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RUSAI PRIVALO PASITRAUKTI IS VENGRIJOS
PJT pareiškimas ryšium su Lenkijos 

ir Vengrijos įvykiais
Ryšium su įvykiais Lenkijoje ir Vengrijoje PJT Bendrųjų 

Reikalų Komitetas spalio 21 priėmė pareiškimą, kuriame tarp 
kitko sakoma:

“PJT sveikina Lenkijos įvy-, ........ . . ■■■
kius, kiek jie įgalina atsipalai-1 priemones priversti Sovietų Su
duoti nuo sovietinės kontrolės,

Alžire užmušti 33 

sukilėliai

įgalina žengti į valstybinę nepri 
klausomybę. PJT ta proga pa
brėžia :

Kad vien tik lenkų tauta, o ne 
kuri Lenkijos komunistų grupė 
tokią raidą valstybinės nepri
klausomybės kryptimi įgalino;

Kad lenkų kompartijoje vyks
tančios kovos dėl valdžios šio 
meto laimėtojus ir jų pastangų 
išsaugoti iš komunistų rankų 
beslystančią padėtį pasisekimą 
lėmė tik jų pasisavinimas kaiku 
rių tautinių šūkių bei reikalavi
mų;

Pagaliau, kad nei Lenkija, 
nei kuri kita Sovietų pavergta 
valstybė nenurims, kol jų reika
lavimai nebus patenkinti. Koks 
galingas Sovietų pavergtų tau
tų laisvės troškimas ir kok3 ne
sulaikomas jų veržimasis į ne
priklausomybę, liudija heroiš- 
kos kruvinos kovos Budapešto 
gatvėse.

Būtina pagalba

jungą sustabdyti savo karinių 
jėgų naudojimą pavergtosioms siuntė prez. Eisenhower ir prie

Lietuvių Jaunimo 

telegramos
Eisenhower ir Lodge alžiras, spalio 28. — Pran 

- ° cuzų karo vadovybė praneša,
CHICAGO, III. spalio 28. kad paskutinėmis dienomis buvo

Lietuvių Jaunimo Centrinis ko- užmušti 33 sukilėliai Kabylie ra- 
mitetas, kuris prieš kiek laiko į- jone, į pietus nuo sostinės, 
teikė prezidentui peticiją su 36,-
000 parašų Lietuvos ir Pabaltijo Į 
ištremtųjų reikalu, šiandien pa-

Vengrų Raud. Kryžius 
šaukiasi pagalbos

Vengrijos sukilėliai reikalauįaiš 
Vengrijos atitraukti rusų daliniusGENEVA, Šveicarija, spalio 

28. — Vengrų Raudonasis Kry
žius Budapešte apeliavo į Švei
carijos Raudonąjį Kryžių, pra
šydamas skubios pagalbos medi 
kamentais ir maistu daugiau 
kaip 10,000 tūkstančių sužeistų
jų. Buvo apeliuojama į visas Eu
ropos valstybes kuo skubiau su- j ja sekmadienį JT Saugumo Ta- 
teikti pagalbą sužeistiesiems ryboje pakaltino sovietus dėl so- 
Vengrijos pilietiniame kare. Wa

VIENA, spalio 28. — šeštadienį tarp sukilėlių ir komunistų 
prasidėjo derybos. Sukilėliai reikalauja sovietų karinių jėgų pa
sitraukimo ir laisvų rinkimų. Sukilėliai pasirengę atnaujinti karo 
veiksmus, jei nepasitrauks sovietų įgulos.

Amerika, Anglija ir Prancūzi- • ■ ■ ■Okupuotos Lietuvos 

spauda apie JAVJungtinių Tautų ambasadoriui 
Lodge telegramas, kuriose išreiš 
kia užuojautą didvyriškai kovo
jančiai Vengrų tautai ir prašo

.. ________ konkrečios pagalbos Vengrijai ir j
tarimų bei deklaracijų pagrin- už geležinės uždangos tautoms prezidento rinkimus informuoja 
du turi teisę, maža to — parei- siekiančioms išsilaisviniti iš bol įir okuP- Lietuvoje. Bet tos infor 

ševikinio jungo.

tautoms nutildyti. Vengrijos at 
veju ypač būtinas skubumas.

PJT tikisi, kad laisvosios vals 
tybės. ypatingai tos valstybės, 
kurios karo metų ir pokarės su-

gą pačios susirūpinti Centro ir 
Rytų Europos laisve ir nepri
klausomybe, — nepasiliks nuo
šaliai, kai jų geriausi kaikurie 
sąjungininkai yra triuškinami 
nelygioje kovoje dėl laisvės ir 
valstybinės nepriklausomybės”

Jungtinėse Tautose 

posėdis dėl Vengrijos

rinkimus
Apie JAV prezidento ir vice-

Bolševikai cituoja 

L. Dovydėną,

J. Švaistą ir kitus
bus išsiųsta garvežiai, mašinos, 
transporto priemonės ir visa ki
ta. Šitie transportai yra verti a- 

Per Vilniaus radiją 1956.X.[ pie 20,000,000 dol. Kita 20 mil. 
10 buyo perduoti komunistinė- dol..vertės pagalba bus suteikta

macijos propagandinės. Taip 
pvz. per Vilniaus radiją 1956. 
X.17 skelbiamae, kad JAV-se 
abiejų partijų vadovai “stengia
si išnaudoti piliečius savo inte
resams, žadėdami: jūs mttms

WASHINGTON, spalio 28.— balsus, o mes jums — kuo lai- 
JA Valstybės nutarė toliau tęs- mingiausią gyvei&ną”... Tačiau 
ti pagalbą Egiptui, kuri buvo su-’ ištikro tai esanti ne rinkiminė 
stabdyta ryšium su Suezo kana- propaganda, bet “sąrašas to, ko 
lo krize. Laike dviejų savaičių nebus padaryta po rinkimų”, tei

shingtone Amerikos Raudonasis 
Kryžius pasiuntė 25,000 dol. su
žeistiesiems padėti. Danijos Rati 
donasis Kryžius šiandien pasiun. 
tė į Austriją medikamentų. Aus 
trijos Raud. Kryžius Vienoje pri 
ima visą transportą vengrų su
žeistiesiems. Eelgija pranešė, 
kad skubiai pasiunčia vaistus, gi 
Norvegija medikamentus lėktu
vais pristato į Vieną.

atvyko nauji sovietų daliniai. 
Komunistų pusėj kovojusios ke
lios Vengrijos kariuomenės divi
zijos šeštadienį perėjo į sukilė
lių pusę. Sukilėliai užvaldė didės 
nę dalį Vengrijos ir pradėjo žy
gį į Budapeštą. Prie Vengrijos

je spaudoje paskelbti “nusivyli
mo balsai”, kuriais labai piktai 
atsiliepiama apie lietuvius trem 

Pavergtos tautos, svarbiausia, tinirs ir jįj spaudą. Cituojamas,

vėliau, mašinų, įrankių ir dau
giau transporto priemonių pavi
dalu.

gia bolševikai. Skelbiama, kad 
girdi, būdami valdžioje, demo
kratai “atvedė šaltąjį karą iki 
paties apopėjaus ir pradėjo karš 
tąjį karą Korėjoje”. Amerikie
čių vadovai įvėlę JAV-es į ka
rą be Amerikos piliečių sutiki
mo... Meluojant per ąkis, toliau

užvaldė didesnį dalį Vengrijos 
ir kontroliuoja kelią su Austrija. 
Sovietai atsiuntė naujų dalinių į 
Budapeštą. Pranešama, jog iš 
Rumunijos ir Ukrainos į Veng
riją skuba nauji sovietų tankų 
daliniai.

Naujausi pranešimai skelbia, 
jog tarp komunistų ir sukilėlių

Iš patikimų šaltinių patirta, j karinių jėgų prasidėjo derybos, 
kad JA Valstybių komunistai tu kuriose nedalyvauja komunistų 
rėš savo suvažiavimą New Yor- } partija ir sovietai. Budapešte 
ke sekančiais metais vasario kovos esančios sustabdytos. Ko-

JAV komunistai veiks 
slaptai

reikalauja laisvės. Reikalauja 
atstatyti'politines laisves ir as
mens teises. Reikalauja nekliu-

Kons. P. Daužvardžio 

pareiškimas

L. Dovydėno pasisakymas, kad, 
girdi, “mūsų didysis ginklas — 
knyga jau melsvom lūpom ir

domo vykdymo nenusavinamos Į sunkiai kvėpuoja”, kad “dar purnipn snalin 28 — “Re 
žmonių teisės laisvai pasirinkti spardomas! bankroto kilpbse”,! ° Vono. '
sau vyriausybę, kuri juos vai-! bet... nsbus suiaukta stebuklo.1 J k Jj g 3 J
dytų. iri

vietų karių panaudojimo Veng
rijos pilietiniame kare.

Sušaudytas Goroe
Vengrijos pilietinis karas pa

reikalavo apie 20,000 aukų. Dau sienos pasirodė sovietų daliniai 
guma Vengrijos kariuomenės (iš Rumunijos ir Ukrainos. Suki- 
perėjo į sukilėlių pusę. Sukilėliai, lėliai pareikalavo sovietų įgulas 

pasitraukti, patikrindami laisvą 
pasitraukimą.

mėn. Tokia konferencija numa
toma ir Chicagoj, kuriose bus 
apsvarstoma ar neverta Ameri
kos komunistų partijai pereiti į

tvirtinamae, kad, esą, amerikie-Į Įaį yra guslaptinti ir

Iš Budapešto pranešama, kad 
visa vengrų tauta remia sukilė
lius ir, kad komunistinis premje 
ras kristų, per 1 d. jei jo nepa
laikytų sovietų karinė jėga.

Centro ir Rytų Europos tau
tų vardu PJT šaukiasi visų lais 
vojo pasaulio valstybių paramos 
heroiškai kovai dėl laisvės ir ne 
priklausomybės. PJT prašo lais 
vojo pasaulio valstybes nedel
siant panaudoti visas įmanomas

Pasaulo įvykiai ir golfas
LOS ANGELES, spalio 28.— 

Demokratinis kandidatas į pre
zidentus Stevenson smarkiai sa
vo kalboje puolė prez. Eisenho- 
wer, teigdamas, kad tai yra 
“part-time” prezidentas, kuris 
žaidžia golfą kritiškiausiomis 
pasauly valandomis. Adlai tei
gia, kad tada, kai vyko Lenkijoj 
reikšmingi įvykiai Amerikos am 
basadorius buvo Berlyne aplan
kyti savo dantistą. Stevenson 
primena, kad kai vasario mėn. 
19 d. Dulles grįžo iš Berlyno 
svarbios keturių didžiųjų konfe
rencijos, jis negalėjo apie ją pra 
nešti prezidentui, nes prez. lošęs 
golfą Palm Springs. Kada Dulles 
ir Edenas susitiko svarbiai kon
ferencijai dėl Indokinijos, balan
džio 13 d., jis taip pat negalėjo

_ . , . . sukelia išsilaisvinimo viltis „
Primenamas kitų autorių paa- kitom„ tautoms pavergtoms s0. 
sakymas, jog lietuviams trem-
tiniams nebelieka nieko 
kaip “herojiškai merdėti”.

Tos pačios dienos “Tiesa” Nr. 
238, savo “Pastabose” pacita
vusi liet. kultūros reikalu Juo
zo Svaisto-Balčiūno pasakymą, 
jog užsienio lietuviams dabar 
“užtenka vienos knygelės — 
banko knygelės”... be to, K. Sta 
šio ir Šlapelio pareiškimus, da
ro išvadą, kad, girdi, “lietuvių 
kultūra kapitalistinio pasaulio 
sąlygomis, kur viską lemia pei- 
nas ir biznis, kai kultūros kū
rėjai atitrūkę nuo liaudies, nuo 
gimtosios žemės, negali vysty- 

(3) '..STI

kito,

Dėl vengrų kraujo 

kaltos JAV

vietų”, taip pareiškė Lietuvos 
konsulas dr. Petras Daužvardis, 
kaip skelbia Chicago American 
dienraštis. Tolimesniame savo 
pareiškime konsulas nurodo, kad 
Pabalti j a tautos yra daug kie
čiau laikomos, kaip vadinamos 
satelitinės valstybės ir ten nega-

KAIRAS, Egiptas, spalio 28. 
— Bolševikinės Vengrijos minis- 
teris Egiptui, Georgės Zagor, 
kaltina Ameriką už įvykius Bu-

čių vyriausybė -“skatino parsi- 
daviškumą augštag vietas uži
mančių asmenų tarpe ir atėmė 
iš piliečių brangias laisves”...Ne 
geresni esą ir respublikonų par
tijos rinkiminiai pažadai, kurie, 
“duodami tik rinkėjams mulkin 
ti ir jų balsams gaudyti”... Ta
riamai pačių amerikiečių pasi
sakymais visaip stengiamasi su 
niekinti Amerikos santvarką ir 
įsigalėjusią rinkiminę sistemą, 
teigiant, kad. girdi, dabartinė 
JAV politika “niekaip neatspin
dinti tikrųjų JAV interesų. A- 
merikiečių tauta, kaip , ir visų

pakeisti komunistinį veikimą. 
Skelbiama, kad Amerikoj yra 
20,000 komunistų ir tūkstančiai 
jų draugų, sekančių Maskvos 
politbiuro liniją.

limi tokie įvykiai kokie paskuti- šalių tautoS) yra už tai, jog bfl-
niu metu įvyko Lenkijoj ir Veng atsisakyta diktatorių spau- 
rijoj. Prie pasikalbėjimo dien- dimo politikog, kjšimosi j kitų 
raštis įdėjo situacinį Pabaltijo šalių reikaiug>>. (ej

Tęsiama pagalba 

Egiptui
Indonezijoj sukilėliai

stipriai veikia
JAKARTA, Indonėsia, spalio

Maskvos bažnyčios
BASKVA. — „Literaturnaja 

Gazeta“ nr. 113 išspausdino pra
nešimą, kad Maskvos apylinkėse 
esančiuose Dubrovicuose bažny- 

' čia buvo užversta atmatų laužu. 
O bažnyčia puošni, jos paveikslą 
spausdina rusų meno istorijos 
knygos. Dabar jau, esą, tos są
šlavos išimtos, bet langai tebėra 
išdaužyti. Ir tokių faktų net pa
čioje Maskvoje ir apylinkėse ap
tinkama daug. Prie šventovės 
prikaltas užrašas: „Architektū
ros paminklas, įstatymų saugo
mas“. Tačiau šitokie užrašai nie
ko ir nuo nieko-neapsaugą.

Į šį pranešimą atsiliepdami vi
sa eilė Sovietų Mokslo akademi
jos narių išspausdino tame pa
čiame laikraštyje atsišaukimą, 
kad panašių „barbariškų žygių 
prieš kultūros įstaigas esą

munistinis premjeras Nagy for
muoja naują kabinetą, į kurį pa
kvietė Zoltan Tildy ir Belą Ko- 
vac, buvusios Smulkiųjų Savinin 
kų partijos antikomunistinius 
vadus, kuriuos prieš keletą me
tų tas pats Nagy buvo išvalęs.

Austrijos žinių agentūra APA 
praneša, jog Vengrijos komunis
tų vadas Ernoe Goroe pateko į 
sukilėlių rankas ir buvo tuojau 
sušaudytas.

Nesitikėti pasigailėjimo

Vengrijos komunistinis prem
jeras Nagy, kuris valdžios prie
šakyje atsistojo sukilimui prasi
dėjus, tris kartus ragino sukilė
lius pasiduoti, žadėdamas jų ne
bausti, žadėdamas į vyriausybę 
įtraukti nekomunistų ir siūly
damas geresnę ekonominę prog
ramą. Sukilėliai reikalavimą pa
siduoti atmetė. Nagy paskelbė, 
jog toliau sukilėliai negali tikė
tis pasigailėjimo. Į Budapeštą 

Lenkai amerikiečiai

Jonas Kader, Vengrijos premje
ras, žadėjęs sutriuškinti, bet ko
kį norėjimą gražinti kapitalistinę 
santvarką.

• Koks didelis skirtumas? Kai 
iš Vakarų turistų Sov. Sąjungo
je niekas nenubyra, visai priešin 
gao prscesas matyti sovietų ir 
jų satelitų turistinėse kelionėse

v J- • ... po Vakarų Europą. Apskritai, į
praSO padėti Vengnjai Vakarus išleistų turistų iš Ryti- 

CHICAGO III. — Lenkai ame!nio bloko kraštl* nebegrįžta at-
NEW YORK, spalio 28. -

Jungtinių Tautų skubos posėdis 28. — Grupė 450 sukilėlių užmu- 
įvyko vakar ryšium su Vengri- šė 4 asmenis ir sudegino apie 
jos susidariusia padėtimi. Po1 šimtą trobesių atakuodami ar-į
Anglijos, JAV ir Prancūzijos pa mijos postą Bandung apylinkėj.} Naus-arde neatnau
siūlymo, Saugumo Tarybos pir- Sukilėliai yra fanatiški Islamo į .. & ' ’ . %
mininkas nutarė šaukti ekstrą nariai. Nort Sumatroj armija jinama sunkiai per karą nuken-

skelbia, kad devynios sukilėlių, tėiusi XI1 Slmtm- bažnyčia.posėdį “dėl situacijos Vengri
joj”. Laiške dabartiniam spalio

dapeste, teigdamas, kad Ameri- mgn., Saugumo Tarybos pirmi- klntos ir užmušti 8 sukilėliai 
ka balionais ir Amerikos Balsę nįnkuj prancūzui Bemard Cor- 
propaganda sukursčiusi veng-| nut Gentille trijų minėtų valsty- 

o ... . rus prieš bolševikinį režimą Ven, bių vykdomieji asmenys prane-
šis lošęs golfą Pietuose. Kada!fo]J J’ 1S‘Clsdama 50’°00’000 sa, kad jie tai daro pasiremdami nuostolių apie 4,000 dol. Apdege

slapstymosi vietos buvo sunai-

• Gaisras kilęs Chicagoje, 44- 
34 S. Hermitage avė., padarė

Vengrijos žmonės kovoja auko
dami savo gyvybes, likimą, šei
mas už savo krašto laisvę, pre
zidentas neranda nieko geres
nio, kaip toliau vesti savo prieš-

Nukrito lėktuvas

Jungtinių Tautų chartos 34 pa- B. Bylina, jos motina invalidė 
j ragrafu. Posėdis prasidėjo šian- K. Dautaras buvo išgelbėta. Vie- 
, dien 4 vai. p. p. nas ugniagesys sužeistas.

NEWVILLE, Pa., spalio 28.—. 
Amerikos karo pajėgų didžiulis 

rinkiminę kampaniją. Ir toliau lėktuvas nukrito kai 1,000 pėdų 
savo kalboje Stcvensonas įvai- augštumoje ■ atsimušė į Blue 
riais pavyzdžiais įrodinėjo, kad Mountain kalnus Pannsilvanijos 
prezidentas, mažai kuo infor- apylinkėse. Keturi įgulos nariai 
muotas, nes meškeriojąs, mc- žuvo.
džiojąs ir golfą losiąs. !---------------

Krito prie finišo
CAMDEN, N. J., — Dviejų 

metų arabų veislės arklys, iš kar 
to bėgęs antruoju Garden State 
Park lenktynėse, krito pasiekęs 
finišą.

• Italijos mokslininkas Ricar 
nusileido po vandeniu 12,467 pė
das ir ten išbuvo 4 valandas. Re-

• Amerikos laivynas padarė 
sutartį 40,536,000 dol. su Bath, 
Me., Metalo įmone pagaminti du 
naikintojus.

Kalendorius
Šv. Nareizijus, šen. Gelgudas.
Saulė teka 6:18, leidžiasi 4:51.

Oras
Oro biuras praneša, kad Chi- kordą buvo padarę du prancūzai, 

cagoj ir apylinkėse šalčiau, tem- kurie buvo pasiekę 12,288 pėdų 
peratūra apie 701. , gylio.

rikiečiai kreipėsi į valstybės de- tėvynę apie 10 proc., nors
partamentą, senatorius ir kong- PaPrastai turistai parenkami la- 

i resmanus padėti žiaurioj bevil- ba* rūpestingai. Iš lenkų turistų 
tiškoj kovoj kovojantiems bro- nubyrėjo net apie 30 proc. Rū- 
liams vengrams. pindamiesi prisivilioti daugiau

i turistų, kaikurie kraštai daro
• V ak. Vokietija paskelbė, 

kad S. Atlanto Gynybos organi
zacijai (Nato) pažadėtų 96,000 
kariuomenės iki šių metų galo 
negalės suorganizuoti, nes trūks
ta kareivinių. Sąjungininkai dar 
pasistatyti savas nespėjo ir ne- 
perleido pakankamai vokiečiams 
kareivinių.

• Izraelio atstovas, vizituojąs 
Chicagoje, teigia, kad Jordani
jos karalius Hussein yra neuž
muštas, kaip anksčiau buvo

jiems tam tikrų lengvatų. Pvz. 
Vengrijoje už turistinius dole
rius mokama dvigubai, o Čeko
slovakijoje — net trigubai. Tuo

Amerikiečių leidžinmas Rusijai žurnalas Amerika parduodamas Rusijoj. Viso išplatinta bus 52,000.
egzpl. Maskvoj per pusantros valandos buvo parduota 15,600 egzempliorių.

skelbta. Jis kalbėjo prieš porą būdu stengiamasi išgauti iš Va- 
dienų 1,000 Chicagos narių. Jo karų turistų daugiau bolševi- 
tikslas surinkti Izraeliui 5,500,- karus taip reikalingos svetimos 
000 dolerių. valiutos. •'

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Amerikos legionas praneša, kad 4 amerikiečiai yra sulaikyti 

Budapešte, viešbuty, kovų centre.
—Vengrijos komunistinė vyriausybė paskelbė, kad bus šaudo

ma į žmones, jei jų stovės gatvėj būrys daugiau kaip trys.
—Komunistinė Vengrijos vyriausybė paskelbė, kad sukilėliai 

išlaisvino daug kalinių, kurie įsijungė į sukilėliu gretas.
—Vakar JA Valstybėse buvo švenčiama JA Valstybių laivyno 

diena.
—Ryšium su įvykiais Vengrijoj Čekoslovakijos stiprios kari

nės pajėgos buvo traukiamos į Vengrijos pasienį netoli Bratislavos
—Pilotas lt. Marsehitz, čikagietis, žuvo kada armijos lėktuvas 

nukrito Ft. Hood, Texas.
—Sovietų valdomoje Rytų Vokietijoj komunistinė policija yra 

alarmo padėtyje. Darbininkai reikalauja komunistų vado W alte r 
Ulbricht pasitraukimo.

—Popiežius paprašė melstis katalikų pasaulį dėl taikos ir tei
singumo atstatymo Vengrijoj.

—Lenkijos katalikų vadai pareikalavo kardinolą Višinskį grą
žinti i pareipoa.



DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienis, spalio 29, 1956

*wr

BALFO SEIMAS DETROITE
VYTAUTAS KUTKUS, Detroit, Mich.

Š. m. lapkričio mėn. 23 ir šelpdamas ligonius, senelius, 
24 d. d. Detroite, Statler vieš- našlaičius, jaunus mokinius ir 
būtyje, prie Grand Circus Park, kitus vargan pskliuvusius lietu- 
tarp Washington Blvd. ir Bag- vius. Jis taipgi visą laiką budė- 
ley avė., įvyks BALFo seimas, jo, kad tremtiniai iš Vokietijos 
Ta proga trumpai žvilgterėki-j įr Austrijos nebūtų atiduoti ru-
me j jo praeitį.

r

sams ir kovojo už jų teises. Tas
Dar II-jo Didžiojo karo aud- jam pavyko.

roms tebesiaučiant ir mūsų tėvy 
nei bei jos sūnums, blaškomiems' 
po visą pasaulį, nešant jo skau-

Sunkūs ir dideli uždaviniai
Taip pat BALFas labai gra-

džius padarinius. Amerikos lietu sus.organ.zavo em.grac.jos
visi vieningai tarė. jog taika.'t t.kra, galima tv.rt.nt,.,
... . . ,, ,kad jis labai ir labai dsug pri-iateiti savo broliams j pagalbą! .... . „ ... & * !i - m j sidejo prie virs 30,000 tremti- ,ir 1944 m. kovo men. 24 d. Chi-1 . , . . .. . i... • xu x • nių atgabenimo ir įkurdinimo leagoje, Monson viešbutyje, su->v. , -. ., , „. T. , . o , .. ,. J . šiame krašte. Šiuo reikalu BAD-nnkima. Sekančios dienos susi- . , , ,... o i -• j- • Uas gana plačiai bendradarbia-;rinkimą .Sekančios dienos susi- 

rinkime buvo įsteigta ši taip ! 
garbinga ir tiek daug lietuviams i
pa dėjusi organizacija. Per tą 
dvylika vetų BALFas apjungė 
visus Amerikos lietuvius šalpos 
darbui ir neatsižvelgdamas nei 
į partiją, nei į tikybą dalina pa
šalpas vargo ištiktiems lietu
viams.

Penki ntilionai dolerių

KAKIšKll SUKILĖLIŲ GRUPE

<‘iu yra kuliškių ttrupe, kurie nuvertė Hon
dūras šefų „J. L. Diaz (žemai). Iš kairės j
dešinę geli. Rodrigui1/., niaj. R. (i 
ir pulk. Caraecioli.

Bariu?
(INS)

Mirė redaktorius
Fort Worth, Tex. mieste pa-i 

laidotas James M. North, 70 m. j 
amžiaus, redaktorius laikraščio1 

! “Forth Worth Star-Telegram“. 
į Savo paskutinėje ligoje .prieš 
i mirtį jisai atsivertė į kataliky

bę. Mirė turėdamas 70 m. am
žiaus.

Ofiso telef. LAfayette S-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 3-2368

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGt

414C S. Archer Avė.
VAU Kasdien popiet nuo 12-2:10 ’ 
V ag. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:1* v.

t«nt fllr «ualtiirnii

I teUfe i

TELEVIZIJOS
ir Radis Aparatu Taisymas
Sąžiningas ir garantuotas darbas lf. RIMKUS, 4517 S. Sawyer SL 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-8037

DR IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

K.0D1K1Ų IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTOHM South Weatern Av«sm

(MJSDICAL BU1LDING) 
Pirmad., 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. fieštad. 11 
vai. ryto ’ikl 8 vtl. po: :et.

Oflce Ir! RE. 7-ilOH
Res. tel. WAlbrook 6-3766

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St, 
Ofiso tel. Kl.llunee 5-4410 

Rezltl. telef. Gltovehill 0-0017 
valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečiad. Ir fieštad. pagal sutarti

Ofiso tel. OLlffside 4-2800 
Rezidencijos: LAfayette 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 471 h Street 
(Kampas 47tb Ir H erini toge) 

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 
fieštad. nuo 2 Iki 6 vai., lfiskyr. sek.

Tel. ofiso I1E 1-6600, rez. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p.
išskyrus ketvlrtad. ir sekn-.ad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

8322 So. Western Aveoop 
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-6 vai. 
rak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: P R (1-3220
Res telef. VVAlbrook 6-5O76

Tel. ofiso TA. 7-5557, rea. RE. 7-4860

DR. FRANK C. KWINN
(KV1KC1NSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 West 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 3 
va). Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 6:30 
Uždara treč. visa diena Ir šeštad. vak.

su Amerikos vyriausybės i 
įstaigomis, NCWC, Church 
Vjrld Service, International, 
Rescue Committee, Lutheran Į 
Refugee Service ir kt.

BALFas iki šio laiko turėjo 
sudaręs net 140 skyrių įvairio
se Amerikos vietovėse. Jam nuo 
pat pirmos dienos iki šiandien 
energingai vadovauja kanaunin 
kas prof. J. B. Končius, kuris

Daug BALFas yra padaręs ir prieš 34 metus išvyko iš gimto- 
trumpame straipsnyje nėra įma jo krašto, tačiau degte dega mei 
noma jo visų darbų išvardinti. 1 le lietuviui. Jis net penkis kar- 
todėl prabėgomis palieskime tik tus buvo nuvykęs į Europą, kad 
svarbiausius. Vos įsisteigęs vietoje pažintų sunkJą tremtinių 
BALFas, ir dar nieko nežinoda- dalį, jų sielvartus bei troškimus 
mas apie tremtinius Vokietijo- Jis ir šiandieną jau daugiau 
je, 1944 m. jau siunčia paramą kaip pusantrų metų randasi Vo- 
tiek pinigais tiek ir gėrybėmis. kietijoje tarp virš 8000 bedalių 
lietuviams į Šveicariją, švedi- lietuviu, kurie dar ilgai bus rei- 
ją, Belgiją, Portugaliją, Ispani- kalingi mūsų visų paramos, 
ja, Prancūziją ir kitur. 1945 m. Taipgi jis ten prižiūri, kad A- 
siunčia dvi dideles siuntas vais- merikos gėrybių iš “surplus 
tų, drabužių, batų, medicinos į- 1 commodities” dalinimas būtų at 
rankių ir kt. j Lietuvą, tačiau liekamas teisingai, nessJAV įsta 
iš ten negaudamas jokio atsa-: tymai reikalauja, kad tik Amc- 
kymo buvo priverstas tolimesnį , rikos pilietis gali tas pareigas

ruošiasi. Šiam reikalui yra su
daryta speciali seimui ruošti ko
misija, kuriai pirmininkauja Elz 
bieta Paurazienė — buvusi BAL 
Fo direktorė ir ilgametė De
troito BALFo skyriaus pir
mininkė. Komisijos protoko
lų sekretorius yra Kazys Am
braziejus. susirašinėjimo sekre 
torius — Vladas Staškevičius, 
iždininkas — Vladas Selenis ir 
nariai — Stasys Garliauskas, 
Marija Kasevičienė, Jurgis Mit-’ 
kus, Eugenija Molienė, Petras 
Pagojus, Česys Šedeika ir Mag
dalena Stankienė.

GENERAL ELECTRIC

ULTRA-VISION
TELEVIZIJA:

• Nepaprasto ryškumo paveikslas
• Naujas lengvas būdas stotims 

pusirįnktl
• Valdynias iš tolo
• 90° aliuminizuotas paveikslo 

vamzdis

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D61 valandos skambinti telefonu 
Prospect 0-1705 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien Išskyrus trečiad. Ir 
šeš*ad.

Res. tel. GRovehill 6-5003

GENERAL ELECTRIC
NEŠIOJAMI TV APARATAI

• labai lengvo svorio
• nepaprasto patvarumo
• žema kaina

GE RADIJO APARATAI:

• Bet kuriam kambariui
• Nešiojami
• Su laikrodžiais
• Ti ansistoriniai

siuntima sustabdyti. Tais pa- attlikti. Jo sunkiausias ūzdavi- „ . ,, . . „.TT, . . - j i, , Be to, dar yra sudarytos spauciais metais BALFas uzmezge : nys šiandieną, kad galimai dau ■ , . . .. , , . . , .x .... 1 ; ,. , . ° , . dos, registracijos, banketo ir leirysius su lietuviais tremtiniais ! giau lietuvių pasinaudotų besi-; . ° ... ....
Vokietijoje, Austrijoje ir Ita-Į baigiančiu imigracijos įstatymu i d’11*0 komisijos, 
lijoje ir juos pastoviai rėmė bei atvykti į šį kraštą.
remia. Kan. prof. J. B. Končius bus

Per dvyliką metų BALFas pi- i mūsų tarpe š. m. lapkričio mėn. gig oro.anas yra seįmaSi kurį su-
nigais bei gėrybėmis sukėlė be- 23 ir 24 d. d. BALFo seimo me- daro &skyrįų rinkti atstovai 
veik penkis milionus dolerių. tu Detroite. Seimo registracija Kiekvienas skyrius į seima de-

BALFo kūrėjų ir jo nenuils- . įvyks š. m. lapkričio mėn. 23 d.4leguoja vieną atstove. jei jo na-! 
tarnų darbuotojų garbei tenka 8 vai. ryto Statler viešbutyje. rių skaičiu3 yra nedidesnis 25. 
pabrėžti, kad BALFas yra vie- Po to bus paties BALFo pirmi- Gausingesnieji skyriai į seimą 
mntehsų Amerikos pripažintas ninko kan. J. B. Končiaus at- renka,po vieną atstovą nuo kiek., 
pabaltiečių fondas, nes iš viso našaujamos mišios ir abi dienas vįenų 25 narių Tai^i visi BAL- 
Amerikoje yra pripažintas tik posėdžiai. Lapkričio mėn. 24 d. Fo skyr;ai raginami neatidėlio- 
56 pašalpos įstaigos. Todėl nei vakare gražioje Statler*viešbu- jant gavo atstovuE išsirinkti ir 
nenuostabu, kad BALFas gau- eio salėje įvyks banketas su me skaitlingai seime dalyvauti. Sei- 
na aukas ne tik iš lietuvių, bet mine programa. Smulkesnės in- šeimininkai detioitiečiai lau 
taip pat pinigais ar gėrybėmis i formacijos bus paskelbtos ve- Ria gausaU3 dalyvavimo,
gavo tokias stambias aukas iš liau.
National War Fund — $804, Tikimės daug dalyvaujz.ičiŲ Seime bus svarstomi organi- 
380.54, iš Federalinės valdžios i Tai yra aštuntas BALFo sei- zaciniai rūkalai, išgirsime vė- 
virš $300,000, iš Amerikos Ka- mas Amerikoje, bet dar tik pir- liausiąs naujienas iš Europos. SHV. |„>. a. m ai Finas
talikų episkopato — $66,450. imą kartą jis įvyks automobilių j kurias perduos BALFo "Įiirm. 3321 s. Haist<-u — cLirrsiiic 4-5«65 
ir kt. pramonės mieste Detroite. BAL kan. J. B. Končius, bus renka- .^6^..

Tačiau BALFas užsiėmė ir už ' Fo 76-tas skyrius, vadovauja-, ma BALFo direktorių taryba 
siima ne vien tik šalpos darbu, imas Petro Pa gojaus, uoliai jam ir kt.

Pagal BALFo konstituciją elektk. laikrodžiai
augščiausias BALFo valdoma- • Virtuviniai

• Žadintuviniai

G E ELEKTR. N A.M( 
APYVOKOS REIKMENYS:

• Dulkiasiurbliai
• EI. virduliai
• Mixinasterial
• j v. laidvklės (prosai)
• Tosteriai ir kt.

— NUOLAIDOS —

GARANTIJA — 1.ŠSIMOKRTINA1 
PARDUODAMA — TAISOMA

•Dalim
TCLCVISIOn

(sales - Service)

SkelMstės "Drauge”!

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGO8 

4701 South Dam«n Avenu* 
(Kampas 47-tos Ir Damen Avė.,
VaL kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Beštad. 2—4 vai. vak.
Crečlad. Ir kitu laiku pagal eutartj. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez. :__WAlbrook_ 5-3048 

Pel. ofiso HE. 4 5849. rez. HE. 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 7I»t Street
Vai. Flrru., ketvir., ponkt. 1-4 Ir 7-0 
intr. 1-b, treč. Ir S*^.1 pagal sutarties

DR. Z. DANIlEVitlUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

CSI7 South WeBten Avean 
Chicago 20, UI. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpubllc 7-4000 

Rezidencija: GltuvehUl 6-8101

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avcnue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:30 v. 
rak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal s u tart)
Ofiso tel. Vlrginia. 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

Tel. ofiso PRospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A; MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. Wood Street 

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

DR. JULIJA MONSTAVičIUS
GYDYTOJA IR CHIRURG.

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Huto: 1653 W. 103 St., Beverly HUls 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
tšskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUIlmai. 5-6766 
Buto — BEverly 8-3046

Ofiso HEmloclc 4-5815 
Rez. Hl.rrtl. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ ur VIDAUS LIGOfl 

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

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS
BR. 1. A. PAUKŠTYS

<253 S. Wliipple Street
(Arti Archer Avė.) ,

Valandos: nuo 10 iki 12: 2—6; 7—9. 
Beštad. 10—12. Trečiad. u.’daryta. 

LAfayatte 3-4010 
Namų — CEdarcrest 3-7786

DR. ALBINA PRUHsiciS- 
DR. VLADAS PRUNSKIS

; GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St. 

Kasdien 3—7 vai. vak. fieštad. nuo
I 1—5 vai. vak.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 

! Ofiso tel Vlctury 2-1484. Resid. 2437 
i W. 62nd St., tel. Rcpublio 7-8818.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 North Wavker Drive 

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

Tel. CEntral 6-2294 
5002 VVest lOth Str., Cicero 

yal kasd. 5—8. šeštad. 1—S
Tel. TOwnliall 3-0950 

Kliu laiku ir trečiad. susitarua 
Rezid. tel. HEnilock 4-7080

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
BENDRA PRAKTIKA IR 

0PEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas k rezid.: 2410 W. 51»t St 
Tel. l’Rospei't 8-1223 arba WE 6-5571 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v Antru, 
Trečiad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. U 

Šeštadieniai. 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Avend
VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—D vak. 

Trečiadieniais, šeštadiėnlala Ir 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. YALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAI 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

TeL ofltao Plhkspect 6-9400
Rezid. PRospeot 6-0406

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaškevlčlūtO)

GYDYTOJA IR CHIRURG« 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. Ir nuo 6-8 vaL 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečladlanlaia 

i Ir kitu laiku tik susitarus.

Chicago Savingk and Loan Aasociation naujai 
statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame Aistis atsilankyti ) 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 

Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 

pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben

drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 

pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 

valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap

draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 

valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų samų atsargas, bet dau

gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovėj yra patogesnės taupytojai, visada Išmokėjo Ir Išmoka aukštesnius dividendai 
ir teikia pelningcsnius ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per dnngian, negu 32 metus, visada Išmokėdavo taup.vtojams visas taupy

mui įdėtas sumas sii aukštais dividendais. Kag liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai

čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iš keičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 

kias pinigines operacijas.

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

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

erjRRENTLY — AUKACIAUMAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT RAID LP 1NVE8TMENTŲ SKYRIAUS.

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Epec. moterų 1i<;os ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Callfornla Av*. 

VAI. : 2—4 Ir 6—8 v. p. p, 
fefcšt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

Ofiso tvlef. Y Ardu 7-1 166 
■ezldcncijos — ETevvart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampas Halsted ir 3S-ta satvE) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAlbrook 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. vagai sutarti

Tai. ofiso PR. 6-8838, rez. RE. 7-6199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weat 63rd Street

VAL. krsdl<-n nuo 2—4 p. p. Ir 7:80 
iki # vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-1596
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTU

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

susitarimų Išskyrus trečiadienius
2422 West Marąuette Rd.

Telefonas REllance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTU!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS OYDYTOJAH)
8925 Wmt 59th Street 

VAL. 1—6 popiet. 6:80—8:80 vak 
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RELIGIJA IR VAIDINIMAS
MOŠŲ RELIGIJA

Mūsų laikų religinėms pastangoms yra būdingas moralisti
nis priėjimo būdas. Iš savo moralumo, iš savo dorinio pajėgumo 
mes norime išvesti ir savo religiją. Bet kadangi mūsų dorinis 
pajėgumas yra menkas, tai ir mūsų religija išeina menka. Ji 
ne tik nėra krikščionybė su Dievo — žmogaus įsikūnijimu; ji 
nėra nei animizmas, kuris iš kasdieniškų aplinkybių keltų mūsų 
dvasią; ji yra greičiau budizmas, vedąs mus iš mažų pastan
gų į dar mažesnes pastangas, kad mes galų gale savo tikslą 
rastume visuotiniame nutilime.

Šis kelias iš moralizmo į religiją turi garsias savo pra
džias tiek religinėje, tiek fiolsofinėje istorijoje. Religinį ke
lią pahekant nuošalyje, filosofinėje plotmėje galima paminėti 
Kantą, kaip didelį šio kelio kelrodį. Jis iš savo dorinio pajė
gumo norėjo sudaryti pagrindą savo paties religijai. Galbūt, 
kad jo asmenyje ar jo filosofijoje ši klaida nebuvo tokia aiški. 
Tačiau šiandien mūsų gyvenime ji darosi jau beveik kiekvie
nam matoma.

“KANARftLft”

“Kanarėlės” autorius religinį gyvenimą mato iškrypusiuose 
elgetose. O tie patys elgetos religinį gyvenimą mato nesvetin
goje klebonijoje. Tačiau labai nesunku pastebėti, kad neielgetos. 
nei jų autorius šios problemos sprendimo neranda. Elgetos; tie
są sakant, netrūksta nei sąžinės savo kaltėms apgailėti, nei tam 
tikro polėkio siekti ko nors lakesnio; tačiau šalia apsivylimo 
ar rezignacijos, jie nieko kito nepasiekia. Ypač tai matyti iš 
publikos,' kuri skirstosi iš šio vaidinimo su giliu apsivylimo iš
gyvenimu.

Čia galima susilaikyti kėlus klausimą, ar mūsų publika yra 
verta tik šitokio mūsų teatro priėmimo. Rašančiam šiuos žodžius 
yra žinomi tėvai, kurie dideliu vargu išvarė savo vaikus į šį 
lietuvišką parengimą. Ir jūs galite įsivaizduoti; kaip sunkiai 
jiems ėjosi, iki iš grįžusių savo vaikų jie susilaukė “labai sai
kingo” vadinimo pripažinimo.

MŪSŲ RELIGIJOS VARDAS

Panašūs vaidinimai mus giliai pažemina; vistiek ar mes 
būtume labiau nesvetingų klebonijų gyventojai, ar labiau doriš
kai neturtingi elgetos. Tokia būklė šiandien yra. Tiesa, šių 
eiliučių autorius nenori būti šios išvados autoriumi. Jis nie
kada nenorėtų su ja sutikti. Tačiau modernusis menas mus į 
šitokias kategorijas yra sudėjęs; ir ką mes galime daryti?!

Jeigu dabar mes esame šitokioje būklėje, ar mes galime 
vadintis krikščionimis? — Aišku, ne. Nors ir kažin kaip no
rėtume ar tartumės tokiais esą, — mes nesame.

Ar mes bent esame tikintieji į vieną Dievą? — Ne ir toki 
mes nesame. Mažių mažiausiai bent jokių duomenų nėra, kad 
mes toki būtume. Tad gal mes esame didelio polėkio žmonės? — 
Ir toki mes nesame. Nes mūsų dvasia yra arba pavergta kaip 
rojaus paukštis, arba ji yra išskridusi ir jos vietoje yra tik 
žvirblis iš kanapių.

Niekas kitas mes nesame, kaip vieni kitų nevertumo skai
čiuotojai. Tai yra tikrasis mūsų moderniosios religijos var
das. Mes greičiausiai net nesame tikri budistai, nes išsižadė
dami didžiųjų vertybių, mes nesugebame išsilaisvinti iš mažųjų.

NUSKRIDĘS PAUKŠTIS

i ** ** *■Gal kas sakys, kad čia nėra ko jaudintis. Čia tėra tik vaidi
nimas. Ir ką bendro gali turėti gyvenimu ?
— Tai nieko, kad žaidimas, žaidžiant ..kąip tik geriausiai pasi
rodo žmogus toks, koks jis yra savo. gelmėj£*'Tfcip;’pat ir šia
me veikalėlyje mes galime įžvelgti visą žmogaus biednumą'. Ke
lias, kuriuo rojaus paukštis nueina, yra kartu ir' triūsų kultūros 
bei politikos kelias. Iš dvarininko jis patenka pas'elgetą, iš šio 
I kvaišos mergaitės rankas, kuri jį paleidžia. Būtų neblogai, jei 
šią idėją žiūrovas būtų galėjęs be šifro pagalbos pagauti. Kvai
šos mergaitės priėjimas prie paukščio yra gal mažiausiai kvai
šas. Tik gaila, kad nei autorius, nei režisorius jokiu bruožu 
tai neparodė žiūrovams.

NE SKAIČIAVIMŲ RELIGIJA

Tačiau, jeigu mes grįžtume atgal prie pagrindinio mūsų 
klausimo, būtent: kokia yra mūsų religija, tai turėtume vienas 
kitą labai rimtai persergėti, kad, vietoj kūrę religijas ir dievus, 
mes Dievą pažintume ir religiją praktikuotume. Iš savo dorin
gumo mes nei religijos, nei Dievo kurti nenorėkime. Vietoj to, 
kartu su mažąja Teresėle mes sakykime:

“Aš nesiremiu nei vienu iš savo darbų... Ak, jei silpnieji ir 
netobulieji, taip kaip aš, jaustų tai, ką aš jaučiu, nė vienas ne
nustotų vilties pasiekti meilės kalno viršūnę”.

Niekas taip mažai savo religiją grindė savo nuopelnais, kaip 
mažoji Teresė. O tačiau, pasak popiežių Pijų Xt, nė vienas šven
tasis nėra toks vyriškas, kaip ji. “Aš myliu žmones, kuriems 
daug nuodėmių yra atleista dėl to, kad jie daug mylėjo... Aš my
liu jų atgailą, bet ypač aš myliu jų meilės drąsą”, sako ji.

Iš tikrųjų ji yra nuostabus vaistas mūsų šimtmečiui, kuris 
nori kurti dievus ir religijas, bet nesugeba užmegzti santykio su 
realybės Dievu ir iš to laimėti sau religiją.

Kai pirmą kartą buvo leidžiami šv. Teresėlės raštai, tai 
kaikurios vietos buvo praleistos, kad kaiko nepapiktintų. Dabar 
išėjusioje kritiškoje laidoje yra atspausdintos visos jos “kvai
lystės”. Tarp kitų įdomybių toje naujoje laidoje yra ta, kad 
“Dievas blogai skaičiuoja. Jis blogai moka aritmetiką”, 
vaizdingu pasakymu Teresėlė nori pasakyti, kad Dievas yra at
laidus mūsų kaltėms. Ar šie žodžiai nekviečia mus palikti vieni 
kitų nevertybių skaičiavimą ir pradėti su Dievu iš naujo? 
f V. Bgd

rftAtteAk cfflr w> rrrm^

Ateistas ir religinis nujautimas
Dr. P. Celicšius naujausiam ateistais organizacinė drausmė, j 

Laiškų Lietuviams žurnale pa- pvz. bolšovizmas. Yra ir dau- 
liečia labai įdomią temą: Ar ga- giau priežasčių, labai individu-1 
Ii būti normalus žmogus visai alių ir specifinių.
be tikėjimo? Autorius straips
nyje iškelia daug įdomių prie
žasčių, kodėl žmogus tiki ir ko
dėl jis bijo netikėti. Apie kovo
jančius prieš Dievą autorius ra
šo: “Labai juokingai atrodo tie 
žmonės, kurie kovoja prieš Die
vą. Jeigu jokio Dievo nėra, tai

O gal Jis ir yra

Žmogus dažnai pajunta Ant
gamtinę būtybę tose vietose kur 
jis palieka vienišas, tai kalnuo
se ar šiaip įdomiose gamtos vie
tovėse: “Šitą nujautimą mes už 

, . , , .. ... tinkame visose tautose, net ir
kuriems galams kovoti prieš nie , primityviškiausiose. Visi žmo
ką? Jie yra panašūs į Don Ki-1 
chotą, kurs kovojo su vėjo ma
lūnais. Tokių nenuoseklių kovo
tojų buvo visais laikais, bet y- 
pač jie pasireiškė pirmaisiais 
trimis šimtmečiais, vėliau pran
cūzų revoliucijos laikais, Ispani
jos ir Meksikos pilietinio karo 
metu, pagaliau Rusijoje ir jos 
užgrobtuose kraštuose kovoja
ma prieš Dievą komunistinės 
diktatūros vardu,
iki mūsų laikų”.

nės linksta garbinti nepažįsta
mą didžiąją Būtybę, nuo kurios 
priklauso tiek viso pasaulio, 
tiek ir atskiro žmogaus veiks
mai. Todėl visose tautose yra 
randamos religinės apraiškos. 
Tiesa, kartais jos labai įvairios, 
sumedžiagintos ir iškreiptos, 
bet visdėlto religinės.

Religinis nujautimas lydi žmo

Mirė rašytojas Maynard *
Vienas iš produktingiausių 

JAV katalikų rašytojų — dr. 
Teodoras Maynard — mirė spa
lio 18 d. Jis buvo gimęs Mad- 
rase, Indijoje. Jo tėvai buvo 
protestantų misionieriai. Jis 
pats buvo tapęs protestantų 
dvasininkas, bet 1913 metais at
sivertė į katalikybę. Katalikų 
universitete Washingtor.o ji :ai 
gavo filosofijos daktaro laips
nį. Spaudoje pasižymėjo kaip

Prez. Eisen.how?r važiuoja perpildytomis jo garbei gatvėmis New Yorke, 
feti lietui.

pro langus krentant kon- 
(INS)
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DEMOKRATŲ IR RESPUBLIKONŲ ,

EKONOMINĖS PROGRAMOS
DR. J. BUDZEIKA

II
kuri tęsiasi gų visą gyvenimą. Dėl to žmo-f Pirmajame straipsnyje teko | vaidmens. Žymiai didesnį vaid-i takoję. Stevensonas nėra pada- 

gus niekados nėra ramus, nors prįeįti išvadą, kad demokratų ir', menį vaidina visos tos grupės,! ręs unijoms jokių toli einančių

Žmogaus priklausomumas
Toliau autorius įrodo, kad Die 

vo veikimas nepriklauso nuo 
mūsų jo pripažinimo ar nepri
pažinimo. Mūsų egzistencija pri 
klauso nuo Dievo veikimo, ir 
mes negalime niekada nuo Die
vo Apvaizdos atitrūkti ne vie
nam momentui nors ir labai to 
norėtume. Tas mūsų priklauso
mumas nuo Dievo vadinasi b.ū- 
tybinig mūsų buvimo pagrin
das.

ir kažin kaip įsikalbėtų, kad nė 
ra Dievo. Daugelio ateistų atsi
vertimas yra ne kas kita, kaip 
religinio nujautimo rezultatas. 
Nors ateistai mėgina save įti
kinti, kad nėra Dievo, bet vis
dėlto jų pasąmonėje glūdi jaus-

respublikonų partijos atstovau
ja vidurio kelio filosofiją ir abie 
jų pagrindiniai principai bei 
tikslai yra gana panašūs. Ta-

kurios reprezentuoja darbo uni- {.asižadėjimų ir, jeigu jis būtų 
jas. l išrinktas į prezidentus, jis tur-

i būt vestų nepriklausomą politi- 
Amerikos darbo unijos nėra į ką

pažiūros į infliacijąčiau, kas liečia tų principų į-, socialistinės ir jos aiškiai pasi- j g^irtingos
gyvendiųimo kelius ir metodus, 
abidvi partijos skiriasi. Tuos

sako už dabartinę kapitalistinę i 
santvarką. Tačiau darbo unijo-

mas: o gal Jis-yra. Kiekvienas skirtumus tenka nagrinėti šia- Se visuomet ouvo ir tebėra žmo-
«-» 4- i 4- <-« zl rl i n • «T1 z-im r» i . • • nill Į/HVIA 4- /-vi 1 1 AI ■« <ateistas yra dviveidis: vienaip j 
sako, kitaip jaučia. Pirmasis vei 
das rodomas visuomenei ir sa
vęs nuraminimui, o antrasis yra 
jo sielos intymiausias jausmas.
Pagal pirmąjį veidą gyvenama 
ir viešai rodomasi. Pagal antrą- 

“Kaip negali būti be Dievo jį apsprendimą savosios eg
zistencijos prasmė ir pagal šį dešinę arba kraštutinę kairę, 
apsisprendimą mirštama. Jeigu1 
kaikurie ir mirties valandą lie
ka ateistiniame nusistatyme, tai 
ne dėl to, kad jie neturėtų Die
vo nujautimo, bet dėl įvairių 
nepatogumų, pripratimo ir įsi
pareigojimų.

me straipsnyje
Kraštutinių elementų vaidmuo 

abiejose partijose 
Abiejose partijose yra daug

mų, kurie siūlo toli einančius 
pakeitimus ekonominiame gy
venime, ir kaikurie tų pakeiti
mų gerokai palinkę į kairę. De
mokratų partija darbo unijoms

kraštutinių elementų, kurie sten visuomet rodė ir dabar teberodo

veikimo visų daiktų ir mūsų 
išsilaikymo, taip lygiai negali 
būti būtybinio mūsų buvimo be 
Dievo. Būtybiškai mes visados 
esame Dievo veikimo galioje. 
Sakyti, kad žmogus yra be Die
vo, reiškia teigti, kad žmogus 
pats save būtybiškai išlaiko. Tai 
visiškai negalimas dalykas. To
dėl būtybiško bedievio negali 
būti. Taip lygiai kaip nėra miš-Į 
ko, augančio be žemės, kaip 
nėra skrajojančių paukščių be 
erdvės, kaip nėra debesų be at
mosferos spaudimo, kaip nėra 
svorio be žemės traukos, taip 
nėr žmogaus nei jokio kito su
tvėrimo be Dievo. O visdėlto 
yra žmonių, teigiančių, kad jie 
yra be Dievo, kad jie netiki jokį 
Dievą, kad jiems Dievo nerei
kia”.

Tas Dievo buvimo neigimas 
pareina nuo daugelio priežasčių, 
vieni nenori gyventi pagal Die
vo įstatymų reikalavimą, ki
tiems reikia vadintis ateistais 
dėlto, kad reikia užimti augš- 
tesnę vietą, kitus verčia būti

poetas, kritikas ir biografijų au 
torius. Eiles pradėjo spausdin
ti dar 1915 m. Parašė knygas
apie šv. Pranciškų, Karalienę 
Elzbietą, Orestes Brownstoną, 
šv. Pilypą Nerį, Henriką VIII, 
Anglijos karalienę Mariją I, Šv. 
Benediktą, Juniperą Serrą, šv. 
Tomą Morų, Tomą Cranmerį ir 
šv. Ignacą. Taipgi ",:ai davė A- 
merikos Katalikų Bažnyčios is
toriją.

giasi partijos liniją nukreipti 
nuo vidurio kelio į kraštutinę

Respublikonų kraštutiniai kon

daug simpatijų, demokratai yra 
aiškiai pasisakę už Taft — Hart 
ley Įstatymo pakeitimą, kas yra 
irgi vienas svarbiausių darbo

servatyvūs, arba reakcionieriai, , Ta^aU ne^a^ma
kaip jie paprastai vadinami, no- butų sakyt1' kad demokrat’' P»r

Autorius baigdamas straipsnį 
teigia, kad negali būti ne būty- 
binių, ne intįiicinių ateistų, o te 
gali būti tik psichologinių, gali 
būti tik psichologinės netikėji
mo priežastys. Al. B.

Mašina sukūre 600 giesmių
Harvardo universiteto sukur

tos elektroninės smegenys, pa
vadintos Unicac (jų pagamini
mas kainavo $1,500,000) suku 
rė 600 giesmių melodijų. Maši
nos kūrėjai siekdami susekti, 
kaip mašina galėtų patarnauti 
kalbos tikslams, pirmą ją išban
dė melodijų kūrimui. Kadangi 
giesmių melodijos nesudėtingos, 
tai pradėta nuo jų.

retų pakreipti laikrodžio rodyk 
lę atgal. Jie norėtų atgajvinti 
kraštutinę laisvę, kad darbda
viai galėtų daryti, ką jie nori, ir 
jie norėtų panaikinti socialinės 
įstatymdavystės laimėjimus. Ši 
reakcinė grupė yra dar gana 
stipri, bet jos reikšmė visą lai
ką mažėja ir ilgainiui ji visai 
išnyks. Tačiau, kol ji išnyks, 
turės tam tikros įtakos j res
publikonų partijos liniją, ir tai 
yra vienas tų faktų, kuris ryš
kiai skiria respublikonus nuo de 
mokratų.

Panaši kraštutinė grupė, tik 
palinkusi į kitą pusę, yra pas de 
mokratus. Tai yra grupė, kuri 
labai stipriai pasisako už toli ei 
nančias reformas ir dabartinės 
santvarkos paKeitimus socialis
tinės santvarkos linkme. Tos 
grupės reikšmė tačiau yra ribo
ta ir šiuo metu ji demokratų 
partijoje nebevaidina didesnio

tija yra didelėje darbo unijų į-

Pinigų ir finansinės politikos 
klausimais demokratų ir respub 
likonų politika praeityje ryškiai 
skyrėsi. Respublikonai yra prie
šingi infliacijai. Jie nori išveng 
ti kainų kilimo ir griežtai pasi
sako už tvirtą dolerį. Jie mano, 
kad tvirtas doleris yra svarbiau 
sias ekonominės pažangos rams 
tis, ir jie daro visas pastangas 
tą stiprų dolerį išlaikyti. Rei
kia pripažinti, kad per savo ad
ministracijos ketverius metus 
respublikonai toje srityje pada-

(Nukelta į 4 psl.)
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VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.
kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

Universal Savings and Loan Association užtikrina saugu* 
mą ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

I
k

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

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

ELĖ MAZALAITĖ^51^™™^1™^2^! laikino pagąsdinimo, — tai už jo knygą

PJŪTIES METAS
ROMANAS

kas nesąmones, kurias jis laikė didele savo kūryba.
1, Šioje valandoje — ne. Jie galėjo leisti sau tokį juoką, 

ką gi, nepasakysi, kad čia nėra makabriško jumoro, 
ha, jis pats mielai pakartotų šitai ant kieno nors kai
lio. — Jis susijuokė, — ir suskambėjo aidas. — Jis

102 tęsinys
Vienas parodė — Mykolas buvo nustebintas, ką 

gi galėjai, jeigu ir neturėtų? — Jis pats pasiskaitę: 
jie tikrai vykdė įsakymą. Ir pasirašyta buvo, kaip rei
kiant — jį pagerbė, — jis susijuokė, parašas buvo 
augšto budelio.

Daugiau nebuvo kalbos. Teisybę sakant, jie kal
bėjosi taup savęs tie keturi, tiktai, jis regėjo, niekas 

Šiuo i nesikreipė į jį: ir juto, kad jam neatsakytų, tarytum 
jis buvo dvasia. Ir jis tylėjo. Jis šypsojosi: jie ga
lėjo matyti, kad jam ima juokas, sakė jis sau, bet ju
to, kad jie žino, jog jis tik stengiasi rodytis abejingai.

Jie neužgaišo ilgai viduje, tiktai apžiūrėjo vi
sas duris, zakristijų raktus ištraukė ir pasiėmė, jie 
atidžiai apėjo palei sienas, pasižiūrėjo į langus, at
vertę galvas — ir išėjo. Jų žingsniai skambėjo tuštu
moje, ir labai garsiai aidėjo raktas, kai apsisuko 
duryse.

Mykolas Vibrys, partijos narys, augštas parei
gūnas, stovėjo viduryje bažnyčios, vienas ir užra
kintas.

— Idijotai! — pasakė jis balsu. — Juokdariai,— 
pasakė dar, ir pasakė: — Komedijos!

Tai negalėjo būti niekas kitas, kaip vaidinimas, 
tai poeto draugo Gusto fantazija, pagal jo mielos žmo
nos Olgos patarimą, pagal jo paties, avigalvio pasi
pasakojimą, įkišus galvą į krosnį. O, kad jo viršinin
kas ir, kad kiti galėjo prisidėti prie tokios bausmės—

romantiš- šauktas vardu ar pavarde, jis spėjo: kas įėjo? Ir stai
ga vėl uždaro duris ir sukasi raktas — jis neišlaiko 
ir bėga į ten, jis — o, velniai nematė, jis nerodys, kad 
yra piktas, tegu palaukia jo!

Jam pakelyje stovi krepšys — toks, kaip bulvėms 
kasti, ir nepridengtas jame guli duonos kepalas, o ša-

pasižvalgė: čia galėjo būti dar skambiau, jeigu baž- lia ąsotis — ne, blėkinis augštas indas su vandeniu.
nyčia — pardon, kalėjimas, būtų visai tuščias: jie 
neišvežė suolų, tebebuvo klausyklos — jo vyrai ne vi
sai tobulai atliko darbą.

Dabar jis atsiminė, kodėl buvo pasitraukęs iš 
sargybos, kai jie dirbo, ir atsiminė kas tebevyksta ka
pinėse: ten jau baigia užpilti duobę, auga kalva, ir 
kas nors, gal būt, atnešė kokį žalią lapą. Jie neišsi-

Tai jie mano jį išlaikyti čia visą naktį! Ir yra 
dosnūs, pamanyk, visas kepalas — matai, provinci
joje jie turi dar daug duonos.

Bet jis nelietė jos, jis paliko ten krepšį ir van
denį, jis sugrįžo į vidurį bažnyčios ir pajuto pasikar- 
tojant nuovargį, dabar dar didesnį, lyg jis būtų bė
gęs labai toli. Jis įėjo į vieną klaupką, atsisėdo, pasi

skirstė— jis tarytum mato, — kad pridengtų savo gau-i rėmė kakta į atramą: Aš atrodau maldingas parapi-
sumu vieną, kad jam leistų parymoti prie motinos, 
juk jeigu jis pasiliks vienas, jis gali būti taipgi pa
gautas. Ar atvestų Joną čia? — Ne, juk jį suimtų ne 
juokais, ne kaip kokį savo žmogų — čia dabar išmė
ginantį palies įkvėptą kalėjimą.

Jis nebegalėjo juoktis. Ir negalėjo jausti viso 
skaudėjimo, koks būtų buvęs, jeigu nebūtų jo uždarę 
čia —5 šita tragedija ir farsas mušėsi jame, ir visi 
smūgiai krito į jį, jis pasijuto begaliniai nuvargęs. ’

Ir jis išgirdo vėl raktą duryse — ir išsitiesė, ma
tai, taip greitai baigėsi, — jis susijuokė: — Kas bus, 
kai pasakysiu jiems jog neisiu, man čia patinka? Te
gu jis važiuoja vieni į Kauną, pažiūrėsim, kaip ten vis
kas! O, gal būt, jo ištikimoji ateina, su atleidimo ir 
gailestingumo žestu? — Jis susipurtė: tai buvo bjau
ru, kaip ji rodė savo galią, kaip ji įsiveržė vakar į kle
boniją ir kokios žiaurios buvo jos akys. Jis negalėjo 
atsisukti į duris, kai jos atsidarė — jis nenorėjo ma
tyti Olgos, jis stovėjo, kur buvo paliktas prieš pus
valandį.

Jis klausėsi įtemptai, vistiek, kol tuoj bus, pa-

jietis valandėlei užbėgęs dienos metu sumesti mal
dos žodžius, — mano, ir tai pasirodo taip pat juokin
ga, kaip viskas, kas dedasi nuo pat įžengimo čia.

Refkia apsigalvoti ir pasidaryti planą — sako at- 
sišlijęs į suolo atkaltę: — Jie nepaėmė iš manęs nie
ko kito, tiktai ginklą ir raktą, to juk nedaro su tikrais 
areštuotais — vadinas, tiktai taip sau esu šioje vie
toje. Jie padėjo man maisto — vadinas, pasiliksiu čia 
naktį. Aš esu nemiegojęs, aš negaliu galvoti išmin
tingai, net kentėti nepajėgiu — aš tegaliu\padaryti 
vieną protingą dalyką: ilsėtis. Čia nėra patogu, bet 
aš esu kareivis. — Gerai aš koviausi už tėvynę moti
nėlę Maskoliją! — jis susijuokė, ir vėl ėmė tartis — 
jam buvo beveik žaidimas ma’šyti mintis su garsiai 
ištariamais žodžiais, ir šnibždėti — jie net pasakė 
sau: — Juk mums taip retai prisieina pasilikti vie
niems, Mykolai, ir šičia niekas neseka, mes galim būti 
atviri, čia net knygą galima radyti be rūpesčio, kad 
šeškai nekištų' savo nosių. Bet prie reikalo: — mie
goti. Kaip sakėme, tu esi kareivis.

{Bu dMgUn)



4

Partijų ekonomines

programos
(Atkelta iš 3 pusi.)

t'ė labai didelę ir reikšmingą pa
žangą. Doleris jų valdymo me
tais tA*vo stiprūs, ir žmonių 
taupmįjjos nenustojo nė kiek 
savo yęrtės'. <. .« • ’

Demokratai tradiciniai yra pa 
linkę j infliaciją. Tai reiškėsi, 19 
amžiųjU / , jajUįmiJ H-J’J'U'i'
reiškėsi nuo 1933 m. iki 1951 m. 
Demokratai laikė, kad mažos 
apimties infliacija tautai yra 
naudinga, nes tai esą skatina 
gerovę ir sukuria daugiau dar
bų. Jie tą politiką aktyviai ve
dė, ir rezultate — po 20 demo
kratų valdymo metų — dolerio 
vertė sumažėjo apie 50 nuošim
čių. Tai reiškia, kad žmonių 
taupmenų perkamoji galia su
mažėjo per pusę. Dabartinė de
mokratų vadovybė finansiniais 
klausimais nėra aiškiai pasisa
kiusi. Infliacijos ir pigaus pi
nigo šalininkų pas demokratus 
yra apstu, todėl ir reikia spėti, 
kad demokratų laimėjimas reik 
štų taip pat krašto ūkio palin
kimą į mažos apimties infliaciją 
su visomis neigiamomis pasek
mėmis.

Pažiūros į stambų ir smulkų 
ūkį ir į žemės ūkį

Demokratai tradiciniai yra 
priešingi stambiam bizniui. Jie 
laiko, kad šiuo metu didžiosios 
įmonės ir bendrovės yra išaugę 
į monopolius ir yra sukoncent
ravę perdaug ekonominės jėgos. 
Respublikonai tradiciniai yra lin 
kę Į stambų biznį ir jie daugiau 
tos grupės interesus atstovauja. 
Jie įrodinėja, kad šiuo metu 
stambus biznis neturi jokios mo 
nopolių galios ir laiko, kad da
bartinės technikos ir masinės 
gamybos sąlygose didelis biz
nis yra tautai daug nauainges- 

> nis, nes didelės įmonės gali 
daug pigiau ir daugiau gaminti.

Žemės ūkio klausimais abidvi 
partijos turi panašias pažiūras. 
Jo abi pripažįsta, kad žemės ū-

DŪGNRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

KARALIUS TYRINĖJA

Švedijos karalius drauge su savo anūke Italijoj tyrinėja vietovę, kurioje yra gyvenę augstos civilizacijos 
žmonės etruskai. Karalius atvyko svetimu vaidu, tričiau vistiek buvo atpažintas. (I^S)

imtųsi aktyvaus ūkininkautojo 
rolės. Respublikonai norėtų ma
žinti valstybės vaidmenį iki bū
tino minimumo. Jie pripažįsta, 
lygiai kaip demokratai, kad vals 
tybė turi sudaryti palankią at
mosferą krašto ūkiui vystytis. 
Bet jie mano, kad valstybė tu
ri išvengti tiesioginio įsikišimo 
į krašto ūkio reikalų tvarkymą. 
Respublikonai laiko, kad laisvas 
krašto ūkis yra geriausias lai
das augštam ūkio aktyvumui pa 
siekti. Demokratai principiniai 
tam pritaria, bet jie mano, kad 
ta ūki0 laisvė dažnais atvejais 
turi būti valstybės apribojama.

JAV ūkio ateitis nepriklauso 
nuo politinių partijų

Skirtumai tarp demokratų ir 
respublikonų yra gana gausūs, 
ir todėl vienos ar kitos partijos

50 METŲ PRIE VIEŠPATIES 
ALTORIAUS

Kun. Juozo Raštučio kunigystes jubilėjaus proga

Amsterdamo lietuvių šv. Ka
zimiero parapijos klebono kun. 
J. Raštučio ramus veidas lyg ir 
susirūpina šiomis dienomis. Jo
kių jubilėjų savajame gyveni
me jis nėra šventęs, o štai dabar 
beveik verčiamas turi sutikti 
iškilmingai paminėti savo 50 me 
tų kunigystės sukaktį. Lapkri
čio 18 dieną atvyks Albany vys
kupas VVilliam A. Scully, atsi
ras lietuviškas'/. gražbilys prel. 
Jonas Balkūnas, suvažiuos drau 
gai dvasiškiai ir suplauks mie
lieji parapiečiai į didžiąsias iš
kilmes. . „

Tik

Dievulį nukeliavo prel. Stukelis- 
ir kun. Taškūnas. Pasižymėję 
klierikas Juozulis savo sugebė
jimais lietuviškos giesmės ir 
dainos srityje. Nors kaikurių 
nutautusių tuolaikinių seminari
jos vadovų veidai šiaušėsi, ta-

I
maža dalelė kunigų su- 

laimėjimas galės turėti tam tik-j laukia auksnio šventimų jubilė-} 
rą ribotą įtaką į JAV ūkio raidą Jaus. Tai jau ypatinga Dievulio 
ateinančių ketverių metų laiko- i malonė.

kio produktų kainos turi būti»tarpyje. Kas liečia tolimesnę! Jubiilatas gimė Žemaitijoje,!
JAV ūkio ateitį, demokratų ar Rygaičių parapijoje, netoli Tau. 
respublikonų laimėjimas netu- ragės, sausio 3 dieną 1883 me
rės didesnės įtakos. Ta ateitis tais. Lankė kartu su Mykolu j 
priklausys nuo kitų ekonominių Vaitkumi Palangos gimnaziją.} 
jėgų, kurioms abi partijos — Paskui įstojo į Kunigų seminari' 
respublikonai ir demokratai — ją Kaune. Iš jo kurso draugų 
turės paklusti. Tos jėgos bū- pažymėtini dar gyvi kun. Jonas' 
siančios technikos pažanga, ypa-, švagždys, kun. Misius. kan. My 1 
tingai atominės energijos panau kolas Vaitkus, O šį rudenį pas 
dojimas ekonominiame gyveni-

valstybės remiamos. Tačiau a- 
bi partijos skiriasi dėl tų pašal
pų dydžio. Demokratai siūlo tie 
sioginę valstybės paramą iki 
100% taip vadinama “pariteto 
kaina”, gi respublikonai siūlo 
daug lankstesnę paramą, kuri 
priklausytų nuo laisvos rinkos 
padėties., Praktiškai demokra
tai siūlo didesnę, gi respubliko
nai — kiek mažesnę paramą.

P -žiū ros j kitas sritis
Kas liečia socialinę įstatym- 

davystę, pvz. pensijas, nedar
bo draudimą, sveikatos draudi
mą abidvi partijos pripažįsta, griežtai nustatytų ir toli einan- 
kad valstybės atsakomybė toje čių programų nei tikslų. Jos sic 
srityje yra labai didelė. Tačiau kia to, kas šiuo metu yra ūkiš- 
demokratai siūlo daug didesnės kai tikslinga siekti. Tuo būdu 
apimties valstybės vaidmenį, abidvi partijos visą laiką at- 
Jie norėtų labai ryškiai padidin- stovauja plačiųjų tautos masių 
ti pensijas, jie nori įvesti vals-, ■

kelti valstybės išlaidas kitoms •’el i|,s esate netoli <ic*i>cnicijo« <iei 
socialinio draudimo pozicijoms. bk<)\< hų
Respublikonų programa tuo at- ,Sl-ltinai |m.skahvkltc kas scka. 
žvilgiu yra mažesnė ir ji dau- Yra dideliu naujienų bei pranešimų
orimi rpmissr nrivutans biznio ma paaiškinančių kaipgiau remiasi privataus Dizmo. palengvėjimą nuo Sll) Hllliplo'.
bendrdarbiavimu. o ne tiek vals n"<: sunkaus alsavimo, smarkaus pa-

, . jutimo, spazmatiško kosulio apinian-tybes oarama. ......................... 1

me ir 1S to isplaukią pasikeiti- interesus ir leidžia krašto ūkiui ! 
mai žmonių galvojime. Abidvi taiki , eiti , kitos „antvar. 
politines partijos nėra tų pasi- kos formas bc didcsW re ,
keitimų priežastys. Priešingai. voliucijų ar Jmy6i
jos labai lanksčiai taikosi prie ______ ______ ;___________
tų pasikeitimų ir jos neturi

P.&J. JOKUBKA
rv. DEIMANTAI IR LAiuKlJUZlA 

l’Ardmlmm if Taisymas 
4077 Su. Archer Av®.

CMcaei 82. III. — Tel LA 3-8617

PIGLU IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
ęio jus dėl skreplių susirinkimo plau-

Užsienio ekonominės politikos ' oro trukumo ir kitokių ken
tėjimų susijusių su ASTMATINIt;atžvilgiu abi partijos turi pana

šias programas. Jos abi pasisa
ko už gana plačią ekonominę pa

KOSI Lll ir BRONCHŲ I ŽSIKIM- 
.ŠIMŲ. Vaistui vardu I’ENNYL, (ne 
injekcijos) stebuklingai gelbsti paša
linti skreplius. Pagelbsti ne tik vte-

galbą atsilikusioms kraštams ir i iatkr“šėio Tk\Tt'S£ g'tu’guun'brm° 
'ką štų vuistų puslunėlunt šią atkar

pą 1 OilEGON Dllt'O Pltpni'CTN,

Turiu naują dideli sunkvežimį 
’.r apdraudas

ISIS W. 91it St. Chicago, UI. 
Tai. PRescott 9 2781

už didesnes JAV ūkio investici
jas užsienyje. Kas liečia užsie
nio prekybą ir muitus, skirtu
mai tarp abiejų partijų vis dar 
yra dideli. Respublikonai tradi
ciniai už augštus mu'tus, gi de
mokratai:-u tradiciniai už že
mesnius mditus.

• ' Valstybės vaidmuo 
ekonominiame gyvenime

1 J:<Abjdvi partijos pripažįsta. 
kaŲ 'dabartinėse ekonominėse są ; 
lygose valstybės pareiga yra S 
išlaikyti augštą gyvenimo stan- Į

• dartą ir augštą ūkio aktyvumą. 
Tačiau nuomonės skiriasi dėl to j 
-valstybės vaidmens pobūdžio, j 
Demokratai yra linkę į didesnę ,

’ ir tfcsioginę valstybės įtaką. | 
Jjė nori, kad reikalui kilus vals-1 
tybė Uesigginiai kištųsi į ūkį ir 1

liepi. 63, I’erksklll, N. Y. Nerelkulin 
ga .siųsti pinigų. Jūs galite šuniokėli 
savo paštininkui, kai Jis pristat>s 
jums šiuos vaistus. Tiktai patikrin
kite, rašant. sn\o adresų, kad Jis liū
tų teisingus, užrašytus aiškiai, spau- 
sdlntom raidėm, kitoj voko pusėj, 
kad galėtumėt juos gauti be atidė
liojimų. ,4.00 yra viskas, ką jūs už
mokate. už šiuos stebėtinus vaistus, 
ir kai Jūs gausite pulengv Inimą nuo 
tų baisių simptomų, Jūs .jsltiklnslte, 
kad tai yra vienas iš geriausių inves
tavimų.

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

U WOBfl stoties — Banga idPt 
-MUO PIRMAD IKI PENKTA©. 

S:46 Iki »:«0 vai. ryta 
SEėTAD. S:10 Iki 9:10 ryte 
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SF.KAJO. 8:80—«:SO v. r. U stotie* 

W(jP» — 14*0 ktl.
Cbieago 23, III. „Etnlock 4 2413 
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JONAS GR
BLAUPUNKT

luibui |uit«,blllilltM» ti'liinpų Imiiikiį luistai, litas; gerai girdėti I .iiiiumi

J. G. TELEVIS1ON COMPANY
2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998

Atvykit pasižiūrėti spali otos TV

| tiau klieriko Juozo vadovauja- viškuosius reikalus. Jo rūpesčiu žino Bažnyčiai. Jo nuoširdumas 
ma lietuviška daina jau drąsiai pavyko daugeliui lietuvių trem-1 broliams, kunigams, jo nenuduo 
skambėjo iš jaunų levitų kruti-į tinii} kunigų įsikurti Albany vys tas gerumas vikarams iškelia 
niU- 1 kūpi joje. Amsterdamo kleboni- jį tąVp daugelio; kitų dvasiškių.

Jubiliatas buvo įšventintas į ja visad jų visų dažnai aplankė * T- k.ju’sh™
kunigus 1906 metų lapkričio 19 nia. Visas lietuviškasis Amster-
dieną. Su užsidegimu ir cnergi- danio gyvenimas randa nuošir- 
ja jaunasis kunigas vikaravo dšią paramą ir globą kun. J.
Akmenėje, Pušalote ir Taura-, Raštučio asmenyje.
gėje. Per šituos septynerius me! Per 50 metų jubiliatas pasi- 
tus skambėjo kun. Juozo balsas i žymėjo stropiu dvasinių parei» 
ir prie altoriaus, ir iš sakyklos,, gų atlikimu. Visad punktualus 

■šV nucr vargonų. pamaldoms, visad rūpestingas
Bet panoro ’ jubiliatas [lake- sakramentų teikimui, visad pa

liauti toliau, pažiūrėti, kaip nau siruošęs pamokslams. Moka jis 
jajame pasaulyje žmonės gyve-1 gražiai prieiti ir prie atšalusių 
na. Atkeliavo jis į Ameriką 1913 širdžių, todėl nemaža jų sugrą- 

| metais. Pat pradžioje suorgani-
Į zavo lietuvišką parapiją Jersey 
■ City, N. J.. Tačiau nerimstąs 
būdas vis jieškojo progos susi- 

, pažinti su kitomis vietovėmis,
Į kitais žmonėmis. Ir taip mūsų 

jubiliatas apkeliavo VVorcester,
I Mass., Easton, Pa., Wilk?s-Bar- 
1 re, Pa, ir dar kelias vietoves.

Tačiau 1933 metais įsikūrė 
j Amsterdam, N. Y. ir čia apri-j — 
mo. Kun. J. Židanavičiui pade-j 
jo 15 metų, o dabar jau vienuo
likti metai, kai pate klebonu. Jo Į 
asmenyje amsterdamiečiai susi-1 
laukė nuoširdaus ir geraširdžio 
dvasinio vadovu. Būdamas didis 
patriotas, jis visur parėmė lietu!

Ir ’šavojdje'seii^tvėjtl ■jubilia
tas sūpr£rtiVa naujuosius ’la&us 
bei jų reikalavimus. Jis nevirs
ta stabdžiu. Anot prof. J. Bra
zaičio taiklaus pastebėjimo, jis 
“yra kanalas — ne užtvanka”. 
Jis leidžia ugningai jaunesniųjų 
energijai lietis, kiek ji tik gali.

Šio auksinio kunigystės jubi
lėjaus proga tenka vien pra
šyti Visagalio, jog Jis laikytų 
ir stiprintų kun. J. Raštutį dar 
ilgiausius metus! Kęst. B.

perkrausi
r* IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI OIDEU TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO (RANK/A! 
Il&ų METŲ PATYRIMAS-PIGUS IRSĄŽ/N/N6AS PA7ARNAY/MAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/AIGmok 5-9209

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.

=^1

Apsirūpinkite laiku 

apšildyti savo butę.

NUO UZSLSEN ĖJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ zAIZDŲ

IK ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie. kurie kenčia nuo SENŲ AT

VIRŲ Ir 8KAUU21Ų ZAIZDŲ. 
legali ramiai sėdėti Ir naktimis 
nlegotl, nes jų užsisenėjusios žaizdos 
įležtl Ir skauda. Kad pašalinti tą 
imžėjiiną ir skaudėjicią senų atvl- 
ų Ir skaudž.iu žaizdų, uždėkite 

j _,EG1TLO Olntment. Jos gydymo 
j ypatybes palengvins jusu skaudėji- 
i ma ir galėsite ramiai miegoti nak- 
j |. Vartokite Ją taipgi nuo skau 

tžlų nudegi. ių. Ji taipg1 pašalinr 
dežėjiuią ligos vadinamos PSORIA- 
1IS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
adlnamos aTHLETE'S FOOT, su- 
■tabdo džiovinimą odos ir perplyšlmą 
arppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
ižiūstančios, suskilusios odos dedlr- 
rtnių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tnkama vartoti vaikučiams, kada pa 
drodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra gera gyduolę nuo 1»- 
/lrSlrių odos ligų. Le
<ulo Olntment 5 ra 
varduodama po 75 
sL. 81.25, ir 53 60.
Pirkite vaistinėse Chl 
:ngoj Ir apylinkėse— 
tfllvvaukee, Wisc.,Ga 

. Ind.lrbetrolt, Ml- 
’.hlgan arba raiy ki
če Ir atsiųskit* Mo 
iot ordsr |

LKGULO, Pepartment D. 
M418 W. E«My St Uhlcaeo 84.

■u {Miitiiiuini ’.iiiiiiiiilliiliiilimmiiim

l

$8.95
8.20
9.95
8.95 

12.00

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ....................... $8.25 Murcery 49-51 .
Chev. Ali 1937-53 ........ 8.25 Olds, 6 cyl. 41-50 .7
Chevrolet 54-55 .............. 9.95 Plvmouth 42-56 ....
Chrysler G, 42-52 .......... 9.91 Pontiac 37-54 ....
Dodge 6, 42-56 ............... 9.95 Buick 37-52 ...................

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. ČE SAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

—

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANKS TV & RADIO, INC.
3240 So, Kalsted 2f, CAIumet 5-7252

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $28-00 
pas
Roosevelt Furniture

Company 
(LIETUVIŲ KRAUTUVO 
2310 Weat Roosevelt Road

Tel. SEele.v 3-4711 
Ncllie Bertulis ir Kelis IlaiKlonls, 

savininkai
Krautuvė atidaryta kasdien iki 6 
vai. vuk. Pirmad. ir Ketvirtad. iki 
9 vai. vak. ir Kekmad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:30 vai. po pietų.

Ifl ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujos specialus didelis 

mink vefclnils su pilno pp- 
droudo. Pigus Ir sąžiningas 
pato movimas

R i E R C N A S
4»1« S Woud Ht.. t:hlco<n •,

Illinois, tel. VI 7-2972

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

oi i MIDLAND
<Sayings and Loan^^

- Associa+ion
HIHSURfDt

I
PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA

TAUPYMO
BENDROVĖ

"r

4038 Archer Aveone T*l. LA3-671P 
AUGUST SALDOKAS Prazldantc* •/

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITVINAS, Prex
3039 So. Kalsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Vpkainavirr.ą ij Prekių Pristatv 

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atldara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro t) 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

illlHlllllllllllllllllHIIIIIHIimPBHOlPIO’

iiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiuiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
'8415 8. IJTUANICA AVTL, CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontler 8-1882
imt ’iiinmiiiii iiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnmitiiiiiiiiiiiiiii

M O V i N G
Y BENIULIS atliefca įvair u- 
perkraustymus ir pervežimu 
iš tolimų ir artimų atstumų

Tel. BĮ 7-7075 vh«
TR 8-9812

Pradėltit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti Šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS ANO LOAN 1
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,900,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

NAIHAI LIETl'VIV TAIP, IR SKOLINIMO
3-Vnj LYGOS. KURIOSE

Wvieno Sa’tteupos Apdraustos Iki SI0.000.00 
1 X

^skalos Duodamos Namu įgijimui 
lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS ft LOAN ASSN.
S. Westnrn flve. Chicago 36, III.

GRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St ‘ Chicago 32, UL

’oiŠTRiCT SAVINGS A LOAN ASSN.
5430 So. Halsted Street Chicago 8, III.

OFISO VALANDOS:
Pirmos., anrrad.. ornkfad. Ir 
icAtad * ra! ryto iki 4:>0 p.p.

TrečliuV 9 ryto lkt 11 Okl. 
Ketvirta<1 • vai. Iki * »•!. -ak

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

UNIVERSAL SAVINOS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St Chicago 8, III.
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Philadelphia, Pa.
Pttiladelphijoš Lietuvių Politinės 

Vienybės Sąjūdis

Spalio 12 d. V. Mykolaičio ini 
ciatyva buvo sukviestas būrelis 
įvairių politinių grupių atstovų, 
kurie apsvarstė bendrąsias lie
tuvių politines problemas ir jieš 
kojo būdų, kad Philadelphijos 
lietuvių gyvenime visi lietu
viams jautresnieji politiniai 
klausimai būtų sprendžiami be 
visuomenės erzinimo. Kaikurie 
susirinkusieji pasiūlė politiniams 
klausimams nagrinėti iš visų 
demokratinių vietos grupių at
stovų sudaryti bendrą vadovau
jamą organą ar prezidiumą, ku
ris Clevėlando pavyzdžiu imtų
si politiniais reikalais viešo po
būdžio studijų ir išeilstų dekla
raciją ; kiti buvo už steigimą Al
to skyriaus, kuris rūpintųsi vie
tos politinėmis problemomis, ki-

daugiau 40 gebai paruoštų dai
nininkų, liko be vadovo. Butų 
Skaudus smūgis visam Philadel- Į 
phijos lietuvių gyvenimui, . jei 
neatsirastų, kas teitų j taip nuo
širdžiai dirbusio L. Kaulihlo vie
tą. Be vadovo — dirigento an
samblis būtų pasmerktas ny
kimui. Dabartinė padėtis suda
ro problemą ne tik ansamblio 
valdybai, bet ir visai Philadel
phijos lietuvių bendruomenei. 

Vliko pirm. Philadelphijoje
Philadelphijos Lietuvių Poli

tinės Vienybės Sąjūdžio vardu 
Bern. Žukauskas pakvietė Vyr. 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
pirm. Joną Matulionį ir ką tik 
iš Vokietijos grįžusį Vliko na-, 
nį Henriką Blazą į Philadelphi- 
ją su pranešimais. Jiedu at- i 
vyks lapkričio 25 d. ir 4 vai. p. 
p. lietuvių banko salėje pateiks 
pranešimą. Po pranešimo numa-

ti (mažlietuvių atstovas) pasi- tyta Vliko pirmininkui pagerbti
vakarienė, kurioje norį'dalyvau-, 
ti prašomi užsiregistruoti iš 
anksto.

Augštesniosios lituanistinės 
mokyklos sunkumai

Nugalėjus pirmuosius mokslo

TIKRAI NEMAŽAS

Partnerio sūnus, Cleveland, Oliio., stebisi arbūzu, kuris sveria 37 sva
rus ir už kurį gavo Fanuų biuro premiją. (1NS)

cagoje ar Ciceroje. Ji atstos lyg 
vidurinės mokyklos tipą. Gi vė- 
liiū. pagal reikalą, ji kils ir pa- 

i sieks augštesniosios lituanisti
nės mokyklos lygį. Dėl to nori- 

| ma pradėti nuo žemiau ir taip 
‘ palaipsniui kilti. Dabar kun. 
I Jakulevičius kalba3is su moky- 
| tojais, sudaro programą ir ne
trukus bus pranešta apie darbo 
pradžią — mokyklos atidary
mą. '

Atstovai JAV LB Chicagos 
Apygardos su važia viman

Spalio 21 d. susirinkime buvo 
išrinkti trys atstovai į suvažia
vimą. Vienas bus paskirtas LB 
apylinkės valdybos. Kadangi su 
važiavime bus svarstomi svar
būs reikalai, susirinkimas pa
geidavo, kad atstovai gyvai da
lyvautų suvažiavimo metu svars 
tomuose dalykuose.

Vakaras ir minėjimas
Lapkričio 24 d. LB Melrose 

Parko ayplinkės valdyba ruošia

vakarą. Bus vaidinama “Teta 
iš Amerikos”. Vaidins Melrose 
Parko vaidinti/jų grupė. Pasi-

PADĖKA

ešerys Kazimierietės ir Rė-
ruošimai ir repeticijos jau se- j rnėjų draugija labai dėkoja vi
niai vyksta. Kadangi lapkričio siems paremusiems pramogą.
23 d. yra Kariuomenės šventė,1 seserys daug dirba, išlaiko di- 
nutarta kartu paminėti, nors (jeie3 įstaigas, bet turi ir mil- 

K. T-kus( žinįškų skolų. “Labdarybė pra- 
_sideda namuose”, tad chicagie- 

čiai privalo tai atsiminti ir rem- 
ti tas, kurios mums pasišven
čia.

Po žaidimų, vaišintasi kava 
ir pyragaičiais. Svečiai buvo la
bai patenkinti.

trumpai, ir ją.

IMPORTUOTI VOKIŠKI 
APARATAI

RADIO

(AM- l'M All-Wave Ht—EI
BLAUPUNKT DISTRIBUTORS 

' PETER P. RINKUS, Ine.
AVholt'Hule Distrlb. (L'rmo prekyba)

2601 W. 63rd St. WA 5-2350-“2.j Skelhkitės “Drauge”!

TV Savaitė 1
t

Pas Budriką
sakė prieš naują organizacinio 
pobūdžio vieneto steigimą. Su
sirinkusieji visais balsais priė
mė Fronto Bičiulių atstovo pa
siūlymą — šiuo susirinkimu pra 
dėti Philadelphijos Lietuvių Po
litinės Vienybės Sąjūdį, kuris
visų politinių srovių bendru su- i metų pradžios sunkumus, ener- 
tarimu kviečia Philadelphijos ginga mokyklos vadovybė (O. 
lietuvių visuomenę į jolitinio po- Rozniekienė ir P. Balčius) susi- 
būdžio problemų diskusijas, vyk, dūrė su ligšiol lengvai spręstais
stančias kas mėnesį ir kurioms 
vadovauja bei jas organizuoja 
visos politinės grupės iš eilės.

patalpos klausimais: tegautas 
Šv. Kazimiero parapijos mokyk
los patalpų vienas kambarys,

Pirmasis tokio politinio pobū- kai tuo tarpu normaliam darbui 
džio vakaras bfls vykdomas L.' reikia dviejų klasių. Ligšiol pa-
K. D. Philadelphijos skyriaus, 
kuriam vadovauja Bern. Žukaus 
kas. Visų dalyvių pasisakyta ir 
už LTS vietinio skyriaus įtrau
kimą į šį bendrą darbą.

Pasitraukė Leonas Kaulinis

talpų klausimas nesudarė ypa
tingos problemos: prel. I. Valan 
čiūnas jautriai reaguodavo į li
tuanistinės mokyklos būtinumą 
ir darbas galėjo vykti atskiro
mis klasėmis. Šiuo metu padė
tis pakitusi, ir nežinia, kaip pa
vyks augštesn. lituanistinei mo
kyklai įeiti į normalų darbą.Philadelphijos Lietuvių Meno 

Ansamblis liko be vadovo — Le 
onas Kaulinis, suorganizavęs šį 
Philadelphijos lietuvių pasidi
džiavimo vertą dainos ir tauti
nių šokių vieneto spalio nuo 14 
d. iš ansamblio pasitraukė. Šią
žinią didžia širdgėla pasitinka S’enė ir E. Šau ytė 

zimiero parapija).

— ALRKF jubilėjiniame kon
grėsė, kuris vyko Bostone, Phi- 
ladelphiją atstovavo K. Čikotas 
(Šv. Andriejaus par.), M. R3U- 

(Šv. Ka-

— Augštesn. lit. mokyklom 
pirmosiose pamokose dalyvavo 
20 mokinių. Laukiama daugiau.

Melrose Park, III.
Po pasaulį su Dan Kuraičiu

Spalio 21 d. Melrose Parko ir 
apylinkių lietuviai turėjo labai 
retą progą su Dan Kuraičiu pa
keliauti po Indiją ir kitus kraš-

Jį pažadėjo surasti LB Chicagos 
apygardos pirm. dr. J. Bajer- 
čius.

Augštesnieji lituanistiniai 
kursai

Melrose Parko lietuviai turi 
lituanistinę mokyklą. Ji veikia

tus. Dan Kuraitis yra plačiai jpu penktį metai. Dabar jai va

DRAPERIJA...
NEMOKAMAI {RUNGIAME.
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

Jūs pirksite 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: Philco, Admiral, RCA-Victnr, 
Genepal Electric, Zenith, Travler. Nerekuojam nei jokio 
procento, per 90 dienų. Duodamos brangios dovanos: Auk
sinis rankinis laikrodėlis, Elektrinis patefonas arba Port- 
able radio dykai su TV pirkiniu.

dažnas philadelphietis, eilę me
tų regėjęs ansamblio dirigento 
Leono Kaulinio besąlyginį atsi
davimą šiam gražiam lietuviš
kos dainos vienetui. Prieš sep
tynerius metus, ką tik atvykęs — Csa Unguraitė, veikli Fc 
iš Vokietijos Leonas Kaulinis, deracijos šv. Kazimiero sky- 
būdamas nuoširdžiu lietuviškos riaus narė, jubilėjiniame Fede- 
dainos puselėtoju, aplink save racijos kongreso buvo pakelta į 
subūrė jaunų vyrų oktetą, jtu- garbės narius, 
ris per trumpą laiką išėjo į sce-

žinomas keliautojas, kelionių ap 
rašymų knygų autorius, Chica
gos Alto pirmininkas ir “Milda 
Buick” pardavimo įstaigos sa
vininkas. Pro žiūrovų akis pra 
bėgo Indija. Pakistanas, Burma, 
Japonija, Jeruzalė ir kiti kraš
tai, su Indijos šventosiomis kar
vėmis, Viktorijos kriokliu ir e- 
žeru, tigrais, liūtais ir_įvairiau- 
sių rūšių žvėrimis. Vaizdai ir 
vietovės, žmonės ir jų papročiai, 
skurdus gyvenimas ir miestų 
prabanga, auksu dengtos šven
tovės ir iš žolių pastatytos lūš
nelės bėgo pro akis. šį filmą vi
siems apsimokėtų pamatyti. Fil
mas yra paties Kuraičio kelio
nėse pagamintas, vietomis ųet 
su pavojumi gyvybei buvo fil
muojama. Ponams Kuraičiams 
Melrose Park, Mayvvood, Bell- 
wood, West Melrose Park lietu
viai nuoširdžiai dėkoja.

dovauja A. Markauskas. Visą 
laiką be pertraukos mokykloje 
dirba A. Jarienė. Tačiau atsira
do reikalas steigti augštesnę li
tuanistinę mokyklą ar kursus. 
Tas reikalas buvo seniai gvilde
namas. Buvo daug posėdžiauta, 
kalbėta su mokytojais, padary
ta nutarimų ir prieita išvada, 
kad tokia mokykla reikalinga. 
Paskutiniu laiku darbas pradė
tas visu rimtumu. Mokyklos ar 
kursų suorganizavmią sutiko 
vesti kun. Jakulevičius. Pirmo
je eilėje bus stengiamasi mo
kyklai panaudoti savo kolonijo
se esančius mokytojus. Litu
anistinė mokykla gal bus že
mesnio lygio, kaip veikianti Chi-

BALDAI - LEMPOS

— LOVOS IR MATRACAI.
Pagaminami baldai pagal už

sakymą už fabriko kainas.

STANLEY’S
FURNITURE

(Lietuvio Krautuvė)
“Kur klientas atsiunčia savo 

draugą”.

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

Savininkas Stanley C. Tranas

TV Consolc, Aluminized Tubc, 1957 kaip ant paveikslo,
kitur perkant $225.00 — pas Budriką . ....................$159.50

RCA Portable Television, už ...................................................$139.50
17 colių Travler stalinė, už ....... ........................................ $ 88.50
21 colio Zenith stalinė, už ........................................... ..$159.50Šokėjų grupė

Po Dan Kuraičįo filmo jvy-;
ną su gražiai skambančia dai-i , Ądomoms LB apy- kusiame LB Melrose Parko iri
na. Darniai nuskambėjusi ok-! mkes valdyb°® iždininkas, bai- apylinkių skyriaus susirinkime
teto daina parodė L. Kaulinio su £Įantls 
gebėjimus vadovauti dainuojan
čiam vienetui ir jau netrukus 
jis pradėjo darbą su mišriu dai
nos vienetu, palengva išaugusiu 
į gana gerai parengtą chorą, zi- 
są eilę atvejų dainavusį ne tik 
saviesiems, bet ir labai gražiai i 
reprezentavusį lietuvius kita tau 
čiams didelėse salėse, pvz. Phi-: 
ladelphijos Operos salėje, daly-j 
vavo Dainuojančio Miesto prog
ramoje, Tautų Mugėje ir kitur.
Kad ansamblis labai gražiai ro
dėsi, nuopelnas ne vien entu-

valdybos kadencijai, paaiškėjo, kad baigiama suor-
, . , ... , , ganizuoti tautinių šokių grupė,trauke net nepradėjęs vykdyti Z ■ 1J J Jaunimas mielai pritaria, jo yra iždininko funkcijų. i , , . ... , , , . ..J - pakankamai. Vien0 dalyko truk

sta — tautinių šokių mokytojo.

kiek patirta, iš valdybos pasi-

— Zigmas Jankauskas, se-
nesnėsios kartos lictuv's. sėk
mingai platina naujai išleistą 
Sruogienės Lietuvos istoriją, ją 
siūlydamas net išsimokėjimui.

— Dr. Albinas Šmulkštys,'at
liekąs karinę prievolę Philadel - 
phijos Navai Hospital, buvo sa
vaitei išvykęs į Kaliforniją.

Bet iš pranešimo paaiškėjo, 
kad toks asmuo bus surastas.

ziastingo ansamblio sąstato. — JAV LB Philadelphijos a-
, , ..... , u • . , i pylinkės metinis susirinkimasbet didžia daHmi ir 10 vadovo: *? . , ... „ , .
L. Kaulinio, kuris daug sunkaus 
darbo valandų ansambliui yra 
atidavęs. Leonas Kaulinis pasi
traukė, Philadelphijos Lietuvių 
Meno Ansamblis, kuri sudaro

numatytas gruodžio 2 d. Šv. Anj 
driejaus parapijos salėje.

— A. Žukauskas, aktyvus stuj 
dentas ateitininkas, išvyko at-! 
likti karinę prievolę.

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikos kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 

ŠILUVOJE
! Kaina 40 centų

Ją galite gauti

“D R A D G E’:
2334 So. Oaklefr Avė.

CHTCAGO 8. ILL.

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

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA“
2641 West 71st Str. (Kampas Talman Avė.)

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

CRANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkieuicz, prez.; E. R. Pietkiewicz, aekr. Ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkamo valstybės bonus. Taupytojams patarnavhnai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o iešt. nuo 9 iki vidurdienio.

KODĖL MOKĖTI DAUGIAU ?
Pas JIM FOSTER CLOTHES
jūs pirksrte GERIAUSIUS Už MAŽIAUSIĄ KAINĄ 

Kostiumai vyrams ir moterims $27 .50 ir augščiau
Rūbai gaminami pagal užsakymą nuo iki $65

Mes jums sutaupysime pinigų — FABRIKO KAINOS.
Taip pat Sport Coats — Kelnės — Top Coats — Zip Jaikets 

— Suburban Coats.

JIM FOSTER CLOTHES
2250 S. Spauldmg Avė., Chicago, Illinois

PAKANKAMAI VIETOS AUTOMOBILIAMS PASISTATYTI

PRALEISKITE KALĖDŲ ŠVENTES EUROPOJE ’ !!
Scglictll Trnirl Itiireau kviečia'Jus pasirinkti viena kur) 13 Slų lalv j 
ii- pailsėti Europoje, .sutinkant Kalėdų Šventes Ii Naujuosius Melus.

I’aąarsčjęs savo puikiu 
{rengimu ir greičiu laivus 

*'Qt'i:i:S MARY” išplaukia 
t.APKItlč'IO :to IIIEVy. Prity
ręs v n d o v u s tat ekskursijai 
Joseph Mltzi padarys Ir Jūsi| 
kelionę labai įdomia.

VALANDOS: Pirmadieniais iki 8-tos valandos vakare 
Kitom dienom iki 5-tos valandos vakaro.

šeštadieniais ilci 2-trns valandos popiet.

Norvegų linijos laivas
M. s. įtinu.i:.\SIJOltD išplaukiu gruodžio H iliemj. šis naujus 
laivas pasižymi liuksusiiUu įrengimu Ir visiems gerui Ziiiomuls 
skaniais skandinavų valgiais. Vadovas Mr. II. A. HJOKTIIOI.M, 
kuris yru gimęs l-luropoje Ir ilgai gyvenęs Amerikoje, žįno kaip 
svečius užtinti, kad kelionė bfltų smūgi ir įspūdinga.

Pasauly ketvirtas didžiausius laivas
S. S. l.lItKIt'l'i:, prunrū/Ų labų linijos, išplaukia gruodžio lt dienų. 
Kelionės vadovus M r. Otto ftalderiotti, jus iš pirmos dienos laive taip 
u/.imponuos. kad jau laivu plaukdami Jfls Jausitės csų Paryžiuje,* 

Norėdami gauti smulkesnių Informacijų kreipkitės J

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

Nemokantieji anglų kalbos gali rašyti ir lietuviškai

I.

21 colio Admiral Consolc ............................................... ....$169.50
21 colio General Electric ....................... • .............................. $169.50
21' colio Philco ............................................................................ $159.50
24 colių Consolette, už ............................................................. $129.50
Vaikams Kalėdiniai Fonografai, po .................................... $ 6.00
Hi-Fi Automatiškas Phonographas, groja 10 rekordų ant

sykio visokios rūšies rekordus, rcg. kaina $69.50, už $49.50 
(DYKU 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 Patofona> ir Radio, visų bangų
Hi-Fi, kitur $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 Consolc, 1957 ....$398.00

JOS. F. BUDKIk FURNITURE, INU.
3241 So. Halstcd St. Tek CAlumct 5-7234

CHIČAGO 8, ILLINOIS
Atdara Nedėlionds 10-5. Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais iki 9:30. 

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

kas ketvirtadienį nuo 6 iki 7 valandos vakaro.

Kas .neišgali Italijos Televizijos, Itudrikas turi gerų 
perdirbtų Televizijų — po $38.00.



I

It
1

9

MfiNftAmS bftAtMAS, CHTCACA, tLLffTČTS Pirmadienis, spalio 29, 1956

Lietuvių Prekybos Namai

Prekės naujos - be broky - žymiausių 

Amerikos firmų. Kainos žemiausios Chi- 

cagoje. - Išmokėjimai 3 metams. - Klientų 

s-tos neparduodamos Finansų Kompanijom.
z

TELEVIZIJOS 57 METŲ

Po $140.00 parduodamos TV 17 colių, pas anus tik $99.00 
Po $250.00 parduodamos TV 57 mėty, 22 colių dydžio,

mahagony ar ąžuolo tik ................................................ .. .$169.00
Po $350 parduodamos TV, RCĄ, Zenith, Dumont, Ad

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

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

ĮVAIRIOS žinios
Laisvės statulos sukaktis
Laisvės statula, esanti New 

Yorko uoste, sulaukė sukakties 
— spalio 28 d. jai suėjo 70 me
tų. Tą dieną pradėtas platus va
jus — sukelti $5 milionus sta
tybai Amerikos Imigracijos mu
zėjaus prie statulos papėdės. 
Tame muzėjuje bus eksponatai, 
rodantieji imigrantų įnašą į 
JAV kultūrą ir kitus laimėji
mus. Ten bus atžymėti pirmieji 
lietuvių ateiviai po 1863 m. su
kilimo, lietuviu darbai Pennsyl- 
vanijos ir kitose kasyklose, Illi
nois skerdyklose. Bus sudarytas 
specialus istorikų komitetas at
rinkti eksponatams. Komitetui 
vadovaus dr. J. Krout, Colum- 
bia universiteto viceprezidentas.

Muzėjuje bus taipogi audito
rija, kurioje galės sutilpti apie 
700 žmonių. Muzėjaus statybai 
i'aukojantieji $10 gaus specialius 
diplomus. Aukas siųsti adresu: 
The American Museum of Im- 
migration. Statue of Liberty, 
USA.

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

2-JŲ BUTŲ — 4- ir 4 knmh. Apy 
linkt* je 28t h ir A vers. Guzu tų,šilti, 
ubu butui. 41 pūdu sklypus. Spintos, 
tilt* virtuvė ir vonios. $16,800, 
SVOBODA, 3739 W. 2Cth St. LAwn- 
dale 1-7038.

AUTOMOBILE* — TROCKĮ 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O 2 I O O S 
lietuviška gazolino atocla tr auto 

tatayuaa
vtliakami motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai ir keičiamo* daly*

CAU-ME-MOTORS C0.
s, avc. pr h.iiisi

progos*— *opportunitieF

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

732 W. Cernuik Rd.
Tel. CAnoA U.0343

PAJIESKOJIMAI
Jieškomi JONAS JENCAUSKAS, 

gimęs Andrijavo vals., Pažvelsio 
kaime. Į šį kraštą atvykęs prieš ke
lis metus. 2) JURGIS ŠATE1K1S 
ir KAZYS ŠATELK1S, broliai, gi
mę Jankaičių km., Rietavo vals. Į 
Ameriką atvykę prieš I-jį Pasaulinį

Paleido du čekų vyskupu Kar?- chicaf0*ię: Jieško s*-
r nuneš iš Sibiro. Atsiliepti arba apie 

juos pranešti šiuo adresu — Juozas 
Kazragys, 3716 Pulaski St., Indiana 
Harbor, Indiana.

__ ______ REAL ESTATE

Pirkite dabar prieš Hemą 
i-UklAUMytl

nVGHTON PARKE;
Mūr. — 4 bt. hu didele taverna 

Ir įrengimais. Gerai einantis biznis. 
Idilei ėsi pajamos.

Mūr. — 2 po C. Centr. ftlld., mo
dernios vonios ir virtuvės, labai gra
žūs kambariai. -

Mūr. — 4 būt.; 2 po 4 Ir 2 po C 
kmb. Centr. ftild., garažas, CO pėdų 
sklypas. Geros nuomos.

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

Medinis — 2 po 4 kmb. ir rūsy 
rūtoj, siuvykla. Centr. Sild., garažas.

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

GAGE PARKE
Mūr. 1 % augftto rezidencija. 9 mt. 

senumo. 6 kmb. Centr. Šildymas gu
zu. Platus sklypas. Arti susisiekimo.

Mūr. bungalow — 5 kmb. — 2 
mieg. Centr. Sild. Platus sklypas, 
moderni virtuvė.

Naujas mūr, — 2 po 5 kmb. Bai
giamas įrengti. Atskirai apftlldomas 
kiekvienas butas. Platus kampinis 
sklypas.

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

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

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

kmb. pastogėje. Centr. Sil’d. Garažas. 
Arti susisiekimo, nebrangus.

ŠIMAIČIAI
Realty, Builders, Insurance 

2737 West 43 St 

CLiffside 4-2390

REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
ir piirduoduml uždirb
site per Alą įstaigų..
AL. BUDRECKA8 

REALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Californijos g-vės) 
LAfayetto 3-3384

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2000 W. 5Sth St. Tel. Prospect 8-5454

HELP WANTED — VYRAI

SEWĮNG MACIIINF. 

MECHANIC

Experieneed on industrial markinęs 
antį Inetorv serviee. Good precision 
man, overliaul, repuir, mnintenance.

Eveclleut salary.

M R. CO VYKAU
ENGLANDER 

MATTRESS CO.

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

ŠILDYMUI GAZO IR ALYVOS PEČIAI

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

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

VIRTUVĖMS STALAI

Po $79.00 parduodami 5 dalių virtuvei stalai, su formica...........
viršumi, pas mus tik .............................................................$39.00

Po $99.00 parduodami 5 dalių virtuvių setai įvairių spalvų. ......
pas mus tik .......................................................................................$59.00

Po $140.00 parduodami 7 dalių virtuvei (formica) setai......
pas mus be užprašymo tik ......................................................$99.00

Metalinės virtuvėms spintos tiktai .............................................. $12.00
Linoleum 9x12 jvairių spalvų tiktai ....................................,...$6.50
šaldytuvai VV’estinghouse, Norge, Admiral nuo .................. $169.00

MIEGAGŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI

2- jų dalių miegamojo baldai parduodami po $99.00, pas............
mus be užprašymo nuo tik ............................................ ........ .$79.00

3- jų dalių ąžuolo miegamieji parduodami po $200.00, pas......
mus tiktai ...................................................................................... .$149.00

4- jų dalių raudono medžio, ąžuolo ar, riešuto, 57 metų sti
liaus, pas mus........................................................ >............... ,. $249.00

Už $500.00 parduodami 6 dalių miegamieji Brazilijos rau
donmedžio, pas mus....................................................................$375.00

Matracai visų dydžių vatiniai.................................................. ....$12.00
Matracai Simoins ir kitų firmų tik ............................................. $29.00
Matracai ortopediniai ligoniams ..................................................... $49.00

Prahos radijas pranešė, kad 
iš kalėjimų išleisti du čekų vys
kupai: Jonas Vojtassak ir My
kolas Buzalka. Abudu yra seni: 
71 ir 79 m. amžiaus, abudu silp
nos sveikatos ir jų tolimesnis 
laikymas kalėjime būtų galėjęs 
komunistams atnešti tik nema
lonių komplikacijų dėl jų mir
ties arešte.

Išgelbėjo ugniagesius
Rockforde, III., degančio na

mo krintančios plytos sužeidė 
du ugniagesiu. Nuo mirties juos 
išgelbėjo kun. J. McCarthy, au- 

i gustinionas. kuris juos ištrau- 
j kė pats nepaisydamas krintan- 
, čių plytų.

Vysk. Sheen televizijoj
Pirmaujantis kalbėtojas vysk. 

Fulton Sheen ir vėl pasakys se
riją kalbų televizijoje, šiuo kar
tu — apie Charles de Foucauld, 
prancūzų karininką, linksmo gy 
venimo, bet vėliau tapusi atsis- 

, kyrėliu, švento gyvenimo vyru.

Jieškomas Jonas Kulikauskas, ki
lęs iš Vilkaviškio apskr., Kybartų 
vals., Ostankino Trečio Kaimo. į 
Ameriką atvykęs prieš T-jį Karą, 
gyv. Clevelande. .Tieško sesers Ma
rės Kulikauskaitės - Juodaitienės 
duktė, prašo ji patį arba jo šeimą 
atsiliepti arba apie juos žinančius 
pranešti šiuo adresu —

| Petronė Juodaičiūtė, Pievų gatvė 
Nr. 35, Kybartai, Lithuamia.

Senutė motina iš Lietuvos .įieško 
savo sūnaus Vaclovo Valaičio. Ki
lęs iš Marijampolės parap., Moko- 
lų kaimo. Jis pats arba apie jį ži
nantieji prašomi atsiliepti šiuo ad
resu : Marytė Mackevičienė, 4228 
S. Western Avė., Chicago 9, III.

Jieškomi: Petronėlė Janolytė, gini.
1907 m., ir Juozapas Janulis. .Įieško 
giminės. Kreiptis adresu — Julija 
Oreškienė, 7354 S. Talman Avė., 
Chicago 29, UI.

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. Ir aekrnad.)

Tvarkingas, patogus 6 kamb. mūr. 
bungalovv arti 71 ir California Avė. 
Garažas. Prafto $1 9,000. Volodkevi- 
čius.

3 butų su taverna mūr. namas 
Bridgeporte.-Rūsys. Garažai. Nuomų 
$140 mėn. Tik $12,000. Savininkas 

'duos morgičlų. J. Juknis.
I B kamb. bungalom Marųuette Pk. 
Dujomis apkūrenamas. Dviejų mafti- 
nų garažas. Moderniška virtuvė ir 
vonia, gražiai įrengtas rūsys. $25,900. 
J. Šaulys.

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

Jeigu ieškot gero 2 butų namo — 
Štai Jums Brighton Parke 2 po 4 
ir rūsvj dar 2 kamb. Dvigubas gara
žas. $18,500. A. Linas.

$40.000 vertės apartmentas pats 
save išmoka trumpiau negu per 4 
metus. $1 2,800 metinių pajamų. A. 
Sirutis.

Geras 5 kamb. bimgaiow ant 70-os 
į vakarus nuo Marųuette Parko, šil
domas gazu. Dvigubas garažas. Kai
na $16,500.

P LEONAS
REAL ESTAIS 

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

MISCELLANEOUS 

[vairūs Dalykai

LDE7T. APDRAUDU AGENTŪRA
Vlaų rūšių apdraudos. Automobl 

llų finansavimas. Notariatas. Valzty 
bėa patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitw 
oasltelrauktte pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
VVAlbrook 5-547]

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
BĮ 08 S. Ashland Ave_ Chicago SS, III

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, IU.

Statome nanjns namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube S-27SS nuo • vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLymplc 2-5121 nuo 6 vaL 

vakaro iki tl vai. vakaro.

SHEET METAL WORKERS 
For lleating. Union No. 73

Steady Work.
QUAI.ITY SHEET METAL 

WORKS
7447 South Dorchester Avė. 

Tel. DOrchester 3-4504

MAINTENANCE

MAN
Age 25 to 40 yeras
Mušt speak English.

Apply Mon., through Fri.

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

HELP WANTED — MOTERYS

Valgyklai reikalinga darbininkių.
3475 Archer Avė.

BIshop 7-9301

SVEČIŲ KAMBARIŲ BALDAI

Po $150.00 parduodami penkių dalių miegamų sofa, kėdė
ir tumba, dvi pagalvės, tiktai .................................................$99.00

Po $250.00 siūlomi 3-jų dalių puikūs svečių kambario di
nos ar nylon baldai, pas mus tik ............ ................. $200.00

Po $400.00 trijų dalių nylon ar Alinos baldai, garantuoti............
20 metų, pas mus tik ............................................................ $320.00

Po $49.00, 9x12 kilimai vilna su nylon, tik .........................$39.00
Po $69.00, 9x12 siūlomi vilnoniai su nyionu kilimai, mū

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

vą BigelloAV, A. Smith, Magee, vilnonius, padėklai
(pads) dovanai, tik ................................... ................................$99.00

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

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

pas mus tiktai............................................................................... .. $39.00

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI

7 dalių valgomojo kambario ąžuolo baldai tik .......................$99.00
8 dalių puikiausi riešuto, ąžuolo, ar raudono medžio bal

dai, pas mus ................ .................................................................$250.00
9 dalių moderniausi valgomieji 16 asmenų ..........................$400.00
Dulkių siurbliai, vaikams baldai, metalinės lovos,, įvai

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

derniai įrengtos 15,000 kvadratinių pėdų įmonėje. 

IŠMOKĖJIMAI IKI 3-JŲ METŲ 

SEKMADIENIAI NKSKAITOME TAKSŲ

Linksmiau
Už savo pinigus

Užėjęs į valgyklą Pumputis 
klausia:

— Ar aš galiu čia už savo 
pinigus pavalgyti?

Kodėl ne — atsakė padavė
jas.

— Na, tai atneškit man ge
rus pietus.

Pumputis pavalgęs išsiėmė iš 
kišenės penkis centus ir padavė 
patarnautojui. Šis gavęs pen
kis centus pradėjo šaukti: Po
ne, nejuokaukit, pietūs kainuo
ja keturi doleriai!

Pumputis ramiai jam sako:
— Juk aš prieš valgydamas 

aiškiai paklausiau, ar galiu pa
valgyti už savo pinigus. Tams
ta pasakei, taip. Savo pinigų aš 
teturiu tik penkis centus.

rn ips on 
Iraffic

Safety

CHARLES F. CARPENTIER 

Sccrctary of State

The additton of directional sig- 
nals to motor vehieies has done a 
valuable job in eutting down on«in- 
necessary accidents on our high- 
ways. Prior to the advent of these 
signals many drivers negleeted to 
gtve proper hand signals for tams 
or stops only for tlie reason that 
they did not want to lower the wln- 
dow if the weather was rainy, 
snowy or cold. This laxity resulted 
In many sertous and many fatal 
accidents. t

There are some drivers, however, 
vrlio are not talting complete advan- 
tage of their directional signals. A 
▼ery important ūse for these de- 
▼iręs is when travelllng on roaus 
wliere trafflc customarlly travels at

Visais prekybos reikalais 
kreiptis į Įmonės Vedėją 

JUSTĄ LIEPONĮ.

Valdybos Pirmininkas 
.A. GINTNERIS

Sekretorius
ED. RUDAITIS

FURNITURE CtNTER, INC.
3222-24-26 South Halsted Street

TEL. — VICTORY 2-4226

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STIIDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS. MT. 

4058 Archer Avenue
Telefonas VIrginia 7-248 j

a high rate of epeed. On these 
occanlons the directional signals 
should be uaed to alert drivers in 
following cars when we intend to 
swtng from the rlght hand lane to 
the passlng lane to overtake an- 
otlier vehicle. Such ūse of the 
directional signals has prevented 
accidents and saved lives on innu- 
merable occaslons.

A eopy of the completely new 
"Rules of the Road” booklet will 
be sent to you free upon reųuest. 
VVrlte to CHARLES F. CARI’EN- 
TIER, Secretary of State, Sprlng- 
fiekl, Illinois.

ĮMONE ATIDARYTA:

Pirm., Ketvirtad......................................................... 9—9:30

Kitom Dienom:............................................................................................................9—6.00

Sekmadieniais: ............................................................................ 10—8 valandos

J

Skelbkitės “Drauge” 

Pirkit Ansaugos Bonus!

XXX>0000050000000000000000

Lithuanian dietionary
j Angliškai lietuvišku Ir Lietuviš
kai anglišku iodynas. Parašytu 

i H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50 
Gaunama “Drauge2334 South 
Jakley Avė., Chicago 8. III

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

VISU ROSIU APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Rcal Kstate 
General Insurance, Notary Public 

5916 S. Westėm Avė.
REp. 7-8886 arba HEm. 4-7085

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

E. KURŠIUS 

REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-6232

BUILDING ft REMODELING

VIKTORAS SIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius tr komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.; VI 7-422$ 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

SIMAIČIAI 
Realty - Builders - Insurnana 

2737 West 43rd Street

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th CJOURT, CICERO 

TeL OLymplc 6-0775 nuo 8 vaL 
ryto iki 5 vai. vakaro. 

Telefonas nuo 5 vai. vakaro:
OLymplc 2-6752

S E W E R S
Experienced on 

FINE APPAREL.

5 DAY WEEK
EXCELLENT WORKING 

CONDITIONS

APPLY AT ONCE

B L U MS
EVANSTON
616 CHURCH ST.

HArrison 7-9336

Jei turite parduoti ar Unuomo 
U, pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduot 
telefonu: VIrginia 7-6640.

iiiiiiiiiiiiimiiiiimimiiiiniiiiiiMiiiiiiiiiii

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIUIUIIIIIIIII.

uiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiNiiiiiiiiK 
X LIETUVIŲ STATYBOS = 
S BENDROVB =I MORAS S

Builders, Gen. contracton X 
Atlieka planavimo ir staty- S

___ bos darbus gydytojų ofisų, gy- 8 
X venamųjų Ir viešųjų pastatų. S

Namų įkainavimas Ir ivalrtts X 
patarimai nemokamai. ~

Kreiptis šiuo adresu: -

JONAS STANKUS i
Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki X

X < vai. p. p. Kitu. laiku susitarus g
x Tel. PRoeneot 8-2618 =
= 8866 80. CAMPBELL AVM. = 
= Chicago 29. nilnols = 
^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIK

Ir pinigas yra geras dalykas, 
bet tik tada, kai jisai savininko 
nelaiko savo nuosavybe ir kai 
artimą gelbsti iš neturte.

— Av. Jonas Auksaburnis

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimų 

kaina yra prieinama visiems.

Remkite (lieti. Draugą!
HELP WANTED — MALĖ

Excellent Positions in a (NEW HOUSTON

TEKĄS PETRO CHEMICAL PLANT
CHEMISTS

Work in New Modem Well Eąuipped Laboratories.
Butadiene & Aviiation Gas Experience in 

Hydro - Carbon Analysis.

ALSO OPENING FOR:

PHYSICISTS
(Process Analysers)

CHEMISTS & PHYSICISTS
Affiltiating With Us Now —- You Can Looik Forward To .A 

Bright and Long Future.
Send Resume Including Details 

of Education, Experience and Salary Requirements To:

MR. C. L LEACH

TEXAS BUTADIENE & 
CHEMICAL CORP.

P. 0. Box 777 Channelview, Texas

f

Opportunities in Electrical Indusfry
DRILL PRESS - PUNCH PRESS 

CASTING GRINDERS
Kates of pay above average — Day or Nlght Shift 

WILL TRAIN

Increases after 30, 66 and 90 days 

Free Insurance and other Company Beneflts

DELTA STAR* Electric Division

2437 W. Fulton St. •
1 block West of Wcstcm Avė., 1 bloek North of Lake St.

7
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LIETUVIAMS ATITEKO MEISTERIO 

VARDAS
Įveikta paskutinė kliūtis 

Praeitą sekmadienį Chicagos 
Lietuvių Futbolo Klubo Vainu
tas ; futfcplininjtąi i$> Efąt. .Cbjeą- 
gos, Ind., parsivežė gražų laimė-

karĮu “I^ąįional ^occjęjJ.ĮĄ^ 
League” *11 div.* pietų 'grupes ^3). o'. 
meisterio vardą. Tai buvo lyg ir 
atpildas jiems už sunkų visų me 
tų darbą, reprezentuojant lie
tuvius sportininkus kitataučių 
tarpe. Taip pat šios lietuvių 
pastangos susilaukė ir kito lai
mėjimo: įėjimo į I divizijos tar
pą, kurioje sekančiais metais 
mūsiškiai turės teisę varžytis.

Sekmadienio rungtynės lietu
vius suvedė su vienais iš kie-

toliau. Taip pat kelis kartus 
Blandis iš dešinio krašto gražiai 
praeina ir sukuria pavojingų si- 

.10-' • "

inkum }r Žaidlirfas vyksta? b’c 
didesnių permainų. Daugiausia 
žaidžiama priešininkų aikštės pu 
sėje, bet be įvarčių. 25-je min. 
krenta pirmasis įvartis: Gavė
nia iš 20 metrų atstumo bando 
laimę ir kliudo patį vartų kam
putį, darydamas 1:0 lietuvių 
naudai.

Po šio įvarčio žaidimas išsily
gina ir viena bei kita komanda

čiausių varžovų, rudens rate vie i pasikeičia smūgiais į vartus: vie 
nu tašku pirmavusia, pietų gru ni nori pasekmę išlyginti, o ki- 
pės lentelėje — Azteca vienuoli- Į ti ją pakelti.
ke. Ypatingai po jos laimėjimo
prieš IlI-je vietoje stovėjusią 
Wanderers komandą 6:0 lietu
vių žygis į East Chicago, Ind., 
nebuvo tikras, bet keliantis ne
maža nerimo.

Gražus rudeniškas oras į 
East Chicago Block stadijoną 
sutraukė nemaža publikos, ku
rių tarpe didelė dalis buvo lie
tuviai iš pačios East Chicagos, 
Hammond, Gary, o taip pat ir 
būrys tikrų sporto entuziastų 
iš Chicagos.

Lietuviai aikštėje pasirodė se-j 
kančios sudėties: vartuose - 
Perkūnas; gynime — Sipavi
čius, Koženiauškas; saugų lini
ja — Povilaika, Leifertas, Omi- 
lijonas; puolime — Blandis, Li- 
nartas, Kaunas. Libus, Gavėnia.

Pačioje rungtynių pradžioje 
mūsiškiai kovoja ryžtingai ir 
padaro kelis pavojingus prasi
veržimus. Viename iš jų Libus 
atsiduria vienas prieš Aztecos 
vartininką, bet sudelsia ir at
bėgęs- priešininkų gynikas jį iš
verčia iš kojų. Teisėjas čia ne- 
bepriteisia baudinio ir žaidžiama

Antrame kėlinyje Koženiaus- 
ką pakeičia Malinauskas ir 
čia pirmosios minutės atneša 
dar vieną įvartį mūsiškių nau
dai : 3-je min. Kaunas iš arti da
ro 2:0. 10-je min. lietuviai ga
lutinai užsitikrina sau laimėji
mą, kada Libus nelaikomai įšau 
na 3:0. Tada mekskiečiai nusi
mena ir jų negelbsti didelė iš
tvermė, greitumas, ir žiaurus 
žaidimas. Bet 40-je min. ir jiems 
ateina dž:;gi valandėlė, kada pel 
no sau garbės įvartį ir šia pa
sekme rungtynės baigiamos.

SVEIKINA EDENAS

>B,.
Grįždamas iš Maskvos Japonijos 

min. ytii'in. Hat/tvama Lutidonc svei
kinasi. su'britu min. pirm. Edenu.

tuviams visad į pagalbą Lietu- tė nares dalyvauti 
vos vadavimo darbe ir kituose giamamc bankete spalio 21 d 
reikaluose. Senatoriaus Thomas Laurienė pranešė apie kauliu- 
H. Kuchel kalba tikrai buvo lic- kų vakarą spalio 23 d. parapijos 
tuviams y ela ir įdomi. Taip pat salėje.
suminėjo garbingą Lietuvos pra Perskaitytas laiškas apie ren- 
eitį, užsimindamas, kad Lietu- giamą labdarių seimą lapkričio 

ii vos' pirmuoju ,yaMoyų-. kurą-Į.11 d. Paskirta 5 dol. auka.
Jiumi buvo Mindaugas. Suminė- Po susirinkimo narės buvo pa 

’ jo pt.r šimtį'iečiusjŲetųvįų kovas^ kviestos prie gražiai p?, puoštų 
dėl laisvės ’ su v.šals' jųjų prie- užkandžių stalų. Ponia Lorenat 

|»šaisr Kibk ilgiau .‘suptojo; • ties,- prisegė papuošalus Emilijai 
komunistų padaryta ir daroma Laura, kuri šių metų spalio 16 
skriauda Lietuvai. Užtikrino, j d. šventė sidabr ui vedybų jubi- 
jog dabartinė JAV adminstraci-1 lėjų, ir Lukošaitis, buv. Kaza- 
ja ir jis pats darys_ visas pas- kevičienei, kuri rugsėjo 12 d. įs
tangas, kad Lietuvon kraštas' tekėjo už Kazimiero Lukošaičio. 
vėl galėtų džiaugtis laisve ir ne- Abiems palinkėta viso gėro, ilgo 
priklausomybe. Be minėtų dvie-Į gyvenimo ir Įteiktos dovanos.

svečių, dalyvavo Lukošaitienė ta proga atnešė 
Kuchel, senatoriaus tortą. Šio gražaus vakarėlio rcn

labdarių rcn- dalis prieina prie gatvės, kuria
vaikšto sveikieji., Vienas ($in-' AUKSO KIRVĮ?
geidesnių pacientų prieina prie . .... v _ . . 1 Ar matfit, ar skaitėt šitą nuosta-
tvoros ir Švilptęrėjęs praeinail- blą . gražiausių lietuviškų pasakų 
čiam piliėčiui paslaptingai pa- Jknygą •
klausia: I Būtinai nuslplrkit! BUs džiaugsmo

'visiems — dideliems ir mažiems. 
Pasakyk mąn,, .kiįk, jūsų, Piatiiftojame .<yarie nuolaida. Bu

teli yra?
. —gailiai išleista Ir

3EVERLY HHLs OfJftlNVvlA*
Geriausios gėlės dCl vestuvių, banke 

iHiiioiiivių ir kitų papuošimų.
2143 IV,-,S, t>3K,» STKKE’l

l'eL ». im.u tr PU H-0HS4

301

mąn,, „kiek. jūsų I Plati nloiams dWĮS nuolaida. Si 
• 'M1 T ,‘lfraitltik -r . < D , -j

>‘I H ' 'į:rtygft iliustruota, dailiai lšlelpta Ir

2334 S. Oakley Avė.

CHICAGO 8, ILL.
3OE3OCS .. ."T O n OI
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gėjomis buvo Lorenat, Cinikas, j 
Dirzius ir Rudinskh

2Ii.Tijt.na EisinasJis savaip veriina
Beprotnamis aptvertas gele- 

respublikonų vieneto j žinių virpstų tvei’a. Tcs tvoros
Garbingus I ~

jų garbing 
Mrs. T. H.
žmona, Kalilbrnijos legislatūros 
narys Seth Johnson, visų tauty
bių komiteto Eisenhower-Nixon 
kandidatūrai remti pirm. Mrs. 
T. Whan, to pat komiteto na
rys Ro’cert Agnew ir kit. Ofi
cialią dalį pravedė Kalifornijos 
Lietuvių
pirm. L. Valiukas 
svečius sveikino BALFo vietos 
skyriaus pirm. F. Kudirka ir 
parapijos klebonas kun. J. Ku
čingis. Senatoriui lietuvių vardu

Kad ir braškėdamas, bet Los dovanėlę-knygą įteikė Danguo- 
Angeles Scenos Mėgėjų sambū- ' lė Pulkauninkaitė. Po kalbų gar 
ris didina lietuvių teatrinės is-j bingi svečiai pasikalbėjo asme- 
torijos lapus. Alg. Gustaitis niškai su vietos lietuviais. I), K. 

Nauja Židinio vadovybė
Los Angeles, Calif., antruo-

Bendrai imant, lietuviai šiose; gjus veikiantis vyresniųjų'

Cicero, III.
Iš Moterų S-gos kuopos veiklos

IIIIIIIIIIIIIIIIIllilIlIlElilIHIUIIIIIIIIIIilIlIlI

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI
I A V PILIETY B E f

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West lllth Street

Vienas blokas nnb kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

Telef — CEdarcrest 3-6335

rungtynėse sukovojo ryžtingai, 
parodydami vieną iš gražiausių 
savo žaidimų, kas nebereikalo 
jiems , atnešė meisterio vardą. 
Šis jų laimėjimas yra pirmuti-1 
nis Chicagoje ir, reikia tikėtis, 
nebus paskutinis. Dabar mūsų 
futbolininkai vis daugiau randa 
sau draugų sporto mėgėjų tar
pe, ir anų rodomas šiltumas 
juos skatina garsinti lietuvių 
vardą svetimoje žemėje.

Edv. š.

buv. skautų (prašokusių 25 me 
tus) Židinio vienetas naujon va- 
dovybėn išsirinko Praną Pakal
niškį ir Liuciją. Zaikuvienę.

Pereitais metais Židinys su
šelpė Vasario 16 gimnazijos, V o 
kietijoje, skautus ir pravedė 
prof. M. Biržiškos apdovanoji
mą augščiausiu skautų žyme
niu.

Šiemet veikimas numatytas 
dar pagyvinti. įtraukti Židinin 
daugiau buvusių skautų, skau-V. •cių.

Spalio 2G d. pas Bronių Stan-;

Kuopos mėnesinis susirinki- 
i mas buvo spalio 8 d. parapijos 
salėje. Susirinkimą malda pra
dėjo vicepirmininkė Ona' Lore^. 
nat.

Sriųbienė pateikė pranešimą

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

Klausimai ir atsaayniai anglų
i ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei- 

spie labdarių dovanom leistą au sėjas Alfonse F. \Velis. Kaina
tomobilį. Ta pačia proga ji kvisf®® centų. ‘

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

LIŪDESIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

SStf Se. Weatem Avė. Air CoadMoned kepMb 
BKpsbUe 7-8600 — 7-8601 AatosnobUIame vtola

VtMMy bart* *>-T«na kltoee mieste dalyeet (Mekne 
keplyMną aHUaa JOsų aamų.

Los Angeles, California Plinka ir teatrai į savuosius re įvykusiame nusirinkime, ku 
° pertuarus juos nesunkiai įsira-

Svetimos Plunksnos 
Los Angeles scenoje

Nuo šių metų balandžio 8 d. 
iki spalio 21-sios Kalifornijos 
lietuvių scenoje buvo tylu. Ka
žin dar kiek būtų nieko nenu
veikta, jei ne vietinis BALFo 
skyrius, užprašęs vaidinimą. 
Taip ir tapo trilinka nauda: pi
nigai aukos reikalingiems bro- 
liams-sesėms tautiečiams, paju
dinimas judintinų teatro mėgėjų 
ir įdomi pramoga lietuviškai ko
lonijai.

Vinco Adamonio Svetimos 
plunksnos populari komedinė 3 
veiksmų pjesė, vaidinta Lietu
voje. Kanadoje, JAV-se. Veika
las labai sceninis, reikšmingas, 
turįs lengvą turinį, įdomią in- 
trygą, turtingus charakterius, 
gana spalvingą humorą ir ne-

ris pernai vadovavo Židiniui,
šo paįvairinimo dėliai. ; (jraUgįška nuotaika buvo aptar-

SvetiiTOS ,plU1nksn'?t,n?Ū,dt tas buvęs ir numatomas veiki
mas. Visi židiniečiai buvo sve
tingai šeimininkų Stančikų pa

mos didesniu literatūriniu kū
riniu, suvaidinamos lengvai. Vi
si jų veikėjai — kasdieniški gy
ventojai, neturį ryškaus lietu
viško bruožo.

Su džiaugsmu reikia pasakyti, 
kad Svetimose plunksnose visi 
veikėjai darniai šukė jų pasiim-j 
tas roles. Galima pasakyti, ne
buvo nei vieno blogo artisto. Į 
Nors jie priklauso Los Angeles 
Scenos Mėgėjų sambūriui, bet 
suvaidino geriau negu mėgė
jams leistina, kokiu būdu ir iš 
kur atsirado tokia pažanga, pa- Į

vaišinti.
Po susirinkimo įstatų paren

gimo komisija, kuriais jau nau 
dojamasi, trumpą posėdį turėjo 
pas Tamulevičius ir parengė į 
Židinį stojantiems pareiškimo 
lapą.
Dailiųjų Menų klubas ruošia 

dail. Pautieniaus parodą

Dailiųjų Menų klubas, veikian 
tis Los Angeles, Calif;, yra su-i 
traukęs visų-sričių lietuvius mc-lyginus su paskutiniuoju jų vai-

dinimu - Kazio Binkio Atžaly-, nm”k“Us „ k]ubo
nu — sunku įsspręsti. Bet pa-l . . ..... j •,... . 1 Y 1 viesas pasireiškimas bus dail. Izanga aiški. • j -• i° I Pautieniaus parodos sumosimas

Rampos šviesoj visiškai lais-jLos Angeles didmiestyje. Paro- 
vai jautėsi Vincas Dovydaitis, j da vyks š. m. lapkričio 10-18

senstančią temą. Veikėjų vos kuris kartaįs stačiai gyveno ir dienomis naujai atremontuotoje1 
septyni, dekoracijos paprastos, j jungė kolegas dėkingą partiją šv. Kazimiero parapijos salėje.! 
meninių plon; jokių. , turėjo ir Vidas Variakojis, pa- į Paroda bus atdara savaitgaliais

Veikalo pastatyme dalyvavo: j tiekęs gražaus jumoro tonaci-j lapkričio 10 ir 11 bei lapkričio 
Stepas MakarCvičius, sufleris ja ir mimika. Provincijos laik-i 17 i** 18 demonais. Bus išstatyta 
Gražina Raibicnė, Jonė Peterio- raščio reporterį perdaug nupi- apie 50 dail. Pautieniaus kūri 
nė, Violeta Mitkutė, Vincas Do- gino autorius Adamonis, bet nių. Parodos rengimu daugiau 
vydaitis, Vidas Variakojis. Ka- Antanas Dundzila jį tokį ir pa-į šiai rūpinasi Dailiųjų Menų klu 
zys Šakys, Eglė Rūkštelytč ir tiekė. Jonė Pcterienė ir Violeta bo narys dail. Rūkštelė.
Antanas Dundzila. Mitkutė buvo tikros burmistro Spalio 27 d., šeštadienį, Dai-

Vciksmas vyksta ncpriklau- šeimos narės; nors veikė rim- Uųjy Menų klubas šaukia eilinį 
somoje Lietuvoje. Turinys, gy- tai, bet jų rimtume matei ben- savo narių susirinkimą, kuriame 
venimiškai žiūrint, neįtikėtinas: droš nuotaikos tęstinumą. Eg- pagrindiniu dienotvai kės įvykiu 
diplomuoto dailininko pames- lė Rūkštelytč tikrai nudavė tar-i bus Dailiųjų Menų klubo nario 
tais dokumentais pasinaudojęs naitę ir jos manieros baudžiant muziko Bertulio paskaita, 
mažamokslis padauža tampa dailininką buvo pačios tikrosios. Kuchel

Kazys Šakys gal \iek per kuk-J BALI-'o vakare

liai laikėsi kaip diplomuotas dai-
burmistro šeimos draugu ir me
no muzėjaus direktoriumi.

Teatriniame šarže nuotykiai lininkas, nors negalėtume pri- 
nuotykėliai plaukia lygiai, juo mesti kit,okio elgesio, kadangi 
tolyn tuo labyn įdomindami žiū kiekvienas turi savąjį požiūrį 
rovą. Veiksniai nebanalūs, vic- gautajam charakteriui. Kas vie 
tomis gana netikėti. Tokios rū- nam atrodo prasta, kitam gali 
šios veikalai daugumai žiūrovų būti visai gražu.

HOYA! HOYA!
CLUB IRENE

CHICAGO'S FAVORITE DANCE
FK1DAY — NOVEMBER 2 

PILSEN KARK — 3043 W. 26th STREET
AlMiucšklti! A) skelbimų laimėjimui "casli door prl««

Nunie..................... ................ .. .............>......................................................
Addrcss ......................................................................................................... .

A. A.
ELENA TALZUNAS

(|M» levais Bia/.il/.iu-)
G.vv. 1433 Si). 5oth <’t.. Ci

cero, Illinois.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Bir

žų apskr.. Vabalninko parap..
1 iKalankių kaimo.

Pasiliko dideliame nuliūdime
2 sūnūs —- Krank ir žmona 
Holen, Cast ir žmona I.or- 
raine, duktė Ona Nelson, 4 
anūkai, sesers vaikai: Francis 
Alei .uughlin, Nainy Gallagln-r, 
Joscph Adams ir kiti giminės, 
dr-augai bei pažjstami.

I’rilflausė prie Maldos Apaš
talystės Draugijos.

Kūnas pašarvotas Antano I!. 
Petkaus koplyčioje, 1 1 11) Ko. 
5<lth Avė., Picerojc. i.aidotu 
vės įvyks trečiadienj, spalio 31 
d. Iš koplyčios S :3a vai, ryto 
bus atlydėta į šv. Antano pa
rapijos bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sieli), po pamaldų bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamns 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Viiliūde lieka: sūnūs, mar
čios, duktė ir kiti gimine-.

Laidotuvių direkt. Anta-nas 
B. Petkus, tol. TOvvnhnll 3- 
2 1 0 9.

Senatorius Thomas H. Kuchel 
ir eilė žymių amerikiečių daly
vavo BALFo Los Angeles sky
riaus suruošto me vakare, kuris 
įvyko 1956 metų spalio mėn. 21 
d. Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje. Prieš prasidedant, vakaro 
programai senatorius Thomas 
H. Kuchel ir kandidatas į JAV i 
Kongresą Charles Franklin pa-! 
sakė kalbas. Charles Franklin, 
kuris yra jau iki šiol skyręs 
daug dėmesio Lietuvos vadavi
mo reikalui, savo kalboje iškė
lė garbingą Lietuvos praeitį, 
džiaugėsi Amerikos lietuvių pui
kia veikla ir pažadėjo ateiti lie-

Pinigus au užsakymais siusti •
ŪKAM j A V’, > oaklev avė

Chicago 8, III. . ,
iiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiilililllliiliitlIlBtlllIl'U

Duoną Ir (vairias akonlngaa 
bulkutrt kepa

BRUNO’S KEPYKLA
S339-41 S. Lituanica Avė. 

Tel. Cliffside 4-6376
Pristatome } visas krautuves 
ir restoranus, taip pat 14- 
clunčla 1 visus artimuosius 

miestus.

ŽEMAIČIV KRAŠTO ŽMONĖS ! 
ĮSIGYKITE ĮDOMIA KNYGA —

Butkų JllSČS RAŠTAI.
! Šioje knygoje telpa drama AU- 
sakos: 1) Knygnešys Rutrius, 2) 
DRONft, žemaičių tarme trys apy- 
Ont niona Barbelės kapą, 3) Kaip 
žemaitis iš Kuiių j Klaipėdą važia
vo, be to žemaičių himnas Žemai
čių stiprybė. 154 pus. Knyga su 

i iliustracijomis. Kaina tik $1.50.
Pinigus sn užsakomais siųsti:

“DRAUGAS”
8334 S. Oakley A»t,

Chicago 8, III.

SŪNUS PALAIDŪNAS
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krizę

Vietoj

1.000.000
y ✓

DOLERIŲ

tik

2 DOLERIAI

1 1 D R A
2334 So. Oakley Ava.

šios knygos autorius vysku

pas F. J. Sheen prie! klek 
laiko pradėjo savo Televid- 

jos programą per MDU Mont" 
stotį Televizijos aparatų fir

ma ‘'Admiral” ftial programa) 

finansuoti paskyrė vieną mi

lijoną doleriu

Lietuvifikos knygos Klubas 

džiaugiasi galėdamas savu 

skaitytojam pateikti Šio įžy

maus kalbėtojo mintis už du 

doleriu.

U G A t 11
Chicago 8, III.

Skaitykite ir platinkite dienrašti "DranjJį” 
Perskaitę tlienr. Dranga duokite jį kitiems.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th A V E.
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai —* GRovehiil 6-2345 arba

T0wnhall 3-2IC9

JOHN F. ElIDEIRIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenuo
Tel. YA 7-1741-2 y LA 3-9851

4330 34 South California Avenuo
Telefonas LA 3-0440 ii LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulanaų patams* turime koplyčia*
rimo dieną Ir nai Chlcągoe Ir

I tj Reikale iaukit* Roeelando dalyse Ir
zniw tuojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

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

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET TeL SEeley 3-6711

ALFREDAS VANCE
17" WOODS1DE Rd., Riverside, UI. Tek OLympic 2-5245

h RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MIC1IIGAN AVĖ. Tek COmmodore 4-2228

JURGIS F. BUDMlNI
3319 S. UTUANICA AVĖ. Tek YArds 7-1188-IJL39,

vaSAms  BUTKU$ -
1446 S. 60th AVĖ., CICERO, Dl. Tek OLymplo 2-1008

ZIGMUND (ŽUDYK) 2UDYCKI
1643 W. 46th STREET Y Arda 7-0781

STEPONAS 0. LACKAWICZ
24*4 W. STREET REpuhlis 7-UUi
2314 W. Xtrd PLACE
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TRETYSIS LAIPTAS — LIET. OPERA

Pasikalbėjimas su "Rigolelto" dirigentu muz. Kučiūnų

X Kun. dr. Matulaitis, MIC, 
praeitą savaitę, kun. kleb. Ke- 
mėžio kviestas, lankėsi Eliza- 
bęth, N. J., kur vyko tretįnin-

Priefi kurj laiką mūsų spauda 
paskelbė linksmą žinią, kad at
einant) pavasarį, kovo 30 ir 31 
dienomis Chicagoje bus pasta
tyta garsioji Verdi “Rigoletto” 
opera lietuvių kalba, o operą pa 
statyti iniciatyvos ėmėsi Chica- 
gos Lietuvių Vyrų Choras. Ši 
žinia plačiai nuskambėjo Chica-

kų 25 m. jubilėjinė šventė. Ta. goję ir kitose lietuvių koloni- 
ten įvyko vakarienė, Jas J A. V ir net Kanadoje. Di-proga

kurioje dalyvavo apie 200 sve
čių, tarp jų miesto majoras, 
kun. J. Borevičius, S J, ir dar 
visa eilė vietos ir iš kitur at
vykusių kunigų. Kun. dr. Ma
tulaitis ten pasakė 5 pamoks
lus ir vieną prakalbą arkiv. J. 
Matulaičio beatifikacijos rei
kalu. Bylos vedimo reikalui 
Elizabeth parapija ir kun. kleb. 
Kemėšis paaukojo po 100 dol. 
Šiuo metu klebonas Kemėšis 
išvyko į Havaną .atostogų, kur 
gyvena jo pažįstami daktarai.

delis ir netikėtas vyrų užsimo
jimas sujudino ne tik muzikos 
mėgėjus ir mylėtojus, bet taip 
pat ir plačiąją visuomenę. Jau 
atsiliepė pirmieji busimosios o- 
peros pastatymo mecenatai, at
ėjo ir kvietimai iš kitur — iš 
Clevelando — geidžią “Rigolet
to” operą išgirsti pas save.

Didžios šventės išvakarėse 
stovi ne tik operos rengėjai, jos 
vadovai ir atlikėjai, bet ir visi 
lietuviai, kurie operos pastaty
mo nekantriai laukia ir labai

pamokų, pa-

pradėjote

pertraukėlę tarp 
klausiau: »

— Kada bendrai 

dirbti operos darbą?

— Nuo 193$ m. pradėjau dirb 
ti Lietuvos operoje. Dirbau 
kaip korepetitorius — solistų 
paruošėjas operoms. Tuo pačiu 
metu ir akompanavau visose re
peticijose. Tris su puse metų 
dirbau Dresdeno operoje, Vokie 
tijoje, kur ir pradėjau diriguo
ti. Karui pasibaigus, dirigavau 
tremtinių operą, baletą “Copel- 
lia”, dalyvavau gastrolėse su 
tremtinių operos ir baleto ko
lektyvais. Chicagoje turėjau o- 
peros klasę. Joje dalyvavo ame
rikiečiai ir lietuviai. Su šia ope
ros klase davėme viešą operų iš-

— “Rigoletto” operai besi
ruošdami, kokias sunkias kliū
tis' buvote pramatę, kokias nu
galėjote ir kokios dar stovi 
prieš akis?

I
— Kas liečia muzikines pro

blemas. tai sunkioji kliūtis buvo 
sąstato sudarymas. Išvykus Ba 
ranauskui, neturėjome jam ly-. 
gaus tenoro. Teko kviesti latvį 
Valdemarą Šalną, kuris stropiai 
mokosi lietuviškai. J. Krištolai- 
tytę paskviečiame iš Clevelando. 
Kiti solistai bus chicagiečiai. Re 
žisorius — akt. K. Oželis. Or
kestro reikalą išsprendėme. Pa
sikvietėme Chicago Lyric operos 
orkestrą ir jo dydį nustatėme at 
sižvelgdami į Maria High School 
salę. Orkestre bus 25 — 26 
žmonės. Dekoracijas greičiau
siai teks nuomoti, nes lietuviai

CHICAGOS ŽINIOS
Moteris elektros kėdėn
Pirsiekuslųjų teismas nuteisė; 

mirti 24 m. amžiaus moterį' 
Opai Collins. Ji buvo jau tre
čiu kartu susituokusi ir savo 
trečią sergantį vyrą nužudė. 
Jos vyras turėjo 28 m. am
žiaus. Jį nušovė sėdintį kėdė
je, paskiau ji nušovė jo moti
ną, 48 m. ir dvi seseri — 11 ir 
14 m. amžiaus. Nužudymas 
įvyko Hammond, Ind., gegužės 
mėn. 26 d. Prisiekusiųjų teis
mas posėdžiavo be pertraukos 
22 vai. 35 min. Mirties baus
mės įvykdymas paskirtas va
sario 15 d. elektros kėdėje. Ji 
yra pirmoji moteris Indianoje

džiaugiasi šios didžios meno
X Musteikio bute spalio 22^ventės id{ia; Ir.aš Pats- bMa- 

d. įvyko St Baranausko studi- dam.as spaudos 
joms remti komiteto posėdis.
Į posėdį atsilankęs sol. St. Ba
ranauskas nuoalirdžf.ai. padėko
jo komitetui už jo koncerto 
sėkmingą surengimą ir prisidė
jimą prie jo studijų. K-to pir
mininkas K. Kleiva įteikė solis
tui koncerto pelno likutį ir 
k-to vardu palinkėjo jam lai
mingos kelionės ir laimingų 
studijų.

Gr. Musteikienė ir K. Mus
teikis solistą ir visus k-to na
rius maloniai priėmė ir skaniai 
pavaišino. Kaip žinome St. Ba
ranauskas spalio 24 d. iš Gary 
išvyko į New Yorką, iš kur 
spalio 26 d. U. S. laiku išplau
kė į Italiją.

X Alf. ir Marija Noreikai,
5820 S. Campbell Avė., kurie 
pardavė savo namus Bridge-

kenčiau nepagavęs informacijų 
ir jomis nepasidalinęs su “Drau
go” skaitytojais.

Vienas pagrindinių busimojo 
“Rigoletto” operos pastatymo 
asmenų yra žinomas muzikas 
Aleksandras Kučiūnus, kuris 
gyvena Chicagoje, 6621 So. 
Richmond Str., ir savo jaukia
me bute turi muzikos studiją, 
kurią gausiai lanko muzikalusis 
lietuvių ir'amerikiečių jaunimas.

Aplankiau muz. -A. Kučiūną 
jo studijoje ir, radęs trumpą

X Natalija šatunas, duktė 
Viktoro ir Natalijos Šatunų, 
gyvenančių Marųuette Parko 
kolonijoj, 6519 So. Washtenaw 
Avė., šią vasarą baigė Išaria 
High School su pasižymėji
mais. Ji visus keturis metus
turėjo stipendiją, kurią gavo 

porte ir nusipirko rezidenciją išiaikydama egzaminus kon
kurso keliu. Natalija visus Nenaujoje kolonijoje, neseniai tu

rėjo^ namų įkurtuves, kuriose 
dalyvavo didelis skaičius sve
čių. Šeimininkas dirba vienoje 
firmoje, kaip šaldytuvų kon
trolės specialistas. Šią specia
lybę įsigijo JAV ir tuo yra la
bai patenkintas.

X Menininkų klubas organi
zuojasi Chicagoje. Dabar jieš- 
komos patalpos. Minėtam klu
bui galės priklausyti dailinin
kai, muzikai, rašytojai, teatra
lai ir kiti. Panašiai organizuo
jasi ir žurnalistai Chicagoje. 
Ar jie steigs klubą, ar tiktai 
žurnalistų sąjungos skyrių, 
paaiškės sekančiame susirinki
me.

X žvakių deginimas Vėlinių 
dieną kapinėse šiais metais bus 
uždraustas, kadangi žolė yra 
labai iždžiuvusi ir yra jau pa
sitaikę gaisrų. Bijoma naujų 
gaisrų ir todėl darbininkai už
degtas žvakes užgesins. Tokius 
nurodymus duoda Šv. Kazimie
ro kapinių direktoriato pirm. 
kun. P. Katauskas.

turis metus buvo ’Honor Roll 
studentė ir yra narė National 
Honor Society. Iš visų JAV 
studentų pirmiausia buvo iš-

Natalija Šatunaitė

X Elz. Samienė, Chicago3 
lietuvių draugijų veikėja, siun
čia sveikinimus savo bičiu
liams iš Kalifornijos, kur ji lei- sitetą toliau tęsti savo studi- 
džia atostogas pas savo sūnų joms, Natalija ir čia konkur- 
ir dukras. ainiu būdu gavo stipendiją ir

; jau pradėjo šiame universitete 
Igno šlapt o gavQ mokgĮą kad pasįektų sa

vo užsibrėžto tikslo ir atsiek
tų mokslo laipsnį.

X Dail. prof

paminklui statyti komitetas 
jau gavo pasižadėjimus įmokė
ti: A. L. Dailininkų draugijos 
Chicagoje — $50, dail. prof. A, 
Varno — $25 ir dail. V. Vijei- 
kio $25.

X DL Ant. IJpskis, Kazys
Skrinkus ir kun. St. kantaras
ALRK Federacijos jaunimo
stovyklai paaukojo po 100 dol. 
» • 11 " " 1 -■

PAJIEAKOMA VIRftJA
REIKALINGA, moteris virėja au 
»au pagelbininke didesnei grupei 
žmonų. Geras atlyginimas ir už
laikymas. Kreiptis — “Draugas”, 
Box No. 7214, 2384 So. Oakley 
Ava Chicago 8, Illinois.

Aleksandras Kučiūnas

dailininkai reikalauja didelio at- Pasmerkta mirti elektros kėdė- 
lyginimo. i 3e- Mlinois valstybėj© buvo mir-

|timi nubaustos iš viso dvi mo- 
, — Žinia, kad Chicagoje bus J terys: Elzbieta Reed — 1844 

pastatyta opera lietuvių kalba, m. — už nunuodijimą vyro ar- 
1 i et avišką visuomenę pradžiugi- seniku, buvo pakarta 1844 m., 
no ir sujudino. Tarp įvairių tei-, jr Marie Porter, 37 m., buvo 
giamų atsiliepimų pasigirsta ir nužudyta elektros kėdėje 1935 

m. už tai, kad nunuodijo savo 
vyrą ir prikalbėjo savo meilužį 
nušauti savo brolį, kad liktų 
jiems apdrauda.

traukų koncertą Chicagoje, ku
riame pasirodė ir lietuviai so
listai St. Klimaitė, D. Stankaity- 
tė* M. Kripkauskienė, J. Vazne- 
lis ir A. Peškys.

Kaip muz. A. Kučiūnas pa
stebėjo, tas operų ištraukų kon
certas ir buvo pirmasis bandy
mas — pirmasis laiptas operos 
srityje. Palengva išsikalbėję, 
pasijutome stovį ir ant antrojo 
laipto ir pokalbis nukrypo apie 
busimąją “Rigoletto” operą.

— Tamsta esate vienas stip

riausių ramsčių busimojo “Ri

goletto” operos pastatymo. Sa

kykit, kodėl buvo pasirinkta ši, 

o ne kita opera?

Beje, muz. A. Kučiūnas tuo
jau pataisė klausimą, kad jis 

I savęs nelaiko jokiu stipriausiu 
; ramsčiu, kad jis būsiąs tik šios 
| operos dirigentas, o pats stip- 
iriausias operos pastatymo rams 
I tis yra Vladas Baltrušaitis.
’ — Kažin, tęsė jis, — ar pa
saulio operos istorijoje buvo 
toks atsitikimas, kad tas pats 
asmuo vadovautų operos pasta
tymui, paruoštų chorą ir dar 
pats atliktų pagrindinį “Rigolet 
to” vaidmenį. Todėl V. Baltru
šaičio vaidmuo šios operos pa
statyme yra pats svarbiausias. 
Didelį uždavinį yra pasiėmęs 
operos administratorius bei cho 
ro valdybos pirm. Vytautas Ra- 
džius, kuris, tikiuosi, pareigas 
atliks visu šimut procentų.

Klausiate, kodėl “Rigoletto” 
buvo pasirinkta? Todėl, kad la
bai maža yra operų, kuriose da
lyvauja tik vyrų choras. “Rigo

tam tikro nusistebėjimo, kad 

laikas per trumpas ir esą per 

pusmetį ar aštuonius mėnesius 

operos neparuoši, nes tam reikia 

pašvęsti net ištisus dvejus me

tus. Tamstai tenka diriguoti ne 

be pirmą operą, ir įdomu, kaip 

žiūrite Į minėtą priekaištą?

— Dirbdamas operoje nuo 20 
m. amžiaus, nežinau atsitikimo, 
kad kada nors vienai operai bū
tų ruoštasi dvejus metus. Sun- 
kiį “Otelio” operą paruošdavo- 
me per 6 — 7 mėnesius. Vokie
tijoje operą paruošia net per du 
mėnesius. Dabar, turėdami visą 
pusmetį laiko, drąsiai galime sa 
kyti, kad laiko pilnai užtenka, 
nes dargi visa eilė solistų — 
A. Brazis, V. Baltrušaitis, V. 
Šalna, Valiukieiiė, J. Krištolai- 
tytė ir St. Citvąras — yra “Ri
goletto” operoje, dainavę. Tiesa, 
ruošdamiesi statyti “Rigoletto” 
operą, mes nenorime nieko nu
stebinti ar pralenkti, bet ar lie 
tuvis svetimoje kalboje taip pa
jus ir išgyvens kompozitoriaus 
Verdi “Rigoletto” operoje su
kauptą dramą, kurią jam at
skleis savoji gimtoji kalba?

— Kuo lietuviškoji visuome

nė galėtų prisidėti prie šios ope

ros pastatyme?

— Kol kas susilaikyti 
ankstyvųjų komentarų, sulaukti

Lojolos teatras
Lojolos teatras lapkričio 4 d. 

8 vai. 30 min. pradeda savo se
zoną žymiuoju Paulistų choru. 
Chore dainuoja tik vyrai, ir jo 
koncertai kelia plataus susido
mėjimo. Gruodžio 2 d. tame tea 
tre dainuos solo Gladys Swarth 
out; sausio 19—20 bus stato
mas vaidinimas "The Show 
Off”.

Seminarijos vaidinimas
Quigley seminarijos auklėti

niai iki lapkričio 3 d. imtinai, 
išskyrus lapkričio 2 d. (Vėli
nes), kas vakarą 8 vai. savo au 
ditorijoje, 103 East Chesnut, 
Chicagoje, stato vaidinimą “Bil 
lion Dollar Saint”.

Vaikų teatras
Chicagoje veikia Goodman 

patalpas seselėms mokytojoms, vaikų teatras, kuris savo 30-tą 
sezoną pradėjo statydamas dra 
matizuotą Robert Louis Steven 
šono veikalą “Treasure Island”. 
Vaidinimai būna šeštadieniais 
2 vai. 30 .min. ir sekmadieniais

Melbourno ir New Yorko 
vaizdai

Teatras Today (Madison gt. 
ties Dearborn) šios savaitės 
pradžioje rodo spalvotus gra
žiojo Australijos miesto — 
Melbourno vaizdus, o taipgi ro
do New Yorką dieną ir naktį. 
Duodamas trumpas filmas iš 
Stevensono gyvenimo (pereitą 
savaitę buvo apie Eisenho- 
werį). Tokia tikrovės įvairumų 
programa tęsiasi valandą lai
ko.

Mokyklai ir mokytojoms

Šv. Raymondo parapijoje, 
Mt. Prospect, sukelta .$330,000, 
ir tos lėšos bus panaudotos pa
statyti penkias naujas klases ir

kurių ten turima 15.

Geri filmai
Chicagos laikraštis “The New 

World” giria dabar Chicagoje 
rodomus filmus: “Giant”—čia 
puikiai parodomas šeimos įsikū 
rimas Texas valstybėj; “Fried- 

) ly persvasion” — apie Indianos 
kvakerių šeimą, lankančią pro
vincijos parodas ir linksmybes, 
pergyvenančią romaną ir ma
tančią civilinį karą; “Between 
Heąven and Heli” — turtingo 
pietiečio naujoko prisitaikymas 
kariškam gyvenimui Pacifike, 
II Pasaulinio karo metu. Filmuo 
se yra nemažai sveiko humoro.

Moteris amžių bėgyje
Chicagoje lapkričio 7 d. pra

sidės Katalikių Moterų tarybos 
suvažiavimas. Chicagos Amphi-

Miesto mokyklose
Chicagoje miesto pradžios mo 

kyklų yra 366, o augštesniųjų 
45; miesto kolegijų — 2, kurios 
turi savo padalinius. Miesto mo
kyklose nuo vaikų darželio iki 
8 skyriaus imtinai mokosi 344,- 
619 auklėtinių, augštesnėse mo
kyklose — 101,699, specialinėse 
mokyklose (invalidų, neprisitai 
kančių vaikų) — 7,191 vasaros 
mokyklose — 15,538, vakarinė
se mokyklose 32,137, anglų kai 
bos kursuose suaugusiems (ir 
pilietybės mokyklose) — 9 996, 
vaikų aikštelėse — 23,849. Mo- I theatre, kur nutatoma susirinks 
kytojų turima 15,385, kitų tar- Į apie 15.000 dalyvių, bus mon- 
nautojų prie mokyklų — 7,607.' tažas, pavadintas - “Jos vardas 
Miesto švietimo reikalams 1956 bus moteris”. Čia bus pavaizduo 
m. biudžetas — $195,078,712. tos didžiosios moterys nuo šv. 
Didžioji pinigų dalis surenkama Elzbietos, nuo Marijos iki Mo- 
iš specialių mokesčių švietimui tinds Cabrini svarbiausios isto- 
—$121,913,194. Illinois valstybė! rijoje. Montažas bus pastatytas 
prideda $22,700,000. j bendradarbiaujant keturioms

Nesmerkite pinigų | ,ein Įožan{ia^ Barat ir ,gv.

Jaunas vagišius pagrobė iš Ksavero.
Eilėn O’Connor rankinuką, ku-
riame ji nešiojosi visas savo 

nuo santaupas — $3,760. Nelaimin
goji moteris turi 55 m. am-

rezultatų, ateiti operos pasižiū- įjaus, gyvena 4967 N. Hoyne,
rėti ir kiek galint pagal išgales 
prisidėti finansine parama.

Tad tokioje šviesoje vyksta 
pasiruošimas busimajam “Rigo
letto” pastatymui lietuvių kal
ba, ir mes visi, tiek finansine 
parama, tiek gausiu dalyvavi
mu parėmę šią operą, neužilgo 
susilauksime ir lietuviškos ope
ros Chicagoje. VI. Būtėnas

IŠ ARTI IR TOLI
). a. VALSTYBĖSE

—3 vai. p. p. is veikalas bus ro
domas iki gruodžio mėn. 16 d.

* Paskaitininkų pietūs .
Daugiau kaip šimtas penkias

dešimt pasauliečių paskaitinin
kų, priklausančių Šv. Vardo 
draugijos paskaitininkų biurui, 
spalio 31 d. turė3 pietus ir savo 
susirinkimą Morrison viešbuty.
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Nauja ukrainiečių parapija
Šiaurės vakarų Chicagoje ku 

riama nauja ukrainiečių para- 
, . pija Šv. Juozapo titulu. Tai jau

uvo apip estą ne- ^ug penkta ukrainiečių katalikų
Pinigus ii laikiusi1 .. . ..., , , . , parapija Chicagoje. Visos josnamuose, bet kadangi tą dieną , .... .. ,...... / yra ukrainiečių arkivyskupo

° ‘8Vy J1' Const. Bohachevsky (Philadel-
phijoje) globoji. Šios klebonu
paskirtas kun. J. Shary. Naujo
ji parapija turės apie 4,000 pa- 
rapiečių.

Chicagoje, 
toli namų.

kad kas nepavogtų, pasiėmusi 
i su savim.

67 m. amžiaus studentas
Aloysius M. Cook, 67 m. am

žiaus, pasitraukęs į pensiją iš 
tarnybos muitinėje, stojo į De 
Paul universitetą, kur studi
juos istoriją ir filosofiją.

I:

rinkta 12,154 su augščiausiais tik vyrų choras. “Rigo- ' — Laisvės Varpas. Naujosios
pažymėjimais, o paskui iš 12,- lett0” V™ gražiausia opera vy- Anglijos lietuvių kultūrinė ra- 
154 studentų tarpo išrinko tik I chorui- Ir techniškai nėra dijo programa, turtingai pami- 
328 studentus su augščiausiu labai sunkl pastatyti, ir sąstatą nėjo Vilniaus dieną. Spalio 7 J.

čio 4 d. 3 vai. po pietų 
School salėje, Thomas 
So. Bostone, 
akompanuos

laipsniu ir priėrtiė į 
Honor Society.

Pasirinkus De Paul

National "““"į“ sudarytl
— Ir paskirų asmenų tarpe, 

ir spaudoje pasigirsta balsų,

Univer-

X Prano Butkevičiaus žmo
nai Belskaitei Butkevičienei ir 
dviem jų sūnums yra laiškas 
iš Lietuvos nuo giminių. Atsi
imti Drauge.

X Kaikuriems rašytojams 

prašant “Draugo” romano kon
kurso terminas pristatyti rank
raščius pratęsiamas iki 10 d. 
lapkričio.

X Ann Knox iš Springfield, 
III., pakelėje j New York buvo 
sustojus ,pas savo seserį ir

High 
Park, 

Mass. Solistams 
muz. J. Gaidelis.

— Reikalinga šeimininkė kle

bonijoje. Kreiptis: Rev. J. Ku

čingis, St. Casimir Chureh, 

2716 St. George st., Los Ange

les 27, Calif.

Tat nepaprasta knyga. Virt 200 re
ceptų grynai UetuvlSkų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
dlenfi, kuri dažnai pasakodavo apie 
Uetuvtfikus valgius per Chicagos ra
dijo Ir televizijos stotis, surinko pa
čius {domiausius lietuviškų valgių 
receptus Ir DRACJGAS Juos išleido 
labai parankioje formoje. Pirmų kar
tų tokia knyga pasirodo knygų rin
koje. (

Gera dovana kitataučiams ar ang
liškai skaitantiems lietuviams.

Kaina — $2.00
atsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avenne, 

CHICAGO 8. ILL.
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programoje buvo P. Viščinio 
pranešimas, kodėl Vilniaus die-

..., A , na minima ir kokią prasmę ji
rritlumžig tam tikrą niuRteM- turl ,ietuvių tauta, Q ,jo 14 

kedd nesuatota ae« kn- d oje duotM adln.
ris Uetnv.rk.n.peijtori, sukur- jr monta_

ta operų, bet pasirinkta pašau- . , . » . . . .
lfciio masto kompozitoriaus G.1 .pa™°^

Verdi kūrinys? | Gustaitls ir St- Santvaras. Mon
- Apie lietuvišką operą ava- tažo atliklme akt- H

jojau aš pats ir taip pat vyrų 
choro vadovybė. Bet štai prie
žastys, dėl kurių lietuviškos o- 
peros teko atsisakyti. Turime
^aidąs St. Šimkaus “Pjgirėnų” 
ir nau'^sios Banaičio operos 
“Jūratė ir Kastytis”. Bet abi o- 
peros nėra instrumentuotos. 
Tam darbui atlikti reikia laiko, 
pasiruošimo ir pfnigų. Be to lie
tuviškoms operoms reikia ir 
mYiraus choįp. Tai susidaro 
problema, ir vyrų choras išeitų 
iš savo veiklos ribų. Šis kukles
nis užsimojimas bus bandymas 
ir žingsnis į tretįjį laiptą, į ga-

svainį Adelą ir Vincą Petraus- ’lutinį tikslą — lietuviškos ope- 
kus, Chicagoj. Iros pastatymą.

Kačinskas, St. Santvaras, I. 
Nikolskytė ir Z. Zarankaitė.

Jau jaučiamas šiuo koncertu di; 
delis susidomėjimas visoje Nau 
jojoje Anglioje. Ypač visų dė
mesį traukia sol. Aid. Stempu- 
žienė iš Clevelando, Ohio. Bos
tono ir kaimyninių kolonijų lie
tuviams ji pasirodys dar pirmą 
kartą pilna savo programa. 
Taip pat aktorius V. Žukaus
kas, kuris yra aplankęs beveik 
visas Amerikos lietuvių koloni-

ALGIRDAS LANDSBERGIS

K6LIONĖ"
V. Adamkcvičiaus apianka

Uiaakymiu eu pinigais ztųaklte:
StfiO paL, kaina $ZA$ 

DRAUGAS, MM S. Oakley Avė, 
Chtcago a, 1U.

į Šios nuostabios Ir nepaprastos kny
gos personalus ittalp įvertina ra
šytojas Gliaudą: “...Welsas — pa- 

l niekintas niekintojas, bet tnrjs 
savyje Fra Angsllco angelų varsų

, g&rr i, Tatjana—nesuprantanti sle- 
1 tos sųvokoa, bet mylinti skaisčia 

meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvoktus Jo samia.

drųsus ba drųaoa, asanprantųs pa
vojaus beprotSJlmo procese”.

t- ,, . x . jas, pasireikš Bostone pirmąKalbos ir montažo pagrindine ; \ x , ....mi„nn vu.,1.......kartą. Pernai jam čia teko būtimintis. Vilnius yra mūsų, bet 
reikia budėti, kad ateityje, kai 
bus sprendžiamos išlaisvintų iš 
bolševikinės vergijos valstybių 
sienos, vėl negautume smūgio. 
O šiandien lenkai nepraleidžia 
jokios progos pažymėti, kad Vii 
niaus išjungimo iš Lenkijos vai 
stybės teritorijos jie nepripažį
sta ir nepripažins.

—- Sol. Aid. Stempužlcnft, sol. 
St. Liepas ir akt. V. Žukauskas

atliks programą koncerto, kurį 
rengia Laisvės Varpas lapkri-

su P. Vaičiūno veikalo Naujieji 
žmonės pastatymu. Koncertas 
rengiamas šūkiu — kiekvienam 
po truputį. Solistai dainuos lie
tuvių liaudies dainas, lietuvių 
kompozitorių kūrinius ir pašau 
linio garso operų arijas, o akt. 
,V. Žukauskas pateiks humoris- 
tikos. Šis koncertas yra pirmas 
šio rudens sezono lietuvių kon
certas Bostone. Laisvės Varpo 
populiarumas ir programos da
lyvių stiprumas jam garantuo
ja gerą pasisekimą.

iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

KNYGA,
Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.

.. PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 
ROMANAS

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

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

Užsakymus ir pinigus siųskite 
DRAUGAS 

2334 So. ORkley Avo., 
Chicago 8. DL


