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SUEZAS DAR NEI PAKARTAS NEI PALEISTAS
Politiniai horizontai iki raudonumo įkaito

dėl Suezo, o dabar Jordano klausimas
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINĖS TAUTOS. — Palestinoje įvykiai vystosi ne pa

gal politinį planą. Po Suezo krizės vėl ateina žydų — ar abų klau
simas į JT Saugumo tar ybą.

Jei Suezo kanalo bėdos prasidėjo tikrumoje tik po to, kai 
Egipto Nasseris nacionalizavo jo tarptautinę kompaniją šių metų 
liepos pabaigoje, tai žydų — arabų klausimas čia yr a toks senu
mo, kaip ir pačios Jungtinės Tautos.

Jau nuo to laiko, kai Jungtinių ; =============
Tautų mediatoriaus dr. Ralph vadovavo arabų legionui. Tas le- 
Bunche dėka žydai su arabais | gionas buvo laikomas Jordano
1949 m. pasirašė paliaubas, Sau
gumo taryba nesykį turėjo klau
sytis tai žydų, tai arabų skundų. 
Neturėdami taikos sutarties ir 
gyvendami tik paliaubomis, žy-

vidaus saugumo pagrindu, bet 
britui išėjus ir nepatyrusiems 
arabams vadovaujant, jis jau ne
begali sulaikyti paskirų asmenų 
bei ginkluotų grupių, kurios ver-

dai su arabais pešiojosi ir tarp- žiasi į Izraelį.
tautinį įtempimą didino. Dabar, ; Ilgainiui tikimasi ir daugiau 
kada jau politiniai horizontai ir tokių „ekskursijų“, jei Jordano 
taip iki raudonumo įkaitę dėl pusėje nebus imtasi rimtų žygių 
Suezo kanalo, bereikėjo dar to,
kad ir šita, kaip ją čia jau vadi
nama, „amžinai amžina“bėda iš 
naujo iškiltų.

Jordanas skundžiasi
Dar nežinia, kaip JT Saugumo 

taryba pasielgs dėl Jordano skun 
do prieš Izraelį, kuris pasiuntė

padėčiai pataisyti. Ko gero, dar 
i gali atsitikti, kad savo metu pa- 
į garsėjęs arabų legionas, kuris 
buvo Jordano pažiba, gali prisi- 

| dėti prie Jordano nepriklauso
mybės sulikvidavimo. Esą, Egip
tas tik ir laukia, ligi Jordanas 
įsimaišys į kovas su žydais, ir ta
da Husseino sostui nepadės nė

baudžiamuosius dalinius ir atker Irako daliniai. Bet tuo pačiu me- 
šijo arabams už prieš tai nušau- tu britai, kurie turi sutartį su 
tuosius žydų archeologus. Tačiau Jordanu, sakoma, jau varo savo
tai esmės nekeičia, nes taip jau 
yra, jog nei viena, nei antra pu
sė nekreipia dėmesio į Saugumo 
tarybos rezoliucijas, nors ir vie
na ir kita visdėlto į Saugumo ta
rybą kreipiasi.

Palestinoje esanti Jungtinių 
Tautų paliaubų priežiūros komi
sija, kuriai pirmininkauja Kana
dos gen. Burns, mažai ką tegali 
nuveikti, nes, viena, ji užimta 
nuolatiniu įvykių tyrimu ir jieš- 
kojimu duomenų, kas kaltas, o 
antra, nei viena, nei antra pusė 
jos sprendimų nepaiso.

JT gen. sekretorius'Dag Ham- 
marskjold, kuris Saugumo tary
bos pavestas jau bent porą sykių 
lankėsi Vid. Rytuose, pakartoti
nai yra ir žydus ir arabus įspė
jęs, kad šie laikytųsi susitarimų.
Jie Dagui buvo pažadėję vengti 
pasienio incidentų, bet ypač pas
taruoju laiku tenai pasireiškia 
vis daugiau ir daugiau nesantai
kos. Anądien Dagas jau prane
šė, kad jis kreipsis į Saugumo 
tarybą, jei reikalai nepagerėsią.
Ir jie nepagerėjo. Tačiau į Sau
gumo tarybą kreipėsi ne jis o 
viena iš tų šalių.

Įtempimas didėja
Jordanas nurodė, kad Izraelio 

kariuomenė įvykdė agresijos ak- , 
tą ir kad tai laužo paliaubų su- RoV Samuelson, 21 metų, netoli 

Saddle Brook medžiodavo brie-

lėktuvus jam padėti, kai JAV 
tuo tarpu tebetvirtina, jog jos 
atsistos užpultojo pusėn.

Jo Em. kardinolas Samuel Stritch
dalyvaus Lietuvių K. K. labdarių 
Sąjungoj bankete kaip garbės sve
čias ir svarbiausias kalbėtojas. Ban
ketas bus rytoj 7 vai. vak. Conral 
llilton viešbutyje, Cblengos vidur- 
miestvįe.

Vėl tarsis dėl Suezo
Suezo klausimas nei pakartas 

nei paleistas. Saugumo taryboje 
spalio tryliktosios naktį buvo pa
tvirtinti šeši principai, kuriuos 
britų, prancūzų ir Egipto užsie
nių reikalų ministeriai privačiuo 
se pasikalbėjimuose priėmė kaip 
bazę susitarimui. Bet tai ir vis
kas. Antroji rezoliucijos dalis, 
kurioje buvo tvirtinama, kad 
Londono konferencijos aštuonio- i 
likiukės pasiūlymai atitinka tuos 
principus ir kurioje Egiptas bu
vo kviečiamas patiekti savo ga
rantijų pasiūlymus ir bendradar
biauti su naujai įkurta Suezo ka
nalo naudotojų sąjunga, ligi bus 
galutinai susitarta, atkrito auto
matiškai, nes Šepilovas pasakė 
„niet“.

Gen. sekretorius Dag Ham- 
marskjold, kurio energijos dėka 
trys užs. reikalų ministeriai, kad 
ir nedaug pasiekė, bet bent suta
rė dėl šešių principų, dabar jau 
rūpinasi, kad jie vėl susėstų ir 
pagaliau siektų reikalo sprendi
mo, tais principais remdamiesi.

Atrodo, kad reikalas kiek už
sivilks, nes tuojau po Saugumo 
tarybos posėdžio visi užs. reikalų 
ministeriai išskubėjo į namus, ir 
tik vienas Egipto dr. Fawzi šiek 
tiek ilgiau pasiliko. Todėl dėl pa
sitarimų artimiausiu metu nieko 
nenutarta, nors Egipto šaltiniai 
viliasi, kad ateinančių dešimties 
dienų laikotarpyje jie prasidėsią 
Genevoje. Bet tai būtų tik pra
džia. Kalbama, kad Dagas tvir 
tai tikįs, jog visus suinteresuo
tuosius Užsienių reikalų ministe- 
rius jis galės surinkti tik lapkri
čio viduryje, kada į JT būstinę 
jie suvažiuos dalyvauti Genera
linės asamblėjos sesijoje, kuri 
prasideda lapkričio 12 d.

JAV prezidentas Eisenlioweris yra sveikinamas jo brolio Ed rinki- 
miminč kampanijos metu. Mis Eisenhower yra dešinėje. (INS)

Vokietis daktaras įvedė
aparatą į savo paties širdį

Šiandien mes tik svarstome,
o rytoj turime gyvai veikti

STRASBURGAS, Prancūzija. — Spalio 15—16 d.d. Strasbur- 
ge įvyko vadinamos apskrito stalo diskusijos sovietinio kolonizmo 
klausimu. Pirmą dieną diskusijoms vadovavo buv. Prancūzijos tei
singumo ministeris, MRP lyderis P. Teitgen ; anti-ą dieną — Belgi
jos senatorius de la Valles Poussin.

Diskusijoms pagrindu buvo
kelios tezės:

1. Kaip vertintini dabartiniai 
įvykiai Sov. Sąjungoje ir jos pa
vergtuose kraštuose, ir kuriuo 
keliu Vakarai turėtų panaudoti 
susidariusią padėtį.

2. Kaip išlaisvinta Centro ir 
Rytų Europa galėtų patikrinti 
Rusijai, saugumą ir pasauliui pa
tvarią taiką.

3. Kaip vertintina Tito pozici
ja Sovietų pavergtų valstybių at
žvilgiu.

4. Kokiu būdu pavergtoji Eu
ropa gali prisidėti prie jungtinės 
Europos statybos.

STOCKHOLMAS. Švedija, spalio 19. - Šių metų medicinos! ,5' Kod41 JungL T“1” sluogs' 
Nobelio premiją gavo vokietis daktaras, kuris ištyrė pats savo 
širdį. Jis šia premija turės dalintis sų dviem Amerikos daktarais, 
kurie šį jo metodą ištobulino. Medicinos premija vakar buvo pa
skelbta. Šių metų literatūros premija bus paskelbta vėliau.

Kiek užsiregistravo

Illinois valstybėje?
SPRINGFIELD, III., spalio 19. 

— Illinois valstybės raštinė pra
neša, kad šiais metais Illinois 
valstybėje rifMriminiams balsavi
mams užsiregistravo 5,217,858 
asmenys, šiek tiek mažiau negu 
prieš ketverius metus. 1952 m. 
užsiregistravusių buvo 5,301,521. 
Illinois valstybė turi 102 aps- 
kričius, kurie padalinti į 9,588 
precinktus, iš jų Cook apskrityje 
yra 5,038 precinktai.

Fašistai suskilo
ROMA, Italija, spalio 19. — 

Italijoje atgimusi fašistinė parti
ja vakar suskilo. 1953 m. rinki
muose fašistinė partija surinko 
1,580,395 balsus ir į parlamentą 
nuvedė 29 atstovus. Vakar du 
partijos vadai pasitraukė. Jų pa
vardės: prof. Ernesto Massi 
dr. Palamengfii Crispi.

ir

kritai Afrikos — Azijos tautų 
problemos, ir kodėl viešpatauja 
indiferentiškumas Sovietų pa
vergtųjų valstybių atžvilgiu. 

iymių politikų žodis
Diskusijose dalyvavo Vakarų 

Europos valstybių žymūs politi
kai ir Pavergtųjų Jungtinių Tau
tų atstovai, jų tarpe, buvo Lietu
vos atstovas dr. S. Bačkis ir Vi
durio Europos krikšč. dem. uni
jos atstovas E. Turauskas.

Vokietis daktaras yra W#mer 
Forssmann, 52 metų amžiaus.
Jis 1929 rų. įvedė mažą matavi
mo aparatą į savo paties širdį.
Tai jis padarė dešinės rankos 
kraujo indu iki pasiekė širdį. Jo 
metodą patobulino A. F. Cour- 
nand, prancūziškos kilmės ame
rikietis Ir D. W. Richards Jr.,
abu iš Columbia universiteto. , Vakarų Europw pa.
Premija bus įteikta gruodžio 10 brėžė: sovietinis kolonizmas turi 

Visi trys daktarai gaus 38,633 būti iškeltas Jungtinėse Tauto- 
dolerius, kurie yra iš Nobelio, di
namito išradėjo, palikimo. Šiais Didelis sprogimas 
metais premija jau yra 47-toji r &
iš eilės. Premija bus įteikta gruo 
džio 10 d. Stockholme, kartu su 
literatūros premija.

Dr. Forssmann premija labai 
džiaugiasi ir vis dar nt^ali pati
kėti, kad ji jam teko. Pirmąjį 
bandymą su savo širdimi jis pa
darė būdamas vos 25 metų. Įve
dęs aparatą per veną į savo širdį 
plastiniu laidu, jis užlipo į kitą 
augštą į rentgeno kambarį pasi-

, .. žiūrėti veidrodyje kaip atrodo.tyallaceviUe Ten delegates na- vienintelis jo asistcntas buvo 
na, aut,ko darbnunką, kalbant, nuraė kuri kį yc Jig
nuuska,. Sonetų delegatuos na- vien,

Darbininkas užpylė 

šalto vandens ant

Sovietų galvy
WELINGTON, Naujoji Zelan

dija, spalio 19. — Sovietų Sąjun
gos žemės ūkio delegacija aplan
kė gyvulių tyrimo stotį netoli

amunicijos' fabrike
OSLO, Norvegija, spalio 19. 

— Raufoss amunicijos fabrike, 
65 mylios nuo Oslo, šiandien įvy
ko sprogimas. Keturi asmenys 
žuvo ir 20 kitų buvo sužeista.

Raufoss fabrike taipgi buvo 
gaminami ginklai šiaurės Atlan
to Gynybos organizacijos (Nato) 
karinėms jėgoms.

se; egoistinė valstybių politika 
pražudys Europą; laisvasis pa
saulis turi nuolat spausti Sovie
tų Sąjungą gerbti ir vykdyti tarp 
tautinius įsipareigojimus; Vaka
rai privalo energingesnės politi
kos; bolševizmui nugalėti Vaka
rams reikalingas dvasinis atgimi 
mas; laisvoji ir pavergtoji Euro
pa yra nedaloma; Europos tary
ba palaiko ir remia pavergtųjų 
laisvės kovą; pavergtųjų laisvės 
kova yra sykiu kova visos žmo
nijos laisvei.

Praktiškas bandymas
Pavergtųjų Jungtinių Tautų 

atstovai, tarp kitko, patiekė dis
kusijoms duomenų apie dabarti
nę padėtį Sovietų Sąjungos pa
vergtuose kraštuose.

Šios diskusijos buvo pirmas 
praktiškas bandymas sovietinio 
kolonizmo problemą pasvarstyti 
laisvųjų ir pavergtųjų draugėje. 
Turint galvoje ligšiolinį Vakarų 
Europos rezervuotumą, reikšmių 
gas yra pirm. de la Valles Pous
sin pareiškimas diskusijas bai
giant, kad „šiandien mes tik 
svarstome, o rytoj turime veik
ti“. Lig šiol Vakarams kaip tik ir 
stinga veiklumo.

Prezidentai susitiks
NUEVO LAREDO, Meksika, 

spalio 19. — Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir Meksikos preziden
tai gruodžio mėnesį susitiks Nu- 
evo Laredoje, kai bus atidarytas 
naujas tarptautinis tiltas virš 
Rio Grande upės.

Didžiule statula
ROMA, spalio 19. — Didžiulė 

statula Jose Martin, kuris kovo
jo dėl Argentinos, Čilės ir Peru 
nepriklausomybės, bus atideng
ta Romoje. Šią statulą padova
nojo italai, gyvenantieji Argen
tinoje.

• Vatikano dienraštis „Osser- 
vatore Romano“ įspėjo Italijos 
katalikus, kad būtų atsargūs su 
Nenni ir Saragato socialistų nu
matomu susijungimu. Nors ko
munistai ir Nenni socialistai pa
siskelbė panaikiną savo sąjungą, 
tačiau vis dar kalbama apie so
cialistų ir komunistų bendrą 
frontą.

rys darbininko paklausė, kur jis 
išmoikęs rusų kalbą. Darbininkas 
šaltai atsakė: „Aš dvejus metus 
sėdėjau Uralo kalėjime“.

Sovietų delegacijos nariai pa
raudo kaip vėžiai. Darbininkas 
Josef Chwieduk paaiškino, kad 
jis ir jo šeima buvo ištremta iš 
Lenkijos į Sovietų Rusiją, ten ir 
pirmoji jo žmona mirė.

Joseph Chwieduk paklausė ru
sų-: „Jūs atrodote šauniai apsi
rengę ir gerai nusiteikę, o kaip 
su kitais? Ar naujoje Rusijoje 
šiandien geriau negu Stalino lai
kais, kai šimtai tūkstančių žmo
nių buvo išžudyta?“

bandymą draugo daktaro pade
damas, bet tas nutraukė ekspe
rimentą pusiaukelėje, bijodamas, 
kad neįvyktų žmogžudystė.

Šiuos bandymus pakartojo dr. 
Coumard, norėdamas gauti krau 
jo iš širdies, kad galėtų daryti 
kaikuriuos širdies matavimus.

“ Savižudybė”
WASHINGTONAS, spalio 19. 

— Senatorius Martin (R., Pa.) 
vakar pareiškė: asmenys, gyve
ną iš pensijos, „padarytų ekono
minę savižudybę“, jei jie balsuo
tų šiais metais už demokratus.

Geresnė padėtis
DĖS MOINES, Iowa, spalio 

19. — JAV agrikultūros sekreto
riaus pagelbininkas Marvin L. 
McLain vakar pareiškė, kad ūki 
ninku padėtis esanti daug geres
nė negu kas iš mūsų mano.

• Teatrų sumažės. Frank H. 
Rickeston, National Theaters 
Corp. pirmininkas, pareiškė, kad 
JAV trečdalis „movie“ teatrų 
sumažės trijų metų laikotarpyje.

Kalendorius
Spalio 20 d.: šv. Jonas Kan- 

tietis; lietuviški: Gedainis ir 
Saulė.

Spalio 21 d.: šv. Uršulė su 
draugėmis; lietuviški: Tureitis 
ir Gilanda.

Saulė teka 7:08, liedžiasi 6:04. 
Oras Clhleagov

Oro biuras skelbia: Chicagoje

TRUMPAI IŠ VISUR
• Pilipinų Roxas mieste mėras 

P. Pomero, policijos lydimas, nu
vyko į Mindoro salos džiungles, 
kur 50 japonų kareivių yra už
silikusių nuo II Pasauk karo. 
Mėras nori įkalbėti buv. Japoni
jos karius, kad jie pasiduotų.

Šį kartę pasisekė
CLIFTON, N. J., spalio 19.

tartį bei graso taikai ir saugu
mui. Bet tikrovėje tai dar ne 
viskas. Pastaruoju metu Pales
tinoje įtempimas padidėjo ry
šium su planuotu Irako kariuo
menės pasiuntimu į Jordaną, no
rint padėti išsilaikyti Jordano 
vyriausybei. Jis betgi ir nesuma- į pateko į jo rankas 
žėjo po to, kai paaiškėjo, jog ji 
nebus siunčiama ,ir kai Sirija , 
pradėjo varyti savo sunkiuosius į 
ginklus Jordanui padėti. Izraelis

džius, bet nepasisekė nė vieno nu 
šauti.

Trečiadienio vakare jis užmu
šė vieną — su savo automobiliu. 
Važiuodamas vieškeliu, jis neti
kėtai smogė į briedį ir briedis

13 mylių kanalas

• Islandijos parlamento žemes 
niųjų rūmų pirmininku išrinktas 
komunistas Einar Olgeirsoon.

• Kolumbijos kavos plentaci- 
jas užpuolė amaras ir galbūt 
krašte bus mažesnis kavos der
lius.

• Komunistinė „Pravda” nu
siskundžia, kad Sovietų RusijosSEOUL, Korėja, spalio 19

ir vienu ir antru atveju yra pa- Pietų Korėja praves 13 mylių k»-| toiį^osZraj^ūosT trtksti 
rengties stovyje. nalą, jungiantį Seoul miestą iri žiernini„ rūbų

Saugumo Taryba, jei ir subar- Jnchon uostą. Darbas bus atlik
tų dabar Izraelį už baudžiamąją tas trejų metų laikotarpyje, 
ekspediciją į Jordaną, tai tuo pa-
čiu ji vistiek klausimo neišspren
džia. Kaip politiniai stebėtojai
čia aiškina, Jordano krizė tik
prasideda, o nei numanyti nega- Britų Hong Kong kolonijoje pra-
li, kaip ji plėtosis. ėjusią savaitę riaušių metu žuvo

_ n i.-- • * i 58 asmenys. Riaušes sukėlė ki-
Pradžią jie jžiun Egipto ir pabėeėliai

Saudi Arabijos manipuliacijose, nieClaj P40**®11“-
kai šiedu kaimynai įkalbėjo ne- • Prancūzija ir Vakarų Vo- 
patyrusį Jordano karalių Hus- kietija planuoja pasirašyti Saa- 
geiną atleisti britą Glubb, kuris ro sutartį spalio 27 d.

Riaušiy aukos
HONG KONG, spalio 19.

• Egipto archeologai atrado 
šventyklą netoli Luxor, prie vir
šutinio Nilo. Ši šventykla priklau 
sė Egipto karaliui Amenopiui UI, 
kuris Egiptą valdė prieš 35 šimt
mečius. Dvi karaliaus statulos 
rastos.

• Sovietai jau stato atomine 
energija varomą kovos laivą, o 
Stevensonas įtikinėja, kad JAV 
turi sustftbdyti savo atominius 
bandymus.

Egiptas remia
Alžirijos sukilėlius

PARYŽIUS, spalio 19. — Pu- ' 
siau oficiali Prancūzijos žinių j* 
agentūra praneša iš Oran, Aiži-1 
rijos, kad Alžirijos sukilėliai gau 
na ginklų iš Egipto.

Žinių agentūra skelbia: duo- j 
menys rodo, kad Egiptas remia1 
sukilėlius, kovojančius prieš pran 
cūzus Alžirijoje.

Trylika žuvo
ALŽIRAS, Alžirija, spalio 19. 

— Alžiriečiai pagrobė dvi vie-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Sovietų Rusija ir Japonija vakar baigė karo stovį ir pasi

rašė taikos sutartį Maskvoje. Tarp abiejų valstybių užmegzti dip
lomatiniai santykiai. Tarp abiejų, valstybių padarytos nuolaidos. 
Daugiausia taikos sutartį pasirašyti trukdė Japonijos salos, kurias 
Sovietų Sąjunga pagrobė II Pasaul. kadrui baigiantis. Japonijos 
premjero oficialus pranešėjas Takizo Matsumoto pareiškė, jog su
sitarimas pilnai nepatenkina Japonijos, bet abi šalys rado bendrą 
pagrindą abipusiam pasitenkinimui.

— Sovietų Rusija pažadėjo grąžinti Japonijai Habomai ir 1 
Shikotan salas pagal taikos sutartį, kurią vakar pasirašė Krem- 

i liuje Sovietą Sąjungos premjeras Bulganin ir Japonijos premjeras 
i Hatoyama. Šešiolika mėnesių vyko taikos derybos tarp Sovietų 
: Sąjungos ir Japonijos.
I — Sovietų Rusijos vyriausybė paskyrė tris vyrus, kurie stebės 
'JAV rinkimus lapkričio G d. JAV pareigūnai pakvietė sovietus 
stebėti Amerikos rinkimus. Sov. Rusija sutiko įsileisti Amerikos 
atstovus stebėti 1958 m. sovietinių „rinkimų“.

— Rytų Vokietijos sovietų zonoje kaikuriuose fabrikuose dar
bininkai tebereiškia streikais nepasitenkinimą sovietiniu režimu.

— Brcoklyn — Manhattan požeminiame kelyje vakar buvo 
sutrukdytas susisiekimus, kai vanduo užtvino požeminį kelią. Tūks
tančiai darbininkų pavėlavo į darbą.

— Britanija vakar parodė didelių simpatijų Jordanui, kai ara-nuoles. Viena rasta nužudyta. Už
vakar prancūzai susikirto su Al- bai pareikalavo ekonominių ir diplomatinių sankcijų prieš Izraelį. |lr jos apylinkėje šiandien — šil- 
žirijos sukilėliais. Trylika aiži- — JT Saugumo taryba vakar pradėjo rūpintis, kad būtų su- čiau, rytoj — dalinai apsiniaukę 
riečių žuvo. • taikintas Jordanas su Izraeliu. I ir švelni oro temperatūra.
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RYTOJ VISI Į “ČIGONŲ BARONO” VAIDINIMĄ,
trijų veiksnių komiškų operų, Sokolų salėje. 2339 South Kedžie Avenue, spalio men. 21 dienų, 3-čių valandų po pietų, punktualiai.

Vaidina: ALGIRDAS BRAUS, ONUKS STEPHENS, JUOZAS LAURUŠONIS, KRISTINA AUKŠTKALNIS, Dr. L. SVENČISKAS, IRENE KALEDINSKAS, PETRONĖLĖ MILLERIENĖ, 

JONAS DAMBROS ir kiti. Nuoširdžiai kviečia jus — dirigentas ir režisorius OŽYS STEPONAVIČIUS
— į. • ......

PASKOLOS NAMŲ REIKALUI
Vienas iš lengviausių ir pato-, taisymai tinkami, tai su mielu 

giausių būdų įsigyti pinigų dėl noru taupymo ir skolinimo va-
remontavimo arba pataisymo 
namų yra per “property im- 
provement loans”, kurią kiekvie 
na taupymo ir skolinimo bendro 
vė gali duoti pagal dabartines 
teises.

dai sutinka išleisti savo kapi
talą į šį milžinišką reabilitacijos 
darbą.

Geriausis pavyzdys galima pa 
siūlyti ką taupymo ir skolinimo 
sąjunga yra nuveikusi Town-of- 

Kodėl tai yra? PirmiausiaiLake ir Bridgeporto apylinkėse, 
nereikia ilgai laukti užgynmoĮ i

Pradedant nuo lapkričio 1953 j 
metay iki gegužės 1954 metais,! 
1509 namų savininkai buvo ąp- 
dovanoti “blue ribbop” paliudy
mais, kad jie modernizavo arba 
aptaisė savo namus. Nuo gegu
žės 1954 metų iki kovo šių me
tų kiti 1245 asmenys moderni
zavo savo namus. Virš 45 biz
nių modernizavo frontus ir ap
taisė savo įstaigas. .Daugiau 
kaip 200 apleistų krautuvių bu
vo pakeista į. moderniškas pa
talpas kurios atnešė nuomą.

Be to, virš 100 naujų namų 
jau pastatyti šiose kolonijose, 
ir visi yra nupirkti ir apgyveh-, 
dinti. • i ’ ■

Tai yra pradžia ir yra pažan
ga pakelti šias kolonijas į šva
rias ir sveikas vietas mūsų lie
tuviams gyventi. Bet kova ne
pabaigta, Ir mūsų taupymo ir. 
skolinimo sąjunga ir- toliau rū
pinsis šiuo klausimu, Todėl no
rėdami gauti' paskolą be augš- 

, . ... . , ,tų kainų malonėkite kreiptis
f . ,. ... ,, iį bet kokią lietuvišką taupymoto.; Trecia, nėra jokių išdidų pa;?r skoKnim„ bondrovę ir ne tlk. 
varymui pas ojo^. . 1^ mjc.jaj patarnaus, bet ir na-.

Šitas palengvinimas yra ty- • tars, ,k^ip. apsaugoti, nuo lynų 
Čia daroma, kad sujudintų na- ir nuo neteisingų-remontąvdmo' 
mų savininkus (ypač senes- kontraktorių.
miems natriams) remontavimui,' 
modernizavimui ir dažymui. Ka 
dangi šias paskolas galima gau
ti iki $2,500.00 ir iki t, metų 
termino išmokėjimui, turėtų iš
kelti didelį interesą namų savi
ninkams senose kolonijose.

Neseniai Kongresas padidino 
sumą iki $3,500.00. Bet mūsų 
bendrovės, kurios verčiasi vals
tybės teisėmis turės laukti nau
jų metų, kad mūsų legiilatūra 
šitą teisę užgirių.'

Josepii M. Mozeris
DistriČf. Savings and Loan 

. Asspciątion

Šie namai (bungalotvsj yra geras pavyzdys, ką galima padaryti gerai planuojant ir pertvarkant. Ištiktųjų 
tai jie yra iš senesnių namų Bridgeporto apylinkėje, bet visiškai ir skoningai pertvarkids, nliujai apkalus 
ii- lįruutą pagražinus, jie yra tiek moderniški, kad tokius namus jūs rasite ir naujose mūsų kolonijose. 
Čia jūs galite matyti, ką namams pagerinti paskola gali duoti ir jfisu senam namui. . .

Vienas iš šių pastatų yravišai naujas. Antras gi pertvarkytas ir pa
gerintas. Ai galite pasakyti, kuris iš jlj yra senas ir kuris naujas? 
Tik prieš metus laiko, namas dešinėje aiškiai skyrėsi ir nedaug kas 
būtų sakęs, kad tas namas bus kam nors, tinkiunas. Jį atremontavo 
ir pertvarkė pagalba paskolos į gražiai atrodantį namą, kaip kad ma
tyti šiame paveiksle. Jis butų tinkamas gyventi bet kurioje apylin
kėje.

MŪSŲ KOLONIJOSE
Chicagoje
Lietuviai futbolininkai laimėjo

Tayi pat sekmadienį lietuviai 
pelnė dar vieną pergalę, kuri 
jiems atiteko be žaidimo, gau
nant du taškus iš pirmenybių 
pasitraukusios Hampiond vie
nuolikės. Tuo tarpu kita II div. 
pietų grupėje pirmaujanti ko
manda Azteca nugnybo Wande- 
rers ir tuomi užsitikrino sau 
pirmavimą vienu tašku.

šį sekmadienį, spalio 21 d., į-

Spalio 14 d. Chicagos Lietu
vių futbolo Klubas Vainutasdu- 
rėjo draugiškas rungtynės su 

Iki šiol žmonės senesnėse ko- “National Soeeeri’ lygos I divi- 
lonijose sunkiau gaudavo pas- zijos komanda Rams, kurią į- 
kolas modernizavimui, nes nei veikė 4:1 (3:0). Lietuvių nau- 
vienas iš mūsų bendrovių va-, dai įvarčius pelnė Lib.us ir Li- 
duotojų nedrįso plačiau dirbti, nartas — po 2. Be jų, koman- 
kad pakeltų žmonių ūpą pasi- doje žaidė Perkūnas, Malinaus- 
likti mūsų gerose lietuviškose kas, Baltramonas, Leifertas, Po 
kolonijose ir nebėgti į miesto i vilaika, Sipavičius, Martinkus,
pakraščius, kur nėra nei mo-Gavėnia, Kaunąs, Stulga ir Blan į šiose rungtynėse, įvykstančiose 
kyklų, nei bažnyčių, nei geros <jic. i Block stadione, East Chicago,
transportaeijos. Bet jau tas yra ! 
praeity.

įose rungtynėse lietuviai, 
nors ir priešininkus gerokai 

Šiandieną galima gauti pas- spaudė, neparodė didelio susi
kaląs jei tiktai turi norą ir pa-! žaidimo. Puolimas, neturėda- 2 taškus; lygiųjų čia nepakaktų 

mas patyrusio vadovo, buvo ne-i Praėjusį ratą mūsiškiai savo

Nuoširdžiam sugebėjimui .... 
Išrinkite RICHARD STENGEL 
U. S. Senatorium!

(Sfc.) |

Juozaitienė. Liko gražaus pel-, rugpjūčio rnėn. klubas buvo su- 
no. Padėka priklauso tiems, ku- • rengęs gegužinę, kurios pelnas
rie dirbo tą dieną ir svečiams 
už atsilankymą ir paramą.

Gautas padėkos laiškas iš Vo
kietijos ligonių senelių prieglau
dos už dovaną $15, kurie narių 
buvo shdėti Onos Švirmickas 
gimtadienio proga. Draugija vėl

paskirtas lietuviškos vėliavos į- 
sigijimui.

Matome, kad Kęstučio Klubo 
steigėjams Lietuva ir lietuvišku
mas buvo pirmoj vietoj. Taigi 
ta pirma gegužine 1912 metais

paskyrė 15 dol. ligoniams sene- pradėti klubo parengimai —
liams Vokietijoje. Antanas Mar 
kauskas paskelbė narių aukoto
jų sąrašą. Stanislava Kehsyte 
atsiuntė padėką už dovaną, lai
mėtą gegužinėje.

Išrinkta komisija — V. Uta- 
ra, A. Burba ir J. Poniška, — 
kurie surengs rudeninį metinį 
vakarą lapkričio 18 d. Holly- 
wood salėje, 2417 W. 43 Str. 
Suvalkiečiai kviečia visus daly
vauti ir paremti draugiją, kuri 
visus remia, ir visur dalyvauja.:

. - ,G'tia švirmickas'
1

draugijos įsteigimo 18 metų su-
: kakties proga ir linkėjo geros 
I ateities. Taip pat pranešė liūd
ną žinią, į susirinkimą sųgrįžo- 

■ mę p e visi, nes trys nariai — 
Jonas Širvidas, Marytė Karalių-.
nienė ir Albertąs Grigaitis — 
mirė. Jiems buvo nupirkti gėlių 
vainikai, kaip draugija daro vi
sada.

I Sekretoriaus .pareigas ėjo V.} 
i Utara. Nauju nutarimų rašti
ninku išrinktas Fabijonas Bra
zaitis, 2904 So. Wallace. Str., 
Chicago. 16, III. Apie buvusią ge i 
gųžinę pranešimą, pateikę . Ona

gaįi būti netikėtumų.
Komanda " ‘ Ž La Ly P T 
Aztcca ........ 13 11 0 2 22
Lietuviai ....... 13 10 1 2 22
Wa,ndcrcrs .... 13 9 1 2 19
St. Joscph .... 13 7 0 6 14
Roscland ...........  13 4 17 9
Hammond .... 13 11113
VVanderers B . . 13 0 0 13 0

Paaiškinimai: Ž — žaistų rung 
tynių skaičius, La — laimėtų 
rungt. sk., Ly — lygiosios, P. 
— pralaimėta, T — taškai.

E. Š.
vyksta pačios svarbiausios rung,
tynės, nuo kurių priklausys II) Suvalkiečių draugijos veiklos
div. pietų grupės, laimėtojas. Rugsėjo 2G d. įvyko Chicagos

Lietuvių Suvalkiečių Draugijos 
susirinkimas. Pirm. Adelė Bur
ba, pradėjus susirinkimą, svei-Ind. .susitiks lietuviai su Azte

ca. Norint iškovoti meisterio 
vardą, lietuviams reikia laimėti

kino visus draugijos narius,

Išrinkite RICHARD STENGEL 
U. S. Senatorium!

! veiksmingas ir daugelio puikių aikštėje prieš Aztcca yra pelnę jisai už jug,
(Sk.)

KAI REIKALINGAS

ORKESTRAS
(didesnis ar mažesnis)

Koncertams, baliams, vestuvėmi 
ir ldt. paremeimams kreiptis į 
muz. BRONIŲ JONUŠĄ. Tel. PR« 
spect 6-6584.

koncertai, vaidinimai ir .lt. — 
pakartojami kasmet. Šių metų 
parengimas įvyksta ryt, sekma
dienį, 3 vai. p. p. Lietuvių audi
torijoje.

Programą atliks Alice Ste- 
phens ansamblio dainininkių 
sekstetas ir “Trys laimingieji 
televizijoje“. Visi kviečiami.

J. K.

Jei turite parduoti ar Išnuomo- 

Tradicinis Kęstučio Klubo ! d. pasiskelbkite smulkių skelbimų 
, . parengimas Į skyriuje. Skelbimą galite perduoti

Kęstučio Klubas įsteigtas telefonu: Virgin la 7-6640.
1911 m. spalio 11 d. 1912 m.

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VILNONIŲ MEDŽIAGŲ

Kalėdoms 
Kairios $2.50 už yard’ą ir augščiau. Iki 54’ ir 58” platumo.

VOTE 0 DEMOCRATIG ELECTION DAY, TUESDAY, NOVEMBER 6, 1956
E.'ect. .. Experienced Leadership For Ali The People

fxj ADLAI STEVKNSON,Jx] RICHARDSTENGĖR [7j RICHARD B. AUST IN I [7] JOHN GUTKNECHT 
for f for for for

progų neišnaudojo. 6:1 laimėjimą .tačiau šį sezoną

Ar mokate per daug už savo auto 
mobili j menesi? Ateikite j Drover.s. 
Perfinansuos žemomis banko kai
nomis. Pataupykite skirtumą Jū
sų paskolos yra apsaugotos ‘‘cred- 
it life insurance”.IMPORTUOTI VOKIŠKI RADIO 

APARATAI j
(AM KM AII-VYav. Iii l'i

BLAUPUNKT DISTRIBUTORS 
PETER P. RINKUS, Ine.

VVbob-ruile l,lntrlb. (I'rino prekyba,!
2601 W. 63rd St. WA 5 2350-1

Perfinansuojami
AUTOMOBILIO MOKĖJIMAI

U. S. Senator
Demokratų Lyga. llietuvius dalyvauti; 
G. Kumskio į Sa- 

.visų

I’rcsident
Lietuvių 

kviečia visus 
pagerbime Al.
nitary District Trustecs ir 
kitų demokratų kandidatų.

Mass Mitingas su programa 
Sėkmadienį, lapkr. 4 d. 2 vai 

popiet Dariaus-Girėno svetainėje, 
4416 S. Western Avė. Įžanga vel
tui — 200 dovanų — vaišės — 
muzik. programa -r- susipažindite 
su kandidatais ir jų kampahijios 
klausimais.

Rosclando Liet. Demokratų MASS 
MITINGAS sekmadienį, spalių 21 
d., 2 vai. p.p. Italų svetainėj, 10429 
South Miehigan .Avė., pagerbimui 
LESLIE V. BECK į Clerk Appel- 
late Court, AL. G. KUMSKIS, į Sa
nitary Distriet Trustee.

Kviečia 9-to IVardo Liet. Demok
ratų Klubas, J. Skeivys, Pirm.

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

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

Lengva BENDRAUTI SU DROVERS

1//n a/itm I 1/Clslllc
47th St. & Ashland Avė. YArds 7-7000

nuo 1883

Elcct E\|>crfriM*r<l, Capnblo anai 
Ti-MStvVoi-thy Offictals 

VOTE fxl DEMOCILATIC - KLECTION 
DAY, TIES., NOV. (1 til.'.e

Ko r Prėslai cnt 
of th" United States ‘ 

fxl ADI.AI E. NTEVENSO.VT 
For Virė Prusldent 
of the l'nited siutęs 

fx| ESTES kCFALVEIt
For l'nited States Senator 

fx| HIUHAKD STENGEI.
For (lovernor

fx| IIICHAKD lt. AUSTĖS 
For l.tcutenant ' Govci nor

fxl KOSCOE B(,\.IIA\
For Secretary of State

|xl DAVID E. .VIAIJ.ETT
Foi- Audltor of Publia' Are.

fx) VIK'HAEI. .1. HOVVI.I’IT 
For Stata’ Trrasura’r

fx| AltTIII lt I. HEIJ.YER 
For Attornay Oenrral

fxl .IAMES I*. O kEI.I'E
For Clark of the Su pirmo 
Court

Ixl .IAMES I’. AI,EXA\I»E|{
For Trustee of the Metrop.

Sunit. Dlst. of Oreater Chtcaga,
JAMES .1. ItYAY

[71 KENNETH E. CAMPBELL 
(Xl ŠIOM.Y D. DEUTSCH 

(To Kili Vaauncy) 
fx[ AI.EXAM>Elt kl VISKIS 

For Clerk of tlie Appel. Ct.
(First Appelata* Ct. Dtst.)

[x] LESI.IE V. BIX k 
For County Clerk 
(To Fili Vaaanev) 

fxl EDVVAIID .L BAHItiriT 
For Statc’s Attorno.v 

fxl .IOIIA GI TkNECHT 
For Iteeordiof (pf ,K>epdn 

1x1 .lOS'EPH E. KOI’A
For Clerk'of the Super. Cf.

[x| I'IIANCIS S. IX»KEAZ
For Clcrk^of the Cira iiil Ct.

Governor Statc’s Attorney

[X] ALEXANDER G. KUMSKIS 
į Sanitary District Trustee.

DĖMESIO VISIEMS!
Pasiklausykite raalio kalbos, sekiuaal., spalio 21 ai., !l vai. 

ryto iš stoties \VOPA (S. Barčus). Kalbės Al. G. Kumskis ir 
* Leslie V. Betk. Pinuaalicuį, sjadio 22 ai., 9 vai. ryto iš \VGES 

stoties kalbos Danną Kamiu, Moterų Skyriaus ■ekretorė ir 
Kaherine Nohelty.

DĖMESIO LIETUVIAMS!
Kviečiame dalyvauti Stcvenson, kandidato ) presidentus, 

parade, kuris (vyks šeStHdien), lapkričio 3 d. nuo 5 vai. vak. 
Iki !> vai. vak. Pamatysite graži, ltrtuvIAką “flotą" su HetuviS- 
kuls SokCJais, dainininkais Ir studentų <rupe. Matysite Holly- 
wajod ir ta>|evlz.i.)a>s žvaigždes. Visi būkite. Paradas prasldfis nuo 
Mudison ir .Vliehlgan Avė.

Kviečia Amerikos Lietuvių Komitetas dčl Stevensono )
prezidentus.

fx[ BIAEDKT (.AIIMISA
For Coroner

fxį Dr. Ilandil P. SI LLIYAN.
For Judge of the Clrc. Ct. 
(To Fili Vacancy)

fxl JACOB M. BBAI l»E
For Judge of tho Super. Ct. 

(To Fili Vacancy)
fx! .losi.I’H A. POPE
[71 HEMU VV. IHEItlNl.l lt

Kor Asaoi’ia(e Judge of the 
f -Murifeipal Ct 'ėf Chicago

1 uolas Moicris, pirmininkas
171 VV ILLIAVI V. DALY
[71 DANTEI. .LVD-VAVIAIIA. .»r.

, [71 JOSEPH H. Mac(.AItltY 
F71 VV ALTEIt .1. KOVVVLSkl

I [7| .KVSEPH F. (JEAKY 
[71 JOSEPH A. POVYEIt 
[71 WILI.IA.VI VI. BAKTH 
171 I.VIMETI’ HAItKINGTON

j [7 CECIL COKBETT SMITH 
7 KAT'HEItlNE NOHELTY

1 7 HENKY C. l’EIKil SO\
I IV DAVID ( EI UOVITS
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Besiartinant prezidentiniams ir kongresiniams rinkimams, 
pastebime daugiau susinervinimo politiniuose sluogsniuose. Ypač 
daug to susinervinimo yra demokratuose. Mat opozicinei par
tijai kiekvienu atveju yra sunkiau išlaikyti lygsvarą darant pa-

^^,P'rd±n*' '*?“* kri’ ANTROJI DIENA, AEATAD., 
iiKuojama valdžioje esantieji. Perdidelis valdžios puolimas, per- 
aštrus jos kritikavimas dažniausiai neigiamai paveikia j bal
suotojus.

Daug kam jau dabar atrodo, kad demokratų kandidatai į 
prezidentus ir viceprezidentus (Stevensonas ir Kefauveris) pa
darė klaidą puldami prez. Eisenhowerio užsienio politiką, rei
kalaudami sustabdyti vandenilio bombų bandymus ir panaikin
ti įstatymą, duodantį vyriausybei teisę šaukti kariuomenėn jau
nus vyrus. Daug kas mano, kad dabar ne laikas silpninti krašto 
saugumą, nes komunistinis pasaulis to kaip tik ir laukia. De
mokratų kandidatų perdrąsūs pasisakymai tuo klausimu, kaip 
jaučiama, sustiprino p. EisetihoWerio galimybes ir vėl laimėti.
Dėl to demokratų partijoje reiškiasi didesnis susirūpinimas ir 
net susinervinimas.

Prieš pat rinkimus padidėja taip vadinami “šiaudiniai” 
balsavimai, kuriais norima įspėti, kurie kandidatai yra stipresni, 
ir tuo būdu išpranašauti, kokios partijos kandidatai išeis lai
mėtojais rinkimų dieną. Be to daro spėliojimus spaudos komen
tatoriai, vadinamieji politinių dalykų žinovai ir daug kitų “ži
novų”.

Ligšioliniai “šiaudiniai” balsavimai, pravedami beveik vi
sose atsk'|rose valstybėse, daugumoje eina prez. Eisenhowerio 
naudai. Jei juos laikyti kiek tikslesniais, prez. Eisenhovveris 
turėtų laimėti ne ką mažesniu daugumu, kaip jis laimėjo 1952 
metais. Jisai turėtų gauti ir rinkiminių (electoral), ir visif bal
sų daugumą. Jei tie balsavimai bus apytikriai, jei radikaliai ne
pasikeis krašto padėtis, beveik neabejojama, kad Eisenhoweįris 
pasiliks prezidentu dar ketveriems metams. Net Vidurvakarių 
žemės ūkio valstybės nesudarančios rimtesnio pavojaus Prezi
dentui. Mat jos 1952 m. 'buvo taip stipriai respublikoniškos, 
kad, nepaisant kiek balsų pereis demokratų pusėn. p. Eisen
hovveris ir ten nusinešiąs balsų daugumą. Spėjama, kad tik 
tuomet padėtis tuo atžvilgiu galėtų pasikeisti, jei paties prez.
Eisenhowerio sveikata nepataisomai sušlubuotų.

Partijos laimėjimas dar nėra pilnas prezidento ir vicepre
zidento išrinkimu. Jei Kongresas išrenkamas prezidentui ir jo 
vyriausybei priešingos partijos, prezidento veikimas pusėtinai 
suvaržomas. Todėl ir daroma viskas, kad ir Kongresą laimėtų.

Kaip dabar dalykai atįrodo, respublikonams gali nepavykti 
viską laimėti. Yra daug duomenų manyti, kkd Kongresą — Se
natą ir Atstovų Rūmus — pasilaikys savo kontrolėje demo
kratai. Dabar visur taip ir kalbama, kad, girdi, krašto admi
nistracija pasiliks respublikonų rankose, bet Kongresą kont
roliuos demokratai. Tuo būdu prez. Eisenhoweriui ir vėl būtų 
daug sunkumų pravesti Kongrese savo planus, įstatymus ir gau
ti patvirtinimą vienam ar kitam savo užsimojimui.

Bet ne visada “šiaudiniais” balsavimais ir įvairių politikos 
dalykų žinovų spėliojimais galima remtis. Ne visada, net ir 
prieš pačius rinkimus, yra įspėjamos balsuotojų nuotaikos, nes 
dažnai jos pasikeičia. Nors mes nemanome, kad jos žymiai kei
sis prez. Eisenhowerio perrinkimo atžvilgiu. Pasikeitimas gali 
labiau paliesti kongresinius ir vietinius rnkimus.

DIDINGASIS LIETUVIŲ KATALIKŲ 
KONGRESAS

(Tęsinys)

K. MOCKUM, Boston, Mas*.

SPALIO 13
9 vai. ryto So. Bostono liet. 

parapijos bažnyčioje prisirin
kus daug žmonių, pamaldas lai
kė prel. P. Strakauskas, Brock- 
tono lietuvių parapijos klebo
nas. Pamokslą pasakė prel. K. 
Vasys, Worcesterio Aušros Var 
tų parapijos klebonas. Prel. K. 
Vasys iškėlė Dievo ir artimo 
meilės svarbą. Pabrėžė reikalą 
prisidėti darbu ir auka prie vi
suomeninio katalikiško ir lietu
viško darbo. Nurodė spaudos 
reikšmę. Kvietė melstis už Lie
tuvą. Pabaigoj išaiškino Fede
racijos vaidmenį.

Bostono miesto pusryčiai 
atstovams

Iš žymiųjų politikos žmonių 
į kongresą buvo kviesti guberna 
torius Herter. šen. John F. Ken- 
nedy, kongresm. John W. Mc- 
Cormak ir Mayor Hynes. Da
bar rinkimų metas, todil iš gu
bernatoriaus gauta sveikinimo 
telegrama, o kiti politikai taip 
pat buvo toli nuo Bostono ir ne 
atvyko. Tačiau Bostono mies
tas parodė kongresui ypatingą 
dėmesį. Dar prieš kongresą ko
miteto pirm. kun. J. Žuromskis 
it adv. J. Grigalius sykiu su 
Antanėliene ir Grigiene aplankė 
miesto burmistrą, nusifotogra
favo ir gavo oficialų miesto pa
sveikinimą kongresui. Taip pat 
Mayor Hynes pakvietė kongre
so delegatus pusryčių tame pa
čiame Sheraton Plaza viešbuty
je. Pusryčiuose dalyvavo apie 
80 delegatų. Jie įvyko šešta
dienį 10 vai. ryto. Kadangi sa
vaitgalyje Mayor Hynes buvo 
išvykęs, jo pareigas ėjo miesto 
tarybos pirmininkas Edw. C. 
McCormack. Jis ir vadovavo 
pusryčių programai. Pasveiki
nęs prie garbės stalo susodin

tus kongreso vadus, gubernato
riaus atstovą majorą J. Ed- 
ward Therriault, miesto oficia
lų sveikintoją Jack Brown, p. 
McCormack pakvietė pasakyti 
žodį vysk. V. Brizgį. Mūsų Vys 
kupui padėkojus už parodytą 
dėmesį, toliau dar kalbėjo gu-

! paaiškinimų į lietuviškai sako-1 
i mą kalbą, dr. Vygantas vaiz-1 
džiai parodė jaunimo organiza- j Amerikos šūkį “In God we 
cijų bendradarbiavimo reikalą trust” — Pasitikime Dievu 84- 
ir naudą. i tasis kongresas pravedė įstaty-

Po to vis idalyviai buvo su-imu, kurį pasirašė prezidentas 
skirstyti į dešimt atskirų gru-t Eisenhovveris. 
pių prie didelių apvalių stalų. į Sis šūkis pirmą kartą pasiro-

<(IN GOD WE TRUST”

Nepažįstami kariai
Vysk. V. BRIZGYS

Ryt diena — misijų sekmadie
nis. Jis skirtas atsiminti tuos 
vyrus ir moteris — kunigus ir 
vienuoles, kurie sau laimės jieš- 
koti ir gyvenimą įprasminti iš
vyko ten, apie ką žmonių ma
sės bijo ir pagalvoti — į kultū
roj atsilikusius stabmeldžių kraš 
tus.

Tie vyrai ir moterys yra iš 
mūsų tarpo. Jie, kaip Povilas, 
išėjo gelbėti nelaimingus žmo
nes, niurna šaukiančius: “Atei
kite ir gelbėkite mus!” Iš sa
vęs padarę tobulą auką, pakri
kę po tamiausius pasaulio kraš
tus, jie skelbia Dievo žodį, neš
dami sieloms šviesą, žmonėms 
tarpusavę meilę, teisybę ir lais
vę. Tuose kraštuose jie yra di
džiausi ir žemiškos kultūros ne
šėjai.

Nėra abejonės, kad jie yra 
kilniausi ir daugiausia nusipel
nę iš visų žmonių. Tiesa, piktos 
valios žmonės jėga ir neretai 
ginklu sunaikina ir juos pačius, 
ir jų darbus. Ant jų pramintų 
takų į šviesą dažnai pasėjamos 
klaidos, kurios užželia kaip už
miršimo džiunglės. Tačiau vis- 
tiek žmonijos šviesai, ramybei 
ir kitų sielų išganymui jie ati
duoda didžiausią auką.

Tų idealistų yra daug, tačiau 
toli gražu jų nepakanka šių die-

(vykdymas svarba! Ne pažadai! 
Išrinkite vyrą, kuris darbuosis 
dėl jūsų!
Balsuokit už RICHARD 8TEN- 
GEL | U. S. Senatorius!

<Sfc.)
acte

nų žmonijos šauksmui. Nesun
kiai suprasime daugelio blogy
bių priežastis mūsų laiko dva
sioje ir gyvenime, kai atsimin
sime, kad didesnė dalis žmoni
jos dar yra nekrikščioniška, 
kad tik 18 procentų visos žmo
nijos priklauso Katalikų Bažny
čiai, kad tos Bažnyčios beveik 
trečdalis yra komunistų perse
kiojamuose kraštuose, kad lais
vajame pasaulyje nemažas skai
čius formalių katalikų yra prak 
tiški materialistai. Tad kelis 
kartus turėtų būti daugiau mi-i 
sijonierių, kad nors visi geros 
valios žmonės išgirstų Evange
liją.

Iš tų didvyrių apaštalų — mi- 
sijonierių tik maža dalis turi 
asmeninių draugų, kurie juos at 
mena ir jiems padeda. Daugelį 
jų atmindavo tėvai, kol jie buvo 
gyvi, bet, jiems mirus, jie liko 
visiškai vieni. Net jų vienuoly
nų centruose jų vardus galinu 
surasti tik niekeno nevartomo
se knygose, o mintinai jų vardų, 
jų darbo aplinkybių, jų reikalų 
nežino net tos pačios vienuoli
jos kiti nariai.

Tačiau Bažnyčios vadovybė 
savo geriausių vaikų nėra pa
miršusi. Sis sekmadienis yra 
pavadintas misijų sekmadieniu, 
kad viso pasaulio katalikams 
primintų misijas ir misijonie 
rius, kad paragintų visus į mal
dą už tuos gyvus ir mirusius 
Kristaus karalystės geriausius 
sius karius, kad paragintų pa
dėti jiems darbu ir auka.

Todėl ši diena kiekvienam ka
talikui turitų būti nuoširdžios

maldos diena, prašant Dievo pa
laimos ir paguodos misijonie- 
riams; prašant naujų pašauki
mų tam dideliam ir visai žmoni
jai svarbiam darbui.

Tam, reikalui, šiandienskirlaz 
ma ir medžiaginė auka turėtų 
viršyti visokią betkuriam ki
tam reikalui skiriamą auką. Bet 
kuris kitas katalikiškas reikalas 
ir darbas yra tik smulkmena 
prieš misijų darbą. Medžiaginė 
auka šiandien misijų darbą pa
lengvina daugiau, negu kitais 
laikais, nes jį įgalina misijonie- 
rius panaudoti mūsų laiko tech
nikos priemones: susisiekimą, 
radiją, spaudą ir kt.

Nuoširdžiu jausmu, karšta 
malda ir auka šiandien prisimin 
kime ir dvasiniai atlankykime 
tuos nepažįstamus geriausius 
Kristaus Karalystės karius — 
vyrus ir moteris, besidarbuojan
čius misijų kraštuose.

jELĖ MAZALAITĖ

Grupėms buvo skirti vadovai ir 
duotos temos, susijusios su ank 
sčiau kalbėjusių mintimis. Dis
kusijos ėjo gyvai ir buvo tikrai 
naudingos. Visiems pasirodė ke 
liamos mintys aktualios ir kata
likų jaunimo organizacijų bend-

bernatoriaus atstovas ir Fede- dradarbiavimas su šiuo kongre- 
racijos centro pirm. dr. Ad. Da- su yra padaręs didelį žingsnį 
mušis. į priekį. •

Delegatai buvo pavaišinti Moterų posėdis

skaniais užkandžiais. Buvo pia- Posėdis vyko tuo pačiu laiku 
no muzika ir maloni amerikietė, kitame viešbučio susirinkimų
solistė gražiai padainavo kele
tą dainų. Delegatai tikrai ma
loniai atsimins šį gražų Bosto
no miesto valdžios mostą.

Jaunimo posėdis,

kaip ir turėjo būti, buvo pats 
gausiausias ir gyviausias iš vi-

o

Kazimieras Krušinskas, Amerikos 
Lietuvių R. K, Federacijos garbės 
narys ir pirmojo Amerikos Lietuvių 
Katalikų kongreso, įvykusio 1906 
m., dalyvis, kuris aktyviai dalyva
vo ir šiame .jubilėjiniame kongrese 
(S-. m. spalio 12 d. Botsone).

kambaryje. Buvo gausus ir gy
vas. tik moterys skundėsi, kad 
joms buvo nepakankamai laiko 
viską išsiaiškinti. Posėdį trum-

dė ant pinigų prieš šimtą me 
tų, civiliniam karui prasidėjus. 
Jo autorius buvo dr. M. Wat- 
kinson iš Ridleyville, Penna. 
1954 m. buvo atspausdintas ant 
pašto ženklų.

Tai pavyzdys, kurį Amerika 
duoda šių dienų pasauliui, pasi
nėrusiam materializme. Norima 
priminti, kad negąlima atskirti 
tikėjimo nuo žmogaus egzisten
cijos. Neužtenka vien išminties, 
diplomatjjos, armijos, bankų, 
fabrikų ir mokslo, reikia ir ti
kėjimo.

Dievo vardas ant valdiškų A- 
merikos raštų yra religijos ir

i pu žodžiu pradėjo R. Petronie- krikščionijos liudijimas. Mintis 
nė. Maldą kalbėjo kun. St. Yla.; apie Dievą — sakė prezidentas 
Prezidiumą sudarė pirm. V. Kul
bokienė ir Mack su Kaneb iš

Sekretoriavo Č

Eisenhoweris — palaikė “Pil- 
grim Fathers” ant “Mayflower”. 
Dievo prisiminimas davė ištver-Worcesterio.

Aleksonienė. Sveikino vysk. V. j mės Jurgiui Washingtonui esant 
Brizgys, Lietuvaičių Seserų In-4 Valley Forge. Mintis apie Dievą 
stituto vardu — sės. Elzbieta, sužvilgo karo lauke prie Gettys 
Moterų Tarybos Bostono sky- burgo, kada Abraham Lincoln 
riaus vardu — S. Galdikienė; tvirtino, jog mūšis gali būti lai- 
M. Galdikienė sveikino raštu mėtas tik pasivedus Visagaliui. 
Liet. Kat. Moterų C. V. vardu. Štai sintezėje Amerika: tikė-

K. Keblinskienė, gyvenanti jimas, drąsa ir laisvė.

tybių konstitucijos Išpažįsta pri
klausomumą nuo Dipvo.

Dievo vardas kaikurių valsty
bių šūkiuose. Arizonos: "Ditat 
Deum” — Dievas mus praturti
na; Colorado: "Nil sine Numi
nė” — Nieko be Dievo; Flori
dos: “In God we trust” — pa
sitikime Dieyu; South Dakotos: 
“Under God the people rule” — 
žmonių valdžia po Dievu.

Legaliniai Amerikos dokumen 
tai datuojami: In the year of 
Our Lord. Teismuose liudijimai 
pradedami: So help me God. 

j Kiekvienas valdininkas, prade
dant prezidentu, prisiekia, rem
damasis Dievo žodžiu. Amerikos 
himne taip pat Dievo vardas 
minimas. Kongresas kiekvieną 
posėdį pradeda malda. Kariuo
menė turi savo koplyčias ir ka
pelionus.

Amerika yra didelė, pažangi, 
galinga ir tikinti tauta.

T. B. Mikalauskas

sų trijų sekcijų posėdžių, buvu
sių šeštadienio rytą. Sumaniai 
kun. A. Kontautui organizuo
jant. prisirinko apypilnė apsti 
didžioji viešbučio posėdžių salė. 
kurioje vėliau vyko bendras po 
sėdis ir banketas. Suėjo vyčiai,
ateitininkai, sodalietės ir kitųi skyriuje
jaunimo organizacijų atstovąi 
Kun. A. Kontautui pradėjus po
sėdį malda ir trumpu žodžiu, 
buvo pakviestas kalbėti Felera- 
cijos jaunimo direktorius kun. 
J. Borevičius, SJ, išaiškinęs 
jaunimo sekretoriato uždavi
nius ir jo reikalą, kalbėtojas dar 
palietė jaunimo dienų organiza
vimo, parodų rengimo ir kitus 
klausimus. Worcesterio vyčių ii 
sodaliečių veikėja Marija Klim- 
kaitytė išaiškino parapijose vei 
kiančių organizacijų pobūdį, kal
bėdama tema “Jaunimo proble
ma lietuvių parapijoje”. Tre
čiuoju kalbėtoju buvo jaunas 
daktaras Vyt. Vygantas, atvy
kęs iš New Yorko ir kalbėjęs 
tema “Jaunimo organizavimas 
ir bendradarbiavimas”. Suma
niai jungdamas kiek angliškų

PJŪTIES METAS
ROMANAS

96 tęsinys
Per Mykolo veidą ritosi prakaitas, kai padėjo 

telefono ragelį. Jis dar kartą išsišaukė paštą ir pa
prašė Kauną, savo butą. Kai atsiliepė Olga, jos bal
sas buvo labai gyvas ir triukšmingas, lyg ji turėjo 
ką nors perrėkti, ir jam pasirodė, kad buvo balsų 
daugiau — jis paklausė abejinga'::

— Ar tu ne viena?
— O, tai tu? — sako ji ir juokiasi, — kodėl tu 

klausi? Kas, jei ne viena? — Jis tyli, ir ji šaukia:
— Bet aš viena! Ko tu negrįžti? Ar atvažiuosi šį 
vakarą? Ar vėl tau nepavyko? — Ji juokiasi, — 
Juk mes tada gerai suūšim!

— Olga, mano motina sunkiai susirgo, — sako 
jis pavargęs, — ar tu gali atrasti gydytoją. Palauk,
— sako jis staigiai, — nereikia, — aš žinau — aš 
pats.

— Klausyk, klausyk, — šaukia ji, — palauk! 
Kokį tu manai, kur jis?

—- Nesirūpink, — aš pats —--------
— Palauk, — šaukia ji dar garsiau ir baimin

gai, — pasakyk, gal tu nerasi jo.

Brockton, Mass., skaitė uoliai 
parengtą paskaitą tema “Lietu
vės moters vieta Katalikų Ak
cijoje”. Nurodžiusi kelius ir 
priemones, kaip sėkmingiau da
lyvauti visuomenianime darbe 
ir kaip rūpintis šeimos reika
lais, paskaitininke kvietė orga
nizuoti moterų sekcijas ir mo
terų sekretoriatą. Koreferentės 
gyvai papildė paskaitininkės 
mintis. Koreferavo V. Kulbo- 
kienė ir G. Kaneb iš Worces- 
terio, čia gimusi ir augusi lietu
vė, puikiai kalbanti lietuviškai 
ir nusimananti lietuviškuose 
reikaluose bei dalyvaujanti veik
loje. Dar kalbėjo Daukantienė, 
Mack, Watkins, Kaminskienė ir 
Leimonienė. EI. Vasyliūnienė 
patiekė plačiai surašytus rezo
liucijų projektus.

Moterų posėdis ras platesnį 
atgarsį šio dienraščio moterų

Vyrų posėdis

Posėdis vyko tuo pačiu laiku 
ir buvo pradėtas dr. J. Leimo- 
no trumpu žodžiu ir prel. Pr. 
Juro malda. Prezidiumą suda
rė Pr. Vainauskas, dr. J. Kuo
dis ir dr. V. Šmulkštys. Prof 
Ant. Vasaitis skaitė raštu ge
rai parengtą paskaitą, kurioje 
išdėstė kelius, kuriais eidami lie 
tuviai katalikai vyrai pasiektų 
didesnių laimėjimų ir geresnio 
organizuotumo. Paskaitos tema 
buvo “Aktyvus lietuvis katali
kas vyras dabarties aplinkybė
se”. Reikia laukti, kad paskai
ta bus paskelbta spaudoje, kad 
ja galėtų pasinaudoti visų sky
rių vyrai. Tvirtai nusistatyta 
prie Federacijos centro organi
zuoti vyrų sekretoriatą. Buvo 
gyvos diskusijos.

Dar vieną dalyką yra pasakęs 
Eisenhovveris: — Tai ne tiesa, 
kad Amerika esanti materiali 
tauta. Mes esame tauta, kuri pa 
sitiki Dievu.

Amerikos nepriklausomybės 
paskelbimo,, akte yra įrašyta, 
kad teisės ir laisvės davėjas 
yra Sutvėrėjas. Visos J. A. Vals

D 15 M E S I O t

Noriu susipažinti su panele ari 
našle virš 40 met. amžiaus, vedy
bų (tikslu. Esu viengungis, virš 40 
m. amž., augšto ūgio ir gan gerai 
atrodantis. Daugiau informacijų su 
teiksiu atskirai, asmeniškai. Pas
laptis užlaikysiu ir laiškus grąžin
siu. Prašau rašyti šiuo adresu: 
S. WIllow, 7034 S. Talman avė., 
Chicago 29, III.

Siuntiniai i Lietuvą
Lietuvių bendrovė OVERSEAS 

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

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 (siunčiama per Globė Tra- 
vel Service).

Prašykite katalogų bei informa
cijų:

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

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

We Specialize in Oil and Gas 
Conversions 

HTLLLAMS HEATING 
and FUEL OIL 

3789 So. Archer Avė.
LA 3-9588

— Also Fiimaoe Installation —

MANKOWSKI RNARMACY
M. J. Mankovvski, R. Ph. 

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

riuos siunčiate į užsienį.

Rlllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllll 
Visi Pittsburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA
Pittsburgh’o Lietuvių

Katalikų Radijo Programų
— vadovaujama —

Lietuvos Vyčių Pittsburghe 
JI TRANSLIUOJAMA 

Kiekviena sekmadien* nno 
1:80 iki 3:00 vai. p. p.

U STIPRIOS IR GALINGOS

WLOA
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Visais reikalais krelpkltOs Šiuo adre
su: LITHUANIAN CATHOLTC HOUR 
Radlo Statlon WLOA. Braddock. Pa.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiuiiiimimimimimi

LIETUVIŲ KĘSTUČIO PAŠALPOS KLUBAS
1956 metų spalių (Oct.) 21 dieną Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted Str., duoda GRAŽŲ KONCERTĄ, kurį išpildo 
ALICE STEPHENS dainininkės: sekstetas, duetai ir solo. Akom
panuoja G. Aleksiūnaitė.

su 8470 ^rupe stato komediją "Trys Laimingieji Tele
vizijoje”. Po programos šokiai, grojant Bruno Jonušo orkestrui.

\eiks bufetas ir staliukai. Durys atdaros nuo 3 vai. po pietų.
Kviečiame visus lietuvius atsilankyti.

KLUBO KOMISIJA
J

— O, jis atvažiuos — jis kadaise buvo mano 
brolio draugas, jis atvažiuos. — Jis vargsta nuo to 
kalbėjimo ir nori nusikratyti, jis kenčia fizinį skau
smą, tarytum jį liečia tas sodrus ir nerūpestingas 
balsas iš jo buto. Ar tai jo moteris? — galvoja ir 
vėl sudiegia galvą, jis buvo užmiršęs tai. — Ne
sirūpink.

— Palauk!'— o jeigu negausi jo? Kas jis?
Gal ji yra geresnė, negu manau, — galvoja My

kolas ir nuolaidžiai sako:
— Kiek palaukus tu paskambink, ir jeigu ne

būtų jo namie nei ligoninėj, rask ką nors, prašau, 
rask, ir tegu tuojau atvažiuoja. Zigmas Aidutis jis 
vadinasi. Dabar aš pats jam paskambinsiu. Dėkui 
tau, Olečka.

pasakė Agota, — ji buvo labai susirūpinusi ligone, 
senos bičiulės jos buvo, pažįstamos nuo jaunystės, 
ir jeigu viena gulėjo čia ištikta, kita juto visą ne
laimę savyje. Ir sunkiausia, kad nepajėgė padėti, 
nė palengvinti. Agota kalbėjo dabar be pagiežos, 
prie šitos lovos ji buvo užmiršusi priežastis — ir te
regėjo įvykį: brangus žmogus sirgo.

— Mama, — Mykolas prisėdo ant lovos ir pa
glostė motinos antakius, jie buvo susibėgę, lyg di
deliame varge. — Mama!

Ji prasimerkė vėl, ir jam pagailo, kad jo balsas 
iššaukia tą žiūrėjimą, jeigu jai lengviau užsimer
kus, bet jis pajuto, kad ji pati troško jį matyti, ir 
norėjo dėkoti jai už tai. Jis žiūrėjo į jos lūpas ir 
norėjo išimti iš jų žodį sau, gerą, kaip seniai, be jo-

Jis surado Zigmą — jis vos neištarė — ačiū kio kartumo, be jokio kito reikalo, tiktai, kad jie
Dievui! — Daktaro balsas pasidarė medinis, išgir
dęs kas jį šaukia, — paskui pasakė:

— Būsiu. Klebonijoje? Tai jos dar nenugriovei? 
Kiek praėjo metų, kaip jis čia kovoja? Per 

nuotolius ir žmones jis veržiasi, per savo paties dar
bus — sako sau — ir kur?—Jis matė, kaip Agota 
nešiojo buteliukus ir bonką su karštu vandeniu — 
jis regėjo, kaip motina krūpčiojo ir girdėjo ver
kiantį jos dejavimą. Jis negalėjo atsikelti nuo kė
dės. Ir tiktai dabar pasigalvojo, kad jis apsivalks- 
tęa, ir nusimetė apsiaustą ir skrybėlę. Jeigu jis bū
tų nusiėmęs ją bažnyčioje — ar tūtų reikėję moti
ną nešti? Jeigu būtų leidęs pasilikti jai klūpoti?

—- Aš eisiu pas aptiekorių, jis nusimano, —*

kalbasi, mama ir sūnus. Vieni du — dabar jie vie
ni du.

— Kunigo, — pasakė ji sunkiai ir aiktelėjo, ir 
taip pat vos nesuriko jis — nuo ios skaudėjimo ir 
jos prašymo.

Jis tylėjo — paskui ištarė:
— Iškviečiau daktarą — iš Kauno, atsimeni 

Zigmulį, jis labai draugavo su Kaziu, ir pas mus yra 
buvęs. Jis geras gydytojas.

— Kunigo, — pasakė ji aiškiau, — atvešk man 
kunigą. — Ji skubėjo susakyti iki naujo vėrimo.— 
Tu vienas gali atvežti, tu gali!

IBaa daigiai). J
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$20,000,000 universitetui
Praeitų metų birželio mėnesį 

paskelbus vajų Chicagos uni
versiteto statyboms ir apylin
kės atstatymui gauta aukų

CLASSIFIED AND HELP WAN1ED ADS REAL ESTATE HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED VYRAI

REAL ESTATE
Pirkite dabar prieš žiemą 

|tdkr austyti REAL ESTATE

_ BERVVYN. 6 KAMB. NAUJAS Mūr. — 4 bt. su didele taverna
$20,300,000. Universitetas tęsia BUNGALDW — nori keisti j 2-jų Ir Įrengimais. Gerai einantis biznis.

butų namą arti 26th St. Chicagoį.l DldeI8a pajamos.
SVOBODA 6013 W. C«rmak Rd. . M®r- — 2 po 6 . Vcn?' ,no’ dėmios vonios ir virtuves, labai gra

žūs kamhurlai.
Mūr. — 4 būt

vajų toliau, siekdamas surink
ti $32,779,000.

199 metai kalėjimo 
už plėšimą

Apelacinis teismas patvirti 
no bausmę Juozapui Jakalskt 
— 199 metai kalėjimo — už 
apiplėšimą South Chicago Sa- 
vings banko; apiplėšimo metu 
buvo nužudyti du sargybiniai.

Pajamų namas Town of Lako ko
lonijoj. 3 butai ir biznio ištaiga. 4 
mašinų garažas. Tik $12,500. J. šau
lys.

Baigiamas statyti 2 butų namas 
Marąuette Parke. Visi Įrengimai mo-

- . ------ - -----  . po 4 ir 2 po 6 ' derniSkl. Radiant Šildymas gazu
Marąuette Parke, 2521 W. 69 knib. Centr. ftild., garažas, f 0 pčdų kiekvienam butui atskrai. Atvykite 

Street pirkite sekmadienį naują sklypas. Geros nuomos. ' apžiūrėti ir Įvertinti, jeigu norite
3 augštų moderniška narna su- Medinis — 3 bt. po 4 kmb., pe- ' Įsigyti puikų, namą Marąuette Par- 

Jfl ėials ftild. Tik $15,200

Blshop 2-2162.

Pirkdami sutaupysite 
ir parduodami uždirb
site pei* ftią įstaigą.
AL. BUDRECKAS 

REALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Californijos g-vės)
LAfayette 3-3384

HELP WANTED — VYRAI

mažinta, kaina. DA 6-1476.
CICERO — atdaras apžiūrėji

mui sekmadienį 1—5 v. v. Gražus 
2 butų: 5—5 kamb. 4847 23 St.

Balsuokite už progresą! 
Išrinkite RICHARD STENGEL 
U. S. Senatorium!

_ (Sk.)

PAJTEŠKOJIMAS ~

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI SEK
MADIENĮ 1—5 v 
po 4 kmb. kiekvienas. Gazo šild. 
Garažas. 2330 So. Ridgeway Avė. 
$4,000 įmokėti.-------------- i-------------------- - -- y---

$2,500 įmokėti, 2 būt. 6—6 kmb. 
mūr., 22 ir Keeler gatv. Karšt, 
vand. alyva šild. 2 automob. ga- 
raž. Likusius — kaip nuomą.

LAivndale 1-7038

$2,000 įmokėti, 2 būt. mūr. 4
_. „ „ , , . . _ , —4 kmb. Netoli 24 ir Hamlin 50
Jieškonia Ksenija Boleckiene-Pet- pėdų sklypas. 4 autom, ganai. Pil- 

kunaite, našlė, tun 2 suaugusius na $j2,900
sūnus. Turiu žinių iš Edmundo Bo- 
leekio. Jos pačios, giminių arba ži
nančius prašau atsiliepti šiuo adre
su: V. Podbercekiene, 36 Nortli
Road, Grcat Neck, N. Y.

REAL ESTATE

G AG E PARKE
Mūrinis su rūsiu ir Šildymu. 2 po 

G kamb. Mūrinis garažas.
Mūrinis — 2 po 4 kamb. ir 2 po 

5 kamb. Centrinis šildymas. Kaina 
$38,000.00.

BRIGHTON PARKE
Maisto produktų krautuve, ir 6

kamb. butas, kampiniame name. l’i- 
giai.

Medinis — 4 ’,į ir 4 kamb. Rūsys. 
Centr. šildymas alyva. Garažas. Kai
na $15,000.00.
K I T U R

K buto mūrinis, su centr. šild. 
alyva. $7,560.00 metinių pajamų. 
Kaina $29,000.00.

Naujas H butų mūrinis ant pla
taus kampinio sklypo. Parduodamas 
už 7 ',į karto metinių pajamų.

VENTA
REAL ESTATE 

4409 S. Fairfield Avė.,
LA 3 3881, LA 3-9027 

PIRKITE ir parduokite savo ne

Medinis — 2 po 4 kmb. ir rūsy 
rūbų siuvykla. Centr. -ftild., garažas.

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

GAGE PARKE
Mūr. 1 M., augftto rezidencija. 9 mt. 

senumo. 6 kmb. Centr. Šildymas ga-
v Mūr 3 butu zu- I’latus sklypas. Arti susisiekimo.

- Mūr. bungaloiv — 5 kmb. — 2 
mleg. Centr. šild. Platus sklypas, 
tnoderni virtuvė.

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

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

OIAItQUETTE PARKE:
Mūr. — 4 bt. po 4 kmb. Centr. 

ftild. Gražus namas. Geros pajamos.
Mūr. bungalow — 5 kmb. — 1 

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

LAivndale 1-7038

CICERO mūr. 2 būt. 5—6 kmb. 
16 ir 49 Av. apyl. Karšt. vand. 
apšild. $19,900. Bargenas.

LAivndale 1-7038 -------------------------------------------- z—
Bargenas. 4 kmb. cotitiage $7.800 

pilna kaina. 31 ir Pulaski gatv. 
apylinkėje. Įmokėti $2,000.

LAivndale 1-7038

$1,900 įmokant pirksite gražią 
mūr. cottage. Rūsys. Karšt. vand. 
šild. Atdara apžiūrėjimui sekma
dienį nuo 1—5 v. v. 2636 South 
Ridgeivay.

ŠIMAIČIAI
Realty, Bulldera. Inauranoa 

2737 West 43 St 
CLiffside 4-2390

MARQUETTE PARKE 6 kmb. 
“bungalow”. Tile vonia ir virtu
vė. Canvas (medžiag.) sien. aD- 
mušalai. Kilimai. 2 autom, garaž.

6043 So. Mozart

SAVININKAS PARDUODA. 
Marąuette Pk. 5 kmb., pagal už
sakymą (custom) statytą mūri
nį namą. Ceramik tile vonia, ka
binetų virt., pilnas rūsys. Gazo

ROOMING HOUSE. $400 į men. apšild. 43 pėdų kamp. sklypas, 
pajamų. 6 po 2 kmb. — 4 kmb.1 Netoli Švč. P-lės Gimimo bažny- 
savininkui. Netoli Western ir 36 čios. REpublic 7-8093.
St.$22,900. 1/3 įmokėti.

LAwndalc 1-7038
Gražus 2-jų butų mūrinis namas 
— 4 ir 5 k. (3 mieg. kamb.). 
Centrinis apšild. Pilnas rūsys. 2 
autom, garažas. Spintos virtuvė
je. Daug priedų. Pajamų $60 plius 
butas. $18,900; įmokėti $4,500. 
Arti 24th ir Keeler. SVOBODA, 
3739 W. 26th St. LAivndale 1-7038

AUTOMATIC SCREW MACHINE
Aeme, Gridley, also Brown 

and Sharpe.
TOP WKges — Ali Benefits. 

PERFRCTION SCREYV 
PRODUCTS 

2847 W. 47th Place

ke. A. Rėklaitis.
Brigliton Parke 2x4 ir 2 kamb. 

rūsyj. šildymas karštu vandeniu, ga
zu. Dvigulius garažas. laibai tvar
kingas, stiprus ir geras namas. 
$19,060. A. Sirutis.

Naujus 5 kamb. namas prie Mar- 
ųuette Parko. Gazo šildymus. Dvigu
bas garažas. 18,300.—.

Kosolandieėiams puiki proga įsi- 
gyti geroj biznio gatvėj gerą. taverną 
su 2 butais. Patraukli kaina. A. 
Linas.

Puikus, mūr. pajamų namas Mar- 
ąuette Parke. 2 butai ir 2 bizniai su 
įrengimais skubiam pardavimui. 
Tuojau galima viską užimti. Tinka 
Ir dviem pirkėjams. $31,500. K. Juk- 
nis.

Brigliton Parke mūr. 2 augfttų na
mas (2 po 4). Augšta pastogė. Rū- i 
sys. Geras pirkimas. $24,000. K. Vę- 
lodkevičlus.

► L E 0 K A S
UBAI. ĮSTATE

2785 West 71st Street 
Visi telefonai: VVAlbroott 5-6015

AMERICAN WHOLESALE
COMPANY

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

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

Apply

PERSONNEL OFFICE 
222 W. Monroe St.

ANdover 3-4500

Pirkit Apsaugos Bonus!

REAL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALONIS,
Namų PRospect 8-2071

FLOOR MOLDERS
Aluminum Experienced Only. 

Apply

8526 So. Vincennes Avė.

PRESSMAN. Thompson Platen. 
Šiek tiek reikalingas patyrimas. Pa
stovus darbns. Gera proga pažan
gai padaryti.

SUPERIOR GASKET CO.
1459 W. 69 Street 
WAlbrook 5-4200

Reikalingas duonos išveživetojas 
REAL RYE BREAD BAKER Y. 

LAfayette 3-6927

HELP BANTED — MALĖ

PORTERS AND 
RECEIVING CLERKS

Leading women's iashion store,
good salary, good advancement.

$

APPLY'

ROBINSON’S
HILLSIDE

SHOPPING CENTER
(Wolf Road at Congress St. Expressway)

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
WAIhrook 5-5030

kilnojamų turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mane teisingu patarna-

PRospect 8-3579 (vak. Ir aekmad.)

vimu.
E. KURŠIUS

REAL ESTATE SALES
REpublic 7-6232

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama likerių krautuvė 
su taverna. Lithuanian Plaza apy
linkėj. Neturi konkurentų. Kaina 
$6,500 plius maž. invent. Parda
vimo priežastis — turi kitą ta
verną ir nepajėgia abiejų aptar
nauti. 2814 W. 67 St. GRovehilI 
6-9237, arba FRontier 6-6343 
(prašyti Joe).

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES

2000 VV. 50tli St. Tel. I’rospcct 8-5454 SAVININKAS PARDUODA 
— 3 augš.ų namą; 3 bu
tai ir taverna: 2 butai po 
4 kamb. ir 2 bt. po 5 kmb. 
Galima biznį (taverną) at
skirai pirkti. Savininkas iš
vyksta iš miesto.

549 W. I8th STREET

1AN LOMU UJAMA
IŠnuomuojamas 4 kmb. butas. 

Duoda elekt iii ir gazų.
Teirautis 1928 Uanalport Avė.
Kambarys gražiame Marąuette 

Manor name įimtai vidut. amž. mo
teriai už ruošos darbus mažai šei
mai. Kreiptis: DRAUGAS, Dept. 
6917, 2334 So. Oakley Avė., Chicago 
8, III. Savininkas parduoda 2 aukš

tų mūr. kampinį namą. Taver
na ir 4 butai, po 4 kmb. Paja
mų $350 į mėn. Įmokėti tik 
$4,000. Likusius lengvais išsi- 
mokėjimais. Galima mainyti.

1635 W. 35 St
Tel. VIrginia 7-3147

IŠNUOMOJAMAS 6 kamb. butas 
Jl-me augftte. Alyva šildomas.

4430 So. Ctuiųibcll Avė.

IŠnuomuojamas kambarys, ap
šildytas su visais patogumai-,.

5918 So. Sacramento

REAL ESTATE __

SAVININKAS PARDUODA 5 
kmb. mūr. namą. Rūsys. 2 kmb. pa
stogėje neužbaigti. Arti mokyklų. 
Išvažiuoja j Kaliforniją. Kaina pri
einama. 10200 S. Keeler, Oak Lawn, 
I1L

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

VISŲ KOŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

• “Varpa-s” Real l'-state
General Insurance, Nota r y Public 

5010 S. LVcstcm Avė.
REp. 7-6880 arba HEm. 4-7085

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius Ir komerciniu, 
namus; pasiūlo sklypus; rekomsa- 
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4198 
arba res. tel. HI 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Bulldera - InMiraoos 

3737 Weat 4Srd 

ramių žmonių. Galima naudotis 
virtuve. 3961 S. Campbell Avė.,
3 aug.

tuvė su ntodeniiškiausioiu mašinom. 
Neaugšta kaina.

4412 So. California Avė.

Marąuette Parke išnuomuojamas 
kambarys.

7634 So. Rockwcll
Tel. PR 6-6924

rard uodama valgomųjų produktų 
krautuvė. Daugelį metų gerui vei
kianti prekybų. Dėl adrcHO ir kainos 
teirautis

Tel. Y Artis 7-0031

PARDAVIMUI MARUUETTE PARKE 2447 Wcst
Parduod alyvos pačių — Sieglcr 
firmos. Naudotas tik 3 mėn.

Teirautis šeštad. po pietų, sek
madienį visą dieną

Tel. YArdu 7-9210

69 st. parduodamas
RESTORANAS-VALGYKLA

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

Geriausiai Rekomenduojame
GERIAUSIAI REKOMENDUO

JAMA — už gerą (Real E>tate 
patarnavimą, kurį suteikė Mr. 
Svoboda, 3739 W. 26<th St., Cice- 
roje, 6013 W. Cermak Rd. Mes 
esame patenkinti su nuosavybe ir 
finansavimu.

Messrs. Jlrsa & Mosler.

Pardavimui TAVERNA, 4358 S. 
M’estern Avenue. Galima pirikti 
biznį su namu arba be namo. Sa
vininkas apleidžia miestą ir nori 
skubiai parduoti. Apžiūrėti galima 
visada.

PLATINKITE "DRAUGĄ”

iHiiHinniHiiiiiiHiiiiiuiinumiuiHiiumt
ANTANAS LUKAS IR SCNW
2717-19 West Tlst Strerf

BUILDING CONTRACTOR8 
Stato naujus namus, atremontuo 
ia senut. Kreipkitės:

Tel. - HEmlock 4-5881 
iHiimnuiHiimminiuniuiimiuHiHHn 

’JUilIUIHtHHIIIHIIUIIIUHUINIIIIIUIIUII^ 

= LIETUVIŲ STATYBOS = 
5 BENDROVE s

=
MORAS

_ Bulldera, Gen. Oontrnctors 
S Atlieka planavimo ir staty- 
S. bos darbus gydytojų ofisų, ay- 
£ venamųjų ir viešųjų pastatų. 
S Namų įkainavimas ir įvairūs 
S patarimai nemokamai.
S Kreiptis šiuo adresu:

slONA.S STANKUS
S Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus 
= TfcL PRoaneet 8-2018 
S 8800 so. CAMPBELL AVĖ.

Chk«K« BBMfa

ROY’S PARAMOUTH RKSTAURANT A LOUNCE
2105 So. Cicero Avenue (Open daily)

(FORMELY JOHNNY PAUL’S)
LUNCHES SEKVED DAILY, Mon. thru Sat 11 a. m. to 1 p. m. 

ALL YOU CAN EAT .........................75c.
Wc specializc in home cooking

V a riet y of samltvlchcs, steaks, chops, fricd chikeu

ENTERTMNMENT Fri. & Sat. 1 p. m. to 3 a. m. 
HHLL TO RĖKT — Olympic 2-8981

IMARQ<ETTE PARKE:
2 būt. po 7 kmb. ir 4 kmb. butas 

čūsy. $29,800.
2 būt. po 6 kmb. mūr. De luxe. 

$29.500.
4 būt. ir tavernos biznis, mūr. 

$30,000.
2 po 5 kmb. ir 2 po 4 kmb., mūr. 

$45.500.
6—3 kmb. mūr. $21,0OOi
5 kmb. mūr. Gazo šild. Gražus rū

sys. Naujas garažas. $17,000.
BRIDGEPORTE

Mūr. 4 dideli būt $20,500.
KITUR

G būt. po 4 kmb.. mūr. Pajamos 
$360 j mėn. — $26,500.

Taverna ir 6 kmb. būt. viršuj, 
mūr. Geras biznis. Pigiai, nes savi
ninkus nežino kainos.

K. MALONIS 
PRospect 8-2071

Savininkas parduoda mūr. 7 kini). 
buBgalow ir atskirą namelį 4 knib. 
Abu namai gerame stovyje.

0444 So. Wa.sliU*natv

SAVININKAS TURI PARDUO
TI, palieka miestą, 1 augštas už
baigtas. 5 kinb. namas. Gazu šild. 

• Karšt. vand. 2 mieg. kmb. 2 auto. 
garažas. Uždara saulės veianda ir 
utility kamb. 30x125 pėdų sklypas. 
$11,500. 3229 S. Karlow Avė,

Maintenance Man—Mušt speak 
English. Days. Maintenance work 
for 4 story general Office build- 
,ing. Will do electrical, heating, 
carpentry, and all-around main
tenance work. Good starting sa
lary, paid vacation and liberal 
company benefits including pro- 
fit sharing. Call Miss Anderscn. 
CAlumet 5-0467

WOODWORKERS
Patchers on Wood and 

Masonite TV Cabinets. 

Experienced.

ZANGERLE ii PETERSON 
COMPANY

2164 Clybourn Avė.
ADDRESSOGRAPH 

SPEEDAUMAT OPERATOR
Experienced. New air conditioned 
offices. Near North Side. Ali 
Company Benefits.

PLAY BOY MAGAZINE 
MIchigan 2-1000

WAREHOUSE MEN
Good Permanent Positions for

SAVININKAS PARDUODA. 2 
augšt. mūr. 2 butai po 6 kmb. Pil
nas rūsys ir nastogė. Moderni ka- ' the right men. Good future. Ali 
bilietų virtuvė. Koklių vonios. 'Au- , Company Benefits. No Phone
toniat. alyva šild. Storiu (audros) 
sieteliai. Netoli bažnyčių ir mokyk
lų. Agentai prašomi nesikreipti.

4218 So. California Avė.
' OPEN ROUSE — Sekmadienį 2—
5 v. v„ 6317 So. Talman Avė.

Mūr., 5 knib. bungalosv. Extra ap
šildomas kambar. pastogėje. Gazo 
karšt. vand. ftild. 2 automob. garaž. 
Koklių vonia. Kilimai nuo sienos iki 
sienos. Daugybė kitų priedų. Labai 
neaugftta kaina.

Netoli 72 ir Halsted. Mūr. pasta
tas — 5 modern. butai ir krautuvė. 
50 pėdų ski.vp. Individualus gazo 
apšild. Koklių vonios. Savininkas 
privestas parduoti dėl ligos. $28.500. 
Įmokėti grynais $8,000.

Netoli 79 ir Central Avė, Modern.
6 kmb. med. namas. Labai gerame 
stovyje. Pilnas rfisjs. Alyva karštu 
vand. ftild. 2 garažai. 1 Mi vonios. 
Miesto vanduo ir kanalizacija. 15ox 
125 pėdų sklypas. Tiktai $17,500 pil
na kaina).

E. T. MITCHELL 
REAL ESTATE 
2501 W. 69 St

VVAlbrook 5-5131 .

CICERO — atdaras apžiūrėji
mui sekmadienį 1—5 v. v. 5 kmb., 
anglų styliaus “bungallow”. Ga
zu apšild. 1638 So. 55 Court.

$7,806 PILNA KAINA. 4 kamb. 
shingle namas. Pečiais apšild. 
Apylinkėje 31st ir Pulaski Rd. 
$2,800 įmokėti. SVOBODA, 3739 
W. 26tk St LAuTKltOe 1-7038.

S t a t o m *
NAMUS IR
GARAŽUS

ir atliekame visus atatybo. Ir per
tvarkymo (remodcllng) darbui,.

MASTER BUILOERS
O<wicral Contractlng Co.

(Kav. V. Sodeika Ir J. NkorchakM) 
Ifioo S 4RTH CT.. CICERO 60, ILK
Tel. OLympto 1-7381: TO 3-4338

AUTOMOfHL.fc* — TROOKA 
AutomoMUal — Boa

s.

AUTOMATIC SCREW MACHINE
T R AIN E E S
1ST AND 2D SHIFTS

Havc You Rcachcd a Dcad-end on Your Present Job? Are You 
Undiecided iab«ut Your Future? We Have the Answer to 
Your Problem! The Opportunity to Learn a Fast Rising Trade 
that Offers Security, Good Pay and Advancement.
If Yču are Betvveen the Ages of 18 to 26, a Technical, H. S. 
Grad, with šame Maehine Shop Background, Come in and Dis- 
cuas the Excellent Passibilities Available to Yčų,

IHTERNATIONU. REGISTER j
924 N. Marshfkld TAylor 9-2531

Intervievv Monday thru Friday. 8:00 A.M. thru 4:45 P.M. 
Saturday — 8:00 A.M. to 12:00 P.M.

HELP WANTED -- FEMALE
's ■

Ktllekaml motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
J? I 375* S. WES1'ERN AV E. VII 8-*533 X;-

oalLs. Report for Interview 
Mr. Lee Masters.

CHAMPION SCREW CO. 
2039 W. Jackson Blvd.

to

SIUVĖJAS _ BUSHELMAN
Turime puikų t darbą prityrusiam 
vyrui mūsų rūbų taisymo (ąlter- 
ation) skyriuje. Geras susisieki
mas, pastovus (apskritus metus) 
darbas, mokami visi priklausą 
tarnautojams priedai.

RAYMOND LEVINE 
340 E. Kensington Avė.
Tel. COtnmodore 4-4800

SHEET METAL MECHANICS
LOCAL No. 73

Badger Heating Ce.
70 W. 120th Street

COmmadore 4-0716
...» ----- ------

VYRAf"lR’"MOTER;^ ~

REIKALINGI VYRAI ir mote
rys lengvam fabriko darbui, taip 
pat ir (Tool Makenr) įrankių dary
tojai ir mašinistui.

WESC0 SPRING CO.
2266 S. Archer Avė.

Pirkit Apsaugos Bonus!
HELP WANTED — MALĖ

JUNIOR ENGINEERS
DRAFTSMEN & CHECKERS

FLUID AND MECHANICAL BACKGROUND ESSENTIAL
ItlkSfMKH WEUCOMKD KUOM YOI’NG MEN DKSIRINO 

EXI’EltIENGE AND A GOOD ElriTRE.
WE ARE I’IONEERK IN OXYGEN REGULATOR EIKLU 

l’ERTAINIO TO HIOH ALTITUDE ELYINO. 
INC1.UDE IN YOUR LKTTER YOUR INTEREKTH. 
UAUKGROUND AND OTHER Į’ERTINENT ITEMS. 

ALSO WE WELCOME LETTER8 EROM MEN 
BETWEEN THE AGES OE 46 AND 66.

1F YOU CANJJOT APPLY IN l’ERSON 
VYKITE, CALL Olt VV1KE

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

MAIDS & PRESSERS
Leading women's fashion store, 
good salary, good advancement

APPLY

ROBINSON S
HILLSIDE

SHOPPING CENTER
(Wolf Read at Cengress St. Expressway)
K

J

SALES GIRLS 
CASHIERS

Leading women's iashion store, 
good salary, good advancement.

APPLY

ROBINSON’S
HILLSIDE

SHOPPING CENTER
(Wolf Read at Congress St.'Expressway)

A T T E N T I O N GIRLS
The Salary is teps if you are good at your wo 
Immediate openings with a leading Bra Mfr. Fii

SECRETARIES BILLERS
TYPISTS CLERICAL
Somc expericncc hclpful or, will train good bcginncrs. 

Congcaiai working conditions. 5 day wcek.
Many company benefits

Call 8 te S Mr. Rather WAbash 2-8374

J?



Šeštadienis, spalio 20, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ELUNODS
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CIIVMDO ŽINIOS
DAUGIAU VIENYBES. trumpos įvedamos ALTo pirmi- 

RYŽTO. DARBO. Į ninko kalbos kalbėjo pats gar-
T„ .. .. r,, . . ' busis svečias. Čia jis didžiu įsi-Uzpraeitą savaite Clevelande .. . ..

ALTO virtus skyriaus kviestas *utlmu ,'r "ubreie
Clevelande lankėsi VLIKo pir-' tarptautines politikos vingius

mininkas J. Matulionis. į Cle- .ryšium su mūsų laisvės kova
velandą jis atvyko spalio 6 d. ir kartu pabrėžė visų pozityvių
Aerodrome garbųjį svečią pa.; isljungim, , ben
utiko ponai žemėtai, pulk. 2u-'^ Lle‘“™a vadavimo darbą, 
kas, P. Tamulionis, A. Kurklius' P'™.ninko kalba buvo įsklausy
• u d . ta su dideliu susidomėjimu irir kt. Po pusryčių pas vietos Jpritarimu.krikščionių demokratų valdy
bos pirmininką Petrą Tamulio- 
nį, kuriuose dalyvavo dar pulk. 
Žukas, A. Karklius irA. Kasu-

Vakare Lietuvių salėje prie 
gausiai nukrautų stalų įvyko 
pobūvis-koncertas Vliko pirmi-

laitis, VLIKo pirmininkas lan- nįnkui pagerbti. Jį suruošė dė
kosi Lietuvių darželyje, kuris mokratinių grupių prezidiu- 
yra vienintelis tos rūšies feno- ( mas pobūvyje dalyvavo apie
menas visoje Amerikoje. 250 žmonių ir jam vadovavo 

prezidiumo pirm. J. Daugėla. 
Reikia pastebėti, jog pobūvyje 
dalyvavo ir žymūs vietos ameri 
kiečių politikai: kongreso atsto 
vas Charles Waneck, Cuyaho- 
ga apskrities inžinierius Albert 
Porter ir jo pavaduotojas i

VLIKo pirmininkui pagerbti 
pietūs buvo suruošti ponų Lek- 
nickų pas kuriuos p. Matulionis 
buvo apsistojęs savo Clevelande 
buvimo metu (L. Leknickas y- 
ra vietos ALTo skyriaus pirmi
ninkas). Tą patį popietį VLIK 
pirmininkas, lydimas P. Tamu-
lionio vizitavo Clevelando de- val 
mokratinių grupių pirmininką 
J. Daugėlą.

Vakare ponų Šemetų bute į- 
vyko demokratinių grupių pre
zidiumo ir svečių praplėstas po 
sėdis. Čia VLIKo pirmininkas 
pasidalino mintimis su prezidiu 
mu ir pasikalbėjo einamaisiais 
aktualiais laisvinimo veiklos 
klausimais.

Viešą pranešimą Clevelando 
visuomenei p. Matulionis pada
rė sekmadienį, spalio 7 d. Lie
tuvių salėje. Pranešime dalyva
vo apie 300 žmonių, o jam pir
mininkavo pulk. Žukas, sekre
toriavo inž. J. Puškorius. Po

Šis ateinančių metų Ford’o automobilis (1957 Sunliner) yra visų ilgiausias Ford’o 
autamobilis. Iš viso yra 18 modelių Ford’o automobilių ir kai kurie turi motorus su 245 
arklių jiegu. Vertėtų apsilankyti Ford’o agen tūroje ir pamatyti naujus Ford’o modelius.

' šio į įstatymus, apsaugojančius , Laisvės statulos pozuotojos į- 
pilietį nuo kenksmingo maisto. | pėdinę pagarsės visoje Anieri- 
Pasirodo, kad kaikurie biznie-jkoje ir gaus progos debiutuoti 
riai, norėdami pakelti savo ga- Hollywoode filmų karjerai, 
minamo maisto kokybę dirt- skulptorius Krederic Augus
tuliu budu, pradėjo dėti į mais- te Bartholdi, kurdamas Laišvės 
tą ir vaistus naujus, bet gerai
neištirtus ir įtartinus chemika
lus, kenksmingus žmogaus svei
katai. šiai senatoriaus akcijai

statulą vaizdavo savo motiną, 
kuri jam to didelio kūrinio iš
pildyme pozavo. Bartholdi gi
mė Colmar Alsace 1834 metais

Nuoširdžiai lietuvius sveiki-1 Judrose Park III 
no ir kovingų minčių pareiškė
latvių ir,estų bendruomenių at
stovai. Trumpai VLIKo pirmi
ninką ir savo bendradarbį ir 
ginklo draugą Nepriklausomy
bės kovų laikais, sveikino bu
vęs Lietuvos krašto apsaugos 
ministeris pulk. K. Žukas.

Pobūvio šeimininkas pristatė 
amerikiečiams ir visiems daly
viams žymesniuosius svečius: 
buv. seimų narį Vacį. Kasakai- 

, tį, buv. Pramonės ministerį lai
kinojoje vyriausybėje ir dabar 
tinį ALRKF vyr. valdybos pir
mininką dr. A. Damuši, ALB 
Vyr. valdybos pirm. St. Barzdų 
ką. vietos ALB pirmininką J. 
Virbalį. VLIKo pirmininkui, jo 
atsilankymo atsiminimui buvo 
įteiktas visų pobūvio dalyvių 

gai už amerikiečių^ supažindini- Pas*raa^tas Lietuvos vaizdų ai-
mą su tuo baisiuoju visos žmo
nijos priešu, kuris vadinasi ko-i Pabaigoje kalbėjęs pats gar- 
munizmas. Komplimentų pareis kės svečias dėkojo clevelandie- 
kė ir nuoširdžios talkos lietu
viams žadėjo ir abu kiti sve
čiai.

Green, bei latvių ir estų atsto-

Bus rodomas filmas
Spalio 21 d. po Dan Kuraičio 

parodyto filmo apie 'Indijos gy
venimą, kuri gali užtrukti apie 
valandą (pradžia — 2 vai. p. 
p.), įvyks Lietuvių Bendruome- 
menės Melrose Parko ir apylin
kių susirinkimas Parbish salėje. 
2201 Lake Str., Melrose Park. 
Kas nesuspės į Dan Kuraičio fil

J. Daugėla savo įžanginiame 
žodyje anglų kalba dėkojo ame 
rikiečiams politikams už para
mą laisvės kovoje ir plačiau su 
pažindino juos su mūsų aspira
cijomis ir laisvės kova. Ilgiau 
kalbėjęs kongresmanas Wa- 
neck- pasidžiaugė lietuvių įna
šu į Clevelando visuomeninį ir 
kultūrinį gyvenimą ir ypatin-

tucke, mirusiojo tėvo laidotuvė
se dalyvavo apie 70 kunigų ir 
vyskupas. Kun. Benesevičius 
darbuojasi ne lietuvių parapijo
je, bet ten bažnyčioje lankosi 
daug lietuvių. Jis neatsisako ir 
lietuvių organizacijoms skaityti 
paskaitas. Yra simpatingas as
muo ir turi daug draugų.

— Jakulevičius, turėdamas 37 
metus amžiaus, staiga mirė šio
mis dienomis. Buvo čia gimęs 
lietuvis; turėjo 10 metų am
žiaus vaiką ir rengėsi adoptuoti 
kitą kūdikį, kuriam parvežęs iš 
krautuvės drabužėlius, atsisėdo 
kėdėje ir staiga mirė, nors nie
kada nesiskundė sveikata.

— Waterburio kr. demokratai 
lapkričio 4 d. savo susirinkime 
rengia viešą paskaitą, kurią 
skaitys Stasys Lūšys iš New 
Yorko.

Pittsburgh, Pa.
i Parengimas Lietuvių kambariui
i

Fittsburgho universitete yra 
lietuviškas kambarys. Tačiau 
per eilę metų baldai susidėvėjo, 
ant sienų lietuviškas audeklas 
paseno! reikia atnaujinti ir pa
gražinti. Tam tikslui sekmadie
nį, spalio 21 d. 3 vai. p. p. Lie-

mielai pritaria JAV maitinima . . _ s
departamentas ir remia įvairios ir mirė ParyziuJe 1904 metais- 
daktarų organizacijos. Senato-'Amerikos Im’gracij°s muzėjus 
rius A. VViley tikisi ateinantį susirašinėjo su Kolmar miesto 
mėnesį būti perrinktas ketvir- burmistru- kuris Bartholdi šei- 
tam senatoriaus terminui ir to-mos įpėdinių tame mieste nera- 
liau tęsti kovą prieš biznierių į do. Jieškant surasta, kad inži- 
nesąžiningumą. j nierius Albert Bartholdi, žino

mas tos šeimos įpėdinis mirė
Jieško Laisves statulos 

įpėdinės
Newarke, New Jersey, 1948 
metais. Daugiau Bartholdi šei- 

Amerikos Imigracijos muzė- mos įpėdinių nerandama.
jus jieško jaunos ir patrauklios 1 
merginos, kuri gali įrodyti esan 
ti įpėdinė moters pozavusios 
skulptoriui lipdant Laisvės sta 
tūlą. Moteris įrodžiusi esanti

Jei susiras iki lapkričio 22 d. 
Padėkos dienos, Laisvės statu
los įpėdinės paveikslas puoš A- 
merikos Imigracijos muzėjaus 
atsišaukimus ir plakatus.

Mielai dainavietei

ELENAI KRASAUSKIENEI ir šeimai, 

jos motinai mirus Lietuvoje, gilią užuojautą 

reiškia

Dainavos Ansamblis

AŠTUONERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES
JT*'. •• 4

SKALBIAMŲ MAŠINŲ IR 
- ŠALDYTUVŲ SAVAITĖ

Philco, Norge, Maytag, Ge

neral Electric skalbiamos ma

šinos vertės $139.00, ir au

tomatiškos, vertės iki $325.

Duodame didelę nuolaidą iki 

$50.00 už jūsų seną skalbia

mą mašiną. Pridedame 50 

svarų muilo, Basket, Ironing 

Board, Prosą.

čiams ir jų politinio baro vado
vams už priėmimą ir pažadėjo1 
Clevelando ir toliau nepamirš-' 
ti. Iš savo pusės tegalime pri
dėti, jog VLIKo pirmininkas 
Clevelande yra visuomet lau
kiamas ir clevelandiečiai jau
čiasi jo apsilankymu pagerbti.

Koncertinę pobūvio dalį atli-,-----------------------------------------
ko Clevelando ir plačiosios A- mą kviečiamas atsilankyti 3 
merikos pamėgta solistė Juzė Val. į Bendruomenės susirinki- 
Krištolaitytė, padainavusi visą mą. Bus svarstomi įdomūs rei- 
pluoštą dainų. Kaip paprastai kalai. Apylinkės valdyba kvie- 
solistė publikos buvo sutikta di čia visus ir iš visur dalyvauti, 
dėlių pasigerėjimu ir nuoširdų- Ypatingai valdyba pakartotinai 
mu bei pakartojimų prašymais.Į primena, kad spalio 22 d. 2 vai. 
Solistei už taip puikias meninio minėtoje salėje Dan Kuraitis ro- 
pokylio minutes buvo įteikta dys. filmą su paaiškinimais apie
puokštė gelių.

Dan Kuraitis .Melrose Park, Iii.,
Prebisli salėje spalio 21 d. 2 vai. 
rodys filmą iš savo kelionės po Af- i tuvių Piliečių Klubo svetainėje, I
riki}.

Indijos gyvenimą. Apylinkių lie
Apskritai tenka pastebėti, būtinai dalyvaukite, nes

jog VLIKo pirmininko apsilan- įėjimas laisvas. Nesivėluokime, 
kymas Clevelande buvo naudin nes Dan Kuraitis atvyks j salę 
gas. Reikia tikėtis, jog ir toliau Punktualiai. K. T-kus
mūsų kultūrinio, Visuomeninio
ir politinio gyvenimo vadai ne
aplenks Clevelando, nes čia su
sibūręs gausus būrys pačių i . 
darbščiųjų lietuvininkų, kurie ^V- Petro parapijos bazaras į- 
yra didele jėga mūsų dovydiš-. vyka 'i“1'“.21 *28 d. Daly-
koj kovoj su samsonišku bolšo- Pa;ap,jos choras sodal.e-

J J 1 tęs, Šv. Vardo Draugija, Treti
ninkų Draugija, Rožančiaus ir 
Maldos Apašatalavimo draugi
jos. Šv. Petro Moterų Draugi-

i. Kenosha, Wis.
Metinis bazaras

A. Erdvilas 

RAMOVfeNŲ GEGUŽINE

vizmu.

Rugsėjo 9 d. OT ir Edo Karnė- ja parapjjos komitetas. Abu 
f1’? U V\ ° • amoves sekmadienius salėje bus užkan-
. . , . , . , dziai, bufetas, rvainoa dovanoskurios pelnas 100 dol. paskirtas i . --- -
“Kario” žurnalui.

1723 Jane Str.. Pittsburghe, ren 
giama “card party”. Kiekvieno 
lietuvio pareiga dalyvauti šiame 
parengime.

Vyčių vakaras

Lapkričio 11 d. 5 vai. p. p. 
Šv. Kazimiero parapijos svetai
nėje (21st ir Jane Str.) vyčiai' 
rengia banketą ir šokius parė
mimui lietuvių katalikų radijo 
valandos. Kiekvieno kataliko ir 
lietuvio pareiga šią vyčių radijo 
valandą paremti.

Reikia pajudėti
Oras atvėso, ir būtų laikas 

ir JAV Lietuvių Bendruomenės 
Pittsburgho apylinkei pajudėti. 
Reikalingas būtų susirinkimas

ir pramogos. Klebonas kun. A. 
i Miciūnas, MIC, kviečia ne tik 
kenošiečius, bet apylinkės kolo
nijų lietuvius atsilankyti. Ba- 
zaro pradžia — 2 vai. popiet ir 
tęsis iki vėlumos.

BARBORA
A. A.

POCIUS
Jau sukako aštuoneri metai, kai negailestinga mirtis at

skyrė iš mūsų tarpo mylimą žmoną ir motiną a. a. BARBO
RA POCIUS.

Netekome savo mylimos spalio 21, 1948 m.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime 

užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną atilsį.
Mes, atmindami jos liūdną prosišalinimą iš mūsų tarpo, 

užprašėme 2-jas gedulingas šv. Mišias: spalio 21 d., 1956 — 
Nekalto Prasidėjimo P-lės Švč. bažnyčioje (Marąuette par
ke) ir Šv. Jurgio bažnyčioje — 10:45 v. ryte.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimels
ti už a. a. BARBOROS POCIUS sielą.

Nuliūdę: Vyras, dukterys, sūnus, anūkai ir kiti giminės.

ANTANAS TVERAS
ji DIPL. LAIKRODININKAS

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny-
bės, religiniai dalykai (devocionalai),
prekės dovanoms.
2646 W. 69th St. RE. 7-1941

ba yra pajėgi ir tikimasi, kad 
ne tik palaikys senuosius na
rius, bet ras būdus pritraukti
ir naujų. Sanatna

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Amerikiečių - arabų 

santykiai

HAVE YOUR CAR VVINTERIZEI) NOW BEFORE THE COLI) 
VVEATHER COMES .AROUND!

ROAD & SHOP SERVICE
FACTORY TRAINED MECKANICS ON
• Automatic Transmissions • Clutchcs
• Brakes • Complete Motor Rebuilding
• Ignition • Front Ends • VVash & Grease

Elektriniai šaldytuvai: General Electric, Philco, 
Frigidaire Admiral—nuolaida $50.00—už 
8 pėdų ............................................................. $189.50

12 pėdų, vertės $398—nuolaida $100—už $298.00 
Gaziniai pečiai: Universal, Tappan, nuolaida

50.00 $139.50

Gazu ir aliejumi šildomi pečiai: Moores, Siegler ir 
kiti — duodame didelę nuolaidą.

H oo ve r Constellation Canister dulkių valytuvai, 
vertės $89.50 — už .................... $59.50

Viking Canister, vertės $69.00 — po .... $39.50 
Regina - Broom, vertės $59.00 — už .... $24.95

JOS. F. BDDRIk FURN1TURE, INC.
3241 So. Halsted St. Tek: CAlumet 5-7237

Budriko Radio Valanda iš WHFC, 1450 kilocycles, radio stoties 
ketvirtadieniais nuo 6—7 vai. vakaro.

, :■■■■■ - '

Ramovės skyriaus pirm. pa
dėkojo Karnėnams, J. Gulbinie- 
nienei, O. Karnėnienei, Eidim- 
tienei, Grigaliūnienei, šulcienei,
Jokubaičiams, Margcviėiui, K.
Morkūnui, Kaklauskui ir Gri- Gražiai darbuojasi
kaliūnui už įvairų talkininkavi-1 Rugpjūčio mėn. pabaigoj nau 
mą ir prisidėjimą darbu prie1 ju Šv. Petro parapijos vikaru 
gegužinės pasisekimo. buv0 paskirtas kun. Juozas Pet

raitis, MIC, kuri<5 netrukus įsi-RAMOVfeNŲ IR BIRUTININK 
POSftDIS

jungė darban.
I gražiai vadov: uja sodaliečių, 

Š. m. rugsėjo 13 d. 11:30 vai. choro ir skautų grupėms. Pa- 
lietuvių svetainėje įvyko L. S. j lyginti trumpu laiku jis vieti- 
Ramovės Clevelando skyriaus ir j niams labai gražiai užsireko- 
birutininkių posėdis ir prieita Į mendavo.
vieninga mintis, kad raųiovėnai
ir birutininkės veikia atskirai, ŲŲatSrbury, CoiHl. 
bet. esant reikalui, vieni kitiemU 
padeda. 1 Trumpai

Š. m. lapkričio 24 d. lietuviui — Federacijos seimu n Bosto- 
salėjc Lietuvos kariuomenės ne iš VVatcrburio buvo nuvykę

Amerikiečių Artimųjų Rytų 
Bičiulių draugija Sherman 
viešbuty spalio 26 d. organi-' 
zuoja pasitarimus apie ameri- 
kiečių-arabų santykius. Pa
skaitos ir diskusijos tęsis dvi 
dieni ir bus jieškoma būdų 

Kun. Petraitis kaip pagerinti amerikiečių san
tykius su arabų pasauliu.

LEN W A S S SERVICE
Arnold Neyer and Lcn YYass, faitory trained ej*pcrts
N. W. Corner Archer and California, LA 3-8855
Open 7 days a weok including Sunday till midnigbt

šventės minėjimą rengia ramo- 
Vėnai, o birutininkės talkinin
kauja. L. Zvyrkalnis

Dviguliai Nugelta! Pusiau kalba! 

Išrinkite KICIIARD STENGEI 

L. S. Senatorium!

________ (bk.)

Reikalauja vakariečių 
literatūros

Neseniai vykusioje “Techni
kes knygos savaitės” Varšuvo
je metu, daugelis reikalavo va
karų kraštuose išleistų knygų. 
Daug kas domėjosi ir reikala
vo literatūros iš statybos ir au
tomobilių sričių.

Kovoja prieš maisto 
dažymą

YVisconsino senatorius Alcxan 
der VViley (R.) pradėjo spausti 

— VVaieiburiškio kuu. Buie- US Food and Di ug adminiatra 
Nevičiaus, drbar esančio Nauga- ciją, kad adugiau kreiptų dėme-1*^.

PRALEISKITE KALĖDŲ ŠVENTES EUROPOJE ! ! I
Segliclll Trnvel Itiirctiu Kviečia jus paaliinkti vieną kuij iŠ ftią laivų 
ir pailsfiti Europoje, MUtinkunt Kalėdų Šventes ii Naujuosius Metus.

l,a(?arsčjęs savo puikiu 
Įrengimu ir greičiu laivas 

•’QI EEN MAIIV" išplaukia 
EAPKItlf’IO :»<> DIENĄ. Prity
ręs vadovas tai ekskursijai 
Josepli Mitz.i padarys ir Jūsų 
kelionę labai įdomiu.

12 dalyvių.
— Kleb. kuu. ValantiejiiN dar

nėra po ilgos ligos kaip reikia 
pasveikęs.

— Kun. Dilijouas iškeltas į 
Hartfordo lietuvių parapiją.

Norvegų linijos laivai
M. N. BTJU.I \SI .K»|{l» išplaukia griKMlžio s ilicną. šis naujas 
laivas pasižymi liuksusiniu jrengimu ir visiems gerai žinomais 
skaniais skandinavų valgiais. Yudovus Mr. H. A. HJORTHOLM, 
kuris yra gimęs Europoje ir Ilgai gyvenęs Amerikoje, žino kaip 
svečius užimti, kad kelionč būtų smagi ir jgpūdingo.

Pasauly ketvirtus didžiausias laivas

N. S. l.lltl.ltTE, praiK ii/.ų laivų linijos, išplaukiu grii(Nl/.io II dieną. 
Keliončs vadovas Mr. Otto llaldei-tolll, jus iš pinuos dienos lAivo taip 
užimponuos, kad Jau laivu plaukdami JflsĮ Jaudtčs esą Paryžiuje. 

Norėdami gauti smulkesnių Informacijų kretpkllča j

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2151 So. Oakloy Avė., Chicago 8, III. Telef. Y Arda 7-3278 ir 7-3279

Nėiuokiiutirji anglų kalbos gali rašjti ii lietuviškai



)>
t

SeStadienis, spalio 20, 1956

X Birutė Lopetaitė ir Kazys 
Bartašius, Dainavos ansamblio 
nariai, susižiedavo.

Lietuvos pašto ženklų I
parodą atidarius

Lietuvon Pašto ženklu paro-1 
ria jau atidaryta. Paroda veikia 
šiandieną nuo 12 vai. iki 10 vai.

’/ vakaro, taip pat ir rytoj, s?kma 
dienj, tuo pat laiku. Paroda 
vyksta Vyčių salėje, 2453 West 
47th Street, Chicagoje.

įėjus į parodos salę matosi 
eilė rėmų, kuriuose išstatyti al-

X Gailestingųjų Seserų ruo- bumo lapai gražiai sutvarkytų 
šiamam vakarui, kurie neužsi- Lietuvos pašto ženklų. Tai kom- 
sakė staliukų, galės juos užsi- binuotas rinkinys priklausantis 
sakyti prie įėjimo. Lietuvių Filatelistų dr-jos na

riams, kurį paruošė ir sutvarkė 
parodos pirmininkas ir dr-jos 
steigėjas Ignas Sakalas. Toli-

X Prof. V. ir Faustina Ma

neliai, Albinas Griškėnas ir 
Justinas Sabukonis ALRK Fe
deracijos Jaunimo stovyklai 
paaukojo po 100 dol.

X Dolores ir Jurgis Rudmi-

nai susilaukė antros dukrelės 
—Nancy. Rudminai turi laido-

mesnėse eilėse yra išstatytas la
bai patrauklus, gražiai atrodan
tis p lės Evos Lukas speciali
zuotas Lietuvos pašto ženklų 
rinkinys. Be ta, šioje parodoje 
dalyvauja daug kitų žymių fi-

jimo koplyčią Bridgeporte, prie lalf‘lis"J labai vertingai.
S». Jurgio bažnyčios ' ž™.k‘a ™kiaiaia- .

Ant atskiro staliuko išstaty-
X Danutė Brazytė, jaunojit tos įvairios originalios dovanos, 

mūsų literatė, skaitys savo kū- kurios bus paskirstytos geriau- 
rybą Chicagos studentų at-kų1 siems išstatytų ženklų rinki-
korp! Šatrija vakarienėje, ku
ri įvyks spalio ,mėn. 27 d. 
Sabre Ballroom salėje.

niams. Iš dovanų originaliausia 
yra parodos pirmininko Igno 
Sakalo dovana, kuri vaizduoja

sz u- i -x- nu: Lietuvos Valstybės Vytį, gražiai
X Mrs. K. Juzaitis, gyv. Chi- išimtą jg metalo, gan didelio for

cagoj, žinoma daugelio organi
zacijų veikėja šiomis dienomis 
palieka Chicagą ir išvyksta į 
Louisianą, 1764 W. Catalpa, 
Rt. 1, Baton Rouge 5.

X Mrs. Gylys, liet. valgyk
los savininkė So. Halsted st., 
per misionierių kun. A. Saba
liauską paaukojo $100 ir kitą 
šimtą surinko išį kitų, už ku
riuos pasiųs paketėlius kuni
gams saleziečiams į Lietuvą.

X Edvardas ir Paulina Dam

brauskai, keturis metus išlai
kę Food Market Evanston, III., 
persikėlė į Oak Lawn, III., 
6934 W. 95 St., kur nuo lapkri
čio 1 d. mano atidaryti Super 
Market maisto parduotuvę.

X Kard. S. Stritch dalyvaus 
Visų Šventųjų parap. iškilmin
gose pamaldose spalio 21 d. 12

mato, ant medinio pjedestalo. 
Dovanas parodos dalyviams dar 
paskyrė dienraštis “Draugas”, 
plė Jieva Lukas, dr. Walter Ei- 
sin. Vincas Petrauskas, Chica- 
go Philatelic Society, American 
Tropical Society ir Lietuvių Fi
latelistų Draugija.

Parodoje taip pat veikia ketu
ri staliukai, kuriuose parduoda
mi Lietuvos, Latvijos, Estijos 
ir kitų valstybių pašto ženklai 
ir įvairūs albumai. Parodos lan 
kytojai prie įėjimo gaus nume
rėlius. pagal kuriuos galės lai
mėti įvairių įdomių dovanų.

Įėjimas į parodą nemokamas. 
’ Dipl. ekon. Ričardas Estka

X Dona Kamm-Kaminskienė,

Lietuvių demokratų lygos ek- 
zekutyvo sekretorė, pirmadie
nį, spalio 22 d., 8:30 vai. rytą 

vai., kurių metu auksinio jubi-[Per WGES radijo stotį, J. Bar- 
lėjaus proga pasakys pamoks- įcus ra(^D° valandėlę, skaitys 
lą. Taip pat pabaldose daly- Pakaitą tema: Mūsų politinė 
vaus apie 50 kunigų ir daug Pare’oa- Dona Karam veikia 

politikoj daugelį metų ir eina 
miesto valdybos kabinete sek
retorės pareigas.

svečių.

X Kenčiančią Lietuvą savo 
vienoje konferencijoje Munde- 
leine, per rekolekcijas kuni
gams, pirmoje vietoje, pami
nėjo prel. James McNeill, bu
vęs kariuomenės kapelionas, į 
atsargą išėjęs brigados gene
rolo laipsniu.

X šv. Kazimiero Seserų Rė
mėjų dr-jos kuopos, kurios dar 
neatnešė dovanų kauliuko žai
dimo vakarui, kuris įvyks sek
madienį Marijos Augšt. .mo
kyklos salėje, prašomos atnešti 
tiesiog į salę ir jas priims se
suo Ignacia.

X J. Perkūnas, V. Sipavi

čius, A. Povilaika, E. Leifer- 
tas, V. Omiliionas, A. Stulga, 
A. Libus, J. Kaunas, A. Mar- 
tinkus, V. Gavėnia", A. Blandis, 
A. Malinauskas, T. Remeikis, 
J. Linartas ir kt. atstovaus 
Chicagos Lietuvių Futbolo 
Klubo futbolo komandą jos 
paskutinėse šių metų pirmeny
bių rungtynėse prieš Azteca 
komandą, šis susitikimas įvyks 
Block Stadium, 144 Parrish 
Avė., East Chicago, Ind.

X Juozui Kubiliūnui, gyve
nusiam Clevelande, yra “Drau
ge” laiškas nuo Gedimino Ku
biliūno iš Kauno.

Jonas Kelečius, 3352 South 
Halsted St., už 3 mėnesius su
gaištus namuose po nelaimingo 
įvykio, iš Leonardo Jankausko 
gavo $692.32 čekį.

Nebūkite suklaidinti! Būkite už 

progresą!
Išrinkite RICHARD STENGEL 

U. S. Senatorium!
(Sk.)

X LSS-gos Chicagos sky
riaus spalio 12 d. įvykusiuose 
rinkimuose išrinkta nauja val
dyba, kuri pasiskirstė pareigo
mis: stud. J. Kregždys, pirmi
ninkas, K. Dirkis, vicepirm., 
Jūra Gelažiūtė, sekr., Vyt. Vi
dugiris, ižd. ir reikalų vedėjas1 
Ant. šakalys.

X Chicagos Lietuvių FK

futbolininkai šį sekmadienį 
9:30 vai. ryto renkasi prie klu
bo patalpų (43čia ir Maple- 
wood), iš kur bus vykstama į 
East Chicago, Ind., rungty
nėms prieš Azteca komandą. 
Sporto mėgėjai, kurie neturi 
priemonių nuvažiuoti į minėtas 
rungtynes, irgi prašomi čia 
ateiti ir galės nuvykti drauge 
su sportininkais.

KAS KĄ IR KUR
— Spalio men. 21 d., sekmadienį, 

po sumos, tai yra 11 vai. ryto, yra 
kviečiamas Bri-ęliton Parko lietuvių 
kalbos klasės mokinių tėvų visuo
tinas susirinkimas, kuris įvyks lie
tuvių kalbos klasėje (kambario Nr. 
15, antram augate). Visi tėvai ma
loniai kviečiami susirinkime daly
vauti. — Tėvų kom. ir mokytoja

— Chicagos šauliai S. m. spalio 
įmėn. 21 d., sekmadienį, 2 vai. 3(4 
min. po pietų renkasi Lietuvių au
ditorijos mažoje salėje (apačioje) 
aptarti svarbius rudens veiklų lie
čiančius reikalus.

— Chicagos Lietuvių Suvalkiečių
d-jos mėnesinis susirinkimas įvyks
ta sjmlio mėn. 24 d., trečiadienį, 
Hollywood svetainėje, 2417 W. 43 
St., 7:30 vai. vakaro. D-jos nariai 
prašomi dalyvauti laiku ir skaitlin
gai, nes turime rimtų reikalų svars
tyti________________— Nut. rašt.

Skubiai parduodam* LIKERIŲi P*
KRAUTUVE SU BARU. Gerai 
einantis biznio liet. apylinkėje, Po 
6 v.t; skėitobinti tNPreeoM 8-4878

TTfflmAJSTM ffllAtJOAs, čfflCAGO, ftUNOIB

NUSKENDUSIO LĖKTUVO ĮGULOS DALIS

Kapit. Richard O«r, pilotas Pan-Amcriean linijos lėktuvo, kuris skrido iš Honolulu i Cnlif< 
sugedus motorui buvo priverstas nusileisti jūroj. Visi, 31 žmogus, buvo išgelbėti. Šalia kapitono matvti 
dvi lėktuvo tarnautojos. (IVS)

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE VOKIETIJOJE

CHICAGOS ŽINIOS
Turėjo 90 operacijų

Dr. E. H. Grubbe, kuria vie-

Gubernatorius 3 vai. 
kalbėjo apie Hodge (

. , naa pirmųjų šiame krašte pa-į™ 8 Chicagoje gubernatorius' Modojo „„ spindX,
..... kalb'j“ BU P“** ix.ray« vėžio gydymui pat-

a. tardomas apie llodge saj (aj, 8pindu|ifis į 1
Straton 
valandos 
skandalą 

Gubernatorius aiškinosi, kad 
jisai ėmėsi griežtos akcijos, 
kai tiktai paaiškėjo Hodge suk-

ap-
sidegino ir dėl to susilaukė 
piktybinių žaizdų ir auglių. 
Jam buvo padaryta jau net 90

, , ... operacijų, ir jis laikosi gerai,itybes: sis tuojau buvo atleis- ųlli„llUpo 
tas iš Illinois valstybes audito-' 

i riaus pareigų ir buvo privers
tas atsisakyti nuo kandidata
vimo į tas pareigas naujuose 
rinkimuose. Tardantieji buvo 
tos nuomonės, kad jeigu tgu- 

j bematorius būtų panaudojęs 
konstitucijos jam teikiamas

Pakliuvo policijos 
kapitonas

Vienintelis Chicagoje negrai 
policijos kapitonas Kinzie 
Blueitt pakliuvo į teisingumo 

~ organų rankas. Jis kaltinamas
I Režisavo Ignas Valantinavi- te*se3’ salėjo daug anksčiau: J?1 *į° nus‘“
Sua, Aušros choro dirigentas. «W> suktybes susekti. Gu-^t

torni.ių n-

j Sufleravo IT. Povilaitienė. Per- 
— Apreiškimo parapijos mo- — Balto veikla Europoje, traukos metu paskambino pia- 

kyklos lituanistinės grupės tė- Spalio 9 d. prof. kan. Kon-į nu Kažinauskaite.

vų susirinkime šiems mokslo čius pakvietė revizijos komisi-1 — Lietuvių Centras, bendra-

.metams
mitetas. 
klebonas
mokyklos kapelionas kun. Ant.
Račkauskas. Komitetan nau
jai išrinktas tik vienas asmuo, 
kiti keturi perrinkti. Pirminin-

išrinktas naujas ko- jg. kurią sudarė p-kas Radze- darbiaudamas su Argentinos 
Į tėvus kalbėjo par. vičius, Laukaitis ir J. Balys, j Lietuvių Vyrų kvartetu “Aitva 
kun. N. Pakalnis ir revizuoti Balfo įstaigai Mun-! rai”, savo lėšomis ir organiza-

chene.
Paaiškinimais talkininkavo 

Balfo įgaliotinis Europai Iz. 
Rugienius, o sudėtingesniuose

ku, ir toliau paliko J. Andriušis, klausimuose teikė informacijų
J. Kiveris — vicepirmininkas, 
V. Dubauskas — sekr,, V. Pa- 
dvarietis — ižd. ir V. Mrozins- 
kienė — narys ypatingiems 
reikalams. Revizijos komisijon 
išrinkta pirm. V. Klimavičius 
ir nariais: A. Vasiliauskas ir 
P. Navickas.

Pereitų metų veiklos prane
šimą -padarė komiteto pirmi
ninkas. Susirinkime buvo dau
giausia tartasi dėl būdų ir prie
monių sukelti lėšų mokyklai iš
laikyti. Ypač buvo konstatuo
ta, kad dar yra tėvų, kurie ne
apsimokėjo ir neskuba apsimo
kėti senų skolų už savo vaikus. 
Buvo padarytas nutarimas ne
panaikinti senų skolų ir reika
lauti, kad jos būtų išlygintos. 
Naujai nustatytasis mokestis 
už Ynokslą yra 3 dol. .mėnesiui 
už vieną vaiką, pusantro dol. 
už antrą vaiką ir jokio mokes
čio už trečią vaiką, jei šeimoje 
kur pasitaiko, kad trys vaikai 
mokosi. Susirinkime buvo nu-

kan. Končius.
Pažymėtina, kad Balfo ap

imtis yra gana plati, o darbą 
atlieka tik 4 asmenys, kas ro
do didelį jų pasišventimą.

Kasos knygas bei pinigines 
apyskaitas su dideliu tikslumu 
veda Balfo įgaliotinis Iz. Ru
gienius, o emigracijos skyrių 
tvarko p. Grinienė. Kompli- 
kuotesnėse emigracijos bylose 
kan. Končius pats asmeniškai 
lanko įvairias įstaigas bei kon
sulatus, padeda emigrantams iš Lietuvos pajieškomi: Bukis 
išgauti vizas, kad galimai di-. Kastantas, s. Mykolo, anksčiau 
dėsnis skaičius jomis pasinau-

bernatorius aiškinosi, kad tai, ^V*mUS.. Chicagoje ir nusikal- 
nebuvusi jo pareiga; jisai imąs1 6 lų su Pare‘£ūnais. Ka- 

$2,500 užstato.
pilną atsakomybę už savo pa-i P^onas teismo paleistas už
skirtus pareigūnus, tačiau ji
sai negalįs imtis atsakomybės1 
už tuos, kurie yra renkami vi
sų balsavimu.

“Išplovė upę"
Pradėjus skųstis apylinkės

cija paremia dviejų plokštelių1 nosį; kad jįs nežinojo apie 
įdainavimą. Bus įdainuotos pa- Hodge finąnsinius nuslydimus 
čios gražiausios lietuviškos dai ar apįe jo ryšius su moterimis 
nos A. ir V. Rastauskų, A. Slan
čiausko ir Jono Simanausko,
Aitvarų kvarteto, diriguojamo 
V. Cibavičiaus.

Dr. J. Basanavičiaus vardo 
Lietuvių Centras Argentinoje 
spalio 21 d. 11:30 vai. Santo 
Cristo vietinėje bažnyčioje turi 
pamaldas už mirusius savo 
draugijos narius. Per Mišias 
giedos Vyrų Kvartetas “Aitva
rai”.

PAJIEŠKOJIMAI

dotų.
Iš trumpo su kan. Končium 

pasikalbėjimo paaiškėjo, kad 
jis nesitenkina nusistovėjusia 
tradicine Balfo veikla. Balfo 
veiklą išplėtė toli už Europos

Vapšienė iš Salako paieško Ba 
liūno Juozo ir Baliūno Vito, s. 
Jono. Anksčiau jie gyveno New 
Yorke. Juos -pačius atsiliepti ar
ba kas žino pranešti: P. Leonas, 
2735 W. 7lst St., Chioago 29, III. 

Sesuo iš Lietuvos jieško brolio

Toliau gubernatorius aiški- gyventojams dėl. nemalonhį

Tačiau gubernatorius pripaži
no netinkamumą ligšiolinės 
sistemos, kada auditorius yra 
kartu ir iždo prižiūrėtojas, ir 
kontrolierius.

Ligoninėje prie senuko 
rado $27,311

Joseph Rashad, 80 m. am
žiaus, pravažiuojančio automo
bilio buvo partrenktas ant 
grindinio La Šalie ir Locust 
gatvių sankryžoje. Nugabenus 
jį į Cook Apskrities ligoninę, 
jo nunešiotuose drabužiuose 
buvo rasta banknotais $27,311 
ir auksu $160. Žmona pasako
jo, kad jis visą savo gyvenimą 
labai taupė.

Merą uždarė kalėjiman

jis įsteigė keletą emigracijos 
biurų, o vaistų ne'tik į Lietu
vą, bet net į Tolimųjų Rytų

T -...... . Sibirą lietuviams pasiųsta užtarta sausio men. surengti va- j-i __
karą, kurio pelnas eitų mokyk
los reikalams. Mokykloje mo- 
kytojauna V. Jocienė.

KANADOJ
— J. Gužauskas, kilęs nuo 

Tauragės, Kanadoje išgyvenęs 
arti 30 m., išvyko į Lietuvą.
Toronte kalbama, kad jis bu
vęs pasiturįs ir išvažiuodamas 
prisipirkęs nemažai vertingų 
dalykų, ypač laikrodžių ir ka
rakulių. Mat, jo duktė ten Lie
tuvoje turinti kažką bendra su 
moterų madomis ir prašiusi 
parvežti kailių.

ŠVEICARIJOJE
— Keliaudamas po Europą

kun. dr. Antanas Deksnys pa
siekė Šveicariją, kur jis gilino 
savo studijas ir kur sustos il
gesniam laikui.

PORTUGALIJOJE
— Kun. Petras Urbaitis,

vykdamas į saleziečių laikomą 
lietuvių gimnaziją Italijoje, 
pakeliui buvo sustojęs Portu
galijoje, dalyvavo Fatimos iš
kilmėse. Iš čia išvyko į Madri
dą, o paskiau aplankys Liurdą 
ir šventąją Žemę. Tam daug 
iškentėjusiam Kinijos misionie
riui ta kelionė yra galima pa
daryti paremiant vienai lietu
vei jo giminaitei, 71 m. am
žiaus moteriai, kurios palydo
vu jis vyksta lankyti šventų 
vietų. Kun. Urbaitis džiaugiasi, 
kad Mėlynosios . Armijos są
jūdžio lietuvių suorganizuota
peticija pasiekė kard. Tisserant I Onutė Povilaitytė, partizanų — 
rankas. A. Mikučiauskas ir V. Pečiulis.

kvapų, kylančių iš Chicagos 
upės šiaurinėje miesto dalyje, 
ugniagesiai paleido į upę mies
to vandentiekio hidrantus, 
kad labiau pajudėtų vanduo ir 
išneštų nešvarumus. Ketvirta
dienį nuo 11 vai. ryto buvo pi
lama į upę po 10,000 galionų 
vandens per minutę.

Vairuodamas užmigo ir 
užsimušė

William L. Jandus, 23 m. 
amžiaus agentas, užsimušė sa
vo automobiliu atsitrenkdamas 
į, cemento sieną ties 67 gatve 
ir Sbuth Shore, Chicagoje. Po
licija mano, kad jis užmigo be
važiuodamas. Velionis turėjo 
23 m. amžiaus. Ugniagesiai 
darbavosi 10 minučių, kol jį 
ištraukė iš sulamdytos maši
nos. Liko našlė jo 23 metų 
žmona ir du vaikai.

Atominiai laivaiHerbert C. Polchow, meras 
Chicago Ridge priemiesčio, tei
sėjo įsakymu buvo uždarytas i Arti Chicagos esančioj Ar-
• i -i-*? i v ••__ • _____•___st____ * crnnna \Tafinnal 1 nK-irn + nri-ir\cs.. kt , ii- x _ ,_x-„: Mykolo Jurevičiaus, Felikso. Ank- , ,...................................ribų. Nekalbant apie nuolatinį į sg;au gyv Washingtone. Kilęs iš! į kalėjimą, kol jisai pasirašys į g°nne National laboratorijos 

šalpos tiekimą reikalingiems, Vievio valsčiaus, Trakų apskr. At- įsakvTnus sumokėti specialių direktorius pranašauja, kad pooi. A TT»<Lnno£. 4 4 t J r “ __siliepti: A. Urbonas, 44 Wilson 
avė., Toronto, Ont., Canada. balsavimų išlaidas, kai bu

vo sprendžiamas užtraukimas
Martynas Albrektas, Jurgio su-' $1.90,000 paskolos apmokėji- 

nus, kilęs is Siaurkampio kaimo, I . . .. ...
Pagramančio parapijos, yra iieš ■, mui naujų kanalizacijos dalių.

12.000DM. Sakėsi dėl didesnio ; komas brolio Augustino Albrekto, 
šalpos išplėtimo Sibire esan- gW. Sibire. Kreiptis: Viktorija 
tiems lietuviams veda susirasi- Origa‘s- 2517 W 69 St” aWca*° 
nėjimą su Sovietų ambasado-

29, III.

Meras pirma grasino pasitik
siąs kalėjime iki naujų rinki
mų, kurie įvyks baalndžio mėn., 
tačiau dabar paklauso teismo

rium Zarubinu Washingtone. Jonas Norkus, Vincas Norkus ir ,nrpn<iimo ;r išleidžiamas išT. T_ ». „ , , • Petronėlė Šimkienė, visi kilę iš sprendimo ir įsieiaziamas is
Kan. Končius Europą lanko , Kiukiškių kaimo, Gaurės parapi- kalėjimo. Jis aiškina, kad jo
jau penktą kartą. Pereitais me- jos, yra jieškomi jų giminaitės draugai nrikalbėie išeiti i lais-
x . x x.._ x ----- :------ Petronėlės Čerauskaitės, Antano 5 h jv t -

dukters, iš Stirbių kaimo. Kreip- vę ir tada tęsti savo kovą 
itis: Viktorija' Grigas, 2517 W. 69
St., Chicago 29, Iii.

tais atvyko tik 4 mėnesiams, 
bet aplinkybių ir darbų ver
čiamas, prabuvo beveik pus
antrų metų ir dar negalįs tik- Dubickaltž . Rulvinskienė
rai pasakyti kada grįš Ameri- gyvenanti Sibire jieško savo pus- 
kon. Didelę dalį laiko pralei- brolio Žako Jono sūn. Juozo ne- 
... , žinia kur gyvenančio. Jieškomasisdžia kelionėse Paryžius, arba apie asmenys
Berlynas, Bonna, Geneva ir kt., i prašoma rašyti: Rapolas Dūda, 
įvairiose konferencijose atsto- ^d^’ ^u^on -^ve > Baltimore 23,
vaikiam as tremtyje 
lietuvius.

esančius
Kostas Jonušas, Kosto sūnus, ki
lęs iš Skuodo valse., Kaukoliko 
kaimo, yra jieškomas giminių. 
Tai D pat Filomena Pocienė yra 
jieškoma brolio iš Sibiro.

— Temperley “Aušros” cho- Dar giminių jieškomi: PET-
ras spalio 6 d. su dideliu pasi- ^AS DIMGAILA ir BENEDIK- 

r TAS URVIKIS, abu kilę iš Kre-

ARGENTINOJE

kimu atšventė 4 metų gyvavi
mo sukaktį. Choras tai koloni
jai turi didelės reikšmės, kaip 
visus apjungiantis ir duodantis 
impulsą visai kolonijai viene
tas. Būdinga, kad choras labai 
remia ir Lietuvių Bendruome
nę, kuri šiais metais taip pat 
aktyviai reiškiasi energingos

tingos.
Juos pačius ar žinančius ju ad

resą pranešti: B. Čepauskiene, 
38 Mountview Avė., Toronto, 
Ont.. Canada.

Krautuvėje “MARGINIAI” 
adresu: 2511 W. 69th Str., Chi

cago 9, I1L. galima gauti gra
žiausi liaudies meno išdirbi-

vadovybės dėka. Keturių metU| niai, knygos, žurnalai, taip pat 
gyvavimo sukaktį Aušros cho-( galanterija, 
ras atžymėjo 3-jų veiksmų dra-' t
ma Taip tėvas norėjo, suvaidin1
ta Lietuvių salėje. Atidarymo 
žodį tarė M. Povilaitis, didelis 
Temperley lietuvių kolonijos 
veikėjas ir choro pirmininkas.
Dramą suvaidino artistai: Ma

rytė Stapčinskaitė, Antanas Re 

pečka, Vytautas Bartulis, Ma

tas Mikučiauskas, Juzė Valan- 

tinavičieiiė, Zeferinas Zlotkus,

1960 metų pastatytieji visi lai
vai bus varomi atominės ener
gijos.

Tik tas užsitarnauja laisvę 
ir gyvenimą, kuris kasdien dėl 
jų kovoja. Goethe

BOSCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai
UET. APDRAVDŲ AGENTŪRA
Visų rtUlų apdraudoa. Antomobl- 

(lų finansavimas. Notarlataa. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prie* darydami apdrandaa kitai 
onsltelrauklts pas mus.

JONAS KtRVATTia 
WAIbrook B-M71

INTERSTATE INSURANCE AGENCTK 
Al na s. Ashland A ve— Chicago Sd, IU

j” BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

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

Įk^jdo tris vaikus)

Palaidas lakstąs šuo įkando 
mokyklos, esančios 2401 W.
Congress str., tris vaikus, iš
ėjusius į gatvę. Šuo paimtas 
tyrimams, ar kartais nebuvo 
pasiutęs.

Miniatiūrinis cirkas 4
Atliekame visokių trobesių ir patai 

Alvin Ross, 18 m., praleis- PU Įvairius remonto darbus, skubiai, 
damas ilgas laisvalaikio valan
das padarė miniatūrinio cirko 
modelį. Viskas padaryta tiks
liai iki smulkmenų. Amerikie
čių laikraščiuose buvo įdėtas 
jo cirko paveikslas ir platokas 
aprašymas.

Pabėgo su $20,000
Susekta, kad Austin Na

tional banko viceprezidentas 
Alexander Heinmark, 56 m, 
pabėgo išsinešdamas $20,000 
banko pinigų. FBI pradėjo jo 
jieškoti.

gerai ir pigiai, 
šaukite DAnuhe 6-27*8 nuo • vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. OEymplc 2-6121 nuo 6 vaL 

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

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

rengia tradicinį

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

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

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

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

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

OLympio 2-6752

“ mibTng"" "
Licensed, bondeįl plumbera

Joks darbas nėra didelis ar mažas, 
laukite dabar. Kalbame lietuviškai 

TeL REpubiic 7-0844
WĄ|brook 5-8451

lllllllllllllllllllllllllllllllllillllliuillllllllii
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginis 7-6640. 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllUuuu>M»»n


