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BRITANIJA IR PRANCŪZIJA IŠLIPA EGIPTAN?
Amerikos lietuvių balsas

CHICAGO, III., lapkr. 2. — Amerikos Lietuvių Taryba 
pasiuntė telegramas JAV prezidentui Eisenhoweriui ir JAV 
ambasadoriui Jungtinėse Tautose H. C. Lodge. Čia patie
kiame tų telegramų originalų tekstą:

Lithuanian American Council speaklng for hundreds of 
thousands of American citizens of Lithuanian descent want 
to express its approval of the action in the Security Council 
of United Nations in support of the people of Hungary who 
rose in fury against their communist oppressors. Their 
heroic effort and the sacrifice of their lives and blood to- 
gether with the successful defiance of Poland against the 
domination of Moscow has already forced the Soviet Russian 
tyranny to openly admit its Ąeceit and to promise to evacu- 
ate its armies f rom some other satellite countries.

This great victory for the cause of frpedom calls for 
renewed effort on the part of U.S.A. and other democratic 
powers to exert pressure upon Soviet Russia by all available 
means short of war to compel her to retreat behind her 
natūrai boundaries, thus giving all the captive nations in- 
cluding the three Baltic statės — Lithuania, Latvia and 
Estonia — the opportunity to regain their liberty and the 
sovereign rights of which they have been illegally deprived.

Now is the time to act and to ūse the power of this great 
democracy for freedom and humanity.

Telegramą pasirašė
Alto Vykdomasis Komitetas

Pasitarimai Baltuose Rūmuose. Valstybės sekretorius John Foster Dulles (kairėje), prezidentas Eisenlio- 
weris, prezidento patarėjas pen. \Vilton B. Persons ir Gynybos sekretorius Charles E. \Vilson tarėsi Vi
durio Rytų krizės klausiniais. • (INS)

Arabai naikina JAV aviacijos 
benzino atsargas Libijoje

PARYŽIUS, lapkr. 2. — Prancūzijos Gynybos ministerija 
šiandien pareiškė, kad Egiptas esąs aptvarkytas. Oro jėgos ir lai
vynas Egipte atliko savo uždavinį. Britanija ir Prancūzija jau pa
siruošė išlaipinti savo karius Egipte.

Britų Kipro radijas įspėjo ara
bus, kad „mūsų 
kraus tankus ir 
Egipto žemėje“.

Sandėliai tebedega

karo laivai iš- 
kitus ginklus

Kodėl Britanija ir Prancūzija
Įsikišo j Vidurio Rytų kovas

LONDONAS, lapkr. 2. — Kodėl Britanija ir Prancūzija įsi
kišo į Vidurio Rytų kovas. Kodėl Britanijos premjeras ėmėsi gy
vos karinės ir politinės akcijos?

Britai aiškina, kad jeigu jie 
nebūtų įsikišę į Izraelio ir .Egip
to konfliktą, tai Izraelis būtų bu
vęs užimtas ir nugalėtas. Antra,
Anglija turi žinių, kad Nasseris 
ruošė perversmus Irake ir/Jor
dane prieš šių kraštų karalius ir 
norėjo ten pastatyti sau palan
kią valdžią. Ir trečia, Britanija 
nori būtinai išlaisvinti Suezą, 
kad Egiptas jo nenaudotų kaip 
ekonominės priemonės spausti 
Vakarų Europai ir Anglijai.

Nauja baime apsiautė Vengriją 
ir supurtė sostinę Budapeštą
BUDAPEŠTAS, Vengrija, lapkr. 2. — Jungtinės Amerikos 

Valstybės penktadienį įsakė iš Budapešto išgabenti amerikiečių 
pasiuntinybės tarnautojų moteris ir vaikus.

Tos priemonės imtasi patyrūs 
apie naujų sovietinių trupių įžy- 
giavimą į Vengriją ir apie kard.
Mindszenty kreipimąsi į vaka
riečius, šaukiantis pagalbos šioje 
kritiškoje valandoje.

Amerikiečiai išvyksta
iš Egipto

ALEKSANDRIJA, Egiptas, 
lapkr. 2. — Apie 1,200 amerikie
čių vakar atvyko iš visų Egipto 
dalių ir susėdo į penkis Jungti
nių Amerikos Valstybių laivus 
Aleksandrijos uoste. Jie apleido 
Egiptą.

Nepainformavę JAV
Šio žygio Britanija ir Prancū

zija nutarė imtis slapta, nepain
formavę iš anksto Jungtinių 
Amerikos Valstybių dėl to, kad 
nenorėjo, jog Dulles savo delsi
mu jo vykdymą padarytų negali
mu, taip kaip jis delsdamas pa
žeidė 18 valstybių Suezo naudo
tojų konferencijos pajėgumą. 
Anglai turi vilties, kad arabų pa
saulis suskils ir nerems Nasse- 
rio. Jie taip pat turi vilties nu
versti Nasserį iš prezidentų ir su 
nauja Egipto vyriausybe susitar
ti.
Jungitnės Amerikos Valstybės 

yra prieš
Washingtone manoma, kad 

šis Britanijos žygis bus vakarie-| 
čių įtakos pabaiga Artimuose 
Rytuose. Čia vyrauja įsitikini
mas, kad tarptautiniame pasau
lyje britai ir prancūzai šiuo žy
giu nustoja daug prestižo. Wa- 
shingtono sluogsniai neslepia 
šiuo žygiu savo nepasitenkinimo. 
Jie net sako: „Mūsų noras dabar 
yra mobilizuoti pasaulio nuotai
ką prieš juos“.

Kiti britų laivai
išplaukė iš Maltos

VALETTA, Malta, lapkr. 2.— 
Maltos į Egiptą, Jūrininkų žmo
nos ir vaikai stovėjo pakrantėje 
ir su ašaromis palydėjo nutols
tančius laivus nuo pakrantės.

Britai saugo JAV
naftos fabrikas

WASHINGTONAS, lapkr. 2. 
— Britų kareiviai išlaipinti Bah- 
rein’e, Vidurio Rytuose, kad ap
saugotų amerikiečių naftos įren
gimus nuo įpykusių arabų dar
bininkų, pareiškė JAV valstybės 
departamentas.

Valstybės departamento pra
nešėjas pastebėjo, kad ten Ara
bijos turtingoje naftos saloje, 
Persijos įlankoj, yra 30 ameri
kiečių.

Šaukiasi Vakarų pagalbos
Kard. Mindszenty, katalikų 

primas Vengrijoje, iškalėjęs 8 
metus komunistų nelaisvėje ir iš
leistas šią savaitę, vakar pareiš
kė: „Visa Vengrija reikalauja, 
kad rusai apleistų kraštą, nes 
vengrai nori darbuotis sovo tau
tos gerovei“. Savo pirmoje po iš
leidimo spaudos konferencijoje 
kard. Mindszenty laikraštinin
kams perdavė pagalbos šauksmą 
vakariečiams, ypatingai didžio
sioms galybėms, prašydamas po
litiškai paremti ir padėti toje 
kritiškoje valandoje.

Nauji sovietų daliniai
Net kardinolui bekalbant at

ėjo pranešimai apie naujų sovie
tinių dalinių žygiavimą. Tos ži
nios nešė naują baimę per visą 
revoliucijos nusiaubtą Vengriją1 
ir supurtė sostinę Budapeštą.

JAV pasiuntinybė praneša, jog 
nusistatyta pasiuntinybės tar
nautojų žmonas ir vaikus išga
benti į Vakarus. Iš viso Buda
pešte yra apie 20 amerikiečių 
žmonų ir vaikų. Prancūzijos ir 
Britanijos pasiuntinybės taipgi 
pranešė, kad išgabens savo tar
nautojų žmonas ir vaikus.

Įsibrovėliai turi
išeiti iš Egipto

NEW YORKAS, lapkr. 2. Spe
ciali Jungtinių Tautų asamblėjos 
sesija šiandien pareikalavo tuo
jau sustabdyti karinę ugnį Egip
te. 76 tautų asamblėja priėmė 
rezoliuciją, pasiūlytą Valstybės 
sekretoriaus, ir taip pat parei
kalavo Izraelį ištraukti sąvo jė
gas iš Egipto/ o Britanijos ir 
Prancūzijos neišlaipinti savo ka
riuomenių Egipte.

Jungtinių Tautų 64 nariai (5 
prieš) balsavo už Valstybės sek
retoriaus Dulles rezoliuciją ku
ria reikalaujama sustabdyti ka
rinę ugnį Egipte. Sovietai atsi
stojo JAV pusėn. Britanija ir 
Prancūzija balsavo prieš rezo
liuciją. Prie jų prisidėjo Austra
lija, Izraelis ir Naujoji Zelandi
ja.

Šeši nariai susilaikė balsavimo 
metu.

Į trecius metus
PARYŽIUS, lapkr. 2. — Alži- 

rijos nacionalistai sukilėliai va
kar įžengė į trečius kovos metus 
prieš prancūzus.

Apie du milionus prancūzų gy
vena Šiaurės Afrikoje.

WASHINGTONAS, lapkr. 2. 
— diplomatiniai šaltiniai prane-

_______________ » * ša, kad arabų ektresmistai — sa-
q |» 1*1 • I botažinįnkai apniko naikinti
l Oi ĮTIKO S IT RarO JAV aviacijos benzino atsargas 

-*'Wheelus aerodrome, Libijoje. 
Sandėliai tebedega. Kitais šalti
niais, ir gyvybiniai Gatar žibalo 
vamzdžiai arabų išsprogdinti. 
Gatar yra prie Persų įlankos, ir 
tai yra svarbus britų žibalo šal
tinis. >

Pineau tariasi Londone
LONDONAS, lapkr. 2. — Pran 

cūzų užsienio reikalų ministeris 
Pineau iš Paryžiaus nuskrido į 
Londoną pasitarti dėl tolimesnės 
akcijos prieš Egiptą.

Rumunijoje auga priešrusiški 
maištai

VIENA, lapkr. 2. — Tūkstan
čiai studentų tęsia priešrusiškas 
demonstracijas, kurios kaskart 
labiau panašėja į Vengrijos su
kilimą prieš Rusijos okupaciją.

Sirija nutraukė diplomatinius 
ryšius

DAMASKAS, lapkr. 2. — Si
rijos vyriausybė nutraukė diplo
matinius santykius su Didižiąja 
Britanija ir su Prancūzija.
JT konvojus atvyko į Beirutą
BEIRUTAS, Libanas, lapkr. 2. 

— Automobilių konvojus iš 26 
mašinų, gabenąs Jungt. Tautų 
tarnautojus, kurie Jordane glo 
bojo 500,000 pabėgėlių iš Pales
tinos, atvyko iš Jordano į Liba
ną. Išvažiuojant iš Ammano kon 
vojus .buvo apmėtytas akmeni
mis.

lauke
LONDONAS, lapkr. 2. — Bri

tanijos ir Prancūzijos kareiviai 
pasiruošę išlipti Egipte (jau net 
skelbiama, kad britų ir prancūzų 
kariai yra Egipto žemėje).

Pašaukė atsarginius
Britanija dar 20,000 — 30,000 

atsarginių pašaukė prie ginklų. 
Kai kurie iš jų vyks į Vokietiją, 
o kai tuotarpu reguliari kariuo
menė bus gabenama į Egiptą.

Izraelis džiaugiasi
Izraelis kovoja rytuose, 20,- 

000 egiptiečių kąreivių įviliojo į 
Sinai tyrumas. Izraelis džiaugia
si pergalėmis Sinai tyrumose.

• Popiežius Pijus XII vakar 
paprašė, kad būtų baigtos kovos 
Vidurio Rytuose.

Egipto oro jėgos
Britanijos ir Prancūzijos lėk

tuvai sudaužė Egipto oro jėgas, 
sunaikindami 50 lėktuvų, įskai
tant naujus Migs lėktuvus, pirk
tus Rusijoje.

Londone manoma, kad Egipto 
prezidentas Nasseris paprašys 
taikos arba pasitrauks iš prezi
dento posto.

Britų nuotaikos
Britanijos parlamentas 324 

balsais (prieš 255) pareiškė 
premjerui Edenui pasitikėjimą 
jo užimtajai politikos linijai 
Egipte.

Apskritai britiška publika ne- 
sididžiuoja atakomis prieš Egip
tą.

Londone vyrauja jausmas, kad 
Britanija neteko prestižo Jungti
nėse Tautose, kur Britanija daž-

Argentinoj panaikino
spaudos kontrolę

BUENOS AIRES, Argentina, 
lapkr. 2. — Buvęs Argentinos 

nai pasisakydavo prieš agresiją. į diktatorius Peronas buvo suda-

Didelis uraganas
REGGIO CALABRIA, Italija, 

lapkr. 2. — Uraganas smogė į 
Palizzi miestą. 115 asmenų su
žeista ir 100 pastatų sužalota.

Daugumas vengrų nusivylę 
Jungt. Amerikos Valstybėmis

BUDEPEŠTAS, Vengrija, lapkr. 2. — Dienraščio Chicago 
Daily News korespondentas William H. Stoneman iš Vengrijos 
sostinės su dideliu kartumu praneša, jog Vengrijoje jaučiamas di
delis nusivylimas amerikiečiais.

Tose valandose, kai Vengrijo
je prasiveržė nuostabiausias pa-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Egiptas dideles jėgas sutelkė abiejuose Suezo kanalo ga

luose.
— Vengrijos premjeras Nagy pasitraukė iš valdžios. Jo vie

ton paskirtas kitas komunistas, skelbia užsienio radijas.
— Sovietų dvi divizijos kariuomenės įžengė į Vengriją. Taip 

pat atskrido jų sprausminiai lėktuvai. Sovietai vėl nori užimti 
Budapeštą. Sukilėliai neramūs.

— Britų — prancūzų įsikišimas į Vidurio Rytų konfliktą gali 
pagelbėti sovietams užgniaužti Vengrijos revoliuciją.

— Vengrija prašo Jungtinių Tautų pagalbos ir protestuoja 
prieš sovietų jėgų telkimą Vengrijoje. Jungtinės Tautos seka, Ven
grijos įvykius.

— Sovietų Rusijos tankai slenka į Budapeštą, praneša kores
pondentas ii Vengrijos.

sipriešinimas pavergėjams, po
litinė išmintis Jungtines Ameri
kos Valstybes padarė neveiks
mingas. Amerikiečiai, kurie šią 
revoliuciją pergyveno pačioje 
Vengrijoje, jaučiasi pažeminti 
Amerikos oficialiu neveiklumu. 
Kai net vaikai, gindami laisvę, 

stojo prieš sovietų tankus, mes 
nieko nepadarėme. Amerikos pa
reigūnams buvo duotas griežtas 
įsakymas patiems su šeimomis 
pasilikti namuose“ — rašo minė
tas korespondentas.

Kietų kovų metu
Į

Švedų, vokiečių, šveicarų, bri>

dant moterims, nekovojantiems 
vaikams ir seneliams. Tačiau ne
buvo matoma automobilių su 
amerikiečių vėliavėlėmis. Ke
liuose buvo daugybė vokiečių, 
šveicarų, britų ir austrų konvo
jų — sunkvežimių su pirmosios 
pagalbos reikmenimis, tačiau ne
simatė nei vieno sunkvežimio su 
JAV gėrybėmis.

Vengrės žodis

„Jūs galite būti pateisinami, 
kad nedalyvaujate kitų kraštų 
sąmyšiuose, — pasakė minėtam 
amerikiečiui korespondentui vie
na vengrė moteris, — tačiau 
bent gi padarykite mums tą ma-

Anthony Nutting, Britanijos 
užsienio reikalų ministerio pa- 
gelbininkas, nepatenkintas Ede
no politika ir pasirengęs pasi
traukti.

Ar karo stovyje?
Edenas bando sudaryti įspūdį, 

kad Britanija nėra karo stovyje 
su Egiptu.

Edenas taip pat bando įtikinti 
publiką, jog Britanija ir Pran-

ręs spaudos biurą, kuris kontro
liuodavo spaudą, radiją ir teatro 
filmas. Dabartinė Argentinos vy 
riausybė panaikino spaudos kon
trolės biurą.

Užstojo izraelitas
APPLETON, Wis., lapkr. 2. — 

Senatorius McCarthy (R., Wis.) 
vakar pareiškė, kad Izraelis tu
rėjo pagrindo pulti Egipto pre-

cūzija įsikišo į Vidurio Rytus,? zidentą Nasserį ir jo bazes, iš ku
kad Izraelį ir Egiptą sulaikytų 
nuo pilno karo.

Kalendorius

Lapkričio 3 d.: šv. Hubertas; 
lietuviški: Auktumas ir Judrė.

Lapkričio 4 d.: šv. Karolis; 
lietuviški: Orūnas ir Buteika.'

Saulė teka 6:25, leidžiasi 4:44.

Oras
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje šiandien — ma
žas lietus, rytoj šalčiau.

tų vėliavos ant jų pasiuntinybių lonę ir uždarykite Amerikos Bal- 
automobilių buvo matomos visur so transliacijas, raginančias mus 
gatvėse, kietų kovų metu pade- veržtis į kautynes“.

• Britanijos premjeras Ede
nas šiandien atsakys į Jungtinių 
Tautų asamblėjos reikalavimą 
sustabdyti karinę ugnį Vidurio 
Rytuose.

Bombardavo Kairo
radijo stotį

BEIRUTAS, Lebanas, lap
kričio 2. — Britų radijas įspė
jo Egipto civilius, kad jie ne- 
simaišytų prie Kairo radijo 
stoties. Britai bombardavo 
Egipto vyriausybės balsą. 

Egipto Nasseris pasitraukei
ROMA, lapkr. 2. — Vidurio 

Rytų diplomatiniai šaltiniai 
Italijoje šiandien pareiškė: 
Egipto prezidentas Nasseris 
pasitraukė iš valdžios. Sako
ma Egiptas norįs sudaryti 
naują vyriausybę.

Panašūs gandai sklido ir 
Londone, bet Egipto ambasa
da pasakė: „Tai netiesa“.

Pagyrė JAV
BAGDADAS, Irakas, lapkr. 

2. — Irako užsienio reikalų 
ministeris Burhanuddin Ba- 
shayan pareiškė JAV amba
sadoriui, kad Irakas labai pa
tenkintas Amerikos politika 
Egipto atžviegiu.

Ar Britanija nugalės JT?
LONDONAS, lapkr. 2. — 

Britanijos premjeras Edenas 
penktadienį nepasakė, ar Bri
tanija priims ar atmes Jung
tinių Tautų asamblėjos reika
lavimą tuojau sustabdyti ka
rinę ugnį Egipte.

„Aš turiu susipažinti su re
zoliucija ir kalbomis, pasaky
tomis Jungtinių Tautų asam
blėjos sesijoje“, pareiškė Ede
nas.

Tačiau Edenas pastebėjo, 
kad Jungtinių Tautų rezoliu
cija esanti tik patarimas.

Britanijos Darbo partija 
įspėjo, kad krašte gali kilti 
streikai, nebent Edenas tuo
jau pasakys, kur jis stovi.

Egipto prezidentas 
kovos iki paskutinio

kraujo lašo
KAIRAS, Egiptas, lapkr. 2. — 

Egipto prezidentas Nasseris šian 
dien įteikė staiga sumobilizuo
tiems atsarginiams ginklus ir pa
sižadėjo iki paskutiniųjų kovoti 
prieš Britaniją, Prancūziją ir Iz
raelį.

Nasseris per radiją pareiškė: 
„Mes niekada nepasiduosime. 
Mes įsakom visiems vartoti gin
klus“.

Nasseris pasižadėjo kovoti 
„iki paskutinio kraujo lašo“.

rių egiptiečių būriai atakuodavo 
Izraelį.

Bet McCarthy nenorėtų, kad 
Vidurio Rytų įvykiai išsivysty
tų į pilną karą.

Musulmonai nerimsta
ALŽIRAS, Alžirija, lapkr. 2.

— Šiaurės Afrikoje daugumas 
musulmonų vakar paskelbė visuo 
tinį streiką .minint Alžirijos na
cionalistų dviejų metų sukilimą 
prieš prancūzų režimą.
Indija - 14 valstybių
NEW DELHI, Indija, lapkr. 2.

— Indija ketvirtadienį tapo 14 
valstybių ir „šešių centro admi
nistruojamų teritorijų kraštas“, 
palyginant su 29 valstybėmis se
name žemėlapyje

Politika žaidynėse
OSLO, Norvegija, lapkr. 2. — 

„Nė vieno norvego neturi būti 
Melbourne žaidynėse“, pareiškė 
Dagbladet, kadangi Australija 
palaiko Anglijos — Prancūzijos 
„karo politiką“.

• Izraelis pasiruošęs sustab
dyti ikaro ugnį Egipto teritorijo
je. Tokie gandai vakar „vaikš
čiojo“ Beirute, Lebane.

• Izraeliokariuomrnė kontro
liuoja Gazos ruožą. Izraelis pa
reiškė, kad į jų rankas jau pa
teko 15,000 egiptiečių kareivių.

• Sir Winston ChurchiU tarė
si su Edenu Egipto krizės klau
sima.
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VILNIEČIAI DARYS KONKREČIUS* 
PASIŪLYMUS VLIKE

S ADOM ĖJA NARKFIICNAITĖ, Nevv York, N. Y. j

Neseniai tik patys j Vliką pri-j rimų išlyginimo ir darnos su
imti, vilniečiai jau plakuoja.'stiprinimo pačiame Vlike ir gali
kaip galima būtų padaryti pa
lankias sąlygas j Vliką įsijung
ti visoms politinėms grupėms 
ir sąjūdžius, kurie siekia Lie
tuvos valstybės atkūrimo, bet 
šiuo metu Vlike nedalyvauja.

Tokiomis mintimis ir visa eile 
planų Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos atstovai įsijungė į Vil
ko veiklą. Sąjunga, kaip Rytų 
Lietuvos rezistencinis vienetas, 
į Vliką buvo priimta šių metų 
birželio sesijoje New Yorke. 

Vilniečių atstovai

Smulkiau apie sąjungos tiks
lus jūsų korespondentę dabar 
painformavo tos sąjungos pir
mininkas ir delegatas Vlike adv. 
Antanas Juknevičius. Kiti du

net už jo ribų.
Bet vilniečiai turi dar ir dau

giau tikslų. Jiems Vlike, šalia 
bendrųjų Lietuvos laisvinimo 
darbų, dar rūpės sužadinti mū
sų išeivijoje didesnį susidomėji
mą Vilniaus problemomis. Jiems 
bus svarbu ir tai, kad tarptau
tinėse sferose būtų palaikoma 
nuomonė, jog Vilnius ir jo sriti3 
negali būti jokio tarptautinio 
ginčo objektu, jog jis amžiais 
buvo, yra ir bus neatskiriama 
Lietuvos valstybės dalis. Lietu
vos kaimynų kartais skleidžia
mos neteisingos žinios apie tau
tinius bei kultūrinius santykius 
Vilniaus krašte turės būti efek
tingai atitaisomos.

. , . ... C kai dėl bendro darbo, tai
!ą?UTLatSt^Xa?Jllke \ra adv. Juknevičius mano, jog Vli-

101 METŲ BALSUOTOJAS

Dalinai aklas, J. H. Quick, Edgewood, Pa., nors ir turėdamas 
101 m. atlieka savo pilietinę pareigą ir balsuoju. (INS)

UŽ “DRAUGĄ” INDIJOJ PIRKO K AR V g

teis. Petras Viščinis ir dr. Ma
rija Alseikaitė - Gimbutienė. Jie1 
visi tas pareigas eis laikinai, li
gi šių metų pabaigoje įvyksian
tis sąjungos suvažiaviims su
tvarkys šį reikalą ilgesniam lai
kui.

Adv. Juknevičius, kuris jau 
nuo seno yra vienas aktyviausių 
Vilniaus krašto veikėjų, tos są
jungos pirmininko pareigoms bu 
vo išrinktas 1953 m. korespon- 
denciniu būdu. Jis šiuo metu 
gyvena Bostone. Be jo centro 
valdyboje yra dar ir kiti du vil
niečiai iš Bostono. Tai kiti du 
delegatai Vlike — sekr. P. Viš
činis ir ižd. dr. Alseikaitė - Gim
butienė. Vicepirmininkai yra 
kitose vietose gyvenantieji St.
Lazdinis, Al. Dundulis ir K. Mi
siūnas.

Pati vilniečių sąjunga pradė
ta 1949 m. Chicagoje, tenykš
čiams vilniečiams susibūrus su
Valerijonu Šimkumi. Aleksandru 1 praplėsta jo atramos bazė. To- 
Dunduliu ir kitais priešakyje, j dėl jo vadovaujami vilniečiai Vii 
Šiuo metu Chicago3 skyrius yra ^e darys konkrečius pasiūly- 
pats gausiausias. Vilniečių sky- mus, kad Vliko nariai prisidėtų

kas būtų veiklesnis, jei būtų

Teis. Antanas Juknevičių?, Vil
niaus Krašto Lietuvių Sąjungos pir
mininkas. /

Lietuvis misijonierius Indijo
je salezietis kun. J. Svirnelis šio 
mis dienomis atsiuntė kun. J. 
Prunskiui laišką, kuriame jis la
bai džiaugiasi mūsų dienraščiu. 
Jis rašo:

— Kas link “Draugo”, jį vi
suomet noriu gauti, nes jis rpan 
yra tikras draugas šiose džiung
lėse. Jis mane suriša su daugy
be lietuvių ir jų veikla, kuri yra 
man taip maloni ir kuria net ir 
aš pasididžiuoju, viską parody
damas kitiems, nelietuviams.

Bet ir ekonomiškai “Draugas” 
man daug padėjo. Jo numerius 
sudėjęs ir pardavęs, gavau tiek 
pinigų, kad galėjau nusipirkti 15 
žąsų, 12 vištų. 4 paršelius ir 
vieną karvutę. Jų visų skaičius 
per metus padidėjo ir dabar jau 
gerokai man padeda. Prieš ke
letą dienų ir vėl viską pardavęs 
gavau 20 dol. vertės pinigų, už 
kuriuos nupirkau vargšams naš 
laičiams drabužių. O kiek nau
jais adresais jis man padėjo... 
Taigi “Draugo” neapleisiu.

I UoiU

320 išpažinčių sergant
Ką tik prieš P. Marijos Dan

gun fimimo šventę ir vėl susir
gau malarija, kuri ir vėl buvo 
priežastimi kojos Ištinimo ir tu
rėjau dvi savaites tinginiauti, 
nes daktaras sakė, kad tai flebi
tas ir turiu būti atsargus, nes 
kraujo kojoj užtvinimas gali 
daug žalos padaryti. Tuzino in
jekcijų ir kitų . vaistų pagalba 
pagijau ir dabar Vėl laikausi ge
rai. Per Marijos šventę buvau 
likęs vienas ir susirgęs, bet vis 
norėjau patenkinti savo krikš
čionis, kurie net iš toli buvo at
ėję. Vakare ir ryte turėjau 320 
išpažinčių, taip pat per pirmąjį 
mėnesio penktadienį. Pabaigęs 
šv. mišias negalėjau stovėti ant 
kojų.

Mokykla po medžiu

Pradėtas mūsų mokyklos ant
rasis terminas. Vaikučių bend
rabutyje turima 127 ir 27 atei
na iš netolimų kaimų. Taigi po 
atostogų ir vėl darbas padidė
jo. Kas blogiai^t — tai dėl

mokyklos, nes sena, mažutė mo
kykla negali sutalpinti visų. Kai 
nelyja ar nėra labai karšta, tai 
ir po medžių paunksme neblo
gai, bet kai ima lyti tai jau ne
žinau, kur vaikus patalpinti. 
Naujos mokyklos statyba, kurią 
pradėjau vasario 26 d., eina la
bai pamažu, šiomis dienomis, 
gavęs 15 maišų cemento juodo
joj rinkoj, užbaigiau pamatus. 
Va, štai koks progresas Indi
joje...

Šiomis dienomis girdėjau, kad 
daugiau cemento ateina, taigi 
turiu viltį ir vėl gauti keletą 
maišų ir tokiu būdu pastatyti 
keletą kolonų

“Velnio pagalba šviesa ateina”
i Jūsų visų parama galėjau nu
pirkti motorą su dinama šviesai 
gaminti. Dar viskas neinstaliuo- 
ir nebaigta, ir didysis motoras 
neatėjo iš Kalkutos miesto, bet 
jau turime elektros šviesą su 
mažu motoru, kuris duoda pa
kankamai šviesos studijoje ir 
mūsų kambariuose. Tai buvo la
bai gražus įvykis, ypatingai bu
vo gražu stebėti vaikus, kaip jįe 
viską žiūrėdavo. Keletas bijojo, 
kas čia atsitiks, o keletas saky
davo: “Bhut laga”, t. y. velnio 
pagalba šviesa ateina...

Mums daug malonumo teikia 
tai, kad jau iš mūsų mokyklos 
auklėtinių vienas šiemet tapo 
broliuku saleziečiu ir padeda mū 
sų darbe. Kitas eis į naujokyną 
šiemet, o trys kiti mokosi že
mesnėje seminarijoje. Tikimės, 
kad šiais metais dar pora iš
vyks po paskutinių šeštos kla
sės egzaminų.

Geraširdė
Turiu pasakyti, kad viena mo 

toris iš JAV pažadėjo kasmet 
padėti vienam berniukui eiti 
mokslus seminarijoje. Ji yra lie 
tuvė ir nenori, kad jos vardą 
skel’-Lume. Kaip būtų gera, kad 
atsirastų ir daugiau tokių žmo
nių, kurie savo pinigus panau
dotų tokiems kilniems darbams.

Esęme labai maža darbininkų.

PAŽINKIME VIENI KITUS
P. GANVYTAS

Prieš mėnesį Bostone įvyko 
jubilėjinis Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikų Federacijos 
kongresas. Programoje, be kitų 
aspektų, buvo surengtas ir jau
nimo posėdis, kuriam sumaniai 
vadovavo čia gimęs kun. A. 
Kontautas. Smulkūs posėdžio ei 
gos aprašymai jau yra tilpę 
spaudoje; girdėtus faktus kar
toti būtų neprasminga. Tačiau 
šio rašinio rėmuose norima pa
liesti keletą momentų, kurie po
sėdžio eigoje išryškėjo.

Vyčiai ir ateitininkai
Posėdis buvo istorinis tuo, kad 

pirmą kartą plačioj plotmėj čia 
gimęs lietuvių jaunimas suėjo į 
kontaktą su iš tremties atvyku
siais jaunuoliais. Apie šių gru
pių bendradarbiavimo reikalin
gumą daug buvo kalbėta, daug 
kas ragino tai atlikti, tačiau tik 
dabar, jubilėjinio kongreso pro
ga, jaunimas atrado konkrečią 
formą suėjimui. Tuoj pat išryš
kėjo keletas aspektų. Pirmiau
siai, vieni apie kitus mažai ką 
žinome. Ateitininkams Lietuvos 
Vyčių organizacijos struktūra, 
veikimo gairės ir specifiniai tiks 
lai nėra žinomi; vyčiai gi nesu
sivokia ateitininkų organizacijos 
sąvokose bei siekimuose. Savai
me kyla konkreti, įpareigojanti 

1 išvada: turime per savo spau
dos organus supažindinti savo

prie palankių sąlygų sudarymo 
įsijungti į Vliką visoms lietuvių 
politinėms grupėms ir sąjū
džiams, kurie siekia ir dirba Lie
tuvos valstybės atkūrimui.

Jis taipgi sako. kad vilniečiai 
turi svarstytinų sumanymų Vli
ko ir mūsų diplomatų veiklai ge 
riau suderinti ir abiejų šių veiks 
nių bendradarbiavimui išplėsti 
ir sustiprinti. Smulkiau apie 
juos vilniečių pirmininkas neno 
rėjo užsiminti, palikdamas tai 
ne diskusijoms spaudoje, net 
praktiškiems pasitarimams tik Į 
Vliko rate.

riai veikia Clevelande, Detroite,
Bostone, Toronte ir St. Catheri- 
nes. Kuriasi New Yorke, Los 
Angeles ir Montrealyje. Girdė
ti, kad organizuojamasi Romoje 
ir Londone.

Sąjungos uždaviniai
Vilniečius į šią sąjungą su

būrė bendras pasiilgimas Ne
ries pakrančių ir pasiryžimas 
tęsti kovą už gimtojo krašto lie
tuvišką ateitį. Pirmasis sąjun
gos suvažiavimas 1953 m. lap
kričio mėn. priėmė įstatus, pa
tvirtino korespondentiniu būdu 
išrinktų centrinius organus tre
jiems metams, įsteigė Vilniaus 
archyvą ir knygyną ir padarė 
visą eilę principinių nutarimij 
Vilniaus krašto reikalais. I

Tada, tarp kitų dalykų, buvo L -. „„ • , , ...’ r J ; kiltyje turėtumėte susidomėti
nutarta daryti pastangų Vii-1 ai.ia, vieno l’ark Forest gvven-

DABAR JAU METAS 
PAGALVOTI APIE

JIISII
SANTAUPŲ
SAUGUMĄ

Iafetyi 
JR SAVINGS

INSURED

BALSUOKITE Už 

MIKE H I N S
aps-
kitn-

niaus krašto rezistencijos atsto
vus įvesti į Vliką ir į kitus 
veiksnius. Šituo būdu norėta 
sustiprinti tų veiksnių budrumą 
ir aktyvumą Vilniaus reikaluose.
Tuo ypač norėta pabrėžti Vii- rove 
niaus krašto organinį ryšį ir li- 
kiminį bendrumą su visa Lie
tuva.

Dėl vilniečių veiklos Vlike jų 
dabartinis pirmininkas šitaip 
sako:

— Vilniečiai, šalia savo vilnie 
tiški> rūpesčių, atsineša į Vliką 
ir vilnietiškos vienybės suprati
mą. Vilniaus krašto lietuviai 
kaip ir kitų sričių jų broliai yra 
susiskirstę į politines ir ideolo
gines grupes. Tačiau bendrieji 
tautos reikalai visuomet vilnie
čiuose nustelbia grupinius reika
lus ir 'visus juos apjungia vie
non lietuviškon šeimon, kurioje

tojo, .Mike linko, kuris yra nuošir
dus advokatas ir kuris jau daliai' 
yra parodęs nemažai susidomėjimo 

savu apylinke, .lis ten gyvena ir au
klėja savo šeimų ir jis tikrai nuošir

džiai darbuosis savo apylinkės ge-

Laukyiliiinns universitetų jis dirbo 

kaipo statybininkas ir jis tikrai tu
rėtų suprasti darbininko reikalus.

Atsiminkite, kai eisite balsuoti 
liipkr. (i d., 195(5 m., balsuokite de
mokratiškai ii' neužmirškite .Mike 

Įlinko, iš 4-to Illinois apskričio.

(Skeli).)

Siuntiniai į Lietuvą
Lietuvių bendrovė OVERSEAS

FARGO ČO. siunčia į LIETUVĄ 
(ir kitur) siuntinius su: angliš
kom viln. medžiagom, avalyne, 
vaistais, maistu, siuv. mašinom, 
dviračiais, laikrodžiais, akordeo
nais. (siunčiama iš Anglijos per 
HASKOBĄ).

Bendrovė taip pat persiunčia j 
tik dirbama išsirikiavus bendra-i LIETUVĄ ir Jūsų sudarytus ir 
mc lietuviškamo bare. i mums pristatytus siuntinius (siun-

A , ... . ... 1 ciam ir oro paštu). Visi mokes-
Del taktikos pirmininkas sa- j įjaį sumokami siuntėjo, gavėjai 

ko, kad vilniečiai praktikuos i NIEKO NEMOKA. Pristatymae
tuos pačius tautinės vienybės garantuojamas — PILNAS DRAU j 

, .i- tni DIMAS (siunčiama per Globė Tra- iprincipus ir bus neutralus Vliką , s rvj e)
sudarančių grupių polit niame 
santykiavime. Jis mano. kad 
vilniečių partinis neutralumas 
ir jų vieningumo dvasia Lietu
vos laisvinimo darbe galČ3 vi-'giunthlrių Urnyba 8 meUi 
suomet naudingai prisidėti prie JUODVALKIS, 
eventualių tarpgrupinių nesuta-

Prašykite katalogų bei informa
cijų:

OVERSEAS LARGO GO
ŽA 12 H. 47 St., ChicAgo 32, III.: 

LA 3-5049, Y A 7-4337
S. P

Žemiau išvardintieji dalykai padaro STANDARD 
FEDERAL stipriausia ir labiausiai pasižymėjusia 

Chicagos taupymo bendrove:

1.
2.
3*

4.
5.

Virš 44 milijonai dolerių investuota į Government Bonds ir 
veteranų morgičius, dalimi garantuotus U. S. valdžios įstaigos. >

Turtas virš .........
Atsargos Fondas

.. . . .................................................. $58,000,000.90
virš .............................................$ 5,000,000.00

1909 metų visada išmokėjome pagal pareikalavimą.

tederaI Savings and Lcan Insurance Corporation bei 
Fcderal Home Loan Bank sistemos narys.

Sumažink rūpesčius. Taupyk saugiai. Visuose sky riuose 
mes mokame vienodą dividendą.

Darbo valandos: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 4 p.p., įskaitant šeštadienius.
Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 valandos vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.

CHARTERED AND SUPERVISED B Y THE UNITED STATES GOVT.

JUSTIN MACKIEWIC2, Prezidentas

Stondord Federol Savings

bu.Ijiiiiii

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
( Archer Avė. ai Sacramento) / 

PHONE: Vlrginia 7-11 4 I

Iš Europos neatvyksta,’ nes val
džia nenori įsileisti baltųjų apaš
talų. tad ir turime vilkti net 
keliolikos "naštą.

Ir šiemet lietus ir potvyniai 
padarė daug žalos ir mūsų mi
sijoje. Ryžių kainą pabrango. 
Žmonės daug kenčia, bet jau at
ėjo ir sausros dienos, turėsiu 
ir vėl kartu su kitais darbais ne
apleisti misijos darbo, tai yra 
krikščionių lankymo. Tik tokiu 
būdu galime juos pamokyti ti
kėjimo tiesų ir sustiprinti tikė
jime ir krikščioniškame gyveni
me. Mes čia esame dar apaštalo 
šv. Povilo gadynėje ir 'turime 
viską daryti, kaip jis darė. 

Gyvatė kambary

Ką tik šiomis dienomis atsi
kėlęs ryte, radau savo kamba
ry didelę nuodingą gyvatę. Bai
su net pamąstyti. Bet iš tikrųjų 
Dievas mus saugo, net ir pamo
kymą duoda, kad būtume pasi
ruošę.

Prašau pasimelsti ir už mane, 
kad ir toliau galėčiau laimingai 
pasidarbuoti Dievo garbei ir šių 
vargšų žmonių sielų labui.

Red. pastaba: Mūsų lietuvio 
misijonieriaus adresas yra: Rev. 
J. Svirnelis, Catholic CJiurch, N. 
Lakhimpur,- Assam, India.

narius su kita organizacija. To 
nepakanka; vertėtų pakviesti į 
savo susirinkimus kitos organi
zacijos atstovą idant jis trumpo, 
pašnekesio formoje, apibūdintų 
savo organizacijos tikslus, isto
riją, siekimus ir formas. Kuo 
greičiau tai įvykdysime, tuo sek 
mingesnis bendravimas galės 
išsivystyti.

Skirtumai mažėja
' Išryškėjo ir faktas, kad nors 

ir daugeliu specifinių atžvilgių 
esame skirtingi, bendri bruožai 
dominuoja abi grupes. Ir žvel
giant į organizacinį prieauglį 
kuo toliau, tuo daugiau skirtu
mai mažės. Jau dabar tektų pra 
dėti svarstyti prieauglio klausi
mą; svarbu, kad jungtinėmis jė
gomis būtų sutelkti jaunieji ir 
paskui racionaliai jie būtų įve
dami į vieną ar kitą organiza
ciją. Būtų naivu daleisti, kad 
už 5 metų šiame krašte gimę 
tremtinių vaikai ryškiai skirsis 
nuo čia gimusių Amerikos lietu-. 
vių vaikų. Šis labai aiškus fak
tas, kad skirtumai vis mažėja, 
reikalauja aiškios akcijos sėk
mingo brganizacinio priauglio 
klausimu.

Suartėjimo galimybės
Šiandieninės suartėjimo gali

mybės tarp vyčių ir ateitininkų 
jau kur kas prielankesnės negu 
prieš 4-5 metus. Dabar ir kal
bos kliūtys menkos; reikalui e- 
sant ir angliškai galima komu- 
nikuoti. Visus supanti kasdieny 
bė to paties rūbo; todėl ir tar
pusavio bendravimas, kyląs iš 
vienas kito supratimo, lengves
nis. Turbūt neklysiu tvirtinda
mas. kad vyčiai džiaugiasi ma
tydami tokį palyginus didelį 
skaičių at-kų, kurie sėkmingai 
baigė augštąjį mokslą šiame 
krašte ir dabar veržiasi į šio 
krašto pramonę ar kitas profe
sinio reiškimosi sritis.

Diskusiniuose rateliuose sėk
mingai buvj diskutuojamas ben 
dravimo klausimas. Svarbu, kad 
tuo metu sukurta nuotaika ne- 
žlugtų dalyvių širdyse; tą lieps
ną reikia didinti, perduoti tą 
nuotaiką kitiems, idant visose 
vietovėse tas bendravimo klausi 
mas būtų konkrečiai vykdomas.

IMPORTUOTI VOKIŠKI RADIO 
APARATAI

(AM-FM Visos bangos Hi-Fi)
Niekas negali prilygti HI Fidelity 

muzikai, sudarant ypatingą nuotai
ką, labiausiai tinkančią žmogaus po
ilsiui. Kodėl gi neateiti pasl mus ne
trukus ir apžiūrėti mūsų prekių, mo
derniose patalpose. Mes būsime lai
mingi aptarti stf jumis BLAUPUNKT 
RADIO aparatų geras ypatybes.

Malonus balsas, gražūs cabinetal 
šių HI Fi radio aparatų yra tikrai 
verti jūsų atėjimo ir apžiūrėjimo.

PKTFIl P. RINKUS, INC.
Urmo prekyba 
Atdara vtiseins

21101 \V. 03 St. AVAlbrook 5-2350-1

LIETUVIŲ BALSUOTOJŲ LYGA 
IR JOS VALDYBA:

VVaiter Helis, nrez.; Andrew Kabiansky, viceprezidentas; 
John C. Paukštis, sekr.; John L. Paulius, viceprez.

Perstato

EDMUND G. “EDDIE” SWEENEY
Demokratu kandidatas j valstybės Senatorius 

iš 12-to Senato apskričio
Balsavimo mašinos numeris 15A

BALSUOKITE DEMOKRATIŠKAI

DIDELI ĮVYKIAI VENGRIJOJE,

bet nemaži ir Čikagoje
Gauta iš Europos sekančios prekės:

1. Laikrodžiai OMEGA, CYMA ir kiti šveicarų fabr.
2. Akordeonai, foto aparatai, RADIO
3. Rašomos MAŠINĖLES su liet., anglų, prancūzų ir'vo

kiečių raidynais, kainos nuo $60.00
4. Plunksnakočiai su 14 karatų auks. plunksnoms
5. Vaikams vežimėliai (viename vežimėlyje du) sportinis

ir nesportinis, kainos nuo $39.00
Šias prekes galite pasiųsti į Lietuvą ir į kitus kraštus

— siuntimui kainos daug pigesnės. Reikalaukite in
formacijų

J. KARVELIS, 3322 So. Halsled str. 
Gbicago, III., tti. YArds 7-0677

P. S. Išleistas katalogas, kuriame rasite visus liet. me
no kūrinius, liet. plokšteles, knygas, gaidas ir kitką.
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BALSUOSIME!
Antradienį, lapkričio 6 d., visuotiniai rinkimai Jungtinėse 

Amerikos Valstybėse. Tai svarbi diena, kokia yra tik vieną 
kartą per ketverius metus. Tiesa, rinkimų dienų turime ir daž
niau, tačiau prezidentą ir viceprezidentą renkame tik kas ket- 
veri metai. Visi rinkimai yra reikšmingi ir labai svarbūs de
mokratinėse santvarkose, tačiau šie yra patys svarbiausi. Tai 
gerai žino kiekvienas sąmoningas pilietis ir todėl neabejodamas 
ir viską metęs į šalį eina balsuoti. Kaip jis balsuoja ir už 
ką balsuoja, tai yra jo privilegija, nes mūsų kraštas duoda 
pilniausią teisę ir laisvę piliečiams pasirinkti partiją, o taip pat 
ir kandidatus.

Prieš šių metų rinkimus mes ir daugiau ką norėtume pa
sakyti.

Daug šio krašto piliečių lengvapėdiškai žiūri į rinkimų — 
balsavimo svarbą. Gal dėl to, kad mes perdaug apsipratome 
su turimomis laisvėmis, su krašte esančia medžiagine gerove, 
manydami, kad taip turi būti ir taip bus visą laiką be ypatingų 
pastangų, bent rūpesčių, kad toms mūsų laisvėms ir gerovėms 
niekuomet jokių pavojų nesusidarys.

Suprantama, svarbu, kad mes pasitikime savo valdžia, kad 
optimistiškai žiūrime į savo krašto ateitį, kad manome, jog 
mūsų demokratinė santvarka yra tvirta ir nesugriaunama, kaip 
Gibraltaro uola. *

Neapsigaukime. Gyvename tokiais laikais, kurie jau yra 
sugriovę senas ir stiprias imperijas. Jos griaunamos ir dabar. 
Jungtinės Amerikos Valstybės šiandie yra pati galingiausia ir 
turtingiausia valstybė. Tai yra tiesa. Daug kam atrodo, kad ji 
yra nesugriaunama. Tiesa, kad ji šiandien vadovauja pasauliui. 
Bet neužmirškime, kad ji turi daug ir galingų priešų, kurie ne 
tik išoriniai dažnai pagrasina, bet stengiasi ir iš vidaus pagriau
ti. Jei kada, tai šiuo metu JAV turi būti stiprios ir vieningos 
vidaus politikos atžvilgiu, kad atlaikytų visokius spaudimus ir 
pavojus demokratinei santvarkai.

Vidaus politikos stiprinimas — tai visų piliečių sąmoningu
mas ir pilietinių pareigų supratimas. Ir ne tik supratimas, bet 
ir tų pareigų ištikimas bei pastovus vykdymas. Jei kuris pilie
tis šių rinkimų metu nebalsuos, tai reikš kad jis nenori stiprinti 
savo krašto vidaus gyvenimo, kad jis gal nevisai supranta pi
lietines pareigas, gal jis nesupranta šiandieninių pavojų Ame
rikai ir visam laisvajam pasauliui, gal jis jau yra pasidavęs 
priešų įtakai, kurie sako, kad nesvarbu balsuoti .nereikalinga 
veikti, ilsėkimės ir miegokime...

Ar eiti balsuoti, ar namie pasilikti ir miegoti —mums tu
rėtų padėti apsispręsti šiandieniniai įvykiai už geležinės uždan
gos. šiomis dienomis Lenkijoj ir Vengrijoj, ypatingai Vengrijoj, 
žmonės savo kraują lieja, savo galvas guldo už savo krašto 
laisvę ir nepriklausomybę, už savo šventas teises pasirinkti val
džios formą, išsirinkti valdžion tokius asmenis, kokių dauguma 
piliečių nori, už laisvų, demokratiškų ir slaptų rinkimų teisę. 
Mes turime tas" teises, susimildami jomis naudokimės ir neleis
kime tas mūsų teises pažeisti nė iš lauko pusės, nė iš vidaus.

Balsuokime!

DTFTNR.ASTTS DRAUGAS, CtttCAGO, ILLINOIS

SMULKMENOSE BESKĘSTANT ’

PRANYS ALflfiNAS, Kanada

Viename iš “I Laisvę” žurna
lo numerių ir vienas autorius — 
ne juokais — mėgino įrodinėti, 
kokią negatyvią reikšme turi 
lietuviams svetimos pilietybės 
nriėmimps. T^me rašinvie auto
rius. apžvelgdamas įvairins pa
tiektus kain* ksq vm nilietvbė. 
koka ios reikšmė teisiniu atžvil
giu. koks Lietuvos Dilietybės 
politinis vaidmuo ir kokia ios 
reikšmė moraliniu požiūriu, da
ro išvada. io'T “Lietuvos pilietv- 
bės iškeitimas nauia — nėra 
Lietuvos interesas”...

Galima, žinoma. sutikti 
tuo ir kartu, n a«■Irt i straipsnio 
autoriaus patriotiškumą gerbi
mą savosios pilMvbės. bet. de- 
ia, ta viską reikėtų pavadinti

simo dalis teisinga. Milžiniškų 
nuostolių jos byla susilauktų. 
Kodėl? O gi todėl, kad tuomet 
JAV-bių vyriausybė ir jokia vy
riausybės įstaiga su jais visiškai 
nesiskaitytų. Tada nebūtų praė
jusi Kortese tokia Kersteno 
rezoliucija, nebūtų skelbiamos 
“Lietuvių Dienos” įlei vienoje 
valstijoje Vasario 16 proga, ne
sakytų senatorius Knowlandas, 
jog Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
valstybių bylą būtų galima iš
kelti Jungtinėse Tautose. Kodėl 
taip? Atsakymas: kam reikia 
su jais (lietuviais) skaitytis, 
kam jų reikalus ginti, nes iš 
jų — kaip iš ožio — nei pieno, 
nei vilnų. Atseit, jie, lietuviai, 
nepiliečiai, neduos nė vieno bal-

romantizmu, kuris dažnai nieko 80 m^ms rinkimų metu, todėl 
bendro neturi su tikrove. in^ra J*0 M reikalais ir bade- 

Paavarstvkime teigimą.
praktiškai. Pa v.. JAV-se. taip 
bent laikoma, gyvena keletas 
šimtu tūkstančiu (optimistai tei 
g?a. iog net iki miliono) lietuviu 
kilmės gvventoiu. Įsivaizduoki
me. jog jie visi buvo tokie užsis
pyrė romantikai ir ligi šiol nė 
vienas iš ju nepriėmė JAV-bių 
pilietybės. Kažn. kaip am str. 
autorius manvtų, ar būtu iš to 
pavergtai Lietuvai naudos, ar 
tas tik nuostoliu atneštų paver?

Kito straipsnio autorius “Tė
viškės Žiburiuose” ilgokais iš-

Už ką balsuoti?
Ir prieš pat rinkimus mes savo nusistatymo laikytis nepar

tinės linijos nekeičiame. Neabejojame, kad mūsų skaitytojai 
jau yra gerai informuoti, kad galėtų tinkamai kandidatus pasi
rinkti. Mūsų dienraštis yra nurodęs kaikurių kandidatų ryš
kesnius pasisakymus Lietuvos ir kitų pavergtų tautų išlaisvini
mo reikalu. Tuos turėkime galvoje eidami balsuoti. Savo laiku 
esame konstatavę faktą, kad Illinois demokratų kandidatas Ri- 
chard Stengei yra tvirtai pažadėjęs remti Senate Lietuvos bylą 
ir senatoriaus Douglas planus. Visi Chicagos lietuviai žinome, 
kad į Sanitary District Trustee vietą kandidatuoja mūsų tautie
tis Aleksandras Kumskis. Juk jau gerai žinome ir kitus vienos 
ar kitos partijos kandidatus, kurie yra mums bičiulingi ir įsi
pareigoję mums padėti.
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Prie pasaulių ribos

Vysk. V. BRIZGYS

Šiomis dienomis esame kvie
čiami pabūti mintimis ir jaus
mais ant dviejų pasaulių ri
bos — dabartinio mūsų gyveni
mo ir pomirtinio. Katalikų Baž 
nyčia skiria už tai net visuoti
nius atlaidus, pradedant lapkri
čio pirmos dienos vidudieniu ir 
per vigą antrąją dieną. Per tas 
36 valandas galima tiek kartų 
laimėti visuotinius atlaidus, kiek 
kartų atlankę bažnyčią ar ka
pines pasimelsime Bažnyčios in
tencija. Tuos atlaidus galima 
skirti tik už mirusius.

Jeigu apskritai dera, tai ypa
tingai šiandien prisiminti savo 
mirtį. Mūsų gyvenime negali 
būti natūralesnio, tikresnio ir 
svarbesnio įvykio už mirtį. Gy 
vas tikėjimas į pomirtinį gyve
nimą padaro mirties prisimini
mą vis savesniu ir mielesnių 
žmogaus širdžiai. Nors begy
vendami įsigyjame vis naujų ge
rų bičiulių, tai taip pat kasmet 
vis daugiau ir daugiau tų mie
lų asmenų išleidžiame į pomirti
nį gyvenimą. Juo daugiau jų 
ten iškeliauja, juo labiau jų pa
siilgstame. Mūsų pačių kelionė 
pas juos darosi vis savesnė. Ke

leivis tada labiausiai ilgisi mies
to, kurį jis turi pasiekti, kai to

Egipto diktatorius Nasser, po to kai buvo užpultas Izraelio Egiptas, kalbasi su sovietų amba
sadorium Kisselev, viršuj, su britų ambasadorium Trevelyan, apačioj kairėj, su JAV ambasadorium 

” Dorget. (INS)vedžiojimais mėgina naujuosius Hare’ viršuj dešinėj, ir su prancūzu M. 
ateivius šiapus Atlanto įtaigoti,
jog jokiu būdu jiems neverta riant, yra “padegėliai”, atseit, sys tik lietuviams: ne partiza
vadintis tremtiniais, nes, esą, 
tremtinių vardas šventas ir jis 
tinka tik tiems, kurie okupan
tų ištremti į Sibirą. Pabaigoj 
straipsnio autorius netgi klau
sia: “O tu, skaitytojau, ar jau
tiesi esąs tremtiniu?” Šitoks

tos Lietuvos laisvinimo bvlai? i klausimas, be abejonės, straip^
Manyčiau, kad antroji šio klau-

vistiek tokiu vra t’k po kelis iš 
miliono žmonių. Visi kiti lieka 
gyventi sau panašiu žmonių tar
ne kasdieniniame pasaulyje. Pa 
silikusiems gyventi pasaulyje 
vra didelės paguodos faktas, 
kad iš nasaulvie besidarbuojan
čiu kunigu, vienuoliu, kasdieni
niu gvvenimu gyvenančiu pa
sauliečiu tąron kataliku Bažny
čia vra paskelbusi daugiau šven

nukentėję nuo netikėtos ir ne
lauktos gaisro nelaimės, tik ne 
abu vienodai: vienas tik neteko 
sudegusių namų ir turto, o ki
tas —, ir sveikatos. Ar ne taip 
yra ir su mumis tremtiniais ir 
tais, kurie ištremti į Sibirą?

nio autoriui atrodo, sugraudins1 
kiekvieną naująjį ateivį ir jis, 
mušdamasis į krūtinę, tvirtai 
pasižadės niekad nebesivadinti 
tremtiniu ’ ir tesivadins, kaip 
straipsnio -autorius sugestijo 
nuoja, tik: “pabėgėliu”, 
liu”,, “ateiviu” ar pan.

Deja, šias eilutes rašančiojo 
neįtikino anais autoriaus straips 
nis, kad jau seniai pribrendęs 
laikas mums nebesivadinti trem 
tiniais, o vadintis “pabėgėliais”,

tuiu. negu iš atsiskyrėlių ar u?-1 “bėgliais” ar “ateiviais”, nes nė

miesto vaizdas iš horizonto vis 
aiškiau ir aiškiau atsiveria jo 
akims.

Netekę vietos, prie kurios bu
vo pripratę, žmonės dažnai atsi
dūsta: “Kad galėčiau ten nors 
numirti”. Tačiau tą ilgesį mu
myse kelia ne šna vieta, apie 
kurią kalbame. Jeigu taip būtų, 
tai žmogus vienodai ilgėtųsi bet 
kurios vietos, kurioje jam teko 
ilgiau ar trumpiau pagyventi. 
Mūsų atmintį ir širdį traukia 
vienur ar kitur išgyventi patyri
mai, įspūdžiai, protėvių paliki
mai. O tų dalykų žmogus nie
kad negali susigrąžint, nei į 
grabą pasiimti. Žemė yra nedi
delė; visur ta pati, ir žmogaus 
kūnui nėra jokio skirtumo, kur 
jis bus palaidotas amžinam po
ilsiui: karste ar* be karsto, pa
žįstamų ar nepažįstamų žmonių 
tarpe. Mūsų turėtų sentimentų 
kiti gyvi pasilieku tik tiek pai
so, kad neretai jie nepildo net 
testamente parašytų pageidavi
mų apie laidojimo vietą ir būdą.

Daug realesnis rūpestis, ko 
vertais mirsime. Šis rūpestis ne 
maža žmonių išvedė atsiskyrėlio 
gyvenimui į tyrus. Būrius jau
nų vyrų ir mergaičių nuvedė į

sidariusių j kliauzūras. Tačiau 
ir tai yra tiesa, kad pasaulyje 
neriSaug žmonių žūsta ir šiam 
žemiškam, ir amžinajam gyve
nimui.

Yra daug patarimu ir būdų, 
kain žmogui elgtis, kad ir na- 
saulyie gyvendamas jis išlaiky
tų savo kilnumą; kad ir čia. ir 
amžinajame gyvenime būtų 
šventųjų bendruomenės nariu. 
Visus patarimus ir visokias 
nraktikas gal salima suvesti j 
šia trumpą minta:

Pavojus žūti gresia tam žmo
gui, kuris yra nusiteikęs laukti, 
ką iš io pasaulis padarvs. Kas 
save laiko minkšta medžiaga, iš 
kurios pasaulis gali lipinti, ka
da ir kas iam patinka, tokį pa
prastai aplinka suniekina.

Kuris žmogus turi savo aiš
kius planus, siekimus, pasiryži
mus. ką jis padarys pasauliui, 
savo aplinkai, sutinkamiems 
žmonėms; kuris yra pasiryžęs 
būti pasaulio menininku ir ko
votoju, tokiam Dievas padeda 
būti vertu ir čia, ir kitame pa
saulyje žmogaus vardo.

vienas iš pastarųjų vardų mums 
neatitinka netgi iš logiškojo taš 
ko. Pabėgėliais arba bėgliais, 
pasakyčiau, galima būtų vadinti 
tuos, kurie, pav., kad ir iš Ame 
rikos ar Kanados bėga, kad ir 
Meksiką, šiuose kraštuose kokį 
nors nusikaltimą papildę todėl, 
kad, sakoma, tas kraštas neiš- 
duodąs ne tik politinių, bet ir 
kriminalinių nusikaltėlių. “Atei
vių” vardas — taipogi mums ne 
tinka, nes jais tegali vadintis 
tie, kurie visiškai laisvu pasirin 
kimu į šiuos kraštus atkako, 
emigravo “laimės jieškodami”. 
Gi mes — bėgome nuo bolševi
kinio teroro, nuo mirties — ne 
savo noru, ne savo laisvu pa
sirinkimu. Juk koks skirtumas 
tarp tų, pav., žmonių, kurie, jų 
namui užsidegus, vienas spėja 
iš namo pasitraukti pats, išlie
ka sveikas, neapdegęs, o kitą — 
kur nors pro antrojo namo augš 
to langą — ištraukia ugniage
siai — apdegusį, skausmuose 
besiraitantį ir nuveža tiesiai į 
ligoninę? Juk ir vienas ir kitas

ELE- MAŽA LAITE

PJŪTIES METAS

107 tęsinys

nams, ne “tenai isaugusiem3 
naujiems lietuviams”, ne iš Sibi
ro grįžusiems, o taip pat ir ne 
“iš Vakarų laisvės”, bet visiems, 
o visiems lietuviams, be jokios 
monopolinės teisės į tai.' kurie 
tik bus išlaikę lietuvio vardą 
atitinkamoj augštumoj, jo nesu- 
teršę, nežiūrint kur jie būtų gy
venę.

Reikia tikėtis, jog apnaikintos 
mūsų tautos likučiams Lietuvoj 
vietos visiems pakankamai bus. 
O kas atsikūrusios laisvos Lie
tuvos valdžioj bus ir vadovau
jamas vietas užims — čia jau 
kitas klausimas. Mes tikime,' 
kad ateities Lietuva — bus pil
na ta žodžio prasme demokrati
nė valstybė. Taigi, kas bus gy
ventojų išrinktas, tas ir bus val
džioj, tas vadovaus...

Arba paimkim dar kitą pa
vyzdi : Anais. Nepriklausomy
bės kovų metais, iš'ėio laisvės 
atkovoti du savanoriai; iš ku
riu vienas grižo Vvties Kryžiu
mi apdovanotas, atseit, didesniu 

beg. nuopelnų užsinelnes frontuose, 
o kitas — ne. Vienok ir vienas 
ir kitas kaip buvo vadinami sa
vanoriais, taip tebėra. Taip ’v- 
giai ir su minėtomis dviejomis 
tremtiniu rūšimis. Be to, reikia 
pabrėžti, kad nemaža tremtiniu, 
patekusiu i laisvuosius Vakarus.4
oraėius visam mūsų Tėvynės o-
kupaciniam košmarui, be jokios Todėl ir nereikėtų mums, lais

"Džiunglėms" 50 metų
Šiemet sueina 50 metų, kai 

amerikiečių rašytojas Upton 
Sinclair parašė romaną iš lietu
vių gyvenimo “Džiunglės”; tas 
veikalas pasirodė 1906 m. Up
ton Sinclair nereikia maišyti su 
kitu kiek panašaus vardo rašy- 
ju — Sinclair Lewis — kritiku, 
dramaturgu, romanistu; apie šį 
neseniai išleido savo atsimini
mus jo žmona; veikalo vardas: 
“With Love from Gracie”.

Alexander O. Walter
ĮĮ„ ,.,„1.,,, .ĮĮ.I.IĮ ———
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abejonės, bus vnatin?m nuopel
nu verti Tėvvnės laisvinimo dar 
be. nes ju darbas. vc'kla ir me
džiaginės aukos bus dausr nadė- 
iusios prisikelti mūsų miriai Tė 
vynei iš -ios marmamojo karato

Arba ir dar trečios navvzd'ė- 
lis. Pernai motu “Aidu” veda
muoju praėio žinomo mūsu pub
licisto straipsnis no vadintos: 
“Budėūmas noktvie”. kuriame 
buvo itin smarkiai verkšlenamo, 
in®’’ iš laisvo io pasaulio tremti
niai. grižo i atgavusia laisva Tė
vyne. nebesvtaps su tais. kurie 
ten buvo nasilikft kad autoriaus 
t.ei<rimu. Oribirieii iš Vakaru 
1’isvės turės na tusti, kad ten 
išauęres pautas lietuvis ima gy
venimą tvarkyti į savo rankas” 
ir t.t. •

Ir šiame atvenuie — tik smulk 
menose braidvmas, bereikalin
gas savęs degradavimas berei
kalingas mušimasis į krūtine ir 
atgailojimas, kada dar niekas 
neverčia to daryti ir t.t.

Į tai norėtųsi pasakyti, jog

vajam Vakarų pasauly gyvenan 
tiems, taip smulkintis: priekaiš 
tauti ir priekabiauti tiems, ku
rie priima pilietybę to krašto, 
kuriame gyvena.

Vatikanas pasirašė atomin. 
statutus

Jungtinėse Tautose tarp kitų 
70 kraštų buvo ir Vatikano at
stovai, kurie pasirašė Atominės 
Energijos Tarptautinės Agen
tūros statutą. Vatikanas buvo 
įgaliojęs jo vardu pasirašyti tė
vą Teodorą Hesburgh, Notre 
Dame universiteto prezidentą, 
ir dr. M. T/orse, Princetono uni
versiteto Augštųjų Studijų insti 
tuto narį. Šios naujos instituci
jos uždavinys bus svarstyti bū
dus kaip atominę energiją pa
naudoti žemdirbystėje, pramo
nėje, medicinoje.

iš jų, ukmergietišku terminu ta i ateities laisva Lietuva priklau -
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ROMANAS

Meilės visi keliai yra pilni gė 
lių ir kraujo, gėlių ir kraujo.

K. Hamsun

(Rcpnblikonų kandidatas į teisėjus
Cook County Circuit Court)

Gimęs Chieagoje, gruodžio 4 -d., 
1913 met. Lankė parapijinę Šv. Ka
zimiero pradžios mokyklą, ir viešas 
mokyklas, Ciane Junior College ir 
Northwestem Universitetą, kur ji
sai gavo abu laipsnius: B.S.L. ir L. 
L.B.

A. lValter motina buvo gimusi 
Vilniuje, o tėvas Varšuvoje.

1954 met. jis buvo pagelbininku 
U. S. Attorney Robert Tieken, kuris 
tarnavo kaip šėlas civilinio skyriaus 
Federaliniuose teismuose šiauriniam 
Illinois districte.

Jisai yra vedęs Anna Nevara ir 
augina dukrelę 10 ir sūnų 7 metų.

Priklauso Šv. Barboros parapijai 
(Bi-ookfield, 111., Kolumbo Vyčių 4- 
to laipsnio narys ir Katalikų Iaab- 
darybės veikėjas.

Jisai siekia teisėjo vietos* todėl, 
kad nori žmonėms pagelbėti ir įro
dyti, kad ir teisėjas turi taip uoliai 
dirbti, kaip ir kiekvienas asmuo.

Linkėtina, kad Alexander IValter, 
kaip pavyzdingas katalikas ir darbš
tus teisėjas, būtų išrinktas tai vie
tai, į kurią jis kandidatuoja.

(Skelb.)

Tačiau jam nebuvo niekas tiek svarbu, kad ne- 
numestų, kaip nemokantis skaityti knygą, vos tik
tai pasigirdo krebždesys. Ir tai nebuvo tikra, tuojau 
žinojo jis, tai tiktai jo ausyse — jos tapo tokios jau
trios, jog girdėjo garsus, kurie, galbūt, tiktai dar tu
rėjo gimti, ar niekuomet neatsiras. Nes, kodėl, kodėl 
niekas iki šiol nepriėjo prie durų? Buvo vėl visiškai 
juoda. /

O, ne, rausva lempa degė, nors jis buvo nusigrę
žęs nugara j ją, bet dabar jis atsisuko ir priėjo arčiau, 
ir vėl grįžo, kur buvęs, nes netiko stovėti po ja, tarsiJis pajuto, kad visas skauda nuo to persikreipi -

mo į visas puses, ir atsisuko kitaip, atrodė, buvo leng- . . .. . . . . . , .. .A. , , .
viau. Ir nesitraukė iš vietos. Jie turėjo ateiti! Jis ir lS £ k,rent“t 8P'nd"'l- relkia pnošais,
pats stebėjosi, kaip galima išsiversti viena mintimi: 
turi ateiti, ir tokiu žiūrėjimu — tiek laiko, tiek laiko. 
Jis nežinojo kiek, bet pažino, kad vėl temo, ir jis te
bestovėjo ten pat. — Aš turiu nusistatyti laikrodį, 
vistiek, paskui — kai jau būsiu anapus, aš pasitik
rinsiu tiksliai, o dabar, tegu tiktai eina. Kada tems
ta gruodžio dvidešimts pirmą ? —

Dabar jie buvo dviese, nes laikrodis kalba tam, 
kas jį tur, kaip tarnauja šuo ir arklys — jie du lau
kė. Tačiau pradžioje takšėjimas atrodė pergarsus, 
užėmė visą erdvę, pripildė ją ir dauginosi, erzinda
mas, rodos lindo iš metalinių rėmų ir išsibėgiojo ne
sulaikomai. Bet netrukus tapo tiktai tuo, kas buvo:— 
Ragana sugrįžo, ir šluota nustojo vilkus vandenį, — 
jis atsiminė baladę ir susijuokė, — tai buvo geras iš
radimas, jis gali deklamuoti eilėraščius, jis gali atpa
sakoti dramas, jis gali save užiminėti, kaip nuobo

kad ji nušviestų vietą, kur buvo buvęs tabernakulas 
Jis dabar negalėjo atsiminti, kokius planus jis turėjo 
dėl šventųjų indų? Jokių būdu ne dabar! Atsimins 
paskui, iš tikrųjų, ir ką jis padarė, jo vyrai? Išsive
žė? Žinoma, juk tai buvo brangu. Ar tai turėjo būti 
atiduota kitai bažnyčiai? — Jis susijuokė. — Vistiek, 
jie atliko darbą gerai — čia buvo tiktai buvusi Dievo 
buvimo vieta.

Tačiau1 ne: buvo ir pasiliko — jis matė, — ir tarė:
— Tai Tu užlenkei mane? Tu uždarei mane, Tu 

Pats esi mano kalėjimo sargas? Tai Tu stovi čia su ži
buriu, su žibintu, kad kalinys nepabėgtų. Aš be reika
lo kaltinu žemiškus priešus. Bet ar nebijau! aš nesu 
pagautas.

Jis nusisuko, kodėl jis turėjo čia stovėti, kada 
tiek daug vietos? Ir jam nėra reikalo saugotis kalbė
ti ar vąikšč'oti, šią naktį nebuvo niekas įėjęs, deja, 
jia nepramiegojo jokio durų darymo. Ir tuojau atsimi-

kliauzūros vienuolynus. Tačiau j džiauj antį svetį, jo atmintyje yra nemaža biblioteka. į nė, jog prie durų stovi jo maistas: Maistas! Bet jis

nori valgyti. Jis nuėjo ir atsinešė krepšį ir vandens 
indą prie suolo, kuriame buvo miegojęs — o gal ne 
tas pats? Tas J— tarė, vistiek reikėjo vietos, kuri 
būtų pasisavinta ir pastovi. — Tu rėkei prieš nuosa
vybę, — sako ir pats gudriai pamerkia, — dabar vis
kas, ką daro, jam atrodo matoma pačiam, lyg jis bū
tų ir kas kitas: žmogus negali būti vienas, jis geriau 
perskelia save pusiau, kad tiktai turėtų antrąjį

Ir valgydamas jis kalbėjo: — Tai nėra taip blo
ga, jeigu pabuvojai sovietų kariuomenėje — šitas ka
reivis neturėjo būtinai turėti vieną daktą: šautuvą. 
— Duona yra skani, — taria ir atsilaužia dar gabalą, 
paskui atsimena, jog turi peilį, tačiau kai pradėjo 
riekti, įsidūrė galu pirštą juk negalėjai matyti. Senu 
vaikišku papročiu nučiulpė kraują ir jį nukrėtė šiur
pas: — tai, galbūt, buvo atėjus vėl knyga apie sudu
žusius laivus; valtis plūduriuoja kaitroje ir vandeny
ne ilgus laikus, be gėrimo ir maisto, žmonės, kurie 
buvo taip išsigelbėję, žiūri į vienas kitą su baisiu pa
geidavimu. Iš po kiekvienos nakties valtyje išnyksta 
vienas.

Jis pavalgė ir užgėrė vandeniu, kai jis užsivertė
dar kartą ir atkėlė galvą, jam pasirodė, kad rausvoji 
šviesa sumažėjo — alyva baigėsi joje, gerai. Ne, jia 
nenorėjo — ūmai jis troško, kad ji degtų, kad neap
leistų jo, jis norėjo pasilaikyti nors tiek gyva, kiek 
buvo šiose dykumose.

Bet ji menkėjo, matė jis, ir sušuko:
IBon dangun)
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LIETUVIAI 9

Balsuokite už tuos Demokratu Kandidatus, kurie 
remia Lietuviu reikalus

[X] MICHAEL d. HOWLETT,
AUDITOR OF PUBLIC ACCOUNTS

Senas lietuvių prietelius. Jis pirmas iškė

lė respublikonų pareigūnų vagystes 

Springfielde, kurių rezultate Hodge ir ki

ti atsidūrė kalėjime. Howlett kandidatuo

ja j ofisų, kuris turi daug bendrų reikalų 

lietuviškose taupymo ir skolinimo bend

rovėse. Svarbu toje vietoje turėti lietu

viams draugiškų asmenį.

Šen. PAUL H. OOUGLAS linki kandidatui į JAV 
Senatą RICHARD STENGEL geriausių sėkmių.

[X] RICHARD STENGEL,
U. S. SENATOR

formaliai pasižadėjo Senate dirbti dėl Lie

tuvos ir kitų pavergtų tautų išlaisvinimo. 

Jis remia senatoriaus Paul H. Douglas pro

jektų įsteigti specialių Laisvės Administra

cijų pavergtoms tautoms padėti.

: J

*(D

X] JAMES L. CKEEFE
ATTORNEY GENERAL 

Jaunas, gabus ir sųžiningas advokatas. Pa

siryžęs išvalyti valstybės administracijų 

nuo Hodge’ų. Daugelio lietuvių visuome

nės veikėjų asmeniškas prietelius.

[X] RICHARD AUSTIN,
Demokratų kandidatas į 

ILLINOIS GUBERNATORIUS

THI8 PAGE IS SPONSORED BY

LITHUANIAN SUPPORTERS FOR BETTER GOVERNMENT
ANTHONY J. RUDIS, CHAIRMAN
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Nuomonės ir pastabos
VARGINGOS PASTANGOS

Jau kelintą kartą išvystame šios mokyklos tiesiai nuėjo j 
gen. K. Musteikį viešai spaudo- nepriklausomybės kovų fron-
je dedantį pastangas ginti nepr.
Lietuvoj buv. tautininkų valdy
mą. Tačiau, kaip ir paskutinis 
atvejis rodo, kad rolė yra var 
ginga ir nepavydėtina.

"Draugas” rūgs. 8 d. įdėjo
J. Kojelio pasikalbėjimą su 
gen. Raštikiu. Tarp kitko buvo 
prisiminta padėtis, kada tauti
ninkų režimui įsigalėjus pasku
tiniame nepr. gyvenimo dešimt 
mėty Lietuvos Karo Mokyklą 
žymioj daly užpildydavo abitu
rientai su žemais gimnazijos
pažymiais. Gen. Raštikis buvo'jaunimą arx žymius visuomenės 
paklaustas "ar nemano, kad veikėjus, net gi Nepriklausomy- 
atestatų konkursas būtų buvęs bės Akto signatarus į koncent- 
geresnis atrankos būdas, negu racijos stovyklą, tai savo įsaky 
įstojamieji egzaminų konkur- me žymėdavo, kad tai daro vai

tą, susidėjo beveik visų 100% 

iš ateitininkų.
Tiesa, gen. K. Musteikį galė

jo suklaidinti ir kitos aplinky
bės. Mat ano meto valdžios vir 
šūnės, ir jų rėmėjai, valstybės 
saugumo ar ištikimybės sąvo
kos nebeskyrė nuo ištikimybės 
režimui ar tautininkų valdžios 
saugumo. Nekalbant jau apie 
civilinės valdžios pareigūnus, 
bet ir kai kurie gen. K. M. ko
legos visai viešai tą praktika
vo. Antai, kai Kauno karo ko
mendantas tremdavo patriotinį

sas ir... ištikimybės laipsnio re
žimui” liudymas. Gen. Raštikis, 
matyt, laikydamasis dėsnio, kad 
jei apie kurį dalyką nieko gero 
nėra pasakyti, tai verčiau jį nu 
tylėti, ką jis ir padarė. Tas ta
čiau jautriai palietė gen. K. Mu

stybės, o ne režimo saugumui. 
Arba kai ramūs Lietuvos laukų 
artojai, nebepakeldami ano me
to gyvenimo sąlygų, viešai pa
reiškė nepasitenkinimą, nors 
tai darė visame kultūringame 
pasaulyje naudojamais būdais, 
tai jie buvo pristatyti į Ka-steikį. Jis "Draugo” spalio 1 d. riuomenės Teismą gig ir , ne 

išbarė gen. R., kam tas anojvardan režimo saugumo> bet, 
klausimo nepaneigęs, anot _ jo,' žinoma, vardan valstybės sau- 
kaipo nesąmonės, bet praėjęs gumo netgi pasiuntė tuos žmo-
tylomis. Užpildymui tos spra

gos gen. K. M. pats nuo savęs 

davė paaiškinimą, jog ‘ ‘buvo 

reikalaujama, kad stojantieji 

pristatytų ištikimybės liudymą, 

kad jis kaipo pilietis yra ištiki

mas savajai valstybei, o ne re

žimui.” (Mano pabraukta).

Ar tie liudymai turėjo nusta 
tytą formą ir ar ten buvo nors 
kas pažymėta, kaip toji ištiki
mybė valstybei buvo supranta
ma,, neteko patirti. Tačiau yra 
vienas neginčijamas faktas, 
kad valdžios pareigūnai, kurie 

ztuos liudymus išduodavo, juos
duodavo tiktai režimui ištiki-

t __ jas kalba apie šią mūsų netolimiesiems. Ir pav., kas pnklau- J ... ..... . ... . mą praeiti, tai mes taip ir suse ar bttvo artimas ateitmin-1 J ... .., . . e glaudžiame ausis, kad tik jiskams ar pavasarininkams ari° . ’ .5 ...... Imums tų juodųjų dėmių nepn-pan., tas tikrai zmojo, kad ja.m
liudymo prašyti nėra ko nei

nes mirti. Režimas tuos spren
dimus patvirtindavo, net ir tau
tos vadas nerasdavo reikalo 
juo pakeisti.

Pirmasis Nepriklausomybės 
periodas dabar jau praeityje. 
Šiame periode turime visą eilę 
šviesių lietuviško heroizmo ir 
genijaus pasireiškimo momen
tų. Jie sudaro šaltinį jau iš šios 
netolimos praeities moralei sti
prybei pasisemti. Bet turėjome 
eilę juodų, tamsių momentų. 
Jie jau anuo metu žlugdė lietu
vio moralinę stiprybę. Iš jų ne
galime stiprybės semtis ir da
bar. Kai koks svetimšalis veikė

eiti, nes jis jo tikrai negaus. 
Esant atstu nuo tų visų

dalykų, dabar gal ir nebūtų 
prasmės apie tai bekalbėti. Bet 
su tuo iškyla įdomių, tiesiog 
neįtikėtinų dalykų. Kaip iš pa
aiškinimų išryškėja, pasirodo 
kad gen. K. Musteikis, užėmęs 
taip atsakingą vietą ir kaip K. 
Mokyklos viršininkas per savo 
rankas tiek daug tokių ištikimy 
bės liudymų perleidęs juos be- 
tikrindamas, visai nežinojo, 
kad tie liudymai, nežiūrint ko
kį oficialų pavadinimą jie turė
jo, tikrumoje tai buvo režimui 
ištik’mybės liudymai. O jug tą 
žinojo ne tik kiekvienas abitu 
rientas ir studentas, bet ir visa 
plačioji visuomenė. Tiesa, ga’ 
ir gerai, k*ad gen. K. M. tada 
to nežinojo, nes kitaip kiekvie
na padorus tokios neutralios, 
nepolitinės įstaigos, kaip Karo 
Mokykla, vedėjas vartydamas 
tokius luidymus negalėjęs būtų)

mintų. Tarpusavėje kalboje bū
tų taip pat sveikiau pro tuos 
momentus praeiti tylomis ir jų 
daugiau neprisiminti. Bet tai 
jug įmanoma tik tada, kada 
bent tie juodieji šešėliai dabar 
nebesikaišietų nors į viešumą. 
O tokių pavyzdžių, įnešančių 
daug kartumo ir į dabartinį lie
tuvių visuomeninį gyvenimą, 
yra apsčiai. Štai kad ir pasku
tiniu atveju: sakysim tegu pa
sikeistų rolėmis, ir gen. K. M. 
pabūtų Edmundo Binkio-Binke- 
vičiaus, ar šimtų, o gal .tūkstan
čių, kitų jaunuolių vietoje, ku
rie anuo laikotarpiu visai ne
kaltai taip skaudžiai morališ
kai turėjo pergyventi, tada jis 
tikrai žinotų, ką anas "ištiki
mybės ssfvajai valstybei” liu
dymas reiškė. —Skaitytojas

Didžiausia pasauly Augšt. 
mokykla

Philadelphijoje arkiv. J. F. 
O’Hara pašventino didžiausią

nejausti konflikto su savo 8ąži::P«aulyje katalikų augštesnią.j 
ją mokyklą, dedikuotą kard. i 
Dougherty garbei. Ši mokykla! 
šiaurinėje Philadelphijos daly
je užima daugiau negu bloką ir

ne. Jei gen. K. M. dar ir dabar 
nenorėtų tikėti tikrąja anų liu
dymų reikšme su kokia jie te
buvo išduodami, Ui E. Binkis-,^ n2 klasių 2(JOQ vieĮų 
Binkevičius "Drauge” spalio 9 'lę ir gU tiek pgt yietų mokyk. 
d. trumpai paaiškino, kaip jis jog kafeteriją. Dėstytojais yra

25 kunigai, 24 seselės ir keletas 
pasauliečių. Jai vadovauja prcl. 
A. Paum. Šiuo metu joje yra 
1,353 berniukai ir 1,034 mergai
tės. Ateity ji bus . išplėsta iki

pats dėjo pastangų patekti bent 
į kariūnus-aspirantus, bet ne
pateko, nes jam nebuvo duotas 
anas vadinamas, “ištikimybės 
savajai valstybei liudymas.”
Nėra abejonės, kad tokių liūdi- 6,000 auklėtinių, 
ninku ir čia dabar susirastų 
tiek ir tiek, kurie ir ana s me
tais buvo geri patriotai ir savo 
atestatų pažymiais nebūtų Že
minę Karo Mokyklos lygio, bet 
tos mokyklos durys jiems buvo 
uždarytos. Jei gen. K. M. būtų 
nuomonės, kad visokie ten at
ikai, pavasarininkai ir pan. tik
rai yra neištikimi savajai val
stybei, tai tos pačios mokyklos 
istorija čia galėtų siek tiek pa
dėti. Pirmoji Karo Mokyklos 
laida susidariusi vien iš sava
norių moksleivių, ir kurie iš

Pasinaudokite reta proga
Pirkę saldų nr rūgštų sūrį Metri- 

kių krautuvėje, 1804 Weat 47th St.,
šį Hekniadictiį, lapkr. 4 dienų gims 
kiekvienus dovanų.

/

O
NAUJI GINKLAI

Nauja 20 mm. priešlėktuvinė patranka yra lodoma Aberdoeii, 
per minutę. Šis skaičius gali būti padidintas. Panašus pabūklas 
da beveik 1,400 mylių j>er valandų, ir j bombonešį B-58. Šio 
pakeitus sistemą jau 1893 m. buvo pasiektas fantastiškas 3,000 
'lėktuvas buvo numuštas paleidus 60 šūvių per 3 sekundes.

Md. Pabūklas gali iššauti 4,000 šovinių 
yra įmontuotas j naikintuvą, kuris skren- 
ginklo patentas išduotas 1862 m., tačiau 
šūvįų per minutę skaičius. Bandymuose

CHICAGOS INŽINIERIŲ VEIKLA
Am. Liet. Inž. ir, Arch. S-gos 

Chicagos skyriaus valdyba, svar 
stydama profesinės veiklos rei
kalus, nutarė “Inžinierių met
raščio” leidimui įnešti $150. Šis 
veiklos dešimtmečiui paminėti 
Metraštis, kurio leidimu ir re
dagavimu rūpinasi K. Krulikas, 
New Yorke. turės daug reikš
mės tiek pačiai sąjungai, tiek 
ir lietuviškajai visuomenei.

Remiant lietuviškosios archi
tektūros propagavimą, paskirta 
$50 rengiamai tos rūšies paro-

spausdinama iki 1,000 egz., kai 
žurnale būna originalių augšto 
mokslinio lygio straipsnių.

“Technikos žodžio’ 

numeris

naujas

Jau spaudai duotas ir penkta 
sis šių metų TŽ numeris, kuris 
stengiamasi išleisti iki lapkričio 
11 d., kada įvyks Chicagos skyr. 
metinis susirinkimas. Šiame nu
meryje V. Vin,tartas aprašo AL
IAS suvažiavimą, prof. S. Kolu-

riaus suskaldymas, arba padali
nimas j kelis skyrius. Chicagos 
miestas ir jos apylinkės užima 
labai didelį plotą, todėl susidaro 
sunkumų, tik vienam skyriui 
esant, palaikyti tinkamą ryšį 
tarp narių ir plėsti veiklą. Gi 
veiklos pagyvinimui būtų daug 
lanksčiau ir naudingiau, jei Chi
cagos apylinkėse (pav., Melrose 
Parke, Cicero, Roselande, India-

Pagerbiant prof. Ign. Končių, 
jo 70 metų amžiaus proga, val
dyba skiria vieną narį. į prof. 
Končiui rengiamo pagerbimo ko 
mitetą. Taip pat minėjime skait 
lingai dalyvaus ir paskiri inžinie 
riai.

Prof. J. Čiurlio, kuris gyvena 
Nevy Yorke, amžiaus sukaktis 
bus atitinkamai atžymėta š. m. 
Technikos Žodžio nr. 6.

Tradicinis Inžinierių Balius

Visuomenė jau nekantriai lau

x Pagerbė poetą
Vienas iš JAV Katalikų Poe

tų draugijos įkūrėjų, dabartinis 
jos direktorius John Brunini 
kard. Spellmano apdovanotas 
aukso medaliu. Pagerbtasis ra
šytojas yra katalikų poetų žur
nalo “Spirit” redaktorius.

Geraširdis
— Noriu tamstą įspėti, jog 

karas sunaikino visą mano tur
kią šio baliaus. Spaudoje jau bu{^’ mano dukra, kurią
vo rašyta, kad šis tradicinis ba- I tu norėtum vesti, negalės gauti
lius įvyksta toje pačioje vieto
je, kur ir pastaraisiais metais 
— Keymens Club Marine Ball- 
room, 4711 W. Madison str., sau 
šio 12 dieną. Ir šiais metais šis 
tūkstantinės publikos balius pra 
eis kuo nuotaikingiausiai. Tuo 
būdu visuomenė turės progą ne 
tik kultūringai pasilinksminti, 
bet ir paremti svarbius profesi
nius, kultūrinius bei visuomeni
nius reikalus.
Inžinieriai padeda visuomenei 

ALIAS Chicagos skyriaus me 
chanikų sekcija, kaip kiekvie
nais metais, taip ir šiemet su
rengė mechaninės braižybos kur 
sus, kuriuos gausiai lanko mū
sų inteligentija, negalinti įgytas 
Lietuvoje savo specialybes pri
taikyti šiame krašte. Tuo būdu 
didelis būrys mūsų tautiečių jau 
įgijo naudingą braižytojo specia 
lybę, atsipalaiduojant nuo fizi
nio darbo.

Inžinieriai ir toliau
su visuomene glaudų ryšį, rems

noje) įsisteigtų nauji skyriai, ku visus lietuviškuosius kultūriniu? 
rie glaudesniu ryšiu jungtų ar-, reikalus, visų pirma nepamirš- 
čiau gyvenančius narius, savo | tant gyvybino Tėvynės laisvini

mo darbo.

skatiko kraičio.
— Tokiu atveju aš būčiau 

žmogus be širdies, jeigu po to
kių nuostolių atimčiau iš jūsų 

1 ir vienintelę dukrą.

ZOMŠINIAI IR 
ODINIAI 
ŠVARKAI
Neišdirbtos odos 
ir plaunamo zom 
šo su rajono pa
mušalu. Dydžiai 
nuo 10 iki 20 nr. 
Spalvos: šviesiai

mėlyni, ru- 
! žavi, smielio 
i spalvos, balti,

tamsiai mėlyni, 
rudos ir koralų* 
spalvos. Regulia

ri kaino $35.00, dabar 22.00 
ir daugiau. C.O D. pridėti $1.00 
pašto išlaidoms. Greitas prista 

i tymas. ' J
palaikys ADELMAN Cleonėrs, * Ine.

1907 W. Dcvon 3757 W. Eullcrton 
HOllycourt 5-5359 Dlckens 2-9219 
i'V* ¥ G 9 54 6 r <5»8» GtGtotGS -

paila apie “Kauno Jūrą”, G. J.
dai Argentinoje. Po parodos ren ' Lazauskas rašo terminologijos ' skyrių sėkmingiau plėstų tiek
giamasi išleisti plačios apimties klausimais. Yra ir Liet. Jūrinin-[ narių kiekybės, tiek ir prof esi-1 q j Lazauskas
leidinyą, todėl šis reikalas ne tik kų S-gos skyrius “Laivininkystė (nės veiklos atžvilgiu. Bendri ir | ALIAS ch'icagos sk. įgaliotinis ' SKu' vS 7*6640 

ir Žvejyba”, kur dr. P. Mažeika labai svarbūs reikalai, liečią Chi 
rašo apie įmoninius žvejybos lai cagos miesto ir apylinkių skyrių 
vus. Gausiai iliustruota suvažia- koordinaciją, galėtų būti aptar- 
vimo nuotraukomis. ti valdybų pirmininkų bendruo

se posėdžiuose.
Šios naujos veiklos gairės na

rių tarpe kelia didelį susidomė
jimą, todėl laukiama skaitlingo 
ir gyvo susirinkimo.

inžinierių, bet ir visuomenės y- 
pač paremtinas.

Inžinieriai visuomet remia lie 
tuviškuosius kultūrinius, visuo
meninius ir Lietuvos laisvinimo 
reikalus, šį kartą paskirta $80 
Džiamburė3 Fondui, kuris remia 
Lietuvių Skautų Brolijos repre
zentacinius žygius tarptautiniuo 
se skautų sąskrydžiuose, tuo 
prisidedant prie Lietuvos bylos 
popularinimo kitataučių tarpe.

Mirus skyriaus nariui St. Ra- 
dzevičiui-Radžiui, vietoj vainiko 
paskirta $30 Vasario 16 Gimna
zijai.

Suvažiavimo atgarsiai
ALIAS ir PLIAS suvažiavi

mas Philadelphijoje, kuris turė
jo didelį pasisekimą, bendroje 
spaudoje buvo gana plačiai ap
rašytas. Reikia tik džiaugtis, jog 
mūsų profesine veikla taip do
mis visuomenė, bendroji spau
da bei žurnalistai. Aprašymai 
buvo gana išsamūs ir tikslingi, 
tačiau vienur kitur įsibrovė, grei 
čiausiai per nesusipratimą, ir ne 
tikslumų.

Vienur buvo rašoma, kad Chi 
cagos skyrių ypač puolęs vienas 
inžinierius sendraugis (ateiti
ninkas) G. Iš to skaitytojai ga- 
lė'in susidaryti nuomonę, kad 
inžinierių sąjungoje bei jos sky
riuose vyrauja politinė ir ideo
loginė kova, ko iš tikrųjų nėra. 
Inžinieriai savo profesinėse AL- ■ 
IAS ir PLIAS organizacijose 
dirba tik profesinėje ir Lietu
vos laisvinimo srityje, kad ir ko 
kTų jie politinių, ideologinių ar 
tikybinių Įsitikinimų bebūtų.

Kitur pažymėta, kad "Tech
nikos 2odis” turįs tik 300 pre
numeratorių. Matyt čia kores
pondentą suklaidino mūsų atsto 
vo pareiškimas, jog T2 leidžiant 
apskaičiavimui imama bazė 300 
nuolatinių prenumeratorių, o iš 
tikrųjų prenumeratorių esama 
dvigubai daugiau. Kartais net

spaudos reikalams

iimiiimiiiimiiiiiiiiimiiiimiiiimuiiiiiii

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti. pasiskelbkite smulkių skelbimų 

Į skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrginia 7-6640.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii

HY OW\EH, EDU SALE 
SHIUMI* * CHICKEN CAIMtY-Ot T 
Monnjr .Maker for Young Coiiplc. Wlll 
Mtavtflce, leaving ton n. Muat sec to 
ap|irc«-ta(e. (ohhI S. W. boCMtfciM. 
Ctosctl Mondays — Opeli Daily ai 

4 p. m. •
REpublto 7-9117

KAI REIKALINGAS

ORKESTRAS
(didesnis ar mažesnis) 

Koncertams, baliams, vestuvėms 
ir kit. pa rėmai mama kreiptis k 
muz. BRONIŲ JONUŠĄ. TeL PR« 
spect 6-6584.

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

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

riuos siunčiate į užsienį.

Naujos veiklos gairės 

Š. m. lapkričio 11 d., sekma
dienį, 3 vai. p. p. Hollywood sv. 
didžiojoje salėje įvyksta ALIAS 
Chicagos skyriaus metinis susi
rinkimas. Be eilinių reikalų, at
stovai iš suvažiavimo padarys j 
pranešimus, bus renkama nau-1 
joji skyriaus valdyba.

Šis susirinkimas yra ypatin
gai svarbus, nes bus keliamas

Profesorių pagerbimas

Lapkr. 11 d. po susirinkimo 
Hollywood svetainėje rengiama 
vakarienė skyriaus garbės na
riams prof. Vikt. Biržiškai, prof. 
S. Kolupailai ir prof. S. Dirman

pirmas ir visai naujas lietuviš-, tui pagerbti, minint jų garbin- 
kų organizacijų istorijoje klausi I gas amžiaus ir mokslinio darbo 
mas — ALIAS Chicagos 3ky- sukaktis.

%

s r i n k i t
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MIKE
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Mike įlinko

kitę
H I N K O

Demokratų kandidatas į 
Kongresą iš 4-to Illinois 

Apskričio.
šio apskričio piliečiai turė

ti; susidomėti šiuo kandidatu, 
kuris yra Park Forcst advo
katas ir yni pasiryžęs nuošir
džiai darbuotis savo apylinkės 
žmonių gerovei. Jis seniai dir
ba savo apylinkės gerovei ir 
toliau tęs tą darbuotę, jei iš
rinksite MIKE MINKO į Konę- 
gresą iš 4-to Illinois Valstybės 
apskričio.

BALSUOKITE 
DEMOKRATIŠKAI 

LAPK. 8 D., 1956 M.J

įsigykite originalą mąstymo lobyną dabar!
Kun. Dr. J. Vaitkevičius, MIC .

GYVOJI DVASIA
KETURI TOMAI 

Mantrmal klek .lenai mėty dienai 
Kietai įrišti, viso 2299 pusi. 

Kalbą Iiūrčjo poetas Jonas Aistis

Religine Enciklopedia Lietuvių Kalba
Imant kartu visus 4 tomus kainuoja tik 16 dol. Atskiros 

knygos kaina 5 dol. Užsakymus siųskite: 

"DRAUGAS”, 2334 So. Oakley Avė., Chieago, U.

ALEXANDER O. WALTER
TEISĖJAS

1 CIRCUIT COURT 0F COOK COUNTY 
Pirmiau buvo pagelb. U. S. Attorney

Vienrhtelis dalyvavęs kovose karo veteranas ir vie

nintelis iš c’avų kilmes į šią tarnybą. Kolumbo Vy

čių ir Šv. Barboros parapijos Narys.

INDORSUOTAS CHICAGOS ADVOKATŲ SĄJUNGOS 

KAIP TINKAMAI KVALIFIKUOTAS
z /

Lapkričio 6 dienę atiduokite už jį savo balsę
PIRMA PAVARDE DESINEJE PUSEJE REPUBLIKONŲ 

SKILTYJE ANT ATSKIRO POPIERINIO
BALSAVIMO LAPELIO

-----  .... ---- --------------Z

SŪNUS PALAIDŪNAS
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krizf

Vietoj

1,000,000
DOLERIŲ

"DU
2334 So. Oakley Ava,

šios knygos autorius vysku
pas P. J. SKssd prM 
laiko pradėjo savo 
Jos programų per "Du lfonf" 
stoti. Televizijos aparatų Ar
ka "Admiral” iiai programai 
finansuoti paskyrė vieną ml- 
11 joną doiarifr
Ustuviikos knygos Klubas 
džiaugiasi galėdamas savu 
skaitytojam pateikti iio įžy
maus kalbėtojo mintis ui du 
doleriu.

IIAI 11

Chieaga 8, III.
J.
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CHICAUOJE
1,800 pietuose

Conrad Hilton vieSbuty buvo 
surengti pietūs tų alumnų, ku
rie yra baigę De La Šalie mo
kyklą, esančią 3455 S. Wabash, 
Chicagoje. Pietuose dalyvavo 
1,800 asmenų, suteikdami gra
žią paramą

PAJIESKOJIMAI
Pajieškomi: Perkovskij Rudolf, 

P«rkowskaja Marija ir kiti jų Šei
mos nariai. Si šeima anksčiau gyve- 
vo Argentinoje. Pranešti: Step. Vis- 
čiui, 700 W. 31 St., Chicago 16, III. 
Tel. VI 2-9440. '

Pajieškomns: Sasnauskas - Sasnai- 
tia, Ignas, s. Juozo, gitu. 1920 m. 
Gyveno Danijoje ar Olandijoje 1947 
— 1948 m. Pranešti: Steponui Vis-

. .... čiui, 700 W. 31 St., Chicago 16, III.,tos katalikų mo- tel VI 2.944Zk
kyklos plėtimuisi.

Didžiausia fabrikų statyba
Per pirmus 10 mėnesių šiais 

metais Chicagos apylinkėse 
fabrikų ir kitų pramonės įmo
nių statybai investuota $500,- 
944,000 — beveik dvigubai
kaip pereitais metais tuo pa
čiu laiku. Toks gausus investa
vimas į pramonę yra rekordi
nis.

Stambus plieno bendrovės 
pelnas

Nepaisant penkias savaites 
užsitęsusio streiko Inland Steel 
bendrovė šiais metais pardavė 
savo pagaminto plieno už 
$530,819,534 ir gavo pelno $35,- 
490,480 — arba — po $6.34 už 
šėrą. Tai beveik rekordinis pel
nas. Apskaičiuojama, kad 
streikas šėrininkams kainavo 
$8,415,000, — streikuotojai ne
gavo algų — $8,725,000, kas 
sudaro $517 kiekvienam tar
nautojui. Dėl streiko nebuvo 
pagaminta 500,000 tonų plieno.

Areštavo padegėją
Chicagos policija areštavo 

Joną Runsą, 19 m. amžiaus, 
prekių keltuvo valdytoją Con
rad Hilton viešbuty. Kitas tar
nautojas pastebėjo jį kerpant 
telefono laidus. Areštuotasis 
prisipažino per savo 45 darbo 
dienas tame viešbutyje šešis 
kartus ten padegęs mažus gais
rus.

Miglos uždarė aerodromus
Chicagoje ketvirtadienio ry

tą ties aerodromais matumu- 
mas buvo tik trys ketvirčiai 
mylios ir dėl to kaikuriam lai
kui aerodromai buvo uždaryti. 
Lėktuvai buvo nukreipti į kai
myninius aerodromus.

474 mirtys gatvėse ir 
keliuose

Per pirmus šių metų 10 mė
nesių Cook apskrityje susisie
kimo nelamėse žuvo 474 žmo
nės, iš jų — Chicagos mieste 
284. Vien spalio mėn. Cook ap
skrity žuvo 71 asmuo.

i Trys dukrelės
Edward ligoninėje 32 m. mo

teris C. G. Solovy pagimdė 
tris mergaites. Visos trys svei
kos ir laikosi gerai.

Jieškomi: 1) PETRAS SIMA- 
NAUSKAS, kilęs iš Maišelių km., 
Vilkaviškio apskrities. (Buvęs Ka
rininkas). Jieško Bronė Adomai
tyte - Mikėnienė, gyvenanti Kau
ne. 2) STASYS BALASAITIS, iš 
Tauragės apskr., Balnių km. Din
gęs per karą. Jieško žmona Al
bina gyv. Kaune. 3) Taipgi jieš- 
komas jo brolis VYTAS BALA- 
ŠAITIS. Atsiliepti šiuo adresu: 
Ona Didibalis, 914 N. 14th Avė., 
M ei rase Park, III.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS
REAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE

$1,800 ĮMOKĖDAMI pirkaite ge 
rą 5 k. mūrinį namą. Rūsys. Karš 
tu van. apšild. Atdaras apžiūrė
jimui sekmad. nuo 1 iki 5 vai.

2636 So. Ridgevvay Avė.

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 
nuo 1 iki 5 vai. 2845 S. Tnunbull 
Avė. 2-jų butų mūrinis — 4 ir 
5 kamb. Tile vonia. Tuojau gali
ma užimti.

Atdaras apžiūrėjimui sekmadie
nį nuo 1 iki 5 vai. 8328 W. 44th 
Plaee, Lyons, m. 5 kamb. 3 mieg. 
kamb.

MARQUETTE PARKE. Pulkus 5 
kamb. bunfųilovv. 50 pėdų sklypas. 
2 mirg., spintos virtuvėje, uždari 
pori'iai iš priekio Ir iš kiemo. Gazu 
apftild., pilnas rūsys, .veneciškos už
uolaidos, žieminiai langai ir sieteliai. 
1 blokas nuo mokyklos. Arti 65th ir 
Spauldlng. $15,500. Kreiptis } savin, 
po 7 v. v. Šiokiadieniais: visą dieną 
sekmad. REpubllc 7-8010.

FOUR BARGAIN 
BUNGALOWS

5523 So. Albany Avė. 
6214 So. California Avė. 
3345 W. 55th St.
6530 So. Campbell Avė.

McCARTHY BROS.
REAL ESTATE

2412 W. 63rd St.
REpubllc 7-5000

ROOMING HOUSE. $200 paja
mų j mėn., plius 6 kajnb. butas. 
Karštu vand. apšild. $16,900. Apy
linkėje 22nd ir Pulaski Rd. Įmokėti 
$5,000. SVOBODA, 3739 W. 26th St. 
LAwndale 1-7038.

CRAWFORD’S BEST! 2-jų bu
tų namas. Arti Keeler ir 26th St. 
5 ir 5 kamb. Mūr. Gazu apšild. Ga
ražas. Koklių virtuvė. Spintos. Ge- 

mėn. palyginus su praėju- ra,ue Stovy. Bargenas, tiktai 
H $15,900; įmokėti $4,000. SVOBODA,

3739 W. 26th St. LAwndale 1-7038.

70 milionų dol. nuostolių
Jungtinėse Amerikos Valsty

bėse š. m. rugsėjo mėn. pada
ryta 70 mil. dolerių nuostolių 
vien dėl gaisrų — 6.4% mažiau 
negu per š. m. rugpjūčio mėn.
($74,930,000).

Praėjusiais metais rugsėjo 
mėn. gaisrų nuostoliai siekė 
$65,970,000, t. y. šiemet rugsė
jo
siaig metais, padidėjo 6.3%.

Per pirmuosius devynis šių
metų mėnesius JAV gaisrų nuo-1 nuo z
stoliai siekia $731, 203,000 arba • iki s. .Mūrinis 5 kamb. bungalovv.
9 40/ rifliie-iau novu 1955 m nerlEk8tra apftnd‘ kamb- Pasto*f5je. 2-jų y-^/O aaugiau negu 1»OO m. per autom gaiažas. Gazu-karštu vand.

apšild. Uždaras porčius. Koklių vo
nia. Nuo sienos iki sienos kilimai. 
Tik $17,000. AVAlbrook 5-5431.

tą patį laiką, kai nuostolių buvo 
“tik” $668,444,000.

Čia neįskaitomi tie nuostoliai.
kurie nebuvo pranešti draudimo Paraatykite brangius jrengimUS. 6 
bendrovėms arba iŠ viso turtas kamb. mūrinis namas. Nepaprastai
nebuvęs apdraustas. (vm)’

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

S. Tamulaitis .........$5.00
Ačiū geradariams.

“Draugo” administracija

l kam. 1 *4 vonios. 50 pėdų sklypas. 
2 autom, garažas. Skubiam pardavi
mui nupiginta kaina.

5434 S.. Mozart St.

AUKOS UŽ KALENDORIŲ
Vi “Draugo” kalendorių atsiuntė ik asmenys:

Vlada Atkočaitis ... $1.00 
M. Dirzius .............. 1.00

Ačiū spaudos bičiuliams. 
“Draugo” administracija

REAL ESTATE
Paskolos. Ne j. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALONIS,
Namų PRospect 8-2071

PROGOS -- OPPORTUNITlĖŠ

Specialus pasiūlymas! Visiškai 
naujas mūr. namas rinktinėj Mar- 
ąuette Parko vietoje. 2 butai po 6 
kamb., rūsyj vieta bizniui. Kaina 
numažinta iki $42,500. Dėl palygini
mo atvykit bent pažiūrėti!

Goge Panke 5 kamb. bungalovv. 
Gražus rūsys, šildymas karštu van
deniu—alyva. 2 automobilių garažas. 
$15,000. A. Sirutis.

Pigiau niekad nelaukit! 2 po 5 
kamb. mūr. namas Gage Parke. 
Abu aukštai puikią! Įrengti. Du at
skiri įėjimai. Rūsio lubos plasteruo- 
tos ir išdažytos. Dvigubas mūr. ga
ražas. $21.000. J. Šaulys.

Skubiam itardavimul: 2 butų med. 
namas Brighton Pk. šildymas karštu 
vandeniu—alyva. Rūsys. Garažas. 1 
butas jau laisvas. Savininkas duos 
morgičių. Pilna kaina $15,000. K. 
Juknis.

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- 
čius. i

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

P LEONAS
UBAI. ESTAIS

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

CICERO. 2-jų augštų medinis na
mas (apkaltas “brick siding’u”), 5 
kamb. ir 4 kamb. ir pastoge. Dali
nas rūsys,' 2 autom, garažas. Arti 
mokyklos, bažnyčios. Tuojau galima 
užimti. Apylinkėje 14th ir 50th 
Court. Kaina $16,000. JOHN J. KU- 
CERA, Realtor, 3901 W. 26th St. 
LAvvndale 1-1300. ATUAS SAVINOS 
& LOAN BUILDING.

Pirkite dabar prlefi žiemą 
(stkraust y ti

M A RQU ETTE PARKE:
Mūr. 4 po 4, centr. šild., garažas. 
Mūr. bung. G kb. Ir 1 kamb 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. 6 kamb., garažas. 
Naujas mūr. 4 kb. ir gėlių krau

tuve, erdvi ir inodern. patalpa, pui
kūs Įreng.

Gražus george 6 kamb.
GAGE PARKE:

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

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

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

$1 1,700.
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

Įreng.
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 48 SL
CLiffside 4-2390

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar Akins 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PURLIO 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. te sekmad.)

IBNUOMUOJAMA'n———-
Išnuom. TAVERNA su Įrengimais. 

2335 S. Ijeavitt St., call after « p. m. 
Vlrglnia 7-0738.

T.šniMMn. kamb. su atskiru Įėjimu. 
Visi patogumai. 3403 W. 62nd PI. 
IjAfayette 3-6508.

ISnuom. G kamb. butas. Apšild., 
Šiltas vanduo, šviesūs, dideli kamb. 
2001 8. Halsted St.

Išnuom. mieg. kamb. 6837 S. 
Campbell Avė.

WAlbrook 5-4161

Tšnuom. 4 kamb. “fumišiuotas” 
butas. Tik suaugusiems.

3108 S. Halsted St.

D * M E S I O I

BARGENAS! 4 kamb. namas. 
$7,800 pilna kaina. Apylinkėje 31st 
ir Pulaski. įmokėti $2,000. LAvvn
dale 1-7038.

ROOMING HOUSE. $400 pajamų 
mėnesiui. 6 butai po 2 kamb. Apsta
tyti. 4 kamb. butas savininkui. Arti 
Western ir 40th St. $22,900. LAvvn- 
dAle 1-7038.

$2,500 ĮMOKĖTI. 7 kamb. mūr. 
rezidencija. Gazu apšild. 4 dideli 
mieg. kamb. Apylinkėje 26th ir 
Ridgeway Avė. Galima tuojau užim
ti. $13,800. LAwndale 1-7038.

$2,000 ĮMOKĖTI. 2-jų butų mūri
nis namas. 22nd ir Keeler Avė. 4 ir 
5 kamb. Moderniškas namas. Skolą 
mokėti kaip nuomą. Tuojau užimki-
te. LAwndale 1-7038.

2-JŲ BITTŲ BARGENAS. Mūrinis 
namas 5 ir 5 kamb. Rūsys. Apšild. 3 
mieg. kamb. Spintos virtuvėje. Ga

na. Savininkas parduoda dėl silpnos ražas. $15,900; Įmokėti $4,000. Apy
linkėje 26th ir Pulaski Rd. LAwn- 
tlale 1-7038.

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

732 W. Cermak Rd.
Tel. CAnal 6-0343

Parduodama valgomų produktų 
krautuvė. Biznis išdirbtas per dau 
gelį metų. Prieinama kaina.

3953 S. Rockweil St.
Tel. YArds 7-6934

Parduodama valykla su rūbų 
pataisymų skyriumi. 2 kmb. už 
krautuvės. South West miesto 
dalyje. Teief. Vlrglnia 7-2649

GROSERIŲ KRAUTUVE ant 39th 
Place. Maža krautuvė, bet judrus 

‘biznis. Geros, švarios prekSs. įsteig
ta prieš 18 metų. Nuolatine klijentū- 
ra. Čia gera proga tremtinių porai- 
pirkti gerai einantĮ biznį. Žema kai

sveikatos. Geras pirkinys.
CUffsUle 4-6209

MARQUETTE PARKE 2447 West 
69 st. parduodamas

RESTORANAS-VALGYKLA

REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
ir parduodami uždirb
site per šią Įstaigą.
AL. BUDRECKAS

REALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Callfornijos g-vės) 
LAfayette 3-3384

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

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Estate 
General Insurance, Notary Public 

5916 S. tVestern Avė.
REp. 7-6886 arba HEm. 4-7085

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpubUc 7-6232

Pajamų nuosavybė. 2-jų augštų 
namas, t-me augšte 8 k. butas, 2-me 
augšte 2 po 4 k. 2 mašinų garažas. 
$15,500.

3-jų augštų mūrinis namas — 3 
po 6 k. 2 mašinų garažas. Geras pir
kinys. Arti 22nd ir Western Avė. Tik 
$19.500.

1 % aitgšto namas — 4% k. apa
čioje, 2 k. viršuj. Sklypas 80x130. 
Gazo šilima. 2 mašinų garažas. 5 
blokai nuo Šv. Kazimiero kapinių. 
Tik $17,000.

2-jų augštų mūrinis — 2 po 4 k. 
2 mašinų garažas. Prie Gage Parko. 
Tik $16,300. “VARPAS” — REpubllc 
7-6886 arba HEmlock 4-7085.

BUILDING « REMODELING

HELP VVANTED — VYRAI

WOODWORKERS

Able to niake set-ups on small 
saws, routers, and shapers. Married. 
English speaking. South West gide.

KENNEDY MFG. CO.
2424 W. Ogden Avė. 

CHesapeake 3-4511

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

REAL ESTATE SALES 
2000 W. 50th St. Tel. Prospeet 8-5454

FITTER - WELDER
Fitter-Welder Needed for Truck 

Rody and Hoist Installatlon. and 
Repair Work. ARC VVelding Ability 
Reąuired. Mušt Have-Initiative Good 
Future for the Right Man.

ONTARIO EQUIPMENT CO. 
7340 Evchange Avė.

SAginavv 1-8055

MISCELLANEOUS 
ĮVairūs Dalykai

LIET. APDRAIT1Ų AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Antomotol. 

(lų finansavimas. N o taria tos. Valsty 
bis patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudaa kitai 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS K TRVAITU,
____ WAlbrook 6-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENG1 
6108 S. Ashland Avė- Chicago 36. IU

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

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

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbas, skabiai, 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 8-2703 nuo 0 vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLymplc 2-5121 nuo 6 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 OOURT, CICEBC 
Tel. OLymplc 6-0775 nno 8 vai

ryto iki 5 vai. vakaro. • 
Telefonas nuo 5 vai. vairam;

OLymplc 2-6752

VYRAI IR MOTERYS

MEN AND WOMEN
18 to 35

GENERAL FACTORY W0RK
lst and 2nd shifts 
Machine operators 

Shipping room help
Men to leam skilled trade 

Call —
NOrmal 7-4312

PLATINKITE “DRAUGĄ’

f^

MAINTENANCE
MAN

Age 25 to 40 veras1 
Mušt speak English. 

Apply Mon., through Fri.

UNIVERSAL CARLOADING
S DISTRIBUTING C0., 
977 W. Cermak Road

MAILING R00M 
POSITIONS

A Ist elass, long estab. national 
org. bas several vacaneies snitable 
for men 25 to 40. Mušt be in good 
physieal conditioų. Permanant eni- 
ployment. Starting salary $51 per 
week. Increase in 90 days. Good 
conditions. 37/2 liour week. Please 
phone for appointment.

WHitehall 4-4800
HELP UANTED — MOTERYS

THE NATIONAL SAFETY
COUNCIL

has several openings for young 
women under 40 permanent 
employment. No experience 
necesšary. Pleasant working 
conditions. 37 f/2 hours week. 
Starting salary $46 per week. 
Inprease in 90 days. Apply —
MANDEL-LEAR BUILDING

425 No. Michigan Avė. ‘

AUTOMOBILE^ — TRUCJK0 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O 2 I O O S 
lietnvttka gazolino stotis te auto

Atliekami motoro remontai, lytfnlmo, 
dažymo darbai te keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
5750 8. WESTERN AVĖ. PR 8-058$

HELP WANTED — MALĖ

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 LE Y’S 
FURNITURE

(Lietuvių Krautuvė)
“Kur klientas atsiunčia saVo 

draugą”.

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

Savininkas Stanley C. Tranas

'‘Wall-to-wall carpeting — 
our specialty"

PERFECTO RITO ėt FURNITURE 
CLEANERS

2622 W. Cermak Rd. YA 7-5897 
Spėriai 0x12 Rug $6.05

CICERO. Arti 16th ir 49th Avė. 
2-jų butų — 5 ir 6 kamb. Karštu 
vand. apšild. Pilnas rūsys. 30 pėdų 
sklypas. $20,500; įmokėti $5,000.

j , ,• j x- m i *1 1*41 SVOBODA, 6013 Cermak Rd. BlahopGausi khjentura. Teirautis vietoje , 2-2162 
arba telef. GRoveMU 6-9504.

BROOKFIELD. 7 kamb. naujas 
tri-l«vel mūrinis namas. Garažas. 
50 pėdų sklypas. 2 vonios. $26,900.
SVOBODA, 6013 Cermak Rd. BI- 
shop 2-2162.

PARDAVIMU]

PLUMBING
Licensed, bonded plumbero 

Joks darbu nėra didelis u 
laukite dabar. Kalbame lietnvttka

TeL REpubUc 7-0844 
JTAlbrook 5-mA

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

Pardavimui 4 dalių mieg. kamb. 
komplektas ir 2-jų dnl. saliono kom
plektas. HE 4-3564, aekm. 1 iki 5 v., 
ir vakarais.

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

9 kambarių namas, su visais pato
gumais. Parduodamas dėl senatvės.
6839 S. Paulina St.

GAS RANGĖS, 0IL, COAL 
& GAS HEATERS 

STOVĖS 0F ALL KINOS
New and Used

Repairs Parts for Ali Makes

ENGLEWOOD STOVE 
& REPAIR C0.

SALES 0 SERVICE 
HUdoon 31220

7300 So. Halsted St.

--------------------- 1
. Atdaras apžiūrėjimui sekmad. nuo

1 iki 4 vai. Naujas 2-jų butų na
mas. 4 ir 5 kamb. 6934 W.*16th St., 
Benvyn, UL Įmokėti $9,000.

Marųuette Parko—7034 S. Rock-
weū St., 2-me augšte išnuom. kamb. 
Apžiūrėti galima kasdieną nuo 6 v. 

i v., o sekmad. nuo 12 vai.

2-jų butų mūrinis — 5 ir 5 kanib.,
2 mieg., 2 atskiri centriniai apšild., 
garažas, kilimai, uždari poržiai. Ar-

I ti 56th ir VVineester. HE 4-3564, 
sekm. nuo 1 iki 5, ir vakarais.

$2,000 įmokėti. 2-jų butų mūrinis 
. — 4 ir 4 kamb. 4 autom, garažas, 
į 50 pėdų sklypas. $12,900. SVOBO
DA, 3739 W. 26th St. LAwndale
1-7038.

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius Ir komerotnlus 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4220 
arba rez. tel. BI 7-S340. Kreiptis —

SIMAIČIAI 
Realty * Builders ■ Inauronee 

27S7 Weet 43rd Street

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiHiiiiiiiii

ANTINAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 WMt 7lst Kreti

SOLDINO CONTEACTORS 
Stato naujus namus, atremontno 
ja senus. Kreipkitės:

TeL — HEmlock 4-5881 
lllllllllllllllllllllllllliuillllllllllllllllllllli
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LIETUVIU STATYBOS 

BENDROVEMORAS
Builders, Gen. Oontractors 
Atlieka planavimo ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų Ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas ir Įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JOM AG STANKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 

6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus
Tel. FRosnect 8-2013

SO. CAMPBELL A VU. 
CMeago 28. IMnote 

lllllllllllllllllllllllliuillllllllllllllllliidi
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ROSELAND RESTAURANT
(Under New Management)

11050 So. Mlchigan Blvd. C0 4-9042
Joseph Lonergaa, Prop.

Serving a complete menu 24 hm. daily 
WE NEVER CLOSE

geriausios rekomendacijos

Mums labai gerai patarnavo Real 
Estate reikaluose p. Albert J. Svo- 
boda, 3739 W. 26th St., Chicagoje 
ir 6013 W. Cermak Rd., Ciceroje. 
Jis pardavė mūsų nuosavybę 2506 
S. Horaan Avė., esame visiškai pa- 
tenkiti: ir per jį pirkome' 2416 S. 
East Avė., Berwyn, III.

Mr. & Mrs. Homacek

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS

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

MASTER BUILDERS
General Contractlng Co.

(Rav V. Sodeika Ir J. Skorubekas) 
1600 8. 48TH CT., CICERO 80, ILL. 
Tel. Gl/ympto 2-7S81: TO S-42S6

Skelbkitės "Draike"!

Excellent Positions in a NEW HOUSTON

TEXAS PETRO CHEMICAL PLANT
C H Ė M I S T S

Work in New Modem Well Eųuipped Laboratories.
Butadiene & Aviation Gas Experience in 

Hydro - Carbon Analysis,

ALSO OPENING FOR:

PHYSICISTS
(Process Analysers)

CHEMISTS & PHYSICISTS
Affilfiating With Us Now — You Can Loak Forward To A 

Bright and Long Future.

Sen<f Resume Including Details

of Education, Experience and Salary Reųuirements To:

MR. C. L LEACH
TEXAS BUTADIENE & 

CHEMICAL CORP.
P. 0. Box 777 Channelview, Texas

J?
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UŽ LIETUVOS 
LAISVI KOVOT
dar nepervėlu. Agituot ir 
reikalaut, kad maskoliai 
kraustytus lauk iŠ Lietuvos 
—tai visų gerų lietuvių pa 
reiga.

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo 
kus.

40 įvairių vokų $1.00
Užsakymus Ir pinigus siūs 

kitę:

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois
............ .
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I CHICAGOS LIETUVIUS STUDENTUS 
IR LIETUVIŲ VISUOMENĘ!

JAV Lietuvių Bendruomenės, j tuvių Studentų Sąjungoje: Juo-
Lietuvių Studentų Sąjungos ir 
lietuviškųjų organizacijų bei 
Chicagos lietuviškosios studen
tijos bendromis pastangomis, 
De Paul universitete Chicagoje 
įvedamos lituanistikos paskai
tos — augštasis lituanistikos 
kursas. Lituanistikos paskaitos 
įvedamos bendra universitetine 
tvarka: su universitetiniais kre
ditais ir reikalavimais, De Paul 
universitetas lituanistikos pa
skaitoms reikalauja ne mažiau 
25 klausytojų. Už, lituanistikos

zas Kregždys, 6612 So. Marsh- 
field Str., Chicago, III., telef. 
HE 4-8799.

Apygardos valdyba ragina 
lietuvius tėvus ir visą lietuviš
kąją visuomenę skatinti lietu
viškąjį jaunimą lituanistikos pa 
skaitąs lankyti.

Apygardos valdyba kreipiasi 
į lietuvių visuomenę, organizaci
jas ir prekybos įmones, kvies
dama finansiniai remti lituanis
tikos paskaitas lankančius stu
dentus, skiriant jiems stipendi-

paskaitas studentai turės mokė-, jas ir t.t. 
ti bendra tvarka. Į Lituanistikos paskaitas kviė-

Tai didelis įvykis ir laimėji- čiame lankyti ir buvusius stu
mas lietuvybei gilinti ir skleis
ti. Visų lietuvių sutelktomis pa
stangomis turime išpildyti sta
tomus reikalavimus ir padaryti, 
kad lituanistikos paskaitos De 
Paul universitete taptų šviesiu 
lietuvybės židiniu.

Lietuvių Bendruomenės Chi
cagos apygardos valdyba krei
piasi į Chicagos lietuvių akade
minį jaunimą, ragindama įver
tinti lituanistikos reikšmę ir re-

ir nurodė tuos sunkumus, ku 
riuos tenka sutikti lietuviui me 
nininkui svetur.

Minėjimas praėjo labai jaukio

Vietos organizacijos bei vie
tos ir apylinkių lietuviai esate 
maloniai kviečiami atsilankyti į 
ruošiamą laužą ir pasilinksmi-

je nuotaikoje. Dalyvavo visa Va; nimą. Taip pat prašome visus 
syliūnų šeima. lietuvius ko gausiau dalyvauti

— Tradicinį Naujųjų Metų šv. mišiose.
sutikimą rengia Am. Liet. Tau-Į Suvažiavimas Vyks Nsw Bri- 
tine sąjunga savo namuose 484, |aįno lietuvių Šv. Andriejaus pa-
4th Str. So. Boston. Rengimo 
komisijos pirm. A. Ščiuka, tel.j 
AN 8-5889. Įėjimas tik su pa
kvietimais.

Los Angeles, Calif.
Kristaus Karaliaus šventės 

minėjimas

Kristaus Karaliaus šventės mi 
nėjimas įvyko spalio 28 d., sek
madienį puošnioje Šv. Kazimie
ro parapijos salėje.

Gėlėmis dekoruota scena iš
reiškė šios šventės ypatingą iš
kilmingumą.

. on ti, * , e t * o Paskaitą skaitė dr. Grigas Va 
S1’“8“ 32’ klCf' LA ?’ lanč.us tema “Nenuoseklumas

dentus. Buvę studentai, dabar 
norį gilinti lituanistikos studi
jas, registruojasi pas Joną Ja
saitį, 4430 So. Campbell Avė.,

2180. Tuo pačiu adresu* praneš 
ti apie skiriamas aukas ar sti 
pendijas.

ir tolerancija”. Gilia paskaita

rapijos patalpose. VL P.

Cambridge, Mass.
A. a. Matas Norbutas

Matas Norbutas mirė spalio 
14 d. Palaidotas iš Švč. P. Ma
rijos Nek. Prasidėjimo bažny
čios. Paliko brolį ir sūnėną. Pri 
klausė Trečiajam Ordinui, Mal
dos Apaštalavimo Draugijai, Šv 
Vardo Draugijai, Šv. Vincento 
Pauliečio Draugijai, Šv. Stepono

gražų tortą, Ona Broniuškienė 
dvi dėžes šokoladinių saldainių 
ir Antanina Domeikienė vyno 
bonką.

Virtuvėje, kad atsilankiusius 
svečius ir viešnias tinkamai pa
vaišintų, išsijuosusios dirbo An- 
na šniaukštienė ir Frances Ki
sielienė. Vakarienei aukojo Ma
rija Neberiezienė kugelį, Mari
ja Sideravičienė “ponėkus”, ir 
Antanina Domeikienė kugelį. Už 
baro visą laiką darbavosi, tik ką 
iš Custer, Mich., grįžęs klubo 
pirm? Pranas Juška, Stasys Bro 
niuška ir Jonas Naida. Vakaro 
rengimo komisijos narys Pranas 
Sideravičius žiūrėjo, kad atsi
lankiusieji būtų pilnai patenkin
ti ir aprūpinti. Muzikantas V. 
Sutkaitis tikrai grojo iš širdies 
o susirinkusieji linksminosi ir 
šoko iki vėlyvos nakties.Draugijai, Liet. Darbininkų Są

jungai ir Balfui. j Džiaugiantis gražiai pasiseku
Buvo, skaitytojas visos eilės siu zanavykų vakaru, negalima 

laikraščių. I būtų nepastebėti, kad šiame va-
Buvo vienas didžiausių labda- kare galėjo daugiau zanavykų 

atsilankyti. Nemaža jų gyvena

gistruotis į lituanistikos paskai-Į lietuvių jaunimui.
tas. Studentai registruojasi Lie JAV LB Chiongos Apyg. V-ba

/

tas “Lietuviškas vakaras Broad J. Stukas per savo radiją pa- 
wayjuje” ypatingai gražiai pa- i reiškė padėką visiems, kurie sa-
sisekė. Svečių buvo keletas šim 
tų iš plačios New York-New 
Jersey apylinkės ir net tolimiau

vo atsilankymu įvertino jo pas
tangas garsinti lietuviij vardą 
ir jam prisiuntė daugybę svei-

sių vietovių, šimtai tūkstančių kinimų ir linkėjimų jo gimta- 
praeivių dėmesį traukė didžiu- dienio, spalio 8 d., proga, 
lė iškaba prie Roseland Ball-
room salės, ant kurios buvo šie 
žodžiai: "Jack Stukas Present 
Lithuanian Night”. (Salė yra,
51 St. ir Broadway, Times 
Square viduryje, New Yorke).
Nemažiau dėmesio sutraukė ir 
gražioji lietuviška trispalvė ku
ri buvo iškabinta puošnioje ir 
garsioje Roseland Ballroom šo
kių salėje.

Svečiai

Linden, N. J.
Sąjungiečių vakarienė

Moterų Sąjungos 53 kuopos 
metinė vakarienė įvyks sekma
dienį, lapkričio 11 d., Liberty 
Park svetainėje, Mitchell Avė., 
Lindene. Muz. M. Čižauskienės 
vedamas choras ruošia naują re
pertuarą. Nenuilstanti veikėja 

linksminosi iki vėlu- kuOpOS pirm. K. Šukienė ir ren-
mos, grojant net dviems dide- gįmo komisija rūpinasi ko ge-

dr. Valančius parodė, kad di- rių. Daug rėmė parapiją, para- 
„ t>1. . . , ... džiausi šiuo metu krikščioniško-! Pi jos mokyklą ir visus reikalin-
Mes tikime, jog bendromis je- gįos pasauiėžiūros priešai yra1 gus pagalbos. Padėjo trims lie- 

gomis pajėgsime lituanistikos^ »-uo krįtįgkuoju metu tuviams išeiti į kunigus ir pen- vietovėse, tačiau į šakiečių 'pa- 
paskaitas išlaikyti ir tuo atlik-, neapsįspren(ję kas jįe esa. To- kioms lietuvaitėms įstoti į vie-j rengimus, jų susirinkimus, šio- 
šime pareigą lietuvių tautai ir r J , i ---- ----------

SO. BOSTONO ŽINIOS
Kristaus Karaliaus šventė

So. Bostone atšvęsta iškilmin
gai. 9 vai. ryto vyčiai dalyvavo 
pamaldose, paskui turėjo pusry
čius salėje po bažnyčia. Buvo 
pristatyti buvę tos organizaci
jos pirmininkai.

Ateitininkai dalyvavo su vėlia 
va 10 vai. pamaldose. Parapijos 
choras gražiai giedojo mišias. 
Specialios pamaldos buvo 2 vai. 
30 min. Pamaldas laikė ir pa
mokslą pasakė kun. A. Janiū
nas iš Lawrence, Mass. Po to 
salėje po bažnyčia buvo iškilmin 
gas susirinkimas, kurio metu 
kalbėjo, kun. V. Valkavičius iš 
Brockton, Mass.
-gai-
“Laisvės Varpo” koncertas jau 

ŠĮ sekmadienį,

Žymioji mūsų solistė Aldona 
Stempužienė atvyksta iš Cleve- 
land ir sykiu su St. Liepų atliks 
koncerto programą 3 vai. p. p. 
šį sekmadienį, lapkričio 4 d., 3 
vai. p. p. So. Boston High school 
salėje. Praeito sekmadienio 
“Laisvės Varpo” programoj bu
vo pasikalbėjimas su solistu St. 
Liepų apie Aldonos Stempužie- 
nės talentą ir apie būsimo kon
certo programą. Šalia solistų pa 
sirodys ir akt. V. Žukauskas iš 
New Yorko.

Vyksta rinkimų agitacija

Per Minkų radiją kalbėjo kan 
didato į attorney generel vietą 
Edw. McCormack žmona. Ji yra 
lietuvaitė ir kalbėjo lietuviškai, 
kviesdama remti jos vyro kan
didatūrą. Adv. Y oung-Jankaus
kas kvietė balsuoti už Foster 
Furcolo į gubernatorius. “Lais-

bieta, Jėzaus Nukryžiuotojo Se
serų Kongregacijos mokyklų in
spektorė. Bus pranešimai iš at
skirų vietų ir taip pat praneši
mas apie Seserų Instituto veik
lą. Kviečiamos seselės mokyto
jos ir pasauliečiai mokytojai iš 
visų N. Anglijos vietovių.

— Ateitininkų pasilinksmini
mas rengiamas šeštadienį, lap
kričio 10 d., Taut. S-gos namuo
se. Rengia studentai ateitinin
kai.

— Prof. St. Šalkauskio mir
ties 15 m. sukakties minėjimas 
bus š. m. gruodžio 9 d. Paskai
tą skaitys kun. prof. St. Yla.

— Uoliai rengia Vincą Kudir
ką. Bostono Liet. Dramos Sam
būris, kuriam vadovauja akt. A. 
Gustaitienė, jau smarkiai įsi
traukė į darbą ir žada parengti 
“Vincą Kudirką” 1957 m. sau
sio 13 d. Režisuoja Ip. Tvirbu- 
tas, žinomas Lietuvos teatro ak 
torius ir režisorius. Pagrindinę 
rolę vaidins akt. H. Kačinskas. 
Veikale yra daug veikėjų ir sam
būrio vadovybei yra vargo su
rinkti pakankamą skaičių daly
vių. Linkėkime sėkmės ir lau
kime premjeros!

— Iškilminga, skautų sueiga 
įvyko spalio 27 d. parapijos sa
lėje po bažnyčia. Atlikus reikia
mas ceremonijas, kalbėjo E. 
Gimbutienė, pulk. A. Stapulio- 
nis, prof. Ig. Končius. Po ofi
cialios dalies buvo meno pro
grama, “kurios ‘pradžioje dail. 
V. Vizgirda papasakojo linksmų 
nuotykių iš pirmųjų skautybės 
dienų Lietuvoje. Pabaigoje pa
tys skautai atliko keletą trum
pesnių dalykų. Vakare buvo pa
silinksminimas taut. namuose. 

Baltų amerikiečių draugi-

ji neapsisprendusioji visuome
nės dalis, dalinai prpiažįstanti 
krikščionybės ir katalikybės su
kurtą kultūrą, dalinai talkinin
kauja tos kultūros griovikams, 
nes tas jų neapsisprendimas, ku 
rį jie vadina liberalizmo vardu, 
yra.tik paprastas beprincipingu- 
mas.

Yra didelė nelaimė, kada toki 
liberalai pradeda tvarkyti visuo
menes arba valstybių politiką. 
Dėl to mes susilaukėme visų eu
ropinių krizių, laisvės sutrempi- 
mo, talkos raudonajai barbari- 
jai ir t.t.

Prelegentas pažymėjo, kad di
džiausi Kristaus Karaliaus prie
šai yra tie neapsipsrendėliai. ku 
riuos savp tarnybai paglemžia

liems orkestrams. Vakaro pro
gramą pravedė jos organizato
rius, Jokūbas Stukas .Ji buvo 
pradėta Amerikos ir Lietuvos 
Himnais, kuriuos sugiedojo so
listė Florence Korsakaitė, paly
dint Ted Maksymowicz orkest
rui. Paskui ji dar du lietuviš
kus kūrinius padainavo, paly-

Bnghton Parke, Town of Lake, j- + t • i -i • e,, , • 
t, .j x • , ? X, ’ dmt Liudvikui Stukui prie pia-Bridgeporte ir kitose Chicagos

nuolynus. Į se vietovėse esantieji zanavykai
Lietuvai laisvę atgavus Nor- mažiausia lankosi, Kaip būtų

butas aukojo 30,000 dol. Matas 
Amerikoje išgyveno 52ametus. 

— o —
— Liet. Kat. Klubas žiemos 

metu rengs kortavimo vakarus 
šeštadieniais.

— Edv. Gendrolis ir Ei. Ll 
košiūnaitė priėmė moterystės 
sakramentą Švč. P. Marijos N. 
Prasidėjimo parapijos bažnyčio
je.

— Lakūnas Pr. Radziukynas
iš Alaskos aplankė savo tėve
lius.

džiugu ir gera, kad visi šake- 
čiai įsijungtų į bendrą veiklą, 
būtų galima daug ir didelių dar
bų įgyvendinti, kuriais tinkamai 
zanavykai galėtų reprezentuotis 
lietuviškame gyvenime. J. J-tis

Chicagoje.
Iš Kęstučio klubo pastogės
Spalio 21 d. Lietuvių audito

rijoje įvyko Lietuvių Kęstučio 
Pašalpos klubo metinis paren
gimas su programa. Publikos

riausiai svečius priimti. Kadan
gi 53 kuopa svečių dar niekada 
neapvylė, tad ir šį kartą žada 
skaniais vąlgiais ir linksma pro
grama visus patenkinti.

Apylinkėj žinomos duetų dai
nininkės Zupkienė ir Stanionie- 
nė, pritariant Sebeckienei ir Šu
kienei padainuos dar negirdėtų 
harmonizuotų dainų. S. Straz
dienė ir M. Lelešienė - Stradžiū- 
tė dainuos duetą. Zupkienė su 
Šukiene duos ir humorstikos. 
Programoje dalyvaus ir vyrų. 
Bus svečių iš visos apylinkės. 
Biletai smarkiai parduodami. 
Prašome iš anksto biletus pasi
rūpinti, kad neatsitiktų kaip 
praėjusiais metais, kai svetainėj 
tiek daug svečių prisikimšo, jog 
nebuvo ir vietos visus priimti.

S-gietė

no.
Nuotaikingai pašoko garsio

jo “Harvest Moon Bali” šoki
mo konkurso laimėtojai — 'Jo
nas Gregory-Grincevičius ir Ro
ma Vaitkiūtė, polkutės šokio 
čempionai, ir “Lietuvos Atsimi
nimų” radijaus “Rūtos” tauti
nių šokių grupė, kuri visus sve
čius sužavėjo grakščiais įietuviš 
kais šokiais. Baigiant progra
mą, garsiojo Roseland Ball
room savininkas įteikė Radijo 
direkt. Jokūbui Stukui pamink-j 
linę lentelę už jo nuopelnus iri 
darbus gero lietuvio vardo kė- Tik tas užsitarnauja laisvę 
limui New Yorke ir jo apylin-'ir gyvenimą, kuris kasdien dėl

aiškūs krkiščionybės priešai.
Bet neapsisprendėliai, to nesu- lankosi Chicagoje ir kitur 
prasdami, atkakliai vadina save
liberalų vardu. Tolygiai ir lietu- 
.vių visuomenėje, kurioje libera
lai jieško net kelio atgal, norė
dami rasti ideologinę bazę po ko 
jomis, net stverdamiesi senovi
nės tikybos gaivinimo, nors ir 
paty3 netiki tuo anachronizmu, i

— V. Bartkienę sužeidė gat- buvo apie penkis šimtus,
vėje automobilis. . į Programos pirmoj dalyje, A-

— Parapijos banketas. įvyks lice Stephens moterų sekstetas:
lapkričio 4 d. i Genovaitė Mačytė. Stasė Pautie-

— Kun. Juozas Petrauskas nienė, Elenora Zapalienė, Geno
vaitė Peškienė. Juzė Milleriutė.

kėje.
Po to sekė polkutės konkur

sas kurį laimėjo Teresė Vyšniū- 
tė iš Brooklyno ir Viktoras Gu- 
zevičius, iš Linden, N. J. žodžiu, 
šis istorinis “Lithuanian Night 
On Broadvvay” bus ilgai mini
mas visų kurie jame dalyvavo.

jų kovoja. Goethė

PADĖKA

Cicero, III. oV.

Gražus buvo vakarėlis, linksmai 
šoko jaunimėlis

Šakių Apskrities klubas spa
lio 27 d. J. Budriko salėje buvo

Tačiau du tūkstančiai metų. s“re"«s rudeninį zanavykų pa- 
parodė, ka dpastangoa pakeisti, “l‘nksmin,mo vakarų. kuris 

praslinko tikrai jaukioje ir links

vė3 Varpo” programoj adv. A. ja spalio 27 d. vakare internat. tris kūrinius.
Šalna pristatė respublikonų kan instituto patalpose minėjo savo
didatą į gubernatorius Summer 
Whitier. Po to buvo paties Whi- 
tier žodis pradėtas ir baigtas 
lietuvišku pasveikinimu. Toj pa
čioj programoj buvo paskaity
tas demokratų komiteto kvieti
mas balsuoti už jų kandidatus.

Rengiamas pedagoginis 
savaitgalis

Š. m. lapkričio 17 ir 18 d. d. 
Bostone rengiamas pedagoginis 
savaitgalis.

šeštadienį, lapkričio 17 d., 5 
vai. p, p. Taut. e-gos namuose 
bus pedagogo V. Cižifuio pas
kaita Tautinis auklėjimas šei
moje. Paskaitą rengia šešt. mo
kykla ir kult. klubas. Kviečia
mi visi lietuviai tėvai ir klubo 
nariai.

— Nauj. Anglijos liet. moky
tojų susirinkimas bus sekmadie
nį, lapkričio 18 d., 3 vai. p. p., 
parapijos salėje po bažnyčia. 
Bus nagrinėjama tema: Tauti
nis auklėjimas mokykloje, kal-

amžinus principus, duotus žmo
nijai Evangelijoje, visada būna 
bergždžios. Pradedant Neronu 
ir baigiant šių dienų neronais ir 
jų talkininkais, jie pasmerkti 
pralaimėjimui.

Baigdamas, prelegentas pa
skaitė poetiškai ir kilniai para
šytą maldą ii Kristų Karalių, ku
ri visiems paliko gilų įspūdį.

Paskaitos metu atsistojimu 
buvo pagerbti visi tie. kurie žu
vo ar žūsta dėl Kristaus.

Meninėje minėjimo dalyje pa
sirodė maloni staigmena Įietuviš 
kai visuomenei — Rita Medžiu- 
kaitė paskambino Bethoveno so 
natą, sulaukdama gausių aplo
dismentų. Eleha Tumienė pa
skaitė tris savo eilėraščius.

Parapijos chorąs, komp. Br. 
Budriūno diriguojamas, atliko

Jonė Bobinienė padainavo akom 
panųojant Genovaitei Aleksiū- 
naitei.

Programa atkkta labai gerai 
ir gražiai. Tai liudija nepapras
tai tylus publikos laikymasis.

Po pertraukos pasirodė trys 
laimingieji televizijoje. Jie su 
humoristine programa padarė 
skanaus juoko.

Šokiams grojo E. Jonušo or
kestras. Šokėjų nebuvo daug. 
Mat, publiką sudarė senesnio 
amžiaus klubo nariai. J. K.

t
moję nuotaikoje. Publikos pri
sirinko pilnutėlė salė. Ją sudarė 
patys šakiečiai ir jų bičiuliai, 
kurie zanavykų veiklai pritaria 
ir ją remia.

Vakaro stalo papuošimui Ma
rija Endziulienė atnešė du gėlių Puikus Liet. Atsiminimų 
buketus sudarytus iš rūtų, chri-J vakaras
zantemų ir kitų rudeninių gė-Į Š. m. spalio 8 d., “Lietuvos 
lių. Be to, M. Endziulienė va- Atsiminimų” radijo direkto- 
karo loterijai paaukojo didelį riaus, Jokūbo J. Stuko suruoš-

New York N. Y,

Strolios kompozicijoje “Kaip 
paukščius grįžtančius namo” so
lo pasirodė jaunas bosas R. Dab- 
šys. x . .

Iškilmės pradėtos JAV him
nu ir baigtos Lietuvos himnu.

Visą programą nuotaikingai 
ir šiltai pravedė ALRKF Los An 
gėlės skyriaus pirm. teis. Vin
cas Kazlauskas. C. K.

New Britam, Conn.
Skautų suvažiavimas

Š. m. lapkričio 10 ir 11 dieno
mis New Britaine įvyksta pir
mojo rajono skautų vyčių ir 
kandidatų bei vyr. skaučių ir’ 
kandidačių suvažiavimas.

Lapkričjo 10 d. 8 vai. vakare 
suvažiavimas ruošia bendrą lau
žą. Po laužo bus pasilinksmini
mas, grojant geram orkestrui. 
Antrąją suvažiavimo dieną, t. y. 
lapkričio 11 d., 11 vai. Šv. And
riejaus lietuvių parapijos bai-

Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų-Savanorių Sąjungos 
Toronto Skyriaus Valdybos pirmininkui kūrėjui - sa
vanoriui

STASIUI BANELIUI,' I
dėl jo mylimo brolio mirties, reiškia nuoširdžią 
užuojautą

Centro Valdyba
veikolg 15 metų sukaktį. Pa
grindiniu kalbėtoju buvo Lietu
vos garbės konsulas adv. A. Šal
na, vienas tos draugijos steigė
jų. Meninę daH atliko latvių ir 
estų menininkai.

— Iz. Vasyliūno pagerbimas.
Mūsų žymusis smuikininkas Iz.
Vasyliūnas šiais metais švenčia 
50 metų amžiaus sukaktį. Bos
tono Liet. Kult. Klubas skyrė 
tai sukakčiai atžymėti susirin
kimą, įvykusį' taut. namuose 
spalio 28 d. Prisirinkus pilnai 
salei dalyvių, pradžioje smuiki
ninkas Iz. Vasyliūnas, piano pa
lydimas Jo paties sūnaus Vyte- 

Į nio, atliko MoZarto kūrinių kon
certą. kurio recenzija bus duo
ta atskirai. Klubo vardu jubilia
tui įteikta gėlių. Sveikino taip 
pat lit. mokyklos vedėjas J. Vai
čaitis ir įteikė dovaną. Komp.
J. Gaidelis nuotaikingai papasa
kojo jubiliato nuetą kelią ir jo
muzikinę karjerą bėi nuopelnus. Į nyčioje bus atnašaujamos iškil- 

Po to buvusių vaišių metu m ingos šv. mišios už žuvusius
bės V. Cižiūnas ir sesuo M. Elz- pats jubiliats dėkojo visiems lietuvius skautus ir skautes.

A. | A.

PETRUI BACEVIČIUI
tragiškai mirus, jo žmonai, dukterims, sūnui, žentams, 
marčiai, anūkams ir kitiems giminėms reiškiu gilią užuo
jautą ir kartu liūdžiu.

A. DOVYDAITIS

Aldcna* ir Antanui Motuzams, jų brangiai 
motinai ir uošvei

A. f A.

VERONIKAI BALSEVIČIENEI 
mirus, .nuoširdžią užuojautą reiškia

/ Stefa Ir Petras K!s!a!ia!

A. A.
ANTANINA JUOZAITIS 

(Ropalaitė)
Gyv. 6919 S. Maplcwood A ve.

MirS lapkr. 2 d., 1956, 9:30
vai. ryto, sulaukus puses amž.

Gimė Lietuvoje.

- Amerikoje išgyveno 60 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
2 dukterys; Antoinette, žentas 
John I’etrokas, anūkė Antoi
nette: ir Bernicc, žentas Krank 
Bergren, an,ūkėz-Bernadette, se
sers sūnus John Mačiuski su 
šeima, sesers duktė Elizabeth 
Baskas su šeima, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika - 
Evans koplyčioje, 6845 S. Wes- 
tern Avė.

Laidotuvės įvyks antrad.. 
lapkr. 6 d., iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėta j Švenč. Pa
nelės Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje Įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės! sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, žentai ir 
anūkai.

laidotuvių direktorius Ma
žeika - Evans. Tcl. REpubllti 
7-8600.

GEORGE PŪKELIS
Mūsų mylimas vyras ir tė

vas mirė 1956 m. spalio mėn. 
25 d. ir palaidotas spal. mėn. 
29 d. šv. Kazimiero kapinėse, 
Chicagoje.

Mes norime padėkoti vi
siems, kurie suteikė jam pa
skutinį patarnavimą ir palydė
jo į jo poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. 
gerb. kunigams: kun. klcb. 
kan. J. I’aškauskui, kun. J. 
Makarui ir kun. L. Vaišvilai, 
kurie atlaikė gedulingas pa
maldas už jo sielą. Ypač dė
kojame kun. kan. J. Paskaus- 
kui, kuris pasakė pritaikintą 
pamokslą, ir kun. L. Vaišvilai, 
kuris palydėjo velionį į kapi
nes. Nuoširdus dėkui visiems, 
kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą.

Dėkojame kan. J. Paškaus- 
kui, kun. J.'Makarui, T. T. Jė
zuitams, T. T.. Marijonams, šv. 
Vardo Draugijai, šv. Barboros 
Draugijai, Nekalto Prasidėji
mo Seselių Gildai už sukalbė
jimą rožančiaus koplyčioje.

Dėkojame visiems, kurio pri
siuntė velionui gėlių. Dėkoja
me vargonininkui A. Giedrai
čiui. Dėkojamo Martinkų Sei
mai, Dubinskų geimai, šeimi
ninkėms ir visiems prisidėju
sioms* prie laidotuvių Dėkoja
me šv. Vardo Draug. nariams, 
grabncšl&ms ir visiems, kurie 
pareiškė mums tojo liūdnoje 
valandoje užuojautą.

Dėkojame laidotuvių direkt. 
Mažeikai-Evans, kuris malo
niu patarnavimu atėmė mums 
rūpesčius toso liūdesio ir 
skausmo valandose. (

Dėkojame visiems laidotuvė
se dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės pa
dėkoti. Visiems, visiems nuo
širdus* dėkui.

Žmona, sūnūs, dukterys mar
čios, žentai Ir anūkai.

PADĖKA
A. j A.

PAUL P R A N I S
Mūsų mylimas mirė 1956 m. spalio mėn. 28 d., Monico, 

Wis. (Daugelį metų gyvenęs Bclltvood, Ill.)w ir palaidotas spa
lio mėn. 31 dieną.

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam pasku
tinį patarnavimą ir palydėjo į jo poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. kunigams, kurie atlai
kė gedulingas pamaldas už jo sielą ir palydėjo velionį į ka
pines.

Nuoširdžiai dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už 
jo sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių.

Dėkojame grabnešiamg ir visiems, kurie pareiškė mums 
toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame laidotuvių direktoriui, kuris maloniu patarna
vimu atėmė mums rūpesčius tose liūdesio ir skausmo va
landose.

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės padėkoti. Visiems, visiems nuo- 
širdžus dėkui.

Pranų šrtina.

✓
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X Alto Vykdomojo Komite
to nariai ir Chieagos Lietuvių 
Tarybos valdyba praėjusio ket
virtadienio vakarą bendrame 
posėdyje apsvarstė šiandieninę 
tarptautinę padėtį ryšium su 
įvykiais Rytų Europoje ir Vi
duržemiuose ir nutarė ne tik 
akyliau sekti visa tai, kas šian
dien vyksta, bet ir padaryti 
atitinkamus žygius. Pavesta 
Chieagos Lietuvių Tarybos pir
mininkui p. D. Kuraičiui ir val
dybai sušaukti lietuvių masinį 
susirinkimą lapkričio 18 d. Lie
tuvių Auditorijoj, o jei bus rei
kalas ir anksčiau. Taip pat pa
raginti Chieagos ir apylinkės 
draugijas būtinai išrinkti savo

X Chieagos Ralfo apskrities 
vadovybės posėdis įvyko spa
lio mėn. 26 d. P. Grybienės bu
te, 5918 S. Kedvale st. Dalyva
vo visa valdyba ir dvi Balfo 
direktorės: N. Gugienė ir P. 
Grybienė. Pirmininkavo kun. 
St. Šantaras ir sekr. P. Bičiū
nas. Nutarta greitu laiku pra
dėti rūbų ir avalynės vajų lie
tuviams Lietuvoj, Sibire ir Vo
kietijoj. Kiekvienas skyrius 
veikia atskirai, o patys rūbai 
sukraunami J. Kerulio žinioje.1 
Buvo išrinktas atstovas į Balfo 
seimą Detroitė, duota piniginė 
apyskaita ir paskirta suma pi
nigų Balfo centrui. Chicagoje 
aukoja kashiet Balfui apie 
500—700 asmenų. Apie banke
to rengimo eigą pranešė K. 
Bružas ir buvo skyrių atstovų 
paimta platinimui apie 300 pa
kvietimų. Susirinkimui pasi
baigus P. Grybienė visus Balfo 
veikėjus, kurių buvo apie 20 
asmenų, skaniai pavaišino.

X LB Bridgeporto apylinkės

Lapkričio mėn. augalų Garfield ir Lincoln parke, yra išrinkta 
Šilk Oak, kuris užauga 150 pėdų augščio. Californijoj naudojamas, 
kaip gatvių medis.

CHICAGOS ŽINIOS

Areštavo 61 jauną mušeiką

Policija, patyrusi, kad vaka
rinėje Chieagos dalyje būriuo
jasi paauguoliai ir kad ten

Bausmė už atkimštus 
butelius

Chieagos Miesto taryba nu
sprendė, kad jeigu kieno nors

atstovus į Chieagos Lietuvių Į 
Tarybos metinę konferenciją, i valdyba . Lietuvių auditorijoje 
kuri bus tuoj po didžiojo masi- sPa^° m®n- 27 d. svarstė bė- | 
nio susirinkimo, kuriame bus ganiuosius reikalus. Nutarta j 

' sušaukti visumos narių susi- įpareikštas lietuvių vieningas 
nusistatymas už Lietuvos iš- 
1) išvirtimą, išreikšta simpatija 
dėl laisvės kovojančioms tau
toms už geležinės uždangos ir 
padaryti pareiškimai JAV vy
riausybei. Jungtinėms Tau
toms ir kitiems.

X Amerikos ir Kanados lie
tuvių tautinių šokių šventės 
programos komisija skelbia, 
jog į lietuvių tautinių šokių 
šventės repertuarą įtraukti šie 
žinomi šokiai: Kalvelis, Kubi
las, Ragučiai, Kepurinė, Oželis, 
Sukčius, Lenciūgėlis, Sadutė, 
Mikita, Malūnėlis. Šokiai paim
ti iš J. Lingio vadovo “Lietu
vių liaudies šokiai”. Išvardin
tus šokius visos lietuvių tauti
nių šokių grupės tuojau trau
kia į savo darbo programą. 
Artimiausiu laiku bus paskelb

rinkimą lapkričio < mėn. 11 d. 
2 vai. Lietuvių auditorijoje, 
atstovams į LB Chieagos apy
gardos suvažiavimą išrinkti, 
knygos spaudos atgavimui 50 
metų paminėti prenumeratos 
rinkimas pavesta J. Tijūnui, 
Balfo banketo pakvietimų iš
platinimas P. Šimoliūnui, stu
dentų ir kitų inteligentų kvie
timas prisidėti ir užsirašyti į 
lituanistikos paskaitas, kurios 
organizuojamos prie De Paul 
universiteto Chicagoje ir ap- 
tarti kiti reikalai.

Chieagos lietuviai gausiai
dalyvauja parade

Tenka patirti, kad Demokra
tų Partijos ruošiamame para
de lapkričio 3 d. 5,30 vai. p. p. 
miesto centre (Madison ir Mi- 
chigan g-vių kampe) pagerbi
mui demokratinio kandidato į 
JAV prezidentus Adlai Steven- 
sono, gausiai dalyvauja Chiea
gos lietuviškos organizacijos, 
sambūriai ir ansambliai. Bus 
įspūdingi gyvieji paveikslai, vaiz 
duoją pavergtą Lietuvą. “Atei
ties” šokėjai, vadovaujami Bru
no Shotas, ant milžiniškos auto 
platformos šoks tautinius mūsų 
šokius.

X Chieagos Liet. Futbolo 

klubas, prieš kurį laiką pasi
puošęs National Soccer League 
II div. pietų grupės meisterio 
vardu, šį sekmadienį, lapkričio 
mėn. 4 d., turės tolimesnį ban-. . . . . „„„ „„„v.j- kovoje dėl visos divizi-

ta tolesnė pirmosios Amerikos nugalėtojo vardo. Mūsiškių 
ir Kanados lietuvių tautinių šo- Prlešininku bus šiaurės grupės 
kių šventės programos dalis.

X Lietuvių saleziečių sody
boje Šiluva lapkričio mėn. 1 d. 
pradėti kasimo ir tvenkimo 
darbai didelio 4 akrų ežero, 
kuriame vasaros metu atsilan
kantieji vasarotojai galės pa
žūklauti, paplaukyti motori
niais laiveliais ir šiaip pasigro
žėti puikia gamta. Viduryje 
ežero bus išpilta sala, kurioje 
bus pastatyta šv. Kazimiero 
stovykla, kuriai laukiama fun
datoriaus.

X Raymond Zdabylak, televi 
zijos krautuvės vedėjas 4900 
W. 14th St., nors nėra lietuvių 
kilmės, tačiau su lietuviais tu
ri ryšių, nes yra vedęs p. p. 
Uštupų dukrą. C. Užtupo žen
to krautuvė gerai plečiasi. Jau
nų vyrų štabas gerai patarnau
ja. Šio mėnesio vidury jie tu
rės viešą atidarymą ir kiek
vienam atsilankiusiam bus duo
dama dovanų, o tų dovanų bus 
įvairių. Kam nors teks ir di
džiausia televizija.

X J. Gradinskas praneša: 

pradedant lapkričio 4 d. J. G. 

Television Co., 2512 W. 47 St, 

tel. FR 6-1998, atidaryta Ir 

sekmadieniais nuo 11 vai. iki 3 

vai.

X Juozas ir Juzė Takulins-

kai nusipirko naują namą, į ku
rį jau persikėlė gyventi. Na
mo adresas: 6927 S. Talman 
avė. Tel. PR 8-0538.

X St. Tamulaičio naujas ad
resas ir telefonas: 913 W. Cul- 
lerton St., Chicago 8, III.; tel. 

zSEeley 8-1412 (skamb. 3:40 v. 
p.p. — 10:45 vai. vak.)

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

laimėtojai — Marųons vienuo
likė. Rungtynės įvyks Hanson 
parko mažojoje aikštėje, esan
čioje prie Central ir Fullerton 
Avė. (5600 W. ir 2400 N.). 
Pradžia — 12 vai.

X Lietuvių Enciklopedijos 
IX tomas jau rišamas ir netru
kus bus išsiuntinėtas prenume
ratoriams, o X ir XI tomai 
baigiami paruošti spaudai. LE 
leidykla dar turi kiek ir pir
mųjų tomų atsargų. Cikagiškiai 
norintieji įsigyti enciklopediją, 
prašomi kreiptis į LE atstovy
bę šiuo adresu: D. Velička, 
7838 S. Green St., Chicago 20, 
III. Tel. VIncennes 6-7624.

X Sol. A. Liustikaitė, studi
juojanti dainavimą Italijoje ir 
savo koncertais jau spėjusi iš
garsėti Europoje, LB Chieagos 
Apygardos valdybos kviečia
ma, atvyksta į JAV koncer
tams po didesniąsias lietuvių 
kolonijas. Pirmasis koncertas 
įvyks Chicagoje vasario mėn. 
viduryje.

X Kazys Oželis, aktorius, 
dažnai besireiškiąs scenos dar
be ir aktyviai įsijungęs Lietu
vių Scenos Darbuotojų sąjun
gos veiklon, yra Rigoletto ope
ros pastatymo režisorius. Pati 
opera bus statoma kovo mėn. 
30 ir 31 dienomis Chicagoje.

X Žurnalistų grupė, kuri 
Kultūros kongreso metu buvo 
išrinkta suorganizuoti Chica
goje gyvenančius žurnalistus, 
jau turėjo pirmąjį savo pasita
rimą tuo reikalu Lietuvių au
ditorijoje spalio mėn. 26 d. Bu
vo aptarti būdai tokiai žurna
listų organizacijai sudaryti.

I
X E. l'krinas, neseniai at

vykęs iš Vokietijos naujas atei
vis moksleivis, tuojau įstojo į 
Augštesniąją Lituanistikos mo
kyklą Chicagoje. Jam atrodo, 
kad tai yra kiekvieno lietuvio 
pirmoji pareiga dalyvauti toje 
lietuviškoje mokykloje.

X Lietuvių gydytojų veikla. 

Spalio mėn. 30 d. dr. Strikolio 
kabinete įvyko Amerikos Lie
tuvių Gydytojų draugijos su
sirinkimas, kuriame buvo tar
tasi įvairiais profesiniais rei
kalais.

Susirinkime buvo nutarta 
nedelsiant įsigyti mediciniškų 
filmų projekcijos aparatą su 
garsiakalbiu, kas įgalins ateity 
susirinkimus paįvairinti ne tik 
mediciniškais pranešimais, bet 
ir mokslinėmis bei visuomeni
nio pobūdžio filmomis.

Aparatą nupirkti įgaliotas 
dr. B. Zubrickas, kuris yra 
.mokslinių pranešimų vadovas.

Susirinkime priimti nauji 
draugijos nariai: dr. V. Du- 
binskas, dr. J. Plikaitis, dr. R. 
Vienužis ir dr. H. Venclaus- 
kas.

X Kun. dr. A. Juška kalbės 
aktualiais ir lietuvių tautai 
reikšmingais klausimais per 
Sofija Barčus radijo stotį 
WGES, lapkričio 5 d. 9 vai. ry
tą. Programoje dalyvaus pasi
kalbėjime rinkimų reikalais 
Donna ir Antanas Kamm-Ka- 
minskai.

X Biriitininkė Leokadija 

Zemgulienė tvarko dovanas 
Kunig. Birutės dr-jos lapkričio 
10 d. tradiciniame koncerte- 
baliuje ir maloniai prašo sesių

Parado kelyje kas antrame 
bloke bus televizijos kameros, 
kurios parodys eisenos dalyvius, 
o specialūs komentatoriai juos 
pristatys visai pačiajai Ameri
kai. Stadiume, kuriame baigsis 
paradas, Adlai pasakys savo 
paskutinę rinkiminę kalbą. Pro
gramoje dalyvaus garsios Ho- 
lywoodo čvaigždės, o taip pat 
dedamos pastangos, kad per te
leviziją būtų parodytas ir mūsų 
lietuviškasis tautinis Moksleivių 
Ansamblis.

Visi parade dalyvaują meno 
vienetai, o taip pat ir visos lie
tuviškos organizacijos bei klu
bai, norintieji parade dalyvauti, 
renkasi su savo vėliavomis, ženk 
lais ir turimais šūkiais lapkri
čio mėn. 3 d., šeštadienį, lygiai 
4 vai. p. p. prie Lietuvių Audi
torijos, 3133 So. Halsted St. Iš 
ten visi dalyviai specialiais au
tobusais bus nuvežti į paradą 
ir parvežti atgal. Chieagos lie
tuviai turi parodyti savo gau
sumą. Lietuviškajam parado sek 
toriui vadovauja Joseph M. Mo
zeris. (V)

Stevensonas dalyvauja 
lietuvių susirinkime

Sekmadienį, lapkričio 4 d., 2 
vai. p. p. Dariaus ir Girėno sa
lėje, 4416 So. Western Avė., į- 
vykstančiame didžiuliame lietu- 
>vių demokratų susirinkime daly 
vaus ir pats, demokratų kandi
datas į prezidentus Adlai Ste
vensonas. Jį atlydės Chieagos 
meras R. Daley.

Lietuvos laisvinimo veiksniai 
ir kaikurios aktyvios organizaci
jos pasiuntė Stevensonui tele
gramas, prašydamos visai kon
krečiai pasisakyti, ką jis mano 
daryti Lietuvos ir kitų Pabalti- 
jos valstybių išlaisvinimo rei
kalu, jeigu būtų išrinktas JAV 
prezidentu.

Susirinkimas pusę valandos 
bus transliuojamas per radijo 
stotis. Tuo laiku p. Stevensonas 
dar kartą bus paklaustas, ką jis 
darys konkrečiai pavergtos Lie
tuvos išlaisvinimo reikalu, jei—

birutininkių pažadėtas dovanas P° rinkimų atsisės į JAV pre
sunešti lapkričio 3—4 d. į jos 
butą, 4315 S. Rockwell, telef. 
YA 7-9480.

X Joana Kazanauskaitė, Jo
no ir Antoinette Kazanauskų 
duktė, šiandien susituokia su 
Casey Oksu. Jungtuvės įvyks 
St. Barnabas bažnyčioje, o vai
šės artimiesiems Kazanauskų 
rezidencijoj.

X Jonui Galiūnui yra laiš
kas iš Brazilijos nuo K. Sipavi
čiaus. Atsiimti Drauge.

X “Broniaus Bargailos gy

venimas” yra šeštas rankraš
tis atsiųstas “Draugo” romano 
konkursui. Jis yra pasirašytas 
Žvangučio slapyvardžiu.

Iš Sibiro paleista 102 liet. 
kunigai

Laikraštis “Register” deda 
žinią iš Vatikano, kad iš Sibiro 
paleista grįžti į Lietuvą vysk. 
Ramanauskas ir 102 kunigai. 
Laikraštis pastebi, kad tas lai
mėjimas pasiektas lietuvių ka
talikų tvirtu ryžtingumu.

zidento kėdę. Jo atsakymo žo
džius girdės ir bus liudininkais 
visa plačioji amerikiečių tauta 
ir visas pasaulis. Ir mes, bolše
vikų pavergtos ir žudomos tau
tos sūnūs, būsime gyvais tų žo
džių liudininkais. Todėl visi, 
kas tik gyvas ir sveikas, turėtu
me šiame svarbiame momente 
dalyvauti. , (V)

Profesoriai prieš Wu 
išmetimą

Northwe8tem universiteto 
profeėoriai savo posėdyje pasi
sakė prieš jų mokyklos Psi Up- 
silon korporacijos nutarimą, 
kuriuo iš jų narių tarpo išme
tamas kinų studentas Wu, 19 
m., tik už tai, kad jis priklau
so kitai rasei, kad jisai kinas.

tręšta muštynės, areštavo iš i automobily bus rastas atkimš- 
jų 61 ir tuo sutruki“ galinčius' tas svaigalų butelis, tas asmuo 
kilti naramumus. Vienas 16 m.
jaunuolis buvo atrastas kaląs 
ginki: s: tokias prie ž:edų pri
tvirtintas aštrias plokštes dvie
jų colių ilgio. Jos buvo nustaty
tos kaip mirtinas ginklas. Dau
giausiai areštuotųjų yra 13-16 
m. amžiaus. Beveik visi ber
niukai buvo ginkluoti lazdomis, 
metalinių vamzdžių gabalais, 
pasagomis ir panašiais daly
kais. Kaikurie iš jų buvo nu
siųsti į pataisos namus.

Čekų solisto koncertas
Čekų laikraščio Narod klu

bas šį sekmadienį, lapkr. 4 d.,
6 vai. 30 min. v. ruošia savo 
sukaktuvių banketą, minint 
klubo 15 m. sukaktį. Parengi
me dainuos buvęs Zagrebo ope
ros solistas baritonas Dragu- 
tin Sostarko, šiuo metu sėk
mingai dainuojąs Civic Opera 
House. Jis yra sėkmingai kon
certavęs Pietų Amerikoje. Jam 
akompanuos Fedor Kabarin, 
kroatų choro dirigentas. Kvies
ti ir lietuviai atstovai koncer
te dalyvauti.

Ekspresinio kelio 
traukiniai

Chieagos Susisiekimo vado
vybė siūlo, kad į pietus einan
čio Chieagos ekspresinio kelio 
viduryje būtų nutiesti bėgiai 
traukinėliams, kurie gerai pa
tarnautų piliečių susisiekimui.
Norima, kad tie traukinėliai 
jau susijungtų su požeminiu 
traukinėliu , dabar siekiančiu 
iki 1300 So State str. Bėgiai 
nusitiestų iki 119 ir Wood.
Smulkių planų tai susisiekimo 
linijai dar nėra išdirbta.

Pasitraukia detektyvų 
! vadovas

Chieagos detektyvų vado 
padėjėjas William J. Touhy, 
pasiekęs įstatymo numatytus 
pensijon išėjimo metus — 63 
m. amžiaus — pasitraukia iš 
policijos tarnybos. Iš viso po
licijoj jis ištarnavo 35 metus.

galės būti nubaustas iki $200. 
Tuo norima užkirsti kelią gir
tavimams automobiliuose, kas 
būna daugelio nelaimių prie
žastis. Už tą nusikaltimą taip
gi gali būti nubausti kalėjimu 
iki šešių mėnesių. Šis nutari
mas tuo tarpu priimtas tik 
Specialaus Miesto tarybos ko
miteto. Kad jis pilnai įsigalio
tų, reikia visos Miesto tarybos 
nuosprendžio^

Pingvinai lėktuve
Septyni maži pingvinai iš 

Australijos lėktuvu buvo 
atskraidinti į Chicagą ir per
duoti į Brookfield zoologijos 
sodą. Juos padovanojo Sydnė- 
jaus zoologijos sodas. Šie ping
vinai tėra balandžio didumo. 
Jie atrodo kaip nykštukai prieš 
didžiuosius pingvinus, turin
čius 4 pėdas augščio ir sve
riančius 80 sv.

Deportuos Italijon
JAV distrikto teismas nuta

rė deportuoti į Italiją neteisė
tai į šį kraštą įvažiavusį An
gelo A. Cantisani, 47 m. am
žiaus. Deportuojamasis, po to, 
kai jam buvo paskelbtas spren
dimas, pradėjo aiškinti, jog ji
sai Italijoj informavęs apie ko
munistus ir bėgdamas, nuo jų 
atvykęs į JAV, sumokėdamas 
šmugelninkams už įvedimą į 
šią šalį $1,500.

Chicagoj 1,993,691 
balsuotojas

Antradienį turėsime rinkimi
nius balsavimus. Chicagoje bal
suotojų yra įregistruota 1,993,- 
691, taigi net 177,104 mažiau 
negu 1952 metais.

Vieton restoranų — motelis
Thompsono bendrovė Chica

goje pardavė aštuonius savo 
restoranus ir nusprendė staty 
ti pirmą savo motelį už $850,- 
000 netoli Old Orchard mieste
lio.

KAS KĄ IR KUR
—- Pranešimas. Lapkričio mėn. 

4 d. 1956 šaukiamas Šv. Kazi
miero Lietuvių Kolegijos Rėmėjų, 
Romoje, susirinkimas 2-rą vai. p. 
p. Brighton Park’o parapijos mo
kyklos kambary. Prašoma visus 
rėmėjus dalyvauti. Valdyba

Sveikina žmona dainininkę
Maria Callas, žinoma daininin

kė, dainuojanti pagrindines roles 
Metropolitan operoje, sveikinama 
savo vvro po Normos pastatymo. 
Vyras Meneghini yra Italijos pra
monininkas. (INS)

— Balfo 4-to skyriaus svarbus 
susirinkimas įvyks lapkričio 4 d. 
12:30 vai. p.p., parapijos salėje, 
1644 Wabansia Avė. Kviečiame 
visus narius ir Balfo rėmėjus da
lyvauti.

Bronius Tūbelis
—Studentų dėmesiui. Lapkričio 

9 d. 7 vai. p.p. Chieagos L S Są
junga šaukia susirinkimą Holly- 
wood Inn salėje, 2417 W. 43rd 
St. Visi studentai, kurie dar nė
ra įsirašę j Sąjungą, kviečiami 
šia proga pasinaudoti. Po susi
rinkimo numatoma šokiai.

Chieagos skyr. valdyba.
—Padėkos dienos proga subuvi

mas. šv. Antano draugija lapkri
čio 17 d. 6 vai. vakare. J. Bud- 
riko svetainėje, Cicero rengia di
delį Padėkos dienos proga subu
vimą. Bus galima gauti 25 dol. 
vertės Savings Bonds, kalakutas 

i ir kitos mažesnės dovanas.
Draugi.ios pirmininkas Mykolas 

Jokubauskas visus nuoširdžiai 
kviečia šiame parengime atsilan
kyti, linksmai nraleišti rudenio 
vakarą ir tuo pačiu paremti drau
gijos veiklą.

IŠARTI IR TOLI
Knygų išnardavimas. Gabija lei

dykla nuo lapkričio 1 d. iki gruo
džio 31 d. paskelbė savo ir kitu lei
dyklų knygų išpardavimą. Knygos 
nupigintos nuo 25% iki 90%. Di
delis pasirinkimas. Knygų sąrašns 
siunčiamas nemokamai, parašius šiuo 
adresu: Gabija. Straigbt Patb,
IVyandaneli, N. Y.

MALbAKNYGS

“JAUNUOLIU MALDOS”
Kuri* paruošė

. Kun. P. Kirvelaltis 
Kaina: $1.50 Ir 3-L50

rrfHAkYmna ndretumklt*DRAUGAS
2334 South Oakley Avenne 

CHICAGO 8. ILL.

Judita Metrikaitė, kori uoliai ben
dradarbiavo Moterų skyriuje, dabar 
savo atliekamą nuo modeliavimo 
laiką sunaudoja rinkimiaei propa
gandai. Po rinkimų vėl bendradar
biaus Drauge.

13-to Ward jaunieji lietuviai re- 
publikonai, kviečia visus susipratu
sius lietuvius balsuoti už ištisą re- 
publikonų sąrašą (straigbt republi- 
ean), už lietuvių prietelins Willi»m 
Cunnea ir Michael Hunt.

Skelbtis “DRAUGE*' apsimoką 
nea jis yra plačiausiai skaitomai 
lietuvių dtanraštla o skelbtom, 
aarna yra prieinama

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

k i r v i r
Ar matėt, ar skaitėt Šitą nuosta

bią gražiausių lletuvlSkų pasakų 
knygą?

Būtinai nuslpirklt! Bus džiaugsmo 
visiems — dideliems Ir mažiems.

Platintojams didele nuolaida. Su
krauta:
Knyga Iliustruota, dailiai lSlelata Ir 
pigi — tik |2.50.

DRAUGAS 

2334 S. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.
—aonoi i "ionoi

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 
vra idėti 32 paveiksmi. Kaina 
$2.00.

Gulimu gauti “DRAUGO"

Administracijoje 
2884 8o. Oakley Avenne 

CHICAGO 8. ILLINOIS

D. L. KUNIGAIKŠTIENES BIRUTES DRAUGUOS 
Chieagos Sk. Valdyba š. m. lapkričio mėn. 10 d. 7 v. 30 m. 
vakaro Westera Ballroom salėje, 8504 S. Western Avenue,

rengia tradicinį

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

Maloniai prašome visus atsilankyti ir staliukus iš anksto 
užsisakyti telefonu YArds 7-8796 Ir LIvbigton 8-0420.

iimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  

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

ROMANAS
Didelė Lietuviškos buities knyga, 

išrinkta iš daugelio kūrinių Jury 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

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

Užsakymus ir pinigus siųskite 
DRAUGAS 

2334 So. Oakley Ava, 
Ohleago 8, RL

PAJIESKOM.A VIRftJA
REIKALINGA moteris virėja su 
sau pagelbininke didesnei grupei 
žmonų. Geras atlyginimas ir už
laikymas. Kreiptis — “Draugas“, 
Adv. 7214 2884 So. Oakley
Ava, Chicago 8, Illinois.
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Lithuanian dietionary

Angliškai lietuviškas Ir Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytai 
H. H. Pewtreas ir T. Gėriko. 333
pal. Kietais viršeliais. Kaina 84.50.1 
Gaunama “Draugo’, 2334 South) 
Jakley Avė., Chicago &. m 
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