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SUEZAS BRITANUOS-PRANCUZIJOS RANKOSE
Vengrai sukilėliai reikalauja

Nagy išmesti iš valdžios kėdės
BUDAPEŠTAS, Vengrija, lapkričio 1. — Daugumas sovietų 

kariuomenės trečiadienį apleido Budapeštą. Vengrai ugnį nukrei
pė prieš komunisto premjero Nagy vyriausybę.

„Šalin žmogžudžių vyriausy
bė!“ — šaukė 2,000 demonstran
tų Kossuth aikštėje prie parla
mento rūmų. Sovietų tankai sto
vėjo aikštėje.

Budapešto radijas praneša:
Ernoe Geroe, buvęs Vengrijos 
komunistų partijos vadas, ir An- 
dras Hegedues, buvęs premjeras, 
abu revoliucijos išblokšti iš val
džios sosto, pabėgo iš Vengrijos.
Spėjama, kad tie du didieji ko
munistai nuvyko į Maskvą.

Vengrijoj sukilėliai būtų jįems 
suruošę gerą pirtį.

Vengrijos vyriausybė pasiuntė 
į Maskvą notą, reikalaujant pa
skirti sovietų delegatus pasitarti 
su Vengrijos pareigūnais dėl so
vietų kariuomenės ištraukimo iš 
viso krašto.

Kai Vengrijos aviacija antrą 
kartą pagrasino, kad smogs į so
vietų tankus, jei sovietai nepasi
trauks iš Budapešto, rusų ka
riuomenė paskubėjo išsinešdinti 
iš miesto.

Budapešto gyventojai labai iš
kilmingai sutiko kardinolą Mind- 
szenty, išlaisvintą sukilėlių. Kar 
dinolui atvykstant į Budapeštą 
visi miesto varpai skambėjo.

Vengrijos komunistai 1949 m. 
nuteisė kardinolą Mindszenty į 
kalėjimą iki gyvos galvos dėl to, 
kad jis energingai gynė žmonių 
pagrindines teises.

Prie karo kranto
PITTSBURGH, Pa., lapkr. 1. 

— Adlai Stevensonas, demokra
tų prezidentinis kandidatas, va
kar Pittsburghe pasakė: prezi
dento Eisenhowerio Vidurio Ry
tų užsienio politika vėl pasaulį 
„padėjo karo pakrantėje“.

Išėjo atsargon
PARYŽIUS, lapkr. 1. — Ge

nerolas Henri Navarre, 58 metų', 
Prancūzijos kariuomenei vado
vavęs Indo - Kinijos kare 1953 - 
54 m., pasitraukė į atsargą.

Darbiečivi vadas
LONDONAS, lapkr. 1.—Hugh 

Gaitskell perrinktas Britanijos 
Darbo partijos vadu parlamente. 
Gaitskell yra 50 metų amžiaus 
vyras.

Egiptas jau nutraukė 
santykius su

Britanija ir Prancūzija
KAIRAS, Egiptas, lapkr. 1.— 

Egiptas ketvirtadienį nutraukė 
diplomatinius ir ekonominius 
santykius su Britanija ir Pran
cūzija.

Britanijos vyriausybė tuojau 
pranešė, kad ji tęs karines ope
racijas Vidurio Rytuose iki ne
bus sustabdytas Izraelio—Egip
to karas.

Oficialus egiptiečių praneši
mas sako: Egiptas nutraukė vi
sus santykius su Britanija ir 
Prancūzija ir svarsto išstoti iš 
Jungtinių Tautų.

Egiptas puola Jungtines Tau- 
tas, kad jos nesugeba „suvaldyti 
imperialistinių jėgų“.

Dėkingas
NORFOLK. Va. — Ralph Pool 

neberado savo automobilio, kai 
jis išėjo iš darbovietės. Po trijų 
dienų vėl rado automobilį ten, 
kur buvo pastatęs, tik skaitliu
kas rodė daugiau mylių — ir dau 
giau gazolino buvo tanke.

Prez. Eisenboweris
nebuvo painformuotas

LONDONAS, lapkr. 1. — Bri
tanijos užsienio reikalų ministe
rija pranešė: Jungtinės Ameri
kos Valstybės nebuvo painfor
muotos iš anksto apie premjero 
Edeno „ultimatumą“ Egiptui ir 
Izraeliui.

O pirmiau buvo paskelbta, kad 
Britanijos užsienio reikalų mi
nisterija iš anksto painformavo 
Egipto, Izraelio ir JAV ambasa
dorius Londone apie Edeno „ul
timatumą“.

Darbo partija reiškia nepasi
tenkinimą Edeno politika Vidu
rio Rytuose. -i

Britai — prancūzai paskandino 
Egipto laivą Suezo kanale

KAIRAS, Egiptas, lapkr. 1. — Egipto komunikatas ketvirta
dienį paskelbė: Britanijos ir Prancūzijos bombonešiai paskandino 
Egipto laivą Suezo kanale ir užblokavo vandens kelią ir nebegali-

, ma naftos gabenti į Europą.
Egipto komunikatas sako: 

„Akka“ laivą palietė britų — 
prancūzų bombos, kai jis plaukė 
kanalu netoli Timsah ežero, ne
toli kanalo vidurinio punkto,

„Akka“ laivas yra 2,140 tonų 
ir statytas Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse.

Kanada sustabdė 
ginklų siuntimų 

j Izraelio valstybę
i.OTTAWA, Kanada, lapkr 

— Kanados ministerių kabinetas 
posėdžiavo dvi valandas. Prem
jeras Louis St. Laurent pareiš
kė reporteriams, jog Kanados vy 
riausybė sustabdė gabenimą Ka
nados Sabre sprausminių lėktu
vų ir ginklų, kuriuos užsakė Iz
raelis.

Premjeras Laurent ir užsienio 
reik. ministeris Lester B. Pear-

JungtintaM Amerikos Valstybėms ir Jungtinėms Tautoms sten- I anrl npnntpnlrinti PmnpiTriina__giantis užgesinti karo ugnį Vidurio Rytuose, vaizdas yra šis: 1) Iz- S°n nePatenKintl Prancūzijos 
raelis sučiupo egiptiečių naikintuvą Haifa įlankoje; 2) Izraelio ka
reiviai užėmė Qusaimą Sinai tyrumose; 3) Britanijos ir Prancūzijos 
kareiviai,_ daugumas iš Kipro 5) puola Suezo kanalą; 4) Britanijos 
ir Prancūzijos ambasadoj Kaire sudegino slaptus dokumentus. (INS)

Britų - prancūzų lėktuvai
puola Egipto aerodromus

BEIRUTAS, Lebanas, lapkričio 1. — Kairo radijas paskelbė: 
septyni britų bombonešiai ketvirtadienį buvo numušti virš Alek
sandrijos ir Nilo Deltos. i

' KAIRAS, Egiptas, lapkr. 1. — 
Britanijos ir Prancūzijos kari
niai lėktuvai numetė bombas į 
Egipto oro bazes ir karinius tai
kinius.

Britanijos komunikatas skel
bia: bombos kris į Egipto aero
dromus kol riebus sunaikintos 
Egipto oro jėgos.

Didž. Britanijos ir Prancūzijos 
sprausminiai kovos lėktuvai ir 
bombonešiai vakar ir šiandien 
puolė Egipto aerodromus ir ka
rinius įrengimus. Vadinasi, Bri
tanija ir Prancūzija ruošia sau 
kelią pilnai invazijai į Egiptą.

Egiptas praneša: Prancūzijos 
(kovos lėktuvai puolė Egipto pės
tininkus, kovojančius prieš Iz
raelio jėgas Sinai tyrumose ne
toli Suezo kanalo.

Egipto lėktuvai sunaikino dau 
giau kaip ketvirtadalį Izraelio 
oro jėgų pirmųjų dviejų dienų 
kovose, skelbia Egipto komuni
katas.

Anglų — prancūzų bombone
šiai trečiadienį tris kartus puolė 
Kairą.

13 bilionų dolerių
WASHINGTONAS, lapkr. 1.

— Jungtinės Amerikos Valsty
bės per 11 metų (nuo II Pasaul. 
karo) sutelkė daugiau kaip 13 
bilionų dolerių ekonominės pa
galbos keturioms valstybėms, įsi 
vėlusioms į Vidurio Rytų kovą
— Britanijai, Prancūzijai, Egip
tui ir Izraeliui.

Gaudo komunistų
policijos agentus

BUDAPEŠTAS, Vengrija, lap
kričio 1. — Sukilėliai, privertę 
rusus pasitraukti iš Budapešto, 
dabar gaudo komunistų slapto
sios policijos agentus.

Kaikuriuose Budapešto miesto 
fabrikuose-darbas vyksta norma
liai. Viešas susisiekimas tebėra 
chaose. Maisto trūksta.

Kardinolas Mindszenty rytoj 
pasakys kalbą per radiją.

Jungtines Amerikos Valstybės 
neleis savęs įvelti į kovą

WASHINGTONAS, lapkričio 1. — Prezidentas Eisenhoweris 
vakar prabilo ų>ęr radiją ir televiziją ir pareiškė, kad Jungtinės 
Amerikos z Valstybės nesikiš su savo karinėmis jėgomis į Vidurio 
Rytų kovas.

Jis pasakė, kad Vidurio Rytų 
krizę galėtų išspręsti Jungtinės 
Tautos. Jungtinės Amerikos Vai 
stybės Vidurio Rytų krizės klau
simą nunešė į Jungtinių Tautų 
generalinę asamblėją, kur nėra 
„veto“. Jungtinių Tautų genera
linė asamblėja šiandien posė
džiavo ir jieškojo būdų pašalinti 
karinę ugnį iš Vidurio Rytų.

Prezidentas Eisenhoweris tre
čiadienio vakare savo kalboje pa 
brėžė:

cialią kongreso sesiją.
3. Jungtinės Amerikos Vals

tybės dės visas jėgas, kad būtų 
pašalintas konfliktas Vidurio 
Rytuose.

Prezidentas Eisenhoweris šian 
dien tarėsi su Amerikos krašto 
saugumo taryba ir kariniais va
dais.

Britanijos kariniais veiksmais 
Egipte.

Kanados valstybės vyrai susi
jaudinę dėl Britanijos žygių E- 
gipte.

Daugumas kanadiečių pareiš
kė, jog Britanijos premjero poli
tika susilpnins Britanijos ben
druomenę (commonwealth’ą). In 
dija ir Pakistanas gali išstoti iš 
commonwealth’o.

1885 metais, kai Britanija pa
prašė Kanados pasiųsti kariuo
menę į Sudaną, premjeras John 
A. MacDonald atsakė: „Suezo 
kanalas mums nieko nereiškia“.

Penkios arabų v-bes 
savo vyrus pašaukė

I svečius
KARACHI, Pakistanas, lapkr. 

1. — Pakistano premjeras H. S. 
Suhrawardy pranešė: komunis
tinės Kinijos premjeras Chou En 
- lai gruodžio 22 d. atvyks į Pa
kistaną.

Protesto nota
VIENA, Austrija, lapkr. 1. — 

Komunistinės Čekoslovakijos vy
riausybė pasiuntė Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms notą, pro
testuojant prieš propagandinius 
balionus virš Čekoslovakijos te
ritorijos, paskelbė Pragos radi
jo ________ * 4

. • Izraelio, Egipto jėgos
kovoja vieškelyje

TEL AVIV, lapkr. 1. — Izrae
lio ir Egipto kariuomenės šian
dien kovojo gyvybiniame vieške
lyje, kuris tęsiasi nuo Izraelio 
pasienio skersai Sinai pusiasalį į 
Ismailiją — vidurkelyje į Suezo 
kanalą.

Izraelio lėktuvai puolė Egipto 
konvojų ir Egiptas turėjo nuos
tolių. Izraelio jėgos daugiau ro
do iniciatyvos Sinai pusiasalyje.

Kalendorius

Lapkričio 2 d.: Vėlinės; lietu
viški: Skindris ir Šalna.

Saulė teka 6:23, leidž:asi 4:45.
Oras

Oro biuras praneša: Chicago- 
je ir jos apylinkėje rytoj — vė
juota ir šalčiau.

1. Jungtinės Amerikos Valsty
bės nesileis savęs įvelti į kovą.

2. Jis neplanuoja sušaukti spe

Egiptas prašo arabus
nutraukti naftos vamzdžius

KAIRAS, lapkr. 1. — Tarptautinė Arabų darbininkų sąjunga 
ketvirtadienį paskelbė atsišaukimą sustabdyti plukdymą naftos 
Vakarų šalims ir, jei kitaip negalima, nutraukti naftos vamzdžius, 
einančius iš Irako ir Saudi Arabijos į Viduržemio jūros pakraštį 

Atsišaukimą paskelbė Kairo
radijas. Ta proga arabai buvo 
kviečiami sunaikinti visas užsie
niečių bazes, kurios gali būti pa
naudotos prieš Egiptą.

Egipto vyriausybė jau konfis-

Riaušės Rumunijoj
LONDONAS, lapkr. 1. — 

Bukarešte, Rumunijos sosti
nėje, žmonės suruošė demons
tracijas prieš komunistinį re
žimą. Studentai aktyviai reiš
kiasi. Policija šaudo į demons 
frantus. Sakoma, kad ir ki
tuose Rumunijos miestuose 
neramu.

Sovietai reikalauja
JUNGT. TAUTOS, N., Y., 

lapkr. 1. — Sovietų Rusija 
reikalauja, kad JT Saugumo 

Britaniją

prie ginklų
DAMASKAS, Sirija, lapkr. 1. 

— Sirija šiandien pranešė: Siri
jos sargybiniai vakar susikirto 
su Izraelio kareiviais pietvaka
rių pasienyje. Sirijos sargybiniai 
kovojo su Izraetlio kareiviais.

Irakas paskelbė pilną mobili
zaciją ir jo kariuomenė pasiruo
šusi pagelbėti Jordanui, jei Iz
raelis ten koją įkeltų.

Sirija, Jordanas, Lebanas ir 
Saudi Arabija taip pat šaukia 
savo vyrus prie ginklų. Sirija Iz
raelį pavadino agresoriumi.

Sirijoje apsiausties stovis ir 
mobilizacija paskelbta. Spaudos 
cenzūra irgi įvesta.

kavo anglų ir prancūzų naftos 
kompanijų įrengimus ✓ Egipte.
Tarptautinė Arabų darbininkų taryba pasmerktų

• Švedijoje gyvenančiam, estui 
E. Vilvalai po 7 mėnesių susira
šinėjimo su sovietinėmis įstaigo
mis pavyko gauti leidimą atsiim
ti į Švediją gavo 78 metų senumo 
motiną. Kad ją išleistų į Švediją, 
teko rašyti net pačiam Vorošilo- 
vui.

Kardinolas Mindszenty, išlais
vintas Vengrijos sukilėlių, grįžo 
į Budaprftą- (INS)

sąjunga turi nemažą autoritetą 
arabų pasaulyje, ypač Sirijoje ir 
Libane, pro kur kaip tik eina naf 
tos vamzdžiai. Atsišaukimas sa
ko: „nei vieno naftos lašo užpuo
likams ar tiems, kurie ruošiasi 
užpulti“.

Kadangi Suezo kanalas yra už 
blokuotas karo veiksmų, tai naf
tos vamzdžių nutraukimas Va
karų Europoje būtų juntamas. 
Manoma, kad vamzdžių nutrau
kimas gali atsiliepti ir JAV ga
zolino trūkumu.

• Ugrių — suomių tautų kon
gresas. Ateinančiais metais nu
matoma sušaukti ugrių — suo
mių tautų kongresą. Jis greičiau 
šiai posėdžiaus Helsinkio mieste. 
Tiksli posėdžių data bus nusta
tyta vėliau. Kongrese pasirodys 
ne tik suomių, bet taip pat ven
grų ir etatų atstovai.

• Emigracija ii Vokietijos vis 
mažėjo. 1953 m. emigravo 61,- 
000, 1954 m. — 62,000, o praėju
siais metais — jau tik 49,000.

ir Prancūziją dėl užpuolimo 
Egiptą ir įsakytų Britanijos 
ir Prancūzijos jėgoms tuojau 
pasitraukti iš Egipto.

Gazoliną suvaržys
LONDONAS, lapkr. 1. — 

Britanijos kuro ir jėgainės 
ministerija pranešė: Britani
joje galbūt bus įvestas gazoli
no racionavimas.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Egiptiečiai pasitraukia Sinai pusiasalyje. Keli tūkstančiai 

Egipto kareivių krito nuo izraelitų kulkų.
— Jungtinių Tautų speciali sesija vakar buvo sušaukta ryšiu- 

mi su Vidurio Rytų karu.
— Nasseris vakar nacionalizavo britų ir prancūzų naftos kom

panijas Egipte.
•— Indijos premjeras Nehru pasiuntė notas JAV prezidentui 

Eisenhoįveriui, Valstybės sekretoriui Dulles, Britanijos ir Pran
cūzijos premjerams ryšiumi su Vidurio Rytų krize.

— Japonija nepatenkinta Britanijos ir Prancūzijos Žygiais 
Egipte.

— Buenos Aires, Argentinoje, jauni vyrai suruošė demonstra
cijas prieš izraelitus ir Šaukė: „Tegyvuoja Egiptas“.

— Egipto prezidentas Nasseris savo žmonėms pareiškė: mes 
kovosime iki paskutinio kraujo lašo kol Egiptas laimės.

— Prezidentas Eisenhoroeris pažadėjo ekonominę pagalbą 
Vengrijai, kuri sukilo prieš komunistinį režimą.

LONDONAS, lapkr. 1. — Du 
galingi Britanijos ir Prancūzijos 
laivynai plaukia į šiaurinę ir pie
tinę Suezo dalį. Spėjama, kad 
britai — prancūzai šiandien už
ims 103 mylių vandens kelią.

Kairas praneša: Britanijos ir 
Prancūzijos lėktuvai puola Egip
to kareivius palei Suezo kanalą.

, Bombos
KAIRAS, lapkr. 1. — Kai

ro radijas praneša: Britani
jos sprausminiai bombonešiai 
numetė padegančias bombas 
į Kairą ir keturis Suezo kana
lo zonos miestus.

Suezą puolą
PARYŽIUS, lapkr. 1. — 

Prancūzijos Gynybos minis
terija oficialiai pranešė: lai
vyno ir oro jėgų vienetai pra
dėjo pulti Suezo kanalo zono
je atskirus punktus.

Skersai Egiptą
TEL AVIV, lapkr. 1. — Iz

raelis tvirtina: Izraelio šar
vuočiai žygiuoja skersai Egip 
to teritoriją ir nori perkirsti 
Gazos ruožą. Izraelio jėgos 
yra 10 mylių nuo Suezo kana
lo.

Galvos susirenka
BEIRUTAS, Lebanas, lap

kričio 1. — Lebano preziden
tas Camille pakvietė arabų 
valstybių galvas labai svar
biam posėdžiui aptarti Izrae
lio įsiveržimą į Egiptą.

Vyriausias vadas
LONDONAS, lapkr. 1. — 

Britanijos ir Prancūzijos oro 
ir jūrų jėgos puola Egiptą.

Britų gen. Charles Keight- 
ley paskirtas jungtinių britų 
- prancūzų kariuomenių vy
riausiu vadu Vidurio Rytuo
se.

Britai praneša, kad jų krei
seris nuskandino Egipto ma
žą karinį laivą (fregatą).

Izraetlio laivai ir lėktuvai 
privertė pasiduoti antrąjį E- 
gipto fregatą.

Išskrido j Vengriją
WASHINGTONAS, lapkr. 

1. — JAV oro jėgų C-124 
„Globemaster“ lėktuvas su 
vaistais ir maistu išskrido iš 
Washtngtono į Vengriją, kuri 
nukentėjo nuo rusų tankų ir 
lėktuvų revoliucijos metu.

Šiaurės Afrikoj
vėl neramu

ALŽIRAS, Alžirija, lapkr. 1. 
— Prancūzijos Šiaurės Afrikos 
armijos Alžirijoje, Maroke ir Tu
nise „pastatytos ant kojų“, kai 
Alžirijos sukilėliai pradėjo di
desnius karinius žygius prieš 
prancūzus.

Prancūzija Alžirijoje turi pu
sę miliono kareivių, Maroke —
108,000, Tunise — 48,000,



t 9 ■

DIENRAAna DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS Penktadienis, lapkričio 2, 1956

Redaguoja J. ŠOLICNAS, 1207 W. Clark Str., Urbana, III,

Žmogus, kurio nebuvo
' J. ŠOLICNASl ,

Atrodo, kad ir šiemet mės Esame neūžaugos
lie'tuviai, kaip tauta, nedalyvau- Negera būti mažam. Daug ge 
sime olimpiniuose žaidimuose, rų dalykų negali pasiekti, ir pa- 
Dalis mūsų tautiečių betgi at-1 prastai vaikas lipa ant kėdės, 
stovaus kitas tautas ar valsty-1 jei nori pasiekti saldumynus, ku 
bes. Dalis mūsų žaidimuose da- riuos mama užkėlė augštai ant 
lyvaus kaip žiūrovai, o dalis lentynos. Mes dar savame kraš- 
žaidimus seks spaudoje. te būdami neužaugome ir to ma

Iki olimpinių žaidimų dar yra žumo pasekmes dabar ypatingai 
laiko ir todėl, kad neleistume jaučiame. Prisipažinkime, kad 
veltui laiko ir nevalgytume be daugelyje sportinio gyvenimo 
reikalo duonos, užsukime j savo sričių mes žengiame tik pirmus 
kiemą ir vienu klausimu prisi- žingsnius. Ir argi nelinksma bu j ( 
minkime sau tai, ko mes ne- j vo, kai Amerikos lietuviai atva- 
padarėm if ar iš viso tai, ko dar žiavo Lietuvon ir mums mažiu- 
neįvykdėme. dar galima atitai-Į kams padėjo pasiekti saldumy- 
syti. t nus —, laimėti Europos krepši

nio meisterystę ? Oi džiaugėmės, 
oi baliavojome. Gėles kaip šieną 
klojome laimėtojams po kojo
mis.

OLIMPINIAI DRABUŽIAI Jau prieš keletą metų stoka čiausių darbų, atsimenant, jog 
susipratusių sporto vadovų, ku- neturime sporto auklėtojų kad- 
rie galėjo padėti jaunimui, bu- ro, yra dabartinės mūsų jauni- 
vo pastebėta paskutiniame spor- mo organizacijos. Prigyvenome
tininkų ir “sportininkų” suva- 

j žiavime Chicagoje. Tiesa, ten 
buvo nusipelniusių sportininkų' dau,

laikotarpį, kai kaikuriose vieto- 
vėse klubų veikla pasidaro per 
J---- vargana. Tenka keisti veik

Aktualus klausimas

Tom Courtney, Livingston, N. 
800 m. bėgimo grupės dalj - 

vis, kuris atstovaus amerikiečius 
Melbourne vykstančioj olimpia^ 
doj, dėvi sportinį švarką kokiais 
bus apsirengę visi amerikiečiai ir 
tai būsianti gražiausiai apsiren
gęs vienetas. (INS)

Neretai, kai mes šnekame, no
rime šnekėti vadinamaisiais ak
tualiais klausimais. Mes dažnai 
taip “suaktualiname” viską, kad 
kas ir buvo aktualu tampa ne
aktualu. Galbūt mes jieškome 
to, ko negalime rasti, arba mes

ir jaunimo būrys. Rinkta vado-, los metodą. Kur galima, turė- 
vybė į ją dėtų vilčių nepatenki
no. Ir va, matome, kur mes sto
kojame pasiruošimo sportinei or 
ganizuotai veiklai.

Šiandien jau atsirado balsų, 
kurie rašinėja kažin kokius punk 
tus, kuriais mes* vadovaudamie
si, “nenueitume į pagundą, bet 
patektume į gražią sportinę 
veiklą”. Rašinėjimas liks ra
šinėjimu, neatsižvelgiant kiek 
tų punktų mes beprirašytume.
Jie visi gražiai skamba, bet nu 
valkiota patarle sakant, tušti 
daiktai visad g( riau skamba. O, 
kad tie punktą', tušti, tai įrodo 
punktų rašytojo organizacinė 
veikla netolimoje praeityje.

Išeities bejieškant
Tenka pripažinti, kad mūsų 

veikla smarkiai šuoliuoja į ga
na grėsmingą nauįą laikotarpį.
Būtent — dukartinį mūsų spor
tininkų pasirodymą didesnei mū

Tapome “krepšininkų” tauta. 
Bet ne sportininkų. Žaidėme 
dar ir futbolą, bet nebuvo fut
bolininkai — sportininkai, ir 

bandome nukalti pateisinimus,Į tai faktas. Žaidėme dar ir kitus: 
kurie mus bent minutėlei išbal-Į sP°rtus. Važinėjome į užsienius, Į 
tintų ir mes atrodytume lyg at-1 mua ^ie nevidonai rus-Į
gailautojai, pasibarstę pelenais ■ priverto bėgti iš savo že- 
>2aivą ir nuoširdžiai prisipažįs-: m®3, netekome visko. Tragedija.

čia, va ten tikrai | Tačiau šita tragedija nebūtų 
buvusi tragedija mūšų sportinei

ris prieis liepto galą, jei nesi- ( sų bendruomenės daliai. Žings- 
imsime konkrečių priemonių ir, nis pavojingas. Reikia ne raš- 
nejieškosime naujų būdų, kitų j tų. bet darbų. Nerašysiu punk- 
kelių. I tų, tačiau bene vienas konkre-

kime sporto klubus, kur ne — 
bandykime įjungti jaunimo or-

Tcl. ofiso HE 4-6099, rez. PR 6-7S3S

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Gartield Blvd-
VAL: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvirlad. ir sekmad.

Tol. OL) inpio 2-4270
DR. ATKOČIŪNAS

DANTŲ GYDYTOJAS 
1446 So. 49th Ct., Cicero 50, III.

Vai. antr. ir ketvirt. 10 r. Iki 9 vak. 
Fenkt. 7—9 vak. ir šešt. 10—12 v. d. 

— o —
3147 So. Halsted St., Chicago 8, III.

Tel. CAlumct 5-0270
Vai.: pirmad., treč. ir šešt. nuo 3-—8 
vai. vak. Fenkt. nuo 10 v. ryto iki 
2 vai. p. p.

DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IK

GERKLES LIGOS
— Pritaiko akiniu. —

6322 So. Westeru Avenue 
VaL: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
rak. Šeštadieniais 10-1 vai. Trečia- 
dieniais Uždaryta. Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res teief. UAibrook 5-5079

ganizacijas. Kaip visa tai atlik
ti, jau yra kitas klausimas, d:l 
kurio tektų atskirai šnektelėti.

cuirit. i^.uayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

<146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:10 v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 8-8:86 v. 

<*r«>£taril«nl tik •vaitams

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIAU8TR

nM South Wwtern Avenae
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktai, 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
8 v. — 8 vai. vakare. Trečiai, nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Seštad. H 
vai. ryto iki S vai. poi 'et

Ofloe tel RE. 7-il88 
tel. WAlbrook 5-8755

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
Ofiso teL REliance 5-4410 

Rezld. teief. GRoveiiiil 0-0017 
valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m.

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

Ofiso tel. OLlffside 4-2898 
Rezidencijos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS ±R CHIRURGAS 

1724 Weat 47th Street 
(Kampas 47th ir Hermltage) 

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 iki 9 v. vak.
Ještad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr.

X

Tek ofiso ¥A 7-5557, res. RE. 7-4958

DR. FRANK C. KWINN
(KVLEČLNSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 Wert 47th Stoeai

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo S 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:81 
Uždara treč. visa dieni ir šeštad. vak.

6
tą, kad va 
klydome.

Sportinės veiklos nagrinėji
mas mumyse nėra užmirštas.
Pirma, kai dar televizijos vizijų
nematėme ir ant kampų net lie-į “Kairę, dešinę, kairę, de... 
tuje laukėme viešų susisiekimo į Atsimenu, kai savo krašto 
priemonių, retkarčiais suvažiuo-, gimnazijose gijpnastikos, ar ge
davome svarstyti reikalų j susi-' riau — kūno kultūros pamokų 
rinkimus. Tačiau toji era jau metu vis žygiuodavome. Žygia- 
baigta. Palaidota. Dabar pe^-įvome, žygiavome ir nužygiavo- 
^jkraustėme į patogumų erą, ku me. Nė vienas mūsų ėjiku ne
ri mus greitai užsmaugs. Taip. į tapo, bet stoka kūno kultūras 
jį mus nužudys mūsų pačių ran- i Tcokytojų ir bendrai silpnas

veiklai, jei būtume buvę priau
gę sportinei veiklai. Bet buvo
me neužaugę.

Name . 
Address

. HOYA! HOYA!

CLUB IRENE
CHICAGO’S FAVORITE DANCE

FRIDAY — NOVEMBER 2 
PILSEN PARK — 3043 W. 26th STREET

Atsineškite šį skelbimą laimėjimui "cash door prize’1

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

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, Sav.

2641 West 7 Ist Str. (Kampas Talman Avė.) 
Teief. PRospect 8-9842, Namų tel. Wtftlbrook 5-5934

r?

komis, kurios jau ne vargsta fa
brikuose, bet prie stikliukų 
smuklėse, prie televizijų priva
čiuose namuose.

Ir va, tokioje aplinkoje mes 
dabar randame sportininkus ir 
vieną kitą rašeivą, kuris retkar
čiais dar susigundo padejuoti, 
jog mūsų sportinė veikla merdi. 
Žinoma, kai skauda, tai dejuoji. 
Na, kad ne taip- skaudėtų, tai 
toki rašeivos bando jieškoti prie 
žasčių. Kodėl mes m'erdime? 
Klausimas aktualus ir nelengva 
būtų jam atsakymą surasti.

Priminsime vieną dalyką. Jis 
mums neskanus, bet kartais ir 
neskanius vaistus tenka nau
doti.

sportinės veiklos organizacinis 
supratimas šiandien mums pa
rodo, kaip skaudžiai turime ken 
tėti dėl to, jog mūsų lietuviškų 
gimnazijų kūno kultūros pamo
kose buvo dėstomas karinis ar 
koks ten žingsniavimas. O gal 
tai buvo įuošiamasi žingsniuoti 
paraduose? Tai tik spėjimas.

Dabar mes turime labai gai
lėtis, kad tuo kūno kultūros mo 
kytojų paruošimu buvb taip ma
žai domėtasi.

Skaudžios pasekmės
Dabartinė mūsų sportinės 

veiklos padėtis rod&, kad buvo 
padaryta klaida. Tqs klaidos pa
sekmės — nūdieninis mūsų spor 
tinio judėjimo merdėjimas, ku-

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą., 

DS1 valandos skambinti telefonu 
Prospect 0-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. Ir 
šė£*ad.

Res. tel. GRoveiiiil 8-5003

DR. VL BLAŽYS^
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenua 
(Kampas 47-tos Ir Damen Avė.) 
VaL kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Seštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti. 

Teief. ofiso LAfayette 3-0048 
Rez.: WAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2824

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•817 South We»tera Aveaze 
Ghicago 29, UI. 

Pasimatymai pagal sutartie* 
Telefonas REpublic 7-4900 

Rezidencija: GRovehill 8-8181

Tel. ofiso PRospect 6-2240
„ Pitospect 8-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BPEO. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. YVood Street

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

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

(Civio Opesa H o ūse, kamb. 868)
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 0-2294
5002 West lOth Str., Cicero 

Vai. kasd. 6—8, šeštad. 1—S
Tel. TOwnhaIl 3-0959

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

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA EB 
8PEO. MOTERŲ LIGOS

Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 0-5577 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr*. 
Trečiad. Ir Penktad. 8-9 vai. vak. 18

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. oriso Re. 4-2123, rez. PR. 8-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Westera Al

PRALEISKITE KALĖDŲ ŠVENTES EUROPOJE! ! !
Scgliclti Travel Burcau kviečia jus pasirinkti vieną kurį iš šių laivų 
ir pailsėti Europoje; ^tTCinkkrrt Kalėdų šventes ir Naujuosius Metus.

» ‘
Pagarsėjęs savo puikiu 

įrengimu ir greičiu laivas 
<;QL'EEN MARY” išplaukia 

IiAPKRIČIO 30 DIENĄ. Prity
ręs vadovas tai ekskursijai 
Joscph Mitzi padarys ir Jūsų 
kelionę labai įdomia.

Norvegų linijos laivas
M. S. BECRdENKFJOKI) išplaukia gruodžio 8 dieno- Šis naujas 
laivas pasižjZni liuksusiniu įrengimu ir visiems gerai žinomais 
skaniais skandinavų valgiais. Vadovas Mr. H. A. HJORTHOLM, 
kuris yra gimęs Europoje ir ilgai gyvenęs Amerikoje, žino kaip 
svečius užimti, kad kelionė būtų smagi ir įspūdinga.

Pasauly ketvirtas didžiausias laivas
S. S. LIBERTE, prancūzų laivų, linijos, išplaukia gruodžio 14 dieną. 
Kellončs vadovas Mrf Otto Balderlotti, jus iš pirmos dienos laive taip 
užimponuos, kad jau laivu . plaukdami Jūs jausitės esą Paryžiuje. 

Norėdami gauti smulkesnių informacijų kreipkitės į

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

Nemokantieji anglų kalbos gali rašyti ir lietuviškai
.. • *

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. VIrginia 7-0038

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer lr Callfornla Av*. 

VAL : 2—4 lr 6—8 v. p. s,
6ešt. 2—7 vai. p. p., 
Išskyrus sekmadienius.

išmokėjo Ir Išmoka aukštesnius dividendui

Chicago Savings and Loan Association nauja) 
statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Nes iš anksto kviečiame visus atsilankyti | 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 
Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

Saugiausia Ir pelningiausia vieta taupomiema 
pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben*Z
(lrovčse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokiu ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos lr viso* turi atidėti 
vienodai reikalaujamų somų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Siti r. 

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovė* yra 
ir teikia pelningesnių* ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savings nuo pat savo Įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 32 metus, visada Išmokėdavo taupytojams visas taupy
mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Ka« liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iškeičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atitekant kito 
klaa pinigines operacijas.

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

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

UUBBENTLY — AUK4CLAUS1AS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT RAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

Ofiso tUef. YArds 7-1188
■ealdencljos — STewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampas Halsted lr 86-ta gatve) 

VAL. 1—4 lr 6:30—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai.

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

Dr. Alexaitder J. Javols
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weot 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:80 
Iki 9 vai. Trečiad. lr šešt. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPEC1AUSTK

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9 

eusltarim
-12 lr 7—9 v. v. pagal 
išskyrus trečiadieniu*sltarlmą išskyrus treciaaienu

>422 Wert hUrųnette Rd.

Telefonas REllano* 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 Weet 59th Street 

VAL. 1—4 popiet. 8:80—8:86 vak 
Trečiad. pagal sutarti

T*L oflao lr buto OLymple ą-41M
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15tta SU Cicero 

Kaadlan 1—9 v. lr 4—8 v. vakar*
Išskyrus trečiadienius

Butas 1626 Ro. 49tb Avė. 
•eštadlenlais 12 iki 4 popiet

DR. JULIJA M0NSTAV1ČIUS
GYDYTOJA IR CHOtURGl 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly HUls 
Vai.] kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
Išsklrus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PCTlmaa 5-5781 
Buto — BEverly 8-3948

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HEmL 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGO8I 

' 2745 W. 69 St
(priešais Sv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Whipple Street
(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4919 
Namų — CEdarcrent 3-7 788

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted 8t 

Kasdien S—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1-—5 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory i-1484. Resld. 2487 
W. 62nd St., tel. Rcpubllo 7-8818.

VAL. kasdien 2—4 p. p. Įr 7—9 vak. 
Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-112A

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

S267 South Halsted Street
Vai. i iki 4 v. p. p. ir 8—S ▼. vak. 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

TeL ofiso PRospect 8-9400
Rezld. PRospeot 8-9409

DR. ONA VAŠKEVIAIUS
(VaškevlčlūtD)

GYDYTOJA IR CHIRURGU
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo S-S vak 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečladlsalals 
Ir kitu laiku tik susitarus.

TaL ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 1-41742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHERURGAS 

802 West Slst Street 
Kamp., Halsted lr 31-mos gatvių) 

PriSmimo valandos kasdien: 1-4 p p 
ir nuo 6r8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet

Tel. ofiso PR. 6-0446, rez HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso telefoną* — BIshop 7-2525

DR. AL. RA6KUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie lr Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659

DR. P. Z. ZAUTORIS
, 1821 So. Halsted Street 

TU. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6859
Rezld. 6600 S. Arteslan Ava

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.; 6__ 9 y. <

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Teief. REpublie 7-2290
SPECI. CHIRURGINfiS IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

▼AL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: priuilko aktnlns, 

keičia stiklus lr rėmus.
4456 So. Oalifornia Avė., Ghicago 

šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 Iki 9: šeštad. 

10 vai. ryto iki 4; trečiad. Ir .«kntad 
tik susitarus

Tel. ofteo YA 7-4787, rea PR 6-ieiO

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 8. Ashland Ava. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 lr 6—8; trečiad.. šeš- 
tsd. lr sekmad. tik pagal sutarti. 

Jeigu neatsilieps viršmlnšti telefonai
šaukite. MIdway 8-0001

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopcdas - Protev1s.ee 

Aparathl-Protezal, Med. ban
dažai. Rpeo. pagalba kojom

(Arch Supporte) Ir AL
Vai.: 9-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 83rd St. Chicago 28, 111. 
Tel. PRospect 6-6084.

V

28*4 8.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOŠA9 

Virš 25 metų patyrimo
TeL YArds 7-1829 
Pritaiko aklatoa 
Kreivas akle 

Ištaisė.
Ofisas lr akinių dlrbtnvD 
756 West 35th Street 

Vai. nuo 10 iki a, nuo 9 Iki B, tre- 
člad. tiuo 10-12, penktadieni 19-3 iš 
šeštadieniais J 6-2 vai. popiet.

virs zo

<4V1NO*
Ir pinigas yra geras dalykas, 

bet tik tada, kai jisai savininko 
nelaiko savo nuosavybe ir kai 
artimą gelbsti iš neturte.

— Šv. Jonas Auksaburnis

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN DAILY FSUEND 

Oakley Avė., Chicago 8, Ui. Tek YIrgl*la

■ntered a* ■eoond-Class Matter March 11, 1916, at 
Under the Ant of March S. 1879.
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KARAS IR JAV
Prieš porą dienų šioje vietoje padarytas spėjimas pasitvir

tino. Izraelio žygio Egiptan užnugaryje stovėjo JAV artimiau
sieji sąjungininkai — Didžioji Britanija ir Prancūzija. Kad taip 
yra, niekas šiandien jau neabejoja. Antrą dieną po įsiveržimo 
Egiptan buvo sukviestas JT Saugumo Tarybos posėdis, kuris 
svarstė prez. Eisenhowerio pasiūlymą, kad būtų įsakyta Izraeliui 
pasitraukti atgal iš Egipto teritorijos. Prancūzai ir birtai pasi
priešino. Vietoj to, jų vyriausybės pasiuntė ultimatumą. Ir ne
trukus po to prancūzų ir anglų ginkluotos jėgos puolė Egiptą, 
bombardavo jo sostinę Kairą ir karines bazes. Vadinas, tos dvi 
valstybės išėjo į atvirą karą prieš Egiptą.

Nė Didžioji Britanija, nė Prancūzija, pagaliau nė jų pa
kurstytasis Izraelis visuotinio karo iššaukti nenorėjo ir aišku 
nenori. Siekiama vieno tikslo — ginklo pagalba nuversti prieš- 
britiškąjį Egipto prezidentą Nasserį ir paimti atgal į savo 
kontrolę Suezo kanalo zoną. Daugiau nieko... Be to Izraeliui už 
drąsą šį tą pridėti ir arabus sudrausti, kad jie Izraelio nepul
dinėtų.

Pradedant šį karą, spekuliuota. Parinktas laikas, kai So
vietų Rusija šiandien turi daug savų rūpesčių, kai jai reikalingos 
ginkluotosios jėgos Rytų Europos sukilimams malšinti, kai tos 
jėgos pačioje Sovietų Sąjungoje yra reikalingos, nes Kremlius 
nėra tikras, kas pas juos pačius gali įvykti jų imperijai griū
vant. Vadinas, karą prade jusie ji galvoja, kad bolševikai, nors 
ir yra davę tam tikrus pažadus ateiti į pagalbą Nasseriui, jei 
jis būtų užpultas, šiuo metu tos pagalbos negalės duoti.

Galime būti šiek tiek tikri, kad spekuliuota ir JAV prieš
rinkiminiu laikotarpiu, galvojant, kad JAV vyriausybė šiuo metu 
tikrai neišdrįs ginklo pagalba drausti kariaujančius. Prancū
zų ir anglų vyriausybės rizikavo net JAV draugiškumo netekti. 
Ir tai bus pirmas kartas per daugelį metų, kad Jungtinėse Tau
tose tos dvi valstybės pasipriešino JAV pasiūlymui, o Sovietų 
Rusija jį palaikė. Atrodytų, kad Viduržemio krizėje JAV ir 
Sovietų Sąjunga tapo sąjungininkais, o Anglija ir Prancūzija — 
priešais.

JAV vyriausybės nusistatymas šios krizės reikalu paaiškėjo 
iš geros prez. Eisenhowerio kalbos, pasakytos praėjusį antra
dienį Pirmoje eilėje jis pabrėžė, kad JAV savo ginkluotų jėgų 
nesiųs į karo lauką. Tuo tarpu dar nešauksiąs ir specialios 
Kongreso sesijos. Tačiau pritaria ir net skatina, kad tuoj būtų 
sukviesta Jungtinių Tautų asamblėjos sesija, siekiant sulaikyti 
kraujo liejimą Viduržemyje. Išmintingas žygis. Jungtinės Tau
tos tam ir yra sukurtos, kad spręstų tarptautinius konfliktus, pa
laikytų taiką. Jei tais reikalais jos nesirūpina ar nėra pajėgios 
panašius, kaip dabar Viduržemy, konfliktus tinkamai išspręsti, 
tai kam iš viso reikalinga ši organizacija?

Prezidentas kalbėjo rimtai ir griežtai, tačiau niekam negra
sino. Nors anglai su prancūzais jį, kaip JAV prezidentą, nepa
informavo apie savo žygius ir nesitarė, tačiau jis pastebėjo, kad 
bus bandoma su jais ir toliau palaikyti draugingumo ryšius.

Dar tenka pridėti ir tai, kad šioje krizėje JAV padėtis yra 
ypatinga. Nepaisant į kurią šiandien kariaujančią pusę pažvelg
si, JAV ir vienoj, ir antroj turi savo karines bazes. Todėl ir 
Prezidento kalba negalėjo būti sakoma kitokiu tonu. Ji buvo 
gerai apgalvota, santūri ir įtikinanti.

. Sovietų Sąjunga kaltinamųjų suole
Vengrijos byla Saug. Taryboje retorių, kad imtųsi žygių sku

biai sukviesti Saugumo TarybąRyšium su įvykiais Lenkijoje 
ir Vengrijoje, mūsų visuomenė
je, ypač akademinio jaunimo 
bendruomenėje, jaučiamas tam 
tikras nuotaikos pakilimas ir su 
sirūpinimas, kaip tas progas ge
riausiu būdu panaudoti Lietu
vos reikalui, kaip efektingai pa
remti ir pačių lenkų bei vengrų 
išsilaisvinimo pastangas. Bend
rai orientacijai pravartu žinoti, 
kas daroma visas devynias so
vietų pavergtąsias Centro ir Ry
tų Europos valstybes apjungian
čio egzilų organo — PJT.

posėdžio Sovietų Sąjungos ag
resijai Vengrijoje sustabdyti. 
Tuo pat metu PJT Bendrųjų 
Reikalų Komitetas telegramo
mis alarmavo Azijos ir Afrikos 
25 valstybių vyriausybes, pa
skelbusias vadinamą Bandungo 
deklaraciją už tautų laisvą apsi
sprendimą. Kadangi savo ka
rine intervencija Lenkijoje ir 
Vengrijoje Sovietų Sąjunga nu
sikalsta laisvam tautų apsispren 
dimui, PJT ir šaukiasi Bandun
go deklaracijos dayvių paramos

tarpo, kurių 
yra 24 — 30 metų. Jie visi, ko
munizmui valdžią perėmus, buvo

transfuzijoms kraujo sužeistie
siems.

Be abejo kiekvieno krašto pi
liečių akciją į savąją vyriausybę, 
kad ji rodytų daugiau iniciaty
vos Sovietų Sąjungos pavergtų
jų valstybių laisvės kovai ir pri
reikus efektingai ją paremtų, 
yra didelės reikšmės dalykas. 
Tuo atžvilgiu ne tik organizuo
tos pastangos per Conference of 
Americans of Central and East- 
em Europe Descent yra reikš
mingos, bet ir paskirų asmenų 
netarpiška intervencija laiš
kais ir telegramomis į atitinka
mas įstaigas ir asmenis.

Yra rimto pagrindo laukti, 
kad ateinančioj JT plenumo se
sijoj bus iškelta byla visų so
vietų pavergtų Centro ir Rytų 
Europos valstybių. Kaikurie JT 
nariai tuo reikalu jau yra davę 
savo sutikimą. V t.

prieš tą Sovietų Sąjungos ag- 
Jau ryšium su Lenkijos įvy- resiją. 

kiais PJT Bendrųjų Reikalų Ko Spalio 26 d. PJT Bendrųjų
mitetas buvo susirūpinęs tą So
vietų Sąjungos agresijos veiks
mą iškelti Jungtinių Tautų Sa- 
gumo Taryboje. Tik Lenkijos į- 
vykių raida taip pakrypo, kad 
Saugumo Tarybos intervencija 
buvo sunkiai įmanoma. Tačiau 
Sovietų Sąjungos agresija Veng 
rijoje, kad palaužtų vengrų tau
tos apsisprendimą už laisvę ir 
nepriklausomybę, ne tik flag- 
rantiškai pažeidė JT Chartą, 
bet ir sudarė grėsmę taikai. To
dėl PJT Bendrųjų Reikalų Ko
mitetas ėmėsi skubių žygių Ven 
grijos bylą būtinai perkelti į 
JT Saugumo Tarybą, o visų Oen 
tro bei Rytų Europos sovietų 
pavergtųjų valstybių bylą iškel
ti Jungtinių Tautų visumos su 
sirinkime.

Spalio 25 d. PJT Bendrųjų 
Reikalų Komitetas telegramo
mis ėmė bombarduoti JT Sau
gumo Tarybos pirmininką ir na
rius, Saugumo Taryboje atsto
vaujamų valstybių vyriausybių 
galvas — prez. Eisenhower, mi- 
nisterį pirm. Edeną. min. pirm. 
Mollet ir kitus — ir JT gen. sek

Reikalų Komitetas pakartotinai 
kreipėsi į prez. Eisenhowerį ir 
prezidentinį kandidatą Steven- 
soną, taip pat į JAV unijų va
dą G. Meany, į Pavergtųjų Tau
tų Draugų Amerikiečių pirminin 
ką ir Centro bei Rytų Europos 
kilmės amerikiečių pirmininką, 
kad jie atitinkamu būdu veiktų 
Sov. Sąjungai bylos iškėlimą 
Saugumo Taryboje.

Spalio 27 d. Britanijos, JAV 
ir Prancūzijos vyriausybės paga 
liau pasiryžo Vengrijos reikalą 
iškelti Saugumo Taryboje ir ne
delsiant sukviesti Saugumo Ta
rybą posėdžio. Suprantama, ne 
tenka laukti, kad Saugumo Ta
ryba tuoj pat rastų priemones 
Vengrijai išlafevinti. Visdėlto 
tai yra labai didelio politinis 
spaudimas į Sovietų Sąjungą.

Greta diplomatinės — politi
nės akcijos dėl bylos iškėlimo 
Saugumo Taryboje, PJT Bend
rųjų Reikalų Komitetas kreipėsi 
į Tarptautinį ir JAV Raudonąjį 
Kryžių pagalbos Vengrijos lais-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, ČttlČAGO, TtLtMOlS

praeities tradicijas, pasakojo, žmones ir laimėti jų sielas bei į vidurinėje Europoje naują so- 
jiems apie laisvę, nepriklauso-) galvojimą. Švietimas yra galin-/cialistinj ūkį. kuris pajungtų vi

sas tautas ir padarytų jas nau
jais socialistiniais žmonėmis. 
Planai buvo labai ambicingi ir 
toli einą, jie norėjo pakeisti ag
rarinius Vidurio Europos kraš
tus į augštai industrializuotus 
ūkius, kurie laikui atėjus galėtų 
aprūpinti žmones dideliais kie
kiais įvairių ekonominių gėry
bių.

Tie visi planai nepasiekė savo 
rezultato. Tų planų pirmoji klai 
da buvo. kad jie buvo pergreiti. 
Tie kraštai norėjo industrializuo 
tis pergreit, jie norėjo pasiekti

TIKROJI VIETA

Tėvo Stalino biustas Budapešte buvo nuverstas ir 
naudota judėjimo tvarkos lentai įstatyti.

galva pa- 
(INS)

mybę ir apie geresnį praeities gas ginklas kovoje dėl žmonių 
gyvenimą. Visose Rytų ir Vi- sielų, bet ta lazda turi du galus, 
dūrio Europos tautose šeimos švietimas atidaro žmonėms akis, 
ryšiai visuomet yra buvę labai' kelia protavimo ir galvojimo ga
stiprūs ir matyt jie nebuvo nu
trūkę paskutiniojo karo ir pas
kutiniojo dešmtmečio okupaci
jų laikotarpyje.

Antra priežastis yra katalikų
: Bažnyčios vaidmuo. Lenkija ir; da į laisvę ir kovą dėl laisvės.
Vengrija yra perdėm katalikiš-1 Mat tautos nėra palaida masė, 
ki kraštai; katalikiškos tradici-l kuriai galima viską įkalbėti. Ei- 
jos tuose kraštuose visuomet linis žmogus gali tam tikrą lai-
yra buvę labai stiprios. Gi ka
talikų Bažnyčia visuomet buvo 
griežtai priešinga komunizmo 
doktrinai ir to savo nusistatymo 
stipriai ir be jokių nuolaidų lai
kėsi. Tas griežtas katalikų Baž-

i nyčios nusistatymas matyt bu-1 vadinamą sveiką protą, kuris 
i vo ir visą laiką tebėra paverg- Į sugeba atskirti gėrį nuo blogio, 
toms tautoms nepaprastai stip-1 laisvę nuo vergijos. Praeities 

1 ri moralinė parama jų kovoje1 šimtmečių istorija rodo, kad ei
linio žmogaus sveikas protas 
yra buvęs didžiausiu ginklu ko-

KOMUNIZMAS NESUGEBBJO IŠAUKLE 
TI NAUJO SOCIALISTINIO ŽMOGAUS

DR. J. BlIDZEIKA

dėl laisvės.
Natūralinis laisvės siekimas

Kita komunizmo nepasiseki
mų priežastis buvo žmonių į-

20 metų amžiaus ir visą gimta kova dėl laisvės. VisosePaskutiniųjų savaičių istori
niai įvykiai Lenkijoje ir Vengri
joje labai ryškiai parodė, kad 
Rytų ir Vidurio Europos paverg 
tose tautose komunizmas nesu
gebėjo išauginti naujos genera
cijos, naujo socialistinio žmo
gaus. Nors tai atrodo komuniz
mui yra “pasisekę” Rusijoje, tie 
patys metodai ir darbai nedavė 
tų pačių rezultatų Vidurio Euro
poje. Naujoji generacija, kuri 
šiuo metu auga tuose kraštuose, 
nėra socialistinė nei komunisti
nė ir ji netiki į skelbiamus so
cialistinius idealus. Ji yra prie
šingai nusistačiusi naujai san
tvarkai ir prieš tą santvarką 
ginklu kovoja. Šis komunizmo 
nepasisekimas išugdyti naują 
generaciją yra juo labiau įdo 
mus, kad opozicija ir maištas

8
savo jaunystės laikotarpį pergy
veno komunizmo indoktrinuoja- 
mi. Jie nėra matę kito pasau
lio, nėra turėję kontakto su 
Vakarų Europos ar Amerikos 
idėjomis, žmonėmis, knygomis, 
spauda. Nežiūrint to, jie atme
ta socializmą ir pasisako už lais
vę, krikščionybę ir tautinį ne
priklausomą gyvenimą.
Šeimos ir katalikų Bažnyčios 

vaidmuo
Šiuo metu galima gana tiks

liai spėlioti apie tas priežastis, 
kurios nel.ido komunizmui iš
auginti sau ištikimo socialisti
nio žmogaus.

Visų pirma, komunizmas ne
pilnai įvertino šeimos vaidmenį 
jaunų žmonių auklėjime. Komudaugiausia kilo iš jaunų žmonių . ... ._ .

amžius matomai nlzmas "esuScteJo lžPlestl J«-
nų žmonių nuo šeimos ryšių 
Jaunimas augo šeimose ir tėvai 
turėjo jiems labai didelę įtaką 
Jie perdavė savo vaikams visas

pasaulio tautose yra įgimtas 
laisvės siekimas, kuris reiškiasi 
visur ir visada, gi ypatingai stip 
riai jis reiškiasi ten, kur laisvė 
yra mėginama per trumpą laiką 
prievartos keliu panaikinti. Jei
gu laisvės tradicijos tautoje yra 
stiprios, ta prievarta iššaukia 
labai greitą reakciją. Gi visos 
Rytų ir Vidurio Europos tautos 
yra turėję laisvą ir nepriklauso
mą gyvenimą, ir laisvės tradici
jos jose visuomet buvo nepa
prastai stiprios. Kai sykį ta 
reakcija kovoje dėl laisvės pra
sideda, ta kova plečiasi ir ji 
tampa nesustabdoma, nes lais
vės idėjos yra stipresnės už 
ginklus ir prievartą. Ginklus var 
toja žmonės, bet žmonių veiks
mus nulemia jų galvosena, kuri 
visur ir visuomet siekia laisvės.

Kaip kitą priežastį galima pa 
minėti tautų masinį švietimą. 
Komunistiniai režimai plėtė pla
taus švietimo tinklą, tuo būdu 
tikėdamiesi išauklėti naujus

PAGRINDINIAI LAISVES PRINCIPAI
“Tironija jau pati savyje tu
ri sunaikinimo sėklas, kurios 
ją pačią pražudo. Didžiulė ir 
plintanti neramumų banga da
bar griaunanti — komunizmo 
valdžios pagrindus rytinėje Eu
ropoje daugiausiai priduodąs 
drąsos veiksmas, parodąs pa
grindinę tironijos silpnybę. Aš 
jaučiu, kad mes, kurie džiau
giamės laisve, turime išplanuo
ti tinkamą ir imponuojančią 
programą pagelbėti tiems žmo
nėms atgauti savo laisvę. Yra 
tragiška, kad mes dar neturi
me paruoštos programos jiems 
pagelbėti. Man atrodo, kad 
Laisvės Administracija (Free-
dom Administraition) pasiūlyta senatoriaus Paul Douglas yra 
geriausia priemonė pagelbėti pavergtoms tautoms. Aš esu už 
tą programą”. /

Iš laiško Richard Stengei,
Demokratų kandidato į U.S. Senatorius.

Richard

taip atsitinka, kad gimsta baimė. Nesvarbu, kad ug
nis užgęso, vėjas traukia tikrai — jis pulte pripuolė 
prie durų: uždaros, uždaros. Ir čia taip gi pūtė, vėjas 
vaikštinėjo laisvas, kaip naktis — jokios valdžios. 
Laisvas, kaip žmogus — tarė jis sau ir susijuokė. — 
Ką gi aš skelbiau?

Ir grįžimas buvo bjaurus — prieš tamsą, kurio
je gyveno nerami šviesa. Ji gyvena. Ir ji nepadeda: jis 
net negali atsekti, kur tas suolas, kur jis buvo pali
kęs apsiaustą, ir šitaip žuvo dar vienas degtukas. 
Dabar yra septyni ir kaip tiktai, su maža atsarga,

ELĖ MATAI AITF JMgmgMKBfflE

ROMANAS

PJŪTIES METAS
106 tęsinys

Ir neaušta — galima sunaikinti žmtfnių giminę 
Ir negali pagreitinti naktes galo, nei ištraukti iš 
miglos mėnulį — jis atsisėdo, —net užgesinti | papirosams. Jis užsirūkė. Ir tai, kad pajudėjo vėl su

kratė jį, lyg neinantį laikrodį, kuriam kartais tiek te
reikia: jis pradėjo snausti, ir kniokštelėjęs pagailo pa
piroso, kuris degė pats vienas.

šitos rausvos lempelės, stiklinės ir dūžtančios. Ką 
jis galėtų sviesti į ją.

Jis nebemėgino nė miegoti, net gulti ne — jis sė
dėjo susigūžęs, užsimaukšlinęs skrybėlę ant akių, pas
kui susikėlė kojas ant suolo — iš kažinkur pūtė vėjas. 
Ar buvo atidaros durys? Gal jie paliko jas naktį at
viras, kad jis susiprastų išeiti ir nebereiktų jokių ce
remonijų išleidžiant: atsiprašau, kokius niekus ple
pat, draugas Vibry, kas jus buvo uždaręs? Jus?

Jis pašoko ir išbėgo iš suolo — išbėgo, nors vos 
galėjo judėti, ir tuojau žinojo, kad nėra vienas — ta
čiau kai buvo sustojęs, žinojo, kad eina jis pats. Bu
vo keista žengti tamsoje per tokią erdvę — šaltis ėjo

blyškesnė — puiku, ji gęsta, — tarė, tačiau pažino, 
jog buvo kitkas: tamsoje atsirado plyšių, jie darėsi 
ten, kur buvo langai, augštai, ir pamaži skeldėjo pla
čiau ir plačiau, kol griuvo — išaušo. — Aušta vėlai, 
tokiu metu žmonės jau eina prie durų, jie turėjo pra
dėti sukilti: miestelyje, ir netrukus ateis išleisti jį.

Greičiau, greičiau! — jis ragino, — greičiau. — 
jam darėsi naramu, nesmagu: buvo metas, kada jis 

nugara — tai atviros durys, sakė sau, — bet žinojo, būtinai turėjo būti išleistas, nes juk ir gyvuliams ati- 
kad šitas šaltis jo paties. Jis tarė: Neisiu. — O jeigu džiai atidaro duris, nes jie patys braižosi, kad būtų 
durys tikrai atviros — tai yra, atrakintos? — Jis sa-j išleisti. Bet niekas neprisiartino prie durų — ir jis pa- 
kė: — Eik! Juk tu nebijai! Jeigu tu būtum kareivis, juto, kad jo ausys dega, jam buvo gėda, kaip užda-
ir čia būtų svetimas miestas — tu juk turėtum žengti 
pirmyn ? ’

Jis užbrėžė degtuką: gerai, kad taip — jis buvo

rytam šuniui — Esu kaip gerai išauklėtas šuo, — ju
to jis, kai jieškojo tamsiausios kertės bobnyčioje. Ir 
jis pajuto, jog yra pažemintas — nes vieta jį išnieki-

Bet jis pamatė ir nauja: šviesa lempoje buvo stijU- Tai buvo panašu, kaip klastingame užfrontyje,

vės kovų aukoms. Ypač trūksta I užmiršęs krepšį, ir žinoma, galėjo kilti isterija — štai, no, ne jis, bet jį. Jis buvo priverstas. Taip nebuvo jo-

lią ir įveda juos į kontaktą su 
naujomis idėjomis, apie kurias 
iie galbūt nėra galvoję. Kai 
žmonės pradeda daugiau galvo
ti, tas galvojimas natūraliai ve-

ką galvoti taip, kaip jo valdo 
vai nori. Bet tam yra tikros ri
bos, nes eilinis žmogus yra gal- per kelis metus tai, kas norma- 
vojantis sutvėrimas ir jo protas liai pasiekiama per dešimtme-
turi didelę galią. Jo protas nėra 
genijaus protas, bet jis turi taip

čius. Kita klaida buvo, kad pa
grindinis dėmesys buvo kreipia
mas į sunkiosios pramonės sta
tybą, kuri turėjo tarnauti kaip 
pagrindas ginklų gamybai ir 
vėliau civilinių gėrybių pramo
nės statybai. Socialistiniai pla
nuotojai žadėjo tautoms gėry
bių perteklių už 20 — 30 metų,voje prieš vergiją ir tironiją.

Tai labai vaizdžiai pasakė Lin-Jgi dabarties gyvenimo standar 
colnas, kai jis sakė: “You can- tas pradėjo kristi ir žmonėms 
not fool all the people all the pradėjo trūkti maisto ir drabu- 
time”. • x žiu. Tauta nustojo tikėti paža-

Ekonominiai nepasisekimai dais nes pažadais galima gyven-
Komunizmas norėjo sukurti (Nukelta į 4 psl.)

BALYS RADIO & TELEVISION
SALES AND SERVICE

Elektriški prietaisai, dovanoms prekės, plokštelės, fonografai, 
sveikinimų kortelės, foto aparatai, filmos, TV ir radio lempos. 

Auto radio ir elektriškų prietaisų taisymas.
Atdara: Kasdien 9—6, pirm. ir ketvirt 9—9. sekm, 9—2

2646 West 7lst Street
dhicago 29, Illinois

Tel. PRospect 8-5374
Sav. B. & J. Brazdžionis

ŠIANDIEN PROGA!
J. JANUŠAI6I0 ir J. MAŽEIKOS
Midwest Maisto - Likerio 

Krautuvėje
2515 W. 69th St.Tel. PR 8-9259 S?//S

Specialios kainos lapkričio men, 2, 3 ir 4 d.d.
IMPORTUOTA PORTUGALIŠKA

10 metų Brandy 5th $3-79

MARTEL, prancūziškas konjakas 5th $4.95
BISQUIT, 5th $4.85
HENNESY 3 STARS 5th $5-10
KIJAFA VYNAS ūth $1.64
PORTUGALIŠKAS import. vynas 5th 95c
VODKA, VISKEY IR DRY GIN 5th $2-98
VYNAS GALIONAIS $2-95

Ir daug kitų gėrimų specialiomis kainomis

Gaunami lietuviški ir Mamytes sūrint, Importuoti grybai, 
uogienė, lietuvLška Jvari duona ir kiti gaminiai kaip vietiniai, taip 
Ir importuoU tt užsienių. .

Piknikams ir Jvalrlema parengimams perkant dideliais kiekiais 
duodama speciali nuolaida.

KRAUTUVE ATDARA KASDIEN NUO 7 V. RYTO IKI 10 V. V:

kiam kaliniui. — Ir jis neteko pusės savęs, taip jam 
atrodė, kad jis mato save grįžtant nuleista galva.

Jis pasiėmė vandens indą ir užsivertęs gėrė daug, 
kaip degtinę, paskui užsipylė ant rankų ir nusiprau
sė veidą. Jis dar nenorėjo duonos — tegu jie pasiims 
sau šitą savo dosnumą, kepalą — nepraimtą.

Juokas buvo perilgas, tarė jis — ir dabar jis 
skaičiavo ir svėrė atsilyginimą: tai nepraeis jiems, 
niekam, kas buvo prikišęs nors mažąjį pirštą. Nors 
jam reiktų pridaryti nusikaltimų už kiekvieną, jų to
kių, kad kaltais būtų rasti jie. Jis žinos, o, jis suge
bės! Už kiekvieną jo suvėlintą pusvalandį!

Jis vėl stovėjo viduryje bažnyčios, kaip vakar 
buvo paliktas, nes šioje vietoje jis galėjo girdėti ir 
matyti visas duris —zdidžiąsias, šonines ir iš zakri-

kur turėjai pavirsti akimis ir ausimis, jeigu norėjai 
gyventi. Jis norėjo, niekuomet nebuvo didesnio gyve
nimo traukimo, kaip dabar: jis turėjo atsiskaityti! — 
Žiūrėk, ar tas priežodis tikras: kerštas yra saldus?
— Jis nebuvo iki šiol stebėjęs, iš kokio stiklo geria 
savo darbų vyną, jokio asmeniškumo nebuvo kada jis 
vykdė žygius, atžymėtus partijos. — Tikrai? — pa
klausė, — o kaip su saviškiais? — Ir pasipiktinęs su
šuko — dabar jis nesivaržė kalbėti, kiek tiktai nori 
garsiai: — Tai juk ne juos aš taikiau, tiktai per juos!
— Kaip galima lyginti su----------kas jie yra, kurie
neatidaro durų? Tai tie patys mažieji įnagiai — at
sako, — bet už jų stovi tikrieji: rusai. — Tačiau jis 
tegali paliesti savo atsiskaitymui ne juos, — jis sugrę- 
žė dantimis — ne juos. Kad nors greičiau!

(Boa daugiau)
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Rajoninį LB suvažiavimą pasitinkant

£. m. lapkričio 3 d. Clevelan- 
de įvyksta rajoninis LB suva
žiavimas. Tai nėra istorinis į- 
vykis, bet taip pat neeilinis. 
JAV Lietuvių Bendruomenė, 
nors dar neseniai įkurta, tačiau 
jau atliko gražių ir istorinės 
reikšmės darbų. Toks greitas į- 
sipilietinimas rodo, kad Bend
ruomenė yra būtinas veiksnys 
mūsų tremtiniškame, pabėgėliš-

Mums atrodo, jog svaybus vi
suomeninio gyvenimo veiksnys 
yra finansai. Jaučiame, jog 
Bendruomenė daug daugiau nu
veiktų. jei jos iždas nebūtų tuš
čias. Tad gal reikėtų didesnį dė
mesį šiam reikalui paskirti. 
Šiaip ar taip metiniai lietuvių 
mokesčiai bus pačiu pagrindiniu 
pajamų šaltiniu. Todėl gal ge
riausiai' jais ir remtis, išmikli-

kame tautinės egzistencijos bū- nant mokesčio išrinkimo būdus
vyje. Dideli darbai neatliekami 
spontaniškai. Jiems reikia pasi-

ir metodus. Didesnė propagan
da tuo reikalu yra tikrai rei-

Atrodo, kad šie du klausimai 
šiandien yra patys aktualieji ir, 
jei suvažiavimas ras reikalą juos 
pasvarstyti, neabejotinai tas iš
eitų į naudą Bendruomenei.

Šia proga tenka priminti, jog 
suvažiavimo vakare (šeštadienį, 
lapkričio 3 d.) 6:30 vai. lietuvių 
salėje įvyks parengimas — po
būvis, kuriame dalyvavimas tu
rėtų būti kiekvieno lietuvio gar
bės pareiga. Tebūnie mūsų at
silankymas suvažiavime ir paren 
gimė mūsų ištikimybės pareiški
mas mūsajai Bendruomenei.

Jonas Virpša

SKAUTŲ VAKARAS
Spalio 20 d. lietuvių salėje į- 

vyko nuotaikingas jaunime va
karas, kurį ruošė Clevelando 
skaučių Neringos ir skautų Pi
lėnų tuntai ir skaučių bei skau
tų tėvų komitetai.

Vakaro programa pradėti, a- 
biejų tuntų iškilminga sueiga, 
kurioje dalyvavo 150 skaučių ir

ruošti, paplanuoti, paprakaituo- kalinga. Žydų bendruomenės s^au^ų savo vėliavomis. Su- 
Amerikoje pavyzdys gali čia tar! ?‘gos. m5tu Pam™U Į^tuvosti. Todėl pasitarimai .suvažiavi

mai, pasikalbėjimai yra būtini; 
jie yra tarsi laiptai vieno ar ki
to tikslo siekiant.

Tokia mintimi pasitinkame ir 
rajoninį LB suvažiavimą Cleve- 
lande. Tikimės, jog jis bus dar
bingas, atneš daug naudos mū
sų bendruomeniniam darbui.

Suvažiavime bus svarstomi lie 
tuvybės išlaikymo klausimai, 
bus pateiktas CV pranešimas ir 
kt. Paskaitą bendruomeniniais 
reikalais skaitys rašytojas Jur
gis Jankus.

'Komunizmas

!"b‘ nesugebėjo

(Atkelta iš 3 pusi.)
ti tik trumpą laiką ir tiktai ne
paprastu metu, pvz. karo, bet ne 
ištisą taikos meto dešimtmetį. 
Trečia ekonominių eksperimen
tų klaida buvo mėginimas su
kurti grynai socialistini ūkį. 
Žmonijos patyrimas rodo, kad 
socialistinis ūkis yra neproduk
tingas. ir tiktai laisvas ūkis yra 
pati galingiausia priemonė pa
siekti dugštą gyvenimo stan
dartą.

Mintys ap'ė Lietuvos padėtį
Darant palyginimus tarp Lie

tuvos ir Vidurio Europos kraš-

nauti kaip paskata ir pamoka.
Kitas svaraus, bet atrodo ne

pakankamai dėmesio susilau-

Skautų Sąjungos 38 metų gyva
vimo sukaktis. Šia proga trum
pą žodį tarė vienas pirmųjų. 
skautų Lietuvoje sktn. Vyt. Ci-

kiąs klausimas yra kiek galint vinskas, neseniai į Clevelandą 
didesnio būrio lietuvių subūri- atvykęs iš Australijos. Trys 
mas po Bendruomenės vėliava.
Kitu žodžiu, yra būtina suak
tyvinti seniūnijų ir įgaliotinių 
veiklą. Padaryti juos mažų ra
jonų centrais ir tuo būdu suar
tinti platesnes mases su Bend-

skautai — A. Apanius, V. Skrin 
ska ir R. Lipnevičius davė skau 
tų įžodį, pasižadėdami tarnauti 
Dievui, tėvynei ir artimui. Jiems 
kaklaraiščius užrišo V. Civins- 
kas, o draugininkas V. Kizlaitis

Tarybos Pirmijos aktu apdova
notajam B. Gaidžiūnui Padėkos 
ordiną. Sueiga baigta trumpu 
Pilėnų tunto tuntininko sktn. V. 
Kamanto žodžiu.

Po sueigos sekė lauželis, nuo
taikingai pravestas Aid. Malca- 
naitėg ir R. Bajoraičio, supintas 
iš dainų ir pasirodymų. Jis baig 
tas dainuojant “Lietuva, bran
gi”.

Vėliau buvo įvairūs žaidimai, 
rateliai, šokiai, ir jaunimas visą 
vakarą linksminosi. Tėvų komi
tetai buvo suruošę puikų bufe
tą, kuriame visi galėjo gerai pa
sivaišinti.

Šis vakaras1 liko maloniu pri
siminimu. Skaučių ir skautų pa 
dėka priklauso tėvų komitetams, 
ypatingai Jokūbaitienei, Paša- 
karnienei, Mockui, dr. Vaitėnui, 
Gedgaudui, Mašiotui, Grigaliū
nienei, Žygienei ir kt. Daugelis 
vakarą parėmė finansiniai — 
dr. Skrinskai 25 dol., Mazys 11 
dol., dr. Juškėnai 5 dol. Visi 
skautų'tėvai vienokiu ar kito
kiu būdu' pa ėjo. Padėka pri
klauso “Draugui”, “Dirvai” ir 
Clevelando lietuvių radijo valan
dėlei, skelbusiems apie vakarą.

Skautės ir skautai žada atei
tyje drauge su tėvais suruošti 
daugiau vakarų jau.iimui.

L. B. APYLINKES ŽINIOS

— LB rajoninis atstovų suva
žiavimas įvyksta lapkričio 3 d. 
lietuvių salėje. Rašytojas Jur
gis Jankus skaitys paskaitą — 
“Lietuvybės išlaikymo rūpes
čiai”, Vakare — pobūvis, ku
riame mūsų jaunieji atliks pa
trauklią programą. Visi daly
vaukime!

— Apylinkėj valdybos posė
dyje padalyti šie pakeitimai: vi 
cepirm. išrinktas Juozas Žemai
ti (yra kartu ir ižd.), o P. Ma
želis — švietimo ir jaunimo rei
kalų vadovu. j

— Apylinkės valdyba, lietu-! 
vių radijo klubui piniginio va
jaus proga, paskyrė $25.

— Skelbiamas dailiojo skaity
mo, deklamavimo ir kalbėjimo 
konkursas, kuris įvyks š. m. 
gruodžio 9 d. lietuvių salėje. 
Taisyklės bus paskelbtos vėliau.

— Čiurlionio ansamblis š. m

SOPHIE SARGUS
RADIO PROGRAMA

i* WOE8 stotie* — Banga lite 
*UO PI K Al A D. IKI PENKTAD. 

1:46 Iki »:10 vai ryte 
SESTAJD. 8:10 Iki 9:80 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 V 
<FKAD. 8;SO—B:80 y. r. U stotln» — I4<»o tu.
Chicago 29. 111. HEmlock 4-2413

7169 SO. MAPLEWOOD AVĖ.

ruomene. Dabar dažnai atrodo, padovanojo po knygelę — Ant. 
jog Bendruomenė yra tarsi tik Baranausko “Anykščių šilelį”, 
organizacijų centras, bet ne vi-. Neringos tunto tuntininkė pskt. 
suotinė organizacija. I A. Petukauskienė įteikė L. 9. S.

TELEVIZIJOS
'r Ratilo Aparato Taisymas
Sąžiningas ir garantuotai darbas 
ML RIMKUS, 4617 S. S*wyer St 
Tol VI 7-9087 — VI 7-8087

lapkričio 18 d. WHK salėje, 5000, 
Euclid Avė., rengia didelį kon
certą kartu sū Toronto “Varpo” i 
choru. Mūsų visuomenė šiuo rei1 
kalu turėtų iš anksto susidomė
ti, nes tai dėmesio vertas įvykis.

— Apylinkės informacinis su
sirinkimas numatomas šaukti 
gruodžio mėn. vidury, bet tuo 
tarpu dar negalime nurodyti tik 
rosios datos, nes yra kaikurių 
kliūčių. LB -Inf.

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.

kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu Ir pelninga.

Unlversal Savings and Loan Association užtikrina saugu* 
mą Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra ik) 
$10,000 00 kiekvienam Indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną —* 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškas. Boa grei
tas ir draugiškas patarnavimas.

■ Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCLATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, lllnois
Į?

%

Iš politikos lauko

KODfiL LIETUVIAI TURĖTŲ 
BALSUOTI TIESIOG 0 

DEMOKRATlC
Už Visą Sąrašą su Adlai Stevenson 

į J. V. Prezidentą priešakyje

Besiartinant linkimų dienai, jūs, 
beabejo, pradedate dažniau ir rim
čiau pagalvoti už kuriuos kandida
tus atiduoti savo balsą jr kuri par
tija būtų verta jūsų paiamos.K Tai 
yra svarbūs klausimai, ir jiems tu
rite rasti tinkamus atsakymus.

Šios rinkimines kampanijos eigo
je, jūs girdėjote ir skaitėte apie tai, 
ką vienos ir kitos partijos lamliila- 
tai žada atlikti, būdami prie valdžios 
vairo. Tačiau, darant galutinį nuo
sprendį už ką balsuoti, nevertėtų 
remtis vien tuom, ką kas pažada ir 
kaip kas pasigiria. Pažvelkime ką 
yra atlikusi viena ir kita partija an- 

tų įvykių eigos, visų pirma rel-1 tačiau ir ką gero jos sugebės atlikti 
kia atsiminti, kad lietuvių tau-1 b‘ta atcinan™l kcli‘l "><*¥
tos istorija ir tradicijos yra pa
našios, kaip Lenkijos ir dalinai 
Vidurio Europos kraštų. Mes

Kiekvienas bešališkai galvojęs pi
lietis pripažins, jog demokratų par
tija, būdama valdžioje, atliko nuo
stabių dalykų šio krašto žmonėms,

esame per amžius turėję savo , aprūpindama juos pelningais darbais,
nepriklausomybę, laisvės idėjos 1 r<-m,,8ma mažesnius biznierius, įve- 

, , i šiluma socialine apsaugą ir igvvcn-pas mus visuomet buvo labai gy dindania augšž>auJo ^..io
vos, mes turėjome ir turime stip sperity 
rų tautinį judėjimą, mes turime 
sukilimų ir partizaninio karo 
tradicijas iš okupacijos laikotar 
pių, šeimos vaidmuo mūsų tau
tos gyvenime visuomet buvo ne
paprastai didelis, katalikų Baž
nyčia visą laiką buvo pas mus į 
gyva ir kovojanti, ir per šimt- i 
mečius ji mus gelbėjo nuo ver- S 
gijos ir ištautinimo.

Turint tai mintyje, reikia spė-, 
ti, kad mūsų tautos reakcija į 
paskutiniojo dešimtmečio įvy
kius turėtų būti panaši, kaip 
Lenkijoje ir Vidurio Europoje, 
nes tautos, kurios auga pana-, 
šiose sąlygose, paprastai pana
šiai reaguoja j tuos pačius įvy
kius. Todėl paskutiniųjų įvykių 
eiga verčia mus galvoti, kad 
naujoji generacija, išaugusi Lie 
tuvoje paskutiniojo dešimtme-. 
čio laikotarpyje, nėra socialisti
nė ir nėra sovietinė. Mes tiki
me ir tam turime labai daug pa 
grindo, kad dabartinė Lietuvos 
generacija yra lietuviška ir 
krikščioniška, gyvenanti tomis 
pačiomis tradicijomis ir siekian
ti tų pačių tikslų, kokių mes 
esame siekę laisvės laikais.

Kadangi mums tai pasisekė, 
mūsų kova dėl laisvės nėra pra
laimėta. Tai bug tik laiko klau
simas, kad laisvę vėl atgausime.
Mes esame optimistai, nes mes 
matome, kad nekovojame ko
vos. kuri iš anksto yra pralai
mėta. Mes kovojame kovą, ku
ri bus laimėta, bet tam dar rei
kia daug laiko, ištvermės, dar
bo ir vienybes.

K

pro-

Dabartinė republikonų adminis
tracija ne tik nieko naujo nesugal
vojo šioje srityje, bet dar susniuk- 
dė ir išpūtė, kas buvo paveldėta iš 
demokratų.

Užtikrinimui progreso, pastovaus 
gerbūvio visiems žmonėms, o ne vien 
tik pramonės didžiūnams, balsuokite 
už demokratų kandidatus miesto, 
apskrities, valstijos ir visos šalies 
administracijoje. Padarykite teisingą 
nuosprendį ir paremkite tuos, kurie 
nuoširdžiai ir drąsiai gina -jūsų rei
kalus ir rūpinasi jūsų geresne atei
tim.

Litliuanian Dcmoeratic . League 
ot' Cook County endorses all Donio- 
eratic eandidates and urges all to 
Vote Įx] Dentocratic — Judge John 
T. Zuris, Judge Alpbonsc Wells, 
Įloti. Committec; Jaek L. .Tatis, 
Pieš. Exceutive Committec; Josepb 
Mozeris, Paul M. Smith, Simon Gal- 
zon, Charles Kari, Domui Kamiu, 
Eltrozina Mikužis, Al Pivranas, 
Josepb Skeivis, John Stoškus, Al 
Vaitis, Cbas. Gečas, Vincent Stulpi
nas, Petcr Jonaitis, Tony Gudaitis, 
Anton Paulus, Frank Woidat, Petcr 
Wolf, K. Savickas, John Paukštys, 
Al Brazis, T. Levickas, J. Micke J., 
VVallace, W. Dcksnis, A. Vancc.

(Skclb.)
=

CIZIP’C SELF .□l\ll O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBROOK 5-8202

Lapkričio - November I, 2 ir 3 dienoms

HENNESSY, 3 STAR COGNAC

MARTELE or COURVOISIER \ 
THREE STAR COGNAC

ratu $5.09

Fifth $4.98

GRAIN ALCOHOL. 190 Proof
USP Fifth. $4.89

CINZANO VERMOUTH
Svveet or Dry Fifth M .39

KUAFA WINE Fifth S1-69
PIPER HEIDS1ECK OR

MUMMS CHASIPAGNE $3-93
VAT — 69 SCOTCH WHISKEY Fifth $4.29

LMPORTED FRENCH BORDEAUX
Medoc, Haut Sautrrnc, B&raac Fifth $1-19

KRUpNIK (Hobcy Punch> Fifth $3*39
MOUUUIN CHERRY LlQUEUR Fifth $3.59

SSSe

Apsirūpinkite laiku 

apšildyti savo butų.

NUO LŽSrSENĖJUSIŲ 
SKAUDANČIU VAIZDŲ 

(R ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie. kurte kenčia nuo SENU AT-' 

flRŲ ir 8KAUD21Ų ŽAIZDŲ,1 
legali ramiai sėdėti Ir naktimis 
niegott, nes jų užsisenejustos žaizdos 
dežtl Ir skauda. Kad pašalinti tą 
nežėjlmą Ir skaudėjimą senų atvt- 
ų Ir skaudžių žaizdų, uždekite 

ŪEOTTLO Ointment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins jusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak- 
). Vartokite ją taipgi nuo skau 

i Ižlų nudegti.ių. Ji taipg* pašaline 
įležėjluią ligos vadinamos PSORIA- 

| IIH. Taipgi pašaltna peršėjimą ligos 
l ’adlnamos aTHLETE’S FOOT, su- 
i dabdo džiovinimą odos ir perplyšlmą 

arpplrščių. Tra tinkama vartoti nuo 
tžiflstančios, suskilusios odos dedlr- 
dnlu, odos išbėrimų Ir t. t., taipgi 
lnkama vartoti vaikučiams, ka<įa pa 
drodo skaudus išbėrimas nuo vysty
lų. Ji yra gera gydue'» nuo U 
'■lršlrlų odos ligų. Lo 
•ulo Ointment J ra 
■arduodama po 76 
st., 81.26. Ir |8 60.
Pirkite vaistlnėseChl 
vagoj ir apylinkėse— 
tftlwauk ee, Wlsc.. Gtft 
vy. Ind.lr Detrott, Ml- 
-talgan arba rašykl- 
« Ir atsiųskite lfo 
>«y order |

LEGULO, Department D.
W. Eddy St Chicago 34. DL

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 veltuL

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $28*00 
pas
Roosevelt Furniture

Company 
(LIETUVIŲ KRAUTU! B) 
2310 VV'est Roosevelt Road

Tel, SEeley 3-4711 
Nellle Bertulis ir Fells Raudonis, 

savininkai
Krautuve atidaryta kasdien Iki 6 
vai. vak. Plrmad. Ir Ketvlrtad. Iki 
9 vai. vkk. ir Sckmad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:30 vai. po pietų.

U ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
draudė. Pigus te sąžiningas 
patarnavimas.

R i E R Ui 1
4144# S. Wood St., Chicago •,

Illinois, tel. VI 7-2972

iiiti«ii>itiiiiiii'>ii«iitiiiiiiiiitiiiiiiiniiiiib

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ......................   $8.25 Murcery 49-51 ..................... $8.95
Chev. Ali 1937-53 ............ 8.25 Olds, 6 cyl. 41-50 ........ 8.20
Chevrolet 54-55 ................ 9.95PlVmouth 42-56 ................ 9.95
Chrysler 6, 42-52 .............. 9.91 Pontiac 37-54 ....................... 8.95
Dodge 6, 42-56 ................... 9.95 Buick 37-52 ....................... 12.00

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

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

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

&

STATYBAI 
CR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
/isokių Rūšių 
MEDŽIAGA

1
PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA

TAUPYMO
BENDROVĖ

4038 Archer Avmhc Tai. LA3-67I? 

AUGUST SALOUKAS Prsxldsn»ta

CARR MOODY 
LUMBER CO

‘ STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Apkainavirną i; Itrekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro b 
šeštadieniais iki 8 <-81. vakaro

tlllllllllllllllllllllllllllllilIlIlIlHROOO’M*

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka Įvairios 
perkraustymus ir pervežimua 
ii tolimų ir artimų atstumų.

Tol. BĮ. 7-7075 arba 
TR 8-9842

Pradėkit Taupyti Siandton, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti žioja lietuviškojo 

ištaigoje — BRIGHTOH SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretoriua

OFISO VALANDOS:
Plrmšd.. autrad., penfctad. ir Trečlad • ryto Iki 11 ral..

• vai. ryto Iki <:S« P P Ketvlrtad. • vaL Iki • rat vak.

iiiiiiiiiiiifiiiiiiiitiiiiiiiiimiiimimiiiiiimiiiiiimiiiiimiiiiiiiiHiiiitttimmiiiiimiiiit

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. U artimų ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
341S S. LITUANICA AVĖ., CRICAGO, DLL, 

Telefonas — FRontter 8-1882
iHuiiiimiiiiiiiiiimifuiimiiiiimiiiiiiiiiMiiiiiiiimmiiniiniitiiifitiiiiiiniiiiiiHMiri
- , ......... .. - c---------——

NARIAI UETUV1Ų TAUP. IR SKOLINIMO
R-VTŲ LYGOS, KURIOS®

<lekviešo Santaupos Apdraustos Iki SI0.000.00
Ii

Paskolos Duodamos flamy įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVIRGS A LOAN ASSH.
S234 S. Westera Rv«. Chicago 36, Dl.

CHAME SAVINGS G LOAN ASSN.
2555 W. 47th St____________ Chicago 32, E.

DISTRICT SAVINOS « LOAN ASSN.
3430 So. Haliled Street Chicago S, ŪL

ST. ANTHONY SAVINGS t LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct.. Cicero 50. Dl.. Tel. TO 3-8131-32

ONIVEItSAL SAVINGS t LOAN ASSN.
1000 S. Halrted St. Chicago t, DL

Perskaitę dlenr. "DrauĮ’ą ", duokite jį kitiems.
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Sporto pasaulyje
(Atkelta iš 2 psl.)

Tačiau sportinė veikla per jau
nimo organizacijas gali duoti ge 
resnius vaisius.

Jaunimas pristatys sportinin
kus, gi lietuviškoji bendruome
nė — visokeriopą paramą.

Svarstant šitą veikimo būdą, 
tektų atsisakyti betkokio noro 
būti vien tik “krašto reprezen
tantais” ir reikėtų eiti į lauką, 
kurio vardas — padėjimas išlai
kyti lietuviškai kalbančio jauni
kio gretas savo tarpe.

Tik tas, kuris visiškai nesu
pranta dabartinio jaunimo ir 
yra absoliutus ignorantas, gali 
tvirtinti, kad jaunimą išlaikysi
me savo tarpe, jei uždrausime 
jam kalbėti svetima kalba spor
to aikštėje. Gyvename* dienas, 
kai prievartos priemonės draus
mei išlaikyti yra pačios neefek- 
tingiausios.

Mūsų kelias, norint išlaikyti 
'bent tai, kiek mes turime, yra- 
ir turi būti paremtas ne jstaty-1 
mo raide, bet dvasia. Mes tu-' 
rime pažinti, suprasti, įvertinti 
ir pripažinti esančią padėtį, iri 
jieškoti kelių, kurie tinkamiausi. I

SPORTO KRONIKA
Neris pagerbs laimėtojus

Chicagos lietuviai sportinin
kai, priklausą Neries sporto vie
netui, šiemet yra laimėję visą 
eilę pirmųjų vietų lietuvių spor
to varžybose. Klubo nariai ir 
įvairios komandos bus apdova
noti lapkričio 10. d., šeštadienį, 
ruošiamoji' iškilmingoje klubo 
vakarienėje. Vakarienė bus Lie
tuvių auditorijoje. Dabartinis 
Neries sporto klubo pirmininkas 
yra buv. garsiojo mūsų krepši
nio vieneto Kovo Vokietijoje na
rys Aleksas Lauraitis.

Tragiškai žuvo
Garsusis vengrų sportininkas 

Josef Czermat, 1952 metų olim-1 
pūliuose žaidimuose laimėjęs 
aukso medalį už kūjo metimą, l 
žuvo kovodamas dėl savo tautos 
laisvės partizanų eilėse vykstan
čios revoliucijos metu Vengri
joje. Taip pat pranešama, kad 
yra žuvęs ir kitas žinomas veng 
rų sportininkas Gaabor Bene 
dek. |

Atrodo, kad kaip ir kiekvie-j 
nas vengras patriotas, taip ir! 
sportininkai didvyriškai kovoja; 
prieš okupantą. Liūdėdami kar-1 
tu su vengrais dėl žymiųjų spor
tininkų mirties, tikime, jog jie j 
išeis laimėtojais ir sporto aikš
tėje olimpinių žaidynių metu, ir. 
taip pat savoje žemėje sutriuš-j 
kins prispaudėją.

Sužeistas Remėza
Šiemet mūsų sportinę šeimą, 

jau ištinka antra skaudi nelai
mė. Neseniai New Yorke darbo
vietėje Lietuvių S. K. futbolo 
žaidėjui Remėza i lėktuvo prope
leris sunkiai sužeidė nugarą ir 
sulaužė ranką. Tikimės, kad: 
mūsų žymusiš sportininkas grei 
tai pasveiks ir vėl įsijungs į ak
tyviųjų sportininkų gretas.

Būrys Beturiu olimpiadoje
Nors Lietuva ir nedalyvaus 

šiemet olimpiniuose žaidimuose, 
tačiau visa eilė lietuvių atsto
vaus kitas tautas. Štai rvsų pri
versti olimpiadoje Rusiją atsto
vaus krepšininkai Lauritėnas. 
Stankus ir Petkevičius, boksinin 
kai Šocikas ir Murauskas bei

PASIRINKITE DOVANAS 
TERROJE!

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

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

xjo8 ir kt.
Prekės ir jų katalogai siun 

čiami į visus kraštus.
Adresas: Terra, 3333 South 

Kalstai Street,’ Clik-ago 8, 1U.
Tel. LA 3-0427.

Mikėnas
Australijos krepšinio rinkti

nėje taip pat yra du lietuviai — 
Dargis ir Ignatavičius. Reiškia, 
olimpiniuose žaidimuose bus vi
sas lietuvių krepšininkų penke
tukas. Ir visiškai yra galima, 
kad jie žais vieni prieš kitus. 

Lituanica dalyvauja 
pirmenybėse

Illinois universitete studijuo
ją lietuviai sportininkai šiuo me 
tu Urbanoje dalyvauja univer
siteto studentų krepšinio, vyrų 
tinklinio ir mišraus tinklinio pire 
menybėse. Ligšiol Lituanica vi
sas rungtynes laimėjo. š.

ŽYDAI VYKSTA Į KOVAS

Žydų daliniai šarvuotais sunkvežimiais vyksta į kovas per dykumą Suezo kanalo link. (INS)

lengvaatlečiai J. Pipynė ir A. VENGRAI PRIEŠ LIETUVIUS kas Puskas. Ta pačia proga bu-
DETROITE I vo įteikta iš lietuvių surinkta

Praėjusį sekmadienį Detroito pinigų suma, kuri bus persiųsta 
Kovo futbolininkai turėjo prieš- kovojančiai už laisvę Vengrijai.
paskutines savo pirmenybių 
rungtynes prieš vengrus "White 
Stags”. Prieš pradedant šias 
rungtynes buvo pagerbti susi
kaupimo minute už Vengrijos 
laisvę žuvę sportininkai ir visi 
laisvės kovotojai. Tarp žuvusių 
yra ir garsus vengrų futbolinin-

DĖMESIO
Jono Andrulio, Michigan 

Farm Co. sūriai gaminami jau 
per keliolika metų, panaudo
jant ilgalaikį patyrimą, jie vis 
yra tobulinami. Vartotojai 
pripažįsta, kad jie yra skaniau
si valgyti. Reikalaukite ir jūs 
savo maisto krautuvėje. Jeigu 
neturėtų, tai praneškite tele
fonu YArds 7-8393, bet neduo
kite save suklaidinti ir nepir
kite pakaitalų, nors jie ir gar
sintų save, kad yra geresni ne
gu J. Andrulio sūriai.

Taupykite maišelius nuo Mi
chigan Farm Co. — Jono An
drulio sūrių, nes už tuos mai
šelius Kalėdoms gausite ver
tingų dovanų.

MES BALSUOSIME UŽ 
STEVENSON

Susipažinkite su Demokraitų kan 
didatu į Jungtinių Valstybių pre
zidentus.

Adlai E. Stevenson yra gimę: j 
Kalifornijos valstybėje ir jo šei-j 
ma yra pasižymėjusi J.V. gyve-l 
nime, nes jojo dėdukas buvo J. i 
Valstybių vice-prezidentas.

Stevensonas buvo išmokslintas 
Amerikoje ir užsienyje ir dėl to 
turi geresnį supratimą pasaulinių 
įvykių.

Jojo karjera yra nepaprasta,1 
nes jam teko būti J.V. Laivyno 
sekretoriaus padėjėju per antrąjį 
Pasaulinį karą ir 1943 metais bu-l 
vo siųstas į Italiją vadovauti i- 
•talų sušelpime.

1948 metais Stevensonas buvo; 
išrinktas Illinois valstybės "uber- 
natorium ir gerokai aptVarkė vai- j riz 
stybes įstaigas po republikonų 
valdymo per keturius metus.

Stevensonas yra liberalus sa- , 
vo pažiūrose ir didelis humanis-. 
tas. Jūs nuoširdžiai jaučia ateivių I 
padėtį ir nori jiems suteikti pa- 
geltaą..

Jei norite užtikrinti savo ir sa
vo vaiku ateitį tai balsuokite de
mokratiškai lapk. 6 d., 1956 m.

(Skelb.)

DYKAI SU NAUJA TAUPYMO 
SĄSKAITA $100 AR DAUGIAU! 

Auksiniai rankiniai laikrodėliai su $5,008 depositu

ROSELAND RESTAURANT
(Under New Management)

11050 So. Michigan Blvd.
Joseph Lonergan, Prop.

Serving a eompletc menu 24 lira. daily 
ĮVENEVERCLOSK

C0 4-9042

MOKAME AUKŠČIAUSI DIVIDENDĄ CHICAGOJE 
Sąskaitos Federaliniai apdraustos iki $10,000.00

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN SU

ST. ANTHONY SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

1447 South 49th Ccurt, Cicero 50, III.
Telefonai: TOu-nhall 3-8131 ir Blshnp 2-1397 

JUOZAS GRIBAUSKA8, vedėjas Uždara trečiadieniais
Kviečiame užeiti ir pasiimti dykai 1957 m. Kalendorių.

GAS RANGĖS, 0IL, COAL 
& OAS NEATERS 

STOVĖS OF ALL KINDS
New and U sėd

Repą irs & Parts for Ali M akės

ENGLEWOOD STOVE 
A REPAIR 00.

SALES • SERVICE 
IlUdsou 31220

7300 So. llalsted St.

21 colio Admiral Console .................................................. $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 Phonograpbas, groja 10 rekordų ant

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

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

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

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

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

JOS. F. BUDRIK FTOITIRE, INC.
3241 So. Halstcd St. Tel. CAlumct 5-7234

CHICAGO 8, ILLINOIS
Atdara Nedėliomis 10-5. Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais iki 9:30. 

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

kas ketvirtadienį nuo 8 iki 7 valandos vakaro.
Kas neišgali naujos Televizijos, Budrikas turi gerų 

perdirbtų Tęlevidjų — po $38.00.

DIENRA8TTP DRATTnąo nmono TLLINOI8

1

Vengrams žaidžiant nepilnoje 
sudėtyje, koviečiai lengvai nu
galėjo vengtus 5:1 (2:0). Įvar
čius įmušė J. Idzelevičius — 3, 
Raguckas ir Točiliauskas po 1. 
Detroito Kovas ir toliau eina be 
pralaimėjimo II rate pirmuoju. 
Tik “Mercury Wings” prie žalio
jo stalo laimėjo protestą ir turi 
dabar galimybę kovfečius pavy
ti, jei visas likusias rungtynes 
laimės.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
tunu naują dideų sunKvežtmj 

Ir apdraudaa
8313 W fllst 8t. Ohicago, UI. 

Tai. PRescott 9-2781

=F

JONO IR ANGELINOS ANDRULIU IR JU ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fountain, Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalau
kite Michigan Farm sūrio. Šis sūris iau per ilgus metus gami
namas Jono ir Angclinos Andriulių ir jų šeimos, Fountain. Mich.

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

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

3^;
Ateinantį sekmadienį, lapkri

čio 4 d., 1 vai. p. p. Patton par
ke Detroito Kovas turės. pas
kutines rungtynes prieš stipro
kus “Red Jets“. Tokiu būdu Ko 
vui yra daugiausia galimybių lai 
mėti Detroito II lygoje pirmąją 
vietą. Linkime koviečiams fut
bolininkams ištvermės; gi kitą 
sezoną dalyvauti I lygoje, ką 
jau yra pasiekę čikagiečiai Vai
nuto futbolininkai. Detroito vi
suomenė kvečiama į šias pas
kutines Kovo pirmenybių rung
tynes, kurios žada būti ne tik 
svarbios, bet ir įdomios. P. M.

Kolumbo ligoninė gauna 
kobalto "bombą"

Kolumbo vardo ligoninė Chl- 
cagoje greit įsitaisys specialią 
kobalto mašiną, kuria galės 
atominiais spinduliais švytinti 
ligonis, sergančius vėžio liga. 
Tos mašinos įtaisymui paauko
jo ,$35,000 Regenstein, pirm. 
Welco Chemical b-vės ir kitų- 
firmų Chicagoje ir Detroite. 
Jis pažadėjo duoti dar $20,000 
tos mašinos operavimui palai
kyti- /

pXl JOKUBKA
VV, DEIMANTAI tįl LAIKRODŽIO 

Pardavlnuur lt Tatoymaa 
4077 SJ. Archer Avė.

Chicago 32. III. — Tel. LA 3-801.1

Duoną Ir {vairias skoningas 
bulkutec kep*

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lituanica Ava.

Tel. Oliffnde 4-6370 
Pristatome i visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat 1*- 
siunčia 1 visus artimuosius 

miestus.

%
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343,023 peršvietimai 
nemokamai

Chicagos ir Cook Apskrities 
Tuberkuliozinio intsituto pir
mininkas dr. Warren W. Furey 
pranešė, kad šiemet čia jau ne
mokamai padaryta 348.023 ra
dijo peršvietimai.

‘‘Wall-to-wall i carpeting — 
our specialty”

PERFECTO RUG & FURN1TURE 
CLEANERS

2622 W. Cermak Rd. YA 7-5897 
S pečiai U X * - K»g $0.95

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

TV Savaitė Pas Budriki)
Jūs pirksite geresnę Televiziją nž žemesnę kainą 1957 metų 
modelius. Jūs gausite didelę nuolaidą už jūsų seną TV ar 
radio arba fonografą. Jūs gausite pilną garantiją ant dau- 
geiio metų. Pasirinkimas: Philco, Admiral, RCA - Victor, 
General Electric, Zenith, Travler. Nerokuojam nei jokio 
procento per 90 dienų. Duodamos brangios dovanos: Auk
sinis rankinis laikrodėlis, Elektrinis patefonas arba Port- 
able radio dykai su TV pirkihiu.

TV Console, 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 ...............................................$159.50

5

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PREC1N PHOTO STLDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav. 

4058 Archer Avenue

Telefonas VIrginia 7-2481

Perskaitę “Draugą” duokite 
i kitiems!
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ra vilties, kad ji8 gali tapti net rėtų išgirsti daugelis garsiųjų
J. Valstybių prezidentu,

Tai pagalvokite kai eisite bal
suoti lapk. 6 d. 1956 m. Ar ne
būtų geriau, jei mes išrinktum 
Stevenson - Kefauver? (Skelb.)

! Pomirtiniai Papinio veikalai

Šią vasarą miręs rašytojas 
Giovanni Papini, kaip praneša 
pas jį sekretoriavusi jo giminai
tė Ona Paskovski, paliko beveik 
užbaigtą rankraštį savo naujo 
veikalo “Giudizio universale” 
(Paskutinis teismas). Veikale 
surašyti sprendimai, kokius tu

žmonių, stoję prieš Teisingojo 
Teisėjo sostą. Prie šios knygos 
Papini dirbo 10 metų. Ji pasiro
dys drauge su velionio rašytojo 
dienoraščiu.

a. + a. CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

Moteris, kuri vadinasi Taikos pi
ligrimas, nutarusi pėsčia nukeliauti 
10,000 mylių už tai, kad pasaulis 
nusiginkluotų. Čia ją matome Wa- 
shingtone po 9,500 mylių nužygia
vimo. (INS)

“tTv YN eT ga r Tu”
Valandėlė transliuojama per WD0K 
stotį, banga 1260, kiekvieną penk
tadienį 7 vai. vakare.

Klubo pirm. J. STEMPUŽIS 
1203 E. 74TH STREET 

Cleveland 3, Ohio, tel. EX 1-229

Negeri vaistai
Lilly Tyrimų laboratorijos 

vedėjas dr. W. R. Kirley pa
skelbė gydytojams nebevartoti 
vaistų BZ-55 prieš cukrinę. 'Šie 
vaistai buvo vokiečių išrasti ir 
priimami per burną. Pasirodė, 
kad jie turi žalingų pašalinių 
įtakų.

BY OU’NER, FOR SAI.E 
SHR1MP & CH1CKEN CARRY-OVT 
Mone.v Maker for Young Couple. Wlll 
saerlflee, leavlng town. Muot see to 
appreclate. Good S. W. lzicatlon. 
Cloeed Monilays — Open Daily at

4 p. m.
IREpubUc 7-9117

JONAS GRADINSKAS
BLAUPUNKT

GRIGALUS KALTINA
NIXONĄ Už McCARRAN - 

WALTER ^KTA
,Adv. Jonas Grigalus, iš S. Bos

ton, Mass., kuris yna pasižymėjęs 
savo veikla Amerikos R. K. Lie
tuvių Susivienijime, kaltina vice- 
prez. Richard Nixon už praleidi
mą žauraus McCarran - Walter į- 
statymo kongrese, kaip preziden
tas Harry Trumian vetavo tą įsta
tymą.

Jonas Grigalus prašo, kad A- 
merikos lietuviai tai iatsimintų, 
kai jie balsuos ateinantį antradie
nį, lapkr. 6 d., 1956 m. Jis to- 
liaus nurodo, kad tam įstatymui 
prieštarauja net 500 organizacijų 
ir jų tarpe visa eilė lietuviškų or
ganizacijų.

Arkivyskupas Richard J. Cush
ing, Boston diocezijos vyskupas 
griežtai smerkia šį McCarran-Wal 
ter įstatymą.

Jonas Grigalus mano, kad tai 
butų nuostolingas įvykis, jei Rich
ard Nixon, kuris praleido tą įsta
tymą, būtų išrinktas viceprezi
dentu, kai kiekvieną valandą y-
fe.......................

v o k i š ki
rą d i j a i

labai patobulintas trumpų bangų nustatymas; gerai girdėti Europa
J. G. TELEVISION COMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
Atvykit pasižiūrėti spalvotos TV

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ-

V. Adamkevičiaus apianka

Ųšeakymus su pinigais siųskite:
250 p*L, kaina $2-50 

DRAUGAS, 2SS4 S. Oakley Ava,
CUo<o S, m.

Stos nuostabios Ir nepaprastos Kny
gos personažus šitaip Įvertina ra
šytojas Gliaudą: M...Welsas — pa
niekintas niekintojas, bet turis 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvokiąs jo
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beproti jlmo proosss”.

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 So. Halsted St. CAIumet 5-7252

Ar JŪS tapote piliečiais? Ar jūsų tėvas ar protėvis yra atvykęs j šį Kraštą 
ieškodamas Laisvės ir Progą f, Jei taip, tai

Sustok! Pagalvok!
e

Jei atsitiktų, kad przedento vieta būtų laisva, ar Jūs žinote, jog tą vietą užimtų tas žmo
gus, kuris yra atsakingas už praleidimą to žiauraus ir fanatiško McCarran - Walter įs
tatymo ?

McCARRAN-WALTER IMIGRACIJOS ĮSTATY MAS PRATĘSIA NUSISTATYMĄ PRIEŠ PIE
TINES IR RYTINES EUROPOS ŽMONES, i

Arkivyskupas Richard J. Cushing ... •
Smerkia McCarran-Walfer įstatymą ir pareiškė, kad šis įstatymas yra “ne
krikščioniškas. .. neamerikoniškas... prieštaraujantis. . . ir nedemokratiš
kas”.

(Arkivyskupas Richard Cushing išsireiškė taip spalio 2 d., 1952 metais pre
zidento komitetui tiriant imigracijos klausimus; tas išsireiškimas buvo cituo
tas "Pilot” laikraštyje, spalio 4 d., 1952 m.)

TAM ĮSTATYMUI PRIEŠTARAUJA DAUGIAU KAIP 500 ORGANI
ZACIJŲ IR JŲ TARPE YRA SEKANČIOS:

Lithuanian-American Council
Lithuanian Relief Fund (Boston, Chapter 17) 
United Lithuanian Relief Fund of America 
American Council of Nationalities

National Catholic Welfare Conference 
National Council of Catholic Men 
National Council of Catholic Women 
American Federation of Labor 
Congress of Industrial Organizations

ŠIAM ĮSTATYMUI PRIEŠTARAVO ABU REPUBLIKONU SENATORIAI 
Iš MASSACHUSETTS VALSTYBES IR DABARTINIS SENATORIUS JOHN 
F. KENNEDY, KURIS TUO LAIKU BUVO KONGRESO NARYS. PRIEŠ 
TĄ ĮSTATYMĄ KOVOJO ESTES KEFAUVER IR VETAVO HARRY S.
TRUMAN.

Balsavime nugalėti Prezidento Trumano veto, šis aktas tapo įstatymu, kai Republikonų 

kandidatas į vice-prezidentus RICHARD NIXON savo sprendžiamuoju baisu nulėmė įvyk- 

dinimą šio įstatymo.

Jeigu jūs didžiuojatės savo tautine kilme ir Amerikos pilietybe,

PRIEŠ
BALSUOJANT SUSTOK! PAGALVOK!

IŠRINKITE

STEVENSONKEFAUVER
Sponnored by JOHN J. GRIGALUS, 52 G St., So. Boston, Mass.

— —■■■---------------------------------- - ----------------------  -------- 1

PETRAS ČESNOVVSKAS
Gyveno 4854 H. Keeler Avė. 

Tel. I.Afayette 3-8116
Mirė lapkr. 1 d., 1956, 4 v. 

ryto, sulaukęs pusės amžiaus. 
Gimė Lietuvoje; kilo Iš Telšių 
apskr., Nevarenų miestelio..

Amerikoje Išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me žmona Sofija < Rprlndžlu- 
kaitė), sūnus Petras, 2 dukte
rys: Josephine Van Welzen,
žentas Ohrls Ir Berniee Sis. 
žentas Bart, 4 anūkai: Barba
ra ir Jaekie Van Welzen ir 
Valerie Ir lx»onard Sis, brolio 
duktė Olga Sprindžiukas. kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Ptlklausė Liet. Piliečių Darb. 
Pašalpos Klubui.

Kūnas pašarvotas Ineka- 
wiez kaplyčioj, 2424 W. 69th 
St.

laidotuvės Įvyks šeštadieni, 
lapkr. 3 d., iš koplyčios 10:15 
vai. ryto bus atlydėtas į St. 
Riehard’s parapijos bažnyčią, 
50th ir Kennėth Avė., kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, sūnus, duk
terys, žentai Ir anūkai.

laidotuvių direktorius Ste
ponas Lackavicz. Tel. Repub. 
7-1213.

GU2AUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCIA 
Geriausios gUlSs d61 vestuvių, banke 
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

S44S WEST SSRD STREET 
CeL PRoepeot 8-0833 Ir PR 8-08*4

REAL ESTATE

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

Gage Panke 5 kamb. bungalow. 
Gražus rūsys, šildymas karštu van
deniu—alyva. 2 automobiliu garažas. 
$15,000. A. Sirutis.

Pigiau niekad nelaukit! 2 po 5 
kamb. mūr. namas Gage Parke. 
Abu aukštai puikiai jrengti. Du at
skiri įėjimai. Rūsio lubos plasteruo- 
tos ir išdažytos. Dvigubas mūr. ga
ražas. $21,000. J. šaulys.

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

Prie Marųuette Parko puikus 8 
kamb. bungalow su autom, šildymu. 
Dvigubas garažas su pakeliamom du
rim. $17,000. A. Linas.

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

štai bar genas! 8 apartmentų (visi 
po 4 kamb.) mūr. namas geroj vie
toj, Bridgeporte. Rūsys. 50 pėdų 
Bklypas. Namą kiek patvarkius — 
pajamos žymiai padidėtų. Dabar 
parduoda už $17,000. A. Rėklaitis.P LEONAS

REAL ESTATE 
2735 VVest 71st Street

Visi telefonai: WAlBrook 5-6015

D ft M E S I O 1

DRAPERIJA...
NEMOKAMAI ĮRENGIAME.

Pagaminami pagal užsakymą 
mūsų nuosavioje dirbtuvėje.
KILIMAI...

PAGARSĖJUSIŲ FIRMŲ

Kainos pagal susitarimą. Ne
mokamai apkainuojame jūsų 
namuose. Atvykstame su pa
vyzdžiais dieną ar vakare, 

j Visų plač. reklamuojamų firmų

BALDAI - LEMPOS
— nOVOS IK MATRACAI.

Pagaminami baldai pagal už
sakymą už fabriko kainas.

S TA N LE Y’S 
FURNITURE

(Lietuvių Krautuvė)

“Kur klientas atsiunčia savo
draugą”.

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

Savininkas Stanley C. Tranas

1ANUOMUOJAMA

Išnuom. TAVERNA nu (rengimais. 
2335 8. Ijeavttt St., call after 6 p. m. 
VIrginia 7-6738.

Išnuom. kamb. su atskiru įėjimu. 
Visi patogumai. 3403 W. 62nd PI. 
I.Afayette 3-6598.

| Pirkit Apsaugos Bonus!

REAL ESTATE

Pirkite dabar prieš žiemą 
i IslkrauMtyll A
MARęiJETTE PARKE:

Mūr. 4 po 4. centr. Sild., garažas. 
Mūr. bung. 5 kb. Ir 1 kanib pa

stogėje, centr. 911d., garažas, $16,500. 
Med. 5 kam b. su ledų parduotu

ve, $16,500.
Mūr. 2 po 6, centr. šild., garažas. 
Mūr. bung. 6 kamb,, garažas. 
Naujas mūr. 4 kb. Ir gėlių krau

tuvė, erdvi ir modern. patalpa, pui
kūs (reng.

Gražus george 6 kamb.
GAGE'PARKE:

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

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

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

$11,700.
Mūr. 2 po 5, garažas, tuoj galima 

užimti. • •<*
Mūr. 4 butai 2 po 4 ir 2 po 6, 

centr. šild., garažas, gera vieta.
Med. 3 butai, po 4, $15,200.
Mūr. 4 butai ir taverna su visais

jreng. *
Mūr. su taverna ir 1 kamb.

KITUR;
Med. 2 po 4. $ 16,500.
Med. 2 butai 5 ir 4 kb. $12,000.

ŠIMAIČIAI
Bealty, Bulldera, Insurance

2737 West 48 St

REAL ESTATE

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

REALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Californijos g-vės) 
LiAfayette 3-3384

HELP H ANTED — VYRAI

W00DW0RKERS
Able to make get-upn on small 

saw«, routere, and shapers. Married. 
English speaking. South \y**st Slde.

KENNEDY MFO. CO.
2424 W. Ogden Avė. 

CHesapeake 3-4511

CLiffside 4-2390

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

PRoepent 8-3579 fvak. fa a*>Irm«d )

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

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Kcal Estate 
General Insurance, Notary Public 

5016 S. H'estem Avė.
REp. 7-6886 arba HEm. 4-7085

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

E. KURŠIUS 

REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-6232

Pajamų nuosavybė. 2-jų augštų 
namas. 1-me augšte 8 k. butas. 2-me 
augšte 2 po 4 k. 2 mašinų garažas, 

j $15,500.
3-jų augštų mūrinis namas — 3 

po 6 k. 2 mašinų garažas. Geras pir
kinys. Arti 22nd ir Western Avė. Tik 

i $1 9.500.
1% augšto namas — 4% k. apa

čioje, 2 k. viršuj. Sklypas 80x130. 
Gazo šilima. 2 mašinų garažas. 5 
blokai nuo šv. Kazimiero kapinių. 
Tik $17,000.

2-jų augštų mūrinis — 2 po 4 k. 
2 mašinų garažas. Prie Gage Parko. 
Tik $16,300. “VARPAS" — RF.publlc 
7-6886 arba HEmloek 4-7085.

DOWNERS GROVE. 6 kamb. 
mūr. rezidencija. Rūsys ir pasto
gė. 2’/2 akrai žemės. Garažas. 
$16,500. SVOBODA, 6013 Cer
mak Rd., BIshop 2-2162.

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

NORVILĄ
REAL, ESTATE SALES 

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

FITTER - WELDER
Fitter-VVelder ^Needed for Truck 

Rody and Hoint Installatlon, and 
Repair Work. ,ARC Welding Abllity 
Rrųuired. Mušt Have Initiatlve Good 
Future for the Right Man.

ONTARIO EQU1PMENT CO.
7346 Evchange Avė. .

S Agi na w 1 -8055

M1SCEIJLANEOUS 

įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Vleų rūšių apdraudos. Automobl 

tlų flnaneavlmaa Notarlatae. Valsty 
Me patvirtinto* kalno*.

Prieš darydami apdraudė* kitu 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

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

J. BREIVE and SON
CONSTRUČTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, BĮ. 

Statome naujus namus ir garažus.
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai
šaukite DAnube 6-270S nuo * vaL 

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

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

ŠILDYMAS v
A. Stanėiauskag instoliuoja vi

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

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

OLympic 2-6752

F A C T O R Y 
HELP

DAY AND EVENING 
SHIFTS 
Apply:

Hinde and Dauch
3301 W. 47th Piace

MAINTENANCE
MAN

Age 25 to 40 yeras 
Mušt speak English. 

Apply Mori., through Fri.

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

HELP VVANTED — MOTERYS

REIKALINGA tremtine mote
ris namų ruošos darbui Marąuette 
Parke. Gyventi vietoje arba gali 
ateiti dienomis jei gyvena Mar
ąuette Parke. Po 5 vai. vakaro 
skambinti REpublic 7-4258.

PROGOS ■— OPPORTUNITIES

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

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

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

3953 S. Rockw«H St.
Tel. YArds 7-6934

BUILDING BEMOPELCNG

VIKTORAS SIMAITIS

General Contractor
Stato rezidencinius Ir komercinių* 

namus; pasiūlo sklypu*; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vtfk.: VI 7-422* 
arba rez. tel. BI 7-3346. Kreiptis —

SIMAIČIAI 
Realty - BuUders • IMurano*

2737 Weet 43rd Street

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS
2717-19 West 7lst Sfreti]

BUILDING OONTBACTOBS 
Stato nauju* namus, atremontno 
1a senus. Kreipkitės:

Tel. - HEmloek 4-5881 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUlUHIllIUIIIIIIIIh

Įllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllia 
LIETUVIU STATYBOS

BKNDBOVB

"■ MORAS
BuUders, Gen. Contractor* 
Atlieka planavimo ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų Ir viešųjų pastatų.

Namų įkainavimas Ir (vairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONIS ĮTARIUS
Kasdien nuo 8 vai. ryto iki

8 vai. p. p. Kitu laiku susitarus _
: T«L PBoaneet 8-2013 =
■ 8800 80. CAMPBELL AVEL. =

Chicago 29. lUlnols = 
illimillllllllllllllllllUllllllllllllllIlllllifS

Skelbtis “DRAUGE” apoimoka 
nes jis yra plačlaualai skaitoma* 

lietuvių dienraštis, o ukelbimt 

kaina yra prieinama vialem*.

Remkitf dien. Draugą!

PARDAVIMUI

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

AUTOMOBILEti — TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežlinlal

VIKTORO K O 2 I C O 8 
Uetarišk* gazolino stotie Ir arto 

taisymas
Itllek&ml motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai ir keldamos dalys.

Skelbkitčs “Drauge”! i call-me-motors co.
675* 8. WESTERN AVĖ. PR 8-0533

IIEI.P WANTED — MALĖ

Exoellent Positions in a NEW HOUSTON

TEKĄS PETRO CHEMICAL PLANT
CHEM ISTS

Work in New Modern Well Eqųipped Laboratories.
Butadiene & Aviation Gas Experience in 

. Hydro - Carbon Analysis.

ALSO OPENINO FOR:

PHYSICISTS
(Procesą Analysers)

CHEMISTS & PHYSICISTS
Affiliatiing With Us Now — You Can Look Forward To A 

Bright and Long Future.

____  j___ _  Send Resume Including Details

of Education, Experience and Salary Reųuirements To:

MR. C. E. LEACH

TEXAS BUTADIENE &
CHEMICAL CORP.

P. 0. Box 777 Channelview, Texas

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnniiniiiimiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiiiniiHiii

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

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo 
kus.

40 įvairių vokų $1.00

Užsakymus ir pinigus siūs 
kitę:
DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, Illinois

................................................................................................................................... .
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CHICAGOJE
Pamokos per telefoną

Joliet Exchange klubas vie
nuolikos metų mergaitei Boni- 
tai Crivellone, kuri susirgusi 
Perthes liga privalo gulėti lo
voje, įtaisė telefoną su garsin
tuvu; ji girdės pamokas iš sa
vo klasės ir galės tęsti mokslą. 
Iki šiol pas ją ateidinėdavo 
mokytoja, bet tik valandai lai
ko dienoje.

Yra darbų pašte
Nuo lapkričio ,mėn. 1 d. Chi- 

cagos pašto įstaiga priims pra
šymus. kalėdiniams darbams 
pašte. Prašymams, blankus ga
lima gauti betkurioje pašto 
įstaigoje. Priimami vyrai nuo 
17 m. ir moterys nuo 18 m. 
Mokama po $1.65 už valandą, 
o už darbą po 6 vai. v. duoda
ma 10% priedo. Numatoma 
pasamdyti apie 20,000 naujų 
talkininkų Kalėdų laikotarpiui. 
Prašymus skatinama duoti 
anksti. z

Bombos ties sinagogą

Skokie priemiestyje prie 
Bnai Bbunach sinagogos su
sprogdintos dvi namų darbo 
bombos, padariusios apie $3. 
000 nuostolių. Manoma, kad 
tai menkos moralės Halloween 
pokštininkų darbas.

Gamtamokslio rūmams
Šv. Rožančiaus kolegija, 

esanti River Forest, pradėjo

vajų, siekdama sukelti $550,- 
000, kad galėtų pastatyti dar 
vienus Alberto Didžiojo Gamta
mokslio Studijų rūmus.

Atleido 5 unijos vadus
Universal Atlas Cemento 

bendrovė Indiana Harbor mies
te atleido penkis unijos vadus 
už tai, kad jie išprovokavo 
streiką, kurio nuostoliai buvo 
400,000 maišų cemento.

Už $1 kalėdine dovana 
20 svarų

CARE įstaiga ir šiais me
tais sutinka už $1 parūpinti 
maisto siuntinį nukentėjusiems 
nuo karo ir gyvenantiems skur- 
dėsniuose kraštuose. Maisto 
paketai sudaromi iš JAV vy
riausybės supirktų maisto per
teklių. Viename pakete yra 2G 
svarų pieno miltelių, pupų, mil
tų ir sūrio. Ir tas viskas — tik 
doleris.

Iki šiol mažiausiai mūsų re
miama yra lietuvių gimnazija 
Italijoje, globojama tėvų sale
ziečių. Ten mokosi apie 50 ne
turtingų lietuvių jaunuolių. Ei
dami gimnazijos mokslą dau
gelis jų taipgi mokosi spausdįr 
nimo ir kitų amatų. Tokie pa
ketai giftinazijai būtų didelė 
parama. Už $1 galime daug 
džiaugsmo atnešti neturtin- 
giausiems tremties mokinu
kams, kurie ruošiasi darbui 
Lietuvoje.

Atskiriems asmenims nega
lima tokių paketų adresuoti, 
tačiau įstaigoms, kada siunčia- '

ma nemažiau 100 paketų, gali
me pasiųsti nuordytu adresu. 
Šiame reikale sutiko tarpinin
kauti tėvai saleziečiai, esantieji 
netoli Chicagos. Kas norite pri
sidėti prie tos kalėdinės dova
nos mūsų tremties lietuviu
kams, besimokinantiems Itali
jos lietuvių gimnazijoje, malo
nėkite savo auką — nor3 vie
ną dolerį — pasiųsti šiuo ad
resu: Rev. Ant. Sabaliauskas, 
Salesians of St. John Bosco, 
Crown Point, Ind

LIETUVOS KONSULATO
PAJIEŠKOMI ASMENYS
Abromaitė - Rapalienė, Ona, ir 

Rapalas, Antanas, sūnus Kosto.
Abromienė Juzefą.
Adomavičius Juozas, sūn. Juo

zo, ir žmona Bronė.
Aleliūnienė Elena.
Ašmega Kazimieras, žmona Sal- 

ly, vaikai Florence ir John, kilęs 
iš Panemunėlio vai.* gyveųo Wa- 
terbury, Conn.

Atkočaitis, Antanas, sūnus Pet
ro.

Bagdonas Vincentas, iš Palip 
kalnės k., Nevarėnų vai., Telšių 
apskr.

Banionis Simonas, su šeima.
Blujienė - Rauluškevičiūtė Ie

va, iš Trakiškių k.'.
Butkus Alęksandras ir Pranciš

kus.
Cicilaitis Jonas, Tonis ir kiti.
Drakšas Pranas, sūnus Antano.
Dumoiuvienė Antanina, duktė 

Antano.
Garla Juozas, kunigas.
Grigevičius Jonas, sūnus An

tano.
Gudavičius, Juozas, buv. Erž

vilko vai. viršaitis.
Ivanauskas Juozas ir Kazys, sū 

nūs Teodoro.
Jakutiene Bronislava, duktė An 

tano.
Jezukevičius Feliksas ir Kazi

mieras ir jų Sesuo <jna, vaikai 
Mąrcijonos, Kaziukonytės - Jezu- 
kevičienės (buv. Stankuvienės).

Jazbutienė Juzė, duktė Kazio ir 
vyras Jazbutis Stanislovas.

Junkelis Kazys, sūnus Adomo, 
iš Liudvinavo vai.

Juozapaitienė Aleksandra, duk
tė Antano.

Jurgelevičius Vincas, sūnus Ed
vardo.

Kairienė - Virbalaitė, iš Dedu- 
liukų k., Ramygalos vai., Panevė
žio ap.

Kailinauskas Mamertas, sūnus 
Jono.

Kapočius Simonas, su šeima.
Kaputienė ir Mutkauskienė (Ab 

romaitės).
, Karvelytė Olga.

Kreivėnas Juozas, iš Plynių k., 
Daukšių parap., Mariampolės ap.

Kukanauzienė Ona, duktė Ka
zimiero.

Kunčienė - Šusberaityte Irena.
Kvederys Antanas ir Jurgis, sū

nūs Zidoriaus, iš Šilalės vai.
Liutkevičiūtė - Miajauskienė, Do 

micelė, iš Liudvinavo vai.
Maiauskienė - Liutkevičiūtė, jJo 

mieelė, iš Liudvino vai.

Merlin Petronėlė, sesuo Sofijos 
Tdliušienės, gyv'. Čikagoje, 4418 
So. Wood St.

Mincevičius Julius, sūnus Au- 1 
gusto. |

Mincevičius Vincas.
Mutkauskienė ir Kaputienė, (Ab! 

romaitės).
Navickis Aleksas ir Mykolas, 

sunūs Mykolo.
Palovaitė Aldona.
Pikčiūniaitė Agota. t I
Pikoraitienė - Pikčiūnaitė Ona,, 

! ir sūnūs Bronius ir Stasius.
Rapalienė - Abromaitė Ona, ir 

Rapalas Antanas.
Rauluškevičiūtė - Blujienė Ie

va, iš Trakiškių k.
Sa jonas Jurgis ir Viktoras.
Samulevičiūte Marija.
Savickas Ignas iš Batkūnų. 
šiukšteris Kostas.
Skinderis Gendrikas.
Sprainaitis Antanas ir Pranas,1

iš Maštaičių k., Gelgaudiškio v., 1 
Šakių ap.

šušteraitytė - Kunčienė Irena.
- Tamošiūnas Antanas ir Petras, 
sūnūs Andriaus, iš Gervėnupės k., I 
Augšt. Panemunės vaisė., Kauno1 
apskr. !

Ulkienė Petronėlė ir jos broliai 
Guokas, Domininkas, Jonas ir Me 
čislovas, Smilgių m. Panevėžio 
apskr.

Valantas Juozas ir Kazimieras, 
sūnūs Petro. *

Vingiliauskis Petras, iš Šiaulių.
Virbalaitė - Kairienė, iš Gude- 

liukų k., Ramygalos vai., Pane
vėžio apskr.

Vitkauskas Jonas, sūnus Igna
co, iš Raseinių ap.

Zalcpuga Feliksas, sūnus Pra
no.

Žilius Ignas našlys buvo vedęs 
Pikčiūnaitę Petronėlę.

Jieškomieji arba apie iuos ži
nantieji maloniai prašomi atsiliep
ti:

CONSULATE EGNERAL 
OF LITHUANIA 

41 West 82nd Street 
New York 24, N.Y.

More //eaf From Fue/... 
More Mfermtt For K0U

with oleman
16?

'Blue-Ribbon“ Burner: Finest money 
can buy; so good it’s guaranteed for Ii f e 
of the heater. Watch it take your gas 
bills down! For city gas or propane.

HE ATE R
Coleman’s exclusive “Blue-Rib

bon” Burner and Coleman’s 

Super-Circulation not only give 

you more heat — they give you 

morg comfort from every cubic 
foot of gas. It’s “warm-all-over” 

comfort—not “spot" heating.

“Sofo-Cool" Cabinet Proves lt: AU 
the heat goes to warm you — in- 
stead of being wasted up the flue.

You r Foot Toli The Comfort Story:
Make this tęst: Stand on the bare 
floor. You’ll find your feet are 
warm. Coleman Super-Circula
tion movės air so fast it doesn’t 
have a chance to get cold on the 
floor.

Choico of Lovely Finlohoo: Beau- 
tiful mahogany porcelain hard- 
baked enamel sizes for 1 room or 
entiro home. Come in and seel

Pay As Little Ag$3.92
per week

ARBET'S, INC.
1746 W. 47TH STREET CHICAGO, ILLINOIS

Telephone - VIrginia 7-3377

: w i tįs>. W "T 1

— Apdraustos nuo gaisrų kom 
panijos apskaičiavo, kad šiemet 
gaisrai Amerikoje žalos bus pa
darę už 900 milionų dolerių.

1 I _  _ __
PAKVIETIMAS

Vėlinių dienoje ir sekmadie
nį kviečiame atvykti į Šv. iCa- 

'zimiero kapines pamatyti įžy
mų “Rock of Ages” paminklą 
pastatytą Šv. Kazimiero Pa
minklų Bendrovės Antano 
Nemchausko šeimai. Matyti 
galima rytinėj daly 23-čio blo- 

i ko.
Harold E. Neteon, sav.

a. a,

PETRAS F. PUŽAS

Gyveno 2438 W. 46th Place 
Tel. FKontier 6-0902

Mirė spalio 31 d., 1956, S 
vai. vak., sulaukęs ' pusės amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., Naumiesčio mies.

Amerikoje išgyveno 52 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Julijona (Ramanauskai
tė), duktė Ona Antos, žentas 
Adolph, 2 sūnūs — Vincentas, 
marti Dorothy iiį Petras^ Jr., 
marti .Leoną, 12 anūkų, -brolis} 
Kazimieras, gyv. Springfield, 
lik, pusseserė Rozalija Kren- 
čius, jos vyras Jurgis ir jų 
šeima, švogerka Juzefą Šedis' 
su šeima, kiti giminės, diau- 
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hcrmitagc Avė.

laidotuvės įvyks) šeštadieni, 
lapkr. 3 d., iš koplyčios 8:30
vak ryto bus atlydėtas Į Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionius sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
giminesi draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, duktė, sū
nūs, žentas, nųirėios ir anūkui.

laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Tek YArds 7- 
1741.

MARCELE TAMANAUSKAS 
(černauskaitė)

Gyv. 3212 S. Lituanika Ąve. 
Tek YArds 7-2056

Mirė spalio 30 d., 1956 m.,
12:50 vai. ryto Gimė Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 40 m.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me duktė killian, žentas Ed- 
ward, sūnus- Albert, marti 
Florence, krikšto duktė Koše 
Wesz;ey, 4 šoveriai Tamanaus- 
kai: Kazimieras, jo žmona Elz
bieta, Juozapas. Antanas, jo 
žmona Antanina, Povilas, jo 
žmona Ona, ir jų šeimos, švo
gerka Petronėlė Žukienė su 
šeima, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Narė: Tretininkų, Apašta
lystės Maldos, Amžinojo ir 
Gyvojo Rožančiaus^ šv. Kazi
miero Vienuolyno Rėmėjų 
Draug., šv. Pranciškaus Vie
nuolyno Rėmėjų Jiraug., T. T. 
Marijonų Rėmėjų Draug. ir 
T. T. Pranciškonų Rėmėjų

Draug.
Kūnas pašarvotas .Ąntano M. 

Phillips koplyčioje, 3307 Li-
tuanica Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
lapkr. 3 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sięlą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv.' Ka
zimiero kapines.

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

Nulimlę: Luktė, sūnus, žen
tas, nuirti.

laidotuvių direktorius Anta
nas MXPhillips. Tek YArds 7- 
3401.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. HELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West lllth Street

Vianas blokai nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimai miesto 1

Telef. — CEdarcrest 3-6335

LlODfcSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

M4i Se. Wmt«a Ava. Air Ooadtttonad 
7-8600 — 7-8601 Automobiliams 
karto »r»«aa kitos* atlošto telytoj

koplyėta artttaa Jttoų aaatų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVL 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL
Telefonai —, GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109

A. A.

VERONIKA BALSEVIČIENĖ
Sunkiai sirgusi mirė lapkr. 1 d. 1 vai. popiet sulauku

si senatvės. Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 7 m. Paliko 
didelį? me nuliūdime duktė Alde na, žentas Antanas ir visi 
kiti giminės.

Velionė pašarvota Mažeika ir Evans koplyčioje, 6845 S. 
Western Avė., tel. REp. 7-8600. šeštad., lapkr., 3 d. 9 vai. 
ryto kūnas iš koplyčios bus lydimas į šv. Kryžiaus bažnyčią, 
kur 10 vai. bus gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų kūnas bus lydimas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus bei pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Aldona ir Antanas Motuzai

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS \

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

4330 34 South Caiifornia Avenuo
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

MOVIMO

15 TOLI IR ARTI
NAUJI OlOeil TROKAI- NAUJAU?/ KRAUSTrm (RAN K/A! 

liūlį METŲ PATYRIMAS-PIGUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

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

C R A N E SAVINGS AN”S™AN
2555 WEST 47tb STREET LAfayetU 3-1083

B. R. Pietkieivicz, prez.; E. R. Pletkiemicz, sekr. Ir advokatas 
Mokame augštug dividendus. Kešinojame čekius. Parduodame Ir 
Mperkame valstybės bonus. Taupytoj&mH patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: plrmad. Ir ketvirtad. nuo 9 Iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 Iki vidurdienio.

BEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIBERTORię ASOCIACIJOS

| Ambulansų pat&raa- Ifsa tarime koplyčias i
, rimas dieną Ir nak chicagos ir
ti, Reikale laukite Roselando dalyse ir

mwr tuojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIIOKMA AVĖ. Tel. LAt«y«tte 3-3512

ANTANAS M. PHILLIPS
33OT S. UTUANICA AVĖ. Tel VArdg 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
65# W««t 18th STREET Tel SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOOOSIDE Rd„ Rlvemide, Dl TeL OLfmpta 2-5245,

POVILAS J. RIDIKAS
8854 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUOMIN
8819 S. LITUAN1CA AVĖ. TeL YArds l-HM-TUtn,

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. OOtta AVĖ., CICERO, Dl. TeL OLympto 2-10081

ŽIGMUND (ŽUDYK) ZUDYBKI
1646 W. 46th STREET YArds KIBI |

STEPONAS 0. LACKAWIC2
2424 W. 9SWi STREET KEpuMfo I-1I1I|
Z324 W. :8j6 PLACE Ylrffela MT72
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X Marcelė Tamanauskienė- 

Černiauskaitė, uoli daugelio lie
tuviškų organizacijų narė, .mi
rė antradienį ir bus laidojama 
šį šeštadienį, lapkričio 3 d., iš 
Šv. Jurgio parapijos bažny
čios. Velionė jau apie 40 metų 
išgyvenusi Amerikoje. Nuolat 
skaitė Draugą, priklausė be
veik visoms parapijoje veikian
čioms lietuviškoms religinėms 
organizacijoms, buvo nepamai
noma rengėja įvairių vakarie
nių, piknikų, išvažiavimų, pla
tintoja parengimų tikėtų. Dau
geliui ji paliko neužmirštamą 
atmintį. Uoliai darbavosi ręm- 
dama tėvų marijonų įstaigas

X Chicagos Augštesnioerios 
Lituanistikos mokyklos visuo
tinas tėvų susirinkimas 1956— 
1957 metams išrinko Tėvų ko
mitetą; komiteto pirm. Pra
nas Beinoras, tel. RE 1-3850; 
vicepirm. Juozas Truškūnas, 
kasininkas Aleksandras Gaška, 
sekretorius dr. Aldona Juoze- 
vičienė, reikalų vedėja Vaclovą 
Jonauskienė.

Pirmas Tėvų komiteto posė
dis įvyko spalio 14 d. Be visos 
eilės klausimų buvo nutarta:

Mokestis už mokslą 1956-57 
met. paliekamas tas pats, t. y. 
18 dol. į metus (9 mėn. po 2 
dol. — 18 dol.). Mokestis mo
kamas pusmečiais. Už pirmą 
pusmetį turi būti sumokėta ne 
vėliau gruodžio mėn. 15 dienos. 

Už antrą pusmetį ne vėliau ge
gužės mėn. 1 dienos.

Tėvų komitetas pasilieka 
sau teisę neišgalinčius sumokė
ti nustatyto mokesčio atleisti 
nuo mokesčio. Atleidimas gali 
būti pilnas ir dalinis. Tuo rei-Nuoširdžiai pagelbėjo dauge

liui tremtinių, jau pasiekusių; "į r'p'a~iški^Tpactacriami 
šį kraštą ir dar tebesančių Vo- komiteto pirmininkui Pr.
kietijoje. Del jos mirties giba. „e v51iau ,
liūdi ne tik jos duktė Lillian ir m-n J5 dienos Adresas g254 
sūnus Albertas, bet ir didele,^ We8tem ay<, yajau
daU.?y“.i“. * įduoti prašymai nebus svarsto-

mi.nusių žmonių.
X Kun. B. Rutkauskas, O.

P., šiuo metu lankosi Chicago- 
je ir yra apsistojęs P. Vaičkaus 
rezidencijoje, 7248 S. Fairfield 
Avė. Praeitą sekmadienį daly
vavo Vaičkų sūnaus pirmosios 
Komunijos iškilmėse. Kun. 
Rutkauskas gyvena Boyce, La. 
Atostogų metu aplankė New 
Ycrką, Bostoną, Detroitą, Ka
nadą ir dabar vieši Chicagoje. 
Šį savaitgalį grįžta atgal į 
Louisianą tęsti pastoracinį dar
bą.

X Milžiniškais paradas, de
monstracija įvyks šeštadienį 
5:30 vai. p. p. lapkričio 3 d. 
Stevenson ir Kefauver pagel
bėti. Dalyvaus Ateities šokė
jai, dainininkai ir sportininkai. 
Dalyvaus visi demokratų vei
kėjai, draugai ir visi kandida
tai. Lietuvių platforma bus 
papuošta lietuviškais motyvais. 
Bus proga visiems sutikti vi
sus šių rinkimų kandidatus ir 
labai smagioje nuotaikoje pra
leisti kelias valandas.

X Chicagos Jaunimo Litera
tūros būrelio nariai, Dalia No
reikaitė ir P. Žumbakis, skai
tys savo kūrybą būrelio susi
rinkime, kuris įvyks šeštadie
nį, lapkričio 3 d. 6:30 vai. va
karo, T. Jėzuitų namuose. Bū
relio nariai aptars ir įvertins 
paskaitytus kūrinius. Būrelio 
pirm. yra jauna literatė Ange
lė Katelytė, būrelį globoja ra
šytojas Al. Baronas.

X Aleksandro G. Kiunsklo

pagerbimui ir jo kandidatūros 
į Sanitary District Trustee pa
rėmimui Chicago Park Dis
trict štabas suruošė banketą 
spalio 27 d. Electrical Workers 
Hali, 600 W. Washington St.

Buvo išpildyta įdomi meninė 
programa, dalyvavo apie 1,000 
žmonių, dauguma lietuvių, ir 
visi pažadėjo Kumskio kandi
datūrą remti ir raginti kitus 
už jį balsuoti.

X Vyr. Giedrininkėms ir

visuomenei giedrininkės pa
kvietė prelegentą padaryti pra
nešimą apie ateinančius rinki
mus Marųuette Pk. mokyklos 
lituanistinėj klasėj, lapkričio 
4 d. 4 vai. p. p.

X Lietuvių Raudonosios Ro
žės Klubas Cicero mini 42 m. 
sukaktį, kurią atžymės banke
tu ir menine programa lapkri
čio 6 d. 6 vai. vak. Liberty sa
lėj, Cicero.

Kadangi mokyklos išlaiky
mas kainuoja daug daugiau 
negu surenkama mokesčio už 
mokslą, tėvų komitetas nutarė 
ir šiais mokslo metais surengti 
koncertą-linksmavakarį, kurio 
pelnas padės išlaikyti šį moks
lo židinį.

Koncertas įvyks 1957 me
tais sausio mėn. 5 dieną, Lie
tuvių auditorijoje.

X Lietuviai visoj Cook Coun- 

ty ruošia demonstraciją — mi
tingą šį sekmadienį, lapkričio
4 d., 2 vai. Dariaus-Girėno sa
lėje, 4416 S. Western Avė.

Dalyvaus pats Adlai Steven
son ir miesto meras Richard 
J. Daley, taipgi mūsų vieninte
lis kandidatas šiuose rinkimuo-1
se — kandidatas į Sanitary 
District Trustee, Aleksandras 
G. Kumskis. Bus puiki progra
ma ir dovanos visiems. Veikia 
bufetas ir bus vaišės. Visa pro
grama bus transliuojama iš 
stoties WPAQ, 1300 K. C. nuo
5 iki 5:30 valandos iš salės. 
Ruošimo komitete veikia Juo
zas Mozeris, Jack L. Jatis, 
Donna Kamm-Kaminskas, Paul 
M. Smith, Efrozina Mikužis, 
Peter Wolf, Simon Galzon, 
Charles Kai ir John Benekai- 
tis.

X Leonas ir Marija Skebe- 
riai, kurie yra aktyvūs dauge
lio lietuviškų organizacijų na
riai, neseniai įsigijo Ciceroje, 
4837 West 14th St., svetainę, 
kuriai didįjį atidarymą (Grand 
Opening) šeimininkai rengia 
lapkričio 9, 10 ir 11 d. Užkan
džiai bus duodami nemokamai. 
Tikimasi, kad atidarymo pro
ga juos aplankys daugelis bi
čiulių ir pažįstamų.

X Prel. Ig. Albaviėiui globo
jant, Chicagos ir apylinkės lie
tuvių tretininkų kongresas 
įvyks lapkričio 4 d. 3 vai. p. p. 
Šv. Antano parapijoj, Cicero.

PAJIEAKOMA VIRĖJA
REIKALINGA moteris virėja su 
sau pagelbininke didesnei grupei 
žmotJų. Geras atlyginimas ir už
laikymas. Kreiptis — “Draugas”, 
Adv. 7214 2384 So. Ookley
Ava Chicago 8, Illinois.

DrKNRAATTiS DRAUGAS, CHICAGO, ELLINODS

BRITAI IR PRANCŪZAI KIPRE

Britų ir prancūzų parašiutininkai Kipro saloje pasirengę šokti 
iš lėktuvų Suezo kanalo srityje. , - ’ • (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Motina su sūnum nužudė 

patėvį
Anthony T. Brevvbaker, 16 

m. amžiaus jaunuolis, prisipa
žino, kad jisai, susitaręs su

Penktadienis, lapkričio 2, 1956

Vandalai sumokės 
nuostolius

Berniukų teisme teisėjas A. 
Napoli įsakė nepilnamečių van
dalų gaujos nariams, kurie įsi-

motina nušovė savo patėvį Ro-, veržė į Lavvrence Blomm, 16 
bertą Martin, 36 m. amžiaus, m. amžiaus, tėvų namus 8421 
Jis buvo nušautas grįžtant iš I S. Peoria Chicagoje, ir sunai-

IŠ ARTI IR TOLI
1. A. VALSTYBĖSE džienė, o pagelbininke Oksienė. 

— Juzė Augaitytė, Philadel-1 Susirinkime nutarta aplankyti 
phijoje, Lietuvos operos solis- La Platos kapinėse mirusius 
tė, 3 d. lapkričio 3:30 v. p. p. Berisso kolonijos lietuvius ir 
dainuoja per Stasio Petraičio per lietuviškas mišias giedoti
vedamą lietuvišką radijo va- lietuviškas giesmes.
landą. Stotis WTEL, banga — Kazimieras Gečas, atvy-
860.
tė.

Akompanuoja Jina Vary-

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Rengiasi pirmai Komuni-

kęs Argentinon 1939 m. įsigijo 
ūkį Ignacio Correas. Ūkis api
ma 190 hektarų. Turi ir kitą 
ūkį. 1863 ha. Santa Fe provin
cijoje ir tai vjsa buvo pasiekta

jai. šiais metais bene keturi per 15 metų. Laukus apdirba 
jauni lietuviukai Bradforde moderniškomis mašinomis. Pa- 
priims pirmąją Komuniją. Juos vyzdingu ūkininkavimu garsina 
rengia kun. J. Kuzmickis, va-1 lietuvių vardą tarp argentinie- 
žiuodamas lankyti ir Halifaxo čių.
vaikus, kurie taipgi 
šiai didžiajai šventei.

rengiasi.

— Skautų šventė. Lapkričio 
18 d. Bradforde rengiama di
delė skautų šventė. Programo
je — pamaldos bažnyčioje ir 
meninė dalis su minėjimu sa
lėje.

ARGENTINOJE

— Trisdešimt metų veiklos 

sukaktis. Spalio 13 d. dr. J. Ba
sanavičiaus vardo Lietuvių Cen 
tras Vilią Lugane paminėjo 30 
m. veiklos sukaktį. Sukaktuvi
nėse vaišėse dalyvavo ne tik dr- 
jos nariai ir prijaučiantieji, bet 
taip pat ekskursijos iš tolimes
nių vietų, kaip Mindaugo dr-ja 
iš Berisso ir kt. Programą pra
dėjo dr-jos sekretorė Birutė Pet 
rauskaitė. 30 m. veiklos sant
rauką davė dr-jos pirm. A. Mi-

— Argentinos Lietuvių Or

ganizacijų ir Spaudos Tarybos 

laikinoji komisija spalio 11 d. 
buvo sukvietusi visų organiza
cijų atstovus. Tačiau daugelis 
dėl įvairių rimtų priežasčių ne
galėjo dalyvauti. Buvo atvykę 
SLA atstovai—S Kaibutas, ku
ris sekretoriavo susirinkimui ir 
Pr. Stalioraitis bei pirm. J. As- , . ,
cila. ALPPST atstovavo K. Ru-' kuns,jau, trečiu kartu tarnauja 
nimaa, Karaua - V. Diminakis, ^n’enk,eilų dflliniu08e Havajų

sveč:ų automobily. Paskiau 
motina ir sūnus policijai pra
nešė, kad į jų automobilį buvo 
priimtas pakeleivis, kuris atli
kęs žmogžudystę pabėgo. Tar
dant — motinos ir sūnaus pa
reiškimai nesutapo. Įtarimą 
padidino nužudymo vietoje At
rasta kruvina pirštinė, pri
klaususi pačiam nužudytajam. 
Tada policija pareikalavo, kad 
berniukas duotų savo parody
mus naudojant melų detekto
rių. Čia jisai vipką ir pasakė, 
kaip jiedu su motina susimo
kė nužudyti patėvį, kuris 'bu
vęs nesugyvenamas, smarkiai 
gerdavęs. žmogžudystė įvyko 
Hammonde.

Nori 6 milionų algoms
Chicagos meras Daley jau 

patiekė svarstymui 1957 m. 
biudžetą. Biudžetas siekia 
$511,806,693, arba — $53,888,- 
019 mažesnis kaip šiais metais. 
Naujajame biudžete numato
ma padidinti mięsto tarnauto
jų algas. Tai pareikalautų apie 
$6,149.368. Iš šios sumos dau
giau kaip $4 milionai būtų ski
riami padidinti atlyginimą da
bar esantiems 34,000 miesto 
tarnautojų, o kiti — algoms 
naujų tarnautojų, kurių nori
ma priimti 1,092.

Studentų vadovybė ir 
vienas kinas

Northwestern universiteto 
studentų vadovybė apgailesta
vo, kad Psi Upsilon studentų 
korporacija išbraukė iš savo 
narių tarpo kiną studentą Wu 
todėl, kad dalis korporacijos 
narių pareikalavo tą kiną pa
šalinti.' Studentas Wu yra 19 
m. amžiaus, sūnus buvusio For- 
mozos gubernatoriaus. Studen
tų vadovybė nusistačiusi tą 
reikalą ištirti, ar čia nėra prieš- 
rasinių pasireiškimų.

FBI atrado grobį
FBI agentai susekė, kad 

South Side garaže buvo pa
slėpta pavogtų radijo ir tele
vizijos aparatų, kurių vertė 
siekė apie $8,000. Areštuoti 
Ant. J. Caponigro, 20 m. amž.,

kino dalį baldų, išmetė televi
zijos setą, nutraukė užuolaidą, 
sumokėti po $43 ir atlyginti 
nuostolius. Tie jaunį vandalai 
įsiveržė, kai tuose namuose 
buvo suruoštos išleistuvės vie
nam išeinančiam į kariuomenę. 
Jaunas namų savininko sūnus 
buvo sumuštas ir žaizda virš 
jo akies turėjo būti susiūta li
goninėje.

KAS KĄ IR KUR
— Chicagos Ir gretimų apylin

kių liet. saleziečių rėmėjai ir bi
čiuliai lapkričio 25 d., sekmadie
nį, ruošia kalakutinės išvažiavi
mą, kuris įvyks naujai pastatyto
je saleziečių erdvioje svetainėje 
prie CEDER LAKE, Ind. Tą sek
madienį mišios su pritaikintu pa
mokslu bus laikomos 12 vai. Po 
pamaldų kalakutų užkandžiai su 
įvairiais gėrimais. Kas nori, gali 
atvykti. Pageidautina, kad atvyk- 
stantieji iš kalno praneštų asme
nų skaičių laišku sekančiu 
adresu: Salesian Fathers, Crown 
Point, Ind., arba telefonu: Cedar 
Lake, Ind. 3101.

Kun. A Sabaliauskas, SDB

— Kun. A. Grauslys Lietuvių 
bendruomenės narių susirinkime 
Cicero lituanistinės mokyklos pa
talpose lapkričio mėn. 4 d. 4 v. 
p.p. skaitys paskaitą apie Pietų 
Ameriką. Susirinkime bus renka
mi atstovai į LB Chciagos apy
gardos suvažiavimą. Po susirin
kimo bus kavukė. Valdyba malo
niai prašo narių į šį susirinkimą

«• i > . , ... atsilankyti. Jei yra galima, val-
roigloje Įvažiavo į traukini dyba maloniai prašo apie savo 

dalyvavimą iš anksto valdybai praDonald Effington, 23 m. am
žiaus, jo žmona 21 m., ir jų sū
nus-, 1 metų, buvo užmušti, o 
trys kiti sūnūs, 2—5 m. am
žiaus, sužeisti, kai jų šeimos 
automobilis migloje ties Kan- 
kakee trenkė į traukinį. Ef- 
fingtonų šeima grįžo iš gimta
dienio baliaus namo ir tada at
sitiko ta nelaimė.

nešti telefonu T0wnhall 3-6005.

— Gimimo Panelės švenčiausios 
parapijos motinų klubos rengia 
didelį kalakutų vakarą, “Gobb- 
lers Galore Turkey Bingo”, penkt. 
lapk. 16 d. parapijos salėje. Pel
nas gautas iš šio parengimo bus 
skiriamas naujiems įrengimams 
parapijos mokykloje. Parengimui 
vadovauja E. Stasukaitiene ir P. 
Beinorienė. Klubo pirmininkė J. 
Glebauskienė.

— Kęstučio klubo susirinkimas 
įvyksta lapkričio 4 <1. 1 vai. Šiame 
susirinkime bus renkami delegatai 

sustreikavo šoferiai > Chicagos Lietuvių konferencija, 
kuri įvyks lapkričio 18 d. Lietuvių 
auditorijoje 2 vai. Bus renkamas 1

Autobusų streikas
Vakar

ir mechanikai dviejų autobusų 
bendrovių, kurios palaiko su
sisiekimą Gary ir Calumet 
miestuose. Apie 75,000 asme
nų, kasdien pasinaudojančių 
tomis susisiekimo linijomis, tu
ri jieškoti kitų susisiekimo 
priemonių. Unija jieško dides
nio atlyginimo ir naujos sutar
ties.

Sugavo bėglį palovy
Gerald Iwinski, 17 m. amž. 

čikagietis, kuris šią vasarą bu
vo nuteistas metams kalėjimo 
už vagystę, buvo pabėgęs iš 
Bridewell kalėjimo. Policija 
jį sugavo namuose, pasislėpu
sį po lova. Teismas už bėgimą 
jo bausmę padidino dar 6 mė
nesiais.

kandidatas nuo 25 narių.
J. Kondroška

— Marąuette Parko lituanistinės 
klasės mokinių tėvai, sekmadienį, 
lapkričio 4 d., kviečiami trumpam 
pasitarimui. Vieta — lituanistine 
klasė. Pr>

— Šv. Rožančiaus d-jos susi
rinkimas jvyks lapkričio 2 d. šv. 
Mykolo parapijos mokyklos kam
bary tuoi po pamaldų.

— Brighton Park. Šv. Kazimie
ro Seselių Rėmėju 6-to skyriaus 
mėnesinis susirinkimas įvyks sek
madieni, lapkr. 4 d., 3 vai. PP-. 
mokyklos kambaryje. Prašome na 
res skaitlingai susirinkti.

Valdvha

GENERAL ELECTRIC

ULTRA-VISION

539,332 balsuotojai 
priemiesčiuose

Cook apskričiui priklabsan- ( 
čiuose Chicagos priemiesčių 
valsčiuose įregistruota 539,- 
332 balsuotojai. Tai rekordinis 
skaičius. Per 1952 metų balsa
vimus tose vietose tebuvo įre
gistruota 433,405 balsuotojai.

TELEVIZIJA:

• Nepaprasto ryškumo paveikslas
• Naulns lengvas būdas stotims 

pasirinkti
• Valdymas iš tolo

I • 90° aliuminizuotas paveikslo
vamzdis

GENERAL ELECTRIC

čiūdas. Draugiją sveikino Ne- ir James R. Baxa, 25 m. am-
muno dr-jos iš Berisso pirm. P. 
Dulkė, Mindaugo dr-jos iš Be- 
riso pirm. A. Žemaitis.

HAVAJŲ SALOS
— Kapitonas Juozas Balsis,

NEftlOJAMI TV APARATAI:
• labai lengvo svorio
• nepaprasto patvarumo
• tema kaina

G F. RADIJO APARATAI:

• Bet kuriam kambariui
• Nešiojami
• Su laikrodžiais
• Transistorinial

GE ELEKTR. LAIKRODŽIAI

• Virtuviniai
• Žadintuvai

GE ELEKTR. NAMU 
APYVOKOS REIKMENYS:

• Dulkiasiurbliai
• EI. virduliai
• Mixmasteriai
• J V. laidynės (prosai)
• Tosteriai Ir kt.

— NUOLAIDOS —
GARANTIJA — ISSIMOKRJTMAI 

PARDUODAMA — TAISOMA

iL-da i na
1ŪJTCLC Vision
(sales-servicej

Sav. InL A. BEMftNAS 
3321 S. Halsted — CLlffside 4-5CC5

* ■'
-g*

DEMOKRATŲ RADIJO 
PROGRAMA

Lietuvių Demokratų lyga pra
neša, kad didelio susirinkimo me
tu, kuris įvyks sek. lapkr. 4 d., 
1956 m. 2-rą vai. popiet Dariaus- 
Girėno salėje, kuri yra 4416 So. 
Westem Avė., Chicago, III., bus 
radijo programa iš stoties WTAQ. 
Susirinkime dalyvaus visa eilė de
mokratų kandidatų: Majoras Ri
chard J. Daley; Richard Stengei, 
kandidaitas į J. Valstybių senato
rius; Richard Auatin, demokratų 
kandidatas į Illinois valstybės gu 
bernatorius; John Gutknecht, kon 
didatas j valstybės advokatus; A- 
leksas Kumskis, kandidatas į Sa
nitary District Trustees.

Radijo programa prasidės 5 v. 
popiet ir tęsis iki 5:30 vai. Prog
rama bus transliuojama tiesiog iš 
Dariaus-Girėno sales.

Komitetui vadovauja Juozas 
Mozeris, J. Juozaitis, Paul Smith, 
Dona Daminskienė, Peter Wolf, 
Simon Galzon, J. Enikaitis, ir A. 
Pivarona*. (Skelb.)

žiaus. Tie aparatai buvo' pa
grobti spalio 23 d. iš stovinčio 
sunkvežimio, priklaususio Com- 
mercial Motors Freight Ine.

Sheridan kareivinėse, o paskiau 
buvo paskirtas į Havajus, kur 
ėjo specialių trupių adjutanto 
padėjėjo, tiekimo karininko, apsalose, susilaukė paaugštini

čius'ir ri. Dulkė, pirmininkTvęa m0: Paskirt» Pl™ojo padali- mokymo karininko ir kitas pa- 
mo viršininku prie amerikiečių! reigas, kol 1955 metų kovo 9

‘Nemuno” dr-ją Pr. Ivoškevi-

pasitarimui. ARLB atstovavo
Ig. Padvalskis ir agr. A. Šanta-
ras, šv. Cecilijos chorą — K.

_ į -r--j-j, --- Misiūnas, Laiką — kun. Pr.Paskaitą skaitys kun. Feliksas ’ *Garšva, o Ar-?. L. Balsą — red. Gureckas, meninę programą iš- ,..j ,r , ..... . K. Norkus. Nesusinnkus pakanpildys Elena Valančiūte ir Ma- , .......... . . f.
rija Mondeikaitė. Taip pat bus kamam , ,kalSm ' susirinkimas 
rodomas specialus filmas. į buv° nukeltas ' laPkn{,° 1 d- 

X Stasys Daunys skaito pa-J — Poetas J. Kėkštas š. m. 
skaitą apie okupuotos Lietu-j spalio 21 d. 18 vai. laikė pas - 
vos jaunimą šio sekmadienio kaitą Lenkų Klube, c. Balcarce 
studentų ateitininkų susirinki- 621, tema: “Česlovo Milošo poe- 
me, kuris įvyksta Marijos zija”, kuri susilaukė didelio pa

sisekimo.
— Coro IJniversitario de Tu-

Augštesnio joj mokykloj (ne 
pas Tėvus Jėzuitus, kaip bu
vo skelbta) po 10 vai. šv. Mi-J euman tarp kitų dainų ir gies-
šių, šv. P. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje.

X Grandies tautinių šokių 
grupė sutiko pašokti keletą lie
tuviškų tautinių šokių per De 
Paul U. lietuvių klubo lapkri
čio 16 d. rengiamą pasilinks
minimą. Tai didelė parama lie
tuvių klubui, o taip pat ir gra
ži proga parodyti lietuvišką šo
kių meną svetimtaučiams.

mių Facultad de Derecho y 
Sciencias Sociales salėje padai
navo Č. Sasnausko Kur bėga 
Šešupė.

— Gyvojo Rožančiaus Brolija 

Berisse atšventė metinę šventę

štabo Havajų salose. Jis tas pa
reigas perėmė iš kapitono E. H. 
Cave, kuris paskirtas 35-to pė
stininkų pulko G kuopos vadu 
Kapt. Balsis yra čikagietis. Jo 
motina tebegyvena Šv. Jurgio 
parapijos ribose ir pats kapito
nas Chicagoje gyvendamas bu
vo šios parapijos nariu. Kariuo 
menėn jis įstojo lygiai prieš 20 
metų: 1936 m. Nuo 1939 m. ji
sai tarnavo Havajų salose ir 
kai japonai puolė Pearl Har- 
bor, jis buvo tankų kuopoje. 
Trejus metus dalyvavęs karo 
žygiuose Europoje, jis 1945 m. 
vėl grįžo 'į Havajus ir buvo pa
skirtas prie Havajų universite
to, prie rezervo karininkų pa
ruošimo, kur jis tarnavo rekru
tų skyriuje.

1951 metais buvo gavęs pa

d. buvo pakeltas į kapitonus. 
Būdamas Europos ir Pacifiko 
kautinių veteranas, kapt. Balsis 
turi visą eilę atsižymėjimo ženk 
lų. Draugo red. J. Prunskiui vy 
kstant į Tolimuosius Rytus 
kapt. Balsis gražiai aprodė Ha
vajų įdomybes ir parodė daug 
prielankumo.

spalio 21 d. šv. mišias atlaikė , reigas prie inžinerijos bataliono 
kun. J. Margis, o popiet įvyko, Austrijoje, 1954 metais grįžo į 
arbatėlė Mekšrūnų namuose. JAV, išėjo pėstininkų karinin- 
Ten buvo išrinkta nauja Gyvo- kų kursą Ft. Benning mokyklo- 
jo Rožančiaus pirmininkė Stun• je ir, kaikurį laiką darbavosi Ft.

Vėlinės

Albertas Martinavičius 
Kryžius. Karstas, ir žvakės, 
Ir vargonų aidai.
Mūsų dienos — plaštakės. 
Mūsų metai — žiedai.

Vasarėlė smagioji 
Neilgai — neilgai —
Ak, ir tujen, brangioji,
Ja tik mirksnį svaigai!

Skuba dienos — plaštakės, 
Vysta metai — žiedai. 
Kryžius. Karstas, ir žvakės. 
Ir vargonų aidai.

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

ROMANAS
Didelė Lietuviškos buities knt

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

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

Užsakymus ir pinigus siųskite 
DRAUGAS 

2384 So. Otokley Awų 
CMeago 8, DL
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Jury


