. Biznio 
reikalai* kreiptis J Steponą Minką 
Baltic Piorists, Gėlių Ir Dovanų Krau
tuvą, 602 E. Broadway So. Bostor, 
17. Maaa. Tai So. *-•<«». Ton pa’ 
šaunama lalk. .Draugas“.

Detroito lietuviai!
Artėjančių SvonČIų dovanomis npsi-' 
rūpinkite pas VITĄ H. ZVBRICKĄ, 

.->«»« W. Fort Str. Tėl. VI 32280

VITO 1EWELER
deimantų, laikrodžių Ir visokių bran
genybių krautuvėje.

l’raktlfikl dalykai sau, dovanos 
artimiesiems, čia arba Uetuvoje pa
sitikusiems.

Taisomi laikrodžiai. Valymo kai
na — 4.50 dol. Nauji laikrodžiai ga
rantuojami 5 metams.

Atneškite senų. laikrodi Ir primo
kėję gausite naują.

Visiems lietuviams duodamos nuo
laidos.

linkių pranešimai, diskusijos, 
naujos mintys, sumanymai, ei
namieji reikalai ir kt.

Po oficialiosios dalies, tą pa
čią dieną, toje pąčioje salėje 6:- 
30 vai bus meninė dalis — po
būvis. Kviečiami dalyvauti tiek 
suvažiavime, tiek ir pobūvyje ir 
kiti detroitiečiaį, kurie tą die
ną gali važiuoti į Clevelandą. 
Dar yra keletas laisvų vietų ma
šinose. ,V. Kutkus

DIDŽIAJAI ŠVENTEI 

PRAĖJUS v

Kristaus Karaliaus šventės 
minėjimas vis daugiau prigyja 
ir šio krašto lietuvių tarpe. Šios 
kolonijos gyventojams malonius 
prisiminimus paliko praėjusio 
sekmadienio iškilmės. Šv. Anta
no parapijos bažnyčioje buvo iš 
kilmingos pamaldos, kuriose or
ganizuotai su savo vėliava da
lyvavo ateitininkai. Gi visuome-

:Nukfita ’ 7 nuri.»

PABŽC-£LIAI Į AUSTRIJĄ

I abegcliai iš ensrrijos jiasiekia Andau miestą, Austrijoj. (INS)

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

ii WGKS stoties — Banga i«9B
NITO PIRMAD. IK J PENKTAD/ 

8:46 Iki 9:10 . vai. ryte 
SESTA D. 8:80 Iki 9:10 ryte

T. . _ , - a i MRMADIENNIO vak. nuo 7—8 vLietuvių Bendruomenes Det-lgEKAD. s:so—».so ▼. r. u etoti^ 
roito apylinkęs atstovauti, jei Chicago 29/111. HEmiock 4-2413 
neatsiras techniškų kliūčių, Čes- 7159 so. maplewood avė. 
lovas Anužis, Želvyra Buknytė,
Leopoldas Heiningas, Vytautas 
Kutkus, Lidija Mingėlienė, Vla
das Mingėla, Bronius Polikaitis,
Česlovas Staniulis ir Kazys Vei
kutis.
, Suvažiavimo darbotvarkėje —
Jurgio Jankaus paskaita “Lietu
vybės išlaikymo rūpesčiai”, JAV

BALYS RADIO & TELEVISION
SALĖS AND SERVICE

Elektriški prietaisai, dovanoms prekės, plokštelės, fonografai, 
sveikinimų kortelės, foto aparatai, filmos, TV ir radio lempos. 

Auto radio ir elektriškų prietaisų taisymas.
Atdara: Kasdien 9—6, pirm. Ir ketvirt 9—9, sekm, 9—2

2646 West 71 si Street Tel. PRospect 6-6374
Chicago 29, Illinois Sav. B. & J. Brazdžionis

chigano, Ohio valstybių, Ro-- 
chesterio ir Pittsburgho apylin
kės.

i
NUO UZSISEN ĖJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

CR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie. kurie kenčia nuo SENŲ AT- 
HRŲ ir SKAUD21Ų ŽAIZDŲ, 
legali ramiai sėdėti Ir naktimis 
niegotl, nes jų užsisenėJusios žaizdos 
ateiti ir skaudė.. Kad pašalinti tų 
nežBjimų Ir skaudėjimų senų atvi

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

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

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
$10,00<‘ 00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną —. 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

t -r, rr i. -ir u v - 1-ųtr skaudžiu žaizdų, uždėkiteLB Centro Valdybos zoais, apy- iCEGVLO Ointment. Jos gydymo 
į j ypatybes palengvins jusu skaudėj!-'
~~~ ' ' ——————— | ma įr galėsite ramiai miegoti nak-

1, Vartokite jų taipgi nuo skau 
ižių nudeginu. JI ■ taipg* pašalini 
įiežėjlmų ligos vadinamos PSORIA- 
418. Taipgi pasalina peršėjimų ligos 
žadinamos aTHLETE’S FOOT, bu 
itabdo džiovinimų odos ir perplySimų 
arppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
mostančios, suskilusios odos dedir- 
ztnių, odos išbėrimų Ir t t., taipgi 
Jnkama vartoti vaikučiams, kada pa 
jlrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty 
<1U. Ji yra gera gyduo'* nuo iš
viršinių odos ligų. Le
dilo Ointment j ra 
parduodama po 76 
st., *1.26, Ir *3.50.
Pirkite vaistinėse Chl 
•agoj Ir apylinkėse—
«lllwaukeo, W’sc.,Ga 
■y. Ind.Ir Detroit, Ml- 
tiigan arba raėykl- 
e Ir atsiųskit* Mo 
įay ord«t i

Apsirūpinkite laiku 

apšildyti savo butę.

GERIAUSIŲ PIRMŲ 
PEČIAI,

pradedant nuo #28.0C 
pas
Roosevelt Fumiture 

Company
(LIETUVIŲ KRAUTUVU) 
2810 West Roosevelt Road 

Tel. SEeley 3-4711 
Ncllle Bertulis, ir Felix Raudonis, 

savininkai
Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 
vai. vak. Pirmad. ir Ketvlrtad. iki 
9 vai. vak. ir šekniad. nuo 11 vai. 
ryto Iki 4:30 vai. po pietų.

LF.GUL9, Department D. 

5818 W. Eddy St. Chicago 84. I1L

unuiHoiiimiuiiiiiiillIllIlIlilillliniiiilk

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
 ...................

STATYBAI 
(B NAMŲ 
PATAISYMU’ 
PRISTATOM 
/isokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Pret

3039 So. Halsted St
Tei. VTctory 2-1272

Apkainavima ij Prekių Priataty 
mą Teikiame Nemokamai

Raštini! atidara kasdien n no 
8 vai. ryto iki 6 vai. Vakaro b 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

lllllllllinillllllllililIlIlIlIlIllIlHllllHIIHI

IIIIIIIIIIIIIIUIIIIllllllllllHllllinillllllllllllllllllllllllllUlllllllllllilIlIlIlIlIHHIllllllUlllt

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 S. LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontler 6-1882
liiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiimiiiiiiiiiimiimimiiiiHimiHHmaiiiiiiHiiiitiiiiiiiiiiH

na. Publika buvo maloniai nu-s*
stebinta ir pradžiuginta vis pro
gresuojančia dramos sambūrio 
vaidyba — tiek individualiai, 
tiek kolektyviai. Pati Z,. Arlaus
kaitė - Mikšienė (režisorė) vai
dino M-me Tuluzel vaidmenį.

Bobby Mišelen vaidinęs mums 
gerai pažįstama Al. Gubiląs bu
vo visoj augštumoj. Jo nedirb
tinis nuoširdumai, nepersisten- 
gimas tiesiog sužavėjo žiūro
vus.

Poną Lizai Emil vaidinęs >V. 
Žebertavičius sukūrė naivaus 
profesoriaus tipą; jis buvo ne 
tik juokingai puikus savo ilgais 
plaukais ir aprėdu. bet taip pat 
jo vaidyba be daugelio žodžių 
parodė jį esant vietoj. Ponią Z. 
Lizol vaidinusi B. Rackaitė ne
apvylė mūsų, o ateityje tikriau
siai progresuos.

Dar vaidino Ir. Laurinavičie
nė, M. Sajauskas, D. Mikaitė, 
S. Geldauskas, A. Pesys, S. II- 
jasevičius ir A. Jarašūnas.

U ARTI IR TOI-I BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
Naujas ur'dalus didelis 

■unkvriinils su pilna ap- 
drauda. Pigus Ir sąžiningas 
patarnavimas.

R t E R E N A S
4646 8. Woud St., Chicngo t,

Illinois, tel. VI 7-2972

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairiu* 
perkraustymus ir pervežimiu 
iš tolimų ir artimų atstumų.

TeL Bl 7-7075 arba 
PR 8-9842

I

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

jetaigoje - BRIGHTON SAVINGS AND LOAN lr. I

Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius
/

OFISO VALANDOS:

NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SK0UN1M0
B-YIŲ lygos, kuriooe

ElekvieiFo Santaupos Apdraustos Iki SIQ.00Q.06 
’ I R

^skolos Duodamos Ramų įgijimui 
UngvomK Sąlygomis

GNICA60 SAVINGS & LOAN ASSN.
5234 Š. Westem Avė. v Chicago 36, Dl.

GRANE SAVINGS G LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32. Dl.

dTsTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 So. Rahtod Street Chicago 8, ŪL

ST. ANTNONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct.', Cicero 50, III., Tel. TO 3-8131-32

" UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. EaIsM St. Chicago 8, HL

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draiijja".
Pirmad., antra<1., p»nktad. Ir 
MMad. » vai ryto iki 4:14 p.p.

Treėlad. t ryto Iki 1* vai . 
Kotvirtad. • ▼*!. iki I vaL v*k. | Perskaitė dienr. “Dranga”, duokite jį kitiems.

I
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Kalbėjome ir deklamavome
i « » ■

Jubilėjinio ALRKF kongreso! Šiais laikais lietuviškai kalbai ir 
proga, Bostone taip pat buvo taip mažai laiko ir vietos liko. 
sušauktas ateitininkų bendras Labai dažnai moksleiviai ne tik
kongresėlis, kuriame buvo ban
dyta aiškintis dėl dabartinės 
veiklos bei ateities darbo planų.

Buvo daug kalbų. Visur. Šne
kėta nuo platformos ir visur 
kitur. Ir deklamuota nuo sce
nos ir iš kitur. Taigi laiko pra-
leista kalboms daug ir, jei tas: kai- Daug.

gatvėje, mokykloje, bet ir na
muose kalba čiabuvių kalba. 
Studentai irgi nepėsti. Na, o ir 
sendraugiai bent darbovietėje 
taip pat naudojasi turtinga a- 
merikiečių kalba.

Taigi dabar šnekėta lietuviš-

kalbas sek3 darbai, veiklos pa
gyvėjimas bus užtikrintas.

Gausus būrys draugų

Kas ką pasakė?

Po prezidiumo sudarymo ir 
po kelių sveikinimų iš mūsų įvai

Bendrasis ateitininkų kongre-'rių vadovaujančių vyrų, kalbėjo 
sėlis buvo sušauktas Federaci- prof. B. Vitkus. Tai ir buvo pa
jos gautose patalpose — puikia- grindinė kalba, kurioje prelegen 

tas gana išsamiai patiekė sen
draugių .studentų ir moksleivių 
reikalus. Prelegentas ypatingai 
gerų nusakymų rado sendrau-

me Sheraton Plaza viešbutyje. 
Šnektų rengėjai — Bostono sen
draugiai .vadovaujami J. And
riaus ir kitų valdybos narių.

Kongresėlis pradėtas penkta
dienį apie 7 vai. ir baigtas vos 
prieš 11 vai. vak.

V. Abramikaįtės ir St. Šidlaus-• 
kienės pečių.

— SAN Centro Valdyba pra
dėjo V. Augustino “Lietuvos 
Vaizdų” albumo platinimo vajų. 
Kiekvieno at-ko ir lietuvio kny
gų lentyną turėtų puošti šis tur 
tingas albumas. Be to tai viena 
puikiausių dovanų artėjančių 
švenčių proga.

— Urbanos stud. at-kai kuk

liai paminėjo Kristaus Kara
liaus šventę savo susirinkime. 
Draugovei šiuo metu vadovauja Į 
S. Radvila, V. Čerškutė ir S. Ja- 
meikis.

— Visos giedrininkės (stu
dentės ir vyresn.) Vėlinių die
ną, lapkričio 2, 6 vai. vak. ren
kamės į Tėvų Jėzuitų koplyčią,

ne, reikėjo ,kąd diskusijos, bet 
ne kalbos būtų ilgesnės. Kai 

gių skauduliui apibūdinti ir j daugiau šneka, tai daugiau pa- 
jiems pranešė, kad iš esančių! sako, bet ne kai ilgiau. Diskusi-

Susirinko* stebėtinai gausus, 
apie 130 narių, ateitininkų bū
rys. Buvo moksleivių, studentų : 
ir sendraugių. Buvo ir svečių iš ' 
Federacijos kongreso atstovų, j

Programa? Ką jūs galvojate, 
suvažiavus tokiam būriui buvo 
norėta bent kartą išsišnekėti.

JAV 1,400 sendraugių aktyvių
jų narių skaičius nedidelis. Žo
džiu, sendraugių veikla ir pa
galba jaunimui neužtenkamai 
gera.

Panašiai kalbėjo ir visi trys 
koreferentai — moksleivių (J. 
Šoliūnas), studentų (D. Kara
liūtė) ir sendraugių (kun. dr.

BARGENAI BUDRI KO
JEWELRY DEPARTMENTE

Rankiniai laikrodėliai, 17 akm., vertės $24.88, už................ $9.88
Benius, Bulovą, Longines, AVittnauer laikrodėliai, vertės

$49.50, su nuolaida už seną laikrodėlį $25.00 — už .. $24.50
Benrus rankinis laikrodėlis su alarm cloek, vertės $98.00,
ogulni nuolaida už seną laikrodėlį $49.00 — už ......... ■ $49.00
14 k. goki rankiniai laikrodėliai, 17 akm., vert. $59.50— už $29.75 
17 akm. Self-Winding automatiški rankiniai laikrodėliai,
vertės 69.50 — už ....................................................................• • • • $34.75
Vyriški rankiniai jeweled laikrodėliai, vert. $10.95 — už $5.95 
Rankiniai laikrodėliai, vert. $100., 23 ir 25 akm. — už $19.88

Deimantiniai žiedai - Nuolaida 40%

11

A. Juška), reikalus bei padėtį 
nušviesdami.

Po veiklos apžvalgos susirin
kusieji turėjo progą išgirsti P.
Jurkaus surašytą apžvalgą apie 
ateitininkų atsiradimą, gyveni
mą ir kovas. Šią istoriją dekla
macijų pavidale pertiekė Bosto
no studentai ateitininkai.

Kalbų Ir vėjų nesugaudysi

Kaip t3s sakė. žinoma yra 
sunku kokias nors išvadas da
ryti vien tik iš kalbų. Žinant, 
kad kongresėlis buvo šauktas, 
daugiau ar mažiau, išsišnekėji
mui, reikia pasakyti, kad tiks
las buvo pasiektas. Buvo išsi
šnekėta.

Palyginus su kalbomis, disku
sijų buvo nedaug. Mat laiko
pritrūko. Tačiau, mano nuomoj 5541 Paihi„a7atkalbėtl vi

sas tris rožančiaus dalis už mi
rusias giedrininkes. už mirusius 
giedrininkių šeimų narius ir už 
žuvusius- partizanus. Taip pat 
bus palaiminimas Švč. Sakra
mentu. Kviečiame ir Chicagos 
visuomenę prisidėti prie gražaus 
mūsų tėvų papročio Vėlinių die
ną pasimelsti už mirusius.

— Vyresn. giedrininkės lap
kričio 4 d. 4 vai. p. p. renkasi 
Marquette Parko lietuvių para
pijos patalposna, lituanistin'ėn 
klasėn, (6812 So. Washtenaw 
Avė.). Čia inž. A. Rudis ir dr. 
VI. Šimaitis supažindins su rin
kimų programa, rinkimų techni
ka ir kitais klausimais. Pravar
tu moterims šia proga pasinau
doti. Kviečiame ir laukiame gau 
šiai atsilankant ir Chicagos vi
suomenės.

jose dalyvavo sendraugiai ir 
studentai. \

Bendra kalbų ir diskusijų bei 
sveikinimų išvada — sendrau
giai privalo daugiau dėmesio 
skirti jaunimo veiklai. Sendrau 
giai snūduriuoja — jaunimas 
plūduriuf/a. Reikia tvarkingos 
veiklos.

Kongresėlis baigtas ateitinin
kų himnu. J. Š.

KRONIKA
— Rochesterio ateitininkų me

tinė šventė įvyko praėjusį sek
madienį. Kalbėjo dr. J. Girnius. 
Waterburyje panaši šventė bus 
šį šeštadienį ir sekmadienį. Pro
gramoje numatoma šeštadienio 
vakare susikaupimo valanda, 
sekmadienį — šv. mišios, kurių 
metu pamokslą sakys At-kų Fe
deracijos generalinis sekreto-

Pittsburgh, Pa.
Svarbus susirinkimas

Vakarinės Pennsylvanijos Lie 
rius kun. V. Dabušis. o po pie-1 tuvių Organizacijų Komitetas( * , Irti vti r* zl _ J «* IjV J——— —. —.tų minėjime paskaitą skaitys

Cuckoo cloek laikrodžių, vertės $29.00 — už :..............$19.00
Kitehen cloek, vertės $9.50 — už ......................................... $4.75
32 šmotu stainless steel šaukštų setas, vertės $10. — už $4.95
32 šmotų silver plated Rogers, vertės $19.50 — už .......... $9.75
53 šmotų silver plated Rogers 1847, vertės $84.75 — .... $47.50
6 stainless steel |steak peiliai, vertės $5.00 — už................$2.45
32 gabalų lėkščių setas, vertės $19.95 — už........................ $9.95
53 gabalų lėkščių setas, vertės $29.50 — už ......................................... $19.95
100 gabalų lėkščių setas, vertės $59.50 — už........... ■ ■ ■ ■ $29.50
55 gabalų skirtingų lėkščių setas, vertės $25.00 — už .... $11.95 
8,000 pavienių lėkščių, įvairiausių formų, vertės po $1.00

viena — dabar po...........................................................19c. ir po 29c.
Rašomų plunksnų setas, vertės $1.25 — už ....................69 centus
Bali point pen, vertės $1.25 — už ..................................... 69 centus
Parker plunksnos po . .............................................................. $1.95
Auksinės plunksnos setas — po ............................................. $1.95
Maži portable radio, vertės $19.00, po .......... . ... $11.00 vienas
Maži Electric Phonographai (3 speed), vert. $29.95, po .. $19.95 
Automat. nešiojami Hi-Fi phonographai, vert. $49.00 už $29.95 
Golumbia Hi-Fi automatiški phonographai su deimamto

adatėle ir 5 metų garantija, vertės $119.00 — už .... $69.00 
Hallicrafters trumpų bangų radio, vert. $119.00 — už .... $69.90
Zenith AM ir FM bangų — už ........ *................. .....................$49.50
Tapė Recordey, vertės $98.00 — už ................................ $59.50
Revere Tapė Recorder, vertės $250.00 — už ........... .  $149.00
Nauji angliški rekordai (classic Standard ir popular) Colum-

bia, Victor, Pecca ir kit. komp., vert. 89c., po 19c. ir po 29c. 
Bathroom 2 gabalų cotton rūgs, vertės $2.98 — po . . 98 centus
27 colių pločio karpetukai ..................................... po $2.95 jardas
24x48 vilnoniai karpetukai, vertės $10.00 — po ........... $6.50
72x84 Arctlc Manketai, vilnos ir rayon, vert. $12.00 — už $5.95 
Didelės mieros grynų vilnų blanketai, vert. $16.00 — po $8.95
72x84 vatiniai blanketai, vertės $4.50 — už ........................ $2.25
Pagalvės lovoms ............................................ po $1.50 Ir aukščiau
Kaldros, didelės mieros, vertės $10.00 — po .................... $5.95
Kaldros prikimštos vilnų, vertės $15.95 — po . ................. $7.95
Kaldros, Dacron, geriausios rūšies, vertės $29.00 — po .. $14.95
Automatiški Toasterial — po ................... .............................. $9.95
Elektriniai prosai, General Electric — po ............................. $9.95
Elektriniai prosai ;— po ................................................................ $5.95
Deep Fryer, vertės $19.00 — po . ............................................. $8.95
Bed spread, vertės $3.00 — po .......................  $1.75
Bed Spread, chenniles, vertės $6.00 — po ............................... $2.75
Bed Spread, vertės $15.00 — no ......................................      $6.95

. LENGVI IŠMOKĖJIMAI -r PALAIKOM IKI KALĖDŲ.

J. F. Budrik Furniture
(INCORPORATED)

3241 So. Halsted Street Chicago 8, III. 
Telef. - VIctory 2-9542

Atdara Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais vakarais. 
Atsinešęs šį apgarsinimą, gausi 50 kalėdinių kortelių 

suvokais visiškai dykai, be pirkimo.

kuriam vadovauja adv. Edwar- 
das A. Schultz, ihaloniai kviečia 
klubų, draugijų, organizacijų ir 
parapijų atstovus atvykti į susi
rinkimą, kuris bus lapkričio 25 
d. 3 vai. p. p. lietuvių Šv. Petro 
ir Povilo parapijos svetainėje, 
1321 Mifflin Str., ’Homestead, 
Pa. Bus svarstomi organizaci
jos įstatai, aptariamas organi
zacijos piniginis stovis, veiklos 
planas ateinantiems metams ir 
pasiruošimas didžiuliam meti-, 
niam Susirinkimui. Nepamirški
te šio svarbaus susirinkimo. Vi
sų atstovų dalyvavimas būtinas. 

Balfo rūbų vajus

Pittsburgho apskrities Balfo 
skyriaus rūbų vajus bus pradė
tas lapkričio mėn. Padėkos die
ną. Visi ruoškimės, kurie turite 
dėvėtų arba naujų rūbų, paklo
džių, pagalvėms užvalkalų — 
prašoma atnešti. Rūbai bus pri
imami visose lietuvių parapijų 
salėse. Balfo vajaus vadovybė 

ną kolegą at-ką Vokietijoje. Ir, ir talkininkai tikisi, kad visi lie- 
kitos draugovės turėtų pasekti) tuviai pagelbės savo broliams 
newyorkiečių pavyzdį. J Europos stovyklose ar kenčian-

— Dr. V. Vygantas yra SAS tiems Sibiro taigose. Krikščio-
atstovas — įgaliotinis At-kų j niškoji artimo meilė ir lietuviš- 
Federacijos Valdyboje. kojo kraujo giminystė mus visus

— Detroito at-kai jaunučiai iš šaukia į labdaros darbą,
sirinko valdybą, kurion įeina D. Fr. Žilionis

Majauskaitė (pirm.), R. Bitlie-,
rius ir R. Garlauskaitė. Jaunuo Gardner, MaSS.

kun. dr. V. Cukuras. *
— Baltimorės studentų at-kų

valdybą sudaro O. Eringytė 
(pirm.) ir N. Bogutaitė. Drau
govės dvasios vadu yra kun. K. 
Pūgevičius.

— Kristaus Karaliaus švente 
daugelyje vietų buvo iškilmin
gai paminėta praėjusį sekma- 
deirį. Bostone visi at-kai bend
rai priėmė šv. Komuniją, o po 
pietų dalyvavo drauge su vy- 

i čiais minėjimo iškilmėse. Chica- 
goje Kristaus Karaliaus minėji- 

i me paskaitą skaitė SAS dvasios 
vadas tėvas J. Kidykas, SJ. Dr. 
A. Darnusis kalbėjo Clevelande 
ta pačia proga.

— Philadelphijos at-kų šven
tė įvyko spalio 20 d. Šventėje 
dalyvavo nemažas skaičius bend 
raminčių ir iš kitų miestų.

— New Yorko stud. at-kai nu 
tarė Kalėdų proga sušelpti vie-

siųs globoja V. Kundrotienė.
— SAS rytinio pakraščio dr- 

vių valdybų suvažiavimas ruo
šiamas Hartforde lapkričio 10 
ir 11 d. Tomis pačiomis die
nomis prie Harffordo įvyksta ir 
skautų vyčių sąskrydis. Ta pro 
ga skautai vyčiai pakvietė Stud. 
at-kus su jais kartu pabendrau 
ti ir dalyvauti vakare jų pasi
linksminime. Gražus akademi
nio bendravimo pavyzdys.

— Springfieldo moksl. at-kai

dalyvavo Kolumbo dienos para
de su gyvuoju paveikslu I'Lietu- 
va už geležinės uždangos”. Mū
sų jaunuosius parado žiūrovai 
labai entuziastingai sutiko. Vi
sa organizavimo našta krito ant

— Adomas Mickus, 72 metų, 
mirė spalio 21 d. Velionis gimė 
Lietuvoje, Pestvienių km., Se
redžiaus parap. Gardneryje iš-( 
gyveno apie 50 metų. Bažnyti-| 
nėmis apeigomis palaidotas Šv.i 
Jono kapinėse.

— Vyt. ir EI. Sabuiiai atšven
tė 15 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį.' Jų sukaktuvinis pobū
vis buvo Grunskių vasarvietėje.

-— Hayvvood kompanijos dar
bininkai (1,300) jau ketvirta sa 
vaite streikuoja; Streikas paJie- 
tė daug lietuvių šeimų.

— Florence Stove kompanijos 
fabrikas, kuriame dirba 800 
žmonių, 1957 m. kovo mėn. bus 
uždarytas. Vytis
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JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 V/. 69 St. CHICAGO JG, ILL. Tel. WAIU>ok 5-9209

Don’t take a chance 
on

New Payroll 
or

Income Tax! 
HigherTaxes 

on
Your Home!

Don't be fooled by fancy 
words! If you give the statė 
legislature virtually unlimited 
powers of taxation, you loy 
yourself open to:

MORE TAXES ON
WHAT YOU OWN 
WHAT YOU EARN 
WHAT YOU BUY

This November 6 You Should

VOTE 
® NO

Against the Šame Old

TAI AMEHDMENT
on the

BLUE BALLOT

b

Watch out for the 
political trick to ūse this 

Amendment to raiše 
taxes—not to 

“adįust” them!
The follovring Organizationi have 
vole d to oppote the Tox Amend
ment on the Blue Ballot: lllinoit 
State Chamber of ęommerce; Illi
nois Industrial Union Council CIO; 
Htinois Chamber of Commerce; 
Illinois Manufacturers Association; i 
Illinois Association of Real Estate 
Boards; Graphic Arts Association; 
Illinois lumber and Moteriai Deal- 
ers Assn., United Mine Workers; 
Illinois Farmers Union; Numerous 
Taxpayers leagues and Civic 
Associations throughout the State. 

TAXFAYERS
INFORMATION COUNCIlS17 E. CAPITAL AVENUE / 

SPRMGFIELD, IIUNOIS !
Executive Director:

z' George E. Mahin, Springfiefd f 
/Chairman: Jack Svndine, Moline

“TAXATION VVITHOUT 
LIMITATION IS DANGEROUS”

We Specialize in Oil and Gas 
Conversions 

WILLIAMS HEATING 
and FUEL OIL 

8789 So. Archer Avė.
LA 3-9588

- Also Furnaoe Installation -

Skelbkitės “Drauge”!

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllll 

Iclel. KEpublic 7-5ou3 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 

Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
Atstovas

4919 So. Paulina St 

PRospect 6-7960

Mllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS

Namo . 
Addreas

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
l’KHIN l’IIOTO STUDIO

(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 

4058 Archer Avenue
Telefonas VIrginia 7-2481

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

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

P.AJ. JOKUBKA
TV, nriM*\T«i ra LAlKRODttAi 

Pardavimas ir Talaymaa 
4077 £>«». Archer Avė.

Chicago 32. III. — Tel. LA 3-861.

PIGIAI IR SAUGIAi

tunu naują didelį- sunKvežimj 
ir apdraudaa

*313 W, 91st St. Chicago, EI. 
Tel. PRescott 9-2781

Perskaitę “Draugą” duokite 
kitiems!

HOYR! HOYA!
CLUB I R E N E

CHICAGO’S FAVORITE DANCE
FRIDAY — NOVEMBER 2 

PILSEN P ARK — 3048 W. 26th STREET
Atsineškite šį skelbimu, laimėjimui “cash door prize"

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

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

2641 West 7 įsi Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

f
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PRALEISKITE KALĖDŲ ŠVENTES EUROPOJE ! ! !

Scgliettl Travel llurcnti kviečia Jus pasirinkti vieną kurį iš šių laivų 
ir pailsėti Europoje, sutinkant Kalėdų šventes it Naujuosius Metus.

Fasrarsėjęs savo puikiu 
Įrengimu ir greičiu laivas 

*’Ql MARY” Išplaukia
I-.AI’KRICIO 30 DIENA. Prity
ręs vadovas tai ekskursijai 
Joseph Mitzi padarys ir Jūsų 
kelionę labai įdomia.

Norvegų linijos laivas
M. S. Itljtl,ENSI .IOIJ|) išplaukia gruodžio S dienų. Šis naujas 
laivas pasižymi liuksusiniu įrengimu ir visiems gerai žinomais 
skaniais skandinavų valgiais. Vadovas M r. H. A. HJORTHOLM. 
kuris yru gimęs Europoje ir' ilgai gyvenęs Amerikoje, žino kaip 
svečius užimti, kad kelionė būtų smagi ir įspūdinga.

Pasauly ketvirtas didžiausias laivas
S. S. I.IBF.ItTE, prancūzų laivų linijos, išplaukia gruodžio lt dieną. 
Kelionės vadovas Mr. Otto Halderiotti, jus iš pirmos dienos laive taip 
užimponuos, kad jau laivu plaukdami Jūs jausitės esą Paryžiuje.

Norėdami gauti smulkesnių informacijų kreipkitės J

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

Nemokantieji anglų kalbos gali rašyti ir lietuviškai

diartrra Supervfeert 
by the U. S. Government

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

Įsteigta Chie”gojc 1905 metais.

Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karus, 

ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 

savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau

pytą dolerį.

Augštus dividendus išmokėjo visada be per

sto jim o.

Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne

šite savo banko knygutę.

Pinigams padėti nereikia važinėtL

Juos galite pasiųsti paštu.

Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADĖKITE TAUPYTI ŠIANDIEN I

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III. 

Phone VI 7-7747
JOHN J. KAZANAUSKAS, Ptm.

Ohsrtered Ir SaporvliBd by the United Statea Government
Įstaigos VALANDOS: Kasdiee noo B-toe ryto iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadieniais ano B-toe valandos 
ryto iki 8 vėl. vakaro, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniais visai neatidaroma
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DEENRA8TIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirta dieni* Tunkričio 1 1956

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĮ? EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
IAV PILIETYBEI

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

mausimai ir atsakymai anglų 
i ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Wells. Kaina 
60 centų.

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

Pinigus su užsakymais siųsti: 
DRAUGAS”, 2334 S. Oakley avė.

Chlcago 8. Fll. ,

LIKO 6 IŠ DEVYNIŲ

IHmirt ------------ . _
Sunkvežimio šoferis Ponraez, 44 

m. amžiaus, gyv. Detroite, maitina 
savo šešis vaikus, kai žmona su tri- 
mis vaikais dėl difterito guli ligo
ninėje. ***"$ *

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

Prekės naujos - be brokų - žymiausių 

Amerikos firmų. Kainos žemiausios Chi- 

cagoje. - Išmokėjimai 3 metams. - Klientų 

s-tos neparduodamos* Finansų Kompanijom.

TELEVIZIJOS 57 METŲ
Po $140.00 parduodamos TV 17 colių, peus mus tik $99.00 
Po $250.00 parduodamos TV 57 mėty, 22 colių dydžio,

mahagony ar ąžuolo tik ................ ».......................... ..$169.00
Po $350 parduodamos TV, RCA, Zenifch, Dumont, Ad

miral, General Electric ir kitų, pas mus ...............$249.00
Phomografai — radio aparatai vietos ir importuoti iš Vo

kietijos nuo .................................. ....... .................. $15.00—$99.00

GERIAUSIOS
net 88 ženklais rašomos mašinos su 
visada naujausiais patobulinimais. 
ROTAI, didžiausia firma pasauly. 
Jums pagamins kokiu tik norite rai
dynu Jūsų pasirinktu stilium.

Kaina $69.95 ir Aukščiau.
4-ji šimtine baigiama stuntinėtl

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

REAL ESTATE

REAL ESTATE

Pirkite dabar prieš žiemų 
(sikruustyti

MARQUETTE PARKE:
Mūr. 4 po 4,t centr. šild., garažas. 
Mūr. bung. 5 kb. ir 1 kam b pa

stogėje, centr. šild., garažas, $16,500. 
Med. 5 kamb. su ledų parduotu

ve, $16,500.
Mūr. 2 po 6, centr. šild., garažas. 
Mūr. bung. U kamb., garažas. 
Naujas mūr. 4 kb. ir gėlių krau

tuvė, erdvi ir modern. patalpa, pui
kūs įreng.

Gružus george 6 kamb.
GAGE PARKE:

Naujas bung., 2 mieg.
Nauj. mūr. 2 po 5, platus sklypas.

BKIGHTON PARKE:
Med. 4 ir 3 kamb., $50 pajamų,

$12,000.
Med. 5 kamb. ir 3 kamb. skiepe, 

$11,700.
Mūr. 2 po 5, garažas, tuoj galima 

užimti.
Mūr. 4 butai 2 po 4 ir 2 po 6, 

centr. šild., garažas, gera vieta.
Med. 3 butai po 4, $15,200.
,Mūr. 4 butai ir taverna su visais

ireng.
Mūr. su taverna ir 1 kamb. 

KITUR;
Med. 2 po 4. $16,500.
Med. 2 butai 5 ir 4 kb. $12,000.

SIMAIČIAI
Realty, Builders. Insurance 

2737 West 43 St 

CLiffside 4-2390

REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
ir parduodami užalirb- 
slte per šių {staigų.
AL. BUDRECKAS

RE ALTY
4081 Archer Avė. (prie

Cnltfornijos g-vės)
LAfayette 3-3384

HELP VVANTED — VYRAI

ŠILDYMUI GAZO IR ALYVOS PEČIAI
2-jų kambarių gazo pečiai pas mus tik .................................$69.00
2-jų kambarių alyviniai pečiai geriausių firmų ................. $69.00
Virimui porcelano pečius pas mus tik .............................. $89.00
Siegler, Moore gazo pečiai nuo 1—5 kambarių, už žemiau

sias kainas mieste, nuo ................................................... •. $90.00

VIRTUVĖMS STALAI «
Po $79.00 parduodami 5 /dalių virtuvei stalai, su foimica..........

viršumi, pas mus tik ...,..........,...................... ......... $39.00
Po $99.00 parduodami 5 dalių virtusių setai įvairių spalvų. ..... 

pas mus tik ...............................................................................$59.00
Po $140.00 parduodami 7 dalių virtuvei (formica) setai......

pas mus be užprašymo tik ................................................$99.00
Metalinės virtuvėms spintos tiktai ..........................................$12.00
Linoleum 9x12 įvairių spalvų tiktai ........................................ $6.50
šaldytuvai VVestinghouse, Norge, Admiral nuo .................$169.00

MIEGAGŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
2- jų dalių miegamojo baldai parduodami po $99.00, pas..........

mus be užprašymo nuo tik.............. i........... 1.....................$79.00
3- jų dalių ąžuolo miegamieji parduodami po $200.00, pas......

mus tiktai . ............................................................................ $149.00
4- jų dalių raudono medžio, ąžuolo ar riešuto, 57 metų sti

liaus, pas mus................................................. $249.00
Už $500.00 parduodami 6 dalių miegamieji Brazilijos rau

donmedžio, pas mus............................................................. $375.00
Matracai visų dydžių vatiniai.............. ....$12.00
Matracai Simons ir kitų firmų tik .......... ...............................$29.00
Matracai ortopediniai ligoniams ........................................... . .$49.00

SVEČIŲ KAMBARIŲ BALDAI (.
Po $150.00 parduodami penkių dalių miegamų sofa, kėdė

ir tumba, dvi pagalvės, tiktai ........................... .......... .... < $99.00
Po $250.00 siūlomi 3-jų dalių puikūs svečių kambario vii-

nos ar nylon baldai, pas mus tik ...............$200.00
Po $400.00 trijų dalių nylon ar vilnos baldai, garantuoti..........

20 metų, pas mus tik ...................................................... $320.00
Po $49.00, 9x12 kilimai vilna su nylon, tik ...................... $39.00
Po $69.00, 9x12 siūlomi vilnoniai su nylonu kilimai, mū

sų kaina......................................................................................$55.00
Po $150.00 siūlomi 9x12 vilnoniai kilimai, puikiausių spal

vų Bigellow, A. Smith, Magee, vilnonius, padėklai 
(pads) dovanai, tik ................................ ............................ $99.00

Po $39.00 siūlomos su stiklais knygom spintos, pas mus $29.00 
Po $59.00 siūlomos knygų spintos su šlifuotu stumdomu

stiklu, tik....................................................................................$39.00
Po $49.00 rašomieji stalai, ąžuolo ar raudono medžio —

pas mus tiktai.........................................................................$89.00

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
7 dalių valdomojo kambario ąžuolo baldai tik .....................$99.00
8 dalių puikiausi riešuto, ąžuolo, ar raudono medžio bal

dai, pas mus ......................................................... i...............
9 dalių moderniausi valgomieji 16 asmenų . ...................$400.00
Dulkių siurbliai, vaikams baldai, metalinės lovos,, įvai

riausios lempos ir daug kitų prekių.
šimtai ir tūkstančiai prekių laukia Jūsų apžiūrėjimo mūsų mo

derniai įrengtos 15,000 kvadratinių pėdų įmonėje. _
IŠMOKĖJIMAI IKI 3-JŲ METŲ * 

SEKMADIENIAI NESKAITOME TAKSŲ

Visais prekybos reikalais 
kreiptis į Įmonės Vedėją

JUSTĄ LIEFONĮ.

Valdybos Pirmininkas
A. GINTNERIS

Sekretorius
ED. RUDAITIS

FURNITURE ( ENTER. INC.
3222-24-26 South, Halsted Street

TEL. — VICTORY 2-4226

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad.........................................................................................................9—9! 30

Kitom Dienom:...........................................................................................................9—6-00

Sekmadieniais: ..................................... ... .................................. 19—6 valandos

J

Klauskite informacijų —
J. L. GIEDRAITIS 

1632 Broad St., Harford 6, Conn^ 
kuria “Draugui” žinomas, kaip 
sąžiningas asmuo.

IMPORTUOTI VOKIŠKI RADIO 
APARATAI

(AM—FM All-Wave Hi-Fi
BLAUPUNKT DISTRIBUT0RS 

PETER P. RINKUS, Ine.
Wholesale Uistrib. (Urmo prekyba)

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

CHARLES F. CARPENTIER 
Sccretary of State :

In recent years more stresą has 
been placed upon the “mental attl- 
tude” of drivers. It has been deter- 
mined that the ability to drive a car 
is not enough to prevent accidents. 
Many trafflc experts prediet that in 
the future applicants for drivers’ 
lieenses will not only be made to 
shoiV that they can operate a car 
safely, have good Vision and know 
the rules of the road, būt that they 
also have the right attltude for 
drivlng a car.

Milill,

MEMTM

attHde
WHEMM»1VING

Some persona, for instance, are 
capable of passing the toughest of 
road tests būt have little or no 

I aense of responsiblllty when behlnd 
a steering vvheel. Reports show 
that many accldent repeaters are 
aggressive, impulslve or casually in- 
dilTerent about their driving. These 
šame reports reveal that accident 
repeaters are seldom stupld or slow
to react.

Safe drivers do not show off to 
friends by eutting corners or weav- 
ing in and out of trafflc. Safe 
drivers do not let their emotlons 
rule their drivlng—when they are 
angry, the/ do not drive furiously. 
And safe drivers do not take the 
attitu^e, “I don't give a darn about 
the other fellow!”

A copy of the completely new 
"Rules of the Road” booklet wtll 
be sent to you free upon reųuest. 
Wrlte to CHARLES F. CARPEN
TIER, Secfetary of State, Spring- 
fleld, Illinois.

Specialus pasiūlymas! Visiškai 
naujas mūr. namas rinktinėj Mar- 
ųuette Pftrko vietoje. 2 butai po 6 
kamb., rūsyj vieta bizniui. Kaina 
numažinta iki $42.500. Dėl palygini
mo atvykit bent pažiūrėti!

Gage Parike 5 kamb. bungalow. 
Gražus rūsys, šildymas karštu van
deniu—alvva. 2 automobilių garažas. 
$15.000. A. Sirutis.

Pigiau.niekad nelaukit! 2 po 5 
kamb. mūr. namas Gage Parke. 
Abu aukštai puikiai Įrengti. Du at
skiri įėjimai. Rūsio lubos plasteruo- 
tos ir išdažytos. Dvigubas mūr. ga
ražas. $21,000. J. šaulys.

Skubiam pardavimui: 2 butu med. 
namas Bridgeporte. šildymas karštu 
vandeniu—alyva. Rūsys. Garažas. 1 
butas jau laisvas. Savininkas duos 
morgičių. Pilna kaina $15,000. K. 
Juknis. " J"

Prie Marųuette Parko puikus 8 
kamb. bungalovv su autom, šildymu. 
Dvigubas garažas su pakeliamom du
rim. $17,000. A. Linas.

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

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

P LEONAS
PP.AT, RRTATH 

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

$13,000 PILNA KAINA. 2-jų butų 
mūrinis namas — 4 ir 4 kam. Gazu 
apšild. Apylinkėje 26th ir Lavvndale 
Banko. Garažas. 35 pėdų sklypas. 
Uždaras porčius. Įmokėti $2,500. 
SVOBODA, 373» W. 2<fth St. LAvvn- 
dale 1-7038.

$2,800 įmokėdami pirksite moder
nišką mūr. 2-jų butų — 5 ir 5 
kamb. Rūsys, garažas. Tuojau 
užimti. 2 blokai nuo Western El
ectric. SVOBODA, 3739 W. 26th 
St., tel. LĄttndale 1-7038.

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
VVAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. Ir aekmad.)

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

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Keal Estate 
General Insurance, Notary Public 

5910 S. Westem Avė.
REp. 7-6880 arba HEm. 4-7085 

$3SWWWW100ig8jyM3>(WXWW<a«$3tĮM)Kji(l>iilil

D fi M E S I O !

DRAPERIJA...
NEMOKAMAI ĮRENGIAME.
Pagaminami pagal užsakymą 

mūsų nuosavioje dirbtuvėje.
KILIMAI...

PAGARSĖJUSIŲ FIRMŲ

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

BALDAI - LEMPOS
— LOVOS 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. PRosnect 6-2254

Savininkas Stanley C. Tranas

MANKOWSKI PHARMACY
M. J. Mankow»ki, R. Ph.

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

riuos siunčiate į užsienį.

Pirkit Apsaugos Bonus!

TELEVIZIJA - RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC-
3240 So. HaM.ll SI. CAIuiMt B-72S2

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

E. KURŠIUS 

REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-6232

BUILDING & REMODELING

Statome

NAIVIUS IR 
GARAŽUS

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

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika ir J. Skorubskan) 
1600 S. 48TH CT., CICERO 50, ILL. 
Tel. OIjymplo 2-7381; TO 3-4230

VIKTORAS SIMAITIS

General Contractor

Stato rezidencinius Ir komercinių* 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba rez. tel. BI 7-3310. Kreiptis —

SIMAIČIAI 
Realty - Builders - Inmiranae 

2737 West 43rd Street

iiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiimmmiiiii
ANTANAS LUKAS IR SŪNUS
2717-19 West Tirt Street

BUILDING OONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo 
1a senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881 
lllllllllllllllllllllllllllUUlUllllllUllllllllh

'Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllimilllllllliu 
Į LIETUVIŲ STATYBOS =

= BF.IDROVK =
Į MORAS |
5 Builders, Gen. Gontractora S1 Atlieka planavimo ir staty- S
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- S 
5 venamųjų ir viešųjų pastatų. - 
E Namų įkainavimas ir įvairūs 3 3 patarimai nemokamai. ~

I
 Kreiptis šiuo adresu: -
JONAS STANKUS|

I Kasdien nuo 8 vai, ryto iki 3
6 vai. p. p. Kįtu laiku susitarus s

s TeL PRosnect 8-2013 =
3 <800 SO. CAMPBELL A VU, = 
z Chlcago 29. DRnoia E 
SiiiiiiiimiiniiiiiiiiiiiuiHiiiiniuiuiiiiim

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES

2000 W. 5»tli St. Tel. Prospeet 8-5454

MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENITRA
Visų rūšių apdr&udos. AuiumjOl 

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

Prieš darydami apdraudas kitai 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITI*, 
WAlbrook 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AGENC1 
0108 S. Ashland Avė- Chlcago SO. ID

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, m.
Statome nanjus namus ir garažą«

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiau
šaukite DAnube 6-279S nuo • vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLynipic 2-5121 nuo 0 vai. 

vakaro iki 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 conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 

Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 
ryto iki 5 vai. vakaro. 

Telefonas nuo 5 vai. vakaro:
OLympic 2-6752

ISNUOMUOJAMA

Išnuoin. jnieg. kambariai. Galimy
bė naudotis virtuve.

3261 S. Halsted St.

Išnuomuojama 4 kambarių butas.
Pečiais apšildomas. Telefonuokite:

HEmlock 4-2640
Išnuom. kambarys. Cicero, netoli* 

Western Electric, prie elev. stoties. 
Galimybė naudotis virtuve. Teirau
tis; TOvvn. 3-5421.

Išnuom. TAVERNA su įrengimais. 
2335 S. Ijeavitt St., call after 0 p. m. 
Vlrginia 7-0738.

Lšnuom. kamb. su atskiru įėjimu. 
Visi patogumai. 3403 W. 02nd PI. 
LAfayette 3-0508.

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama taverna. Ilgus metus 
gerai einųs biznis — dirbtuvių ra
jone.

732 W. Cermak R<i.
Tel. CAmU 0-9343

DEL LIGOS PARDUODAMA mai
sto produktų krautuve. Labai pigiai. 
Teirautis vakarais telefonu —

LAfayette 3-6545.

Parduodama TAVERNA. 4 kamb. 
užpakaly.

3540 S. Halsted St.

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

Skelbtis “DRAUGE” anslmoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitoma* 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama viaiemfi.

Rcmkite dien, Draugą!

SEWING MACHINE 

MECHANIC

F.xperienced on industrini markinęs 
and factory service. Good precision 
man, overhuul, repair, maintenance.

Exeelleut salary.

MR. COVYEAU 
ENGLANDER

MATTRESS CO.

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

Reikalingas vyresnio amžiaus vy
ras. Darbas viduje. Kreiptis

3261 So. Halsted St.

W00DW0RKERS
Able to make set-ups on small 

saws, routers, and shapers. Married. 
Knglish speaking. South West Hide.

KENNEDY MFG. CO.
2424 W. Ogden Avė. 
CHesapeake 3-4511

FITTER - WELDER
Kitter-tVelder Needed for Truck 

Rody and Hoist Installation, and 
Repair Work. ARC Welding Ability 
Reųuired. Mušt Have Jnitiative Good 
Future for the Right Man.

ONTARIO EQU1PMENT CO.
7340 Evehange Avė.

SAginavv 1-8055

FACTORY
HELP

DAY AND EVENING 
SHIFTS 
flpply:

Hinde and Dauch

3301 W. 47th Place

MAINTENANCE
MAN

Age 25 to 40 yeras 
Mušt speak English. 

Apply Mon., through Fri.

UNIVERSAL CARLOADING 
& DISTRIBUTING C0„ 

977 W. Cermak Road

HELP WANTED — MOTERYS

LIGHT CLEAN TACTORY W0RK
Good starting pay 

1 Honrs — 8 to 4:30
ALLIED PAPER TUBE CO. 

2516 So. Damen Avė. 
LAfayette 3-4252

"pARiriviMuT

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

Parduodami 5-kių kambarių bal
dai, galima pirkti pavieniai ar kom
plekte. Kreiptis Stanley 8-5906.

AUTOMOBIIiEb — TRK’RN 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO2ICOS 
UetuvUka gazolino ototia Ir auto

taiaymaa
Atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir ketfilamoa dalyz

CALL-ME-MOTORS CO.
575* 8. VVESTERN AVĖ. PR 8-»MS

HELP WANTED — MALĖ

Excellent Positions in a NEW HOUSTON

TEXAS PETRO CHEMICAL PLANT

C H E M I S T S
Work in New Modern Well Eąuipped Laboratories.

Butadiene & Aviiation Gas Experience in 
Hydro - Carbon Analysis.

ALSO OPENING FOR:

PHYSICISTS
(Proeess Analysers)

CHEMISTS & PHYSICISTS
Affilfiatartg With Us Now — You Can Look Fonvard To A 

Bright and Long Future.
Send Resumie Including Details 

of Education, Experiertce and Salary Reųuirements To:

MR. C. E. LEŠCH

TEXAS BUTADIENE & 
CHEMICAL CORP.

P. 0. Bot 777 Channelview, T»xas



Į vj - vi<* 5 1 DDENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

f

DETROITO ŽINIOS
(Atkelta iš 4 pgi.)

nė ne tik pamaldose,‘bet ir aka
demijoje pasirodė gausiai, pri
pildydama buv. lietuvių salę.

Kristaus Karaliaus minėji
mas — akademija buvo suruoš
ta ALRKF 4 skyriaus iniciaty
va. Pradedant iškilmingą mi
nėjimą skyriaus pirm. A. Amb- 
rosienė pakvietė kalbėti tėvą T. 
Žiūraitį, OP, kuris ryškiais vaiz
dais ir palyginimas patraukė 
klausytoją susimąstyti ir dau
giau pagalvoti apie Kristų, dan
gaus ir žemės valdovą. Prele
gento žodžiai: “Kada dangaus 
ir žemės karalius gimė. Jį pa
garbino angelai ir gyvuliai, o 
žmogus blaškėsi kažkur toli”, 
yra būdingi ne tik praeičiai, bet 
ir dabarčiai.

Po paskaitos, meninės prog
ramos metu buvo atliktas Pr. 
Za rankos montažas. Deklama
cijos bei pagiedotos giesmės su
kūrė religinę nuotaiką. Minėji
mas buvo baigtas visiems su- 
giedant “O, Kristau, Pasaulio 
Valdove”.

Montažą atliko V. Čižauskai- 
tė, D. Mikaitė, V. Pajaujytė, I. 
Šulcaitė, S. Černiauskas, A. Ru- 
seckas. J. Polikaitis, A. Udrys, 
N. Udrys ir Pr. Zaranka. Visi 
montažo dalyviai yra ateitinin
kai — studentai ir moksleiviai.

SUSIPAŽINIMAS SU “ČIGONŲ 
BARONO” DALYVIAIS

Lapkričio 3 d. 7 vai. vakare 
Bagley ir Hubbard gatvių kam
pe ruošiama detroitiečių su “Pir 
myn” choru susipažinimo vaka
rienė. Kviečiame užsirašyti pas

biletų platintojus iki š. m. lap
kričio 2 d. 11 vai. vakaro. As
meniui į'ėjiųias kaštuos $2.50. 
Vakarienės dalyviai galės ir pa
šokti. Užsirašant įmokėti pini
gus. Dėl informacijų skambinti 
telefonu TA 6-1385.

KOVAS KOVOJA GERAI»
II divizijos futbolo pirmeny

bių rungtynės baigiamos. I vie- 
vietoje aiškiai stovi mūsiškis 
LSK Kovas. Š. m. lapkričio 4 
d, 1 vai. p. ,p. Patton parke Ko
vas žais prieš “Red Jets” ameri
kiečių komandą. Šias rungtynes 
lietuviams laimėjus, jie išeis nu
galėtojais II divizijos futbolo 
pirmenybėse.

Praėjusio sekmadienio rung
tynių metu su vengrais vienos 
minutės susikaupimu buvo pa
gerbti Vengrijos sportininkai, 
kritę savo krašte sukilimo metu. 
o LSK Kovas jų kovoms pa
remti įteikė 20 dol. simbolinę 
auką.

i
REKOLEKCIJOS MOTERIMS

ALRKF 4 skyriaus pastango
mis, š. m. lapkričio 27 d. Mo- 
ther Reparatrix vienuolyne. 
17330 Quincy'Ave., įvyks vienos 
dienos rekolekcijos moterims, 
kurias praves kun. V. Kriščiū- 
nevičius.

Registruotis pas E. Paurazie- 
nę, 17403 Quincy.. telef. UN- 
2-3298.

CHORAS DIRBA
Neseniai suorganizuotas cho

ras sparčiai lavinasi. Repetici
jos vyksta ketvirtadieniais 6 
vai. sopranams, 8 vai. — teno

rams ir 11:30 vai. — bosams.] bėtina, kad galima net jsivaiz- 
Penktadieniais bosams 8 vai. ir duoti, jog viešoje studentų iš- 
šcštadieniais altams — 5:30 vai. vykoje. kurioje dalyvavo dau- 
Sekmadieniais po pamaldų — giau 100 studentų, kolegės net

141 skyrių ir jo narius bei sve- turi jokių ryšių su savo arti-

Vyrai, apsirūpinkite savo apsirengimu !

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

DUODAME 'KREDITAN 
BE ATSKIRO 

PRIM0K2JIM0.

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

Apsilankykite pas mus šian
dien!

H. SEIG AN
KUBAI, SKRYBfcLfiS, BATAI IR KITI REIKMTNYS VYRAMS

4622 South Ashland Avenue Tel. YArds 7-1272
' CHICAGO 9? ILLINOIS

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

CRANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayetto" 3-1088

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pietkiewfcz, aekr. Ir advokatas 
Mokame augfttug dividendus. Kešluojame čekius. Parduodame Ir 
i&perkame 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„ieit. nuo 9 iki vidurdienio.

bendra repeticija.

BALFO 76 SKYR. ŽINIOS
Balfo 76 skyriaus visuotinis 

narių susirinkimas įvyks š. m. 
lapkričio 9 d. 7 vai. vakare buv. 
lietuvių svetainės I augšte.

pagalvotų taip pasirengti.
5. Vakare šokiai vyko pagrin

dinėje rūmų salėje, kurioje degė 
dvi liustros su maždaug šimtu 
lempučių. Retame mūsų lietu
viškos visuomenės baliuje būna 
tiek šviesos ir kolegės tokiomis

Bus renkami delegatai į Bal-i puošniomis suknelėmis.
fo seimą, kuris bus š. m. lapkri
čio 23 — 24 d. d. Hotel Statler. 
Tą pačią dieiią bus įteikiami į- 
galiojimai. Valdyba prašo na
rius gausiai dalyvauti susirin
kime. Valdyba

TARPTAUTINIS KONCERTAS
Š. .m. spalio 28 d. erdvioje 

ukrainiečių salėje įvykęs tarp
tautinis dainų ir šokių koncer
tas sutraukė vos apie 100 žiū
rovų. Programoje dalyvavo gu
dų, lietuvių, Slovakų ir ukrainie
čių dainininkai ir šokėjai. Dau
giausia ovacijų susilaukė lietu
viai.

Šiam koncertui trūko geros 
reklamos. Ypatingai pasigesta 
programų. Gerai, kad šią spra
gą dalinai užpildė pranešėja V. 
Pajaujytė.

6. Šių dienų studentų pasi
linksminimai tikrai nėra nieko 
blogesni už mūsų studentijos va 
karus Lietuvoje ar Vokietijoje 
Juk ir žodžiai “tradiciniai alu
čiai” yra atsivežti iš Lietuvos 
studentų studentų tradicijų.

Tikimės šiuo pasisakymu iš
sklaidyti nuomonę, kurią galėjo 
kartais susidaryti visuomenė 
perskaičius klaidinantį auto
riaus straipsnį. Mūsų visuo- 
menę kviečiame ne lengvabūdiš
kai užsipulti studentiją, bet 
kreipti į ją tinkamą dėmesį ir 
paremti.

Lietuvių Studentų Sąjungos 
Chicagos Skyr. Valdyba

čius. Atsilankė gražus būrelis 
susipratusių lietuvių. Laikas 
prabėgo linksmoje nuotaikoje. 
Ona ir Juozas Jasauškai palin
kėjo Balfo 141 skyriui gražaus 
ir vieningo bendradarbiavimo 
šalpos darbe.

V. Petraitienė, J. P. Leasai, 
A. Aušrienė ir O. J. Jasauskai 
paaukojo dovanėles, kurios bu
vo išleistos laimėjimui. L. A. 
Jankūnais, negalėdami dalyvau
ti, įteikė savo $5 auką.

Tos dienos proga vargstan
čiuosius sušelpti suaukota $50.- 
15. Nuoširdžiai dėkojame Ja- 
sauskams už jų gražij pasiro
dymą ir didelę paramą Balfui. 
Dėkojame visiems aukotojams 
ir Balfo rėmėjams.

Balfo 141 Skyr. Valdyba

IŠ ARTI IR TOLI

maistais. Vajui paskirtas lap
kričio mėnuo ir visi postų ve
dėjai kviečiami rūpestingai at
likti savo pareigas.

— G. Musteikytė paskirta 
Chicagos Aušros Vartų skaučių 
tunto korespondente “Skauty- 
bės Keliui” ir kitai skautiška jai 
spaudai.

PWf7 INSKAS
BLAUPUNKT

Labai imtohulintns trumpų bangų nustatymas; gerai girdėti Europa
J. G. TELEVISI'ON COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
Atvyklt pasižiūrėti spalvotos TV

Hollywood, Fla.

TRUMPAI 
Balfo seimo leidiniu suin-

— Kun. Vytautas Pikturna,
New Yorko—New Jersey Balfo 
vajaus pirmininkas, maloniai 
prašo visų aukotojų nelaukti 
vajaus, paskutinės dienos, ta
čiau savo aukas atsiųsti kiek 
galima greičiau. Visi New Yor
ko—New Jersey lietuviai pra
šomi atsiminti, kad dabar 
Balfo šalpos darbas skiriamas 
ir tiems mūsų broliams, kurie

ruošė vaišes, pakviesdami Balfo' vargsta ištremti į Rusiją ir ne-

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

8AV1NLKK0

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienu blokas nuo kapinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste 1

Telef. — CEdarcrest 3-6335
šeimyniškas pobūvis Balfo 

naudai
Spalio 14 d. Ona ir Juozas

Jasauskai savo gražiame vieš- 
teresuotieji dar gali kreiptis pas’ butyjej 1724 B,.canan str su
K. Ambroziejų, 3860 35th Str.,
arba telef. TA 6-2472.

— Ona Šimonienė po sunkios 
operacijos gydoma Providence 
ligoninėje. Ji yra žinomo veikė
jo Mato Šimonio žmona.

— Apie 700 vengrų š. m. spa
lio 27 d. demonstravo Detroite.
Į demonstrantus kalbėjo miesto 
meras Cobo, kuris kandidatuoja 
į Michigano gubernatoriaus vie
tą.

*" — Ema OkaitS šiomis dieno
mis iš Australijos atvyko į Det- 

| roitą aplankyti savo dėdę ir te
ptą. Ji yra lankiusi Palestiną,
Indiją, Italiją ir Hong Kongą.

St. G-kas

Liet. Stud. Sąjungos

Chicagos skyriaus

v-bos pareiškimas
Randame būtiną reikalą rea

guoti į š. m. spalio 1 d. “Drau
go” dienraštyje tilpusi}, “Tėvai” 
pasirašytą straipsnį “Studentiš
kos išvykos savaitgalyje”, ku
riame buvo visa eilė klaidingų 
užmetimų studentijai.

1. Išvyka, įvykusi š. m. bir
želio 2$ — 24 dienomis į Lake 
Geneva, buvo organizuota ne vie 
nos studentų grupės, bet Lietu
vių Studentų Sąjungos Chica
gos skyriaus, kuriam priklauso 
visi studijuoją lietuviai — ateiti- 

’ ninkai, santariečiai, akademikai 
skautai ir kiti.

2. Visi Lietuvių Studentų Są-1 
jungos parengimai, ar jie būtų , 
susirinkimai, ar išvykos, yra vie 1

' ši ir skirti visiems studentams j 
bei jų veikla besidomintiems as
menims. Tad į šią išvyką galėjo 
vykti visi ir joje, šalia didesnio 
būrio studentų, dalyvavo ir gra- 
fturi skaičius filisterių, kurių, 
anot autoriaus, nebuvo.

3. Išvykos aprašymas,* kurį. 
iškreipdamas mintis ir sakinius, 
pasinaudojo ąutorius, buvo hu
moristinis. Kaip žinome, felje
tonai bei kiti humoro rašiniai 
nėra rašomi remiantis faktais, 
bet parodo tik humoristo vaiz
duotę, kuyi labai retai atitinka 
tikrenybę. Todėl daryti išvadas 
Tš tokių straipsnių yra daugiau 
negu netikslu.

4. Užsipuolimo autorius daro 
tokias išvadas apie studentų el
gesį ir apsirengimą išvykoje, ku 
rias net ir naudojantis minėtuo
ju humoristiniu straipsniu, ne
galima daryti. Pavyzdžiui iš 
nmdymosi kostiumo padaro
mas “Jievori kostiume”, ir rašo
ma apie “parodas su pusnuo
gėm kolegėm”. Tikrai yra ste-

Cleveland, Ohio
CLEVELANDE

Parduodamas vienos šeimos 
namas tarp St. Clair ir Supe- 
rior Avė. Šv. Kazimiero para
pijos rajone — 1248 E. 87 St. 
8 kambariai. Dar vienas kam
barys 3 augšte. Garažas 2 ma
šinoms. Gazo centrinis apšil
dymas su radijatoriais. Rūsys 
po visu namu, naujas moder
niškas, didelis karšto vandens1 
boileris. Kietos grindys. Vasa
rą vėsu ir patogu, nes miega
mieji atvėsinami jrengtu šaldy
tuvu (air conditibn);

Šviesūs ir saulėti kambariai, 
nes namas yra tarp 2 įvažiavi
mų. Patogus šeimai su vaikais, 
nes kiemas su darželiu, aptver
tas metaline vielos tvora. Ap
žiūrėti galima kasdien nuo 9 Va 
iki 11 y2 ir nuo 5 vai. iki 7 vai. 
vakaro.

“TĖVYNĖS GARSŲ”
Valandėlė transliuojama per WDOR 
stotį, banga 1260, kiekvieną penk
tadienį 7 vai. vakare.

Klubo pirm. J. STEMPUŽIS
1203 E. 74TH STREET 

CIeveland 3, Ohio. tel. EX 1-2296

A A
MARCELĖ TAMANAUSKAS 

(černauskaitė)
Gyv. 3212 S. Lituaniea Avė. 

Tel. YArds 7-2056
Mirė spalio 30 d., 1956 m., 

12:50 vai. ryto Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 40 m.
Pasiliko dideliame. nuliūdi

me duktė Lillian, žentas Ed- 
ward, sūnus Albert, marti 
FlOrence, krikšto duktė ltosc 
Weszley, 4 švogeriai: Kazimie
ras, jo žmona Elzbieta, Juoza
pas, Antanas, jo žmona Anta
nina, Povilas, jo žmona Ona, 
ir jų šeimos, švogerka Petro
nėlė Žukienė su šeima, kiti
giminėiv <hįųugni ir guijstami.

Narė: Tretininkų. Apašta
lystės Maldos. Amžinojo ir 
Gyvojo Rožančiaus, šv. Kazi
miero Vienuolyno Rėmėjų 
Draug., šv. Pranciškaus Vie
nuolyno Kįmėjų Draug., T. T. 
Marijonų Rėmėjų Draug. ir 
T. T. Pranciškonų Rėmėjų 
Draūg.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Li- 
tuanica Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
lapkr. 3 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa- 

,maldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvšse.

Nuliūdę: Duktė, sūnus, žen
tas, nuirti.

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Te|, YArds 7- 
3401. '

LlOD&SIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

M45 Sa. Westw* Ava. Air CoadMoned kaply* 
7-3600 — 7-8601 AatamobUsm *M» 
karto vyreoa kltoae attoato «*ly**i

koplySi* ar4Sto« Jū»ų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6312 S0. WE3TERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2109

JOHN F. E4IDE1K1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenua

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330 34 South California Avenue

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

GUŽAUSKŲ
BEVERLV IIILL8 GMJNYCIA 
Geriausio* gėl*« dėl vestuvių, banke 
ų, laidotuvių Ir kitų paouožlmų.

S44S WEHT (ŪBI) ŠTKEFtT 
fel. PRoepect &-0888 kr I’K 8-0*84

ADOMAS KURZA
Gyveno 2022 S. Union Avė.

Mirė spalio 30 d., 1956, 5:30 vai. ryto, sulaukęs 73 m. 
amž. Gimė Lietuvoje. Kilo iš Telšių apskr., Gienopolių para
pijos, Bripjonių kaimo. Amerikoje išgyveno 46 m.

Pasiliko dideliame, nuliūdime 3 dukterys: Ztelle Moranų 
šeima, Josephine Besesll, žentas Jcseph, Eva Oposnow, žen 
tas Joseph; sūnus Adam, marti Josephine; ir jų šeimos. 
7 anūkai, 3 proanūkai; giminaitė Elzbieta Žemeekis su šei
ma, 'kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Chicagos Lietuvių Draugijai; buvo amžinas 
Šv. Kazimisfo Akademijos Rėmėjų Druugijos narys.

Kūnas pašarvotas Petro Gurskio koplyčioje, 659 W. 
18th Street.

Laidotuvės įvyks lapkr. 3 d., iš kopivčics 8:30 vai. ryto 
bus atlydėta- j Dievo Apvaizdos parapijas bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuliūdę: Dukterys, sūnus, žentai, marti, anūkai ir pro- 
an tikai.

Laidotuvių direktorius Petras Gurskis. Tel. SEcley 3-5711

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAJDOTUVIU DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna- Mes turime koplyčia*

I rimą* dieną Ir nak- Maoae Chicagos Ir
11}. Reikale kati kita Roeelando dalyse ir

mn*- tuojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayette 8-8572

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET * TeL SEeley 8-5711t

~ ALFREDAS VANCE
177 W(X)1>SIDE Bd„ Kiveraide, OI. TeL OLymplc 2-524S

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

PADĖKA
Mūsų brangini motinai, žmonai ir nescūai a. u. Teklei Birie- 

tiiitei-Jocicnci mirus, gilutis skausmo metu nareiškusiems mums 
tižiiojautiĮ, linkėjusiems už velionę šv. Mišias nuoširdžiai dėkojame: 
Prelatui ,\l. Krupavičiui, Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjungos 
( eritio Komitetui ir P. \ ttiuniiskui. kun. J. MaiulaiČiui, V. Matikiū- 
nui, P. M. (iusparoniums, Dr. B. Matulionio šeimai, Ilr. J. Sadausko 
šeiniui, Pint. A. Salio šeimai, E. Daugirdams, ,T. Valaičių šeiniai, 
Juozui Butėnui, M. Grušnienei, O. Balzerytei, V. K. Kundrotams, 
II. Kurmanskienei, B. Urbanavičiaus šeimai, A. J. Vitkums, O. Roz- 
niekienei, J. I, Skersiams, E. Vengrienei, O. V. Karosams, P. J. Mntu- 
lioninms, Z. Jakulio šeimai, Dr. J. Petroniu!, L. Bulgarausko šeimai,' 
V. M. TvIhiiih, J. Skujienei.

Nuliūdę: VYRAS, SŪNŪS IR SESERS VAIČIŲ ŠEIMA.

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

JURGIS F. RUOMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-11391

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 5Cth AVĖ., CICERO, Dl. TeL OLympie 2-10081

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-07811

STEPONAS 0. LACKAWICZ
2424 W. STREET WRp«Hs 7-1X18)
S81< 7?; :8rd rLACE Vlrgtals 7-W*7i
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X Tautinių šokių šventei 
ruošti komitetas pakartotinai 
ragina visas veikiančias lietu
vių tautinių šokių grupes gali
mai greičiau registruotis dėl 

i dalyvavimo pirmoj Amerikos 
i ir Kanados lietuvių tautinių šo- 
į kių šventėje, kuri rengiama 
Chicagoje 1957 m. birželio

X Isabel Shuttlewortli iš mėn. Registruotis šiuo adresu: 
Phoenix, Arizona, paaukojo jonas JasaitiS) 4430 S. Camp- 
Tėvų Marijonų naujai staty-lbeU ave., Chicago, Illinois.

$500, įtaisydama vieną1 Komitetas aplinkraščiu krei- 
ir tuom

M

j

-k-

bai
kambarį vienuolyne, irtuom;pėsi į visas lietuvių tautinių 
pačiu kartu įamžinant savoj šokių grupes, ragindamas 
mirusios motinos vardą a. a. šventėje dalyvauti. Komitetas
Valerijos Vaišvilienės 
Marijonai nuoširdžiai 
geradarei už auką.

Tėvai 1 paragino visas Amerikos ir 
dėkoja Kanados Lietuvių Bendruome- 

j nės apylinkes, kad jos savo
X Kostas Januška, vienas iš darbu ir talka prisidėtų prie 

pagrindinių Balfo 5 skyr. Mar-j registracijos pravedimo ir lie- 
quette Parke veikėjų, Balfo tuvių tautinių šokių šventės 
Chicagos apskr. valdybos pa- garsinimo^
rengimų reikalams, kviečiamas x Jonas švedas ir Kazys 
sutiko įeiti *į Balfo rengiamo Deveikis, ALB Chicagos apy- 
fcanketo komisiją, nežiūrėda-l gardos valdybos nariai, ir J. 
mas į tai, kad jis dirba 6 die- Vaičiūnas buvo nuvykę spalio 
nas darbovietėje po 11 valandų. į mėn. 27 d. į Aurorą ir Sant 

Charles ir kalbėjosi su visa

Vi

4

■ X .
t ii#**

y

A

X Marija ir Vladas Melkai,
žymūs eile ten3248 S. Green st., 

Bridgeporto veikėjai ir stam
būs gerų darbų rėmėjai, taps 
amžinais nariais per Labdarių 
seimą, kuris įvyks lapkričio 
11 d. senelių prieglaudoj, 2 v. 
p. p. Melkus, kaip gražų pa
vyzdį, reikėtų pasekti ir ki
tiems, nes ši senelių įstaiga la
bai svarbi.s

X Am. Liet. Inž. ir Arch.
S-gos Chicagos skyrius š. m. 
lapkričio 11 d. Hollyvvood di
džiojoje salėje, po skyriaus 
metinio susirinkimo, rengia 
vakarienę pagerbti sukaktuvi
ninkus profesorius: prof. Vacį. 
Biržišką, prof. S. Kolupailą ir 
prof. S. Dirmantą.

X Chem< inž. J. Ruokis Chi
cagoje įsteigė pramoninę che
mijos įmonę — Rokai Chemical 
Co. Įmonės įrengimai jau bai
giami. Be to, inž. Ruokis Chi
cagoje suorganizavo chemijos 
laborantų kursus, išleisdamas 
dvi kursantų laidas.

X Adela ir Vilimas Stankai 
nusipirko keturių butų namus 
2516-20 W. 68 str. Natalija ir 
Stasys Rauckinai nusipirko 2 
butų namus 2609 W. 43 Str. 
A. ir J. Kairiai nusipirko na
mus vieno buto 4235 S. Fair- 
field Avė. Visi trys pirkėjai 
namus nusipirko tą pačią die
ną Šimaičių Realty kontoroje.

X Violeta Karosaitė, baleto 
šokėja, yra pakviesta išpildyti 
programos dalį Saaro Krašto 
Chicagos Vokiečių Susivieniji
mo rengiamame metiniame 
pobūvyje, kuris įvyks š. m. 
lapkričio 3 d. Germania Club, 
108 Germania Place.
' X Aldona Miškinis, De Paul 

universiteto lietuvių klubo sek
retorė, parodo didelio darbš
tumo ir sumanumo reklamuo
dama lapkričio 16 d. rengia
mą D Paul universiteto lietu
vių klubo pasilinksfninimą. Ji 
jau užmezgė ryšį su kitom De 
Paul un. organizacijom ir net

gyvenahčių lietuvių 
apylinkės organizavimo ir veik
los reikalais. Pasikalbėjimai 
vyko lietuviškų reikalų supra
timo dvasioje ir jo išdavoje 
sutarta įsteigti Auroroje apy
linkę ir tam reikalui sudaryta 
laikinoji apylinkės valdyba iš 
B. Jablonskio; J. Vizgirdo ir 
R. Norvaišos. Šios valdybos 
uždavinys yra galimai greičiau 
sudaryti apylinkės narių sąra
šą ir sukviesti visuotiną narių 
susirinkimą nuolatinei apylin
kės valdybai ir kontrolės ko
misijai išrinkti. Apylinkei pri
klauso Auroros, Batavijos, 
Sant Charles ir kitose artimo
se vietovėse gyveną lietuviai.

X Nauja radijo-televizijos 
parduotuvė, 2646 W. 71 str., 
išlaikoma Balio ir Josephinos 
Brazdžioniu, yra pasivadinusi 
Balys Radio and Television Co.

' -su
s

ęs**'
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Iš kairės į dešinę matyti: kun. Eduardas Abramavičius, Nekalto Prasidėjimo parapijos vikaras ir buvęs Visų šventųjų parap.; J.E. 
kard. S. Stritch, Chicagos ark.; kun. J. Šaulinskas, Visų švent- par. kleb.; kun. A. Stanevičius, parap. vikaras; kun. B. Grinius.

Paminėtas auksinis jubilėjus Roselande
Nuošialiame bet gražiame liustruota Ir moksliškai parašy-

Chicagos kampe jau 50 metų 
gyvuoja kukli Visų Šventųjų pa 
rapija. Užpraėjusį sekmadienį, 
spalio 21 d., šioji parapija baž
nyčioje paminėjo auksinį para
pijos jubilėjų, kai Jo Em. kard. 
Samuel A. Stritch, Chicagos ar
kivyskupas, buvo atvykęs į pa
rapijos bažnyčią dalyvauti pa
maldose.Z

Praėjusį sekmadienį, spalio 28 
d., buvo iškilmingas jubilėjinis 
banketas parapijos salėje.

Bankete dalyvavo visa eilė

ta. Toks parapijos istorijos iš
leidimas yra retas dalykas ir 
turėtų daug pasitarnauti Ameri

Smegenų Tyrimo 
institutas

Grupė, Chicagos mokslinin
kų, kurių tarpe pirmaujančiu 
nąinimas prof. F. A. Gibbs, vi
sose JAV-se kelia balsą, kad

kos lietuvių istorijos rašyto- į būtų sustiprintas žmogaus 
jams. Knygą išleido klebonas 
kun. Juozas Šaulinskas savo as- 
mininėmis lėšomis.

Programą atliko trys grupės: 
parapijos vaikučiai, trumpai pa
vaizdavę parapijos istoriją mon
tažais ir dainomis bei giesmė
mis; Chicagos Moksleivių Tau
tinio Ansamblio kanklininkai, ku

valdžios ir profesijų bei dvasiš- r?ems vadovavo A. Kirvaitytė, o
kijos atstovų.

Prie garbės stalo sėdėjo Tė
vų Jėzuitų provincijolas kun. B. 
Krištanavičius, kunigai jėzuitai 
Pečkys, Kidykas ir Raibužis, 
Tėvų Marijonų spaudos vedėjas

Turi naujausių modelių apara-Į kun. Petras Cinikas, MIC, al
tų, vokiškus radijo aparatus— dermanas Dubois su žmona, de- 
HI-FI, fonografai, plokštelės,
dovanų visiems, visokiam am
žiui, nemokamai tikrina lem
pas ir perkant naujas televizi
jas duodamas kalakutas priedo 
iki Padėkos dienos. Visi lietu
viški žurnalai ir laikraščiai čia 
galima užsisakyti. Balys pa
tarnauja visad greitai pašau
kus telefonu PR 8-5374.

iš jų deklamavo ir solo daina
vo -O. Valaitytė ir R. Stravins- 
kaitė; ir dainavo parapijos cho- 
ars, vadovaujamas R. Sabonio.

Prie stalų patarnavo Katali
kių Moterų Klubo narės ir pa
rapijos sodalietės; šeimininkavo 
Idealių Moterų Klubo narės; ad
ministracinius dalykus atliko 
Phyllis Fandell ir A. Gricius. Ju- 
bilėjines knygas ,plantino K. 
Bružas. Prie kitų banketo dar
bų dirbo J. Jagminas ir K. Bru
žas.

Banketo metu paaiškėjo, kad 
parapija yra labai gerame sto
vyje ■ manoma greitai pradėti 
naujos bažnyčios statybą.

Užpuolė moksleivę
Du vyrai, važiuodami ties 

sankryža gatvių Higgins ir 
Long grasindami privertė lipti 
į jų automobilį 18 m. amžiaus 
Tafto Augšt. mokyklos moks
leivę ir nuvažiavę už O’Hare 
aerodromo ją užpuolė. Paskiau 
grįžę į Chicagą ją išmetė. Po. 
licija stropiai jieško kaltinin
kų.

X D. Alkimavičiūtės su Jo
nu Vaikučiu jungtuvės įvyks 
lapkričio 3 d. 11 vai. rytą šv. 
mišių metu Gimimo Panelės 
Švč. parapijos bažnyčioje. Ves
tuvių puota bus Amerikos le
giono svetainėje, 1406 }V. 64 
st. Abu jaunuoliai yra gerų tė
vų katalikiškai išauklėti. Jau
nosios motina Alkimavičienė 
yra Marąuette Parko veikėja, 
o jaunojo tėvai Vaikučiai yra 
žinomi veikėjai Brighton Par
ke. Jaunojo sesutė Dalė Mur- 
ray yra Moterų Dirvos redak
torė.

X Brighton Parko parapi
jos lituanistinėje mokykloje 
išrinktas naujas tėvų komite-

mokratų kandidatas į Sanitary 
District valdybą Aleksas Kums 
ki3 su žmona, Chicagos miesto 
iždininkas Morris B. Sachs su 
žmona, Chicagos miesto asseso- 
rius S. Beck, Lietuvos kons. dr.
P. Daužvardis, parapijos klebo
nas ir kunigai Juozas Šaulins
kas, R Saudis, A. Stanevičius,
V. Tikuišis ir vakaro vedėjas 
Stąsys Kancevičius.

Jubilėjaus komiteto pirm. St.
Kernagis pradėjo iškilmingą 
banketą, o kun. P. Cinikas, MIC, 
sukalbėjo maldą. Kalbas pasakė 
kun. B. Krištanavičius, S J, pa
rapijos komiteto narys nuo 1929 
m. K. Rubinas, žymus parapi
jos biznjerius Frank Pavilon,
Morris B. Sachs, Lietuvos kons.
Chicagoje dr. P. Daužvardis ir 
pats parapijos klebonas kun. J.
Šaulinskas. Prieš baigiant kal
bas klebonas kun. J. šaulinskas 
įteikė kons. dr. P. Daužvardžiui 
jubilėjinę parapijos istoriją, ku
ri yra parašyta Povilo Abelkio. įr 45.09% už Stevensoną. Tarp 
Klebonas prašė konsulą, kad tą kandidatų į senatą Dirksenas 
knygą padėtų archivan pargabe- pirmauja prieš Stengelį. Toliau

CHICAGOJE
Eisenhov/eris Chicagoj 

pirmauja
Dienraštis Sun-Times kas

dien skelbia savo vadinamų 
“šiaudinių” balsavimų rezulta
tus, kurie parodo dabartines 
nuotaikas ir nusistatymus Chi
cagoje. Pagal to dienraščio su
rinktus duomenis 54.91% rin
kikų pasisako už Eisenhowerį

smegenų tyrimas. Jie nebenori 
tenkintis tyrimais tik smege
nų reiškinių, bet sako, kad rei
kia pagrindiniai ištirti pačius 
žmogaus smegenis, turinčias 
apie 3 milionus ląstelių. Kada 
bus nustatyta, kurios smegenų 
dalys kontroliuoja kokius reiš
kinius, kaip į jas veikia įvai
rūs vaistai ir chemikalai, ga
lės būti sėkmingiau gydomos 
tokios ligos, kaip epilepsija, 
vaikų paralyžius, sklerozė, 
migrena ir kitos. Geresniam 
smegenų tyrimui Chicagoje no
rima įkurti atitinkamą institu
tą.

Suvažinėjo traukinys
Greitasis traukinys, iš Mil- 

waukės važiavęs į Chicagą . 88 
mylių greičiu suvažinėjo Park 
Ridge priemiesčio gyventoją, 
verslininką Rembert A. Mar- 
quart, 52 m. amžiaus. Mano
ma, kad jisai važiavo paskuti
nis automobilių eilėje, ir artė
jant traukiniui, prieky auto
mobiliams susispyrus buvo jo 
mašina atkirsta barjerų ant 
bėgių. Čia ir užlėkė traukinys.

Užsimušė lėktuve
Po šešių dienų jieškojimo 

buvo rastas Chicagos versli
ninkas John W. Bourke, užsi
mušęs lėktuve ties Richmond, 
Ind. Jo lėktuvo galabai kabojo 
apylinkės medžiuose. Atrado 
kaimynystės ūkininkas. Bourke 
buvo savininkas didelės elek
troninių reikmeffų gamybos 
firmos.

Saugos balsuotojų vaikus
Riverside-Brookfield Augšt. 

mokyklos auklėtiniai pasižadė
jo saugoti vaikus tų balsuoto
jų, kurie juos pasikvies, kai 
tiems reikės eiti prie balsavimo 
urnų. Moksleivius galima pasi
kviesti balsavimo dieną telefo
nu: HUnters 5-5767 ir Rlver- 
side 7-2200. Jie aptarnaus prie
miesčius : Brookfield, River- 
side, La Grange Park ir North 
Riverside.

Mokinys apkūlė mokytoją
Berniukų teismas Chicagoje 

rado kaltu Viktorą Fiumeto, 
17 m. amžiaus Lane Technikos 
mokyklos auklėtinį, kad jisai 
buvo užpuolęs ir mušė fizinio 
auklėjimo instruktorių Ray 
McDade, 40 m. amžiaus, kai šis 
norėjo padaryti tvarką žaidi
mų aikštėje. Jaunuolis atiduo
tas metams policijos priežiū
rom

Siūlo dide’ą garažą
Šiaurės Michigan Gatvės są

junga, išstudijavusi reikalą, 
siūlo Lake Shore drv. kelyje 
ties Oak gatve pastatyti di- 
žiulį požeminį garažą, kuriame 
tilptų 560 mašinų ir kuris kai
nuotų apie $2,413,000.

Sukels pusę miliono
Net 66 vadovaujantieji vers

lininkai yra susibūrę į organi
zaciją, kuri teikia finansinę 
pagalbą Lojolos universitetui. 
Jie mėnesio lrįkotarpyje pasi
žadėjo sukelti pusę miliono 
dolerių.

Pagyre 200 mokyklų

KAS KĄ IR KUR
— Dainuos Algirdas Brazis, šį

vakarą Budriko radijo programoje iš 
stoties WHFC, 1450 k ii. nuo 6 iki 
7 vai. girdėsite gražių lietuviškų 
dainų, kurias sudainuos žinomas so
listas Algirdas Brazis. Jani akom
panuos Budriko valandos nulijo or- 
ketras. Bus pranešta apie mįslių 
konkursą ir laimėtas dovanas. Pasi
klausykite. Šias programas leidžia 
savo lėšomis Juozo namų rakandų, 
televizijos ir ąuksinių daiktų krau
tuvė Chicagoje, 3241 South Ilalsted 
St. Pranešėjas.

— Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungos, Chicagos skyriaus narių su
sirinkimas - kavutė bus šį šeštadie
nį, t. y. lapkričio 3 dieną, 7 vai. va
karo, ponų Noreikų bute, 5820 So. 
Campbell, tel. PR 8-2266.

Svarbiausiu susirinkimo darbo
tvarkės punktu bus: išrinkti bent 6 
kandidatus j mūsų Sąjungos garbės 
teismą ; iš šių kandidatų tarpo visų 
skyrių Sąjungos nariai išrinks gar
bės teismą.

Kavutei paįvairinti bus filmuoja
mas susirinkimas bei rodomi spal
voti filmai. Bus svarstomi ir kiti 
svarbūs Sąjungos reikalai, todėl 
prašome visus narius būtinai daly
vauti šiame susirinkime ir atsivesti 
kitus, kurie neretų būti šios Sąjun
gos nariais. Skyriaus Valdyba

— Chicagos inžinierių dėmesiui. Š.
m. lapkričio 11 1., sekmadienį, 3 v. 
p. p. HollywooJ sv. didžioje salėje 
šaukiamak ALIAS Chicagos sky
riaus metinis narių susirinkimas. Be 
eilinių reikalų bus pranešimas iš 
ALIAS suvažiavimo, naujosios val
dybos rinkimas, ir kt. Po susirinki
mo rengiama vakarienė prof. Vacį. 
Biržiškai, prof. S. Kolupailai ir 
prof. S. Dinnantui pagerbti, minint 
jų garbingas amžiaus ir mokslinio 
darbo sukaktis. Kviečiami nariai 
skaitlingai dalyvauti.

ALIAS Chicagos sk. valdyba
— Balfo rengiamo banketo komi

sijos plenumo pagrindinis posėdis 
įvyks šį penktadienį, lapkričio 2 d. 
8:15 vai. Hollywood svetainėje. Ko
misijų ir 11 skyrių atstovai padarys 
pranešimus ir pateiks sąrašus gerb
tinų asmenų.

Skelbkitės “Drauge"

kitais universitetais. Aldona tas, kurie pareigomis pasiskirs
tė sekančiai: pirm. dr. VI. Ši
maitis, vicepirm. M. Šimkus, 
kasininku dail. V. Vijeikis, 
švietimo — akt. A. Brinką ir 
sekretore Medauskienė. Mokyk
los tėvų susirinkime išreikš
tas pageidavimas, kad Kalėdų 
eglutė būtų ruošiama tik- prie 
parapijos mokyklos, nes į bend-

yra Amerikoj gimusi lietuvai
tė.

I
X National Soccer Nevvs 

savo naujausiame numeryje 
aprašo Chicagos lietuvių fut
bolininkų pergalę vietos fut
bolo pirmenybėse. Čia taip pat 
pažymimas ir Detroito lietuvių 
futbolo komandos pirmavimas 
tenykštėje futbolo lygoje. No
rintieji šį laikraštį užsisakyti 
turi rašyti šiuo adresu: Na
tional Soccer News, P. O. Box 
1858,, Chicago 90, III., pasiun- 
čiant 1 dol. metinės prenume
ratos mokesčio.

PAJIEftKOMA VIRĖJA
REIKALINGA moteris virėja su 
sau pagelbininke didesnei grupei 
žmonų. Geras atlyginimas ir už
laikymas. Kreiptis — “Drangas”, 
Adv. 7214 2334 8o. Oakley
Ava Chicago 8, Illinois.

. mmui į laisvą Lietuvą. Čia rei
kia paminėti, kad knyga yra tik 
rai meniškai išleista, gausiai i-

rą eglutę sunku vaikams su
važiuoti.

X Technikos žodžio naujas 
numeris (šiais metais penkta
sis) jau duotas spaudai ir ne
trukus išeis. Rašo V. Vintar- 
tas apie įvykusį ALIAS suva
žiavimą, prof. Step. Kolupaila 
apie Kauno Jūrą, G. J. Lazaus
kas mašinų terminologijos 
klausimais. šiame numeryje 
yra ir Liet. Jūrininkų skyrius 
Laivininkystė ir žvejyba, ku
riame dr. P. Mažeika rašo apie 
pramoninius žvejybos laivu?.

. X Inž. Tamošiūnas, Briglj- 
ton Parko L. B. valdybos pir
mininkas, praeitą sekmadienį 
sukvietė apylinkės valdybos 
posėdį, kuriame buvo aptarta 
įvairūs apylinkės reikalai.

X A. a. Inž. St Radzevičiui 
mirus, vietoj vainiko, Liet. Inž. 
ir Arch. s-gos Chicagos valdy
ba paskyrė $30 Vasario 16 gim
nazijai paremti.

X. Broniui Vaškeliui ir Jus
tai Andrašiūnienei yra laiškas 
nuo Vandos Repšytės, Antanui 
Pauliukaičiui yra laiškas iš 
Kauno. Atsiimti Drauge.

X Nelės Mazalaitės romane 
Pjūtės metas, kuris šiuo .metu 
eina Draugo atkarpoj, spalio 
29, 30 ir 31 d. tekste yra su
maišymų. Autorę ir skaityto
jus erdakcija atsiprašo. Toli
mesni tęsiniai eina tvarkingai.

—■ Aurftinui, ' kandidatuojan
čiam nuo demokratų į guber
natorius rodoma pirmenybė 
prieš Strattoną (nors šis gali 
gauti daugiau ūkininkų balsų). 
Valstybės prokuroro įstaigai 

< daugiau prielankumo randa
Adomowski
Gutknecht.

prieš • dabartinį

Helikopteriai skris 
pirmadienį

Numatytoji helikopterių tar
nyba tarp Midway ir O’Hare 
aerodromų Chicagoje pradeda
ma pirmadienį. Helikopteriai 
skris kas valandą: iš O’Hare 
išskris .mušant valandai, iš 
Midway — mušant pusvalan
džiui. Iš ryto helikopteriai pra
dės skristi 8 vai. 30 min. ir su
stos skridę 4 vai. po pietų. 
Taip bus pirmaisiais mėnesiais. 
Vėliau helikopterių tarnybą

Chicagoje net 200 mokyklų 
susilaukė pagyrimus už tai, 
kad moko auklėtinius laiky
tis saugumo taisyklių važinė-

Įkliuvo bėdon dėl dovanos jant dviračiais.
Albert Brown, 63 m. amžiaus 

čikagietis, nupirko mažąjį mo
tociklą savo 6 metų vaikučiui.
Šis net du kartu su savo moto- 
ciklėliu užvažiavo ant policinin
kų, gavo šešetą tikėtų, prieši- 
nbsi policijos areštui. Dėl to 
teismas Albertą Brown pakal
tino prisidedant prie .nepilna
mečių nusikaltimų.

TĖVAS PIJUS
istorijoje yra pirmasis kunigas 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
yra įdėti 32 paveik&r&i. Kaina 
$2.00.

Galima gauti “DRAUGO“ 
Administracijoje 

2884 So. Oakley Avenoe 

CHICAGO 8, ILLINOIS

ALGIRDAS LANDSBERGIS

KELIONĖ'
V. Adamkevliiaus apianka

Utoakymue ra plnlgale elųeklte:
880 psL, kaina $24» 

DRAUGAS, 2U4 B. Oakley Ave,
Gbloego S, 111.

flto« nuoetabloa Ir oepapraatoa įny 
goa peraonaius Iltalp Įvertina ra 
iytojas Gliaudą: “...Welaaa — pa 
Hleklntaa niekintojas, bet turja 
■avyje Fra Angellco angelų varau 
gama, Tatjana—nesuprantanti ale 
loe sųvokoe, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Jallua-. paeltlges 
Skaistumo Ir nesuvoktus Jo semto
drųeus be drųaoa, seraprantas pa 
vojaus beprutVJlmo prooees”.

Širdies ataka medžiojant
Frank R. Rosner, 39 m. am

žiaus, Sanitarinio distrikto 
tarnautojas Chicagoje mirė dėl 
širdies atakos bemedžiodamas 
fazanus tįes Winner, S. D. Li
ko našlė jo žmona ir duktė.

Peregzaminavo 13,775 
pacientų

Montino ir Elgin ligoninėse 
peregzaminuota 13,775 pacien
tai jieškant anksčiau neatpa
žintų fizinių trūkumų ir nesvei-

numatoma išplėsti. Skridimas katu, galinčių būti pacientų 
iš aerodromo j aerodromą užsi-' psichinių ligų priežastimis, 
tęs 12 minučių. Į vieną pusę Daugelyje atvejų tai gerai pa- 
kainuos $5, į abi puses — $10. dėjo gydymą.
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KNYGA,
Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.
.. PREMLTUOTA8I8 DRAUGO .. 

ROMANAS

Didelė Lietuviškos buities knyga, 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jory 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

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

Užsakymus ir pinigus siųskite 
DRAUGAS 

SSS4 So. Oakley Ave.,
__ ______________________ Chicago 8, n.
........................................................................................................................................ i

į


