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MASKVA VIS TEBEKURSTO EGIPTO NASSERI
Ką aš čia pamačiau-man reikėjo 
pasilikti Vengrijoje ir ten kovoti...

• I — • to,kad Jungtinėse Tautose laiko
ma neteisėtus satelitinių kraštų 
atstovus ir kad Sovietų Sąjunga 
uzurpuoja Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos suverenines teises. Vė
liau pavergtųjų seimas pasisakė 
dėl tų kraštų laisvės ir nepri
klausomybės atstatymo.

Šalia raštų ir telegramų, k u-

SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 
Mūšy, speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Vienuoliktoji Generalinės asam- _
blėjos sesija, kuri čia prasidėjo praėjusį pirmadienį, bus istorinė, 'rioms pavergtieji pirmena save 
Dar nebuvo taip, kad sesija kada nors ligi šiolei būtų pradėjusi šiai didžiulei tarptautinei orga- 
savo darbus tokia įtempta, kaip dabar, tarptautine nuotaika, kuri 'nizacijai, jie šiemet sugalvojo
atsirado dėl agresijos Vid. Rytuose ir Vengrijoje. 

Kaip ir buvo tikėtasi, tiedu
klausimai dabar pateko į sesi
jos darbotvarkę ir bus svarstomi 
be eilės, taigi, kai tik iškils rei
kalas. Tačiau, bendrai paėmus, 
dabor Jungtinės Tautos labiau 
nei kada kitados įsitikino, kad 
jos mažai ką gali arba, kaip Ven
grijos atveju, ir visiškai nieko 
negali.

į Vengriją, kai pasienyje ją su
stabdė rusai kareiviai ir, netikė
dami, kad ji „liaudies ministe- 
rė“, į Vengriją neleido ir įsakė 
jai važiuoti, iš kur atsiradusi. Ji 
ir sako, kad tai buvo jai lemia
mas momentas pasukti į Vaka
rus. Neturėdama jokio dokumen
tinio įrodymo, kad ji buvo pa
skirta ministeriu, o tik remda
mosi telefoniniu pasikalbėjimu 
su Budapeštu, ji dabar čia aiški
na, kad jai kredencialai esą pa
keliui ir kad ji juos pristatysian
ti. Ji jau yra atsiuntusi laišką 
Generalinei asamblėjai, reikalau
dama, kad jai būtų pripažinta 
teisė atstovauti Vengriją. Pasta
rosiomis dienomis ji čia kontak
tavo delegatus, teiraudamosi jų 
nuomonės. Manoma, kad ypač 
skandinavų delegacijos, kuriose 
yra nemažai socialistų, jai pa
lankios.

Vengrijos įvykiai bado akis
Tuo metu, kai reguliarioji 

Asamblėja rinko savo pagrindi
nio komiteto pareigūnus ir vė
liau atidarymo kalbose minėjo 
laisvės ir lygybės principus, prie 
šais JT rūmus žygiavo piketinin- 
kai. Vieni jų primena Vid. Ry
tus, kiti Vengrijos įvykiais bado 
akis. O Pavergtosios Europos 
Tautos, kurios priešais JT būsti
nę esančiose Carnegie Endow- 
ment patalpose savo sesiją pra
dėjo, dvi dienas paskyrė per
žvelgti įvykiams už geležinės už
dangos ir atitinkamų nutarimų 
padarė.

Pirmiausia užprotestavo dėl

Daug kalbų pasakyta, bet...
Vid. Rytų ir Vengrijos klausi

mu čia buvo tiek daug laiko su
gaišta, tiek kalbų pasakyta, bet 
praktikoje kas gi padaryta?
Egipte, tiesa, sustojo mūšiai, ir 
gen. sekretorius Dagas Ham- 
marskjoldas net uždusęs laksto 
iš posėdžio į posėdį, dabar net iš
skrido pats į Vid. Rytus, bet ge
ro tenai nėra. Jau rodos, kad bus 
gerai, jau šalys sutinka, kad JT 
kariuomenė tenai ateitų, bet štai 
vėl netikėtai atsiranda „techniš
kos kliūtys“.

Dar blogiau Vengrijos atveju.
Lapkričio 9 d. specialioji Asam
blėjos sesija priėmė rezoliuciją, 
kurioje buvo pakartotinai reika- 
dabar Jungtinės Tautos labiau 
savo kariuomenę iš Vengrijos, 
kad tenai būtų pravesti laisvi 
rinkimai, JT priežiūroje, kad bū
tų įleisti JT stebėtojai apie pa
dėtį pranešti ir t.t. Tai jau buvo 
antras Asamblėjos žygis, nes pir 
majai jos rezoliucijai sovietai 
neskyrė dėmesio. Yra visa nelai
mė, kad JT rezoliucijos neturi 
kitos galios, kaip tik rekomenda
cinę. Jei šalys nesutinka tų rezo- 
liudjų vykdyti, Jungt. Tautos ne 
turi priemonių priversti.
Materialinė pagalba Vengrijai

Visoje eilėje kablegramų, ku
rios čia gautos iš Vengrijos, at
rodo, kad gal Vengrija (sovietų 
leidžiama) ir sutiks įsileisti JT 
materialinę pagalbą, kuri orga
nizuojama pagal atskirą rezoliu
ciją. Jei vengrų komunistai įsi
leis, tai gal ir pats Dagas tenai 
apsilankys ir pamatys, kaip tas 
kraštas dabar atrodo. Manoma, 
kad gal ilgainiui ir pavyks JT su
sitarti dėl maisto, drabužių ir 
medikomentų persiuntimo, bet 
čia niekas jau netiki, kad Ven
grija paisytų kitas JT rezoliuci
jas, kur kalbama apie laisvus 
rinkimus, apie sovietų kariuome
nės atitraukimą ir apie JT stebė
tojų įsileidimą padėčiai ištirti ir 
paskui Asamblėjai pranešti.

Anna Kethly plečia pagalbos 
veiklą Vengrijai

Vengrų atstovai čia eina su 
sovietais ir nenori girdėti apie 
tai, kad kas jų buvimą kvestio
nuotų. Tiesa, kredencialų komi
sija jų klausimą taip ir paliko ne 
išspręstą, laukiant tolimesnio iš
siaiškinimo. Tuo tarpu čia jau 
kelis kartus delegatų patalpose 
buvo pasirodžiusi Anna Kethly, 
buvusio min. pirmininko Imre 
Nagy kabineto atstovė, kuri lai
mingu būdu pasiekė Vakarus ir 
čia plečia veiklą už pagalbą Ven
grijai. Ji pasakojo, kad tik per 
sovietų karininkų žioplumą ji 
esanti Vakaruose. Imre Nagy ją 
ministere paskyrė tuo metu, kai
ji buvo Vienoje socialistų šuva- man pasakė, jog jis ruošiasi na- 
žiavime. Ji jau buvo begrįžtanti cionalizuoti Suezo kanalą.

originalų ir vaizdų protesto žen
klą.

Europos pavergtųjų tautų 
vėliavos

Priešais pat Jungtines Tau
tas, kur prasideda Tautų vėlia
vos, tik kitoje gatvės pusėje Pa
vergtosios Europos Tautos nusi
samdę namą, per kurio langus iš
kabino visų savo atstovaujamų 
devynių tautų vėliavas. Tos vė
liavos supa didelio fonnato pa
veikslą, vaizduojantį rusų karei
vių apsuptus ir į Sibirą varomus 
tremtinius. Viršuje paveikslo di
delis užrašas sako: „Stop mas- 
acre and deportations of Hun- 
garians“.

Visa tai puikiai matyti iš Jung 
tinių Tautų rūmų, o ypač spau
dos skyriaus, kuriame pastaruo
ju metu dažnai tenka išgirsti bal 
sų, kad „permažai amerikiečių 
matyti piketuojančiųjų tarpe: 
permažai su vengrais ir perma
žai su arabais“.

Šitą amerikiečių abuojumą 
ypač smerkė užpraėjusią savaitę 
Madison Sąuare Garden susirin
kusi dešimties tūkstančių minia, 
kuri, girdėdama apie minimą mo 
ralinę paramą Vengrijai, nepa
liaujamai šaukė: „Reikalaujame 
akcijos. Siųskite bazukų, o ne 
užuojautą“. Gal ir teisingai ven
gras studentas, kuris dar nese
niai kovojo Budapešto gatvėse ir 
dabar atsiradęs Amerikoje tada 
Madison Square Garden žmo
nėms pasakė: „Po viso to, ką aš 
čia pamačiau, jaučiu, kad pada
riau klaidą — man reikėjo pasi
likti Vengrijoje ir tenai kovoti ir 
žūti“.

Henry Cabot Lodge (kairėje), JAV ambasadorius Jungtinėse Tautose, 
kalbasi su Britanijos užsienio reikalų ministeriu prieš eidami j Jung
tinių Tautų generalinės asamblėjos posėdį, kuriame pirmenybei su
teikta Vengrijos klausimui. Lloyd pareiškė, kad Sovietai bijo viešų de
batų Vengrijos klausiam. (INS)

y

Maskva vėl numetė "dinamito" 
statinę į Vidurio Rytus

ISMAILJA, Egiptas, lapkr. 16. — Atnaujintas sovietų palai
kymas Egipto Vidurio Rytus, o gal ir visą pasaulį, stumia prie ka
ro kranto.

Sovietų reikalavimai, kad E- 
gipte būtų atstatytos priešinva- 
zinės teritorijos, sukietino Egip
to prezidento Gamai Abdel Nas- 
serio poziciją-.

Nasseris šiandien pasakė: 
Egiptas reikalauja tuojau iš
traukti britų — prancūzų kariuo 
menes ir atsisako spręsti Vidu
rio Rytų krizę, kol prancūzų — 
britų jėgos neišeis iš Suezo apy
linkės.

zas=

Vidurio Rytų krize
Minos uoste

^LONDONAS, lapkr. 16. — 
Britanijos admiralitetas šian
dien pranešė: Egipto pareigū
nai padėjo minas prie Alek
sandrijos. Bet nepasakoma, 
ar minos padėtos viduje ar už 
teritorinių vandenų. Aleksan
drija yra 160 mylių vakaruo
se nuo Port Said.

Slavai į Egiptą
JUNGT. TAUTOS, N. Y., 

lapkr. 16. — Jungtinės Tau
tos šiandien pranešė: 44 Ju
goslavijos kariai rytoj Iš
skrenda j Egiptą, kur prisi
jungs prie Jungtinių Tautų 
policijos jėgų.

Sabotažas vandeniui
LONDONAS, lapkr. 16. — 

Britanijos užsienio reikalų mi 
nisterija šiandien paskelbė: 
egiptiečiai vakar vakare sa- 
batažavo Port Saide pagrindi
nį vandens šaltinį, priversda
mi britus atsivežti geriamo 
vandens laivu.

Tik dabar pasakė
BELGRADAS, lapkr. 16. — 

Jugoslavijos diktatorius Tito pa 
reiškė: Egipto prezidentas Nas
seris beveik prieš dvejus metus

Kairo tarptautinis 
' aerodromas atidarytas

Jugoslavijos diktatorius Tito 
kaltina sovietus dėl revoliucijos

VIENA, Austrija, lapkr. 16. — Budapešto radijas šiandien 
paskelbė Jugoslavijos diktatoriaus Tito kalbą, kurioje jis kaltina 
sovietus dėl revoliucijos Vengrijoje.

Komunistų kontroliuojamas ra 
dijas paskelbė Tito, kuris vado
vauja sąjūdžiui išsilaisvinti iš 
Maskvos globos, kalbos tekstą.

Tito pareiškė, jog jis įspėjo 
Kremlių, kad satelitai kovos dėl 
laisvės, nebent stalinizmas būtų 
pašalintas. Ir jis kritikavo sovie
tų armijos įsikišimą Vengrijoje.

Tito pasakė, jog Rusija paža
dėjusi ištraukti savo kariuome
nę iš Vengrijos, kai tvarka bus 
atstatyta.

Sovietų technikų
šeimos grįžta

BRIUSELIS, Belgija, lapkr. 
16. — Vakar šešiasdešimt šeši 
rusai — 33 moterys, 30 vaikų, ir 
tik trys vyrai — atvyko belgų 
lėktuvu į Briuselį iš Egipto. Jie 
grįžta į Rusiją ^Fos moterys ir 
vaikai yra Rusijos karinių tech
nikų, lavinančių Egipto armiją, 
šeimų nariai.

Danijos komunistų
partija suskilo

KOPENHAGA, Danija, lapkr. 
16. — Danijos komunistų parti
ja suskilo dėl sovietų kariuome
nės įsibrovimo į Vengriją. Trys 
augšti komunistai prekybos uni- 
jistai — Poul Moeller, Viggo 
Hansen, ir kitas pareigūnas — 
išstojo iš partijos.

Anglies konvencija
HUNTINGTON, W. Va., lapkr. 

16. — Pietinių valstybių anglies 
gamintojai šiandien susirinko į 
14-tą metinę konvenciją.

Jugoslavijos Tito
suerzino Izraelį

TEL AVTV, Izraelis, lapkr. 16. 
— Izraelis nepasitiki Jugoslavi
jos Tito nuoširdumu, kai jis pa
smerkė sovietus dėl kraujo pra
liejimo Vengrijoje.

Tiktai prie tris dienas, sako 
Izraelis, Tito parodė savo simpa
tijas vargšams Vengrijos žmo
nėms, užgindamas Izraelio lėk
tuvams skristi iš Vienos į Tel 
Aviv virš Jugoslavijos teritori
jos, o pirmiau buvo leidžiama.

Tie lėktuvai, pripildyti žydų 
moterų ir vaikų iš Vengrijos, da
bar turi skristi Romos keliu, ku
ris prideda trijų valandų skridi
mą.

Budapešto radijas visą valan
dą transliavo Tito kalbos tekstą. 
Ir pažadėjo tos kalbos tekstą pa
kartoti.

Politiniai stebėtojai pasakė: 
Jugoslavijos Tito žodžiai gali 
įžiebti naujų laisvės vilčių Ven
grijos patriotams.

Tito kalba buvo transliuojama i 
net tuo metu, kai darbininkų vi
suotinis streikas tebebuvo tęsia
mas.

Streiko vadai pareiškė: darbi- 
nin negrįš į darbą kol „titoistas“ 
Imre Nagy nebus vėl paskirtas 
Vengrijos premjeru ir sovietai 
savo tankų ir kariuomenės neiš
trauks iš Vengrijos.

Į Kairą
Dag Hammarskjold, Jungti

nių Tautų generalinis sekreto
rius, skrenda į Kairą tartis su 
Nasseriu.

Hammarskjoldui bus sunku su 
derinti Egipto reikalavimą tuo
jau ištraukti britų — prancūzų 
kariuomenes ir britų — prancū
zų tvirtą nusistatymą pasilikti 
Egipte kol ten nebus tiakos.

Hammarskjold šiandien nusi
leido Aubu Sweir aerodrome ir 
apžiūrėjo Jungtinių Tautų poli
cijos vienetus prieš vykdamas į 
Kairą.

Jis atvyko su 50 kolumbiečių 
tional Longshoremen Assn. —, kareivių, kurie saugos paliaubas

Uostų darbininkų 
streikas rytuose

ir Meksikos įlankoje
NEW YORKAS, lapkr. 16. , 

Uostų darbininkai (The Intema-

Egipte.
Egiptas ir britąi — prancūzai 

sukietino savo pozicijas.
Britanija ir Prancūzija nutarė 

palikti savo kariuomenes kol ne
bus išspręstas ginčas ir nebus 
aiški Suezo kanalo ateitis.

Egiptas davė suprasti, jog J. 
Tautų policijos įžengimas į Egip 
tą reiškia, kad britų — prancūzų 
ir Izraelio kariuomenės tuojau 
turi pasitraukti iš Egipto.

Augšti šaltiniai pasakė: jei 
Nasseris nebepasitikės Jungtinė- 

Ant lentynos 1 mis Tautomis, kitos išeities ne-
JUNGT. TAUTOS, N. Y.,'bebus — Nasseris pasikvies so- 

lapkr. 16. — Jungtinių Tautų vietų „savanorius“.

ILA) ketvirtadienio vidurnaktį 
paskelbė streiką New Yorko uos 
te ir paragino streikuoti darbi
ninkus kituose Atlanto ir Meksi
kos įlankos uostuose.

Streikas palietė 25,000 uostų 
darbininkų New Yorke. Ir 35,000 
kitų unijų darbininkai buvo ra
ginami streikuoti uostuose, tę
siančiuose nuo Portland, Me., iki 
Brownsville, Tex.

Darbininkai reikalauja pakel
ei darbo atlyginimą.

generaline asamblėja šian 
dien padėjo raud. Kinijos įsi
leidimo klausimą į Jungtines 
Tautas ant lentynos kitiems 
metams po smarkių susikirti
mų tarp šen. Knovvland (R. 
Cal.) ir Indijos V. K. Krishna 
Menon.

Lietuvos jaunimas
vežamas į Kazachstaną
OKUP. LIETUVA. — „Komu

nistas“ Nr. 10 1956 taip pat pa-
renuu, tvirtino žinias, kad „nuolatiniam

do aerodrome YnaskuTsu 66 keGomulka vakar pradėjo tartis dėl Lenkijos darbui į Kazachstano tarybinius 
’ P ----- -------------- z7„n»,z,«_ i-kiua i§vyk(> daugiau kaip 2,000

KAIRAS, Egiptas, lapkr. 16. 
— Kairo tarptautinis aerodro
mas vakar buvo atidarytas pre
kybiniams reikalams. Daugiau 
kaip dvi savaites aerodromas ne 
veikė. Šveicarų lėktuvas nusilei-

leiviais išskrido į Šveicariją.

Nacionalistines Kinijos
laivynas ir oro jėgos
TAIPEI, Ęormoza, lapkr. 16. 

— Nacionalistinės Kinijos gyny
bos ministeris Yu Ta Wei pareiš
kė parlamente, jog nacionalisti
nis laivynas ir oro jėgos jau gali 
sumušti komunistinės Kinijos 
laivyną ir oro jėgas.

Kalendori s
Lapkričio 17 d.: šv. Grigalius; 

lietuviški: Svetikas ir Cgis.
Lapkričio 18 d.: šv. Petro ir 

Povilo bazilikos pašventinimas 
ir šv. Eugenijaus; lietuviški: 2e- 
martas ir Ledruna.

Saulė teka 6:41, leidžiasi 4:30.
Oras

Oro biuras praneša: Chicago- 
je ir jos apylinkėje šiandien — 
dalinai apsiniaukę ir šilčiau, ry
toj — mažas pasikeitimas oro 
temperatūroje.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— 60,000 uostų darbininkų vakar sustreikavo Atlanto ir Mek

sikos įlankos uostuose. Pirmiausia streikas kilo Neu> Yoorke, pas
kui išsiplėtė New Orleans, Bostono ir Philadelphia uostuose.

— Lenkijos premjeras Jose f Cyrankieuricz ir komunistų par-

ateities su sovietų pareigūnais Maskvoje. Pasitarimuose dalyvau
ja ir sovietų komunistų partijos vadas Nikita Chruščev.

— Izraelio premjeras David Ben - Gurion šaltai perskaitė So
vietų Sąjungos premjero Bulganino vėliausią notą, kurioje Bulga- 
nin sako, jog Izraelis apsunkino savo tarptautinę poziciją užpuoli
mu Egipte.

— Izraelyje daugumas mano, jog Rusijos premjeras Bulganin 
pasiuntė šį ketvirtadienį notas Izraeliui, Prancūzijai ir Britanijai, 
kd lamėtų arabų simpatijas.

— JAV ambasadorius C. Douglas Dillon Prancūzijai vakar 
įteikė notą iš Washingtono, spėjama iš prezidento Eisenhoįverio, 
Prancūzijos premjerui MoUet. Notos turinys nežinomas. Prancū
zijos premjeras MoUet gavo notą iš Washingtono po kelių valandų, 
kai Sovietų Sąjungos premjeras Bulganin pareikalavo Prancūziją 
ir Britaniją atsilyginti Egiptui už nuostolius, padarytus Egiptui 
invazijos metu.

— Žymiausi Prancūzijos politikai ir žurnalistai įsitikinę, jog 
Egpto prezidento Nasserio pozicija šiandien yra tvirtesnė negu bu
vo prieš britų — prancūzų invaziją į Egiptą.

— Budapešto darbininkų tarybos nariai vakar pranešė, jog 
taryba sutiko kreiptis į visus Vengrijos sostinės darbininkus, kad 
šiandien jie grįžtų į darbą. Taryba visą naktį tarėsi su Janos 
Kadar, sovietų primestu premjeru Vengrijai.

— Ginkluoti Vengrijos sukilėliai sulaikė traukinį, kuriuo buvo 
vežami laisvės kovotojai į Rusiją, ir išlaisvino daugiau kaip 1,000 
asmenų, vakar gauta Žinia Vienoje įš Budapešto.

— Britanija vakar pranešė, jog organizuojamos anglų—-pran
cūzų jungtinės komandos valyti Suezo kanalą.

Lietuvos jaunuolių ir merginų, 
tūkstančiai jaunuolių dalyvavo 
nuimant derlių“. Neminima, kad 
jie būtų išvykę „savanoriškai“. 
Grįžusieji iš Kazachstano „der
liaus talkininkai“ ar tik nesuda
rė pirmąjį masinį transportą, 
kuris iš Sibiro grįžo į Lietuvą...

Bulganino naujos notos
Nauja krizė Vidurio Rytuose 

šiandien atsirado, kai Sovietų 
Sąjungos premjeras Bulganinas 
pasiuntė notas Britanijos, Pran
cūzijos ir Izraelio premjerams.

Notose reikalaujama: trys 
valstybės tuojau turi ištraukti 
savo kariuomenes iš Egipto, jos 
Egiptui privalo sumokėti nuosto
lius, kuriuos jis patyrė invazijos 
metu, ir Jungtinių Tautų polici
jos jėgos tegali stovėti numaty
tose pozicijose palei 1949 m. Iz- 
raetlio — Egipto karo paliaubų 
linijas.

Bulganinas pasakė, jog JT po
licijos jėgos negali stovėti Suezo 
kanalo zonoje.

• Sirijos užsienio reikalų mi
nisteris Sabah Al Bitar vakar 
paneigė pranešimus, kad sovie
tų sprausminiai lėktuvai, pilotai 
ir „savanoriai“ atvyko į Siriją.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Karalienė pakvietė. Apie 

670 Vengrijos pabėgėlių, pakvies 
tų Olandijos karalienės Julijo
nos, atvyko į Amsterdamą.

• Nacionalistinė Kinija pra
dėjo statyti cementinį vieškelio 
tiltą Tolimuose Rytuose. Jis bus 
3,482 pėdų ilgio.

• Japonija dabar turi daugiau 
kaip 4 milionus darbininkų, su- 
siorganizavusių unijose, prane
ša Darbo ministerija.

• Komunistinės Kinijos prem
jeras Chou En - lai greitai apląp- 

į kys šiaurės Vietnamą.

• Daugumas arabų vadų įgim
tai nemėgsta komunizmo. Kaiku 
rie iš jų atsargia akimi žiūri į 
Egipto prezidentą Nasserį, ku
ris svajoja vadovauti Arabų im
perijai.

• Senatorius Johnston (B. 
S. C.) vakar pareiškė, jog jis pa
reikalaus Jungtinių Tautų iš
klausyti dviejų vengrų laisvės 
kovotojų pasakojimus apie sovie
tų tankų kruvinus žygius Ven
grijoje, kai ten patriotai norėjo 
nusikratyti Maskvos retežių.
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IŠ VAKARŲ VOKIETIJO 
Rašo mūsų korespondentas

Vliko LTV dr. P. Karvelis

Muenehene

Lapkričio 5 d. Vliko UTV dr. 
P. Karvelis, pakviestas Sujung
tos Europos Muencheno apylin
kės ir miesto skyriaus, Rotušes 
salėje skaitė paskaitą apie Rytų 
Europą.

Paskaitos pasiklausyti susirin 
ko nemažas būrelis šiuo klausi
mu besidominčios visuomenės.

Prieš pradedant paskaitą, pre 
legentaa šio skyriaus vadovybės 
buvo perstatytas publikai, su
pažindinant ją apie jo politinia 
me bei visuomeniniame darbe 
nueitą kelią. Prelegentas buvo 
susirinkusių šiltai sutiktas. Be 
to susikaupimu buvo pagerbti 
vengrų laisvės kovotojai.

Savo paskaitoje prelegentas 
išdėstė kelią, atvedusį Europą 
po I Pasaulinio karo į du blo
kus — komunistinį ir fašistini. 
Pirmasis įsigalėjo Rytų Euro
poje, o antrasis — Vakarų. Kai 
šis procesas įsisiūbavo, neišven
giamai kilo II Pasaulinis ka-

■Kiek jų bus iš viso, sunku 
pasakyti, bet yra vilties, kad da 
lyvaus didelis skaičius. Vieti
niai jau baigia pranešti apie gu

ba, kitaip daro. Sutartys Mask-, tikimą dalyvauti. Iki šiol Chi- 
vai tiek teturi vertės, kiek joscagoje u Įsiregistravo “Ateitis”, 
tarnauja komunizmo tikslams "Dainava”, Tautinis Moksleivių 
siekti. Vakarai pavergtosioms Ansamblis, skautai ir ateitinin-
tautoms ligšiol broliškos ran
kos neištiesė. - Jau ir ši aplinky
bė lengvina raudoniesiems. Eu
ropos ateitis tegali būti užtik
rinta tik esant jai vieningai. To- į ma, šokėjai jau registruojasi iš
ji vienybė turėtų būti pagrįsta visų JAV ir Kanados.

kai su keletu grupių, šauliai, 
augštesjf'Oji lituanistikos mo
kykla, Melrose Parko šokėjai, 
Cicero ir kiti. Kiek mums žino-

ne didžiųjų viešpatavimu ma
žiesiems, bet lygybės principu.

Po paskaitos buvo paklausi
mų, j kuriuos prelegentas vy
kusiai atsakė. Tiek paskaita, 
tiek ir atsakymais į paklausi
mus dalyviai buvo labai paten
kinti.

Eisenhowerio laimėjimas

Pabėgėliams, g y v e nantiems 
Vakarų Vokietijoje, išrinkimas 
Eisenhowerio prezidentu didelio 
džiaugsmo neatnešė. Visą laiką 
jie laukė ir tebelaukia iš JAV 
prezidento didesnio aiškumo bei 
kietumo raudonųjų atžvilgiu. Jų 
įsitikinimu, dabar tik JAV ga
lėtų pašalinti Kremliaus pavojų

— Kur įvyks tautinių 

šventė?

— Tautinių šokių šventė į- 
vyks 1957 m. birželio mėn. vi
duryje, baigiant mokslo metus,
— sako Br. Shotas, kaip tos 
šventės komiteto pirmininkas.
— Šventė bus atvirame ore, to
dėl niekam nereikės skųstis karš i tinių šokių festivalio komiteto 
čiu, kaip per Dainų šventę, kai Į pirmininkas Bruno Shotas.

šokių

buvo 105 laipsniai! Šventei jau 
gauta vieta prie University of 
Chicago stadione (Stagfield). 
prie 55 gatvės ir netoli Michi- 
gano ežero, šita vieta lengvai 
pasiekiama visoms lietuviškoms 
kolonijoms, todėl niekas negalė
tų skųstis netinkamos vietos pa
rinkimu. ,

— Koks yra tautinių šokių 

švientės tikslas?

•
— J tai galime atsakyti pačių 

rengėjų komiteto išleisto atsi
šaukimo žodžiais: “Šventės pa
grindinis tikslas — parodyti lic 
tuvių tautinių šokių grožį ir sa
vitumą saviesiems -ir svetimie
siems bei padenmonstruoti lietu
viu gajumą svetimoje žemėje!!”, 
— baigė pasikalbėjimą repertu
aro komisijos nariai ir pats tau

I BENDRĄJĮ IR SVARBŲJĮ DARBĄ 
ŽVELGIANT

AL. (IMANTAS

Šie metai lietuviškąja me gy-|ar kitus atžymėjimus JAV lic-

leidžia pakankamai plačiai iš
plėsti šalpos darbą, kuris siektų 
Lietuvą ir Sibirą. Bet ir esamų 
galimybių ribose, stengiamasi 
verstis galimai plačiau ir efek
tyviau. Balfo centrą visais įma
nomais keliais pasiekia .tautiečių 
prašymai, kuriuose teprašoma 
tik vaistų, maisto, rūbo. Taip. 
Ne automobilius, ne akordeonus, 
ne laikrodžius, bet medikamen
tus ir duonos kąsnį ar drabužių 
vartotą eilutę Balfas stengiasi 
persiųsti visai nepažįstamiems, 
nežinomiems, bet saviems tau
tiečiams. Jų tarpe kiek daug 
našlių, mažamečių vaikučių, se
nelių ir kitų likusių be globos, 
be pastogės ir be duonos kąs
nio, be jokio pragyvenimo šalti
nio. Anądien atsiliepė viena li
gota našlė iš Kauno. Jos pra- 
šymas-maldavimas tik vieno: jei 
galima, atsiųskite vaistų nuo 
plaučių vėžio. Beviltiška tai ir 
nepagydoma liga. Bet ir tokiu 
atveju, Balfas nedrįsta atstumti 
nelaimingosios tautietės rankos 
ir pasitarus su gydytojais, bus 
bandoma ir jai padėti, gal ir pa
čias paskutines dienas šioje že
mėje palengvinti.

bent kiek ryškesne auka. Gali-! 
mae dalykas jog seimo metu,
bus p;siūlyta ir kitų konkrečių 
priemonių aukų rinkimui pagy
vinti. Ir visi būdai, turėtų rasti 
pilną mūsų pritarimą ir para
mą. Galima pagrįstai didžiuotis,

ras. Jo laimėtojų tarpe ir So- pasauliui. Ir Vengrijos reikaluo 
vietų Sąjunga. Karą baigę, Va- sc JAV pavėluotai praregėjo.
karų sąjungininkai tuoj nusi
ginklavo. Tik Sovietų Sąjunga 
ir toliau intensyvino savo gink-, 
lavimąsi. Todėl ir nenuostabu, 
jog, nepaisant karo laimėjimo, 
taika buvo pralaimėta. Po Sta
lino mirties daug kas tikėjosi 
pasikeitimų Sovietų Sąjungoje. 
Bet, pašalinus Malenkovą, poli
tinė linija konsolidavosi. Gi po 

-Genevos konferencijos Maskva 
tepak eitųsi tik savo taktiką — 
daug kalba apie taikingą koeg
zistenciją. Bet tikslai tebepasi
liko tie patys — pasaulio užval
dymas. Dėka savo špionažo, da
bar raudonoji armija ne mažiau 
yra apsiginklavusi, kaip ir JAV

Pasveikintas Eisenhovveris

LTD Mufticheno seniūnijos 
iniciatyva, naujai išrinktasis 
JAV prezidentas pasveikintas 
Vakarų Vokietijos teisininkų 
vardu. Sveikindami ;«į, palinkė
jo, kad jam valdant raudonųjų 
pavergtos tautos atgautų laisvę.
Pasipiktinimas dėl Vengrijos

Kremliaus agresija prieš Ven
griją pasipiktinimas Vakarų Vo 
kietijoje yra didelis. Atrodo, 
kad vargu rastume didesnį mies 
tą, kuriame nebūtų įvykusių mi
tingų bei kitokių protestų prieš 
Maskvos smurtą, padarytą ven
grų atžvilgiu. Kaip kituose

Todėl iš sovietų Europai grės- kraštuose, taip ir č a gyvai reiš- 
mė yra didelė. Gi, kas yra Eu- kėši jaunimas, o ypač studenti

ja.
Sudarinėja maisto atsargas

Paskutinė tarptautinio gyve
nimo krizė paskatibo gyvento
jus apsirūpintu maisto atsargo

ropa, nežino ir patys europie
čiai. Viena aišku, kad Europa 
yra susiskaldžiusi ir nė viena 
valstybė nebepajėgtų Kremliui 
atsispirti. Susitarimais bei su
tartimis su sovietais toli nenu
eis. Tai parodo Pabaltijo tautų 
likimas. Kremlius vienaip kal-

IŠ ATEITININKU 
GYVENIMO

LITERATŪROS BŪRELIO 

SUSIRINKIMAS

Prieš mėnesį Chicagoje įsteig- 
jog nė viena iš mums kaimyni-■ tas literatūros būrelis. Lapkri-
mų tautų neturi tokio efekty 
vaus ir produktyvaus šalpos 
fondo, kaip mes, lietuviai. Tas 
labai puikiai atestuoja lietu
vius, apie tai, pagaliau, žino ir 
visa eilė amerikinių įstaigų. Stip 

į rindami ir gyvindami Balfo veik 
lą, kartu šauniai pristatome 
Jungtinėms Valstybėms ir pa
sauliui visus lietuviškuosius rei
kalus, kurie visais atvejais yra 
reikalingi dar daugiau reklamos 
ir bičiulių svetimtaučių masėje.

Estai tremtiniai
veikia Švedijoje

čio 3 d. įvyko būrelio antrasis 
susirinkimas, kuris susilaukė 
dviejų svečių. — tėvo J. Bore- 
vičiaus, SJ, ir rašytojos D. Au
gienės. Susirinkimo eigoje Da
lė Noreikaitė ir Ričardas Ukri- 
nas skaitė savo kūrybos. Al. Ba 
nonas išrinko keletą D. Norei
kaitės ir Ukrino eilėraščių pa
siųsti j “Ateitį”.

Sekančiam susirinkimui, ku
ris įvyks lapkričio 24 d., numa
tyta Povilo Žumbakio kūryba 
ir knygos recenzija, rašyta R. 
Rudžio. M. M.

— Amerikos kariai nuo 1947 
metų, kai buvo atšauktas drau- 

STOCKHOLMAS. — Švedijoje ’ dimas, jau vedė daugiau kaip

venime yra itin našūs ir ganėti 
nai veiklūs. Jaunimo peticija, 
dainų šventė ir kultūros kongre
sas, Kanados -ir JAV lietuvių 
susiartinimo diena, na ir dar vie 
nas neeilinis, bet ar tik ne pas
kutinis 1956 m. svarbus įvykis 
yra Bendrojo Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondo metinis sei
mas Detroite. Ir jei, pripažinki
me, politinėje mūsų veikloje dar

tuvis nuoširdžiai dirba ir sten-; 
giasf. Savąjį darbą jis supran
ta, kaip paprasčiausią pareigą 
tamsiausiomis lietuvių tautos 
dienomis ir, reikėtų galvoti, kad 
ir toliau bus dirbama su nema
žesniu pasišventimu ir pasiau
kojimu.

Tiesa, yra tam tikrų reiškinių 
rodančių, kad dalis mūsiškių 
Amerikos lietuvių lyg ir rodo

' Balfo uždaviniai ir įsipareigo
jimai su kiekviena diena didėja 
ir skaudu konstatuoti, kad Bal
fo lėšos, priešingai ,turi tenden
cijos mažėti. Seimo metu dele- 
gatai suskridę iš įvairių lietu
vių gyvenamųjų vietų tikriau
siai svarstys būdus ir jieškos 
kelių, kaip reikėtų padidinti Bal 
fo pajamas, kaip užtikrinti ga
limai didesnę ir pastovesnę ma-

esančių estų „parlamentas“, su
darytas daugiau kaip iš 100 Šve
dijoje gyvenančių estų pabėgėlių 
atstovų, Stockholme buvo susi
rinkęs pirmą kartą posėdžių. 
Buv. Estijos užs. reik. ministe- 
ris Jaan Lattik, kaip praneša 
„Svenska Dagbladet“, visų Šve
dijoj gyvenančių estų vardu pa
reiškė Švedijos karaliui, vyriau
sybei ir gyventojams padėką, jog 
visiems jiems buvo suteikta po
litinės globos teisė, kartu suda
rant sąlygas toliau rūpintis estų 
kultūrinių tradicijų puoselėjimu.

25,000 japonių-merginų.

nėra išlyginti kaikurie nesklan-įtam tikro nuovargio žymių. Da- 
durnai, jei ir toliau kiekvienas linai yra sumažėjęs kaikurių ak Į falinę paramą ,kaip isvis dar ^uesicm 
nunaip/iiic lietu,ric <tq1; nociaoi-ti ,_ _____ • . . , , 'labiau suintensvvinti šalnos dar- luunimid,nuoširdus lietuvis gali pasigęsti 
rimtos konsolidacijos ir vieny
bės reiškinių,’visdėlto yra viena

tyvumas ir kai keno duosnu- labiau suintensyvinti šaipos dar 
mas, Bet ir tuos faktus reikėtų! b*’ kad 3ls slekt? falimai dau'
sutikti galvojant, jog ne iš blo-i

tis, kurioje gražiai sutaria vi-’ gos valios ar paprasčiausio ne 
sų pakraipų ir įsitikinimų tau- noro tai atsitinka. Galimas da- 
tiečiai — tai naši ir darbinga
veikla šalpos srityse, arba, aiš
kiau tariant, nuoširdus visų lie
tuvių bendravimas Balfo veik
loje.

Balfo atliktas ir dar vįs atlie
kamas milžiniškos svarbos dar
bas lietuvių benamių tarpe Eu-

lykas, kad didelę dėmesio dalį 
patraukia atsidaręs ribotas ry
šis su pavergtuoju kraštu ir 
tremtiniais Sibire, gi tų visų ne 
laimingųjų rėmimas išties rei
kalauja beveik astronominių ma 
terialinių išteklių. Bet tuo pa
čiu būtina prisiminti, .jog yra

ropoję, jų įkurdinimo pastangos į daug mūsų Sesių ir brolių 
mis. Bijo II Pasaulinio karo'me ir tarpininkavimas visoje eilėje j Tėvynėje ar Sibire, kūne netu- 
tu'patirto bado. Ypač supirki- kitų karitatyvinio darbo sričių, į ”
nėjami riebalai. tik jau turės būti tinkamai pa-p1* ar Pažįstamų laisvajame pa

žymėtas ir visoje mūsų tautos ! sauly>’ bet ir > nemažiau už 
istorijoje. Nereikia ir abejoti,! kltus/ra reikalingi mūsų para- 
kad tuo pačiu Amerikos lietuviai • m°3 paguodos.
taip kilniai bedirbdami pavergto . Atsivėrė nauji darbo klodai

Pasikalbėjimas SU taut. šokių lest. repertuaro komisija sios Tėvynės ir jos išblaškytų ’r Balfui ir tik nuoširdūs jo rei 
H 1 vaikų gerovei ir labui, pelnys ka^ tvarkytojai tegali apgailės

TAUTINIŲ ŠOKIŲ FESTIVALIS

A. GINTNERIS, Chicago, UI.

visos mūsų tautos padėką ir pa- 
-Tai nėra lengvas dar. i Bet ne už padėkas

centras, todėl tokiame mieste bas, — sako komiteto nariai, —------’—!—“—T7
kasmet turime naujų pramogų. _ bet galima įgyvendinti. Pir-j . Pa*,z,uretl spalvotos televizi- 
Neseniai įvyko Dainų šventė ir! miausia sukviesime Chicagoje žm°nės susirenka pas Gra- 
Kultūros kongresas, kuris pa- gyvenančius asmenis apmoky-, dinską, J. G. Television Co.. 
gyvino lietuvių gyvenimą. Da- mui. Manome turėti iš kiekvie- ( 2512 w- 47th Str- Ypatingai 
bar rengiamasi naujam ir svar- nog grupės po vadovą, ir po vie- Puikiai atrodo tos specialios! 
biam lietuvių pasirodymui. Tai ną ar dvi poras, kurie grįžę ga- pusantros valandos ilgumo pro- 
tautinių šokių festivaliui, kuris! lėtų apmokyti kitus šokėjus, grames duodamos šeštadie- 
įvyks 1957 m. pavasarį. Tuo kaip toki suprastinti šokiai tu-! niais.
reikalu rūpinasi sudarytas komi-į retų būti šokami. Į tolimesne*! ; r~. . „ „ r - . - . ,
tetas. vietoves numatoma pasiųsti in

struktorius arba pakviesti at-

Chicaga yra didelis lietuvių

tauti, kad itin ribotos lėšos ne-

giau paramos reikalingų tautie
čių.
* Lietuviškoji visuomenė turė
tų dar kartą gerai pasvarstyti 
Balfo turimus uždavinius ir su
prasti,'jog Balfo veikla toli gra 
žu nėra baigta. Priešingai, ją 
reikia dar labiau plėsti, bet tam 
yra reikalingi ir atitinkami įsi
pareigojimai. Ir jei tas pareigas 
suprasime plačiu ir visuomeni
niu mastu, matysime, kad toks 
būdas pareikalaus iš mūsų tik
rai nedaug. Balfo nario pažymė
jimą -(vienas doleris metams) 
padarykime kiekvieno Amerikos 
lietuvio garbės dalyku, neišski
riant nė mažamečių. Kai atski
rose vietose ruošiamos Balfo 
rinkliavos gatvėse ar skelbiami 
vajai, turėtume prisidėti visi be 
išimčių. Vieni savo darbu, kiti

Pavergtiesiems estams atsišau 
jog laisvėje esą 

estai niekad nesiliaus kovoję dėl 
nepriklausomybės atstatymo.

r^=

Vytauto Augustino 
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 

yra gražiausia dovana 
Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti: 
Kaina 6 doL

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

AUTOMOBILIŲ 
IR GAZOLINO

TAISYMAS 
STOTIS

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

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 .......................... $8.25 Murcery 49-51 ................... $8.95
Chev. Ali 1937-53 .......... 8.25 Olds, 6 cyl. 41-50 ........... 8.20
Chevrolet 54-55 ................. 9.95Plymouth 42-56 ................ 9.95
Chrysler 6, 42-52 ............ 9.9lPontiac 37-54 ..................... 8.95
Dodge 6, 42-56 ................. 9.95Buick 37-52 ......................... 12.00

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

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

M. ČESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136AR MOKITE BOTI KUNIGAIS?

Tėrų Marijonų Konrregaclją, a. a. Arkivys
kupo Matulevičiaus, MIC, atgaivinta, kviečia 
paa save kandidatu* J kunigus. Tėvai Mari
jonai darbuojasi Amerikos lietuvių tarpe:
Dievui leidžiant Jie darhuoals.ir Lietuvoje;
Jie veda mokyklas; redaguoja laikraščius: 
skelbta misijas. Pasiaukokite Dievo tarnybai; 
darbuekltto po Panelės Švenčiausios vėliava; 
stokite t Tėvų Marijonų Kongregaciją; rąžy
kite novlclų vedėjui. Laiške pažymėkite kiek 
mokslo baigėte, klek amžiaus Ir koks svei
katos stovis. Lalžką siųskite žemiau paduotu 
adresu.

AR NORITE BOTI BROLIAIS VIENUOLIAIS?
Marijonų Krngregaclja kviečia pas save kandidatus J brolius, kurie 

dirbtų (vairius vienuolijos darbus mokyklose, spaustuvėse, raštinėse, 
bažnyčiose ir kitur. I-abal pageidaujami moką koki amatą. Norintiems 
pramokti kokio amato bus sudaryta proga.

Paaukokite savo Jėgas, gyvenimą Ir sveikatą Dievui Ir Panelei Šven
čiausiai. Tapkite Broliais Marijonais. Susirašykite su novlcljato vedėju: 
nežymėkite amžiy, sveikatos stov] Ir užbaigtus mokslus.

MASTĖS OF NOV1CES, MARIAN HILLS BEMINĄS?, 
CLASENDON HILLS, ILLINOIS

ik.

Parduodama
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 

VYRŲ IR MOTEKŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

a jan’s
ITAJLIAN GARDENS 
Vizų ir lUtliAki Valgiai

grupių Šokių vadovus, i Val Nuo vidurlento iki 1 v. r.
atsitiktinai aplankęs Lie- ... . . . , , . .

j ..įvykti grupių SoklU vadovus. Xal Nuo vldurtcnle iki 1 v. r. ku« radau ... dien. įskaitant Seštad. ir sekniud.j Svarstomas ir filmo panaudoji-' pristatome nuo s v. v. iki i v. r. 
mo klausimas. . . . . i „ Atdara 7 dienas savaitėje

. _ j Pasitarkite su mumis ruošiant pobu-
— Kaip didele numatyta so- viua ir banketus.

klų programa? i 4945 S. Halsted AT 5-9887

Aš,
tuvių auditoriją, tenai 
tautinių šokių festivalio reper 
tuaro komisiją, kuri mielai su
teikė platesnių žinių apie savo 
darląus. Komisiją sudaro V. Ra
dauskienė, Br. Jameikienė, I. Ši- 
lingienė, J. Vaičiūnienė ir Br. 
Shotas. Jie visi tarėsi su dr. J. 
Bajerčiumi minėtos šventės rei
kalu.

— Ką manote padaryta, kad 

visi tautiniai šokiai būtų vieno

dai šokami visuose padaliniuo

se?

— Mes šiandien kaip tik ir 
peržiūrime tautinių šokių vie
nodo atlikimo galimybes. — sa
ko komisijos nariai. — Tai la
bai svarbus klausimas. Jisai y- 
ra viso pasisekimo pagrindas. 
Šokių vadovėlis nepritaikytas 
masiniam pasirodymui. Dabar

— Šokių šventėje numtoma 
šokti apie 20 įvairių tautinių 
šakių, — sako nariai. — Vieni 

i bus bendriniai, kuriuos šoks vi- 
I si dalyviai. Tai bus masinis šo- 
| kėjų pasirodymas. Jisai numa
tytas pradžioje ir pabaigoje, 
pvz. Suktinis pradžioje, kaip 
lengvai masiniai atliekamas. Ki
ti šokiai bus šokami bendrai, 
bet atskirose savo grupėse. Nu
matoma duoti pasireikšti atski
roms grupėms ar rajonams.

— Ar numatomi ir mokyklų 

pasirodymai su savo atskira 

programa ?

— Mokyklų pasirodymai nu-

KAI REIKALINGAS
ORKESTRAS

(didesnis ar mažesnis)
Koncertams, baliams, vestuvėm* 
ir ldt. pareaudmanu kreiptis | 
mua. BRONIŲ JONUŠĄ. TcL PRo 
s pect 6-6584.

Reguliari $7.50 vertė vilnonė 
eilutėms medžiaga tik

už jardą

atskiri šokiai suprastinami, kadmatyti programoje. Žinoma, tai 
būtų lengviau atliekami. Komp-| Salės dalyvauti tik ( hieagos ir 
likuotų šokių vengiame. Jie visi apylinkės mokyklų mokiniai. Jie 
turi būti lengvai suprantami, turės savo atskirą programą, 
Tokių šokių aprašymai bus iš- kurios smulkiau mes nežinome, 
siuntinėti visiems užsiregist ra- Galime tik pasakyti, kad bus
vusiems šventėje dalyvauti sky
riams arba vienetams bei gru
pėms.

— Na, o kaip liniuote pruk-į 

tiška* jgyveud'uiti tokių šokių! 

vienodumą? i

tautiniai šokiai, dainos ir muzi
ka. Šventėje dalyvauti jau pa
sižadėjo visos Chicagos lietu
vių mokyklos.

Siuntiniai į Lietuvą
Lietuvių bendrovė OVERSEAS 

C ARGO CO. siunčia i LIETUVĄ 
(ir kitur) siuntinius su: angliš
kom viln. medžiagom, avalyne, 
vaistais, maiat». siuv. mašinom, 
dviračiais, laikrodžiais, akordeo
nais. (siunčiama iš Anglijos.

Bendrove taip pat persiunčia į 
LIETUVĄ ir Jūsų sudarytus ir 
mums pristatytus siuntinius (siun
čiam ir oro paštu). Visi mokes
čiai sumokami siuntėjo, gavėjas 
NIEKO NEMOKA Pristatymas 
garantuojamas — PILNAS DRAU 
DIMAS.

Prašykite katakgų bei informa
cijų :

OVERSEAS ( ARtlO CO., 
2412 W. 47 HL, Chicago 32, UI.: 

LA 3-50*9. VA 7-4387

DABAR PIRKITE KALĖDOMS
Turime pilim pasirinkimu. įvairių prekių.

LAGAMINAI, 'ODINIAI IŠDIRBINIAI, LAIKRODŽIAI, 
PAPUOŠALAI, ŠLIFUOTAS STIKLAS, PORCELANAS, ir t. t.

i /. urmo kiiimis. Atdum pirmail. ir ketvirlad. vakarais iki 9 vai. vak.
CICERO WHOLESALE MERCHANDISE ,

5142 Cermak Rnad, Cicero, Illinois Tel. OLympie 6-1846

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės? religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.

264C W. 69tt St. RE. 7-1941

— Ar gaubliu registruujani J ^u^dV^LKIS^** * nW*ai S **

ROSELAND RESTAURANT
(Under New Management)

11060 So. MiehigM Bl»d. C0 4-9042
Joseph Lonergau, Prop.

Seniug u coraplete unuu 24 lirs. daily 
. YVE NEVER CLOSE

tautinių šoklų grupės ‘

PUIKI RINKKINE IMPORTUO
TA VILNONU MEDŽIAGA 
EILUTĖMS

jardai

VIENON® PALTAMS 
MEDŽIAGA vertės nuo 
$7.95 iki $9.50, dabar

SUTAUPYSITE IKI 50% pirk

dami medžiagas užuolaidom!, 

ir baldų apdengimui.

S^*95
už jardą

VERTINGOS NEMOKAMOS 
DOVANOS UŽ KIEKVIENĄ

PIRKINĮ.

MOŠŲ KLIENTAMS NEMOKAMAI AIKŠTELES AUTOMOBI
LIAMS PASTATYTI. KRAUTUVE PATOGI - Vėdinama ir erdvi

HELFAND’S TEXTILE 
FABR1CS

1210 So. Union Avė. Telefonai: MOnroo 8-1210 
SEolny 3-8806

Krautuvė yra atidaryta kasdien, įskaitant ir sekmadienius, nuu 
9:30 ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais uždaryta



t

Seltadienis, lapkričio 17, 1956 DfENRASTlS DRAUGAS, ČBICAGO, ILLINOIS

TRYS GALIMYBĖS
ART. RYTUOSE PADĖTIS LABAI ĮTEMPTA

menis, šeimas, tas saisto ir jų jaunų lietuvių kunigų suimtas, 
sanbūrius. Į bendruomenes žmo j kankintas, gąsdintas, galutinai 
nės buriasi ne tam, kad maiš-į buvo pareikalautas pasižadėti.

Nors karo veiksmai Suezo kanalo erdvėje ir sustabdyti, bet 
padėtis tebėra labai įtempta. Egiptas skubiai taiso apgriautus 
aerodromus, didina ir pergrupuoja kariuomenę. Anglijos ir Pran
cūzijos karinės jėgos, įsitvirtinusios nedideliame žemės plote 
šiaurinėje Suezo kanalo dalype, priverstos įtemptai budėti dieną 
ir naktį. Apie laivininkystę Suezo kanale negali būti nė kalbos. 
Jungtinių Tautų taikos kariniai daliniai dar negali įkelti kojos 
į Egipto žemę. Egiptas reikalauja skubaus Anglijos, Prancūzijos 
ir Izraelio karinių jėgų pasitraukimo. Egiptas sutinka su Jung
tinių Tautų kariuomenės įvedimu tik Egipto — Izraelio pasieniui 
saugoti, bet ne Suezo kanalui tvarkyti. Egiptas pasilieka teisę 
pasakyti, kada Jungtinių Tautų kariuomenė turės pasitraukti. 
Anglija, Prancūzija ir Izraelis su Egipto reikalavimais negali 
sutikti. Sutikimas reikštų pripažinimą, jog karas prieš Egiptą 
yra pralaimėtas.

KAS LAIMĖJO IR PRALAIMĖJO?
Trumpame kare Izraelis užvaldė visą Egipto teritoriją, esan

čią rytinėje Suezo kanalo dalyje. Anglija ir Prancūzija sudarė 
prietiltį šiauriniame Suezo krante. Ginklų paliaubas sutarus, pa
aiškėjo, jog Egiptas nėra pralaimėjęs, lygiai kaip Izraelis, Ang
lija ir Prancūzija nėra laimėtojai. Broliai Alsopai rašo, jog di
džiausią laimėjimą trumpame Artimųjų Rytų kare pasiglemžė 
sovietai, šitoji pergalė sovietams esanti pati didžiausioji nuo 
II Pasaulinio karo pabaigos. Jie pasidarė arabų gynėjais. Po 
karinio žygio Anglijos ir Prancūzijos vardas Artimuose Rytuose 
krito ligi nulio. JAV spaudžiama, o sovietų grasinama, Anglija 
ir Prancūzija sutiko trauktis iš Egipto žemės, savo tikslų nepa
siekusios. Padėtis labai susikomplikavo. Suezo kanalas nevei
kia, padėtis pasidarė dar pavojingesnė, neapykanta Anglijai ir 
Prancūzijai visuose arabų kraštuose pasiekė viršūnę, naftos 
vamzdžiai daugelyje vietų sužaloti, o ateitis nežinoma. Izraelis, 
Anglija ir Prancūzija tikėjosi, jog karo žygis privers Nasserį 
kristi, bet šiandien jau visi apžvalgininkai sutinka, jog taip 
galvojant skaudžiai klystama. Nasser vardas pakilo, jis tampa 
visų arabų naujuoju faraonu, ir kritimas greičiau gali ištikti 
Anglijos Edeną ir Prancūzijos Mollet.

DRAMATIŠKŲJŲ ĮVYKIŲ EIGA

Kai moderni ir gerai ginkluota Izraelio kariuomenė nai
kino dvi Egipto divizijas Sinajaus dykumoje, o Anglija ir Pran
cūzija išsikėlė Port Saide, tada karo sąjungininkai negalvojo 
apie greitą pasitraukimą iš.Egipto žemės, bent kol nebus už
tikrinta Suezo kanalo tarptautinė kontrolė. Jungtinės Tautos 
pasisakė prieš Angliją, Prancūziją ir Izarelį. Sovietų Bulganinas 
pasiūlė Jungtinėms Amerikos Valstybėms sovietų ir JAV ka
rine jėga išmušti užpuolikus iš Egipto. Lapkričio 4 d. Bulga
ninas pikčiausiomis notomis įspėjo Angliją ir Prancūziją, jog jos 
bus sutriuškintos, jei nepasitrauks iš Egipto. Anglija ir Prancū
zija sovietų įspėjimą palaikė propaganda, bet Washingtonas jau 
turėjo žinių, jog sovietai ruošiasi į Egiptą siųsti “savanorius”. 
JAV atmetė Bulganino siūlymą, bet įspėjo Angliją, Prancūziją 
ir Izraelį, jog jie negali tikėtis JAV paramos, jei nesutiks su 
Jungtinių Tautų nutarimu pasitraukti. Visi trys karo sąjungi
ninkai sutiko trauktis. Amerikoje tebevyrauja įsitikinimas, jog 
karo žygis prieš Egiptą buvo nelaiminga klaida.

KAS BUS TOLIAU?

Anglija ir Prancūzija negali trauktis pralaimėtojų padėtyje. 
Jos reikalaus tarptautinės kontrolės Suezo kanalui. Bet ar Egip
tas sutiks, kai sovietuose organizuojami “savanoriai” Egiptui 
ginti? JAV deda visas pastangas, kad sovietų “savanoriai” ne
atsirastų Egipte, nes tai reikštų įvadą į didelį karą, arba visiš
ką sovietų įsigalėjimą Art. Rytuose, todėl JAV spaudžia Ang
liją, Prancūziją ir Izraelį skubiai trauktis. Jei dabartinė įtęmpta 
padėtis ilgiau nusitęs, tai diplomatinis korespondentas Drew 
Pearson, remdamasis Washingtono nuomone, randa tris gali
mybes: 1) sovietai perkels kariuomenės dalinius į Egiptą, kas 
reikštų baisų karą; 2) sovietai į Egiptą gabens “savanorius”, 
kas dar nereikštų visuotinio karo, bet padėtis būtų nepaprastai 
pavojinga ir netikra; 3) Jungtinėms Tautoms pasiseks įvesti tai
kos kariuomenę ir pavojingą padėtį baigti derybomis, abiems 
pusėsm padarius nuolaidų.

Tuo tarpu padėtis Artimuosiuose Rytuose palieka įkaitusi 
ligi raudonumo. Karinio žygio klaidos neišperka Anglijos ir 
Prancūzijos teisinimasis, jog kariniu žygiu jos sukliudė sovie
tams jau dabar įsitvirtinti Egipte. St. Daunys

tautų prieš savo prigimtį ir Die 
vo įstatymus, o tam kad juos

kad iš Evangelijos skelbs tik 
tuos dalykus, kurie nepriėsta-

visi kartu saugodami pasiektų rauja bolševizmui ir kad šnipi- 
tikros bendros gerovės. Visus, nės kitus kunigus ir pasaulie-
tuos teoretikus, skelbusius, kad 
valstybės valdžia galinti nepai
syti jokių Dievo ar žmogaus pri
gimties įstatymų ir visus tuos, 
kurie bandė jų paklausyti, gali-

čius. Kunigas kratėsi negalįs 
tokio pasižadėjimo pasirašyti. 
Įtūžę rusai šaukė, kad prieš jų 
įsakymus turi nutilti visokios 
pareigos ir visokia sąžinė. Sta-

ma palyginti inžinieriams sprog lino valdžios įsakymai esąs aukš 
dinantiems tiltus ant jų žmo- čiausias įsakymas.
nėms bevaikščiojant. Toli pra
eityje pavyzdžių nejieškant, mū 
sų laiko bolševizmas yra būdin
gas pritaikymas teorijos, kad 
valstybės valdžia neturinti pai
syti jokių aukštesnių įstatymų.

Jeigu bolševikams valdant 
Lietuvoje būtų pasirodęs šv. 
Petras ar Povilas skelbdami, ką 
jie skelbė prieš devynioliką šimt 
mečių, be abejo NKVD būtų 
juos suareštavę .terorizavę, kan 
kinę ir galutinai pareikalavę pa 
sirašyt pažadą, kad apie Kristų 
kalbės tik tada, kiek tai neprieš 

| tarauja bolševizmui ir kad šni- 
; pin'ės savo klausytojus. Kas 
įvyktų su šv. Petru ar Povilu, 
tai įvyko su tūkstančiais kuni

— Na, atsakė kunigas, o jei
gu Stalinas tau ir man įsakytų 
pagimdyti po kūdikį, kaip mu
du tai išpildytume?

Rusas nustebo, pagalvojo ir 
tik tiek pasakė:

— Nugi biaurybė, ir sugalvok 
tokį atsakymą...

Tik tokį atsakymą ir galima 
duoti tiems, kurie skelbia, kad 
valstybių valdovai galį viską 
įsakyti, nepaisydami už juos 
aukštesnių įstatymų.

gų ir vyskupų. Vienas iš tokių nimo.

Jei mes nelenkiame savo gy
venimo prie tiesų, mes sunyksi
me taikydami tiesas prie gyve-

Fulton Sheen

APIE EUROPĄ, SIBIRĄ IR ŠALPĄ
NEW YORKAS. — Amerikos 

lietuviai, šelpdami privačiai, nie 
kados nebūtų tiek daug padėję 
savo tautiečiams Europoje, kiek 
jie padėjo per Balfą. O tai įvy
ko dėl to, kad Balfas, būdamas 
valdžios pripažinta šalpos orga
nizacija, naudojasi visomis ofi
cialiomis lengvatomis ir parama.
Todėl visomis jėgomis reikia 
stiprinti Balfą lietuviuose ir at
eityje, nes darbo padaugės, glo
bos tinklan įtraukus Sibiro lie
tuvius ir visus kitus, kuriuos 
tik bus galima pasiekti.

Tokių maždaug minčių apie 
Balfą yra pareiškęs tik iš Eu
ropos sugrįžęs Balfo pirminin-j likos punktų, vėliau Caritas sa-

120 vietinių įgaliotinių. Susi
žinodamas su vokiečių valdžia, 
vokiečių karitatyvinėmis orga
nizacijomis ir tremtiniais besi
rūpinančiomis tarp tautinėmis 
įstaigomis, kan. Končius per sa
vo tenai buvimo laiką Balfui y- 
ra laimėjęs apie penkiasdešimt 
tūkstančių dol. pinigais, daik
tais ir patarnavimu.

Laimėjo Balfui $50,000

Pagal susitarimą su Bonnos 
valdžia, vokiečiai Balfo siunčia
mą maistą ir drabužius iš Bre
meno uosto išvežioja į dvyliką 
pagrindinių punktų. Iš tų dvy-

ticė Safari Ait

kas kan. dr. J. B. Končius, ten 
išbuvęs pusantrų metų ir turė
jęs pakankamai progos pažinti 
tremtinių problemas, jas spren
dęs ir jų rūpesčiu gyvenąs ir 
Ameriką pasiek.es.

Savo įspūdžiais Balfo pirmi
ninkas su New Yorko spauda, 
visuomenės atstovais ir veikė
jais pasidalino jo garbei sureng- 
se sutiktuvėse, kurios įvyko lap 
kričio 12 d. New Yorke, Free 
Baltic Huose patalpose.

Penktoji kelione
Balfo pirmininkas pateikė 

trumpą savo pusantrų metų 
veiklos apžvalgą. Tai buvo jau 
penktoji iš eilės jo kelionė į 
Europą. Pirmą kartą jis tenai 
plaukė tuojau po karo — 1946 
metais. Vėliau lankėsi 1950, 
1952, 1954 ir 1955 metais. Jo 
darbo sritig buvo dvejopa. Jam 
rūpėjo tremtinių šalpos reikalai 
ir jų įkurdinimas — emigraci
ja ir integracija.

Pirmiausia jis pertvarkė iš 
amerkiečių gaunamo maisto iš

Šv. Petras NKVD rankose
VYSK. V. BRIZGYS

Prieš dvidešimt penkis metus įsakymus, bet ir už valstybių 
komunistams užvaldžius Ispani- įstatymus. Valstybė yra žmonių
ją buvo paskelbta nauja konsti
tucija. Katalikiškam kraštui pri 
mestoji konstitucija nieku ne
siskyrė nuo Maskvos bolševikų 
konstitucijos. P. Pijus XI pa
skelbė, kad tokia konstitucija 
Ispanijos piliečių nesaisto — 
jos nepaisydami piliečiai savo 
sąžinei nenusikals. Toks Šven
tojo Tėvo pasielgimas nebuvo 
katalikų gyvenime naujiena pir
mą kart įvykusi. Kadaise Šv. 
Petras ir jo draugai buvo San- 
hedrino klausiami: “Ar ne drau 
ste mes jums uždraudėme mo
kyti šiuo (Jėzaus) vardu?” Pet 
ras savo ir kitų vardu atsakė: 
“Dievo reikia labiau klausyti, 
kaip žmonių”. Tą šv. Petro at
sakymą Katalikų Bažnyčia yra 
priminusi jau daug kartų.

Dievo ir prigimties įsakymus 
reikia aukščiau statyti ne tik 
už savas užgaidas, tėvų norus ar

susikurta bendruomenė, kad vie 
ni kitų vadovaujami žmonės ben 
dromis jėgomis siektų bendro 
gero. Asmens gyvenime tik ta
riamasis gėris gali prieštarauti 
augštesniems įstatymams. Pri
gimties ir Dievo įstatymai nėra 
akmenys ant kelio žmogui į lai
mę, o yra jo kelrodžiai į tai, 
kas žmogui tikrai yra gera. 
Kad žmogaus užmanymai būtų 
verti vadintis gerais, jie niekad 
neturi prieštarauti nei jo paties 
nei šeimos nei kitų žmonių dva
siniam gėriui ir augštesniems 
įstatymams.

Ir bendrai visų žmonių žemiš
kas gėris neturi prieštarauti pa 
vienių asmenų, šeimų dvasiniam 
gėriui ir prigimties bei Dievo 
įstatymams. Užtat jokie žmonių 
patvarkymai neturi prieštarau
ti aniems aukštesniems įstaty

Kur tai Sinai pusiasalyje Izraelio kareivis uždesra cigaretę sužeista
jam egiptiečiui kareiviui. Sužeistieji buvo nugabenti į ligonines ir ten 
jiems buvo suteikta pagalba, kai kovos aprimo. (1XS)

lyvavęs posėdžiuose, konferen- tuviais tremtiniais, kad Balfo 
ei jose, pobūviuose ir visur, kur atstovai galėtų nuvykti į vietą 

įkurdinimo J ir ten prižiūrėti tų gėrybių pa
skirstymą

tik buvo kalbama 
klausimais. Dar nespėjęs kojų 
sušilti New Yorke, kan. Kon
čius jau rengėsi vykti į Washing 
toną ir tenai pradėti kelius, no
rint padėti Amerikon atvykti 
1B ligoniams, kurie dėl tos sa
vo ligos buvo perskirti su šei
momis.

Šalia emigracijos, Balfo pir
mininkas informavo, kad rūpi
namasi ir darbingų lietuvių į- 
kurdinimų dabar jų gyvena
muose kraštuose. Tokiems trem
tiniams padeda įsikurti Jungti
nių Tautų Augštojo Pabėgėlių 
Komisaro įstaiga. Vokietijoje 
ar kur kitur įsikurtų toki dar
bingi asmenys, kurie nenorėtų 
ar neturėtų galimybės emigruo
ti į užjūrius.

Vokiečiai dėkingi lietuviams

Iš savo centro Muenchenc, 
kaip jis sakė, yra aplankęs vi
sas lietuvių gyvenamas vietoves,

Kas Balfo dabar Si
biro tremtinių šalpai dirbama, 
tai esanti tik pati pradžia.

Nurodęs plačias Balfo darbo 
perspektyvas ateityje, padedant 
ne tik Vokietijoje esantiems lie
tuviams, bet ir lietuviams tė
vynėje bei lietuviams Sibire, Bal 
fo pirmininkas savo pranešimą 
užbaigė, paragindamas labiau 
rūpintis Balfu.

Panašų pranešimą Balfo pir
mininkas yra pateikęs praėjusį 
sekmadienį New Yorko lietu
viams Balfo vajaus metiniame 
koncerte Brooklyne. Bet šiam' 
uždaram newyorkiečių būriui sa 
vo pranešime jis papasakojo ne
mažai ir naujų dalykų, kurių ne 
buvo sakęs Balfo koncerte. 
Prieš pateikdamas šį praneši
mą, Balfo pirmininkas išklausė 
visą eilę sveikinimo kalbų, ku
rias pasakė jį po 18 mėnesių ne-

, 1918 metų. Jau tada jis buvo 
1 deleguotas rūpintis lietuviais ka 
, riais Rusijoje. Prelatas ypatin- 
| gai sustojo ties pastarąja kan. 
Končiaus veikla, iškeldamas tai, 
kad savo energija jis Balfui yra 
laimėjęs arti penkiasdešimt tūks 
tančių dol. Jis ypač peikė tuos 
lietuvius, kurie, nežinodami tik- 

l'ros tiesos, pakampiais kartoja
1 kažkieno paleistus gandus, kad 
1 kan. Končius keliauja Europoje
Balfo surinktais pinigais. Pre
latas pabrėžė, jog faktai yra 
toki, kad kan. Končius ne tik 
neišleido Balfo pinigų, bet jam 
dar tiek naudos parūpino.

Kan. Končių sveikino Lietu
vos Laisvės Komiteto pirm. Vac 
lovas Sidzikauskas, Vlik pirm. 
J. Matulionis, Lietuvių Bendruo 
menės vardu adv. J. Šlepetys ir 
New Yorko Alto ir LTS vardu 
kap. Vacį. Alksninis. Sutiktuvė
se buvo matyti N. Y. lietuvių 
spaudos atstovai, vietos veikėjų, 
buvo matoma atvykusių ir iš 
toliau — dr. Vileišis iš Connec- 
tieut, Lapienė iš Stony Brook, 
Diliai ir Trečiokai iš New Jer- 
sey ir kt. S. Narkėliūnaitė

vo sunkvežimiais išvežioja į ma- susipažinęs su jų specifinėmis atstovai 
žesnius punktus. Balfo pirmi-, sąlygomis ir problemomis. Sa- 
rinko apskaičiavimu, šitaip lie
tuviams yra sutaupyta arti dvi
dešimt tūkstančių dolerių. Be 
to iš vokiečių Caritas centro 
Balfo šalpos darbui gauta pen
ki tūkstančiai dol. Iš NCWC 
Balfo administraciniams reika
lams gauta septyni tūkstančiai 
dol. Iš dviejų kitų įstaigų — iš 
tarptautinio migracijos komite
to emigracijos reikalams gauta 
dvylika tūkstančių dol. ir iš 
amerikiečių valdinės įstaigos 
gauta administraciniams reika
lams apie trys tūkstančiai dol.
Smulkią apyskaitą Balfo pirmi
ninkas patieks Balfo seimui De 
troite, bet čia bendrai informa
cijai užtenka ir tų apvalių skai- 
menų, rodančių, kad kan. Kon
čius Europoje nesnaudė.

Jis pasidalijo įspūdžiais ir iš 
pačių tremtinių gyvenimo, jų 
darbų, lūkesčių ir t.t.

Jų emigracijos reikalais kan. 
Končius yra išmaišęs Vakarų

dalinimą, s u o r g a nizuodamas Europą skersai ir išilgai. Da-
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PJŪTIES METAS
ROMANAS

119 tęsinys

Bet aš kenčiu daugiau, patvirtink, motina, kad aš 
— juk aš tavo vaikas? Ir aš stoviu čia prasižiojęs, 
kodėl vanduo pilasi be reikalo? Tai nenuplaus pa
gonies rankų, jos yra veidmaininges — o aš išger
čiau jį. Aš, gal būt, karščiuoju — ne, man neskau
da galvos, niekas, aš esu stiprus, bet juk tamsu jau, 
o aš matau, tarytum ugnimi įrėžtus paveikslus, — 
vadinasi, to nėra. Aš einu namo — aš einu į savo 
suolą. Ar tu pastebėjai, kad man nedaug reiškia 
laikas. Aš jo turiu tiek, ir tiek, aš turiu jį visą. Tu 
nesiklausai? Tu pasitraukei? Žinoma, aš ir čia bu
vau apsirikęs, motin, kaip tu galėjai stovėti mano

vo kelionėje jis sutikęs daug vo
kiečių, kurie neseniai yra su
grįžę iš anapus geležinės uždan
gos. Jie jam yra daug pripa
sakoję apie sutiktus lietuvius, 
suteikė jų pavardes ir adresus 
ir nupasakojo jų vargus. Balfo 
pirmininkas su pasitenkinimu 
pasakojo, kaip vokiečiai mielai 
atsiliepę apie lietuvius._ Minė
jo vieną vokietį, kuris iš lietuvių 
buvo išmokęs lietuviškai dai
nuoti ir kalbėti. Lietuvių įtako
je jis net perėjęs į katalikus. 
Jis kan. Končiui bematant ir 
užtraukęs “Leiskit į tėvynę, leis 
kit pas savus”. Vokietis pasa
kojęs, kad šitą dainą ir daugelį 
kitų, kurias jis paniūnavo, lie
tuviai Sibire dainuoja.

Parama Sibiro lietiniams
Pereidamas prie Sibiro lietu

vių šelpimo reikalų, Balfo pir
mininkas painformavo, jog yra 
daromi žygiai, kad Balfas, kaip 
oficiali šalpos organizacija, gau
tų teisę tiesioginiai rūpintis lie-

Vokietininkų laikraštis 

bara Vakarų

Vokietijos vyriausybę
REUTLINGENAS, Vokietija. 

— „Memeler Dampfboot“ Nr. 18 
(1956. IX. 30), išbaręs dabartinę 
Vak. Vokietijos vyriausybę, kad 
ji tariamai nesiimanti visų prie
monių iš Sibiro ir kitur Sov. Są
jungoje laikomiems vokiečiams 
grąžinti į Vokietiją, pakiša min
tį, jog Sovietai tolia'u gali parei
kalauti tikros vergų prekybos, 
būtent — Sov. Sąjungoje esan
čių apie 30,000 Klaipėdos krašto 
vokiečių ir kitus vokiečius keisti 
į Vokietijoje esančius sovietinius 
piliečius, kuriais ,,MD“ laiko taip 
pat lietuvius, latvius ir estus, 

. . nors pabaltiečių sovietiniais pi- 
simatjTno susitikę newyorkiečių iječia.is Vak. Vokietijos vyriau

sybė toli gražu nelaiko.
Sveikino sugrįžusį Į gavo įtaigojimus vokietinin-

Pradžioje Balfo pirmininką kų „MD“, dėl Klaipėdos paskiau- 
pasveikino brooklynietis Juozas šiame numeryje prašnekėjęs vi- 
Ginkus, Balfo vicepirmininkas,j sai pronaciškai, baigia pastaba, 
programai vesti pakviesdamas kad, girdi, žmoniškumas yra ge-
prel. J. Balkūną, kuris. kan. J. 
Končiui esant Europoje, ėjo Bal 
fo pirmininko pareigas Ameri
koje.

Prel. Balkūnas ilgiau sustojo 
ties kan. Končiaus asmeniu, pri 
mindamas, kad šalpos ir visuo
meniniam darbui jis buvo atsi

ras dalykas, bet savieji marški
niai vis tiek arčiau kūno... (E.)

Mes turime stengtis iškilti 
augštyn, kitaip — negalėsime 
to padaryti, nes — kas neina į
priekį, tas eina atgal; kas ne

dėjęs ir jį dirba jau nuo 1917 — kyla, tas puola. O. S. Marden

O VIS TIK ĮDOMU
Tik ką gauti radijo aparatai, o vienas iš jų modelis labai ir 

labai įdomus, bet vis tiek visko neaprašysi reik pamatyti ar
ba katalogą įsigyti. Minėtas radijo turi: patefoną, ilgas, vi
dutines, trumpas, ultra trumpas bangas, F.M. ir visą eilę ki
tokių dalykų ko nei vienas iki šiolei radijo neturėjo.

Karvelis, 3322 So.Reikalaukite katalogų-informacijų. J.
Halsted St., Chicago, Iii. ,tel. YA 7-0677.

P.S. yra dar vienas katalogas, kuriame telpa visos 'lietu
viškos plokštelės — apie 300 št., gaidos, knygos, tautiniai dra
bužiai ir visi kiti meno kūriniai.

Kas yra gėda? Susitarimo reikalas, ar ne: kas vaikš
to į bažnyčią, yra kvaila davatka, kas apdainuoja nuo
gą mergą, kas miega su svetima moterim — yra drą
sus, jos siela sparnuota, ir ne kasdieninė jo paskirtis. 
Man yra gėda, kad aš drebu, aš sproginėju, kaip tvo
ra. Jeigu aš susigūšiu zakristijoje — ar joje telpa 
tiek pat šalčio? Jeigu klausykloje? Kodėl padarė jas 
išpjaustytas ir prieinamas vėjams?

Jis atsiminė sakyklą: ar jo darbštieji vyrai buvo 
įlindę ten? Ten būdavo kilimėlis paklotas, ir tenai 
stovėjo maža kėdutė, žemiems pamokslininkams, ji 
taipgi buvo pridengta gelumbės skiaute. Jis surinktų 
tuos skarmalus, jis jais apsivynios po apsiaustu krū
tinę. — Tamsoje jis susirado duris į laiptelius, ir jau 
pajuto užuolaidą, gal todėl, kad jis per tas dienas ne
buvo buvęs čia — vieta šildė naujumu. Jis įėjo į sa
kyklą, susirietė ir surado ko jieškojo: čia nebuvo at
silankę plėšikai. Jis apsivyniojo aplink save, kaip bu
vo manęs, medžiagą. — Nieko, nieko, kad čia dulkės, 
ačiū — jos taip gi šildo. Kad jos buvo mindytos? Mes 
gi esame proletarai, darbo liaudis. — Ir čia buvo vi
siškai malonu, nėra reikalo grįžti į suolą, kaip jis ne

trūko, kad čia aš būčiau kalbėjęs iš šitokios augštu- 
mos? Buvau pakėlėje. — Jis atsistojo, pasidėjo ran
kas, kaip daro kunigas, jo krūtinė buvo suvystyta lyg 
šarvais, jis jautėsi tvirtas, jis gi sėdėjo ant savo žir
go: jis galėjo kalbėti. Kodėl nesirinko klausytojų? 
Jeigu jie susiprastų išlaužti duris ir ateitų melstis 
— nereikia žiburių, jie stovėtų, kaip katakombose, ir 
ui sienų staugtų pūga, ir sargyboje stovėtų vyrai, kad 
perspėtų pavojų, o jis kalbėtų. Ar iš tikro čia tuščia? 
Pasilenkęs jis junta kvėpavimą, taip paslaptingai al
suoja šimtai žmonių, taip jie laukia — jis turi 
prabilti:

Nesuėjo pilna savaitė, kaip čia šioje vietoje sto
vėjo mano brolis. Atleiskite jam, jo iškalba yra nedi
delė, bet jis yra drąsus, labai, jis kiekvienam išdalino 
savo drąsą, ar jūs užginčysite? Ir jam pačiam liko 
jos iki mirčiai. Jis perspėjo jus, ir numatė, kad įvyks, 
kas atsitiko, ir tikėjo, kad jūs išlaikysite. Jie kalbė
jo jums apie stebuklus, ir kad nesišauktumėte jų, bet 
būtumėte verti jų. Čia galėjo įvykti vienas kitoks, 
sakau jums tikrai. Aš laikiau savo rankoje šios baž
nyčios raktus, ir čia išvedžiau savo motiną. Aš ture-

pusėje? Kad atėmiau Uu ISpažintį ir žvakea? Tu U *

pakibusį, su angelais ir Evangelistų galvomis, kad 
užsidarytum, kaip senoje karietoje. Tačiau, būkime 
kuklūs.

Čia tamsa laikėsi dar tikresnė ir minkšta, galimas 
dalykas, kad miegas bus gilesnis. — Ir labai šviesus,

buvai pasiruošus, tu visuomet sakei: — Reikia būti 
baltam. Atsiprašau, kad užkalbinau tave. Aš esu 
murzinas, mano šonai .niežti, visas kūnas, aš juntu 
«avo barzdą, aš ją nešu sunkiau, negu kuprius sa
vo nugarą. Aš zulinuosi į savo suolą, kaip deglioji.

prikėlęs, kad patvirtintų Save, kad sutvirtintų jus, 
kad sunaikintų ir sugėdintų nedorėlius. Ar jie nebūtų 
kritę? Ar neplauktų į šitą vietą, nesulaikomai iš visų 
pusių, minios, kad prisiliestų palaimintų akmenų?

mams. Kas natūraliai saisto as Mane ima gėda. Jeigu mane kas matytų taip smukusį. juk iš čia buvo ištarti išmintingiausi žodžiai. Kiek (Bna dangUo)

pasiek.es
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BAUDŽIAMI PAJSIKJBSINTOJAI

)•
60 kardinolų

Popiežiaus Pijaus XII valdy
mo metu jau mirė 57 kardino
lai. Paskutinis iš mirusiųjų yra 
Tulūzos (Prancūzijoje) kardino 
las arkiv. Saliege. šiuo metu 
kardinolų kolegijai priklauso 
60 kardinolų.

Kariai saugo kard. Stepinac

CLASSIFIED AND HELP W A N TED ADS HELP VVANTED — VYRAI

KKAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE

ČIOBRO. Restoranas didelio ju
dėjimo gatvėje. Mėnesinių pajamų 
$2,300. Moderniški įrengimai. 
$9,900; pusę įmokėti. SVOBODA, 
6013 Cermak Rd. BIshop 2-2162.

LYON8, EXTRA SPECIALI 5 
kamb. ranch stiliaus namas, 4 m. 
senumo, 3 mieg. kamb. 2 autom, 
garažas. 45 pėdų sklypas. $15,900. 
Tuojau galima užimti. SVOBODA, $ r - - * -

Tito pasiuntė kariuomenės da 
linius, kurie įsikūrė netoli tos 
vietos, kur arešte laikomas i 6013 Cermak Rd. Blshop 2-2162* 
kard. Stepinac; bijoma, kad jo 
neišvaduotų partizanai.

Perskaitę “Draugą”, duokite 
kitiems!

$2,500 ĮMOKĖDAMI pirkaite 7 
kamb. mūr. rezidenciją. Gazu ap
šildomą. 4 dideli mieg. kamb. A- 
pyiinkėje 26 ir Ridgeway. Tuojau 
galima užimti $13,800. SVOBODA, 
3739 W. 26 St. L.Au-ndale 1-7038.

PAJIEŠKOJIMAI
J ieškomas Akseveras Kadaitis, s. 

Jono. J ieško jo giminės, iš Lietuvos. 
Atsiliepti šiuo adresu: Marija Bal- 

D. Bando ir G. Miranti (užsidengęs veidą) yra du iŠ trijų kai- truiaitis, 150 Remington St., Ro- 
tinamų pasikėsinimu prieš žurn. Riešei, kuriam buvo sieros rūgšti- ! chester 21, N. Y.
mi išdegintos akys. Teismas vyksta New Yorke. (INS) _______

J ieškomas Antanas Slabosevičius 
s. Povilo, prašau atsiliepti arba jei
gu kas žilio, jo adresą prašau pra
nešti: Domas Kailauskas, 14 Oamp 
Dryden, P.C., Dryden, Ont, Canada.

GRAŽUS 3-jų įbutų mūrinis na
mas. 3 po 4 kamb. 1 blokas nuo 
26th St. ir Hamlin. 2 auto gara
žas. Tile vonia. Uždaras porčius. 
Kaina tik $17,900; įmokėti $4,500. 
SVOBODA, 8739 W. 26th Street, 
LAumdale 1-7038.

Įvairios Žinios
Nenugalimi krepšininkai

Pades vengrams
JAV katalikų įstaiga NCWC 

išsiunčia savo tarnautojus į Aus 
triją, kad jie ptadėtų atvykti 
į Ameriką penkiems tūkstan-

, ... čiamg vengrų pabėgėlių. Apienai tarp Quenchua indėnų suor, ° : \,8Ū% tU pabėgėlių yra katali- 
iš pat pradžių prie

Puno miestelyje, Peru valsty
bėje (P. Amerikoje) misionie-

ganizavo krepšininkų komandą.,' £ jau 
Ji žaidžia labai gerai ir jie ža- Austri  jos-Vengri jos sienų buvo 

šeši NCWC tarnautojai, kurie 
apklausinėjo norinčius vykti į 
JAV. Tai buvo daroma tuojau 
po Eisenhovverio parejškimo, ku 
riuo pabėgėliams atidaromos du 
rys į JAV.

Jieškau LEONIDO JAKOSLAV- 
LEVO, gyvenusio Kaune. Turiu ži 
nių iš Lietuvos. S. Poderys, 529 
Montague St., Sunbury, Ont., Ca
nada.

______ -5^_______
Prašau atsiliepti Joną Savicką, 

brolį Anastazijos Grakauskienės, ki
lusį iš Telšių miesto, gyy. Chicago- 
je. Jis pats ar apie jį žinantieji pra
šau rašyti šiuo adresu: M. Borusie- 
nė, 80 Oak Avė., Hamilton, Ont., 
Canada.

2-jų batų mūrinis bungalow. 
Arti 22nd ir Kolin Avė. 5 ir 4 
kamb. Karštu vand. alyva apšild. 
2 autom, garažas. Spintos virtu
vėje. Mokesčiai tik $90. $16,900. 
SVOBODA, .3789 West 26th St., 
LAnudale 1-7038.

JKFFERSON PARKE švarus,
2-jų butų po 5 kamb., mūrinis na
mas. Abu btai laisvi. Abu butai 
atskirai gazu apšildomi. Ąžuoli
niai papuošimai. Uždari porčiai. 2 
autom, garažas, pakeliamos durys. 
Arti mokyklos Ir krautuvės. Su 
Virš $30,000. Apžiūrėti galima 2 
iki 5 vai, v. $290 N. LUNA AVĖ.
CICERO, EXTRAI 2-jų butė nau

jas bangalou*. 4 ir 3 kamb. pastogė
je. $85 pajarhų Į mėn. 45 pėdų skly
pas. Mokesčiai tik $220. Kaina 
129.800; '/$ dalį įmokėti. HVORODA, 
•013 Oeroiak Rd. Ulshop 2-2102.

Pirkite dabar prieA žiemą 
Isikraustytl

BRIGHTON PARKE
Mūr. 3 butai ir maisto kraut., 

cente. šild., garažas, platus sklp.
Mūr. 4 butai Ir tavernų, centr. Šild. 

gar., geras biznis.
Mūr. 4 butai: 2 po 6 ir 2 po ,4, 

centr. šild., gar., gera vieta.
Mūr. 2 po 5. centr. ftild., garažas.
Med. 5 kamb. Ir 3 kamb. skiepe, 

garažas, c. šild., tik $11,600.
Mūr. 7 kamb., 4 mieg. Ir viršuje 

4 kamb., platus sklypas., garažas, 
prieinama kaina.

GAGE PARKE:
Mūr. 2 po 4. centr. šild. gazu, ga

ražas. graži vieta.
Naujas mūr. 2 po 5, moderniai 

įrengtas.
MARQt ETTE PARKE:

Mūr. bung. 5 kamb. ir 1 kamb. 
pastogėje, centr. šild., garašas, 
$16,600.

KITUR:
Mūr. 2 butai ir baldų dirbtuvė, 

170 pąj., kaina $19,500.
Med. 5 Ir 4 kainb., modernūs bu

tai. $14.500.

ŠIMAIČIAI
Rsalty. Builders. Insurancs 

2737 West 48 St 
CLIffside 4-2390

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-ENSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 We»t 51 St. 
WAlbrook 5-6030 

PRoepect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

Pirkdami sutaupysite 
Ir parduodami uždirb
site per šią įstaigą.
AL. BUDRECKAS

REALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Californijos g-vės) 
LAfayettc 3-3384

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2800 W. 50th St. Tel. Proepeet 8-5454

W00DW0RKERS (DAILYDBS) 
0ABINET ASSEMBLERS 
DRUM SANDERS 
TRIM SAWYERS

Reikalinga, kad būtų prityrę “par- 
lor frante” arba “novelty” stalų 
gamyboje* Nuolatinis darbas. Daug 
bendrovės priedų.

CENTRAL PARLOR FRAME 
MFG. CO.

1311 W. 47th St.

ACTOMOBlLEb — TRUCRA 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O 2 I C O 8 
Uetovtaka gazolino atotla Ir aato

da nugalėti geriausias pasaulio 
krepšininkų komandas... jei tik 
jos žais jų aikštėje. Mat, jų 
aikštė yra Andų kalnuose, trys 
mylios augščiau jūros pavir
šiaus. Atvykę iš lygumų spor
tininkai nualpsta, jeigu jie pra
deda įtemptą sportinę mankštą.
Misijų komandos gi sportinin- y UNESCO posėdy
kai nuo mažens užaugę toje T™ , . 7:. . , • . • • i Vatikano delegacija, vadovauaugsturnoje ir turi stiprius plau . , _ J?- v r gama prel. F. Pirozzi, Indijoje,

New Delhi, dalyvavo Jungt. Tau 
tų Švietimo, Mokslo ir Kultūros

Vykstant į Korėją * organizacijos (UNESCO) posė
džiuose

Maryknoll vienuolyno misio
nierius tėvas Thomas McKee 
išėjęs studijas dar gilino kalbos 
mokslo žinojimą Yale universi
tete ir paskiau laivu išplaukė 
į Korėją. Pakeliui sugedo laivo
radaro įtaisas ir niekas nemo- . ,. .. .
kėjo jo pataisyti. Pataisė tik tas kiantieji JAV-bių Socialinio Drau- 
misionierius, kuris II Pasaulinio ' dimo /Sočiai Security) įstatymas
karo metu buvo tarnavęs lai- naujausiais 1956 metų papil- 

įdymais, būtent: 1) Oficiali pen- 
vync- sijų ir pašalpų lentelė, 2) Mote

rims pensijų mokėjimas nuo 62 
metų amžiaus, 3) Uždarbio užšal
dymo taisyklės, 4) Nedarbingiems 
asmenims pašalpos mokėjimas nuo
56 metų amžiaus.

Be to, šiame leidinyje atspaus
dintas Nelaimingų atsitikimų įs
tatymas (Workmen’s Compensa- 
tion), su lentelėmis, nurodant su- 

1 sižeidimų rūšis ir pašalpos dydį 
j (už atskirus kūno dalių susižei- 
j mus. Leidinio kaina 60 centų.

Pinigus su užsakymais siųsti: 
“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avenue, 
Chicago 8, III.

hJjSsSf'Elffiyjl E3 
KADA IR KAM MOKAMOS

Pensijos ir Pašalpos

Jieškomi: ANNA ADAMOVNA 
PETKUTĖS (ERINGYTE); ,iV 

ELENA ADAMOVNA MALINAUS 
KAS (ERINGYTE). Įieško Bernar 
das SHURN. Atsiliepti šiuo ad
resu: The American Red Croųs, 
Attn. Mrs. Mary S. Long, 529 S. 
Wabash Av«, Chicago 5, III., Tel. 
WAbash 2- 7850, ext. 292.

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

K. MATONIS,
Namų PRospect 8-2071

» «a» w w
Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 1 

iki -5 vai. Gražus mūrinis namas 
4 butai po 4 kamb. Įmokėti $4,- 
500 2519 S, Millard Avė._____

ROOMING EfOUSE. 36 kamb. 
Arti 26th ir Pulaski. $12,000 me
tinių pajamų. Kaina $46,000; į- 
mokėti $15,000. LAffttdale 1-7038.

Jieškomas ADOLFAS - BENAS 
MOTIEJAITIS, sūnus Mykolo 
(tremtinys) atvykęs iš Vokietijos 
su šeima, žmona ‘ir trimis dūk 
relėmis, rodos, 1951 m, ir gyvenęs 
Omaha, Nebraskoje. Jis pats ar 
apie jį žinantieji prašau rašyti 
šiuo adresu: A. švarcieoė, 6218 
Superior Av«., Clevelaad 3, Ohio.

KAROLIS MORKŪNAS. s. Zig- n . . .
mo, kilęs iš Saločių m. Biržių aps. .^NAS — 4 kamb namas.
Atsiliepti: Karoliui Baniui, 1125 pilna kaina. Apylinkėje 31
W. Slst St., Chicago 8, III. , ĮT ,Pul.8*k?oJm°keh 52,000. LAwn-

-------- ——. dale 1-7038.
Edvardas GARLA arba žinan

tieji apie jį rašyti: S. Karpalavi- 
čius, 5 Yaraan Street, North Gee- 
long, Vic, AUstralia

5 kumb. mūrinis namas. Moderniš
kos “lazy-susan” spintos, tile virtu
vėje. Gazu apšildymas (grindyse). 
Pastogė. 2 autom, garažas. Apylin
kėje 26th ir Avers Avė.
IiĄwim1u1c 1-0020.

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

VISŲ RCŠIŲ APDRAUDIMAI
i. BACEVIČIUS 

“Varpas” lteal Estate 
General Insurance, Notary Public 

5910 S. \Vestem Avė.
REp. 7-0880 arba HEm. 4-7085

Skubiam patilai Intui 2 butų med. 
namas Brighton Parke, šildymas 
karštu vandeniu — alyva. Rūsys. 
Garažas. Savininkas duos morgičių. 
Kaina numažinta iki $14,000. K. 
Juk uis.

12x4 apartmentlnis namas geram 
stovyj, puikioj apylinkėj. Per 6 me
tus namas pats išsimoka. A. Sirutis.

Puikus 4 mietų senumo dviejų 
augštų namas Marųuette Parko cent
re. 2x6 ir 4 kamb. butas rūsyj. Pa
stogė paruošta įrengimui dar 3 kam. 
šildymas karštu vandeniu - alyva. 
Dvigubas mūro garažas. Kaina pri
einama. J. šaulys.

3 metų 6 kamb. mūr. bungaloiv 
Mai*quctte Parke. Puikiai įrengtas 
rūsys su apsauga nuo potvynio. 
Autom, šildymas. A. Linas.

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

Ispunų stiliaus 6 kamb. mūrinis, 
su 3 kamb. butų apačioj. Didelis, pa
togus namas savininkui su $90 paja
mų mėnesiui. 71 ir California. 
Kaina numažinta iki $20,500. Tuo
jau teiraukitės! Volodkevičius.

Geriausioje vietoje Brighton Par
ke 2 butų mūr. namas su gretimu 
30 pėdų sklypu. Dvigubas mūro ga
ražas. $23,500.

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

P L E 0 K & S
EEAl ESTAIS

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5-6016

atitekami motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir kelėtamoa daly*.

CALL-ME-MOTORS C0.
3750 S. WESTERN AVĖ. PR 8-0B3>

BUILDING ft RKMODELENG

VIKTORAS ŠIMAITIS
General Contractor

Stato rezidencinius Ir komercinius 
namus: pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4220 
arba rez. tel. BI 7-3310. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Ii

2737 Weat 43rd Streat

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiHii
ANTANAS LUKAS IR SORUS 
2717-19 West 7lst Street

BUILDING OONTRACTOR8 
Stato naujus namus, atremontuo 
įa senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4*5881 
llllllllllllilllimillllltuuillllllliuilllllliu

$2,000 ĮMOKĖTI. 7 kamb. mū
rinė rezidencija. Gazu apšild. 4 
dideli mieg kamb. Apylinkėje 26th 
ir Ridgeway. Tuojau užimti. $13,- 
800. LAwndale 1-7038.

CHARLES F. CARPENTIEP. 
Sccrctary ot State

An extremely liazardous man'eu- 
ver whlch some motorists Insist 
upon maklng Is a U-Turn aeross 
the divider on dlvided highways ln- 
8tead of proceeding to the next 
paved crossover. Such drlvers are 
too Impatlent to walt until reach- 
ing the next crossover or intersec- 
tion vvhich may be a considerable 
dlstance away. In some places, a 
longitudinal cable or other type of 
barrier has been placed along the 
center of the divider to prevent 
motorists from attempting thia ma- 
neuver.

Not only should a motorist 
refrain from attemp)ing such a 
U-Turn because it is unauthorized, 
būt also because the danger is so 
great under conditlons of heavy, 
blgh-speed trafflc.

ALUMINUM
STORM WINDOWS

$15.95
. Combination Aluminum
STORM DOORS

$39.95
Instalation Extra

NO MjONEY DOWN
KR1DE COMPAMY

2719 W. 71st St. HE 4-9114 
OPEN SUNDAY

Lietuviai Savininkai 
C±A-—.

ISNUOMUOJAMA

•» (O

I

Whtk many motorists may flnd 
lt iirc'onvsnient and time consum- 
ing to sralt until tb# next proper 
crossover Ir reacbed, it ehould be 
fllil'e obvious l.bat the tlrae «U1 be 
wall spent lf lt is used in follow- 
lng the proper proceduree of the 
hlghway The cztra time consumed 
can bardly be compared to a poeel- 
ble aerious injury or loaa of life.

ė copy of Ihe cornpletely nse 
“Bulėš of the Road” booklet, wHl 
be sant te you fr«e upon reąriaat. 
Write to CHARLES F. CARPEN- 
TIFP Secretarv of State, Pprln< 
Halei Illinois.

PIRKITE KALĖDOMS DABAR 
URMO KAINOMIS

ACCURATE SALES COMPANY
5935 W. Roosevelt Road, OLympic 6-1889 

01OO/MX).OO INVENTORIUS
SPECIALIOMIS URMO KAINOMIS i

Mmiimiiimiiiimiiiiimiimmiiiimimg 
= LIETUVIU STATYBOS =
= BENDROVB =

| MORAS I
Z Builders, Gen. Contractora a
5 Atlieka planavimo ir staty- E
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- S 
5 veliamųjų Ir viešųjų pastatų.
Z Namų įkainavimas ir įvairūs X 
S patarimai nemokamai. ~
Z Kreiptis šiuo adresu: =

i JON AS STANKUS s
Z Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki C 
E 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus s
= Tel. PRosneot 8-2018 E
= 6806 SO. CAMPBELL AVĖ, = 
E Chicago 29. Illinois = 
?miiuiiiiimiiiiiiimiuiiiiiiMiiiiiiuiiiiiš

ATDARAS AP-ZICRE.IIMUI ŠEŠ
TAI*. IR SEKMAD. nuo 11 iki 5 vai. 

j Naujas 1 Vį augšto mūrinis 2-jų bu- 
I tų pagal užsakymą pastatytas na- 
| mas. Karštu vand. “Radiant” apšil- 
j dymas. Keramikos koklių vonios ir 
i virtuvės. Ąžuoliniai papuošimai. An- 
' gliškas rūsys. Insuliuotos sienos. St. 
i Mary Star of the Sea parapijoje.

$33,500. <(128 S. KOLIN AVĖ.

GERI NAMAI
NEBRANGIAI PARDUODAMI
MARQUETTE PARKE £ kamba

rių, 3 miegami. Naujas namas, grei
tam pardavimui $17,800.

HARDVVAllE KRAUTUVE, ge
ras biznis. Turi greitai parduoti, tik 
$1,000. Extra už prekes.

MARUUETTE PARKE 2 butų 
gerai įrengtu? namas. Greitam par
davimui $17,800.

BRIGHTON Parke 2 flatų, gra
žus, atremontuotas namas, 2 po 4 
kambarius, po 2 miegamus, garažas. 
$18,500.

ytARtJUETTE Parke puikus 5 k. 
mūrinis bungalou. 2 auto garažas,
gazu šildomas, kaip naujas. $14,900.

AYESTyiDEJE 3 augštų po 4 km. 
mūrinis namas, skiepas, 2 auto ga
ražas. Nepaprasta vertybė. $13,750.

BRIGHTON Parko G kamb., 2 au
tomobilių garažas. $10,700.

BR1DGEPORTE 3 butų po G km., 
geros pajamos. Gera vieta. Goriau
sias pasiūlymas nupirks.

MEERGSE Parko puikus G kam
barių, viskas gerai įrengta. Turi bū
ti parduotas labai greit. $1 7,000.

MAItyUETTE Parke 8 apart., dvi 
krautuvės. Geros pajumos. Dėl mir
ties šeimoje turi greit parduoti.

P. M. SMITH COMPANY
Morgiėiai — Draudimas

2035 W. 71st St. HKmlock 4-0680
Lietuvių įstaiga

Valandos: šefttad. ir sekmad nuo 
II v. ryto iki 3 v. po pii t.

PROGOS — OPPORTUNITIES

SERE SERVICE SI PER MAKT
Metinė apyvarta $25/0,000, Brighton 
Parke. Tel. KLldaic 5-3120, po 7 v. 
vak.

MAIiŲUETTE PARKE 2447 Wcst 
69 st. parduodamas

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

Statome
NAMUS IR 
GARAŽUS

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

MASTER BUILDERS
General Contractipg Co.

(Sttv. V. Sodeika ir J. Skorvbskaa) 
160(1 S. 4STH CT.. CICERO 50, IEE,
Tel. OLympio 2-7381: TO S-I23H

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

—
LIET. APDRAUDĘ AOBHTVAA
Visų rūšių apOraudos. AutoauBbt- 

ilų finansavimas. Notarlatas, Vaisty
tas patvirtintos kalno*.

Prieš darydami apdrandas kitai 
'asltelraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlhrook K-M71

• INTERSTATE INSCRANOK AG ENGI 
6108 S. Ashland Avc. Chicago SA. 111

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, III.
Statome naujus namas ir garažas. 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbas, skubiai, 
gerai ir pigiai.
šaukite DAmibc A-270S nuo 0 vai. 

rytz» Iki 7 vai. vakaro.
Tel. Ol.ymplr 2-5121 nuo 0 vaL

vakaro iki 11 vai. vakaro.

ŠILDYMAS
A. StaneJauskas instoliuoja vi

gų 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, OKOHBO 
Tol. OLympic 6-0775 nuo 8 vai.

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

OLympio 2-6752

IŠNUOMLOJAMAS KAMBARYS. 
1322 So. 50 Coiirt, Cicero. Townhall 
3-1030.

Marųuette Park, 7034 S. Roek- 
well, 2-me augšte išnuom. gražus, 
šiltas, saulėtas kambarys. Apžiū
rėti gailina kasdien nuo 6 v. v., 
sekmad. nuo 12 vai.

Išnuom. mieg. kamb. viengun
giui ar jaunai vedusių porai. Pri
vatūs namai — 6839 S. Paulina 
Street.

Išnuom. butas 3-jų kamb. su
augusiems. Atskiras įėjimas, ga- 
zo apšild., porčius, šiltas vanduo 
ir vonia. 2329 S. Hoyne Avė. FR 
(i-2258.

Mc.KINDEY VARK — 10 butų po 
4 Ir po 5 kamb. Ir 15 kamb. room- 
ing hotisc. Pajamos $1,200 mėnesiui. 
Prašo tik $36,000. Mažas įmokėji- I 
fnas.

Prie MA.RQL’ETTt: PARKO. 2 po I 
G kamb. ir 3 k. medlpis. $18,000.

B1UGHTON PARKE 2 po 5 kmb. 
Mūrinis, $24.000.

K. MALONIS 
PRo»pcct 3-2071

7312 S. Maslib-aaw
Atdaras apžiūrėjimui sekmad. nuo 

10 iki 6 vai. Kitom dienom po 4 vai.
G dideli kamb. 3 mieg.) l i/, vonios. 
Gazu upšlld. Dblelis sieteliais nždu- 
rytaa porėtus. Lentom apmuštos "re- 
creatlon" kamb. sienos rūsyje. Na
tūrai flrepla.ee. 2 autom, garažas. 4 7 
pėdų sklypas.

Prie $2 Ir Itouku'ell 2-Jų butų 6 
Ir 5 kmb. gi-ažial įrengtas medinis. 
Centr. šilit. gtiruž. $15,000.

Prie $2 Ir Talnuyi 2-jų butų po 5 
kilTb. mūr. Centr. šild., gifražas. — 
$223iOO.

Prie 5® Ir Rorkncll 4 bt.. po 4 k. 
tniįr. Centr. šild., guražas. Paskola 
U 4 54 54i. $38,500.

KUTKA NOKKU8 REALTY
2105 W«at 51 NL 

M AJbrook 3-5030 arba 
l'Rospect 8-8570 (iak.)

PARDAVIMUI

PAIIDA5TMII VISI TAVERNOS 
{RENGIMAI.

-1510 S. 4Vitsliteiuiw Avė. 
BIsliop 7-9210

Pardavimui: 2-jų dalių tamsiai 
raudonos spalvos saliono baldai; 
pilno dydžio medinė lova; pilno 
dydžio “box spring”; 1 saliono sta 
las; automatiška G. E. skalbimo 
mašina. Pigiai. HEmlock 4-3497

Parduodamas Lyons Healy Ka
by Grand Pijaninas. 6016 S. Camp 
bell Avė. PRospeet 6-4732.

012,000 . EI EL 1‘ItICE
2 Redrootn attached Residenee. 
Auto. Oil Heat; Ti|c Bath; Tile

Cablnet Kitchen: Electric stove; 
Carpctlng. 58th Ai Puia-.ki

$3,500 down.
MeCARTHV HROTIIE1LS 

2112 «3r<I Str.
REpulilic 7-5000

GERIAUSIOS rekomendacijom

Mums labai gerai patarnavo 
Roal Estate reikaulosc p. Albcrt 
J. Svoboda, 3739 W. 26th St., 
Cfiicagoje ir 6013 \V. Cermak
Rd., Ciceroje. Jis pardavė mū
sų nuosavybę 2506 So. Homan 
Avė., esame visiškai patenkinti; 
ir per jį pirkome 2416 So. East 

lAve., Benyyn, III.
MR. & MRS. Hnmacck

ranliMMlanuts medinis namas, rei
kalingas putuisymų: Krautuvės pa
talpa du $6,000 vertės restoranui 
įrengimų. Galima operuoti art>a iš 
nuom. gerom pajamom. 4 kamb. bu
tas užpakaly. Geroj apylinkėje, arti 
mokyklų ir bažnyčių. Gera proga 
sugebančiam žmogui. Pilna kaina 
$10.200. 2« 10 W. 43rtl St.. I-as aug- 
Atas iš kiemo. Kreiptis po 4 vai. ar
ba šeštad. Ir sekmad. visą dieną,

...... ..po $6.90
.........po. 2.00
........ .po O.fttt
.setą apo 21.0*1
.......... po 9.25
...........po ,7.50
.................į»o 2-50

$10.05
3.95

20.0*
;i(i.25
29.05
40.94
4.98

Vyriškos kelnės, Žieminės .
Vaikų pižamos .........................................
Automatiški Toastefiai . . . '
11 dalių IVutcrless Cooktvarc ................
Automatiškas keptuvus ...........................
Žieminės antklodės ........... ...................
Vyr. flaneliniai niaiškiniai .................

24.95 Sandwie.|i Toaster V’at'fle Iron ............................ l>o 9.50
29.95 Drill & Kit ../......... . ............... ................ I*' 14.95

Vyriški laikrodėliai, su akineu.............. :................. po 4.9o
51-15 l’erl'eet Nylon kojinės, dfž. 3 porų............... $*>
620 loto uparatos su lempute ................................
Taped Neek Tec Sldits — Marškiniai, tuz-............ po
Aerylie Kabrie J’agalvės, |x)i'ii ................................ po
Eglutėms papuošalai iki ...'.......................... 56% nuolaida
Žaislai —- žaislai — žaislai iki .......^....,...50% nuolaida
17 akmenėlių laikrotlėliai .............................50% nuolaida
Portable Mixci*s ..................... . . ».......................... P° 9.95

Vpdlingaį sužieduotuvių ir vestuvių žiedui —* sidabrii'iūi—laik- 
rodėdiai plunksnos — pieštukai — namų apyvokos reikmenys — 
vaistai ~~ kojinės — marškiniai — piniginės —- žaislai — lošimai — 
rudios -.polių reikmenys — patefonui —• elektriniai iniknicnys —- 
lagaminai — foto upuratai — religiniai daiktai — įvairių daiktų 
dovanoms.

KLUBAMS PLANAI « POBŪVIAMS PLANAI 
ORGANIZACIJOMS • PRIZAI

ACCURATE SALES COMPANY
5955 West Roosevelt Rcad

PirniadįjJiiaL ii kctvirtadieniaiH 9-9 vai,; uckiliad. 0-3 vai.

Skelbki! čs "Drauge”!
1.80
2.90
7.69
3.60

Parduodamas medinis tiąmits Mur- 
i|uctlc Parke. 2 hutai jto I kamb. 
.1111,900. GRovahill 6-5636.

Tik tas užsitarnauja laisvę 
ir gyvenimą, kurk; kasdien dėl 

|jų kovoja. Uocthc\

Illllllllllllllltlllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllll

UŽ LIETUVOS 
LAISVI KOVOT
dar1 nepervėlu. Agituot ir 
reikalaut, kad maskoliai 
kraustytus lauk iš Lietuvos 
- tai visų gerų lietuvių pa 
reisą.

Rašant, laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo 
k LIS.

40 j vairių vole) $1.00
Užsakymus ir pinigus siūė 

kitę:
DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, Illinois

PLUMIINI
Ltcenscd, bonded plurubsrs 

loks darbas nėra dideli* ar 
■aukite dabar. Kalbamo UcrtuvUka) 

Tel. REpubUo 7-0844 
WAIbroob IUM51

Skalbtis "DRAUGE” apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraltls. o akslbimų 

kaiba yra prieinama vlsisnu.
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Šeštadienis, lapkričio. |7, 1956 DDENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO. TLLTNOIB

MŪSŲ KOLONIJOSE
Chicagoje ! Detroito futbolininkai Chicagoj

Šį šeštadienį, lapkričio 17 d., 
Chicagos futbolo mėgėjams yra 
reta proga pamatyti Detroito 
lietuvius futbolininkus, kurie 
čia susitiks su vietos lietuvių 
vienuolike. Šis susitikimas į- 
vyks Marquėtte parko aikštėje, 
prie 67 ir Kedz.ie gatvių; pra
džia — 2:30 vai.

Universiteto klubo jubilėjus
The Lithuanian University 

Club lapkričio 10 d. gražiai pa
minėjo 25 metų sukaktuves Na
va jo Hills Country Club, Worth,
III. Vakarienė buvo pradėta 
JAV ir Lietuvos himinais. In- 
vokaciją sukalbėjo Paul Lavens.
Klubo narės Genevieve Aleksiu-, .. .. ,
nas ir Irene Kelly padainavo. . . .. . , .„ , , .. manda yra pirmaujanti tenyks-Po vakarienes Stanley Kance-1 .. . , .... l •. tese II divizijos pirmenybėse, owick palinksmino savo pntaiky- , . .... , . ., . ., chicagieciai vra laimėję .Cnica-ta programa Trumpas kalbas ...... • ; TT j-
pasakė klubo pirm. Casey Ok- g0E ir aP>'hnk‘"‘'l fiestų II d- Rochesterio lietuvių šv. Jurgio parapijos dalis auklėtinių pir

mą dieną su uniforma. Iš kaires: Anna Semal, 6 skyriaus, rf'<r,3 
Sedlickas 6 skyriaus, sesuo M. Rachel, Gina Andriūnas, 6 skyriaus, 
ir Virginia Krivickas, 4 skyriaus.

Rochester, N. Y. i bas bus veltui- šis tautinio vei-, 
I kimo sektorius skiriasi nuo kitų 

l nifonna mokiniams i organizacijų veiklos tuo, kad jis
šiais mokslo metais lietuvių tik dvi galimybes: arba lio-1

Šv. Jurgio parapijos mokykloje; tuvių namai bus pastatyti, arba 
įvesta mokiniams uniforma, j nebus. Tuo tarpu kai kitos or 
Mergaitėms žalia suknelė ir bal- &anizacijos, ar jos sukels du.! 
ta bluskutė. Berniukams žali j tris širntus ar tūkstantį dolerių, 
marškiniai ir tamsiai žalias kak vistiek jų darbas turės didesnius 
laraištia. Daug tėvų ateina pa- ar mažesnius rezultatus. Kas ki

sas. Claude Luth pasakė svei
kinimo godžius. Frances Gra- 
montas tarė keletą žodžių apie 
moteris, kurios dirbo klubui 25 
metus. Garbės narys dr. Petras 
Daužvardis priminė šių dienų 
baisybes ir palinkėjo klubui sėk
mingai gyvuoti sekančius 25 me 
tus. Garbės svečias ir trečiasis 
šio klubo pirmininkas A. Rulis 
tarė keletą filosofinių minčių. 
Po vakarienės visi gražiai pasi
šoko, grojant Chester Niewidok 
orkestrui. Svečių tarpe buvo dr. 
Steponas Biežis, dr. Žibąs, dr. 
Zallys, dr. Prusis, dr. Anglis — 
visi su žmonom, Jagiella ir jos 
sūnus James, Oksai, tik sugrį
žę iš povestuvinės kelionės, Don 
na Engei, O. Rhodes ir žmona;- 
MisciakaitiS su žmona, Bruno 
Gramontas, Vincas Samoška, 
Vyt. Lubert, Edward Pratt, Al. 
Pratt, inž. Albert Vengris ir

Hollywood Fla. , t0J° Jėzaus seserų kongregaci-
/ ’ * jos vienuolynas, kuriam trūks-

šefenyniška« pobūvis BALFo ' ta dar ir koplyčios. Ir mūsų se- 
naudai I serys jieško paramos, kurią Die

Spalio 14 d. Cna ir Juozas vulis paprastai teikia per žmo-
Jasauskai, savo gražiame vieš-1 nes. Bet mūsų seserims nebe- 
butyje 1724 Bucanan st. Holly- drąsu ir beprašyti aukų tų žmo 
wood, Fla., suruošė vaišes, pa- nių, kurie daugeliui taip jau

dėkoti klebonui už jo taip gražų 
ir praktišką sumanymą. Ro- 
chesterio diecezijos laikraštis 
net įdėjo paveikslą, kaip gražiai 
atrodo uniformuotos auklėtinės.

Hamilton, Ont.
Įsigy kime gražius Tautos namus

Po eilės nedrąsių bandymų, 
šių metų pradžioje Hamiltonas 
pasiryžo įgyvendinti visų lietu
vių širdyse gyvą idėją — įsigy
ti gražius Tautos namus.

ta su lietuvių namais: jei mums 
nepasiseks suorganizuoti 400 ar 
500 narių, mūsų sutelktas lėšas 
reikės grąžinti, ir to viso sun
kaus darbo neliks nė žymės. Į 
tai kreipiame ypatingą tautiečių 
dėmesį ir prašome visomis jėgo
mis apsispręsti — bent šimtu 
dolerių prie namų fondo prisi
dėti.

Narių vajaus metu visus lie
tuvius aplankys fondo valdybos 
nariai prašydami: tuojau įnešti 
šimtą ar daugiau dolerių į na
mų fondą arba, negalint įnešti iš 

m sausio 15 d. įvyko, karto nario įnašo .pasižadėti jį 
šiuo reikalu LB apylinkės vai- įmokėti dalimis arba pasiraš"

1956

kviesdami Balfo 141 skyrių ir 
jo narius bei svečius. Atsilan
kė gražus būrelis susipratusių 
lietuvių. Laikas prabėgo linksmo 
je nuotaikoje. Ona ir Juozas Ja 
sauskai palinkėjo Balfo 141 sky 
riui gražaus ir vieningo ben
dradarbiavimo šalpos darbe.

V. Petraitienė, J. P. Leasai,

išsiaukoję. O vis tik netrūksta

dybos šauktas susirinkimas, ku
ris išrinko penkių asmenų val
dytą, įgaliodamas ją pradėti mi 
nėtam tikslui lėšų telkimą, ši 
valdyba, pramatydama didelę

ir šiandien tokių, kuriems visų reikale apimtį, kooptavimo bū- 
laikų tiesa dar tebėra tiesa, j du prėmė dar 6 asmenis ir su- 
kad labdaringumas dar nieko į darė tris komisijas: planavimo, 
nėra į vargą įstūmęs; kad tik‘ parengimų ir kontrolės.
tas žmogus renka, kurs sėja;, 
kad sėja viena ranka, bet pa
sėlio vaisius renka abiem ran

Pirmasis namų fondo ruoštas 
koncertas, įvykęs gegužės 23 d. 
Brant Jnn, sutraukė 406 sve-

vizijos pietų grupės meisterio 
vardą, todėl tenka laukti gana 
įdomaus susitikimo.

šeštadienio vakare 7:30 vai. 
Detroito futbolininkai dalyvaus 
Chicagos Lietuvių Futbolo Klu
bo rengiamame pobūvyje fut
bolininkams pagerbti L. Vyčių 
salėje, 2453 W. 47th Str., kur 
bus galima su jais arčiau su
sipažinti. Čia bus specialiai at
žymėti LFK nariai K. Baltramo- 
nas ir E. Sadauskas, minintieji 
savo sportinės veiklos sukaktis. 
Taip pat bus vaišės ir progra
ma. Š.

t

Brockton, Mass.
Kum. Jono Švagždžio jubilėjus

Š. m. gruodžio 1 ir 2 dieno
mis Brocktone, Mass., įvyksta 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų

žmona, muzikos mokytoja uni- vienuolyno kapeliono kunigo Jo- 
versitete Helen Pech, Frank Ja- nO švagždžio pagerbimas jo auk 
giella su žmona, Joe Bagdonas, sinio kunigystės jubilėjaus pro- 
Algird Rulis su žmona, Stanley ga.
Drigot su žmona, Albert Drigot
su žmona, Adelė Druktenis, Ele I . Gruodžio mėn. 1 d.10 vai. ju- 
anore Laurin ir daug kitų. Visi! ^Hiatas atnašaus šv. mišias 
išvažiavo namo, linkėdami uni- ! Brocktono lietuvių šv. Kazimie- 
versiteto klubui ilgų metų. Ren ro Parapijos bažnyčioje. Pamal- 
gimo komitetą sudarė Claude dose Pažadėjo dalyvauti ir pa- 
Luth Frances Williams - Gra- j sakytl Pamokslą Bostono arki- 
montas, Irene Kelly, William vyskuPas R-CushinS- 
Gobei, Al Kriseiunas. Joe Bag- i Gruodžio mėn. 2 d. 5 vai. va-
donas ir Edward Pratt. Šiemet 
valdyboje yra pirm. Casy Ok- 
sas, vicepirm Frances Williams - 
Gramontas, sekretorės Adelė 
Druktenis ir Joan Kazanaus- 
kas - Oksas, ižd. Edward Pratt. 
Naujai išrinktoj valdyboj ki-

kare bus pagerbimo pietūs Whit 
man’e, Mass. (Blacksmith Shop, 
Route 18 and 27 Junction).

Rengėjų komitetas išsiuntinė 
jo kvietimus jubiliato giminėms, 
bičiuliams bei buvusiems jo pa-

, rapiečiams, tačiau- ne visų kvie- tiems metams yra pirm. Claude ,. , ,T .. . . J stirnų asmenų adresai pavykoLuth, vicepirm. Frances Wil- m j-, , ■, . - . . ~ , sužinoti. Todėl asmenys, kurielianas, sekretores Adelle Druk- . , . . •.., . . T T. , _, nėra gavę kvietimų, bet norėtųtems ir Joan Kazanauskas - Ok , ? - .... .. ,...... T , , kun. J. Svagzdzio pagerbime da-sas, įzd. Anthony Lubert, mar- , .. . . . ,
šalka Peter Gaidam lyvauti, prašomi tuojau kreiptis

>5- Grmontas 1 1Ją Jakavonyte: 261 That' 
urmo,,tas Cher St., Brockton 54, Mass.

Yra kalbama mieste, kad STEIN TEXTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairiu vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims. •

J

y . z

STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainą:
Geriausios ANGLIŠKOS bei “worstcd MEDŽIAGOS kos

tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$<.50
Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkas 

ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiųue taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai .................................................... 98c.

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

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertes iki 
$2.98, tiktai .................................. ...»............... .......................$1.39

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užnolaidomn tik .$1.09
Atvykite į STEIN TEXT1LE ir patys įsitikinkite. Sn kiek

vienų pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovaną.

Pas ŠTEIN Ą jus rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 
..“laces", satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas į rytus nuo Halsted St., V/2 bloko j pietus nuo 
ItoOKovcIt Kd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tei. MOnroe 6-8152. *

A. A-

JUOZAPAS PEČEKfiNAS
Gyveno 792 7 S.' Perry Avo.

Mirė lapkr. 16 d.,'11 vai. ry
to, italaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyv<mo 3 8 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Marijona (Taut kaitė, 
pagal pirmą vyrą šaučiflnas), 
posūnis Bruno šaučlūnas ir 
marti Helen. 2 anūkai: James 
ir Barbara šaučiūnas, giminės: 
Rožų šeima, krikšto duktė 
Bernieo Krasauskas, kiti gimi
nės. draugai ir pažįstami.

Priklausė šv. Vardo Draug. 
(Roselandc).

Kūnas bus pašarvotas 3 vai. 
popiet Bukausko koplyčioje, 
10821 S. Michigan Avė.

I-aidotuvės įvyks pirmad., 
lapkr. 19 d., iš koplyčios 9:45 
vaJ. ryto bus atlydėtas į Visų 
šventų parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, posūnis,
marti ir anūkai.

Laidotuvių direktorius L. 
Bukauskas. Tol. Commodore 
4-2228.

rašyti pasižadėjimą, nurodant, 
kada paskirtoji suma bus įnešta.

Pinigus įmokėjusiems rinkėjai 
išduos laikinus su namų fondo 
antspaudu kvitus. Oficialūs pa 
kvitavimai bus prisiųsti paštu. 
Asmenys, išvyksta nuolatiniam 
apsigyvenimui kitur, prašomi 
prisidėti nors aukomis. , 

Baigdami šį kręipimąsi, nori
me pabrėžti, kad šimtas kitas 
dolerių didesnės įtakos į mūsų 
materialinį gyvenimą nepadarys, 
o praėjus keleriems metams jo 
trūkumą išlyginsime. Gi visų

...... k". \ “T'i k°m‘s;.kad,vuioto' k’ “»«««•!čius ir davė $857.88 gryno pel-
A. Ausnene .r O. J. Jasauskai, tebetur, staiga, gali netekti;, no Valdyba, d * y pRi 

kad niekas nuo žmogaus nea dideho pra
ims n i, n um zmoeus su- daj0 verbu0,į narjU6 sav0 drau.l sudėtos šimtines matomu būdu

paaukojo dovanėles, kurios bu
vo išleistos laimėjimui. L. A. 
Jankūnai negalėdami dalyvauti 
įteikė savo $5 auką. Po $1 au
kojo P. Z. Druzilauskai, B. Bu
kauskas ir J. E. Verbilai.

Tos dienos proga, vargstan
čiuosius sušelpti sudėta 60.15 
dol. Nuoširdžiai dėkojame Ja- 
sauskams už jųjų gražų pasi
rodymą ir didelę paramą BAL- 
Fui. Dėkojame visiems aukoto
jams ir BALFo rėmėjams.

BALFo 141 skyr. valdyba

Vienuolynas be koplyčios 
lyg knygynas k 3 knygų

Visi seserų lietuvaičių vienuo
lynai Amerikoje turi jau pasis
tatę koplyčias, mokyklas, sene
liams prieglaudos namus ir ki
tus reikalingus pastatus. Visa 
tai joms pastatė tikinčiųjų au
kos. Liko tik vienas Nukryžiuo-

tims to turto, kurj žmogus su 
krovė į Dievo saugumo spintą. 
Per tos rūšies žmones Dievo 
dosni ranka ir mus pasiekia. 
Šiomis dienomis Schuylkill Co. 
(Lakewood) Lietuvių dienos ko 
mitetas prisiuntė mums 800 
dol. naujos koplyčios staty
mui. Bostono klebonas kun. P. 
Virmauskis davė 1000 dol.. Sek 
dama savo klcbpno gražų pa 
vyzdį, Ona Voverienė, 29 Mun- 
roe Terrace, Dorčhe’ter, Mass., 
įdavė $175 (iš pramogėlės su
rengtos savo namuose).

Taupmenos t'lflėtos į Dievo 
tanką neša didesnius nuošim
čius už pačius 'udėlius. Seserys 
nuolat prašys Dievo savo gera
dariams ypatingos palaimos.
Nukryžiuotojo Jėzaus Seserys 

Motina M. Anunciata

gų ir pažįstamų tarpe, lygiagre
čiai planuodama visuotinį narių 
vajų šių metų pabaigoje.

Po tikrai paoiąsinančių ir pui 
kių pradinių rezultatų (lapkri
čio 1 d. buvo 81 narys ir eina
mose namų fondo sąskaitose 
$10,300) valdyba savo spalio 

! mėn. posėdyje nutarė skelbti vi
suotinį narių vijų ir jį pradėti 
1956 metų lapkričio mėn.

Vajaus proga mes kreipiamės 
į jus gerieji Hamiltono, Pary
žiaus, Brantfordo, Oakvillės ir 
jų apylinkių lietuviai su prašy
mu įstoti į namų fondą nariais, 
įnešant nemažiau 100 dol. Mes 
norime užakcentuoti vieną šio' 
reikalo pusę: jei šioje akcijoje ‘ 
negausime jūsų visuotinės para
mos, mūsų ir jūsų įdėtas dar-

liudys gal ir šimtus metų, kad 
čia gyvena dalis mažos, bet 
drausmingos, susiklausančios ir 
kultūringos tautos, kurios pir
mieji ateiviai atsikėlė nuo gra
žių ir ramių Baltijos krantų.

Tad “Nesupelykim ir neikim 
į kapą be likusio ženklo, kad 
žmonėmis buvę” (V. Kudirka.

Dėkodami iš anksto už jūsų 
solidarumą, mes iškilmingai pa
tikiname tamstas, jog dėsime vi 
sas pastangas, kad Hamiltono 
Lietuvių Namai būtų pastatyti.

Jūsų
Hamiltono Lietuvių Namų 

Fondo Valdyba

t
ŠACHMATŲ ŽINIOS

— Tautvaiša, Jakštas, Zujus, [ 
.Škėma dalyvaus didelėse North 
Central pirmenybėse Mihvaukee, 
Wi3c.. lapkričio 22-25 d.d. Praei 
tais metais ten buvo 89 dalyviai, 
p-mes laimėjo Ispanijos meiste
ris A. Pomar su 6% tš. Mūsų 
Povilas Tautvaiša dalinosi tre
čią vietą su kitais 7 varžovais, 
turėdami po 51 j tš. Nedaug at-, 
siliko Jakštas ir Zujus, surinkę, 
po 4'j tš. Į š. m. pirmenybes j 
mūsų vyrai vyksta su didesnėm | 
viltim, ypač po jų gero pasiro-J 
dymo Trans-Missis3ippi pirme-Į 
nybėse ir Tartakoverio turnyre. 
Spausime nykščius, laukdami 
gerų žinių.

— Keąados atvirose pirmeny
bėse, kaip žinome, puikiai pasi- 

i rodė mūsų Povilas Vaitonis iš 
Hamiltono, vos pustaškių atsi
likęs nuo laimėtojų amerikiečių 
L. Evanso ir W. Lombardy ir j 

į būdamas pirmuoju iš visų kana 
idicčių (buvo 85 dalyviai). Vaitoį 
nis surinko 7'/e tš. Iš tų pirmc-[ 
nybių lentelės aiškėja, kad ir ki
ti lietuviai labai gerai pasirodė ] 
Pav. V. Zižys iš Sudbury su 6 
tš., turėjo vienodai taškų su ži
nomais meisteriais: YVashingto- 
no — H. Bcrlinieriu ir N. Yor- 
ko — S. Bernstcinu. Zižio par
tija su laimėtoju Lombardy bu
vo įdėta į N. Y. Times. Ignas 
Žalys iš Monlrealio surinko 5* j 
tš., po 5 tš. turėjo E. Baikovi- 
čius ir J. Judzcntavičius, draug 
su buv. Kanados meisteriu M. 
Foxu ir kitais.

— New Yorkas. I’abalticčių 
pirmenybėse geriausiai iš lietu
vių laikosi Šukys, Staknys ir 
Vilpišauskas. Dalyvauja dar 
Kulpavičius, Lisauskas, Slapšya, 
Šimukonis ir Trojanas.

—■ So. Bostono lietuvių pil. 
d-jos šachmatininkai į tarpklu-, 
bines Bostono p-bes įrašė 2 ko
mandas. Pirmenybės prasidės 
lapkričio 30 d. A klasėje var-: 
žysis: Harvard Univ., Boylston, 
Quincy, Cambrige, Western E- 
lectric ir Lithuanian klubai. B 
klasėje — 10 komandų, jų tar-i 
pe lietuvių B kom., kapitonas 
Stasys Kazlauskas.

— Chess Revicw, spalio nr. ■ 
skelbė “Postai Chess” skyriuje: 
Škėma įveikė Payne. bet su 
Smith pralaimėjo (54-Nf). Škė-i 
ma sudorojo Covington ir Wood 
(55-Ns), Kripaitis laimėjo prieš 
Covington (55-Ns). Gcdraitis 
įveikė Falciglia ir lygiom su Le-j 
vine (55-P), Dirvianskis, Nami- 
kas, Karneckis prarado po taš-! 
ką. Lapkričio nr: Gedraitis lai
mi prieš Voigt, Namikas lygiom 
su Smith. o Škėma pralaimi Lon ] 
donui 1954 m. Goldcn Knights! 
baigmėje. - (

— S. Vaičaitis, R. Venckus 
ir Edm. Spirauskas lošia Bosto
no tarpmokyklinėse pirmenybė
se, pirmasis už Latin High, o 
Venckus ir Spirauskas už Tech- 
nical High.

— R. Arlauskus i' P. Austra
lijos rašo, kad jam ir šeimai tu
rint Britų pil'elybę yra lengva 
patekti į Kanada, bet daug sun
kumų norint į JAV.

— Amerikos d rlmeisteris S. 
Reshevsky gruodžio I d.. Mask
voje pradeda 24 partijų matčą 
su Sovietų didmeisteriu Bron- 
šteinu. 12 partijų bus sulošta 
Maskvoje, 6 Stoekholme ir 6

A inslcrdame..
I>r. A. Nasvytis įveikė lat

vį Garais, Clcvelando lygos 
rungi ynėse. lošdamas už VVhite į 
Motors komandą. ‘ K. Merkis

CHARLES F CARPENTIER 
Sccrctary of State

Tho Corning Thankagivlng Day 
holiday nieans an srnnuai trip to 
rclativcs for many renidents of ilH- 
nols. Those citizena who take to 
thc road for these tripa mušt be 
especially alert. because of the et- 
pec’ed Increaso In traffic durlug the 
holiday period.

Lašt year, 12 persona lošt, their 
11vp3 on Illinois roads over the 
Thanksgiving I)ay holiday. It is 
particularly tragic that grief had 
to be brought into the homes of 
those who dled durlng the very 
period of tlmo when we were ziv- 
ing tlianks for our many blessings.

ALERTNESS...

This ycar. that zrlef which de- 
mended upon the homes of those 
12 pereons whoee livee wer« need- 
lpssly waated lašt. year may be 
avolded for others if we all remem- 
ber to keep bljhway-safety flrat 
when behind a steerinc wheel. 
Courteay and cautlon shouid be es- 
erclaed at all tiniea if we are to re- 
duce the frlghtenlnR flgurea whtch 
repreeent the loas of llves on our 
hiffhways durlng holiday periodą m 
ereli aa durlng th« entlre year,

A copy of the completely new 
"RuMa of the Road" booklet will 
be sent to you free upon reųueet. 
IVrite to CHARLB8 P. CARPEN
TIER, Secretary of State, 8prin«- 
fl«ld, lliinola.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS

f
A. A-

PRANGIŠKLS KAY K1S
Jau suėjo vieneri metai, kai 

negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo įpylimą vyrą it,- 
dėdę. į ,<

Netekome savo myHriio 1955 
m. lapkričio mėn.. 19 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jo niekados negalėsime užmirš
ti. In.i gailestingas Dievas su
teikia jam amžtną ramybę.
. L'ž jo sielą mes užprašėme 
gedulingas šv. Mišias lapkr. 
mėn. 19 dieną 7 vai. ryt. Švenč. 
Panelės - Gimimo parap. baž.; 
T.T. Marijonų koplyčioje: ir T. 
T. Jėzuitų koplyčioje, o S vai.— 
švenč. Panelės Gimimo parap. 
I>ažn. (3 Mišios su egzekvi
joms); T.T. Pranciškonų kop
lyčioje; ir T.T. Saleziečių kop
lyčioje.

Maloniai kviečiame visus gi
mines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus šiose pamaldose da
lyvauti ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. Pranciškaus 
sielą.

Nuliūdę: žmona Petronėlė
Ir soaei-s duktė Iiuclllc Janu
šauskas.

MICHAEL TEMSKE 
(Timinskis)

Gyveno 11716 S. I’eoria Avė. 
Daugelį' metų gyv. Itoaclande.

Mlr8 lapkr. 16 d., 1956, 12:10 
vai. ryto, sulaukęs pusčs and.

GimS Lietuvoje. Kilo ift Tau
ragės apskr., Kvėdarnos para
pijos, Glaudų kaimo.

Amerikoje išgyveno 43 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Robert Temsko, nuirti 
Angelą, anūkė Patricia Tems- 
ke, brolis Vincentas Timinskis, 
jo žmona Emilija, pusseserė 
Juzefu Zopelis, jos vyras Ado
mas ir jų šeima, pusbrolis Vla
dislovas Judkeviėius su šeima, 
giminės I/ukošių (Lutz) šeima, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.
Lietuvoje liko 2 seserys Bronis- 
lava Itaitutaviėius ir Teodosija 
Viršila ir Jų šeimos. Giminė 
Irena Norbutus su šeima.

Kūnas bus pašarvotas 1 vai. 
popiet Bukausko koplyčioje, 
10821 '8. Michigan Avė.

T/iidotuvės įvyks pirm., lapk. 
19 d., iš koplyčios 8:45 vai. ry
to bus atlydėtas j Šv. Petro ir 
Povilo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapinės.

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

Nuliūdę: Sūnus, marti Ir 
anūkė,

laidotuvių direktorius L. 
Bukauskas. Tei. COminodoro 
4-2228.

tA. A.

ALEKSANDRA STANAITIS
Gyveno 1345 S. 4 9th Avc. 

CICERO, ILL.

Mirė lapkr. 15 d., 1956, 3 v. 
po pietų, sulaukus pusės amž. 
Gimė Lietuvoje.

PaAiliko dideliame nuliūdi
me duktė Anna Senonis, sūnus 
Julius Stanaitis su žmona, anū
kė Bernlce Match.jos vyras 
George, proanūka.s George, ki
ti giminės, draugai ir pažįsta
mi.

Kūnas pašarvotas 14 46 
50th Avė., Cicero, UI.

So.

laiidotuvės įvyks pirmadieni. 
Ispkr. 19 d., iš koplyčios 8:39 
vai. ryto bud atlydėta į šv. An
tano parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėtst į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: tniktė. sūnus, mar
ti, anūkė (r proanūkas.

Laidotuvių direkt. Alfred 
Vancc. Tel. OLymptc 2-6245.

................
knyga.

Koki oi pasirodo tik retai* laikotar
piais.
.. PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 

ROMANAS
Didėlė Lietnvilkog bnitica kurstą, 

išrinkta iš daugelio kūrinių Jory 
Kotnisijoa ir ncpapraitai palankiai 
sutikta akaitauuioa viauomenėa

Aplankas dail. J. PankŠtienše, 
LietuviSkog Knygos Klubo leidinya, 
434 pal. Kaina $4.00.

K FT ” -.F ' "“S-

Uiaakymtu ir pinigu ai ij aki te 
D B A D G A 8 

$884 80. Ooktey Are., 
Dhicogo 8, DL
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X Lituanistinei programai 

De Paul universitete sudaryti 
dr. Liaugminas, dr. J. Jonikas, 
J. Kavaliūnas, M. Krikščiūnas 
ir V. Liulevičius jau paruošė 
lituanistinių dalykų programą 
ir šiomis dienomis bus įteikta 
De Paul universiteto vadovy

X Anicetas Rūbelis, Rose-| 
lando aktyvus lietuvis visuo-i 
menininkas, šiomis dienomis; į 
guli Roselando ligoninėje. Prie; i 
savo namo, jam keičiant lan
gus, paslydo kopėčios taip, 
kad krisdamas sulaužė krūti
nės 7 šonkaulius ir sumušė 
galvą. Daktarai tvirtina, kad 
Anicetas sugys.

Praeitais metais P. Abelkis 
pasinaudodamas A. Bubelio už
rašais parašė knygą Atlaidų 
pavėsy.

X Sophie Barčus radijo pro
gramoje pirmadienio vakare 7

STAMBI AUKA BALFUI

Justinas Markevičius, Standard 
Federal Savings & Loan Association 
prezidentas, 4192 Archer Avė., Chi- 
engoje, savo nuolatinėmis aukomis 
remiąs lietuvišką veiklą, paskyrė as
menišką 500 dolerių auką Sibire 
esantiems lietuviams šelpti.

CHICAGOS ŽINIOS
Pertaisys, kad nebebūtų Gaisras tramvajuje

nelaimių • j Chieagoje iškeltojo tramva-
. . . . , . 1 jaus vagonas nukrito nuo bė-Chieagos miesto susisiekimo' . . , , ,
... . , gjų, pasiekdamas vadinamavadovybe susirupinusi — ką

bei. Programą sudaro lietuvių,va^’ laPk,‘čio 26 d., kaip pa
kalba, lietuvių literatūra, lie- Pra9^a*> labai įdomioję vaka- 
tuvių literatūros ir kalbos isto- nlSk’> Programoje, pasakojant
rija ir t. t. Registracija uni- aPie Nemun° mfl‘

sų visų numylėtą gimtinę, 
klausytojai mintimis bus nu
kelti į rašytojo Stasio Tamu- 
laičio tėviškę ir į kitas labai 
įdomias, gražias, istorines vie
toves ir išgirs, kokiais nepa
prastai gražiais vaizdais pats 
rašytojas piešia savo gimtinę.

versitete prasidės lapkričio 
mėnesio pabaigoje, o studijų 
pradžia — gruodžio mėnesio 
pirmomis dienomis.

X Padėkos dieną Chieagoje 
įvyks Studentų Ateitininkų Są
jungos vakarinio pakraščio 
draugovių valdybų suvažiavi
mas, į kurį atvyksta visa SAS 
centro valdyba. Suvažiavimo 
pradžia 2 vai. p. p. Tėvų Jėzui- 
tif namuose, 5541 S. Paulina 
St. Tos pačios dienos vakare 
Vyčių salėje, 2447 W. 47th St., 
7:30 vai. bus skaitoma paskai
ta ir ją seks pasilinksminimas. 
Suvažiavime, paskaitoje ir pa
silinksminime dalyvauti yra 
kviečiami visi studentai ateiti
ninkai.

X č’. Grinceviėius, Agnė Ja- 

saitytė, Evangelina Lauciūtė, 
dail. A. Valeška, dr. J. Kižys ir 
dr. P. Kisielius sudaro progra
mos komisiją, kuri rūpinasi 
Chicagos Lietuvių Fronto Bi
čiulių rengiamo 1941 m. sukili
mo ir lietuvių rezistencinės 
veiklos 15 metų sukakties iš
kilmingo .minėjimo didinga me
nine programa; Minėjimas 
įvyksta 1956 m. gruodžio 9 d

IŠARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

trečią bėgį, kuriuo eina elekt-* 
ros srovė. Iš to tramvajuje su
sidarė kibirkštys ir užsidegė 
Lake gatvės plati orma. Kelei
viuose įsiviešpatavo panika, 
ypač prisimenant neseniai įvy
kusią šiurpią nelaimę, ir apie 
20 žmonių persigandę išbėgo. 
Ugniagesiai užgesino platfor
mą gaisrui dar nespėjus pada
ryti didesnių nuostolių. Sužeis
tų nebuvo.

Dovanų siuntėjams
Chicagos paštas prašo siun

čiančių dovanas — gerai įrišti

Į daryti, kad būtų išvengta tokių 
nelaimių, kaip paskutinioji, 
kurios metu žuvo aštuoni žmo
nės ir sužeista netoli dviejų 
šimtų. Iš pradžių planuojama 
ties ta stotimi — ties Wilson 
gatve, miesto šiaurėje, įtaisy
ti keturias bėgių linijas, tam 
panaudojant $1,800,000. Toliau 
numatoma išleisti net $28,000,- 
000 įvedant automatinius sig
nalus, laiko kontrolę ir kitus 
saugumo įtaisus visose iškel
tojo traukinėlio linijose.

Dabar gi vyksta tardymai
nustatyti, kas buvo kaltas ^1 Patous,''aiškūi užraTjl“ 
šios nelaimes. Planuojama pa-' 
naudoti melų detektorių.

— Edvardas Turauskas yra 
atvykęs iš Prancūzijos į New 
Yorką dalyvauti PET posė- 

X LB Chicagos apygardos džiuose.
suvažiavimui gruodžio mėn. 16
d. atstovais išrinkti dalyvauti 
Bridgeporto apylinkės: J. Ti
jūnas, K. Daknevičienė, P. 
Dambrauskas, K. Bagdonas, A. 
Šidlauskas, V. Morkūnas, V. 
Galvydis, St. Rauckinas, F. Va
linskas, P. Šimoliūnas, T. Tur
činskas, A. Gintneris ir P. 
Bagdonas.

X Jonas Gratlinskas, žino
mas televizijos bei radijo spe
cialistas bei prekybininkas, įsi
gijo pačius modemiškiausius 
tikrinimo aparatus, su kuriais 
supažindinami atvykę klientai, 
norį pasižiūrėti pačių paskuti
niųjų technikos išradimų televi
zijos bei radijo srityje.

X Zita Litvinaitė Town of 
Lake Balfo skyriaus vakare- 
koncerte, kuris įvyksta lapkri
čio 25 d. 6 vai. vak. Šv. Kry-

3 vai. Marijos Augštesniosios | “aus parapijos salėje, pianu 
mokyklos salėje. paskambins pora muzikos kū

Įrinių. Ji yra tik 9 metų am 
X Kun. dr. Juozas Prunskis žjaus įr muz Aleksandro Ku- 

ateit. moksleiviams Chieagoje,
tėvų jėzuitų namuose, laikys 
paskaitą apie knygų skaitymą; 
paskaita bus susirinkime po 
pamaldų, prasidedančių 10 vai.

VOKIETIJOJ
— Iš Rosalie Kaserne, Bratm-

schweige, išvyksta • paskutinė 
lietuviška šeima į JAV. Savo 
laiku čia buvo didelė lietuvių 

■„stovykla su savo vadovybe bei 
-' nuosava gimnazija. Laikui bė

gant dauguma persikėlė į kitas 
stovyklas ir emigravo. Pasiliko 
tik truputį sėslesni mūsų tau
tiečiai.

• Pastaruoju laiku čia buvo 
dar keturios lietuviškos šeimos: 
Enzinaitė su šeima, Kvizikevi- 
čienė su vaikais, Ambrasų ir 
Firinauskų. 1956. XI. 15 d. iš 
Hamburgo išskrenda lėktuvu , 
JAV lakūnas Edvardas Firinau 
skas su visa savo šeima. Braun 
schweige dar pasiliks Enzinaitė 
ir Jono Ambraso šeima. Pats 
Jonas Ambrasas yra sanatori- 
jojo (20) Salzgittęr - Ringel- 
heim, Lungen Heilstaette. Jo pa 
dėtis yra gana sunki, nes yra 
vien tik svetimųjų tarpe. Su

1,200 už pietus mokėjo 
po $250

Remiant kard. Stritch vardo 
Medicinos mokyklą, veikiančią 
prie Lojolos universiteto, ket
virtadienio vakare Conrad Hil- 
ton viešbuty buvo suorganizuo
ti pietūs, į kuriuos susirinko 
1,200 žmonių, įmokėdami po 
$250. Savo kalboje kardinolas 
pasidžiaugė JAV įtaka pasau
lyje ir tuo, kad ji paskutinėmis 
dienomis buvo panaudota iš
vengti kruvino tarptautinio su
sirėmimo. Pagyrė ir prez. Ei- 
senhowerio ryžtą. Šių pietų 
metu minėtai medicinos mo
kyklai laimėta $300,000.

Didelis parengimas
šeštadienio vakare Chicagp 

Stadium patalpose dienraštis 
Sun-Times rengia stambų fes
tivalį, kuriame bus išdalinta 
$4,600 premijomis. Pelnas ski
riamas amerikiečių veteranų 
šalpai. Programa turtinga ir 
įvairi.

čiūno vedamoje studijoje, jaun. draugais, artimaisiais ypatingo 
mokinių grupėje, yra pirmau- ryšio negali palaikyti, nes ne- 
janti mokinė. gali Pats asmeniškai rašyti.

— Rendsburg. Energingo vi-

X šilingienė, Ateities ir 
Grandies tautinių šokių moky- 
toja-vadovė, kas vakarą ren
gia Grandį pasirodymui, lap
kričio mėn. 17 d. Skautų tėvų 
ir rėmėjų vakare Marine Hali 
salėje, su naujais šokiais.

X Kur gauti plotkelių? Lie
tuviai KūČioms plotkeles gauna 
savo parapijose, tačiau kaiku- 
rie mūsų skaitytojai gyvena 
kitataučių parapijose, kur to
kio papročio nėra. Be to — kai- 
kurie mūsų skaitytojai kreipė
si į Draugo įstaigą aiškindami, 
kad jie iš anksto nori gauti 
plotkelių, kad galėtų pasiųsti 
tremtiniams į Sibirą. Dėl to 
Draugas šiame reikale imasi 
patarnauti. Norintieji gauti 
plotkelių, gali ateiti tiesiai j 
mūsų dienraščio administraciją 
arba parašyti laišku, pažymint 
kiek plotkelių norima ir pri
jungiant savo nuožiūra aukelę 
išlaidoms (galima ir pašto 
ženklais). Kreiptis adresu: 
Draugas, 2334 So. Oakley avė., 
Chicago 8, III. (/

X Petras Bagdonas pakvies
tas dėstyti lietuvių kalbą ir Ii-' 
teratūrą Chicagos Augštesnio- 
joje Lituanistikos mokykloje į 
vietą pasitraukusio iš mokyto
jo pareigų mok. I. Serapino.

suomenininko dėka vietos ka
pinėse kiekvienas lietuvio ka
pas yra pažymėtas kukliu gra
nitiniu paminklu su lietuvišku 

Į užrašu. Spalio 25 d. dr. Leonar
das Stelmokas sukvietė visus 

X Prel. I. Albavičius, Lietu- lietuvius į kapines bendram pa-
vių Bendruomenės Tarybos na
rys, paskyrė stipendiją seselei 
kazimierietei, lankančiai litua
nistikos studijas De Paul uni
versitete Chieagoje.

X De Paul universitete litu
anistikos studijoms jau užsire
gistravo arti 50 studentų, no
rinčių studijuoti lituanistiką. 
Tarp jų dalį sudaro seselės ka- 
zimierietės.

X šv. Kryžiaus parapijos

gerbimui mirusiųjų. Ta proga 
didelis tremtinių rėmėjų būrelių 
organizatorius olandas tėvas 
Garbrielis, OFM, pašventi
no tris naujus paminklus, o 
kun. V. šarka sukalbėjo lietuvi 
šką maldą.

— Schleswig. P. Jurgaitienė 
energingai eina Balfo šalpos įga 
liotinės pareigas, lankydama 
apylinkėse lietuvius, žadindama 
jų tautinę sąmonę ir atjausda-

jie turi Nuernbergo pašto ant
spaudą.

ARGENTINOJE
— Susiorganizavo Rosario lie 

tuvių tautinių šokių grupė. Spa 
lių 19 d. iš Buenos Aires į Ro 
sario atvyko žinoma kultūrinin 
kė ir tautinių šokių instruktorė 
Antanina Mikelionienė. Susto
jusi pas Pundžius, suorganizavo 
Rosario Jaunimo Tautinių šokių 
grupę. Per savaitę laiko suspė
jo pasigaminti gražius tauti
nius rūbus keletas jaunimo po
rų. Pirmą kartą viešai pasirodė 
Lietuvių šv. Kazimiero parapi
jos scenoje, pašokdami Kepuri
nę ir Vėdarą. Poniai Mikelio- 
nienei išvykus, Tautinių šokių 
grupės vadovavimą ir ugdymą 
perėmė Papečkienė, kuri taip 
pat moka gaminti puikius tau
kinius rūbus.

Pranas šapalas, 3325 West 
63 Place, už dalinį nedarbingu
mą po nelaimingo įvykio, iš Le
onardo Jankausko gavo $440.00 
čekį. Nors p. Šapalas tik 7 mė
nesiai kaip apsidraudęs, bet jau 
yra gavęs iš viso virš $700.00.

KAS KĄ IR KUR
— Kalakutų vakarienę lapkričio 

18 d. 6 vai. vak. rengia šv. Jurgio 
parapija, parapijos salėje.

— Šv. Mykolo parapijos vakarie
nė įvyksta šį sekmadienį, lapkričio
18 d.

— Visų Šventųjų parnp. rengia
mas kalakutų lošimas įvyks šį sek
madienį, lapkričio 18 d., parap. sa
lėje.

— Gimimo Panelės švč. parapi
jos, Marųuette Parke, vakarienė 
įvyksta lapkričio 18 d. 6 vai. vak. 
Vakarienėj dalyvaus ir žymūs lie
tuvių visuomenės veikėjai.

— Šv. Kazimiero akademijos rė
mėjų 1 skyr. rengiama Kauliukų 
žaidimo vakarienė įvyks lapkričio 
18 d. 6 vai. vak. Šv. Kryžiaus par. 
žemutinėje salėje. Kviečiame visus 
bičiulius skaitlingai dalyvauti. Rė
mėjos maloniai visus priims ir pa
vaišins.

— Tėvų Jėzuitų statybos fondui 
rengiama vakarienė su programa 
lapkričio 25 d. 6 vai. vak. Lietuvos 
Vyčių salėje, 2543 W. 47 st. Mari
jona Petkienė, žinoma visuomenės 
veikėja, daugiausia rūpinasi vaka
rienės pasisekimu. Bus visi malo
niai priimti ir pavaišinti. Bus gali
ma gauti kugelio, kumpių, pyragai
čių ir kitų skanumynų. Laukiama 
svečių iš visų kolonijų.

— K. Baltramonas ir E. Sadaus
kas, Chicagos Lietuvių Futbolo Klu
bo nariai, minintieji savo sportavi
mo sukaktis, bus specialiai atžymėti 
šiandien, 7:30 vai. L. Vyčių salėje, 
2453 W. 47 St., ruošiamose vaišėse. 
Neturintieji pakvietimų juos dar ga
lės įsigyti prie įėjimo.

— Buv. Darmstad studentų žiniai.
Gruodžio mėn. 1 d., šeštadienį, yra 
ruošiama 10-ties metų sukaktuvinė 
vakarienė. Kiekvienas kolega prašo
mas atsivesti žmoną arba mergaitę 
ir, jeigu nori, svečių. Vakarienė 
ruošiama Lietuvių, auditorijoje, 7 
v. v. Apie dalyvavimą prašau pra
nešti skambinant A. Bakšiui FR 6- 
3921 ligi lapkričio 26 d. Mokestis 
$3.50 asmeniui mokamas prie įėjimo.

Tiria darbininkų fondą
Federalinė prisiekusiųjų ko

misija pradėjo tyrinėti Kino 
Teatrų Operatorių unijos dar
bininkų 110 vieneto labdaros 
fondą, siekiantį $1,417,000. 
Įtariamą, kad ten yra išeikvo
jimų.

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

Sisters of St. Francis .. 5.00
Motina M. Anunciata .. 2.00
A. Aukštuolis ........ 2.00
J. Sakalas....................  2,00
T. Balzaras ................. 2.00
Mary Pauris ................. 100
John Gerulis ............... 100
K. Zansitis ................. 100
Ačiū geradariams.

“Draugo” administracija

$272 bilionų Bell plėtimui
Bell telefonų bendrovė savo 

plėtimuisi 1957 metais numato 
išleisti pustrečio biliono dole
rių. Apie tai pranešė naujasis 
.Amer. Tel. Telegr. bendrovės 
pirmininkas F. R. Kappe per 
Chicagos Ekonominio klubo 
pietus Palmer House viešbuty. 
Bus suautomatinta telefono 
tarnyba, įvestas įtaisas, kuriuo 
nesant pašauktojo namie bus 
jam įrekorduotas pranešimas. 
Bus jau įvedami ir televizijos 
telefoniniai pasikalbėjimai — 
matant žmogų, su kuriuo kal
bama.-

1,238 nauji detektyvai
Net 1,238 policininkai pakel

ti į detektyvus, jų tarpe ir gar
susis bausmių krovėjas polici
ninkas Muller. Dabar jų atlygi
nimas bu3 metams pakeltas 
$380 ir sieks $5,425.

Tėvų bendradarbiavimas 
mokykloje;

Šv. Ksavero kolegijoje, Chi
eagoje, buvo auklėtojų pasita
rimai, kurių metu iškelta min
tis, kad mokyklose daugiau tu
rėtų talkinti tėvai. Jie galėtų 
ateidami priimti ir išleisti vai
kus mokyklose, surinkti vaikų 
mokestį, kad mokymui specia
liai paruošti dėstytojai negai
šintų brangaus laiko techniš
kiems reikalams.

Pamaldos už žuvusius
vengrų studentus

Šv. Vardo katedroje, Chiea
goje, penktadienio rytą buvo 
atlaikytos pamaldos už žuvu
sius vengrų studentus. Pamal
dose dalyvavo Lojolos univer
siteto studentai.

$3,000,000 Hilton 
vėsinimui

Didžiausias pasaulyje^ vieš
butis — Conrad Hilton, esąs 
Chicagos pietinėj daly, nupir
ko vėsinimo įtaisus už $3,000,- 
000. Vėsinimas bus įvestas į 
visus 3,300 kambarių. Darbas 
pradedamas pirmadienį ir bus 
baigtas rugsėjo 1 d.

sus, pažymėti, jeigu siunčiama 
kas dužtamo ar gendančio. Kad 
paketai laiku pasiektų adresa
tą, prašoma į tolimesnes vals
tybes išsiųsti iki gruodžio 1 d., 
sveikinimų korteles į kitus 
miestus — siųsti iki gruodžio 
9 d., o sveikinimų korteles bei 
siuntinius Chieagoje — iki 
gruodžio 16 d.

Paradas vaikų 
džiaugsmui

Šiandien rytą, 10 vai., State 
gatvėje, Chicagos centre, pra
sidės paradas, kuriame bus Ka
lėdų Senelis su raiteliais, or
kestrais, pasakų fėjomis, mil
žiniškomis galvomis, gyvaisiais 
paveikslais, kuriuose bus Kalė
dų vaizdai. Dalyvaus ir miesto 
meras. Paradą organizuoja ta
me rajone esančios parduotu
vės, norėdamos sukelti kalėdi
nių pirkimų nuotaiką. ’

Automatiškas prekių 
tvarkymas

Congress viešbuty buvo eks
pertų pasitarimas, kuriame 
William Mussen, vienas iš stei
gėjų American Material Handl- 
ing Society, papasakojo, kad 
daugelis sandėlių, fabrikų A- 
merikoje prekes ir mašinas pa
krauna ir paima visiškai auto
matiškais įtaisais, kas labai 
pagreitina darbą ir sumažina 
darbininkų skaičių.

Viesulas išlaužė medžius
Nakčia į penktadienį Chiea

goje buvo stiprus viesulas, sie
kęs net 60 mylių per valandą. 
Daug kur keliai buvo prilaužy
ti medžių šakų, daug kur nu
traukti elektros laidai, nuplė
šytos iškabos. Labiausiai viesu
las palietė šiaurvakarių prie
miesčius. Vietomis viesulas iš
spaudė langų stiklus. Buvo,at
sitikimų,- kad užvirtęs medis 
suplojo automobilius.

Be sustojimo iš Chicagos į 
New Yorką

Atidarytos naudojimui pa
skutinės 16 mylių per Indianą 
einančio apmokamo ekspresinio

IŠARTI IR TOLI•
Knygų išpardavimas. Gabijos lei

dykla nuo lapkričio 1 d. iki gruo
džio 31 d. paskelbė savo ir kitų lei
dyklų knygų išpardavimą. Knygos 
nupigintos nuo 25% iki 90,%. Di
delis pasirinkimas. Knygų sąrašas 
siunčiamas nemokamai, parašius šiuo 
adresu: Gabija, Rtraight Path, 
Wyandanch, N. Y.

— Bronė Drevinskaitė Rau- 

donikienė išgulėjusi virš mėnesį
laiko Rivadavia ligoninėje mirė kelio įr dabar nuo Chicagos iki 

į ma lietuvių, o taip pat dalis vo SP®-^0 26 d. Velionė buvo girnų-1 jųew Yorko galima automobi 
kiečių iš Lietuvos gavo bolševi- Latvijoje, Rygoje, 1907 m. jįu nuvažiuoti be sustojimo, 
kų gen. Michailovo komiteto! ru8Pjūčio 15 d. Kartu su tėvais
laiškus, kuriuose lietuvių ir vo-1 atvyk® i Argentiną ir 1928 m. 
kiečių kalba šmeižia lietuvių vi Į ištek®j° už Raudonikio. Sveika- 
suomenės veikėjus. Laiške, ra- pablogėjus 1933 m. buvo nu

bažnyčioje rytoj (lapkričio 18 ma JU sunkią padėtį svetimųjų 
d.) 11:30 vai. ryto gros žino-
mas smuikininkas Alfonsas Šiaurės Vokietija. Daugu-
Paukštys.

X Stud. suvažiavimo komi

siją Chieagoje sudaro studen
tai: J. Kregždys, J. Liubinskas,
L. Liškunaitė ir D. Verbickai- 
tė.

X M. K. Valeikai Draugo 
administracijoj yra laiškas iš 
Prancūzijos.

Naujasis Testamentas« 
šventas Rastas

Verti lietuvių kalbob JUOZAPAI 
SKVIRECKAS — Kauno Arldvy* 
kūpąs Metropolitas. IV laidau H 
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

• • D R A 0 6 E » ’ 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois

šytame vokiečių kalba yra žiau 
riai užgauti ir latvių bei estų

vykusi į Lietuvą. Ten sustiprė
jusi po 4 metų grįžo atgal į Ar-

Vokietijos pažiūros sutampa 
su JAV

Naujasis Vokietijos genera
linis konsulas Chieagoje Fried- 
rich von Lupin spaudos konfe
rencijoje pareiškė, kad Vokie- 

PAGYVENUSI moteris (trem- liniia dgl E£’Pt0 sutampa

vadovaujantys asmenys. Visi &entiną. Velionė beveik visą lai 
ką dirbo pas turtingas šeimas. 
Paskutiniu laiku dirbo pas p. p 
Pereyrus. Buvo labai geros šir
dies, darbšti, duosni, ištvermin
ga. Daug padėjo savo darbu, au 
komis besikuriantiems T.T. Ma
rijonams Argentinoje. Priklau
sė šv. Pranciškaus Trečiojo Or 
dinui.

tinė) jieško vietos prie senes
nio amžiaus šeimos, arba ligonį 
prižiūrėti nedideliam miestely
je — bet kur. Rašyti: DRAU
GAS, Ad. 7575, 2834 So. Oak

ley Avė., Chicago 8, Iii.

VAKARAS-BALIUS Marine 
Hali — skautų tėvų ir rėmėjų 
<*— prasidės 7:30 v. v. šiandien.

su JAV: nereikia vartoti kari
nės jėgos tų ginčų sprendimui. 
Konsulas taipgi pasakė, kad 
vengrų sukilimas ir kovos dėl 
laisvės Vokietijoje susilaukė 
nuostabių simpatijų. Vokietijo
je pravedami oficialūs ir priva
tūs vajai siųsti kiek galima 
daugiau maisto, medikamentų 
ir kitos pagalbos vengrams.

VIENAS Iš LYDERIŲ

Vienas iš lyderių senate deine-

field, Montanai

LIETUVIŠKŲ KORTELIŲ
KALĖDŲ SVEIKINIMAMS

GALIMA GAUTI “DRAUGE’
16 kortelių už £(1.00

(su persiuntimu)

Jau laikas užsisakyti Kalėdines 
sveikinimų korteles. DRAUGAS 
tuojau Jums pristatys gražiausias 
kalėdines korteles su atatinkamais 
lietuviškais sveikinimais.

— Tėvo Jono Jakaičio 70 m. 
sukaktį gražiai paminėjo rosa- 
riečiai. Spalio 27 d. į Rosario 
atvyko žinomas Buenos Aires 
lietuvių kvartetas “Aitvarai” 
su pianiste p-le Cikštaite. Spa
lio 27 ir 28 d d. jis davė du pui
kius dainų koncertus d. gerb

. , ... . . ‘"■J* tėvo Jono J. Jakaičio 70 metųkratų partijoj bus šen. Mike Mana-Į__„___ .... _

Nesivėlinkite užsisakyti, nes kor
telės siunčiamos k etvirtos klasės 
paštu, todėl kelionėje užtrunka iki 
2 savaičių.

Sveikinkite savo prietelius lietu
viškomis kortelėmis ir jas pirkite 
DRAUGE.

Užsakymus su pinigais siųskite 
šiuo adresu:

“DRAUGAS”
2384 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.
(IN8) l amžiaus sukakties proga. L* < t -f */• — 1 f i '• 1 * •-Ui '•4-" ’• -

I

AUKOS UE KALENDORIŲ
Ui "Draugo” kalendorių atsiunti 
Šie asmenys:

Juozas Šniuolis ........... $1.00
K. Kamarauskas .........  1.00
Jonas Mikalavičius .... 2.00

‘ Magdalena Grudzinskas 1.00 
T. Bakaniepė ............... 1-00
Ačiū spaudos bičiuliams.

“Draugo” administracija

PADĖKOS DIENOS 
IŠVAŽIAVIMAS

TT. MARIJONŲ ŪKIO KOPLYČIOS NAUDAI

Sekmadienį, 1956 m. lapkr. 25 d., 3 vai. p.p.
TT. MARIJONŲ SEMINARIJOS SALEJE 

Clorondon Mills, III. .
TT. Marijonų ūkyje baigiama įrengti nauja koplytėlė. 

Koplytėlės papuošimo išlaidų yra daug. Jas sumažinti TT. 
Marijonai rengia išvažiavimą, kuriame bus daug dovanų.

Šiuo laiku oras yra dar gražus. Visi nuoširdūs TT. 
Marijonų prieteliai ir bičiuliai maloniai kviečiami nuvykti 
į Clarendon Hills, III. ir tuo būdu ateiti į pagalbą TT. Ma
rijonams išpuošti šią koplytėlę, kurioje meldžiasi broliai ir 
ūkio gyventojai.

Visus maloniai kviečia:

TT. Marijonai, 
Clarendon Hills, UI.


