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LENKIJOS MIESTUOSE DEMONSTRACIJOS!
Okupuotos Lietuvos byla turėtų 
būti iškelta Jungtinėse Tautose

SALOMĖJA NARKĖL1ŪNAITĖ 
Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINES TAUTOS. — Vienuoliktosios šios tarptauti
nės organizacijos metinės šiemet spalio 24 d. bus minimos nau
jos Generalinės Asamblėjos sesijos pasirengimo ženkle.

Vienas po kito kraštai pavie- -■■■■■■-■ ■ —...r-......

niui ir grupėmis neša klausimus,
prašydami juos įrašyti į sesijos 
darbotvarkę. Veikliausieji Azi- 
jos-arabų atstovai jau net kelis 
klausimus kolektyviai įnešė. Ži
noma, tai seni dalykai, tik nau
joje šviesoje.

Knęwland būtų proga tą savo 
nuomonę apie Pabaltijo valsty- 
ir vėl diskutuos, senatoriui 
bes ir šiemet pakartoti. Tik bū
tų tas skirtumas, kad šiemet 
Knowlando mintis turėtų pro
gos išgirsti platesnė auditorija 
ir tai tose pačiose Jungtinėse 
Tautose, nes Knowland prezi
dento Eisenhowerio yra paskir
tas šiai sesijai JAV delegatu į 
JT.

(Nukelta į 3 psl.)

Vėl Alžiro klausimas
Vienas svarbiausių, atrodo, 

yra Alžiro klausimas, kurį pen
kiolika Azijos-arabų valstybių 
sekretoriatui patiekė spalio 1 d. 
Savo lydimame rašte ta penkio- 
likiukė atkreipia JT dėmesį į pa
blogėjusią padėtį Alžire, doku
mentaliai surinkdama visus 
prancūzų “nusižengimus” prieš 
Alžiro žmonių laisvės aspiraci
jas. Kartu pabrėžiama, jog nuo 
pereitų metų, kada klausimas 
buvo įneštas į sesijos darbotvar 
kę ir paskui išimtas, tikint jog 
gal kas pagerės, tikrovėje nie
kas nepagerėjo, o tik pablogėjo.

Čia ta proga ppisimena, jog 
jau pereitos sesijos metu Alžiro 
klausimas prieš Prancūzijos no
rą buvo įrašytas į darbotvarkę. 
Tik Prancūzijos atstovams išė
jus iš posėdžių ir kuriam laikui 
visiškai pasitraukus iš JT sesi
jos darbų, karingai nusiteikęs 
Azijos-arabų blokas buvo suti
kęs nusileisti, priimdamas pa
siūlymą nesvarstyti klausimo de 
šimtosios sesijos metu. Bet tada 
nebuvo pažadėta, jog jie vėl jo 
neatneš vienuoliktos ar kurios 
kitos sesijos darbotvarkėn.

Todėl dabar, kai Azijos-arabų 
kraštai mato, jog Alžire vis tiek 
tebesilieja kraujas ir padėtis 
kasdien blogėja, vėl ateina su 
tuo pačiu klausimu. Čia mano
ma, kad šiemet, kai JT narių 
šeima padidėjo naujais šešioli
ka narių, Alžiro gynėjai susi
lauks žymiai didesnės paramos, 
nei pirmiau.

Dingo lėktuvas
MADRIDAS, Ispanija, spalio 

23. — Jungtinių Amerikos Vals
tybių karinis lėktuvas, skren
dantis iš Madrido į Barceloną, 
dingo. Lėktuve buvo penki įgu
los nariai.

Ispanai pirks
MADRIDAS, Ispanija, spalio 

23. — Ispanija sutiko pirkti be
veik už 50 mil. dolerių Jungtinių 
Amerikos Valstybių ūkinių ga
minių.

Šnipų byla
SEOUL, Korėja, spalio 23. — 

Dviems Korėjos armijos karinin
kams iškelta byla teisme. Jie kai 
tinami šnipinėję šiaurės Korėjos 
komunistų naudai.

Lėktuvas į jūrų
LOS ANGELES, Calif., spalio 

23. — Lėktuvas vakar įkrito į 
jūrą, tik ką pakilęs iš Los Ange
les aerodromo. Du North Ameri
can Avation, Ine., pareigūnai ir 
pilotas žuvo. Vieno keleivio lavo
nas surastas.

Kalendorius
Spalio 24 d.: šv. Rapolas Ar

kangelas; lietuviški: Daugailius 
ir Krūminė.

Teisinė diskusija

Klausimas dėl Alžiro čia buvo 
diskutuojamas teisiniu požiūriu. 
JT Chartoje yra toks antro 
punkto trečias paragrafas, ku
riame sakoma, kad JT negali 
kištis į paskirų savo narių vals
tybių vidaus reikalus, šituo 
punktu remdamosi, Prancūzija 
ir tvirtino, kad Alžiras yra jos 
vidaus reikalas, nes ir pati te
ritorija yra Prancūzijos metro
polijos dalis. Tuo tarpu Azijos 
ir arabų kraštai su tokiu aiški
nimu nesutinka. Jie tvirtina, 
kad Alžiro klausimas savo ap
imtimi jau išeina iš valstybės 
ribų apimties, nes tenai susida
riusi padėtis graso tarptautinei 
taikai įr saugumui.

Alžiras ir Lietuva
Ta pačia proga verta prisi

minti, kad, kai pernai Genera
linės Asablėjos pilnaties susirin
kimas, ignoruodamas pagrindi
nio komiteto rekomendavimą, 
nubalsavo Alžiro klausimą j 
traukti į darbotvarkę, Ameriko
je buv0 pasklidę nuomonių, jog 
tokiu atveju ir Pabaltijo vals
tybių kį&usimą galima būtų iš
kelti Jungtinėse Tautose.

Tokią nuomonę skelbė ir lie
tuviams gerai pažįstamas sena
torius William Knowland. Kai

senija Alžiro klausimą šiemet išrinktas Lenkijos komunistų partijos pirmuoju sekretoriumi. 13-tą kūdikį. Visi yra berniukai, geriausia galima būtų baigti su-! mus prieš sovietus.
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Naujas Lenkijos komunistų partijos politbiuras (dešinėje) priima darbininkų ir jaunimo delejjaeijas Yar&u- 
'oje. Politbiuro nariai (iš kairės) yra: Edward Och ab, buvęs partijos pirmas sekretorius, pasiliekąs po
litbiuro nariu; \\ ladyslaw Goniulka, pirmasis partijos sekretorius, Oehah įpėdinis; premjeras joseph
Cyrankicwicz; A. Zauadzki.

Lenkai šiandien savo drąsa 
skina kelią į nepriklausomybę

LONDONAS. — Kremliaus ir Lenkijos konfliktas šiandien 
yra pasirodęs pasauliui visu savo aštrumu. Kiekvienas gali jį ma
tyti. Tačiau visas šios krizės plotis, kuris yra ištikęs Sovietų Są
jungą ryšiumi su Lenkijos nepriklausomybės reikalavimu, dar Va
karų pasaulio nėra suvoktas.

Mes per ilgus metus esame 
taip pripratę prie Stalino galy
bės, kad mes tiesiog nestengiame 
suprasti, kaip skaudžiai yra iš
tikti Stalino įpėdiniai šio Lenki
jos žygio.

Kova prieš Stalino legendą
Tai, kas šiandien darosi Len

kijoje, yra daugiau negu 1948 m. 
pasidarė Jugoslavijoj. Nors mes 
neturime užmiršti, kad Tito ir 
jugoslavai parodė kelią, kaip su
laužyti Stalino nenugalimumo le
gendą. Bet Jugoslavija buvo spe
cialus reikalas. Ji nebuvo taip 
sulieta su Rusija. Lenkai šian
dien neturi jokių kitų priemonių 
ar lengvinančių aplinkybių, kaip 
savo drąsą. Lenkija yra iš visų 
pusių apsupta sovietinių jėgų, ne 
Skaitant siauro Baltijos pakraš
čio, kuris yra labai lengvai pa
žeidžiamas. Lenkija yra atskirta 
nuo Vakarų pasaulio.

Laisvės viltis
Negana to, senas Lenkijos kon

Oras Chicago> fliktas su vokiečiais, kaip tik vėl
Oro biuras praneša: Chicagoje atgyja. Praėjusį sekmadienį Vo- 

ir jos apylinkėje rytoj — giedra, kietijos kancleris Adenaueris

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Trys sovietų kreiseriai ir 11 naikintuvų vakar įplaukė į 

Lenkijos teritorijos vandenis.
— Tūkstančiai lenkų studentų vakar demonstravo Vroclave 

(buv. Breslau) prieš sovietus. Studentai giedojo: „Tegyvuoja 
laisva Lenkija“ ir šaukė: „Rokossovsky tevažiuoja namo“ ir „Ro
kossovsky į Sibirą“.

— Nauji Lenkijos komunistų vadai pažadėjo tęsti draugiškus 
ryšius su Rusija, bet tvirtai pabrėžė, jog Lenkija nebus priklauso-^ 
ma nuo Kremliaus užgaidų.

— Siaurės Afrikoje kilo nauji neramumai, kai prancūzai su
čiupo penkis Alžirijos sukilėlių vadus, vykstančius į Tunisą. Keli 
šimtai studentų Kasablankoje iškėlė Alžirijos sukilėlių vėliavas ir 
šaukė: „Alžirija turi būti laisva“.

— Daugiau kaip 10,000 Vengrijos studentų vakar demonstra
vo ir pareikalavo naujos vyriausybės ir Sovietų Sąjungos kariuo-
menės pasitraukimo iš Vengrijos. Demonstracijos buvo suruoštos,
kai Vengrijos premjeras ir komunistų partijos vadas grįžo iš Ju- lėktuve nebebuvo vietos kitiems, 
goslavijos, kur tarėsi su diktatoriumi Tito. kai sultono haremas susėdo į lėk-

- Penkių Aliirijoa „MUHų arcūianiman Prancūzijai 
atnešti liūdnų pasekmių santykiuose su arabų pasauliu, Siaurės 
Afrikoje ir Vidurio Rytuose.

cūzų lini jos lėktuvu ir prancū- į jie nusileido Tunise, 
zams buvo lengva susekti lėktų- Tuniso pareigūnai supyko už 
vo kelią. tokį prancūzų žygį. Tuniso vy-

---------- ' riausybė pranešė, kad ji atsau-
Trylika vaikų kia savo ambasadori^ is Parv-

MANITOWOC, Wisc., spalio I Maroko sultonas atvyko pir- 
— Sovietų vyriausybės laikraštis ,Jzvestija“ ir sovietų ko- 23. — Mrs. Mathew Wagner, 41 madienį į Tunisą pasitarti su Tu- 

munistų partijos organas ,Rravda“ paskelbė žinią, kad Gomulka metų, ūkininko žmona, pagimdė niso premjeru Bourguiba, kaip

— Rokossovsky dar pasilieka Lenkijos gynybos ministeriu. 
Užtat sovietai pripažino Gomulką nauju komunistų vadu, skelbia 
kaikurie šaltiniai.

kaip tik pasinaudojo proga vie
šai pareikšti, kad savo žemių, 
priskirtų Lenkijai po II Pasau
linio karo ji niekad neatsisakys 
ir pareiškia į jas savo teises. Tai
gi lenkai šiandien remiasi nieku 
kitu, tik savo žmonių laisvės vil
timi.

Ne visada žmones galima veik 
ti gąsdinimu. Būna situacijų, ka
da gąsdinimas yra nustojęs gali
mybės daryti įspūdį,

Sovietų dilema
Nepaisant to, apgalvotas Len

kijos vyriausybės žygis, sovietų 
vadus pastatė į labai sunkią būk
lę. Jiems dabar teks rinktis vie
ną iš dviejų: arba atsisakyti il
gai ir rūpestingai paruoštos tai
kos ofenzyvos Vakaruose ir pa
naudoti jėgą Lenkijos suvaldy
mui, arba atsisakyti įtakos Vi
durio Europoje.

Nuotaika lėktuve
Vienas sovietų reikalų žinovas 

iš Londono rašo, kad sovietų va
dų nuotaika tada, kai jie Varšu
voje sulipo į lėktuvą grįžti Mas
kvon yra buvusi virš to, ką gali
ma įsivaizduoti. Bet nesunku’įsi- 
vaizduoti, kokį priėmimą jiems 
suruoš tas monolitinis Kremliaus 
kolektyvas, kai Chruščevas jiem 
papasakos savo įspūdžius iš Var
šuvos. Ir netenka abejoti, kad po 
šio nepasisekimo, diplomatiškai 
išsireiškiant, Kremliaus hierar
chijoje turės įvykti naujų išsily- 
gi avimų.

Haremas kaltas
PARYŽIUS, spalio 23.—Pran

cūzų laikraštis šiandien parašė: 
penkis Alžirijos sukilėlių vadus 
pasisekė sučiupti dėl to, kad Ma
roko sultonas nutarė pasiimti 
savo haremą skrendant į Tunisą.

Paryžiaus laikraštis rašo, kad

(1NS)

Egipto šalininkai

Jordano parlamente
AMMAN, Jordanas, spalio 23. 

— Jordano proegiptietiška na
cionalistinė socialistų partija 
praėjusį sekmadienį rinkimuose 
pravedė 11 atstovų į parlamentą. 
Manoma, kad prie jų prisijungs 
mažiausia trys nepriklausomi at
stovai.

Jordano žemesnieji rūmai turi 
40 atstovų.

Likvidavo policijų
TEL AVIV, Izraelis, spalio 23. 

— Arabų vyrų būrys, vadovau
jami egiptiečių, likvidavo Izrae
lio policiją šiaurės Nazarete. Iz
raelitai du arabus sučiupo.

Prancūzai areštavo penkis
Alžirijos sukilėlių vadus

ALŽIRAS, Alžirija, spalio 23. — Prancūzai vakar sučiupo 
penkis Alžirijos sukilėlių vadus, skrendančius virš Viduržemio jū
ros, ir Prancūzijos pilotas juos atidavė į policijos rankas Alžiro 
kariniame aerodrome.

Pilstąs apgavo juos, įtikinda
mas, kad lėktuvas nusileidžia 
draugiškoje žemėje. Tarp sučiup
tųjų yra pabėgėlis Ahmed Ben 
Bella, kuris vadovavo Alžirijos 
sukilėliams iš Kairo, Egipto.

Vadai vyko iš Rabat, Maroko, 
į Tunisą pasitarti su Maroko sul
tonu Sidi Mohammed Ben Yous- 
sef ir Tuniso ministeriu pirmi
ninku Habib Bourguiba. Abu 
kraštai jau yra nepriklausomi 
nuo Prancūzijos. Sukilėlių vadai 
norėjo aplenkti Alžirą, bet pate
ko į policijos rankas.

Kaip sukilėlių vadai pateko į 
prancūzų rankas? Prancūzų lini
jos lėktuvas pakilo iš Rabat aero 
dromo į Tunisą vakar po pietų.
Lėktuvas nusileido Palmoje, Mal 
lorcoje, rytinėje Ispanijos pa
krantėje, pasiimti gazolino ir iš 
čia skrido į Tunisą.

Lėktuvo pilotas A. M. Grelier 
išgirdo radijo balsą iš Alžiro. 
Prancūzijos pareigūnai paprašė 
pilotą Grelier sustoti Alžiro 
aerodrome.

Pilotas skraidė aplinkui iki nu 
matyto laiko, kai lėktuvas turė
jo nusileisti Tunise. Paskui jis 
pasuko lėktuvą į Alžirą su su- 

kad

U

Lenkai reikalauja pasakyti
tiesą apie Katyno žudynes

VARŠUVA, Lenkija, spalio 23. — Trijuose miestuose šiandien 
lenkai suruošė didžiules demonstracijas prieš sovietinį režimą. 
Supykusios minios Vroclave, Stetine ir Krokuvoje nuplėšė ir su
mindė sovietines vėliavas.

Mnia šaukė: „Rokossovsky į 
Sibirą! Pasakykite tiesą apie Ka 
tyno žudynes!“

Vroclave lenkai suruošė di
džiulį susirinkimą su demonstra-
cijomia. Susirinkusieji priėmė nikatą B;lgrade s'u Jugošlavijos 
rezoliucijas, kuriomis remia nau- ^naia ir paslžadėjo ben- 
ją lenkų komunistų vadovybę ir dradarbiauti ^„4^ ir ekono- 
reikalauja daugiau demokrati
jos.

Paskui minia su plakatais ir 
fakelais pradėjo žygiuoti miesto 
gatvėmis.

Tūkstančiai lenkų stovėjo ša
ligatviuose ir reiškė džiaugsmą. 
Žmonės pasipylė iš restoranų ir 
namų ir prisijungė prie demons
truojančių.

Džiaugiasi
VARŠUVA, spalio 23. — Len

kijos parlamentas šiandien susi
rinko pasidžiaugti nauju Lenki
jos posūkiu į savistovesnį gyve
nimą.

Kodėl nubėgo?
WALLACEBURG, Ont., spa

lio 23.—Policija klausinėjo Ken- 
neth Williams, 25 metų, ir ji su
žinojo, kad jis pabėgo iš Michi- 
gan kalėjimo. Policijai paklau
sus, kodėl jis bėgo į Kanadą, Wil- 
liams pasakė, kad čia alus yrs 
geresnis.

kilimas Alžirijoje ir suvienyti 
Šiaurės Afriką. Į tą pasitarimą 
vyko ir Alžirijos sukilėlių vadai.

Remia Eisenhowerį
SEATTLE, spalio 23. — „The 

Seattle Times“ nepriklausomas 
laikraštis, remia prezidento Ei- 
senhowerio kandidatūrą perrin
kimui į1 prezidento postą.

Brito direktyvos Jungtinių 
Amerikos Valstybių komunistams

LONDONAS, spalio 23. — Jungtinių Amerikos Valstybių ko
munistų partija gauna direktyvas ir instrukcijas iš Maskvos per 
John Williamsoną.

Jis buvo deportuotas iš Jung- --- -------
tinių Amerikos Valstybių į Bri-j 2. Negali būti daroma pastan- 
taniją prieš dvejus metus po to, gų išmesti VVilliam Fosterį, ku-
kai atliko bausmę kalėjime už 
skatinimą jėga nuversti JAV vy
riausybę.

Williamson gimė Britanijoje. 
Jis palaiko ryšius tarp Sovietų 
Sąjungos ir JAV komuniritų par 
tijų.

Jis reguliariai rašo Londono 
„Daily Worker‘f savaitraštyje, 
kur jo kolumna pavadinta „Ame
rikiečių scena“. Paskutinėmis sa 
vaitėmis jis rašė apie JAV rinki
mus iš komunistinio punkto.

Williamson Jungtinių Ameri
kos Valstybių komunistams at
siuntė šias instrukcijas:

1. JAV komunistų vadovybė 
tuojau turi sustabdyti užsipuoli-
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Jungtinis komunikatas
VIENA, Austrijo, spalio 23.— 

Vengrijos vyriausybės vadai 
šiandien pasirašė jungtinį komu-

minėje srityje.
Lenkijos vyriausybė greitu lai 

ku bus išsijota. Į augštus postus 
bus paskirti Gomulkos šalinin
kai.

Susidūrė su briedžiu
LAND O’LAKES, Wis., spalio 

23. — Senatorius McCarthy (R., 
Wis.) ir jo žmona išvengė susi- 
žeidimo, kai jų automobilis susi
dūrė su briedžiu važiuojant šiau
rės rytų \Visconsine.

Trumpai iš visur
• Belgijos delegacija, vado

vaujama premjero Achille vau 
Acker, tariasi su Sovietų Sąjun
gos vadais Kremliuje. ,

9 Luis Carlos Prestas, prosta- 
linistas Brazilijos komunistų par 
tijos vadas, bus pašalintas iš va
do pariegų, nes Brazilijos komu
nistai priėmė naują Maskvos 
priešstalininę liniją.

• Gen. Alfred Gruenther, Š. 
Atlanto Gynybos organizacijos 
karinių jėgų vyr. vadas, netru-

, kus išeinąs į atsargą, aplankys 
' Britanijos karalienę Elzbietą II.

• Pietų Korėjos laikraštis 
Seoul Shinmun reikalauja, kad 
Vakarų valstybės pagelbėtų Len
kijai atsikratyti sovietinių varž
tų.

• Egiptas ir komunistinė Ki
nija pasirašė naują prekybos su
tartį, kuria padidinama tarp 
abiejų kraštų eksporto kvota iki 
33.6 mil. dol. — 20 procentų.

• Luksemburgo vyskupas Jo
seph Phillippe, 79 metų, mirė.

• Sir Winston Churchill kelias 
dienas sirguliavo. Dabar jo svei
kata paperėjo.

ris dabar yra JAV komunistų 
partijos pirmininkas.

3. Marksizmas-leninizmas yra 
bazė.

4. Eugene Dennis turi pasilik
ti sekretoriumi.

Iš VVilliamsono kolumnos, tel
pančios Londono „Daily Wor- 
ker“ savaitraštyje. New Yorko 
„Daily Worker“ ir JAV komu
nistai semiasi išminties.

Išvyko į raud. Kiniją
RANGOON, Burma, spalio 23. 

— Buvęs Burmos ministeris pir
mininkas U Nu išvyko į komu
nistinę Kiniją spręsti Kinijos 
Burmos pasienio problemų.
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SKAUČIŲ SUVAŽIAVIMAS 
HARTFORDE

šeštadienį, spalio 6 d„ 7 vai. 
p. p. sesės D. Papievytės bute 
įvyko Hartfordo vyresnių skau
čių posėdis, dalyvaujant rajono 
vadeivei vyr. sktn. Putvytei. Po-

SKAUTŲ GYVENIMAS FILME
Š. m. lapkričio 3 d. New Yor- 

sėdžio tikslas buvo aptarti vyr. I ko skautų Tauro tuntas rengia 
skaučių ir vadovių suvažiavimo skautams ir visuomenei nufil- 
(lapkr. 10 — 11 d. New Britain, ( muoto skautiškojo gyvenimo de- 
Conn.) programą. Tikslas bu-, monstrąvimo vakarą. Filmai y- 
vo pilnai pasiektas. Numatytos ra spalvoti ir juos susuko skau- 
prelegentės ir joms skiriamos tų vyčių draugovės narys G. Pe- 
temos. Taip pat buvo nutarta nikas.
suvažiavime iškelti vyr. skaučių Filmas apima JAV pirmojo 
atskiro skyriaus rajone įsteigi-! rajono šios vasaros Neries ir 
mo klausimą. Kadangi vyresn. Nemuno stovyklas, Worcesterio| skautams Vokietijoje padengi 
skautės lyg ir neturi aiškaus skautų sporto šventę, skautų vy muį.
plano skautavime, be vadovavi- čių sąskrydį Waterbury ir eilę — Jūrų skautų skyrius gavo 

kitų skautiškų subuvimų. Skau- įg psktn. St. Makarevičiaus ju
tų bičiuliams bus įdomu matyti bilėjinio ž/ikliuko projektą. Sky 
New Yorko spalvingąjį lojalu- rįus dėkoja už menišką ir gra
mo paradą, kuriame dalyvavo £ų darbą.
ir lietuviai tarp eilės kitų tautų. _ “mūsų Lapinė", rotatori- 
Studentai matys išvykas į De- nis laikraštėlis, leidžiamas ga
vėnių ūkį ir kitur. rūno skautų draugovės Wprces-

Po filmų demonstravimo bus į teryje, patiekia įvairių žinių iš 
mi referatai su diskusijomis, ku-1 šokiai, kuriems gros Romo Būt- j vietos skautų gyvenimo ir deda 
rų temos — “Modernizmas, mo- rimo skautiškos dvasios kape- mi- kitoki skautų rašiniai. Re- 
ralė ir lietuviškumas" ir Vyresn. | la. nes joje dalyvauja net trys
skautės pareiga tėvynei”. Ne- jūrų skautai, 
bus pamirštas ir vadovavimo gi- < Šių filmų vakaras įvyks Ap- 
linimas, nes į šį suvažiavimą i reiškimo parapijos salėje North'

m0 jaunesnėms, tad būtų labai' 
patogu turėti atskirą vyr. skau
čių skyrių rajone, kuris rūpin- i 
tusi tokiais ir panašiais vyresn. 
skaučių reikalais.

Ką vyr. skautė gali gauti iš į 
skautavimo, bus stengiamasi su-! 
važiavime išsiaiškinti. Numato-!

kviečiamos ir vadovės.
Tad, aptarę šiuos svarbes

niuosius suvažiavimo klausimus 
ir pasiskirstę pareigomis, Hart
fordo vyr. skautės su linksma 
daina skirstėsi namo, nekantriai 
laukdamos suvažiavimo.

Prie progos reikėtų paminėti, 
k? d tuo pačiu laiku ir po tuo 
pačiu stogu vyks ir skautų vy
čių suvažiavimas.

L. Stankevičiūtė 
l

PAGALBA UŽJŪRIO SESĖMS

Šios vasaros Vokietijos skau
čių stovyklai paremti per Sese
rijos Vadijos jSocialinį skyrių 
buvo pasiųsta 260 dol. aukų. 
Šiuos pinigus aukojo: Detroito 
organizacijos ir visuomenė — 
194 dol., Clevelando Neringos 
tunto kunigaikštienės Živilės 
draugovė — 21 dol., Worceste- 
rio Neringos vietininkija — 20 
dol., sktn. Valė Barmienė (Bos
tonas) — 10 dol., Hartfordo 
Šatrijos vietininkija — 10 dol. 
ir Bostono Baltijos tuntas — 
5 dol.

Visiems aukojusiems ir aukas 
rinkusiems Skaučių Seserijos 
Vadijos vardu tariu nuoširdų

Chicago Savings and Loan Associarion naajal 
statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

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

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

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai, visada Išmokėjo Ir Išmoka aukštesnius dividendui 
Ir teikia pelningesnins ir naudingesnius patarimus.

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

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

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

CUBRENTLY — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT P AID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

aeiu uz gražių, paramą užjūrio 
sesėms.

v. s. K. Kodatieiie, 
Socialinio Skyriaus Vadovė

5th Str. ir Havemayer Str. Bro- j 
ooklyne. Pradžia 7:30 vai. vak. h 

SKS

u; u

KPA./TOGĖ JE.
— Psktn. E. Vęngjanskas,

išrinktas Chicagos jūrų 
skautų Baltijos jūros tunto tun ■ 
tininkas, šias pareigas perims 
nuo š. m. lapkričio 1 d. su la
bai tvirtu tunto štabu, suside
dančiu iš kapeliono kun. J. Rai
bužio, SJ, s. dr. K. Aglinsko, s. 
dr. S. Budrio, v. s. A. Aglins
ko, ps. E. Zobarsko ir j. ps. A. 
Levano. Praėjusių metų laiko
tarpyje Baltijos Jūros tuntas, 
vadovaujamas ps. E. Zabarsko, 
rtliko daug našių darbų, surv'o- 
šė net kelis vakarus .stovyk
las, įsigijo naujų stovyklavimo 
priemonių ir gerai sutvarkė tun 
to raštinę. Už tai jūrų skautų 
skyriaus vedėjas reiškia didelę 
padėkg buv. Tuntininkui ps. E. 
Zabarskui ir jo visam štabui bei 
visiems dirbusiems. Naujai tun
to vadijai linkėtina dar daugiau

nuveikti, pasiekti naujų laimėję daguoja sklt. A. Vaišnys ir sklt.| 
mų ateities veikloje. ; A. Saulaitis.
- gludų tėvai New Yorke , _ Chlcagos Giiltarės - jūrų' 

kvieč ami } visuotin) metini su-.gkaučių vienetag __ gu svečiais,
sirinkim-; š m. lipkričio 3 d- broliais turėjo jaukų pobūvi pas ; 

, 8:31, vai. vakare Apreiškimo pa- globėjus j. s. dr. K. Aglinską1 
rapsus salėje Broųklync. Visi su ponia. Pobūvig aėjo labai 

| skautų,-čių tėveliai ir mamytės linksmojc nuotaikoje ir tokius 
prašomi susirinkime dalyvauti. | reikėtų r tį jr ateityje. Gin.
_ “Budėkime", Anglijos lie-, tarėms vadovauja r valt Gra 

tuvių skautų laikraštėlis, šią va-1 žina Sabaliūnaitė. 
sąrą minėjo savo 5 metų sukak
tį. Iš viso per 5 metus jo buvo 
išleista 17 numerių, šiuo metu 
“Budėkime” redaguoja LSB An 
glijos rajono vad.- s. K. Vaitke
vičius.

— Toronto jūrų budžiui ir j. 
skautininkai rugsėjo 8 į 9 nak
tį davė jūrų budžių įžodį. Svei
kiname naujai davusius įžodį, 
linkėdami* ir toliau ištikimai 
dirbti mūsų skautijos labui.

— Los Angeles jūrų skautai, 
vadovaujami psktn. St. Makare- 
vičiaus, atsiuntė pirmieji J. S. 
skyriui nustatytą auką ženkliu
kų persiuntimo broliams jūrų

STEIN TEXTILE CO.
Yra kalbama mieste, kad STEIN TENTILE BENDRO

VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.
STEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdy^ kainų:
Geriausios ANGLIŠKOS bei ‘‘worsted MEDŽIAGOS kos

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

ir plaunamas “Sil-O-Sban’’, “antiąue taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai ............................. ......i...........98c.

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

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

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidom!) tik .$1.09

Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek- 
viei.u pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos
Pas STEIN'4 jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai.. 
..“laces”, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip

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

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 blokas į rytus nuo Halsted St., P/2 bloko į pietus nuo 
Kocsevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe 6-8152.

— Chicagos skautų tėvai, ku
rių vaikai stovyklavo Lituanicos 
tunto stovykloje, pakartotinai 
prašomi atsiimti stovyklines lo-

"srHJSžrajsarR in-i russsTS-y
AR ŽINOTE —

kad galite įsigyti:

liudiji) .................................. nuo $12.50
Televiziją ........................... nuo $89.00
Fonografą ..........  nuo $17.50
Vokišką radiją ....................nuo $55.00
Hi-Fi fonografą................. nuo $79.00
Dulkiasiurbli ...........-.. . nuo $45.00
Elektr. skutimosi mašinėlę — $14.95 
Elektr. laikrodį (žadint.) nuo $3.95
TV anteną ........................... nuo $2.50
ir daug kitų elekt. reikmenų už že
mas kainas.

Viskas garantuojama

UjjTCLCvision
(sales - Service)

Sav. lnž. A. SEMfiNAS
3321 S. Halsted — CLiffside 4-5065*

vėlės iš ps. Vytauto Černiaus, 
6732 So. Maplewood Avė., Chi
cago, UI.

— Psktn. Sof. Januškevičienė, 
L. S. Seserijos Vadijos narė, gy 
venanti Marųuette Parko apy
linkėje, savo namo rūsį pavedė 
skaučių būklo įrengimui.

— Danutė Bartuškaitė, N. 
Maskaliūnienė ir V. Šliūpienė 
sudaro naujai išrinktą Chicagos 
Akademikių Skaučių Draugovės 
valdybą;

— Lietuvių Gailestingųjų Se
serų Draugija Chicagoje iš ruoš 
to baliaus gautoje pelno paau
kojo 40 dol. skautų Jamboree 
Fondui.

Tel. ofiso HE 4-0099, rez. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
V AL: 1—4 ir 6—9 

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

DR. ANNA ^BALIUMAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko altinius —

6*22 So. Westera Aveuaa 
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
/ak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: PK 8-3229
Bes telef. WAlbrouk 5-5078

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D81 valandos skambinti telefonu 
Prospect 0-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. Ir 
šeš‘ad.

Res. tel. GRovehIJ 6-5003

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenuo
| (Kampas 47-tos ir Damen Avė.) 

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak.
Šeštad. 2—4 vai. vak. 

i Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti. 
Telef. ofiso LAfayette 3-6048

______ Rez.: VVAlhrook 5-3048
iTel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr.. penkt. 1-4. ir 7-9. 
Antr. 1-ft. treč. Ir .šešt, pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6817 South We«tern Avelio
Chicago 28, IU. 

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpublic 7-4900

Rezidencija: GRovehlU 0-8181

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Oflao vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 ▼. 
rak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. Vlrglnia 7-0030

Beridencijos tel.__BEverly 8-8344
Tel. ofiso VI 7-0600, rez. RE 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Spec. moterŲ Ilgos Ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Cdlifornla Ava 

V AL : 2—4 ir 6—8 v. p. p,
6ešt. 2--»-7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius

Ofiso tvief. YArtls 7-1106
Beridincijos — STcwart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
) GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street
'kampas Halsted ir 86-ta gatvB)

VAL. 1—4 ir 6:30—8:80 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą

šeštadieniais 1—4 vai.

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso PR. 6-8888, rez. RE. 7-9199

DR. A. IENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weet 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:80 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-1 B95
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAUSTS '

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

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 Weet Marųuette Rd.

Telefonas REUance 5-1811

DR. WALTER 1. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 Weat 59th Street 

VAJU 1—4 popiet, 6:80—8:80 vak
Trečiad. pagal sutarti 

T«L oflao ir huto <>I,ymplo 2-41M
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th SU Cicero 

Kasdien 1—8 v. ir 6—8 v. vakare
Išskyrus trečiadienius

Putas 1520 So. tOlh Avė. 
leAtadienlals 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2808

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGU

4146 S. Archer Avė.
VAL. 'Kasdien popiet nuo 12-2:10 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 0-8:88 v.

* i«dt«nl Mir šustlArur

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirusgč) 

ACDIKIŲ IR VAIKŲ IiIGŲ 
SPECIALI ST£

7156 South Wo8teru Aveuaa
(MEDICAL BUILDINO) 

iJlrmad., antrad., ketv. ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Beštad. 11 
vai. ryto iki 8 vai. poi’et.

Ofioe tel. RE. 7-il08 
Bes. tel. WAlbroolt 5-3788

Tek ofiso VA. 7-5557, res. RE. 7-4988

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEČIA’SKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 Vest 471h Streel

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo S 
vai. iki A v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80 
Uždara treč. visa diena Ir šeštad. vak.

Tel. ofiso PItospect 0-2240
PItospect 0-4732

DR. A. MACIŪNAS *
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEO. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. Wood Street

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

, Trečiad. ir sek. uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA m CHIRURGĄ 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1053 VV. 103 St., Beverly HlUs 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
Išskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllmas 5-0788 
Buto — BEverly 8-3940

OfLso HEmlock 4-5815 
Rez. HEmL 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IB VIDAUS LIGOS 

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

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

<253 S. Wlupple Street
(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 10 iki 12; 2—0; 7—9. 
Šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4949 
Namų — CEdarcrest 3-7 788

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

Kasdien 8—7 vai. vak. Šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St., tel. RcpybUc 7-8818.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2625

DR. AL RAMUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzle ir Archer). 
Vai/ kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. BEpublic 7-2290
BPECI. CHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

▼AL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt 
nuo 9 iki ]l ryte ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00 — 4t00. Trečiad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis; pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rčmua. ,
4455 So. Oalifornia Avė., Chicago 

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

10 vai. ryto iki 4: trečiad. Ir .ek-nad. 
tik susitarus.

TeL Ofiso YA 7-4787, rea. PR «-l»3u

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 8. Ashland Avė. (kamb. 811)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeA- 
tad. ir sekmad. tik pagal sutarti. 

Jeigu neatsilieps vlršrninštt telefonai
šaukite Mldway 3-0001

Skclbkitės "Drauge" Kcmkilc dien. Draugą!
DRAUGAS

THE L1THUAN1AN-DAILY FBIEND 
2384 8. Oakley Avė., Chicago 8, Dl. TeL Vtrglada 7-8841 j 1-9948

ntered as aeoond-Class Matter Mare h 81, 1910, at Chicago. minais 
Under ths Act of Maroh $, 1879.

Member of the Cathollc Press Ase'n 
PubUahsd dally, ezept Sundays, 

hy ths
Lithuanlas Cathollc rrsss Boclety

SUBBCRlPTION RATE8 
$8.00 per year outside of Chloago 
$9.00 per year ln Chloago A Cigaro 
$8.00 per year lo Canada

PRJBNUMERATA: Metams U metų $ mšn. 1 man.
ChlcsagoJ ir Clceroj $9.09 6.00 99 78 ILSI
Kitur JAV ir Kansdefš $8.90 84.69 98.80 Rea
Ušsienyje $11.99 $1.59 88.99 $188

Redakcija straipsnio, taiso savo nuošlOra. Neeunaudotą siralpealą Ba
sa u g o. juos grąšlna tik II anksto susitarus. Redakcija nš skalbimą 
neatsako, ■keikimą kalnas prisiunčiamos gavus —“------

t

Trečiadienis, spalio 24, 1956

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St, 
Ofi.-Mj tel. Ri.lianee 5-4410 

Rezid. telef. GltovehlU ti-0017 
valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m.

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

Ofiso tel. CLiffside 4-2890 
Rezidencijos: LAfayette 3-1179

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 Mest 47th Street 
(Kampas 47tb ir Ueniiitage) 

Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak. 
Beštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPšA
Ofisai; 20 North Waeker Drive 

(Civlc Opera House, kam b. 868) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 6-2294 
6002 West ltilh Str., Cicero 

Vai. kasd. 5—8, šeštad. 1—B 
Tel. TOwnhall 3-0959 

Kitu laiku ir trečiad. susitarus 
Bezid. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA EB 

■PEG. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel. PRospeet 8-1223 arba WE 0-6577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antru.

Trečiad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. U 
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 0-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Aveaud 
V AL. kasdien 2—4 p. p. ir 7—9 vak.

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta 

Tel. ofiso: DAnube 0-1126

DR. A. VALiS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street 
Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. rak.

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

reL ofiso I’ltospect 0-9400
Rezid. PItospect 0-9408

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūtfi)

GYDYTOJA IR CHIRURG1 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 0-8 vaL 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečladlsalals 
ir kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAI 

1407 So. 49th Ct., Cicere 
Kasdien 10-12 vai ryto Ir $-$ vaL 

vak. Šeštadieniais 19-1,
■ •*ATrečiad. uždaryta 

Ofiso ir buto tel. OLymplo S-1881

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 8-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ. 

802 West 31st Street
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvlą)

PrlSm'mo valandos kasdien: 1-4 p.p 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet

Tel. ofLso PR. 0-6146, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 0-0257, res. PR 6-6059

DR. P. Z. ZALATORiS
1821 So. Halsted Street

TeL ofiso OA 0-0257, rez. PR 8-8058 
Rezid. 0000 8. Arteaian Ava 

VAL. II v. r. iki S p. p.; 6—9 y. v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAM 

▼ Irš aa meti) patyrimo
Tel. Y Arda 7-1828 
Pritaiko akinimu 
Kreiva. >kl« 

ištaisa.
Ofisas ir akintą dirbtuve 
756 Uos t 85th Street 

Vai nuo 10 iki 2, nuo 0 Iki 8, tre
čiad nuo 10-12, penktadieni le-S iŠ 
šeštadieniais 10-2 vai. popiet.

M P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ort hopedas - Protezistas 

Aparatai-Protezal, Med. ban- 
į dažai. Spec. pagalba kojom

(Arch Supports) ir t.L 
į Vai.: 9-4 Ir 6-1. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPMJIJOH TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 03rd 81 Chicago 99. III. 
Tel. PRospect 0-6084
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VARŠUVA IR JALTA
Kremliaus vadų suvažiavimas Jaltoje praėjusio mėn. pa

baigoje buvo sunki mįslė. Praėjusios savaitės “konferencija"
Varšuvoje dalinai leidžia spėti, kad Maskvai atsirado stiprus 
galvos skaudėjimas dėl satelitų. Jei į Varšuvą vyko Chrušče- 
vas, Molotovas, Mikojanas, Kaganovičius, Žukovas ir Antono
vas, rodo ypatingą įvykio svarbą. Augštieji kremliaus digni-į nerado objektyvaus autoriaus 
toriai nevyko pas\eikinti iš kalėjimo paleistų (1951 — 1954) Wla- pasisakymo mokslo ir religijos 
dislaw Gomulkos, gen. Marian Marek - Spychalski, Zenon Klisz- 
ko ir Loge Sovvinski. Jų tikslas buvo asmeniškai įspėti Lenkijos 
komunistų partiją nuo per gilaus nustalininimo.

Nežinoma Kremliaus vadų įtaka Lenkijos komunistų va
dams. Bet išrinkimas Gomulkos, Cyrankievvicz, Ohob ir Za- 
vvadskio į Lenkijos komunistų partijos centro komitetą sako, 
kad Lenkija stipriai pasviro į “tautinį komunizmą“. Tik jėga 
iš to kelio gali išstumti. Pranešimai sako, kad 'Kremliaus digni
toriai pagrasino panaudoti jėgą, jei Gomulka, kaip naujas Len
kijos komunistų partijos sekretorius, vykdys savo nusistatymą.
Jo nusistatymas yra atsikratyti Maskvos dirigavimo, vidaus ir 
užsienio plitikos kontrolės. Nėra paslaptis, kad satelitinės vals
tybės nori pakeisti satelitinį “savistovumą” į iTto “stiliaus”, ku
ris vėliau sudarys kelią į tautinę nepriklausomybę.

Lenkija — katalikiškas kraštas. Lenkai yra karšti katali
kai. Maskvos bedievybė nepalaužė Lenkijos žmonių, neišrovė 
iš jų dvasios nė tikybinių, nė tautinių jausmų. Kas šiądien vyks
ta Lenkijoje, yra didelis dvasiškių nuopelnas; jų pasiaukojimas,
Dievo ir tėvynės meilė sužadino lenkuose tuos dvasios jausmus, 
kurie išėjo atviron kovon su Maskvos komunizmu. Šis laisvės 
noras nėra lenkų komunizmo ar jo vadų. Jiems gyvenimas buvo 
sotus.

Poznanėj š. m. birželio-28 d. darbininkai ir tarnautojai iš
drįso ir pareikalavo: “laisvės ir duonos”. Iš švelnaus teismo el
gesio buvo matoma, kad Lenkijoje kas tai vyksta, ko pirmiau 
buvo neįmanoma laukti. Gomulkos nusistatymas išryškėjo se
niau. Jis ir kalėjiman buvo uždarytas. Jam atėjo drąsa imtis 
žygio tik galutiniai įsitikinus, kad Lenkijos žmonių kantrybės 
toliau neįmanoma sulaikyti. Paskui jį šiandien seka ir kiti Len- ’

šauklys, bet kaip filosofijossnyje tokio prado neparodė, nes 
mokslų žinovas. . jį8 nedarė savo sprendimo, o tik

Tačiau gaila, nes sovietinės fi rėm3si oficialiais, režimo pripa- 
losofijos mokslų kandidatas Vis įįntaįs autoritetais — Marksu,
niakovas savo straipsniu skau
džiai apvylė tokį skaitytoją, ku
ris jieškęjo tikrosios filosofinės 
prasmės. Akylus skaitytojas čia

Engelsu, Leninu ir kt. Dėl to 
nenuostabu, kad ši “f losofija” 
negalėjo pakilti augščiau pa
prastos mitinginės propagandos, 
kadangi ji neapsiėjo be partijos 
šlovinimo, kas neturi niek n ben
dro nei su filosofija, nei su 
mokslu.

Gerai yra žinoma, kad moks-
taip mokė ir pan. Autoriui vi* jo jr religijos santykiai yr ala- 
siškai nerūpėjo atsakyti į ant* kaj gv-rbūs ir reikalingi didelio

klausimuose, bet užtiko pabrė
žimus, kad Leninas taip nuro
dinėjo. Marksas ir Engelsas

raštės temą — kaip iš tikrųjų į 
pasaulio pažinimo klausimą žiū
ri mokslas ir religija. Jis dide
liu ramumu pasitenkino oficia
liu marksizmo ir leninizmo moks 
lo išdėstymu, nes jam terūpėjo 
tik marksizmo ir leninizmo nuo
monė apie mokslą ir religiją.

Apie filosofiją ir filosofavimą 
galima kalbėti ten, kuri pasireiš
kia filosofinės tiesos jieškojimo 
pradas. Visniakovas savo straipl jus!

filosofinio gilumo. Norint į ši 
klausimą atsakyti, visų pirma 
reikia į šalį padėti visus parti
jos propagandinius matus ir su
sikoncentruoti ties dalyko es
me. Gi to nesilaikant, gautas 
toks mišinys, kurio turbūt ir so
vietų mokslo kandidatai nesu
prato, o ką bekalbėti apie pil
kus tokių straipsnių skaityto- 

Edv. bulaitis

CHRUŠČEVAS IR TITO
J. KUZMIONIS, Didžioji Britanija

Paskutiniu metu komunisti
nių kraštų diktatoriai paskubo
mis lankė vieni kitus. Jų kelio-

tatorėlis labai norėtų nustatyti 
savo krašto specifinį kelią į so
cializmą. Kiekvienos komunis-

nių tikslus įvairiai komentavo tinės šalies galva trokštų, kad

kijos komunistai, didesnė vadų dalis.
Esame išvakarėse įdomių staigmenų ne tik Lenkijoje, bet 

ir Vengrijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje ir Čekoslovakijoje. Lais
vė reikalauja aukų. Nemažai jų buvo praeityje. Jei Maskva vyk
dys savo grasinimą, Lenkijoje gali kilti kruvinas ruduo. Go- 
mulką' palaiko žmonės, dalis- policijos ir armijos. Maršalas Ro- 
kosowski jau pašalintas.

Nėra paslaptis, kad šie reikalai buvo aptarti Jaltoje Krem
liaus vadų ir Tito. Dabar svarbu, kaip elgsis Tito. 1955 m. 
birželio mėn. Tito iš Bulganino ir Chruščevo pareikalavo daugiau 
laisvės satelitams. Dabar, kada satelitai tos laisvės siekia, ka
da Kremliaus vadų pripažintam “socialistiniam komunizmui” yra 
progų plėstis, Tito turėtų stipriai pareikalauti Maskvą, kad ji 
savo pažadą tesėtų. Laisvuose kraštuose gyveną lenkai šian
dien suūžė, kaip bitės avilyje. Proga ypatingai gera. Ame
rikoje gyveną lenkai per savo organizacijas pareikalavo JAV 
valdžią veikti ne žodžiais, bet darbais. Komunistinės Lenkijos 
ambasadoriaus JAV Spakovski kreipimasis į Valstybės Depar
tamentą, konferavimas su pasekretoriumi Robert Murphy, pa
reikalavimas moralinio Lenkijos žmonių sustiprinimo, yra pats 
įdomiausias įvykio veiksnys. Iš Rytų Vokietijos 1953 m. bir
želio 17 d. sukilimo JAV yra pasimokiusios. Tada buvo paremta 
žodžiais. Šiandien lenkų veiksmai ir pasiryžimas atsiskirti nuo 
Maskvos yra perdaug rim'tas dalykas, kad JAV ir laisvieji kraš
tai vėl padarytų tas pačias atvira ko
va su komunistinių jungu, 'rior^
vergtąsias tautas — Lietuvą, Latyiją ir. Eąt^'^Siė kraštai visą 
laiką kdvoja, deda šimtatūkstantine^ auąayant ąavo laisvės 
aukuro, atsilaiko prieš didžiausią terorą ir i^niękirimįąj šia aki
mirka ir mes lietuviai turime rimtai susirūpinti' ir įsijungti į

vakariečįų spauda.
Kaip žinome, Chruščevas lan

kėsi Belgrade, o iš ten Tito nu
skubėjo į Krimą. Bulgarijos ko
munistų atstovai aplankė Jugo
slaviją, Vengrijos atstovai — 
Maskvą, o netrukus Kinijos ko
munistai rengiasi kalbėti su Ti
to.

Kaikurie tų kelionių komen
tatoriai aiškina, kad komuniz
mo pavergtose tautose turi būti 
kokių neramumų, kad Chrušče
vas yra puolamas Rusijos pro- 
stalinistų, kad dėl to jis norįs 
Tito pagalbos stiprinant savo 
poziciją ir apvaldant kylančius 
neramum8. *

Tačiau, kaip ekskomunistas 
Douglas Hyde spėlioja, vakarie
čiams reikėtų pagalvoti, ar N. 
Chruščevas nevykdo daug jaut
resnės politikos kitų komunis
tų vadų atžvilgiu, kaip Stalinas, 
ir ar jam kartais negali geriau 
pasisekti, negu jo žiauriam pir- 
matakui.

ir pa- ’ Didžiausias Chruščevo laimė ji 
mas yra Tito susigrąžinimas, ne 
paisant, ką apie jį buvo rašę ir 
kalbėję įvairių kraštų komunis
tai; Tam tikslui jis be abejo

Rusijos vadai pripažintų jį ly 
giateisiu su kitais pasaulio ko
munistų taryboje.

Kai Stalinas atsisakė šitokį 
reikalavimą patenkinti, 1948 m. 
Tito “pasišiaušė”. Tačiau ne jis 
vienas buvo toks “sukilėlis”: ir 
daugiau Rytų Europos galvų ty 
liai siekė to paties tikslo, tik 
Tito buvo jų garsiakalbiu. Kai 
Stalinas sužvangino grandinė
mis ir Tito “ekskomunikavo”, 
kiti prisitaikė prie senosios li
nijos ir denunciavo Titą.

Dabar jie vėl neramūs. Tito, 
kuris visuomet turėjo dideles 
ambicijas ir kuris savo laiku no

/
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NAUJI VEIDAI LENKIJOS KOMUNISTŲ PARTIJOJ’

Lenkijos komunistų partijos lyderiai kovoja už komu nistinę, tačiau laisvesnę Ix»nkija. Trečias iš eilė 
Lenkijos komunistų partijos sekretorius Gomulka, pakeitęs Edvvard Oehab, šertus iš kairės, ir 
Cyrankiewiez, penktas iš kairės.

s yra 
Jose f
(INR)

Buvusių vadų palaikai, kurie pasiskubino spausdinti savo at- 
prieš kelerius metus buvo pa-i viresnius pasisakymus, buvo pa
karti už titoizmą, buvo rehabi- 
lituoti, atkasti ir su pilna pa
garba vėl palaidoti. Šalia sto
vėdami tai įstebėjo žuvusiųjų 
vaikai ir žmonos.

Visa tai gali atrodyti makab
riška vakariečiams ir antikomu- 
nistams, negalintiems prasi
skverbti pro geležinę uždangą. 
Tačiau Vakarai turėtų kruopš
čiai išanalizuoti tas detales.

Nauja laisvė, suteikta komu
nistams, yra labai ribota. Ang
lijos komunistai, kurie tą lais
vę perdaug raidiškai suprato ir

gąsdinti išmetimu iš partijos 
narių tarpo. Antra vertus, jei 
įvairių kraštų komunistams pa
sisektų pasiekti didesnės lais
vės ir susirasti savo politikai 
tautini tradicijų pagrindą, jie 
būtų dar pavojingesni. z

Komunizmo specialistas D. Į 
Hyde po šitokios analizės daro j 

išvadą, kad dar peranksti kal
bėti apie komunizmo griuvimą. 
Mums reikia gerai išstudijuoti 
naujus komunizmo vadų pasi
stūmėjimus, kad jų šypsenos 
lengvai neapviltų.

Lietuvos byla galėtų būti iškelta J. T.
(Atkelta iš 1 psl.)

riką, Tol. Rytus ir visur kitur, 
kur gimsta ir bręsta tautinis a t 
budimas, tik ne į ten, kur ko
munizmo kankinami žmonės už 
meilę savo tautai, kultūrai ir 
religijai, žmonės, kurie turi 

rėjo paveržti vadovybę iš Krem-' šimtmečių senumo valstybingu- 
! liaus, vėl pradėjo jiems vado-mo tradicijas.
vauti. Atrodo, kad jam galėtų 
pavykti, nes girdėti apie nera- 
mums Lenkijoje ir Vengrijoje.
Abi tos valstybės yra katalikiš

bių, kurias sovietai dabar laiko 
savo vidaus reikalu. Kad tai nė
ra to krašto vidaus reikalas, so
vietai ir patys parodė, kai jie 
balsavo už Alžiro klausimo įra
šymą į JT darbotvarkę, taigi, 
eidami prieš Prancūzijos dengi- 
mąsi tuo JT Chartos antrojo 
punkto trečiuoju paragrafu.

tą kovos lauką. Prasiveržusios laisvės jėgos Lenkijoje kitiems 
satelitams gali atnešti nesvajotas ir nelauktas pasekmes. 1945 
m. Jaltoje laisvė nukentėjo. Ten gimė satelitai. Šiandien jie 
pasiryžo atsikratyti Jaltoje gimusio satelito vardo. Ar istorija 
bus supainiota, kada toji pati Jalta atitaisys istorinę klaidą? 

T K. T-kus

Sovietiški žodžiai ir darbai
Eugene Lyons, kuris 1941 m. 

parašė Jungtinių Amerikos Vals 
tybių komunistų istoriją, išleistą 
“The Red Decade” vardu ir su
pažindinančią su pavojingu rau
donųjų įsiveržimu į amerikietiš
kąjį gyvenimą. “The American 
Legion” žurnalo spalio mėn. nu
meryje patalpino straipsnį, pa
vadintą “A New Red Decade”.

Čia straipsnio autorius ragina 
šio krašto gyventojus nepasi
duoti apgaulingiems raudonųjų 
viliojimams, atsimenant vadina
mosios “Raudonosios dekados” 
pasekmes nuo 1930 iki 1940 m.

“Ta pati apgaulinga propa
ganda, kuri laisvus žmones ir 
laisvas vyriausybes lengvai pa
darė komunistinio režimo auko 
mis 1930 — 1940 metų laiko 
tarpyje, šiuo metu vėl yra var
tojama. Ir vėl ši netikusi prekė 
susiranda godžių pirkėjų. Ge
riausiais klijentais yra žmonės, 
kurie yra taip karštojo karo iš
gąsdinti, jog jie geriau sutinka 
pralaimėti šaltąjį karą”, rašo 
minimo straipsnio autorius.

Eugene Lyons gerokai ‘ už
važiuoja” tiems politikams ar 
laikraščiams, kurie sako arba

kos, bet jr pats Tito kadaise 
buvo katalikas.

Chruščevas nukeliavo jį ap
lankyti. Po to, kaip pranešama, 
a$to"-stt -juo, nuskriejo. į Brionj 
salą Krime, kad parodytų pa
sauliui ir ruseliams, jog jis pil
nai sutaria su Chruščevu. Kar
tu jis pademnostravo, kad su 
juo skaitomasi, kad jis. lygus

p«dart kaikurių nuolaidų ku- su ..bosu". CrĮię8 nl.
nų vaisiais gali pasidžiaugti ki-' .. ’„avz v.a tundrai

rašo, kad dabartiniai Kremliaus 
valdovai yra geresni už anks
čiau buvusius.

Jis čia pacitavo Joseph C. 
Harsch, “Christian Science Mo- 
nitor” bendradarbį, , parašiusį, 
jog dabartiniai raudonųjų va
dai pasiekė subrendimą ir jie 
yra labiau sukalbamesni negu 
Stalinas buvo. Autorius pažy
mėjo, kaį panašaus “subrendi
mo žymės buvo pasireiškusios 
“Raudonosios dekados” metu ir 
jos yra vartojamos žmonių a 
kims apdumti.

— o —
Ne tik sovietinė politika, bet 

ir jų mokslas bei filosofija yra 
persunkti stipriu partiniu — 
marksistiniu ir leninistiniu ra
šalu.

Paimkime nors ir sovietinės 
filosofijos mokslų kandidato 
Visnlakovo straipsnį, prieš kiek 
laiko tilpusį “Tiesos” puslapiuo 
se ir pavadintą “Mokslas ir re
ligija apie pasaulio pažinimą” 
Pagal straipsnio antraštę, iš jo 
buvo galima laukti įdomaus tu
rinio, yp^i.iiįai, kada straips
nio autorius skaitytojams prisi 
statė ne kaip eilinis partijos

tų komunizmo valdomų kraštų 
žmonės. Chruščevas turėjo tai 
pramatyti, įvertinti, pasirengti 
įvairiems eventualumams, pada
rydamas išvadą, kad ši kaina 
ne peraugšta už gautą laimikį.

Pati didžiausia nuolaida, ku
rią Chruščevas padarė Titui, 
kad jo sugrįžimas į komunisti
nių tautų bendruomenę nepa- 
kentų “veidui”, tai viešas pa
skelbimas, jog “į socializmą yra 
ne vienas, bet daugiau kelių”.

Kiekvienas komunistinis dik-

mo, jis pareiškė, kad bendrai 
praleistos atostogos suteikė 
jiems “progą pasikalbėti apie 
abiejų kraštų santykius”,, 

Chruščevas atrodo pademonst 
ravo. kad jis yra sovietų “bo
sas”. Iš kitos pusės Tito paro
dė, kad jis yra Rytų Europos 
antrasis svarbus komunistų va
das.

Bulgarija formaliai susitaikė 
su Tito ir pradėjo ekonominį 
bendradarbiavimą, kuris tik su
stiprins komunistinius kraštus. 
Susitaikė su Tito ir Vengrija.

ELĖ MAZALAITĖ.

ROMANAS J]

PJŪTIES METAS

98 tęsinys

— Tylėk, — pasakė daktaras atsisukęs, ir ramiau 
tarė: — žinok, kad aš išbuvau užtenkamai ilgai šia
me gedulo miestelyje. — Jis išėjo ir Mykolas nepakilo 
nė išleisti — labai gerai, — tarė sau, gerai, kad ne
turiu jokių naštų, neturiu nė savo brolio didelio drau
go, kuris buvo kadaise ir mano bičiulis.

— Agota, — tarė jis senai moteriai, — pasakyk 
zakristijonui, kad parūpintų karstą rytdienai, ir tegu 
duobę iškasa. Ten, kur yra laidojami mūsiškiai — jūs 
juk žinote.

— Bet reikia pasišaukti kunigą, — tarė ji, — ir 
jis nežiūrėdamas atsakė:

— Aš sakiau — karstą ir duobę.
— O žmogau, — ištarė senoji tarpduryje, — net 

nekrikštytus vaikus varpais skambina numirus, gi 
kunigo motina bus laidojama, kaip pakaruoklis.

Jis norėjo suduoti jai veidan, bet nepakėlė ran
kos — ji išėjo murmėdama ir jis sėdėjo ant lovos kraš
to. Lempa buvo ten, kur padėjo ją daktaras perėmęs 
iš Agotos, ant kėdės prie lovos, ji švietė į mirusios

Jeigu pavyktų!
Bet jeigu lietuviškiems veiks

niams toks žygis pavyktų ir kas 
nors, anot jų, įneštų Lietuvos 
(kaHu, žinoma, su Latvijos ir J rėš gražią progą prisidėti prie

tinių stebėtojų manymu, šiuo me 
tu tokiam sumanymui visiškai 
nedėkinga. Dabar visų akys y- 
tuo priminimu kitiems būtų įro
dyta sovietų klasta, tarptauti
nių sutarčių. įsipareigojimų ir 
teisingumo laužymas.

Tarnauja Drovers Banke 
Virš Penkiasdešimts 

Mėty

Cassius Nevvman

Drovers Trust and Savings banke 
darbuojasi Yienas uolus ir nuoširdus 
tarnautojas vardu Cassius Newman. 

I Spalio 15 d., 1956 m., suėjo lygiai
. . . . . T • z. -l i 50 metų, kai jis pradėjo darbuotisgausiais atvejais Lietuvos by- I)rover/ bank(į pi\e 4į!.tos ir Asl,_ 

lai yra pasitarnavusi, ir čia tu-! |ana gatvių, Chicagoje.

Knovvlandui proga dabar

Lietuvių visuomenė, kuri jau

Estijos) klausimą į JT darbo
tvarkę, tai būtų tikrai didelis 
laimėjimas. Ir tai būtų vienin
telis pasitenkinimas lietuviams 
ir pirmas tokios rūšies įvykis 
per vienuoliką tos tarptautinės 
organizacijos gyvavimo metų.
Bet dar šio spalio 24 d., kai' baltijo 
Jungtinės Tautos minės savo 
sukaktį ir skaičiuos faktus, ka
da ir kur ką nuveikė, nei lietu
viai, nei kiti pavergtieji tų dar
bų sąraše neras nieko konkre
taus jų tėvynių daliai pagerinti.
Tiesa, JT bylose jie ras nema
žai vietų, kur buvo minėti pa
vergtųjų kraštų vardai, jų prie
spauda ir vargas, bet tai buvo 
ligi šiolei daryta tik tam, kad 

Senatorius Knowland tada aiš 
kino, jog Alžiro pretekstas duo
da puikią progą Jungtinėse Tau 
tose iškelti sovietų pavergtų 
Liėtuvos, Latvijos ir Estijos 
klausimą, klausimą tų vaisty

to, kad Lietuvos vardas nu3kam 
betų Jungtinėse Tautose. Užtek
tų vieno kito primenančio žo
džio, telegramos, ar laiško, kad 
senatorius Knowland prisimin
tų reikalą ir ta proga Pabaltijo 
nepamirštų, šitai, žinoma, Pa- 

ar ypatingai Lietuvos
klausimo į Jungtines Tautas 
neįneštų. Ir bent dabar atrodo, 
kad , būtų galimybių Lietuvos 
klausimui į Jungtines Tautas 
šios sesijos metu patekti, kaip 
kaikurie lietuviški veiksniai pla
nuoja. Tiesa, dar ligi sesijos pra 
džios yra laiko, bet, kiek teko 
patirti, čia nemanoma, kad nei 
šio nei to, kaip sakoma, dabar 
JAV ar kita. kuri vakariečių 
valstybė neštų Pabaltijo klausi
mą. Tam, sakoma, reikėtų ko 
nors ypatingo, sakysim, kokių 
nors ypatingų įvykių Pabaltijy, 
kurie sujudintų pasaulį.

Dabartinė padėtis, keleto poli-

Per tą laikotarpį p. Newman dir
bo kaip paprastas patarnautojas ir 
dabar yra vyriausias patikėtų fondų 
vedėjas Drovers banke. Auksinio 
jubilėjaus proga Drovers bankas ati
tinkamai paminėjo įvykį — dovano
damas auksinį laikrodėlį; Illinois 
valstybės bankininkų sąjunga ta 
proga apdovanojo p. Nevvman 50- 
metų špilkute.

Cassius Ne w man yra gimęs Du- 
luth, Minu., ir būdamas jaunas apsi
gyveno Chicagoje ir pradėjo dar
buotis Drovers banke 1906 metais. 
191” metais jam teko būti paskirtu 
valdininku bankos ir patikėtų fon
dų vedėjaus padėjėju. 1953 metais 
užėmė to departamento vadovybę.

Ponas Newman pasakoja, kad tik 
vieną dieną bankas neatida
rė duris per visus tuos 50-metų, tai 
kai bankas sudegė šeštadienį, popiet 
geg. 19 d., 1934 m., kai bankas bu
vo uždarytas. Sekantį pirmadienį 
bankas atidarė duris, bet naujoj 
vietoj, kur dabar stovi bankas, prie 
47-tos ir Ashland gatvių.

Kai p. Newman pradėjo savo tar
nybą 1906 m. banko taupmenys šio 
kė 10 milijonų sumą, o dabar ta su
ma siekia 120 milijortų.

veidą, tiktai į veidą, ir atrodė, kad lovoje nebuvo nie
ko kito, tiktai galva.

Raštinės durys vėl atsidarė — tai supurtė jį, kaip 
gręžiamas dantis — jis nenorėjo daugiau nieko čia, 
jis pakilo pasakyti, kad išeitų kas įėjęs, ir užsirakinti. 
Ir ant slenksčio į šitą kambarį, jis sutiko Olgą.

Jis tylėjo—dabar tai buvo iš smaugiamos pagie
žos — jis nesistebėjo iš nieko daugiau, bet šito jis ne
galėjo panešti.

— Aš atvažiavau su daktaru, — pasakė ji, — ir 
jis tarė:

— Grįžk su juo.
— O, jis jau išėjo važiuoti. —' Ji norėjo praeiti 

pro jį, ir jis atrėmė ranką į durų staktą, užtverda
mas kelią.

— Bet aš atvažiavau pamatyti tavo motinos, — 
sušuko Olga, ir pasistiebus ant kojų pirštų pažvelgė 
per jo petį. — Tai šitoks pagaliukas! — sušuko ji vėl, 
— ir ji tave valdė, tu jos bijojai, taip, bijojai, bijojai!

Jis pastūmė ją, ir varė stumdamas į raštinės vi
durį, ir ten ji nusitvėrė už stalo kampo.

stalo, jai nebereikėjo laikytis, ji buvo stipri — jis pa
juto kažinką ir laukė:

— Tu? Tave rytoj suims, — pasakė ji ramiai, 
ir jis regėjo kaip joje degė tas žinojimas ir galia. — 
Tave suims rytoj, — ji pakartojo, nes jai atrodė — ir 
jam taipgi, kad jis nesuprato jos žodžių.

— Tu sapnuoji, — pasakė jis ir ji nekantriai pa
mojavo ranka po pat jo nosimi:

— Kupranugaris tu, sakau tau ne turkiškai: ta
ve areštuos —- rytoj! — Ji nusišypsojo — jis matė, 
kad už tos šypsenos kas nors dar yra, ką ji žino ir ne
sako, jis norėjo paklausti: — kodėl tik rytoj! — ir 
pasakė:

— Kodėl mane, o ne Staliną? — jis patraukė pe
čiais, — mes abu lygiai geri komunistai.

— Tu esi buožės vaikas, — tarė ji žiūrėdama, kiek 
jam sveria tas apkaltinimas.

Juk ta dėmė jau nuimta, — jis stebisi, kad įsilei
do į kalbą, bet galimas dalykas, kad ji ką nors girdė
jo, — taigi, juk mano tėviškės nėra jau.

— Aš pamačiau ją, — šniokštė ji įtužus, — štai! — Tavo brolis maištininkas, banditas — tu ji
taip, kaip norėjau, negyvą. Aš noriu pamatyti tavo J slepi!
brolius — negyvus! Tavo vaiką — negyvą — ir tė
viškę — atimtą! Jie nenorėjo manęs nė regėti, ar ne? 
Jie nekenčia manęs, jie nekenčia nė vieno ruso — nė 
vieno bolševiko—ir jie bus negyvi. Visi!

— Išeik, — sugręžė jis dantimis, — išeik, prašau, 
kol aš nepamečiau savęs!

—-Tu! — ji susijuokė, ji paleido net rankas nuo

;— Jeigu aš slepiu jį — tu žinai kur, aš neturiu 
kito buto. — Kodėl aš kalbu su šita boba, — galvoja 
jis staiga pavargęs, bet klausosi:

— Tavo kitas brolis taip pat kursto žmones, jis 
liepia priešintis.

(Bur daugiau)
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LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL GIM AKTAS

įvertinkime ir juos tikti žinučių aiškiai rodančių, 
, kad taut. šokių šventės reika- 

Beveik visi mūsų vakarai, ge-| ju jau dirbama jr ruošiamasi.
gužinės-piknikai ar kitokio po 
būdžio pramogos be šokių, žai
dimų, vaidinimų ar šiaip meni
nių pasireiškimų, paprastai, ne
apsieina ir be bufeto-vaišių. Ne
retu atveju net ir pramogos ma 
terialinįs pasisekimas priklauso 
tik nuo to, kiek susirinkusieji 
išgurkšnos alučio ar suvalgys 
dešrelių. Ir tuo pat metu, kai 
išspausdintose programose mes 
pažymime vaidintojų ar rengė
jų pavardes, jei jas dar kartą 
pakartojame laikraštinėse ko
respondencijose, labai mažai dė
mesio ir dėkingumo skiriame 
toms pilkosioms neretai net ir 
nelengvą fizinį darbą atliekan
čioms skruzdėms — maisto ga
mintojoms, paruošėjoms, parda 
-vejoms ar ir tiems vyrams, ku
rie dideliu rūpestingumu “šin- 
kuoja” alų ar ir kitus gėrimus. 
Juk ir jie dirba be jokio atly
ginimo, aukoja savąjį laiką ir 
pastangas bendriesiems reika
lams ir jų darbas savo ruožtu 
turi būti nemažiau vertinamas 
už mūsų vaidilų pastangas sce
noje ar kitų programos numerių 
atlikėjų. Užtat, itin gražu, kai 
retkarčiais laikraščiuoše mato
me net atskirą padėką tokios 
rūšies talkininkaips. Pvz. dien- 
rastis “Draugas” po visų savo 
parengimų, niekados neužmirš
ta viešai padėkoti visiems vir
tuvės ir baro darbuotojams. Ir 
tai yra sektinas pavyzdys.

Taut. šokių festivaliui 
besiruošiant

Sudaromos komisijos, bandoma 
užmegsti ryšius su veikiančiais 
šokių ansambliais, kviečiami mū 
sų spaudos žmonės prisidėti 
prie šventės reklamoj ir 1.1 
Tiesa, laiko dar gal ir būtų pa
kankamai, bet neeilinio įvykio 
rengėjai gerai supranta reikalo 
svarbą ir jam nori pasiruošti 
galimai sėkmingiau ir geriau. 
Reikia tikėti, kad plačioji JAV 
ir Kanados lietuvių visuomenė 
taipogi supras ir parems didįjį 
užsimojimą. Juk ir liet. tauti
nis šokis, nemažiau už mūsąją 
skambiąją dainą, yra dalis lie
tuviškosios dvasios ir kol tie a- 
bu elementai bus tinkami puo
selėjami išeivijoje, galima drą
siai tikėti, jog lietuvis, kad ir 
atitrūkęs nuo gyvosios Lietu
vos kamieno, išlaikys savąjį bū 
dą ir papročius. Be to, dainų ir

BOLŠEVIKU MITINGAS

Lenkijos darbininkai \ aršuvoj klausosi naujo Lenkijos boso Goniulkos prakalbos. (IN&)

JAUNIMO SAVAITE
Nuo spalio 28 d. iki lapkri

čio 4 d. JAV-se yra paskelbta1 
katalikų jaunimo savaitė. Josi 
metu apie septyni milionai jau
nimo dalyvaus įvairiuosiuose 
parengimuose, kuriuos organi
zuoja NCWC Jaunimto depar
tamentas. Daugelis ta proga

P-&J. JOKUBKA
rv, uMMA.Niai <n laikhodus 

Pardavimas Ir Talayiua.
4077 Su. Archer Avė.

Chicago 32. 111. — Tel. LA 3-8617

gausiau naudosis šv. sakramen 
tais.

Prel. R. J. White, kalbėda 
mas per šv. mišias Portlando 
katedroje, pabrėžė, kad be reli
gijos jaunimas būtų prarasta 
karta. Prel. White yra buvęs 
laivyno kapelionas ir išsitarna
vęs admirolo laipsnį, 
efc

TELEVIZIJOS
Ir Radio Aparaty Taisymas
Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4617 8. 8awyer St. 
Tel. VI 7-9087 — VI 7-3037

(4^įwas»s nmusrr, MOVIHC

Solidarūs latviai
Turbūt nėra perdaug peikti

nas dalykas, bent kiek ryškes
nius gyvenimo poreiškius mūsų 

taut. šokių šventės ar kult. kon kaimynų tarpe iškelti ir mūsų
gresai jau savaime yra tinkami 
atsakymai okupanto panašioms, 
bet dirbtinoms pastangoms' pa
vergtoje Tėvynėje. Parodykime, 
kad mes esame dar gyvi ir ne
pasiduoda betkurioms nutautė
jimo bangoms. Masinis tautinių 
šokių festivalis toje plotmėje ga 
limas vertinti tik kaip labai tei
giamas ir reikšmingas veiks
nys.

spaudoje. Teko jau nekartą gė
rėtis latvių drausmingumu ir 
gražia solidarumo dvasia tarpu-

klimatas jiems nelabai tinkąs, 
drėgna, be to sezonj metu dau
gelį kamuoja šienligės epidemi
ja. Suskato bendruomenės va
dovai susirašinėti su kitur gy
venančiais savo tautiečiais ir 
teirautis įsikūrimo galimybių. 
Latviškas ryžtas savo padarė 1 SVG1 &S

Išlaisvino
— Leisk man, Maryte, būti 

tavo vergu.
— Prašau. Bet vergų aš. ne

mėgstu ir tave nuo šio laiko 
atleidžiu į laisvę. Gali keliauti

IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI OIDELI TROKAI-NAUJAUSI KMUSTmO (PANK/AJ 

H&tĮ METU PATYRIMAS-PtSUS UT SĄŽININ6AS PATARNAVlNAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VZAILw»k 5-9209

*5s

savio santykiuose. Pažymėtinas Per gana trumpą laiką 400 as-
jų noras ir supratimas rūpintis 
ne vien tik bendruomeniniais, 
bet ir atskirų individų reikalais. 
Štai, į vietovę X. atvyko nauja
sis ateivis,'63 m. vyras ir pažįs
tamų latvių dėka gavo darbą 
prie kanalizacijos vamzdžių tie
simo. Padirbus keletą savaičių.

menų persikėlė į kitas krašto 
vietas padedami kitų latvių, gi 
likę 300 dėl įvairių priežasčių 
nepanorėjo keltis ir likosi vieto
je. Tiesa, šiais pavyzdžiais pa
iliustruoti ne kokie stebuklai, 
bet visdėlto jie verti dėmesio ir 
tam tikro nusistebėjimo mūsų

Liet. įstaiga amerik. spaudoje, pajut0 kad jį pradeda kamuoti! kaimynų latvių susiklausymu ir
AP žinių agentūra išsiuntinė

jo didžiąjai spaudai nuotrauką- 
vaizdelį iš liet. šv. Kryžiaus li
goninės Chicagoje, kurioje ma

reumatizmo skausmai. Pasis
kundė vietos savo bendruome
nės pirmininkui, jog jam sunku 
esą dirbti lauke, per drėgna.

mokėjimu
sąlygose.

gyventi betkuriose

Perrinkite 
WILLIAM S. ’

NORDBURG
REPUBLIKONŲ 
KANDIDATAS J

TRUSTEE 0F THE 
SANITARY DISTRICT

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

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

nę ir sesutę Mariją Consiliją 
Tenka tik džiaugtis, jog gra- padedančią vaikščioti 18 mėn

zusis sumanymas jau nėra vien 
popierinis reikalas, bet kiekvie
ną savaitę galima spaudoje už-

tc.me gail. •seserį Valeriją Jarie- Dviejų dienų bėgy vietos latviai 
surado jam kitą darbą ir dabar 
jau kelinti metai jis patenkintas 
gana parankiu darbu jau pasto-

SOPHIE e ARI; U S 
RADIO PROGRAMA

vaikučiui Konradui Jadzak, k‘u-į gėje vietovėje Y. prasidėjus 
zris buvo peršautas. Minėtą nuol emigracijos bangai .i JAV, iš
trauką teko matyti visoje eilėje kart įsikūrė 700 latvių. Visi 
ąmerikiečių laikraščių.

•> WOEP etntlee — Banga :«#» 
NITO PIRMAI). IKI PENKTAD. 

ik, G:80 vai. ryte 
«K«TAD. 8:80 Iki 9:80 ryte 

F TRMADIENNIO vak nuo 7—8 v 
SFfcAD. 8:80—»:«O v. r. Ii etntle- 

"’JOPl _ . kO
tuoj pastebėjo, kad tos vietos Chicago 29> In- HEmiock 4-2413 ’ t 7159 SO. HE

VVilliam Nordburg

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ........................ $8.25 Murcery 49-51 ............. $8.95
Chev. Ali 1937-53 ......... 8.25 Olds, 6 cyl. 41-50 .... 8 20
Chevrolet 54-55 ............... 9.95 Plymouth 42-56 ........... ’’ 9.95
Chrysler 6, 42-52 ........... 9.91 Pontiae 37-54 ......... 8 95
Dodge 6, 42-56 ................ 9.95Buick 37-52 ........................ 12:00

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

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

M. ČESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

-Z?

PIGLVI m SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS

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

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
2641 West 7lst Slr. (Kampas Talman Avė.) 

Telef. PRospect 8-8942 Namų tel. WAlbrook 5-5934

MAPLEWOOD AVĖ.

lunu naują didelį sunKvežinų 
Ir apdraudaa

1313 W 0lBt St. Chicago, UI 
Tel. PRescott 9-2781

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butę.

TIKTAI MUSŲ FIRMA ŠVEDIJOJE GALI TAIP PIGIAI 
PASIŲSTI PAKILTUS. PALYGINKITE TIK

KELETU SIUNTINIŲ:
Siuntiniai garantuotai pasieks adresatus Lietuvoje per 5—6 savaites

Nr. L 20 svarų taukų ...................................................... ’................ $23.00
Nr. 2. 20 ” ryžių .................................................................... $17.50.
Nr. 3. 20 ” cukraus ....................... ............................. $13.00
Nr. 4 • 2,000 gr. cukraus
000 gr. degintos kavos 2,000 “ ryžių
450 ” arbatos 000 “ kumpio
500 ” Kakao / 500 ’’ skalb. muilo

1,000 ” pien. šokolado 5 gab. tualet. muilo kaina $30.50
MES TAIP PAT SIUNČIAME JŪSŲ PARUOŠTUS SIUNTINIUS 

UŽ PIGESNES KAINAS NEGU KITUR 
Galite atvykti asmeniška: arba užsakymus pasiųsti paštu:

ATLANTIC GIFT SERVICE CO.
1824 WEST CHICAGO AVĖ., CHICAGO 22, ILL.

Telef. EVergbde 4-5220

JONAS GRADINSKAS
Tik $140.00 už 21 colio 1957 m(Ssjre)"plnte,ė

J. G. TELEVISION COMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998 

Spalvota TV, radijas, patefonai, vokiški aparatai

NUO DzSiSLN&IUSTŲ
SKALDANČIŲ ŽAIZDŲ

IK ATVIRŲ ODOS LIGŲ
TV. kurte kenfila nuo BENŲ AT 

TIRŲ Ir 8KAUD2IŲ ZAIZDŲ 
negali ramiai aSdGtl Ir naktimi* 
miegoti, nes jų užstf£n*juston žalzdo* 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tų 
mažėjimą Ir skaudGjimą senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uždškltt 
LEOl’EO Olntment. Jos g y d y m < 
ypatybes palengvins jusu skaudSji- 
ma ir galėsite rainiai miegoti nak
tį. Vartokite Ją taipgi nuo skau 
džlų nudegti.ių. Ji taipg* pašalini 
nležGJluią llgOB vadinamos PSORIA- 
818. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
sutinamos aTHLETE'8 FOOT,

Nordburg’o žinojimas,* patyrimas 
Į ir susipažinimas su Sanitary Dis- 
■ trieto operavimu, liečiančiu kiek- 
t vieno piliečio sveikatos proble

mas įrodo, kad jis užsipelnija
kiekvieno balsuotojo paramos.

BALSUOKITE UŽ
WILLIAM S. NORDBURG

LAPKRIČIO 6 D.
llllll
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raainanio. ATHLETfc n ruvr, su- r.-.ji,,
Mabdo džiovinimą odos ir perplyšlmą < v "
tarppifščių. Yra tinkama vartoti nuo j MEDŽIAGA 
IžlOstAnėios, suskilusios odos dedlr-
rtnlų. odos Išbėrimų Ir t. t., taipg 
tinkama vartoti vaikučiams, kada p*
•Įrodo skaudus IšbSrimas nuo vysty 
klų. JI yra gera gyduoi» nuo_ 
virtinių odos Ilgų Le

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANKS TV & RADIO, INC.
3240 So. Halsted St. CAIumef 5-7252

r'/'

^Aes
1 MIDLAND
1 Savings and Loan 

A^sociation
INSURf0 -

_ 1 
F PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
^PELNINGIAUSIA 

TAUPYMO 
BENDROVĖ

<u)o Olntment > ra 
parduodama po 76 
St., »1.25. ir R8.50. 
Pirkite ralstlnBseChl 
•agoj ir apylinkėse— 
Ullvvaukee, Wlac..Oa 
-y. Ind.lr Detrolt, Ml- 
ibtean arba ratykl- 
'» Ir atsiųskite BtO- 
i«y order 1

STASYS IJTWINaS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Apkainaviraą i; • Prekių Prlataty 

mą Teikiame Nemokama:
Raštine atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro l» 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaru

lllllllllllilIlIlKllllllllllllllllllllllilIlIHIU

CARR MOODY 
LUMBER CO.

4038 Archer Avenue Tai. LA3-671* 

AUGUST SAIDUKAS Prezidento.
S-

llllllllllllIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlUUIlIlIlIUUIIIIIIIUIIUlUllllllllllIUIliUlUIIIIIUlUllilI

PERKRAUSTYMAI -1 MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. 14 artimų Ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

LEGULO, Department D. 
MllB W F/Mv Ht Chlraee V IU.

ANTANAS VILIMAS
341S S. LITUANICA AVK., CHICAGO, DLL.

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $2g.0C 
pas
Roosevelt Furniture

Company 
(LIETUVIŲ KRAUTU F) 
2310 Mest Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711 
Kcllle Bertulis ir l'ellv IUmmIoiiu),

savininkai
Krautuvą atidaryta kasdien Iki 6 
vai. vak: Plrtnad. Ir Ketvlrtad. Iki 
9 vai. vak. Ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto Iki.4:3b vai. po pietų.

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

Upiversal Savings and Loan Association užtikrina saugo
mą Ir gražų pelną.

Sangumą užtvirtina Suvienytų Valstybių vaidilos agentflra lld 
010,000 00 kiekvienam Indėliui ir reikalingi reservai, o pelną — 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų Ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

16 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMtS
Naujiu specialus didelis 

•unkvrHnilN au pilna ap- 
drauda. Pigus Ir anUnincaa 
patarnavimas.

R SEREHAS
4S4A 8. Wnrjp 8t., Ublca<r> t,

'dSPSSfiLiMOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymu8 ir pervežimu/ 
14 tolimų ir artimų atstumų. 

TeL Hl 7-7075 arba 
• PR 8-9842

Telefonas — FRontier 6-1882 
inmtiHiitiiiiiiiiiiiiHiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiufiMiiiniiiiniiiiniiiiiiiiMiiiiiiiintiiHiifttiiiii

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO

lUInola, VI 7-2972 Remkite dien. Draugą!

B-VIŲ LYGOS, KURIOSH

Kiekviena fenteaoM Apdrmtos Iki 110,000.00
I 0

Paskolos Duodamos Namo įgijimui 
Lengvomis Solygomls

Jei turite parduoti ar linuomo 

U, paaiskelbkite smulkių skelbime 
skyriuje. Skelbimą galite perduot 

telefonu: Vlrginla 7-6640.

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

: 1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

i

Fradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėki!, taupyti iioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN 1
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki 010,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretoriui

CHICAGO i SAVINGS A LOAN ASSN.
5234 S. Westem Avo. Chicago 36, IU.

CHANE SAVINGS ft LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, IU.

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Hakted Street Chicago 8, IU.

OFISO VALANDOS:
penki

BeAtad » vai. ryto Iki 4:80 p.p
Trečlad 9 ryto Iki 18 vai.. 
Ketvlrtad. 8 vai. Iki I vaL vak.

ST. ANTNONY SAVINGS A LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50,11L, Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8, IU.
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NESIMPATINGI REIŠKINIAI
P. VTDOINK

“Darbininko” š. m. rugsėjo 
28 d. Nr. 70 reportaže iš Čika
gos “Apie tai, ką partijos už
miršo...”, Vladas Ramojus ra
šo apie 15 metų sukaktį nuo

nepriklausomos Lietuvos apar- 
atmentai ir aruodai”.

Antruosius jis pristato “Dar
bininko” skaitytojams, kaip su
kilėlius, kovojusius kovos lauke

lietuvių tautos sukilimo prieš) “mirčiai ir sunkioms kankinimų 
bei nelaisvės dienoms į akis žvel 
giant”.

Mirtis visems sukilėliams vie
nodai į akis žvelgė, o kankinimų 
žiaurumai ir nelaisvės dienos 
“lietuviškus partiečius” kovoto
jus žymiai aštriau palietė, nes 
jie lietuvių tautos ir valstybės 
gyvenime labiau buvo žinomi ir 
daugiau reiškė, negu “kovos lau 
ke gimusio” sambūrio nariai.

“Lietuviškų partiečių” pastan

komunist. okupantą. Pranešda
mas, kad tos sukakties minėji
mas ruošiamas gruodžio 9d. Či
kagoje High School rūmuose, 
Vladas Ramojus rašo: “Bet kaž
kodėl toji lietuviškosios rezisten
cijos krikšto sukakties diena 
šiais metais mūsų lietuviškų 
partiečių ir mūsų lietuviškos 
spaudos buvo beveik nutylėta... 
Galbūt todėl, kad sukilimo ir 
rezistencijos dienomis buvo už
mirštos partijos ir partiniai ko-
votojai, kad juos visus į vieną gouiis, nepalaužiamu idealizmu
didį ir galingą kovos būrį su
jungė Lietuvos nelaimė ir ben-

ir kova buvo iškovota Lietuvos 
laisvė ir suorganizuotas valsty

Vasario 16 gimnazijos mokinį. 
Mintis sutikta entuziastingai ir 
vietoje sudėta daugiau 50 dol. 
Galutiniai reikalą sutvarkyti pa 
vesta naujai valdybai. Beje, pa

Waterbury, Conn.
Metinė ateitininkų šventė

Š. m. lapkričio 3 ir 4 dieno-
nevėiiečiai ir anks'čUu ^bu7o| W.aterb.uri° ateitininkai (šen 

draugiai, studentai ir mokslei
viai) švenčia metinę šventę.siuntę vienkartines aukas tai 

gimnazijai, kuri be mūsų para
mos negalės išsilaikyti. Būtų Lapkričio 3 d. vakare iš-
reikšminga, kad ir kiti klubai pažintis ir 8 vai. religinė va- 
bei organizacijos, neįsijungusios, landėlė. 
į šį svarbų darbą, pasektų pane- ,
vėžiečių gražiu pavyzdžiu. Ar-i Sekmadieni’, lapkričio 4 d., 10 
tėjant Kalėdoms, atsiminkime iri va ; mi"- tvisi šventės daly- 
atlikime patriotišką pareigą, pa i vlai ren^a®i i 8v. Juozapo pa
remdami šį lietuvybės išlaiky-1 rapiJ°8 8en*^ mokyklą eisenai į

ninkus šioje šventėje gausiai da
lyvauti.

Moterų klubo pobūvis

Lietuvių Moterų Klubas ruo
šia savo tradicinį pobūvį —- va
karą spalio 27 d. 7 vai. vak. lie
tuvių parapijos didžiojoj salėj.

Bus vaišės, žaidimai, šokiai 
ir kt.

timo, buvo paremtas ’;ent sim
boline auka Nekalto Prasidėji
mo seserų vienuolynas, pasireiš- 
kiama ir amerikiečių moterų or
ganizacijose. Pagerbiant Mažo
sios Lietuvos patriarcho Marty
no Jankaus atminimą, buvo pri
sidėta apmokėti kelionės išlai
das jo dukteriai, atvykusiai į 

i JAV. BJ

— Bet žinai, jei tu neatiduosi 
ir negrąžinsi iki kitos savaitės, 
tai aš tau paskutinį kartą sko
linu.

Na, tai geriau paskolink iš 
karto 10 dolerių.

RADIO PROGRAMA

mo židinį — 
ziją. Visas ai 
ir per B alfą.

^asario 16 gimna- 
tas galima siųsti

Šis panęlvėžiečių susibūrimas 
sekantiems metams išsirinko 
valdybą: dr. S. Biežis — pirm., 
prof. J. Rukuiža — vicepirm. 
specialiai rūpintis panevėžiečių 
organizaciniais ir finansiniais

pamaldas. 11 vai. — šv. mišios 
ir bendra Komunija. Pamokslą 
sąkys kun. Viktoras Dabušis. 
2:30 vai. — iškilmingas aktas, 
naujųjų ateitininkų priesaika ir 
kun. dr. V. Cukuro paskaita. Po 
to — meninė dalis ir pasilinks
minimas.

Waterburio ateitininkai kvie-

Tikimasi, kad pobūvyje, kaip 
ir kitais metais, svečių bus gau
su, ir Visiems bus proga susi-i 
tikti, jaukiai praleisti laiką, 
smagiai pasilinksminti ir tuo 
vėl prisidėti prie klubo darbų! 
palaikymo bei naujų jo suma-į 
nymų parėmimo.

Klubas yra graliai išplėtojęs 
sav0 veiklą. Ne tik gražus bū
rys moterų taikingai bendradar
biauja, bet ir iš klubo sudaromų 
lėšų paremiami lietuviai Vokie
tijoje, taip pat buvo prisidėta ir

iš

į l.l«t Radio Programa II stoties 
I WBM8, 1080 kll. sekmadieniais 12— 

12:80 vai. per pietus: liet. muzika. 
„ . . (dainos. Ir Magdutės Pasaka Biznio

—Kaip, vėl tu nori gauti į reikalais kreiptis J Steponą Minko-
manės nenkis dolerines__  Saltle Florlsts, Olllų Ir Dovanų Kran-manęs petlKlS dolerius | tuvf, 602 E. Broadvray So. Boston

Paskutinį kartą

Krapas sako draugui. 
Taip.

27, Masą. Tel. So. 8-048 9. Ten pat 
šaunama lalk. „Draugi,*".

TV Savaitė Pas Budriką
dri, ne pagal partinius įstatus ^s gyvenimas. Ne tik partijų1 reikalais įr dr. k. Sruoga 
nustatyti, bet bėgamojo momen eiliniams nariams, bet ir tuo-' 
to iššaukti tautos gyvybės rei- i metiniams ministeriams p. Vla- 
kalai”. 1 das Ramojus tenepavydi nei

ariiodų, nei apartamentų sočios
Toliau p. Ramojus pastebi, 

kad tą minėjimą rengia “...ne 
atstovai tų partijų, kurias šildė
ir sotino laisvos nepriklausomps teriškus “patogumus”
Lietuvos apartamentai ir aruo-i
dai, bet žmonės to sambūrio, ku ' Kai šitokia kalba Vladas Ra- 
ris gimė kietos rezistencijos ko moJus kalba, jis niekina minėji- 
vos lauke mirčiai ir sunkioms m° iniciatorių kad ir pavėluotą 
kankinimų bei nelaisvės dieno- *r tik atliekamu laiku rengiamą 
mis į akis žvelgiant. Minėjimą minėjimą, ir kartu pabrėžia sa- 
rengia Lietuvių Fronto Bičiulių,vo Jau iabai stiprų partiškumą,
Čikagos apygardos valdyba...” • tepastebėdamas tik savuosius

šilimos, nes jis nesutiktų keisti 
savo, kad darbininkiško, sotu
mo ir šilimos į ano meto minis-

— pilnutinės demokratijos par
tijos šalininkus — Lietuvių 
Fronto Bičiulius, o paneigda- 

l mas ir niekindamas kartu su 
Yra neginčyjamas faktas. jajs mūšio lauke buvusį ir te- 

kad 1941 m. birželio mėnesio bėsantj kitą lietuvį, kad ir ne jo 
sukilime dalyvavo visa lietuvių pageidaujamai partijai priklau- 
tauta, tą faktą, kaip matome, gantj žmogų. Neįprasta ir ne
pripažįsta ir Vladas Ramojus, praktikuojama tokiu mastu rū- 
Tačiau jis visai skirtingai ver- gjU0Įj kovos lauke kovojusius 
tina vienodai sukilime daiyvavu kovotojus
sius partijoms priklausiusius
žmones ir žmones sambūrio, gi- Daug svarbių lietuvių tautai 
mūšio “rezistencinės kovos lau-. *r Lietuvos valstybei sukakčių 
ke” — Lietuvių Fronto Bičių- minėta ir minima, kurias rengti 
liūs (tuomet dar nei Lietuvių nebuvo ėmęsis iniciatyvos Lietu 
Fronto, nei jų bičiulių nebuvo,' ^4 Frontas. Neteko pastebėti 
o buvo bendras Lietuvių Akty- spaudoje, kad tokių minėjimų 
vistų Frontas. P. V.). Pirmuo- iniciatoriai būtų priekaištavę ir 
sius p. Vladas Ramojus bara, niekinę LFB už tai, kad jie tos 
kad jie nesiėmė iniciatyvos tą iniciatyvos nesiėmė. Nejaugi rė
minė jimą-organizuoti, vadinda- Mstencijos vardu imsime ir įgy- 
mas juo3 “lietuviškais partie- vendinsime tokį nemoralu savos 
čiais” ir atstovais tų partijų, • reklamos būdą? Nesimpatingi 
“kurias šildė ir sotino laisvos reiškiniai, p. Ramojau!

■ ■■ j

MŪSŲ KOLONIJOSE
Chicagoje

(ten pat išvardintas rengėjų ko 
mitetas ir jų tarpe pažymėta 
VI. Butėno pavardė).

Įdėmus panevėžiečių 
susibūrimas

čia kaimyninių apylinkių ateiti- prie Balfo dovanų į Sibirą siun-

i

Gausaus panevėžiečių būrio į- 
domus ir tikrai reikšmingas su
sirinkimas įvyko spalio 14 d. 
Hollywood svetainėje. Būdinga 
pastebėti, kad daugumą dalyvių 
sudarė profesionalai ir šiaip jau 
akademinio masto žmonės.

Svarbią susirinkimo dalį už- Į, 
ėmė dr. K. Sruogos įdomi infor
macinė paskaita apie Lietuvos 
laisvinimo būklę. Prelegentas 
ypatingai akcentavo tai, kad ir 
dabartiniu laiku esama Valsty
bės Departamente ir šiaip jau 
augštų pareigūnų, kurie, ar ne
susivokdami, ar iš įstikinimo, 
yra palankūs Kremliaus impe
rialistinei politikai ir nerodo pa
linkimo dėtis prie • pavergtųjų 
tautų, jų tarpe ir Lietuvos, iš
laisvinimo. Pabaigoje jis pabrė
žė, kad mūcuį pareiga yra to
kius pareigūnus informuoti apie 
tai tiksliai ir jiems nurodyti jų 
klaidingą ir smerktiną nusista
tymą. kad be išlaisvinimo visų 
pavergtų tautų pastovios tai
kos nebus galima įgyvendinti.

Prof. J. Rukuiža, surinkęs il
gą sąrašą ,>ancvėžiečių profe
sionalų ir ir pasižymėjusių pat
riotų, siūlė jų vardus bei darbus 
įtraukti į Lietuviškąją Enciklo
pediją, kaip svarbią medžiagą 
istorijai. Pasiūlymas primtas 
gausiais plojin.ais.

Be kitų darbų aptarti artė- 
jantieji rinkimai. Panevėžiečiai 
nutarė aktyviai dalyvauti rinki
muose ir balsuoti už tos parti
jos kandidatą, kuri savo darbais 
įrodė, kad jai tikrai rūpi JAV;1^,

ir visų pavergtųjų tautų laisvė 
Išrinkta speciali komisija iš dr. 
S. Biežio, rašytojo J. Švaisto ir 
dr. K. Sruogos įvykdyti kaiku- 
riuos pasiteiravimus ir pageida
vimus ryšium su artėjančiais 
JAV prezidento rinkimais.

Esant susirinkime daug augš- 
to išsimokslinimo panevėžiečių, 
dr. S. Biežis pasiūlė nuolat jieš- 
koti progų už tai atsidėkoti sa
vo tėvynei ir broliams lietu
viams. Jis iškėlė vieną tokių 
progų — pasižadėti išlaikyti pa
nevėžiečių aukomis nors vieną

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 691h St. RE. 7-1941

Jr

sekret. Po susirinkimo dalyvių 
žmonos suruošė arbatėlę, ku
rios metu draugiškai pasišneku
čiuota. Panevėžietis

DRAPERIJA...
NEMOKAMAI ĮRENGIAME

Pagaminami pagal užsakymą' 
mūsų nuosavioje dirbtuvėje. -
KILIMAI...

PAGARSĖJUSIŲ FIRMŲ
Kainos pagal susitarimą. Ne

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

BALDAI - LEMPOS
— LOVOS IR MATRACAI.

Pagaminami baldai pagal už
sakymą už fabriko kainas.

STANLEY’S 
FURNITURE

(Lietuvių Krautuvė)

“Kur klientas atsiunčia savo 
draugą”.

7026 So. Wesiern Avė.
Telef. PRtepect 6-2254

Savininkas Stanley C. Tranas

SHRIMP & GHICKEN
CARRY-OUT 

Įsteigta prieš 8 metus 
Geriausias pasiūlymas. 

South West miesto dalyje 
Tclcfonuokitc po 4:00 p. m. 

RE 7-9117

■ssf.

JOHO IR 1NGELIN0S ANDRULIU IR JIĮ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fountain, Michigan

I
Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalau

kite Michigan Farm sūrio, šis sūris iau per ilgus metus gami
namas Jono ir Angelinos Andriulių ir jų šeimos. Fountain. Mich.

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

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

s,

Jūs pirkaite geresnę Televiziją už žemesnę kainą 1957 metų 
modelius. Jūs gausite didelę nuolaidą už jūsų seną TV ar 
radio arba fonografą. Jūs gausite pilną garantiją ant dau
gelio metų. Pasirinkimas: Phileo, Admiral, RCA - Vlctor, 
General Electric, Zenith, Travler. Nerokuojam nei jokio 
procento per 90 dienų. Duodamos brangios dovanos: Auk
sinis rankinis laikrodėlis, Elektrinis patefonas arba Port- 
able radio dykai su TV pirkiniu.

TV Console, Aluminized Tube, 1957 kaip artt paveikslo,
kitur perkant $225.00 —• pas Budriką ........................$159.50

RCA Portable Television, už ........................ ........................... $139.50
17 colių Travler stalinė, už ...................................................... $ 8S.50
21 colio Zenith stalinė, už ...................................................$159.50

PR1LEISKI7E KALĖDŲ IVER7ES EUROPOJE 1 I I
Scgliclll Travi-I Hun-nu kviečia jurt pasirinkti vieną kuri 18 šių laivą 
Ir pailiiėti Europoje, sutinkant Kalėdų šventes h Naujuosius Metus.

Pagarsėjęs savo puikiu 
Įrengimu Ir greičiu laivus 

MAftV” išplaukia 
LAPKRIČIO 30 Ill»;\y. Prity
ręs vadovas tai ekskursijai 
Josoph Mitzl padarys Ir Jttstj 
kelionę labai Įdomia.•v-’

Norvegų linijos laivas
M. S. IiIXKgI.NSI-'.IOKI> išpluAlkla gruodžio K įlietu). Sis naujas 
laivas pasižymi liuksusiniu Įrengimu Ir visiems gerai žinomais 
skaniais skandinavų valgiais. Vadovas Mr. H. A. HJOHTHOI/M, 
kuris yra gimęs Europoje Ir Ilgai gyvenęs Amerikoje, žino kaip 
svečius užimti, kad kelionė būtų smagi Ir Įspūdinga.

Pasauly ketvirtas didžiausias laivas
H. s. I.IBPirl'i;, prancūzų lakų llaįjos, išplaukia gruodUo II dieną. 
Kelionės vadovas Mr. Otto Halderloltl, Jus iš pirmos dienos laive taip 
užimponuos, kad Jau laivu plaukdami Jūs jausitės esą Paryžiuje, 

Norėdami gauti smulkesnių informacijų kreipkitės Į

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

Nemokantieji anglų Laibos gali rašyti ir lietuviškai

PASINAUDOKITE RETA PROGA !! g
Sutaupysite iki $“| 5-^ pirkdami eilutę = 

arba paltą dabar. g

SHERMAN’S gavo didžiu-j 
lę siuntą vėliausios mados = 
1956-57 metų eilučių ... g 
Single breasted ir Double || 
breasted. Tamsių ir šviesių == 
spalvų. Eilutė su 2 poroms s 
kelnių $59-50 ir aukš- == 
čiau. =

Rudeniniai ir žieminiai 
paltai 1957 metų mados 
didžiausiame pasirinkime.

Nepamirškite eidami ap- |ėę , 

sipirkti ir savo jaunuolių. gi

SHERMAN’S aprengs jū-
sų jaunuolius, nes turi vi-
sa kas jiems reikalinga: =
Eilutes, švarkelius, (jack-f|
ets), paltus, kelnes, marš- |g
kinius ir kitus dalykus. Dy- =
džiai nuo 6 iki 20. įHS

Viską galite pirkti kre- s 
ditan ir nereikia už kredi- |g 
tą daugiau mokėti. n

SHERMAN’S 1
Vyraujanti vyrų rūbų krautuvė Town of Lake kolonijoje jsj

4648-50 South Ashland Avė., Chicago 9, Illinois j

21 colio Admiral Console ........................................................ $169.50
21 valio General Electric .........................••.............................$169.50
21 colio Phileo ..............................................................................$159.50
24 colių Consolette, už ............................  $129.50
Vaikams K'lėdiniai Fonografai, po ............. .......................$ 6.00
Hi-Fi Automatiškas Phonographas, groja 10 rekordų ant

sykio visokios rūšies rekordus, reg. kaina $69.50, už $49.50 
(DYKAI 12 REKORDŲ)

Labai gražus ąslinis mahogany Patefonas ir Radio AM ir
FM, Automatiškas Hi-Fi. Kitur perkant $300,00, už $159.50

Importuotas iš Vokietijos Patefonas ir Radio, visų bangų
Hi-Fi, kiitur $450.00, pas Budriką ........ ,.....................$299.50

Importuotas radio visų bangų, kitur $169.50, už ...........$ 99.00
Naujos TV kainos nuo $88.00 iki $380.00.
Automatic Tuning. Galima sėdinčiam kėdėje ar lovoje

nustatyti stotis.
SPALVOTA Televizija. 21 colio Console, 1957 ....$398.00

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INU.
3241 So. Halsted St. Tel. CAlumet 5-7234

CHICAGO 8, ILLINOIS
Atdara Nedėlionris 10-5. Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais ikį 9:30. 

Kitomis dienomis nuo 9 ryto iki 6 vai. vakaro.
Budriko radio valanda iš VVHFC, 1450 kilocycles radio stoties 

kas ketvirtadienį nuo 6 iki 7 valandos vakaro.

Ai:

Kas neišgali naujos Televizijos, lludrikas turi gerų 
perdirbtų Televizijų — po $38.00.

Sr.
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DEMOKRATAI STOVI UP LAIS
VI IK NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA. REMKIME IR BALSUO
KIME UŽ TUOS KANDIDATUS, 
KURIE REMIA LIETUVOS REI
KALUS.

Taip, Demokratų Partija drą
siai pasireiškė už atstatymų laisvos 
ir nepriklausomos Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos. Tas yra įrašyta į 
jos platformą, kuri buvo priimta 
Chicagoje įvykusioje konferenci
joje.

Prez. F. D. Roosevel'to adminis
tracija griežtai pasmerkė Baltijos 
kraštų užgrobimą ir nepripažino 
jų priverstino inkorporavimo j So
vietų Sąjungą. Lietuvos atstovy
bė ir konsulatai pasiliko veikti 
Jungtinėse Valstybėse pilnomis 
teisėmis.

Parėmimui žygių už nepriklau
somos Lietuvos atstatymą, demo
kratų administracija, vadovaujant 
prez. H. Trumanui, įsteigė prie 
“Voice of America” lietuvių sky
rių, o New Yorke tapo suorgani
zuotas prie Committee of Free 
Europe” ir Laisvos Lietuvos Ko
mitetas.

Demokratų administracija pra
vedė D. P. bilių, pagal kurį dau-

TftVŲ MARIJONŲ MISIJOS

Antram 1956 metų pusmety
je Tėvai Marijonai vadovaus mi
sijoms sekančiose parapijose:

spalio 22-28 — Sv. Rapolo 
par. Philadelphia, Pa., kun. A. 
Mažukna, MIC,

spalio 28 iki lapkričio 11 d 
— Šv. Pranciškaus par. Miners- 
ville, Pa., kun. A. Mažūkna,
MIC, 

spalio 28
Lietuviams, Hamilton, Canada, 
kun. A. Spurgis, MIC, 

lapkričio 18-27 — Šv. Kazi
miero par. Pittsburgh, Pa., kun. 
A. Mažūkna, MIC, 

lapkričio 28 iki gruodžio 8 — 
Sv. Mykolo par. Bayonne, N. J., 
kun. J. Mačiulionis, MIC ir kun. i 
A. Mažūkna, MIC, 

gruodžio 12-25 — Šv. Antano I 
par. Ansonia, Conn., kun. A I 
Mažūkna, MIC.

Prašoma Tėvų Marijonų rėmė
gelis tūkstančių mūsų tautiečiu,! *r draugų pasimelsti už mi- 
atsidūrusių tremtyje, galėjo pa- sijų pasisekimą ten, kur jos bus 
tekti į šią šalį ir sėkmingai įsikurti vedamos.

Demokratų partija Chicagoje ir 
jos apylinkėse įvertina lietuvius ir 
su jais skaitosi. Šiuose rinkimuo
se tik demokraitų partijos sąraše 
yra lietuvis kandidatas — Al. G.
Kumskis į Sanitarinio Distrikto 
globėjus.

“American Lituanians for Ste
venson” join Parade—Don’t miss 
this Great Democratic Spectacle.

Visi lietuviai kviečiami daly
vauti Stevensono - Kefauver pa
rade, šeštadienį, lapkričio 3 die- 
5 vai. vakare. Mes pasirodysim 
su lietuvišku “float”, chorais ir 
šokėiais. Pamatykite Hollywoodo 
televizijos žvaigždes.

Paradas prasidės nuo Michigan 
Avė. ir Madison Street ir žygiuos 
į Chicago Stadium. reikalus.
Joseph Mozeris, Chalnnan Lithua- 
nian Americar for Stevenson 
Commmittee, Al. Pivoriūnas, R.
A. VaSalle, Paul Smith, Jr.,
Al. Brazis, Joseph Poška. (Skelb.)

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
__ __REAL ESTATE

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

Šioje nejudomo turto pardavimo 
, ... ištaigoje perkant ar parduodunt, jū-ikl lapkričio 4 — »ų laukta greitas tr teisingas patar

navimas.
NORVILĄ

REAL ESTATE SALES 
2600 W. 59th St. Tel. 1‘rospeet 8-5454

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

KUTRA-NORKUS REALTY
SEAL EŠTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5080

PRospect 8-8579 (vale Ir

Kun. J. Mačiulionis, MIC, 
Tėvų Marijonų Misijų vedėjas, 
1910 E. Falls Street,
Niagara Falls, N. Y.

Savininkas parduoda pagal užsa
kymą. pastatytą 7 kamb. mūrinį, ap
valiu priekiu bungalovv, perdirbtas j 
2 butus. 42 pėdų pločio sklypas. 
Kombinuoti aluminum žieminiai lan
gai ir sieteliai visiems langams, 
“l.ifetime” asbestos stogas. Variniai 
gutters ir dovvnspounts. Gazu apftild. 
karfttu vandeniu — ‘'baseboard’e”. 
2 pilnos vonios, keramikos koklių. 
Spintos virtuvėje. Didelis kambarys 
rūsy. Tualetas rūsyje. Gazinls ftaftlavų 
degintuvas. Automatiškai karštas 
vanduo. Pilnai tinkuotas rūsys, šo
ninis privažiavimas i 2 'autom. ce
mento .bloksų garažų, 20x21 pėdų. 
Arti transportaci.ia. mokyklos ir baž
nyčios. Apžiūrėti galima tiktai susi
tarus. <1534 \V. 27t.li St., Berwyn, III. 
Tel. IUverside 7-5258 arba Gl’derson 
4-0358. Prašoma kaina $28,500.

REAL ESTATE

Pirkite du bar prieš žiemą 
įsikrausi vti

naVOMTON PARKE;
Mūr. — 4 bt. su didele taverna 

ir (rengimais. Gerai einantis biznis. 
Dideles pajamos.

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

N4 ii r. — 4 būt.: 2 po 4 ir 2 po G 
kmb. Centr. ftild., garažas, 50 pėdu 
sklypas, Geros nuomos.

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

REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite, 
ir parduodami uždlrb- ' 
nite per šių (staigų.
AL. BUDRECKAS

REALTY 
4081 Archer Avė. (prie

Californijos g-vės)
IiAfayette 3-3384

PROGOS — OPPORTUN1TIES

AR ESATE PA.HSC.rs VERSTIS 
$250,000 METINES APYVARTOS

IIIZM1
Super Market daug metų toje pa

čioje pietų vukarų miesto dalyje. 
Pradėkite šiandien su $15,OUo, pa
skum binę

REpublic 7-6232

Medinis 2 po 4 kmb. ir rūsy
rūhų siuvykla. Centr. ftild., garažas.

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

GAGF. PARKE
Mūr. 1 >4 augftto rezideneiia. 9 mt. 

snnumo, C kinb. Centr. šildymas ga
zu. Platus sklypas. Arti susisiekimo.

Mūr. bungalovv — G kmb. — 2 
mieg. Centr. ftild. Platus sklypas, 
moderni vlrtuvS.

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

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

MARUI ETTE PARKE:
Mūr. — 4 bt. po 4 kmb. Centr. 

ftild. Gražūs namus. Geros pajamos.
Mūr. bungalovv — G kmb. — 1 

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

SIMAIČIAI
Realty, Bnllders, Inauranoe 

2737 West 48 St 
CUffside 4-2890

SAVININKAS TURI PARDUO
TI, palieku miestą, I augštns už
baigtas. 5 kmb. namas. Guzu šild. 
Karšt. vand. 2 mieg. kmb. 2 auto. 
garažas. Uždara saulės veranda ir 
iitility kamb. 10x125 pėdų sklypas. 
$11,500. 3229 S. Karlovv Avė.

VYRAI IR MOTERYS

RF.IKALTNGT VYRAI ir mote
rys lengvam fabriko darbui, taip 
pat ir (Tool Mukers) įrankių daly
tojai ir mašinistai.

WESCO SPRING CO.
2266 S. Archer Avė.

HELP YVANTED - MAI.E

KARIŲ AUKOS MISIJOMS
Kardinolas Spellman paskel

bė, kad JAV kariai per pasku
tinius penkerius metus misijų 
reikalams suaukojo $1,206,000.
Vien tik praeitais metais jų au
kos siekė $400,000. Būdami už
jūrio bazėse ir arčiau pažinda
mi misionierių darbą, jie geriau
atjaučia jų ir apskritai misijų $30,000. SVOBODA, .6013, toj . Bridgeporte. Rūsys. 50 pėdu

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

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

<1 kamb. bungalovv Marųuette Pk. 
Dujomis apkūrenamas. Dviejų mafti- 

Moderniftka virtuvė ir

HELP W ANTED — VYRAI

AMERICAN WHOLESALE 
COMPANY

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

, Good starting saJary. Excellent 
Company Benefits. Good Insur
ance Plan.. Liberal Employee Dis- 
count.4.

Apply

PERSONNEL OFFICE
222 W. Monroe St.

ANdover 3-4500

PORTERS AND 
RECEIVING CLERKS

A

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

APPLY

ROBINSON’S
HILLSIDE

SHOPPING CENTER
(Wolf Road at Congress SI. Expressway)

“WaH-to-wall carpeting — 
our specialty”

PERFECT0 RUG & FURNITURE Še.
CLEANERS

2622 W. Cermak Rd. YA 7-5897 
Spėriai 9 x 12 Rug $#.95

NORDBURG YRA
* REKOMENDUOJAMAS
Miestų vadai ir laikraščiai — kar

tu su Uliiragos Daily News bei Sun- 
Times rekomenduoja YVilliain S. 
Nordburg į Trustee of the Sanitary 
Distriet Kepublikonų partijos sąra- 

Mr. Nordburg yra buvęs laik

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe

PRF.CIN PHOTO STl’DIO
(Incorporated) ’ 

EDVARDAS ULIS. sav, 

4058 Archer Avenue
Telefonas VIrginia 7-2481

raštininkas, kuris pasižymėjo vie
šoje tarnyboje.

Sunkiai bedirbdamas ir studijuo
damas Sanitary Distriet’o sveikatos 
problemas jis gerai susipažino su 
distriet’o mokesčių taupymo opera
cijom, Visi, kurie pažįsta M r. Nord
burg, rekomenduoja jį perrinkimui.

CICERO. 7 butų apartment na
mas. 3 po 4 kamb., 2 po 3 kamb., garažas.
2 po 2V2 kamb. Karštu vandeniu 'ron.ia- Kražiai įrengtas rūsys. $25,900.
alyva apftild. 90 pėdų sklypas. , ’ bargennM 8 apartment,, (visi 

■ Pajamų $750 į men. _$65,000, įmo^ po 4 kamb.) mūr. namas geroj vie- 
pėdų

sklypas. Namų kiek patvarkius — 
pajamos žymiai padidėtų. Dabar 
parduoda už $17,000. A. Rėklaitis.

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

$40,000 vertes apartmentas pats 
save išmoka trumpiau negu per 4 
metus. $12.800 metinių pajamų. A. 
Sirutis.

Geras 5 knmb. bungalovv ant 70-os 
j vakarus nuo Marųuetto Parko, šil
domas gazu. Dvigubas garažas. Kai
na $10,500.

Cermak Rd. BIshop 2-2162.

Brighton Parke puiki 7 k. rezi
dencija $11,500 arba pasiūlymas. 

REp. 7-6232

AUTOMOBILE** — TRCOKB 
Automobiliai — HunkveilmKl

WOODWORKERS
Patchers on Wood and 

Masonite TV Cabinets. 

Experienced.

ZANGERLE & PETERSON 
COMPANY

2164 Clybourn Avė.

JUNIOR ENGINEERS
DRAFTSMEN & CHECKERS

FLUID AND MECHANICAL BACKGROUND ESSENTIAL
RESUMES WELCOMED FROM TOUNG MEN DESIRING 

EXPERIENCE AND A GOOD FIITURE.
WE ARE PIONEERS IN OXYGEN REGUDATOR FIEI.D 

PERTAINIG TO HIGH ALTITUDE FLYING. 
INCLUDE IN YOIIR LETTER YOUR INTEREST8, 
BACKGROUND AND OTHER PERTINENT ITEMS. 

ALSO WE VVELCOME LETTERS EROM MEN
BETVVEEN THE AGES OF 45 AND 55.

IF VOU CANNOT APPLY IN PERSON
HTtlTF, GALL OR WIRE

ARO EQUIPMENT CORP.
2700 E. 79th ST.. CLEVELAND, OHIO

VIKTORO K O 2 I O O 8 
UetuvUka gazolino stotis Ir auto 

taisymas
vUlskaml motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai tr keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS CO.
5769 S. WESTF,RN AVĖ. PR 8-9533

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Visi

P LEONAS
REAL E8TATB .

2785 West 71st Street 
telefonai: WAlbrook 5-6015

Vytauto Augustino 
Lietuvos Vaizdų Albumas

LI ET U VA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems suprantama kalba 
todėl jis tinka visiems, kas kokis 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva! i ’
yra gražiausia dovana 1

Kiekvienam verta šį gražų leidinį j 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. ' 

Išleido ATEITIS. Jį galima ginti: į
Kaina 6 doL

ATEITIES administracijoj 
916 Willoughby Are.
BROOKLYN 21, N, Y.

GAS RANGĖS, 0IL, COAL 
& GAS HEATERS 

STOVĖS 0F ALL KINDS
New and Used

Repairs & Parts for Ali Makes

ENGLEWOOD STOVE 
& REPAIR C0.

SALES • SERVICE 
HUdson 31220

7300 So. Halsted St.

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

VISŲ ROSIU APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Patale 
General Insurance, Notary Public 

5910 S. Westėm Avė.
BEp. 7-6880 arba HEm. 4-7085

•• - v. .V. .T. 19. ^4

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-6232

IŠNUOMUOJAMA

PASIRINKITE DOVANAS 
TERROJE!

Čia didelis pasirinkimas vo
kiečių, švedų ir čekoslovakų 
kristalo, porceleno (chinos) ir 
keramikos, odinių albumų, pi
niginių, manikiurinių setų, tau
tiniais raštais pagalvėlių, ta
kelių ir juostų, iš medžio drož
tų koplytėlių, kryžių ir vyčių.

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

Prekės ir jų katalogai siun
čiami į visus kraštus.

Adresas: Terra, 3388 South 
Halsted Street,’ Chicago 8, III.
Tel. LA 3T-0427.

Parduodama
PUIKI TIKRŲ VILNŲ

IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 

VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

Reguliari $7.50 vertė vilnonė 
eilutėms medžiaga tik

13-95
už jardą

PUIKI RINKKINR IMPORTUO 
TA VILNONE MEDŽIAGA 
EILUTĖMS

$4,95 jardas

VILNOM! PALTAMS 
MEDŽIAGA vertės nuo 
$7.95 iki $9.50, dabar

$4.95 ui jardą

SUTAUPYSITE IKI 50% pirk
dami medžiagas užuolaidoms 
Ir baldų apdengimui.

VERTINGOS NEMOKAMOS 
DOVANOS UŽ KIEKVIENA

Išnuonuipjnma vieta bizniui, nau
jai atremontuota, tinka: beauty shop, 
barber »hop ar dry cteaner. 3-jų 
kamb. patalpa, su apšildymu.

2451 W. 45tli St., VArds 7-6934

Išnuom. butas iš 3 kamb. Tinka 
porni arba viengungiui.

Tel. VIrginia 7-8413.

BUILDING A REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS
General Gontractor

Stato rezidencinius Ir komerotnlun 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus: lirūptna statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4399 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - Ineuranos 

3737 Weet 43rd Street

IIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIimilllllllllllHNII
ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Strtet

BUILDING OONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-6881 
llllllllllllllllllllllllllltUllUIIIUlUllllllllll

ADDRESSOGRAPH
SPEEDAUMAT OPERATOR

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

PL.AY BOY MAGAZINE 
Michigan 2-1000

Reikalingas duonos išvežiuotojas 
REAL RYE BREAD BAKERY. 

LAfayette 8-6927

AUTOMATIC SCREW MACHINE
Acme, Gridley, also Brown 

and Sharpe.
TOP Wages — Ali Benefits. 

PERFECTION 8CREW 
PRODUCTS 

2847 W. 47th Place

MISCELLANEOCS 
Įvairus Dalykai

LIKT. APDRAUDU AORNTPRA
Visų rūSlų apttraudos. Antomobl 

llų- flnansavlmas. Notarlatas. Valsty 
Ms patvirtintos kainos.

Prlei darydami apdrandas kitu) 
pasiteiraukite pas mus.jonas a ir v Arną,

.____ WAlbrook 6-5671
INTERSTATE INSURANCE AGENCJY 
6108 S. Ashland Avė- Chicago SS, IU

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 60, OI.
Statome nauju namu ir garažu. 

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairiu remonto darbu, skubiai,
gerai ir pigiau
Saukite DAnube 6-379S nno • vaL 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLymplc 2-5131 nuo • vaL 

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

ŠILDYMAS
A. St&nči&uakag 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.
1646 S. 49th OOUBT, GICEBO 
Tel. OLymplc 6-0775 nuo 8 vai 

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

OLymplc 2-6752

ĮSIGYKITE DABAR 1
PIRKINI,

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

HELFAND’S TEXTILE 
FABRICS

1210 St. Union Avė. Telefonai: MOnree 6-1216 
SEeley 3-8806

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

Įiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiinmik 
LIETUVIŲ STATYBOS =

BENDROVE

MŪRAS
Builders, Gen. Oontraetors 
Atlieka planavimo Ir staty

bos darbus rydytojų ofisų, gy
venamųjų Ir vteitųjų pastatų.

Namų (kalnavlmas Ir jvairfls 
patarimai nemokamai.

Kreiptis tluo adresu:

JONIS STIUKUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto iki 

4 **’• P.. P- K‘tu laiku susitarus
TeL PRoaiieot 8-2018 
<800 80. CAMPBELL AVI.

Chicago 20. nnnola = 
ftmiiiiiimiiiimiiiiiiuiimiuiiiiiimiiiiB

AUKSO KIRVI?
Ar matėt, ar skaitėt eitą nuosta

bia gražiausių lietuviškų pasakų 
knyga?

Būtinai nusiplrkit! Bus džiaugsmo 
visiems — dideliems ir mažiems

Platintojams didele nuolaida. Su
krauta: , y

Knyga Iliustruota, dailiai Išleista tr 
pigi — tik $2.60.

DRAUGAS 

2334 8. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

HELP WANTED — FEMALE

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

_ . r apply . c .. ..

ROBINSON’S
HILLSIDE

f - t f * ;

SHOPPING CENTER
(Wolf Road at Congress St. Expressway)

SALES GIRLS 
CASHIERS

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

APPLY

ROBINSON’S
HILLSIDE

SHOPPING CENTER
(Wolf Road at Congress St. Expressway)

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

SECRETARIES BILLERS
TYPISTS CLERICAL
Some experience helpful or, will train good beginners. 

Congenial working conditions. 5 day week.
Many company benefits

Coli 9 to 5 Mr. Rather WAbash 2-9374
■swr»vi am ■ūBsmaesmamtaaaaMaMeMihaž^^ i,„- v; ammj
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LDS CONNECTICUT APSKRITIES 

SEIMAS HARTFORDE
Spalio 7 d. susirinko dviejų iš 

trijų likusių kuopų Conencticut 
kuopų delegatai į savo metinį 
seimą. Dalyvavo daugiau 20 at
stovų ir dar keletas svečių. Be 
eilinių formalinių darbų, seimas 
posėdžiuose įsileisdavo ir į įdo
mias diskusijas. Ypatingai il
gos ir charakteringos diskusijos 
kilo dėl jaunimo parėmimo moks 
luose pinigais. Mat apskritis tu
rėjo vadinamą trilypę geguži
nę, davusią gražaus pelno, todėl 
beskirstant pinigus, iškilo idėja 
paskirti mokslus einančiam jau
nimui individualią pašalpą. Nuo 
čia prasidėjo ilgos, su visuome
nine pedagogika tai turinčios 
ką bendro, tai nieko neturinčios, 
karštos diskusijos. Buvo pasa
kyta, kad palikime jaunimą, ku
ris eina savo keliais, už mūsų 
interesų ribų. Tačiau pasirodė 
ir išmintingų mostų. Tai seno 
veikėjo Mazalo argumentacija, 
kad reikia jaunimą remti ir juo 
rūpintis. Mazalas dar ir vaka
rienės metu savo žodyje įdomiai 
kalbėjo už jaunimo paruošimą 
ateičiai. Todėl suprantama, kad 
tik vieno Mazalo sūnus dalyvavo 
seime. Matyt, kad Mazalas taip 
ir darė, kaip kalba, kad vai
kus išaugino sąmoningais lietu
viais, ir jaunasis Mazalas karš
tai gynė idėją paremti vienkar
tine pašalpa mokslus einantį as
menį. Ir šiaip karštą diskusi
jomis seimą dar gerokai vargi
no ilgos kalbos dėl apskrities 
vadovybės sudarymo. Meškū- 
nienė atsisakė toliau kandida.- 
tuoti. ir po ilgų derybų pirminin 
ku buvo išrinktas Antanas Pa
liulis. Paliulis yra jaunas nau
jųjų ateivių narys. Čia galima 
pasigėrėti suplaukimu į vieną

bendrą lietuvių darbo vagą se-i 
nųjų ir naujųjų ateivių, sutei
kusių tokį pasitikėjimą naujam 
ateiviui, kai pati organizacija 
yra senųjų išugdyta ir jų ve
dama,

Į susirinkimą atsilankė ir pa
drąsinantį žodį pasakė prel. J. 
Ambotas. Nepaisant amžiaus, 
Prelatas pilna energija ir visu 
ryžtingumu skatino pailstančius 
darbuotojus tęsti darbą žmoni
jos labui ir Dievo garbei. Pre
latas vakare atsilankė ir į vaka
rienę, kur jis ir Vėl pasakė gra
žią kalbą, kai “pertrauką” nuo 
dalyvavimo seime iki vakarie
nės jis praleido savo parapijos 
pareigose. Todėl ir buvo ypač 
naujųjų išreikštas didelis pasi
gėrėjimas ir nustebimas ilgaam 
žio garbingo darbininko ener
gingumu.

Kai senieji veikėjai taip pa
sireiškia senose organizacijose, 
tai ar kyla mintis, kad ar nėra 
nusikaltimas naujųjų ateivių 
bent tų, kurių pradžioje dei
mantinis lietuviškumas dar pe
lenais nepavirto, kad jie nesto- 
stoja į senąsias organizacijas, 
kur susirenka amžių praleidę 
lietuviškose organizacijose gau
sūs būriai veikėjų ir taip pavyz
dingai dirba lietuvybės ir Lietu
vos labui. A. P.

i

Springfield, III.

Audringi plojimai lietuviams
Spalio 11 d. Springfielde bu

vo iškilmingai paminėta Kolum
be diena. Buvo didelis organi
zacijų paradas su eisenomis ir 
orkestrais. Tūkstančiai žmonių

U

i * J f

NOVU W!TH NE V!
FINGER-TIP CS£

ALL NEW
2-TUB EA5Vr
SPINDRIER

Let Easy's two big tubs do your 
vveek’s wash in Icss than an hour! 
One tub washes cleaner, while the 
oiher ringes, the/i spins another load 
25% drier than a vvringer. Savęs 
v.ork, savęs time, savos on hot '.vater, 
too!
• New Povver-Shifling Controls
• 6-Vono Aluminum Agitotor-
• Improved Ouick-Droin Pump
• Two 9-lb. Copocity Tubs

oniy

$ 16995
iii«kiUlliilikikdlillillliillllltltIII!lll

ARBET’S, INC.
2442 W. 47th Str. Chicago 32, Illinois 

Tel. - VIrginia 7-0700

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

PO ISSIGELBEJIMO

baltakrau.ps lakūnas kapt. Ogg sveikinasi su jj ir keleivius iš jūros nukritusio lėktuvo išgelbėjusiu lai
vo kapitonu Karle. Katastrofoj buvo išgelbėti visi 31 asmenys. (INS)

susirinkimas buvo spalio 14 d.; 
Statler viešbutyje, kuriame ki-,
tais metais įvyks visuotinis su
važiavimas. Po susirinkimo eilė 
narių gavo pirmąjį ritualo laips-j 
nį. Susirinkime dalyvavo Kali
fornijos legislatūros narys Seth 
Johnson, tarė žodį ir pažadėjo 
visokeriopą paramą, kitais me
tais ruošiant suvažiavimą.

— Spalio 11d. Gardenos mies 
te įvyko respublikonų kandida
to į JAV Kongresą Charles 
Franklin pagerbimas, kuriame 
dalyvavo ir lietuviai. Tame su
sirinkime pagrindinę kalbą pa
sakė Howard Pyle (Deputy As-

a

sistant to President Eisenhow- 
er). Kalifornijos lietuvių res
publikonų pirm. L. Valiukas tu
rėjo progą pasikalbėti su How- 
ard Pyle ir užsiminti apie Lie
tuvos reikalus.

— Šen. Tinimas H. Kuchel ir 
respublikonų kandidatas į JAV 
Kongresą Charles Franklin da
lyvavo Balfo vakare, kuris įvy
ko spalio 21 d. parapijos salėje, 
ir pasakė labai palankias kal
bas lietuviams. K. P.

Perskaitę “Draugą” duokite 

kitiems!

buvo apstoję gatves ir stebėjo 
paradą, nes buvo labai gražus 
oras. Springfieldo moksleiviai 
ateitininkai dalyvavo parade su 
gyvuoju paveikslu “Lietuva už 

! geležinės uždangos” (“Lithua- 
nia behind the Iron Curtain). 
Violeta Abramikaitė, apsirengu
si tautiniais drabužiais, surakin- 

l tomis prie stulpo rankomis, vaiz 
dav0 kenčiančią Lietuvą, o Bar
butė Šimkutė, Otilija Užgirytė, 
Bernardina Steikūnaitė ir Danu 
tė bei P. Urbauskaitės — seno
vės vaidilutes prie degančio lau
žo. Visos vaidilutės buvo bal
tais drabužiais, su rūtų vaini
kais ant galvų ir rankose laikė 
dideles rūtų šakeles su tauti
niais kaspinais. Sunkvežimis, 
kuriuo važiavo gyvasis paveiks
las, buvo išpuoštas Lietuvos tau 
tinėmis spalvomis su užrašais 
iš šonų: “Lithuania Behind the 
Iron Curtain”. Važiuojant gat
vėmis minios audringais ploji
mai sutikdavo ir palydėdavo mū 
sų gyvąjį paveikslą. Senieji mū 
sų lietuviai ašarojo matydami 
paveikslą. Šimtai fotografų ap
stoję fotografavo mūsų lietu
vaites. Tą patį vakarą po pa
rado mūsų paveikslas buvo pa
rodytas televizijoje, o rytdieną 
didžiausias Springfieldo dienraš
tis “Illinois State Journal” įdė
jo mūsų gyvąjį paveikslą pirma-
me puslapyje su užrašais: “Li
thuania Behind the Iron Cur
tain”.

Paveikslą suorganizavo ir dau 
giausia dirbo Violeta Abrami
kaitė ir Stasė Šidlauskienė. 
Joms padėjo Julė Višniauskienė. 
O. Stcikūnienė ir kiti. Vaidilu
tės — B. Šimkutė, D. ir P. Ur
bauskaitės — yra čia gimusios 
trečios kartos lietuvaitės, kal
ba lietuviškai ir yra aktyvios 
moksleivių ateitininkų ratelio 
narės. Rūtų vainikus iš savo rū-į 
tų nupynė M. Vasylienė. Z. K. Į

Nauja valdyba
Š. m. spalio 14 d. parapijos 

' salėje įvyko LB Springfieldo a- 
i pylinkės susirinkimas. Buvo at
vykęs Chicagos apygardos at
stovas M. Krikščiūnas ir pasakė 

; įdomią kalbą. Nąujon valdybon 
išrinkti Z:gmas Kasiulynas, Ig
nas Užgiris, Petras Urba, Au
gustinas Rinius ir Stesys Šid
lauskas.

Į bendruomenę įstojo apie 20 
naujų narių, daugiu ujia vietinių

lietuvių. Bendruomenėn įsirašė 
ir Springfieldo lietuvių parapi
jos klebonas kun. Yunkeris.

Naujoji valdyba pirmoje ei
lėj stengsis suorganizuoti šešta
dieninę mokyklą. Mokytojos S. 
Abramikienė ir M. Užgirienė 
mielai sutiko dirbti mokykloje 
be atlyginimo. Taip pat numa
tyta ateinančiais metais pasi
rodyti Springfielde Illinois že
mės ūkio parodoje su tautiniais 
lietuvių šokiais.

Los Angeles, Calif.
Šen. William F. Know!snd ir 
eilė kongresmanų dalyvaus 

lietuvių susirinkime
Lapkričio 4 d., sekmadienį, i 

vai.,p. p. Šv. Kazimiero parapijoj 
salėje įvyks didžiulis lietuvių po 
litinis susirinkimas, kuriame da
lyvaus ir kalbas pasakys didy
sis Lietuvos reikalų gynėjas se- 
natoris William F. Knowland ir 
eilė kongresmanų. Los Angeles 
netuvių kolonija istorijoje to
kio įvykio dar Aekad nėra bu
vę, kad dalyvautų viename su
sirinkime toki ž^mūs JAV poli
tinio gyvenimo vairuotojai. Los 
Angeles ir apylinkės lietuviai 
prašomi tą dieną rezervuoti su
sitikimui su žymiuoju lietuvių 
draugu šen. \Villiam F. Know- 
land ir eile kongresmanų.

— Lapkričio 4 d., sekmadienį, j
parapijos salėje Lietuvos Vyčių 
Los Angeles (133) kuopa ruo-i 
šia vakarą su programa ir šo
kiais. Programos pradžia — 3:- 
30 vai., o šokių — 6 vai. vakare.

— Vyčių kuopos iškilmingas

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas bloku nuo kepinių.

Diižiansiaa Paminklams Pienų 
Pasirinkimas mieste 1

Telef. — GEdarcrest 3-6335

4

STASYS RADIS 
(Radzevičius)

Gyveno 4 401 So. Talinan Avc. 
Tol. LAfayette 3-0756

Mirė spalio 21 d., 1956, 7:25 
vai. vak., sulaukęs puses aniž. 
Gimė I.ietuvojc: kilo iš Pane
vėžio apskr., Troškūnų parap., 
Mileikiškės km.

Amerikoj išgyveno 6 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

mo -žmona Zosė (tėvų pav. 
Varkalevičiūtė), posūnis Vy
tautas Kavolis, sesuo Alek
sandra Balčiūnas, švogeris Juo
zas, sesers sūnus Antanas Braz- 
dys, jo žmona l.cokadija ir jų 
šeima, kiti giminės, draugai ir 
pažįiftami. ,

Priklausė S. I.. A. Kp. 322, 
lnž. jįr Archl-'

tektų draugijai, I.ift. Tautinei 
Sąjungai Amerikoje.

Kūnas pašarvotus Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 S. Cali
fornia Avė.

Laidotuvės jvyks treč., spal. 
21 d., iš koplyčios 1:30 vai. p. 
p. bus nulydėtas j kapines.

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

Nuliūdę: žmona ir jiosūnis.
Laidotuvių direktorius P. 

Bieliūnas. t.Afayette 3-3572.

LIŪDESIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6840 So. WwUn Avi Air Coudltioned 
14600 — 7-8601 Automobiliams 
bario vrvona kitos* mlssts telysst

koplyčl* ar&iaa lOsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6312 S0. WESTERN AVĖ. 1410 SO. 50th AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2106

QU3fcAUSKŲ
BF.VERLY KJBUNYCIA
Terlauafda gftlbs dkl vestuvių, banke 
ų. laidotuvių ir kitu paouollmu.

S44S UKST •arto STREET 
į fel. PR/vpect s-oętt Ir PB S-OSR4

AN NA RĖMAS
BIRUTAVIČIŪTE

GYVENO 6753 S. ARTESIAN AVĖ.
Mile spalio 22 d., 1956, sulaukus 4!) m. amžiaus. Gimė Lie

tuvoje. Kilo is Ukmergės apskr., Deltuvos vaisė., Kreivių km.

Amerikoje išgyveno 27 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Mykolas, duktė Florence 

AVilliains, žentas David, brolių vaikai — Faustina Pastpiesi, Al
dona Butvill ir Alfonsas Butvill, sesers sūnus Vietoms Kizlaitis, 

kiti giminės, draugai ir pažįtsami. Lietuvoje liko 2 seserys: Ma
rijona ir Elena. 2 broliai donas ir Mykolas ii jų šeimos.

Kūnas pašarvotas Luckutviez koplyčioje, 2424 \V. fiftth St.
Laidotuvės įvyks penktadienį, spalio 26 d., iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlydėta i Švenč. Panelės Gimimo parapijos bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. I’o pa
maldų bus nulydėta į Šv, Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: VYRAS, DUKTĖ IR ŽENTAS
Laidotuvių direkt. Steponas Laekavviez. Tel. REpublic 7-1213

JOHN F. EliDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605 07 South Hermitage Avenue
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

4330 34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulanaų patarna- tarime koplyčias

, rimas dieną ir oak 'aR visose Chicagos ir
(tį. Reikale kaukite ^toselando daJyze ir

maa* uojau patarnaujame

PETR AS”BIEL10 N AŠ
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą raaite J. Budzeikos kuy 
gutįje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE 

Kabu 40 centų
Ją galite gauti

“D B A D O B”

2334 So. OaJdey Avė.
» *
CHICAGO 8. ILL. 

aS«**Aak*.*iUM*******»*A*.»:*«J

CHANE SAVINGS
3555 WEST 47U| STKEET LAl.yette 3-1083

B. R. Pictkietvicz, prez.; E. R. Pietkietvicz, sekr. Ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kėši u o jam e čekius. Parduodame Ir 
išperkamo valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: plrmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o Seat. nuo 9 iki vidurdienio.

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

———IpETRAS p, GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

* ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Kd„ Riverside, I1L Tel. OLympic 2-5245,

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. KALSTEI) STREET • Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. TeL COmmodore 4-2228,

JURGIS F. RUOMTm
3319 S. IJTUANICA AVĖ. Tek YArds 7-1138-1180,
” VASAITIS — BUTKŪS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO, III. Tel. OLympic 2-10031

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS 0. LACKAWICZ
2424 W. 89th STREET BEpebUe 7-1118 į

2314 T. STrd PLACE Tlrgtate
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X Chicagos Lietuvių Fronto 

Bičiuliai architektui Jonui ir 

Daliai Pajaujams, svečiams iš

Švedijos, praėjusį šeštadienį 
surengė gražias išleistuves. J. 
ir D. Pajaujai trumpam buvo 
sustoję Chicagoje, skrisdami iš 
Californijos į New Yorką. Sve-

IŠ ARTI
J. «. VALSTYBĖSE

IR TOLI

X Kard. Sarau.., Stritch, da- iS Eucol,os pagcrbti ir Pa’ 
lwau,lamas Roselande Visų bnkžti lal»W°a kelionės su- 
Šventųjų parap. auksinio jubi-1 amnko. grl4us būr>'s fontinin- 
lėjaus proja iškilmingose pa-' b !r JV svečių. Kalbas pasakė 
maldose, spalio 21 d. savo pa-i P- Patlaba' Valerijonas 
moksle pasakė lietuviams daugi Slmkusj 3O''iet'1 žve« kuvo 
komplimentų. Pamaldose daly-' Mrs,ePJukiKliai ir nugalėto- 

jai Kublickas ir Grismanaus- 
kas, muz. Vladas Baltrušaitis, 
Dainavos ansamblio pirminin-

vavo vysk. V. Brizgys, 28 ku
nigai, būrys vienuolių ir daug 
svečių. A~\’e jubilėjų labai daug 
rašė ir keletą nuotraukų iš
spausdino amerikoniškoji spau- į“ 
da.

kas J. Paštukas, Balto veikė-

tojai iškėlė didelį J. Pajaujo 
atliktą lietuviškos rezistenci
jos darbą ir linkėjo nepailsta
mai dirbti ir toliau, gyvenant 
netoli Lietuvos. Per keletą va-| 
landų užsitęsusias vaišes gra-

, . , žiai ir smagiai pasikalbėta ir
naujai spaustuvei paaukojo. padainuoU Valžžms vadovavo 
$100. Tėvai Marijonai ir Sta-l dr p KWelius
tybos Fondo Komitetas nuo
širdžiai geradariui dėkoja.

X John W. Pachankis, ve
dėjas Troost Pachankis Monu- 
ment Co., 6819 So. Western 
Avė., Chicago, III., Tėvų Mari
jonų vienuolynui ir Draugo

X Kristaus Karaliaus Laivo
naujas numeris išėjo iš spau- j-,a į gvediją. 
dos. Šiame numery rašo kun.'
J. Prunskis, kun. K. A. Matu
laitis, MIC, K. Baras, Myk.
Muraitis ir kiti. Numeryje yra 
plati katalikiško ir lietuvių gy
venimo apžvalga. Laikraštį re
daguoja kun. Antanas Ignotas,
MIC.

X Henrikas Kačinskas, žy
miausias lietuvių aktorius, iš
pildys dalį programos gruodžio 
9 d. Marijos augštesniojoj mo
kykloj Chicagos Lietuvių Fron-

Jonas ir Dalia Pajaujai iš 
Chicagos išskrido į New Yorką, 
iš kur artimiausiu laiku išsku-

X AI.IiK Federacijos Chi
cagos apskritis š. m. spalio 
mėn. 28 dieną, sekmadienį, Šv. 
Antano lietuvių parapijos baž
nyčioje ir salėje Cicero, III., 
ruošia Kristaus Karaliaus 
šventės minėjimą. 3 vai. po pie
tų šventoji valanda bažnyčioje 
su kun. dr. V. Rimšelio, MIC, 
pamokslu ir atitinkamomis 
bažnytinio choro giesmėmis,, 4 
vai. po pietų, po šventos va

to Bičiulių rengiamame I941ilandos> Kristaus Karaliaus 
m. sukilimo ir rezistencinės i akademija parapijos salėje su 
veiklos 15 metų sukakties iš- kun. dr. J. Kidyko, S. J., pa- 
kilmingame minėjime. Henri- skaita apie Kristų Karalių su 
kas Kačinskas Chicagos lietu- Cicero Lietuvių choro, ved. J. 
vių visuomenės buvo ir yra la- Kreivėno, giesmėmis ir moks- 
bai laukiamas. leivių ateitininkų deklamacijo-

X Roselando Visų Šventųjų mis- Visus lietuvius katalikus 
parap. istorija jau atspausdirt- maloniai kviečiame atvykti į 
ta ir platinama. Pirmąją dieną Kristaus Karaliaus šventės 
išleista 150 knygų. Visiems pa- minėjimą.
tinka Draugo spaustuvės dar - x Lietuvių Studentų Sąjun- 

bas, 'gražiai įrišta ir labai sko- gog centro valdyba praneša,

— P. L. S. S. Atlanto rajono
vadas spalio 27—28 d. Worces- 
ter, Mass., kviečia Rytinio At
lanto pakraščio Tėvų komite
tų suvažiavimą.

Suvažiavimo posėdžiuose, ku
rie vyks Maironio parko salėje, 
bus aptariama komitetų veik
los suderinimas ir daugelis ki
tų šiuo metu gana aktualių rei
kalų. Taip pat Seserijos ir Bro
lijos rajonų vadeivos padarys 
tėvams plačius pranešimus. 
Tikimasi, kad suvažiavime da
lyvaus ir Pirmijos pirmininką? 
v. s. dr. V. Čepas.

Be tėvų komitetų suvažiavi- 
man kviečiami visi skautų-čių 
tėvai ir sesės ir broliai skauti
ninkai. Worcesterio tėvų komi
tetas yra pažadėjęs visus aprū
pinti nakvynėmis. Suvažiavimo 
pradžia spalio mėn. 27 d. 2 vai. 
po pietų. Tą pat dieną vietos 
tėvų komitetas rengia skau • 
tams paremti vakarą.

— A. Simutis, Lietuvos vice
konsulas, su žmona, Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirmininkas 
Vacį. Sidzikauskas ir Pabaltijo 
Mot. Tarybos lietuvių pirminin
kė Ligija Bieliukienė spalio 2 d. 
dalyvavo rumunų tautinio ko
miteto New Yorke suruoštame 
priėmime pagerbti Rumunijojs 
karaliui Mykolui ir jo žmonai. 
Pagerbimas įvyko Carnegie En 
dowment patalpose. Karališko
ji pora kvietė lietuvius apsilan
kyti Rumunijoj, kai ji vėl bus 
laisva ir nepriklausoma.

ARGENTINOJE
— Pavergtųjų Tautų kongre

sas, pavadintas Laisvės Kongre 
su, š. m. lapkričio mėnesį šau
kiamas Buenos Aires mieste. 
Kongrese aktyviai dalyvaus ir 
lietuviai. Kongresui ruošti su
šauktame pasitarime iš lietuvių 
dalyvavo inž. L. Stašaitis, ats. 
gen. T. Daukantas ir agr. A.

Šantaras. Prie organizacinio pa 
vergtųjų tautų komiteto iš lie
tuvių atstovais paskirti agr. A. 
Šantaras, kuris išrinktas kong
resui ruošti komiteto sekreto
rium, ir Z. Juknevičius. Kongre 
se, kaip numatoma, kiekviena, 
tautybė turės po 30 atstovų.' 
Jame dalyvauti kviečiami min. i 
dr. K. Graužinis, žurnalistas K. 
Verax ir kt.

Argentinoje taip pat nuošir
džiai sutikti PET atstovai. De
legacijoj dalyvavo latvis dr. V. 
Masens, kuris yra vedęs lietuvę 
žmoną ir su Argentinos lietu
viais užmezgė ypač nuoširdžius 
santykius, lenkas St. Korbons- 
ki ir rumunas C. Visoianu.

— Inž. V. Fijalkauskas, kaip 
plaukikas atstovavęs Argenti
nai Amsterdamo ir Londono 
olimpiadose, pernai baigęs inži
nerijos fakultetą, dabar dirba 
kaip specialistas metalo fabri
ke.

BRAZILIJOJ
— Sao Paulo lietuvių koloni

jai 30 metų. Pirmieji lietuviai 
imigrantai Brazilijon atvyko 
1925 m. gruodžio mėn. pabai-

A. a. Julius Brenza, Metropo
litan State Bank prezidentas, miręs 
praėjusį šeStadienj laive pakelyje į 
Havajų salas, kur vyko poilsiui.

goję. Daugiausia lietuvių Brazi 
lijon įvažiavo 1926-27 m. Imi
gracijos 30 metų sukaktį Sao 
Paulo lietuviai ruošiasi pami
nėti dar šiais metais. Lietuvos 
piliečių, Brazilijon įvažiavusių, 
imigracijos įstaigų duomeni
mis, yra per 45,000. Vietinės 

I policijos žiniomis, Sao Paulo 
mieste ir priemiesčiuose gyveno 
22,000 lietuvių.

CHICAGOS ŽINIOS

ningai išleista, kai kurios šei
mos perka po kelias knygas. 
Pavz. P. Bružas ir jo duktė 
Onutė paėmė po knygą, inž. 
Vladas Sinkus ir jo brolis Vy
tautas taip pat paėmė po kny
gą ir pan. daugelį kitų. Kny
ga turi 310 puslapių ir 145 pa
veikslų. *

X Lapkričio mėn. 17 d. Chi
cagoje viešės Detroito LSK Ko
vo futbolininkai, kurie čia su-

kad studentai, norintieji daly
vauti šių metų visuotiname są
jungos suvažiavime Chicagoje 
lapkričio 23—24 d., privalo užJ 
siregistruoti iki š. m. lapkričio 
5 d. Studentai, kurių apylinkė
se veikia sąjungos skyriai, re
gistruojasi skyrių valdybose. 
Studentai, kurių apylinkėse nė
ra skyrių, registruojasi sąjun
gos sekretoriate: Lithuanian 
Students Association Ine., %

žais draugiškas rungtynes su | Ramutė Kliorytė, T Dorm C, 
vietos LFK Vainutas futbolo i College Ct„ Urbana, III. Pa- 
komanda. Tos dienos vakare j vieniai studentai praneša pa
yra numatytas LFK Vainutas Vardę, vardą, adresą, studijų 
futbolo vienuolikės — II div. Į šaką, semestrą ir universitetą, 
pietų grupės meisterio pa
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gerbimas, o taip pat ir futboli 
ninko K. Baltramono 30 metų 
aktyvaus sportinio darbo su- 
kąkties atžymėjimas.

X Lietuviu Futbolo koman

X Ina Čepėnaitė, Asta Pal- 

šytė ir Arūnas Zailskas buvo 
tarpe 43 buvusių Illinois uni
versiteto Navy Pier šakos stu
dentų, kurie tos mokslo įstai-

da Vainutas kietoj ir gražioj 10 metl» autuvų iškil- 
kovoj sekmadienį nugalėjo pir-1 mžsc’. si° mž"' 18 d- buvo pa-
moj vietoj stovėjusią Azteca 
komandą 3:1 (1:0). Laimėda
mi šias rungtynes lietuviai pa

gerbti, kaip labiausiai pasižy
mėję 10 metų laikotarpyje. 
Kaip universiteto prezidentas

teko į aukštesnę klasę. Jvar-jHenry pabrėžė, per tą laiką 
ėius įmušė Lisebus, Gavėnia ir Navy universitetą lanke
Kaunas. Platesnį rungtynių ap
rašymą duosime vėliau.

X Lietuviu R. K. Labdarių 

Sąjungos, centro ir direktorių 
susirinkimas, turėjęs būti šį 
vakarą, yra nukeliamas į tre
čiadienį, spalio 31 d. Jis, kaip 
ir paprastai, įvyks 8 vai. vaka
re Šv. Kryžiaus parai?, salėje

X Masinis lietuvių mitingas 

įvyks spalio 28 d. 3 vai. p. p. 
Dariaus-Girėno salėje 4416 So. 
Western Avė , Išklausyti res
publikonų deklaracijos lietuviu 
tautos reikalais ir pareikšti sa
vo vieningą nusistatymą. Mi
tinge kalbės William G. Strat- 
ton ir adv. Antanas, Olis, Sani- 
tary District prezidentas. Taip 
pat bus meno programa ir bus 
proga draugiškai lietuviams 
susitikti. Visi, kam rūpi Lietu 
vos reikalai, kviečiami atvykti

arti 40,000 studentų.
Įspūdingose iškilmėse daly

vavo Illinois valstybės guber
natorius Stratton, profesūra, 
studentai ir pagerbtųjų studen
tų tėvai. Po oficialiosios dalies 
sekė priėmimas.

X B. Pakšto orkestras gros 
per Chicagos Lietuvių Sporto 
Klubo Neries vakarą lapkričio 
.mėn. 10 d. Lietuvių auditorijos 
didžiojoje salėje, o/ naujai 
įrengtoje svetainėje Il-me aug- 
šte bus surengta vakarienė pa
gerbti sportininkams ir jų bi
čiuliams.

X Chicagos Lietuvių Futbo

lo Klubą liečiančiais reikalais 
galima kreiptis klubo pirminin
ko Edvardo Šulaičio adresu: 
1330 So. 51st Avė., Cicero 50, 
111. Tel. OLympic 2-4992.

Kun. dr. Antanas Juška ALRKF 
jubilčjiniame kongrese perrinktas 
centro valdybos sekretorium. Kon
grese jisai padarė išsamų praneši
mą iš praėjusiųjų dviejų metų Fe
deracijos veiklos ir jubilėjinėse pa
maldose pasakė pamokslų. Kun. dr. 
Juška yra mūsų dienraššio bendra
darbių klubo pirmininkas.

X Dainavos ansamblis gie
dos Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje iškilmingųjų pamal
dų metu gruodžio 9 d. minint 
lietuviškosios rezistencijos 15 
metų sukaktį. Dainava visada 
jautriai paslaugi visiems lietu
viškiesiems reikalams. Daina
vos ansamblio vadovybės na
riai 1941 m. aktyviai dalyvavo 
lietuvių tautos didžiajame su
kilime.

X Kun. B Suginto naujai 
suorganizuoto Vasario 16 d. 
gimnazijai šelpti narių rėmėjų 
sąrašą: A. Banionis, A. Lauri
naitis, A. Endzelis, St. Kungis, 
P. Lingis, G. Cesiūnienė, J. Zul 
pa, D. Ūselis, H. Lelyta, J. Le- 
lyta, A. Rimkus, J. Stosiūnas, 
M. Garalevičienė, J. Skuodas, 
J. Vareika, B. Valentinas, J. 
Dobilas, V. Maksvytis, L. Žiū
raitis ir Edv. Gražys.

X Pirmyn choro pakartota 
Čigonų barono operetė praėju
sį sekmadienį Sokolų salėje 
gražiai pasisekė. Gražios muzi
kos ir dainų pasiklausyti pri
sirinko apypilnė salė.

Meras pagerbė lietuvį
Chicagos meras Daley pager

bė visą eilę nusipelniusių po
licijos valdininkų ir ugniage
sių. Garbingo paminėjimo susi
laukė ir lietuvis policijos tar
nautojas K. Malinauskas, tar
naująs 15-me distrikte ir gy
venąs 10544 S. Kedzie.
Nepirko Hodge viešbučio

Apylinkės teisme Chicagoje 
buvo paskelbtas pardavimas 
iš varžytinių prabangaus Hodge 
viešbučio Esųuire, esančio Fort 
Lauderdale, Fla.> Pradinė var
žytinių kaina buvo paskelbta 
$550,000. Viešbutį teismas no
ri parduoti, kad būtų atlyginta 
nors dalis tų nuostolių Illinois 
iždui, kuriuos padarė sukčiau
damas Hodge. Kalinamojo 
Hodge žmona įjuvo labai pa
tenkinta, kad niekas nestojo į 
varžytines, nes ji tvirtina, kad 
viešbutis mažiausiai yra vertas 
$650,000.

Specialūs agentai bando su
sekti, kur Hodge galėjo dėti 
tuos išvogtus $1,300,000 Illi
nois iždo pinigų. Spėjama, kad 
jie gali būti kur nors paslėpti.
Taipgi visa eilė valdžios agen
tų nuvykę į St. Louis tiria, ar 
Hodįge neturėjo ryšių su geng- 
steriais.

Stevensonas apie Bulga
nino laišką

Demokratų kandidatas į pre
zidentus — Adlai Stevenson — 
iš savo namų Libertyville mies
telyje paskelbė pareiškimą dėl 
Bulganino laiško, kuriuo jis 
Eisenhoweriui siūlė sustabdyti 
atominių ginklų, bandymus. Pa
siūlymas buvo padarytas tik 
politiniais sumetimais, norint 
padėti Ei8enhowerio konku
rentui rinkimuose. Eisen- 
howeris šį Bulganino žygį pa- 

/ vadino kišimusi į JAV reikalus.
Stevensonas šiuo atžvilgiu pri
tarė Eisenhovveriui, bet drauge 
Eisenhovverio atsakymą Bulga- 
ninui pavadino nuostolingu 
taikai...

Persišovė berniukas
Sunkiai buvo sužeistas Ri

čardas Pečeliūnas, 9 m. am
žiaus berniukas, gyvenąs 1642 
Bosworth avė., Chicagoje. Ne
laimė atsitiko per neatsargu
mą, kilnojant užtaisytą ginklą, 
kurį vaikai nupirko nuo kito 
berniuko. Kulka perėjo per 
kairę koją. *

Atvyksta Nixon pv^ Morand iš Dalins, Tcx., «to-
Šiandien atvyksta viceprezi-. vi po teismo Berlinc, kur jis buvo 

dėntas Nixon ir porą dienų ji- leistas už dezertavitną į Sovietų
sai sakys rinkimines kalbas Ui, ",alon,,n!5 P(ima,yt>

, , kraštą už geležines uždangos gavo
Cook apskrityje. j 3 m. kalėjimo. (INS)

Suktas vagis KAS KĄ IR KUR
Iš George L. Simmonds, gy

venančio 230 E. Del a ware pi.,
Chicagoje, suktas vagis pagro
bė piniginę su $215. Simmonds 
ėjo Seneca gatve, kai į jį atsi
dūrė kažkoks nepažįstamas 
negras. Simmonds pastebėjo, 
kad jo drabužiai sutepti kaž
kokiu muilu. Negras pradėjo 
atsiprašinėti, savo nosine jį va
lyti ir “apvalė” nuo piniginės.

Atvyko Jeruzalės meras
Į Chicagą yra atvykęs Jeru

zalės miesto .meras Gershon 
Agron. Jisai čia stengiasi par
duoti kuo daugiau paskolos 
bonų. Jis tvirtina, kad šiuo 
metu Izraeliui reikia pusę savo 
biudžeto skirti gynybos reika
lams. Žydai esą pasiryžę smar
kiai atsikirsti už užpuolimus 
iš arabų pusės.

— Chicagos Lietuvių Marąuette
Parko namų savininkų organizaci
jos mėnesinis susirinkimas įvyks 
spalio ‘25 d. i :.!0 vai. vak. lietuviu 
parapijos salėje, 082(1 S. Washtenaw 
.avė. Visi nariai kviečiami dalyvau
ti, nes yra svarbių pranešimų. Rei
kės išrinkti darbininkus rengiamam 
vakarui, kuris įvyks lapkričio 25 d. 
3 vai. p. p. Maif|uette Hali, 6908 S. 
\Vi-di rn Avė. Ona Svirmickas

Mirė sužeista teatre

Juozui J. Gudoniui iš Philadel- 
phia, Pa., H. Eisenstein iš Chi
cagos ir už kitų valstybių — 
John Moohr. Antrosios premi
jos — A. Vizbarai iš Brooklyn, 
N. Y., Jievai Lukas ir Ignui Sa
kalui — iš Chicagos. Trečiosios 
premijos — J. J. Gudoniui iš 
Philadelphia, Pa., S. Ivanaus
kui iš Chicagos ir J. Grigaliū
nui iš Cleveland. Ohio.

Pagal registraciją svečių kny
goje, parodą per abi dienas ap
lankė apie pusantro tūkstančio 
žmonių. Be lietuvių, parodą ap-

Myma Brown, 20 m. amž., lankė labai daug ir kitataučių
sužeista krintant lubomis Ti- 
voli teatre, mirė po operacijos 
Woodlawn ligoninėje. Kiti sep
tyni sužeistieji jau išėjo iš li
goninių.

filatelistų iš Chicagos ir apylin
kės. Jieva A. Lukas

NAUJA BREVIORIAUS 

LAIDA

Vatikano spaustuvė išleido
~ , ... naują, pataisytą pagal pasku-
Cook Apskrities ligoninei, , ° /tlnius liturginius patvarkymus, 

brevioriaus laidą.

Mirtis po muštynių

Meras giria lenkų kovą
Chicagos Meras Daley pa

reiškė spaudai, kad jis džiau 
giasi lenkų kova dėl laisvės ir 
turi vilčių, kad ilgainiui Lenki
ja prieis prie laisvų rinkimų. 
Paklaustas, ar jisai pritartų 
amerikiečių ginkluotai inter
vencijai, pasisakė prieš tai, bet 
pabrėžė savo pritarimą padėti 
lenkams taikos būdais.

Operavo Marshall Field
Marshall Field, prezidentas 

Field Enterprises, Ine., buvo 
operuotas pirmadienį New 
Yorko Miesto ligoninėje. Su
krekėjusio kraujo gabalėlis bu
vo sudaręs jam spaudimą sme-1 
genyse ir jisai sirgo jau apie; 
šešias savaites. Operacija pasi
sekė gerai. Operacijos metu Ii-! 
goninėje buvo ir jo sūnus Mar
shall Field jr., dienraščio Sun- 
Times redaktorius ir leidėjas.t
Areštavo jaunus mušeikas

Chicagos policija areštavo 
12 jaunuolių, kurie jau buvo 
apsiginklavę lazdomis, peiliais, 
ylomis ir ruošėsi muštynėms 
Charles Sahs mokykloje ties 
50 gatve ir Long, Stickney ap
skrity. Dauguma areštuotųjų 
vaikėzų buvo iš Chicagos. Ta 
mušeikų banda turėjo dar 50 
balionų, pripildytų vandeniu, 
ir juos mėtė į pravažiuojančius 
automobilius.

Nugaišo 15 gyvulių
Krautuvėje 3708 N. Halsted 

Chicagoje, buvo rasta 15 nu
gaišusių šunų ir činčilų. Savi
ninkė Marge Heinisch krautu
vę buvo uždariusi ir pati ka
žin kur dingusi. Policija dabar 
jos jieško.

Chicagoje, mirė Verlin Nichols, 
25 m. amžiaus. Jisai su per
skelta galva buvo atgabentas į 
ligoninę po muštynių taverno
je-

Mirė detektyvų vadas
Oak Parko ligoninėje mirė 

policijos kapitonas John T. 
O’Malley, 60 m. amžiaus. Jis 
jau seniau negalavo, o pernai 
buvo gavęs širdies ataką. Poli
cijoje tarnavo nuo 1921 metų; 
1949 metais buvo paskirtas 
Chicagos policijos detektyvų 
vadu.

Iš pašto ženklų parodos
Filatelistų Draugijos “Lietu

va” pašto ženklų parodoje tei
sėjais buvo: dr. P. Daužvardis, 
Lietuvos konsulas (garbės tei
sėjas), Eug. Petrauskas, dr. J. 

J. Matejka ir Ben Reeves — 
tikraisiais teisėjais.

Premijuoti šie rinkiniai: dr. 
W. M. Eisin iš Chicagos Lietu
vos rinkiniui pripažinta Igno Sa 
kalo “grand” premija. Už kitų 
valstybių rinkinius dr. W. M. 
Eisin premija pripažinta John 
Moohr iš Chicagos.

Kiti Lietuvos pašto ženklų ir 
vokų rinkiniai premijuoti se
kančiai : Lietuvių Katalikų Spau 
dos Draugijos (“Draugo”) pre
mija pripažinta C. Matuzui iš 
Richmond Hill, N. Y., vaist. V. 
Petrausko — Richardui Estkai 
iš Chicagos, Jievos Lukas "Edu 
cational Award” — Walteriui E. 
Norton iŠ Philadelphia, Pa.; 
American Topical Assn. ir Cent 
ral Federation Av» ard — V, Tu- 
belienei iš Chicagos.

Filatelistų Draugijos “Lietu
va” premijos už Lietuvos pašto

y . * PO TEISMO

MAŽASIS
TOBULYBES

KELIAS
ParaM:

B. P. MARTIN

81b kelias, kuria neabejotinai už
tikrina visiems pasiekti tas aukšty
bes, J kurias Dievas vedč Sv. Tere
sėlę, yra ne tik galimas, bot Ir vi
siems prieinamas. Visas pasauli, kaip 
pastebi šv. Auglstinas, „negali pada
ryt) ką nors didelio“. Tačiau kas ne-> 
ge d melstis, nusižeminti Ir mylėti T

, P. P. Plūs XI
Siame amžiuje 8v. Teresei Ba Ma

žasis Kelias yra gertauaiaa Tikrumo
je tėra vienintelis kelios, vedąs | am
žinąją laimę. Juk Kristus pats yra 
pasakęs: „Iš tikrųjų sakau Jums, Jei 
neatsiversite Ir nepasidarysite kaip 
kūdykial neįeisite f dangaus karalys
tę". Dangus fr žeme praeis, bet ma
no žodžiai nepraeis...

Knygute turi J 60 puslapių ir kai
nuoja tik *1.00 Su kietais virš- llats 
*1.60.

KAIP IŠVENGTI 

SKAISTYKLOS

$[adjai išleista veikalėlis kuris duos 
naudingų patarimų mums patiems ir ki
tiems. Skaitykite ir kitiems platinkite šį 
veikalelį, nes kiekvienas krikščionis tu- 
rėtų perskaityti.

Kaina 40 centų
Užsakymus su pinigais siuskite:

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8. DL
II■llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas ir Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge *, 2334 South

ženklų rinkinius pripažintos se- ! jakley Avė., Chicago 8. UI 
kančiai: pirmosios premijos -oooooooooooooooooooooooooc

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

I
V. Adamkevičlaus apianka

Užsakymus su pinigais siųskit*:
2M paL, kaina *2 J* 

DRAUGAS, MM & Oakley Ava,
*. 111

Stos nuostabios Ir nepaprastos any 
gos personažu* šitaip (vertina ra
šytojas Gliaudą: "...Welaaa — pa
niekintas niekintojas, bet turis 
savyje Fra Angslloo angelų varsų 
gaira, Tatjana—nesuprantanti ste
los sąvokos, bet mylinti skaisčia 
malte. Pagaliau Julius.. pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvokiąs Jo samia.
drąsus be drąsos, aasuprantąs pa
vojaus bsprutljlmo proosss”

iiiiiiiniiiiiiiiiilliiiiilfiiilliiliiiliiiliiillllllllllllliilllllllllllillllllillliiiiiiiiiilliiiiiiiiiii 

KNYGA,
Kokio* pasirodo tik retais laikotar
pi ai«.
.. PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 

ROMANAS

Didel? Lietuviškoa buities knyga, 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jury 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
antikta skaitančios visuomenės.

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

Užsakymus ir pinigui siųskite 

DRAUGAS 
2884 So. (Mkley Ave^ 

Chicago 8, D.


