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DEMOKRATAI KONTROLIUOS ABIEJUS RUMUS
Šiandien New Yorkas ruošia 

demonstracijas prieš sovietus
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINĖS TAUTOS, Japkr. 7. — Tuo metu, kai Palestinos 

fronte, atrodo, pradeda blaivytis, tenai kariaujantiesiems sustab
džius karo veiksmus, tai Vengrijos reikaluose nematyti jokio pra
giedrulio.

Jungtinės Tautos abiem tais 
klausimais debatuoja ir Saugu
mo taryboj ir Generalinėj asam
blėjoj, kuri, Saugumo tarybai ne
pasiekiant nutarimų dėl veto, 
nuo lapkričio 1 d. posėdžiauja 
specialiose sesijose.

Pirma priėmusi paraginimą su 
stabdyti karo veiksmus Vid. .Ry
tuose ir nutardama įsteigti tarp
tautinę mažųjų valstybių armiją 
JT vadovybėje užtikrinti ir pri
žiūrėti paliauboms Vid. Rytuose,
Generalinė asamblėja priėmė nu
tarimų ir Vengrijos klausimu.
Penkiasdešimčia balsų prieš so
vietinio bloko aštuonis, Genera
linė asamblėja pasmerkė Sovietų 
Sąjungą už karinę intervenciją 
Vengrijoje ,reikalaudama sovie
tus atitraukti savo kariuomenę 
ir įleisti tenai Jungtinių Tautų 
stebėtojus, kurie paskui apie vis
ką praneštų Jungtinėms Tau
toms.

Kaip Palestinos, taip ir Veng
rijos klausimas į Generalinės 
asamblėjos pilnaties posėdžius 
pateko tik todėl, kad buvo vetuo-

Prez. Eisenhoweris užhipnotizavo 
Amerikos balsuotojus

CHICAGO, III., lapkr. 7. 
tybėse buvo rinkimai.

Vakar Jungtinėse Amerikos Vals-

vėliau, kai Vengrijos premjeras 
Nagy jau apeliavo į JT, prašyda
mas gelbėti nuo sovietų, jo buvo 
paskirtas kitas, Janos Szabo, ku
ris ir dabar tebėra, nors pagal 
dar to paties Nagy parėdymą jis 
Generalinės asamblėjos pilnaties 
sesijoje nebedalyvauja.

Bus įdomus momentas, kai ko
munistams lojalus Vengrijos 
premjeras pareikalaus pakeisti 
Vengrijos vardu kalbantį atsto
vą. Čia manoma, kad tas sukei
timas taip lengvai nepraeis, nes 
JAV ir kaikurios kitos valstybės 
sako, kad jos nepripažins dabar
tinio Vengrijos režimo atstovo.

Buvo progos per eilę tų mara
toninių posėdžių protarpiais su
sitikti ir žodžiu kitu persimesti 
su delegatais, kurie šiame tarp
tautiniame forume stipriausiai 
pasmerkė sovietus už Vengrijos 
žmonių žudymą. Jų tarpe buvo 
ir Kubos delegatas dr. Emilio- 
Nunez - Portuondo, kuris, kalbė
damas apie beviltišką padėtį, net 

tas Saugumo-tarybojc. Britai su apsiašarojo, tvirtindamas, kad 
prancūzais užvetavo Amerikos .-viskas būtų kitaip, jei Amerika 
rezoliuciją Palestinos klausimu, norėtų kariauti“.

Prezidentas Eisenhowerifc ir jo žmona. Prezidentas Ki Senhoweris, pranešus, jog' jis perrinktas j prezidento 
postą, pareiškė: dirbsiu 168 inil. amerikiečių gerovei ir pasaulio taikai. (1NS)

o sovietai — Amerikos rezoliu
ciją Vengrijos klausimu. Tai bu
vo iš eilės 79-tasis sovietų veto.

Pametė dienų skaičių
Įvykiai taip greitai bėgo, kad 

čia žmonės visiškai pametė laiko 
supratimą, nes posėdžiai vyko ne 
atsižvelgiant nei į vėlumą ar 
ankstumą ir nežiūrint visuotinio 
nuovargio, fizinio ir dvasinio.

Trečiajame sekretariato augš- 
te be perstojo tarška korespon
dentų rašomosios mašinėlės, ne
lyginant kulkosvydžiai fronte, o 
septintasis augštas nuo šviesos 
iki tamsos užimtas susisiekimu 
su visomis pasaulio šalimis. Tarp 
tautinis ryšis telefonu, kaip tvir
tina pareigūnai, niekados ligi 
šiolei dar nebuvo taip užimtas. 
Jis ypač padidėjo, kai į JT papil
domai buvo priimta naujų narių. 
Dabar 76 delegacijos dieną ir 
naktį palaiko telefoninį ryšį su 
savo vyriausybėmis, stengdamo- 
sios painformuotų kaip laikytis.

r

Beviltiška vengrų padėtis
Nors Generalinė asamblėja ir 

priėmė rezoliuciją dėl Vengrijos, 
ir vengrų likimas už širdies pa
ėmęs čia ne vieną, bet tirštas ne
vilties rūkas gaubia gerus norus 
ir

Pagalba vengrams
Šalia užuojautos vengrų tau

tai, iš viso pasaulio ateinančio
mis žiniomis, dideliu mastu ima
ma organizuoti parama drabu
žiais, maistu ir vaistais, nors 
šiuo metu vengrai labiausiai 
trokšta ginklų, kuriais jie galėtų 
atsiremti prieš sovietinius žmog
žudžius. Gaila, bet ta militarinė 
parama jiems nesiūloma...

Antradienio vėlai vakare Jung 
tinių Tautų būstinę pasiekė ži
nios iš Genevos apie pagalbą ven 
grų pabėgėliams. JT Pabėgėlių 
reikalams augštojo komisaro pra

nešimu, jau penkios valstybės su
tiko priimti vengrus, prasimušu
sius į Vakarus. Belgija priima 
keturis tūkstančius pabėgėlių, 
Šveicarija — du tūkst., Švedija 
— tūkst., Olandija — tūkst., o 
Prancūzija pareiškė, kad priims 
tiek, kiek tik atsiras norinčiųjų 
atvykti. Jau šį trečiadienį pir
masis tūkstantis pabėgėlių tu
rėjo būti išvežtas į Prancūziją, o 
ketvirtadienį prasidės jų trans
portavimas į Švediją. Jungtinės 
Tautos pradžiai paskyrė 25 
tūkst. dol. pirmajai pabėgėlių pa 
galbai.

Demonstracijos Kew Yorke

Tuo tarpu New Yorke, kur 
miesto policija buvo specialiai 
sustiprinta saugoti Izraelio, E- 
gipto, britų, prancūzų ir sovietų 
diplomatinių misijų būstines ir 
pačias JT nuo piketininkų. Šį 
ketvirtadienį Madison Square 
Garden įvyksta didžiulė demons
tracija. Ji skirta pabrėžti Ame
rikos žmonių solidarizavimą kru
vinoje kovoje su priespauda be
sigrumiantiems vengrams. De
monstracijos rengėjų tarpe, ša
lia įvairių tautinių komitetų yra 
ir Pavergtosios Europos Tautos.

Sovietų Sąjungos pasiūlymas 
padėti Egiptui atmestas

LONDONAS, lapkr. 7. — Sovietai pasisiūlė duoti savo kari
nes jėgas išmesti iš Egipto Anglijos, Prancūzijos ir Izraelio karei
vius, jei Jungtinės Tautos su tuo sutiktų.

Šį pasiūlymą trečiadienį padarė

• Derlius sumažėjo okup. Lie
tuvoje. Nepaisant visų pasigyri
mų, derliai okup. Lietuvoje yra 
sumažėję. Taip dažnai ir girdi 
žmones sakant: „už dalgio neuž- 
kliūna — varna nei niekas nepa
sislėps“... Visdėlto nuolat į Ry
tus rieda iš Lietuvos „sunkiasvo
riai traukiniai“, pilni prikrauti 
lietuviškųjų gėrybių. Žmonės pa
šiepdami sako — iš Lietuvos ei
ną traukiniai kalba: „maslo, kil- 
basa, maslo kilbasa...“, o kai grįž 
ta iš Rusijos — jau žymiai pras
čiau: „spieki — machorka, spie
ki — machorka...“ Sovietai sten
giasi iš Lietuvos, kaip ir iš kitų 
pavergtųjų kraštų, išspausti sau 
ko daugiausia naudos.

Grįžo namo
SAN FRANCISCO, lapkr. 7.— 

Laivas Gen. Hugh J. Gaffey at
vyko iš Inchon,. Yokohamos ir 
Okinavvos su 647 kareiviais, 114 
lakūnų, 95 jūrininkais ir 36 ma
rinais.

Sulaikė laivus
TOKIO, Japonija, lapkr. 7. — 

Pietų Korėjos sargybiniai sulai
kė du japonų žvejų laivus 24 my 
lios šiauryčiuose nuo Tsushima 
salos.

Sovietinė "teisingumo" mašina 
tebeveikia okupuoto] Lietuvoj

OKUP. LIETUVA. — Gautomis žiniomis, sovietinė „teisingu
mo“ mašina su senuoju įnirtimu dirba ir toliau.

Kauno sunkiųjų darbų kalėji-
me Mickevičiaus gatvėje šiuo 
metu yra apie 400 kalinių, kurie 
iš Maskvos nuteisti po 25 metus. 
Šie kaliniai surinkti iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos, taip pat Len
kijos, be to, yra ir keli vokiečiai. 
Tik tiems, kurie yra kilę iš Kau-

.. viltis. Sovietai ligi šiolei dar' no apylinkių leidžiama kas trys 
nebuvo pranešę, kaip jie laikysis Imencs,ai Pns.kalbet, n-susitikt.
dėl to nutarimo, kviečiančio juos i su savo artimaisiais, bet pasima-
pasitraukti iš Vengrijos. Arti. Itymas griežčiausiai prižiūrimas 
miausia Generalinės asamblėjos. Visiems kaliniams įvestos jų 
sesija numatyta trečiadienį po-'gimtąja kalba „perauklėjimo pa- 
piet. Manoma, kad tada Gen. sek mokos“. Visi jie skatinami pasi- 
retorius padarys pranešimą, kaip įdaryti „naudingais socialistinės 
atsiliepta į tą JT rezoliuciją. Tuo bendruomenės nariais“. Nors

Draugiška nota
WASHINGTONAS, lapkr. 7

— Prancūzijos premjeras Mollet 
atsiuntė draugišką notą prezi
dentui Eisenhoweriui. Premjeras 
Mollet toje notoje patiekia Egip
te karo paliaubų planus.

Kalendorius

Lapkričio 8 d.: šv. Severinas; 
lietuviški: Svirbutas ir Uolkertė.

Saulė teka 6:31, leidžiasi 4:38.

tarpu, šias eilutes rašant, dar 
nebuvo žinoma nieko apie buv. 
Nagy vyriausybės narės Anna 
Kethly pasimatymą su gen. sek-

šiaip kituose Pabaltijo kraštuose 
daugumą gyventojų sudaro pro
testantai, bet į Kauno kalėjimą

retoriumi. Ta Vengrijos socialia- buvo pasiųsti daugiausia gimimo ( 
tų veikėja, pasiekusi Vakarus, katalikai. Tarp kalinių vyrauja, 
yra atvykusi į Jungtines Tautas gaiįma sakyti, didžiai žmoniškos, 
prašyti pagalbos Vengrijai. Ji kUpinos gilių religinių išgyveni- 
veiks JT ir Amerikoje. mų nuotaikos. Paskyrus 25 me- 

Nebuvo dar žinoma ir kas gi tua SOvietiniam „teisingumui“
yra tikrasis Vengrijos atstovas , , , ,
JT. Kai pačioje pradžioje Ven- bausn”' ne ™n,»' 0 ypa{ neka|- 
grijos klausimas atsirado JT, tai tai nuteisus, pagauna desperaci
jos delegatas buvo Peter Kos, ja, iš kurios išsimušti padeda gy 
kuris ėjo kartu su sovietais, bet, vas tikėjimas.

Sūnus ir tėvas
MEMPHIS, Tenn. — Kai dai

nininkas Elvis Presley išvyksta 
iš namų, jis palieka tris didelius 
limozinus namie. Bet dainininko 
tėvas Veron Presley važiuoja sa
vo mažu darbiniu sunkvežimiu.

Sovietų Sąjungos karo ministe- 
ris Žukovas, kalbėdamas Mas
kvoje kariuomenei ir civiliams 
susirinkusiems Raudonojoj aikš
tėj ręvoliucijos sukaktuvių pro
ga.

Ironiškai skambėjo Žukovo 
kalba apie Sovietų Sąjungos pa
stangas su visais būti taikoje, 
kai jie yra žiauriai sunaikinę 
Vengrijos demokratiškas pastan
gas. Ne daugiau vertas ir jo 
skundas, apie kažkokius priešus, 
kurie dirba norėdami sugadinti 
sovietų santykius su kitomis ša
limis.

Gerai, jog nėra daug vilties, 
kad Jungtinės Tautos su šiuo pa
siūlymu sutiktų. Jos atmetė so
vietų pasiūlymą eiti į Egiptą So
vietų Sąjungai kartu su JAV. 
Net Nehru, Indijos min. pirmi
ninkas, ir nemažas sovietų bičiu
lis, nepritaria sovietų kariuome
nės įvedimui į Egiptą.

Sovietų lėktuvai 

puolė vengrus

sukilėlius BudapeŠta
VIENA, Austrija, lapkr. 7. — 

Trečiadienį rusų lėktuvai puolė 
vengrus sukilėlius radijo stotyje, 
kuri yra Vengrijos patriotų ran
kose.

Sukilėliai smarkiai kovoja 
prieš stiprią sovietų jėgą Buda
pešte.

Maskva pasiuntė 200,000 ka
reivių ir 4,600 tankų sutriuškin
ti prieškomunistinę revoliuciją 
Vengrijoje.

Trečiadienį sovietai padidino 
lėktuvų jėgą, kad sunaikintų su
kilėlių tvirtoves.

Prezidentas Eisenhoweris per
rinktas į JAV prezidento postą; 
paskutiniais duomenimis Eisen- 
howeris gavo daugiau kaip 30 
mil. balsų, o Stevensonas — dau
giau kaip 22 mil.

Eisenhoweris, atrodo, laimės 
41 valstybėje su 457 elektorių 
balsais, o Stevensonas — septy
niose valstybėse su 74 elektorių 
balsais.

Senatas: Respublikonai išrin
ko 15 senatorių, turėjo 30; res
publikonai dabar turi 45 senato
rius. Demokratai išrinko 17 se
natorių, turėjo 31; dabar turi 
48 senatorius. Senato kontrolei 
reikalinga 49 senatoriai vienoje 
ar kitoje pusėje.

Dar septynių kandidatų į se
natą šiandien likimas dar nebu
vo išspręstas, nors demokratai 
pirmavo.

Atstovų Rūmai: Respubliko
nai išrinko 196 kongresmanus; 
demokratai išrinko 215 kongres- 
maną. 24 vietos šiandien dar ne
buvo išspręstos. Atrodo, kad de
mokratai laimės daugiau negu 
kontrolei reikalingų 218 vietų.

William G. Stratton 

perrinktas Illinois

valst. gubernatoriumi
CHICAGO, III., lapkr. 7. — 

Everett McKinley Dirksen (R., 
III.) perrinktas į senatą; William 
G. Stratton (R.) perrinktas Illi
nois valstybės gubernatoriumi; 

Trečiadienį pogrindžio radijas .leitenantu gubernatorium—John
tylėjo. Nežinia, ar radijas tylėjo, 
kad jo pėdsakų neužeitų sovietai, 
ar jis jau sovietų išmuštas. -

Milano laikraščio „Italia“ re
daktorius trečiadienio naktį kal
bėjosi su laisvės radijo siuntėju 
iš Budapešto. Pranešėjas pareiš

W. Chapman. Illinois valstybės 
sekretoriumi perrinktas Charles 
F. Carpentier (R.); Illinois vals
tybės auditoriumi išrinktas El- 
bert S. Smith (R.), valstybės iž
dininku — Elmer J. Hoffman 
(R.); Lathan Castle (R.) per-

Miegojo
KANSAS CITY, lapkr. 7. — 

Harry S. Truman vakar gan 
anksti nuėjo gulti ir nesiklausė 
rinkiminių pranešimų, pareiškė 
Mrs. Truman.

Will:am G. Stratton perrinktai 
Illinois guberuntoriiiini

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Demokratų prezidentinis kandidatas Adlai Stevensonas pa

sveikino prezidentą Eisenhouierį laimėjimu rinkimuose.
— 4,000 prancūzų vakar demonstravo Paryžiuje prieš sovie

tus, kurie pavergė Vengriją.
— Japonijos premjeras Ichiro Hatoyama pasitraukė iš prem

jero pareigų.

kė, jog sukilėlių kovos prieš so-\ rinktas Attorney General, Mrs. 
vietus tebevyksta Budapešte. ĮEarle B. Searcy (R.) perrinkta

__________ į apeliacinio teismo sekretore; Ed-
• Namie gaminta bomba buvo ,ward J. Barett (D.) perrinktas 

numesta iš prabėgančio automo-, Cook county sekretoriumi; Ben- 
bilio į sovietų ambasadą Kopen- jamin S. Adamowski (R.) išrink- 
hagoje, Danijoje. Bomba sprogo, tas Illinois valstybės prokuroru 
bet nuostolių nebuvo. Kopenha- (attorney); Edmund J. Kuchars- 

ki (R.) išrinktas į recorder of 
deeds postą; Marvin R. Dee (R.) 
išrinktas Augšč. teismo sekreto
riumi; Francis X. Connell (R.) 
perrinktas Chicagos apylinkės 
teismo sekretoriumi.

goję buvo suruoštos protesto de
monstracijos prieš sovietus, kad 
jie okupavo Vengriją.

Egiptas reikalauja pasitraukti 
įsibrovėlius iš Egipto žemės

LONDONAS, lapkr. 7. — Kairo radijas trečiadienį pranešė, 
jog Egiptas įsakė sustabdyti karinę ugnį Port Said’e, bet taip pat 
pareikalavo tuojau ištraukti Britanijos ir Prancūzijos kariuome
nes iš Vidurio Rytų.

LONDONAS, lapkr. 7. — Bri- . ,
tanija ir Prancūzija šiandien ofi
cialiai sustabdė kovas Egipte.
Bet tik ką radijas pranešė, jog 
Suezo kanale tebevyksta kovos 
tarp prancūzų — britų ir egip
tiečių.

Palaidotas Pranas 

Razvadauskas

Pirmą kartą

Amerikos istorijoje
LAWRENCE, Mass., lapkr. 7. 

— Rep. Lane (D., Mass.) trečia
dienį tapo pirmuoju JAV politi
kos istorijoje asmeniu, jog atli
kęs kalėjime bausmę buvo išrink 
tas į kongresą atstovu.

Lane, 58 metų, pradėjo rinki
minę kampaniją prieš kelias sa
vaites, kai išėjo iš kalėjimo, kur 
jis sėdėjo keturis mėnesius už 
išsisukinėjimą sumokėti $38,000Egiptas griežtai reikalauja pa

sitraukti įsibrovėlius iš Egipto.
Politiniai stebėtojai įsitikinę, 

jog sovietų pažadai pagelbėti 
egiptiečiams gali Nasserį pastū
mėti į dar didesnes kovas prieš 

Urugvajaus prekybinės derybos su komunistine Kinija ne- i britus_ prancūzus ir Izraelį.
Iš Egipto nebuvo dar gauta 

oficialaus pranešimo, kad jis bai
gia užgesinti karinę ugnį.

Egipto ambasada Maskvoje 
pareiškė, jog „skaičius“ sovietų 
atsarginių karininkų ir savano
rių pasiūlė vykti į Egiptą ka
riauti prieš britus ir prancūzus.

pasisekė,
— Raudonoji Kinija pasiūlė savo armiją Egiptui. Raud. Kini

joje jau susibūrė 250,000 savanorių vyrų, kurie nori eiti „į Egiptą 
kovoti prieš agresorius”.

— Izraelio premjeras Ben - Gurion vakar pareiškė parlamente, 
jog Izraelis yra nusistatęs pasilaikyti Egipto teritoriją, kurią yra 
okupavęs.

— Vengrijos sukilėliai vis dar šaukiasi Vakarų pagalbos.

BOSTON, Mass. — Vakar iš 
Šv. Petro ir Povilo lietuvių par. 
bažnyčios buvo palaidotas pla
čiai žinomas prekybininkas Pra- federalinių taksų, 
nas Razvadauskas. Velionis bu
vo žymus jaunimo veikėjas, per 
keletą metų buvęs Lietuvos Vy
čių centro valdybos pirmininkas 
ir šios organizacijos garbės na
rys. Taip pat buvo LRKSA jau
nimo (94) kuopos organizatorius 
ir jos pirmininkas.

Tik 15 minučių
MEXIC0 CITY, lapkr. 7. — 

Yolanda Campos išėjo iš savo 
apartamento į kaimyninę krau
tuve. Grįžus po penkiolikos mi
nučių. ji neberado radijo apara
to, rūbų ir brangenybių.

Oras

Oro biuras praneša: Chieagoje 
ir jos apylinkėje šiandien —■ ap
siniaukę ir šalta, rytoj — giedra 
ir šilčiau.

• Vengrijos pabėgėliai ataka
vo komunistų laikraštį „EI Sig
io“ Santiago mieste, žilėje. Šeši 
tarnautojai buvo sužeisti.
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Ketvirtadienis, lapkričio 8, 1956

Per Grožį į Gyvenimą!

va.ų: jo pasisekimas priklausys; programą atliko moksleiviai ir kalbėjo apie okupuotos Lietu- 
nuo mūsų visų. Prašoma atsily- studentai at-kai, vadovaujami vos jaunimą. Ši tema labai glau 
ginti už prisiųstus sveikinimus.' P. Zarankos. Putliame Kris- džiai siejosi su tuo metu vyks 

čiais pasauliniais įvykiais. Grue 
džio 2 d. draugovė planuoja su
sikaupimo dieną pas tėvus sa 
leziečius, Crown Point, Ind.

— Hamiltone ateitininkai pra

Nejaugi mes negalėsime šio pra
šymo išpildyti. Man regis, kad 
kiekvienas dirbąs ateitininkas 
kartą metuose galėtų bent pen-

taus Karaliaus minėjimą suruo
šė moklseivės ir studentės at
kėš. Ryte visos priėmė šv. Ko
muniją, o vakare įvyko atitinka-

ėjusį savaitgalį būvi pasikvietę* 
Detroito vaidintojų grupę, kuri 
suvaidino Petrulio “Prieš sro- 

(Nuneita į 5 pusi.)

kinę savo organizacijos tikslams i ma programa. Sesuo M. Palmy- 
paapkoti. Pasiųskime ją .tuo pa- ra kalbėjo apie “Kristų Valdovą
čiu atsilygindami už sveikini
mus.

Svarbu dar šiandien atsily
ginti. Visi turime gerų norų; 
pažadame atsilyginti .pasiryžta-

kasdjeniniame gyvenime”, pa
čios ateitininkės atliko montažą 
“Meilės, Teisingumo ir palaimin
tos Amžinybės Karalystė“.

— VVindsoro ateitininkai lap-
I me tai įvykdyti, bet kasdieninių, kričio 17 d. ruošia linksmavaka- 

... . . ' reikalų jūroje ir suklumpame. Oi rį lietuviškajai visuomenei. Vi-
r jauni. n nt o i jauni orp. įsų tautai du ypatingai nusipel- j_as kajp įįk n^įgįamai atsiliepia | sas pelna3 skiriamas Ateitinin- 

satnja nariai Chicagoje praeju-, niusius šatrijiečius — poetą B. į vajų Todėl svarbU) kad dar; kų šalpos Fondui.
rį šeštadienį praleido pakilioje Brazdžionį ir prof. kun. St. Ylą. 
nuotaikoje. Jie šventė meno; Toliau Šatriją sveikino J. E. 
korporacijos 30 metų sukaktį ir vysk. V. Brizgys, LB Chicagos 
taip pat kartu metinę šventę. apygardos atstovas St. Daunys 

Iškilmingoji sukaktuvinė šven ir kiti.
tė pradėta šeštadienio ryte šv., Iškilmingas posėdis baigtas
mišiomis, kurias atnašavo ir pa- Tautos himnu

šiandien savo auką išsiųstume. i — Chicagos studentai at-kai 
Auka labai reikalinga, ji labai j ir šiais metais ruošia tradicinį 
laukiama ir jos tikimasi. Neap-; Naujų Metų sutikimą. Rengi- 
vilkime tų, kurie taip pasišven j mo komisijai vadovauja kol. Pr. 
tusiai aukoja savo energiją i; ! Povilaitis. Draugovės paskuti- 
laiką mūsų organizacijos tiks- niame susirinkime St. Daunys

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W; 63rd St. 
Ofiso tel. HEJianee 5-4410 

Itezid. telef. GRovebill 6-0617 
valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m.

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

Ofiso telef. LAfuyette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:S0 v 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:8* v

Ofiso tel. CLiffside 4-2806 
Rezidencijos: LAfayctte 3-1170

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 VVest 47th Street 
(Kampas 47th tr Hemiitage)

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

DR. FL TALLAT-KELPšA
Ofisai: 20 North YVackor Drive 

(Clvlo Opera Housų, kainb. 868) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 6-2204 
5002 tiest 16th Str., Cicero 

Vai. kasd. 6—8, šeštad. 1—8 
Tel. TOwnhall 3-0050 

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

Tel. ofiso IIE 4-600U, rez. I’It 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. Ir sekmad.

Tel. OLymplc 2-4276
DR. ATKOČIŪNAS

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

Vai. antr. ir ketvirt. 10 r. iki 9 vak. 
Penkt. 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. Penkt. nuo 10 v. ryto iki 
2 vai, p, p.___________________________

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
— Pritaiko akinius —

6322 So. Westem Avenue
vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PU 8-3220 
lies telef. VVAIbrook 5-5076

DR, IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTĄ

7168 South We«tern AvenM
(MEDICAL BUILDING) 

j Pirmad., antrad., ketv. Ir penkta 1- 
Inuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
i 6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad. 11 
vai. ryto Iki 8 vai. poi lot.

Oflce tel. RE. 7-il68
Rea. tel. VVAlbrook 6-3706

Tel. ofiso VA. 7-6557, rea. RE. 7-4004

DR. FRANK C. KWINN
(KVLECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 Weet 47th Btreat

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo » 
va), iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:8* 
Uždara treč, visa dienų ir šeštad. vak

Tel. ofiso PRospect 6-2240
PKospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
'GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. Wood Street

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

DR* VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA LR 

MPEG. MOTERŲ LIGOS
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel. PRospect 8-1223 arba YVE 6-6577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr*. 

Trečiad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. a
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.*

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South VV estam A vešu

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

sekmadieniais uždaryta

lams; bent menkos pareigos at
likimu prisidėkime prie garžių 
pozityviųjų ateitininkijos darbų 
įvykdymo. P. Ganvytas

mokslą apie rašytojo vaidmenį 
visuomeniniame gyvenime pasa
kė korporacijos dvasios vadas 
kun. dr. V. Bagdanavičius, MIC.

Po pamaldų sriūbtelėjus ka
vos netrukus įvyko ir iškilmin
gas šventės posėdis, kurį prade- Programoje korporantė D. 
jo studentų at-kų korporacijos Drazytė -* Bindokienė paskaitė 
Šatrija pirm. J. Šoliūnas, pa-i nuotaikingą feljetoną “Kaip jis 
kviesdamas į garbės prezidiumą; jQ važiuoti mokė” ir Danutė 
J. E. vysk. V. Brizgį visą eilę Stankaitytė padainavo keletą1 
ateitininkiškųjų bei jaunimo iri dainų, akompanuojant M. Mote- 
bendruomenės organizacijų at-1 Haičiui.
stov^- j Tiek iškilmingame posėdyje.

iZnįVval7p?p?*^o^«^oJe"— 
dr. V. Vyganto ir kol. A. Ve- 
decko paskaitos, CV bei draugo
vių veiklos pranešimai ir bend
ras pasilinksminimas su skau-

Vakare įvyko ateitininkų ir 
jų bičiulių vakarienė, kurios me 
tu buvo trumpa programa. Prog 
ramą pravedė stud. Vaclovas 
Kleiza. KRONIKA

— Rytinio pakraščio SAS
draugovių valdybų suvažiavi
mas įvyksta šį šeštadienį ir sek
madienį (lapkričio 10 ir 11) 
Švč. Trejybės parapijos patalpo
se Hartforde. Ši vieta yra prie 
Capitol ir Broad gatvių kampo. 
Visi dalyviai registruojasi šešta

kun. A. Grauslio paskaitą apie sudarė jaunimas. Tenka tik1' 
širdį, įvyko naujųjų korporaci-1 džiaugtis, kad į tokias šventes 
jos narių priėmimas. Į Šatriją atsilanko jaunimas. Mūsų vy- 
buvo priimtos A. Katelytė, A.j resnieji šeštadieniais atrodo yra 
Stakytė, N. Kapteinytė, E. Bra
zytė, L. Žilevičiūtė ir I. Lozai-
tytė.

labai užimti. Mat “ant televizi
jos“ yra geros programos ir to-

Naujųjų korporančių vardu 
kalbėjo N. Kapteinytė. Paskui 
žodį tarė vyr. šatrijietis rašyt. 
Č. Grincevioius, pranešdamas,

tais vyčiais.
Prof. St. Šalkauskio 15 m.

dėl jų bent kiek gausesnio atsi- | mirtieg gukakties pamįnėjimaS
lankymo netenka laukti. New Yorke rengiamas dar prieš

IR ATVIRIJ odos ligų 
ATVIRŲ ŽAIZDŲ 

NUO UŽSISENEJUSIŲ
Tie. kurie kenčia nuo SENŲ AT- 

YIRŲ Ir SKAUDŽIŲ 2AIZDŲ,
negali ramiai sėdėti Ir naktimis
nlegotl, nes jų užsisenėjustos žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad padalinti tų 
uežejimų Ir skaudėjimą senų atvl- 
ų Ir skaudžiu žaizdų, uždekite 

LEGULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins jusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak- 
1. Vartokite Jų taipgi nuo skau- 
lžlų nudegimų. JI tatpg1 padalina 
įležėjlmą ligos vadinamos PSORIA- 
1IS. Taipgi padalina peršėjimų Ilgos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su- 
itabdo džiovinimų odos Ir perply&lmų 
arppirščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
IŽlflstančlos, .suskilusios odos dedlr- 
/lnlų, odos išbėrimų Ir t. t., taipgi 
Inkama vartoti vaikučiams, kada pa 

slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. JI yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos ligų. Le
fulo Olntment yra 
parduodama po 76 
3t., H-26, Ir |S.6O.
Pirkite vaistinėse Chl 
oagoj Ir apylinkėse—
VUlwaukee, W)sc.,Oa

»

i .... ry. Ind.ir Detrolt, Ml-
Jaunimui ir Šatrijos korpora-' Kalėdas. Visa minėjimo progra -higan arba rašyki- 

cijai linkėtina kūrybingos atei- ma rūpinasi kun. dr. T. Narbu- i te ir atsiųskite Mo 
ties, o mūsų vyresniesiems sal- j tas, talkinamas sendraugių. ord*r *

jog Šatrijos korporacija nutarė džių sapnų ir malonių svajonių' — Detroite Kristaus Kara- ii^m n
savo garbės nariais pakelti mū- apie bendravimą su jaunimu. S.! liaus minėjime paskaitą skaitė LEGLLO, Department D.,

tėvas T. Žiūraitis, OP. Meninę 1 5618 "• Eddy st> Chlcago 3I>

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 VVest 51 st Street
Priima ligonis pagal susitarimą, 

llėl valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. ir 
šeštad.

lies. tel. GRovehill 6-5603

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
(Kampas 47-tos ir Daman Avė.)
Vai. kasdien nuo 6—S vai. vak 

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti.

Telef. ofiso LAfayettc 3-6048 
Rez.: YVAlbrook 5-30 48

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2434 West 71st Street
Ui? Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 •ir 7-9 

''Antr. 1-6, treč.ir .ešt. pagal sutarties I

Ar jau atsilyginome?
Prieš kiek laiko kiekvieno gen ti visiems savo pažįstamiems ir 

draugio ir studento ateitininko i draugams, o ju tikrai daugiau, 
paštas buvo praturtintas siunta ' negu prisiųstoje siuntoje tilpęs 
iš Brooklyno; visi gavome nau- sveikinimo kortelių skaičius. Y-
jai parengtus ir išleistus kalėdi
nius atvirukus. Daugelis mūsų 
nustebome juos gavę, tačiau nė

ra galimybių dar daugiau atyi-l 
rūkų gauti, ir ta proga turė
tume pasinaudoti.

sunku buvo susivokti, lydraštįŠių eilučių priminimo tikslas 
paskaičius, kad ateitininkų va-i tačiau kiek skirtingas. Rašan- 
jaus reikalais į mus kreipiamasi, j čiam rūpi iškelti vajaus reikalin- 
Šį kartą vajaus forma mums gumą. Nėra reikalo aiškinti,' 
labai palanki ta prasme, kad už kiek daug gražių darbų ateiti- 
savo auką gauname nęt produk-| ninkija yra atlikusi. Jais di- 
tą, kuris po poros mėnesių bus' džiuojamės, tačiau ar visi prisi- 
labai reikalingas. Juk visi svei- dedame prie darbų? O bent mi- 
kinimo atvirukus naudosime; to nimalinis prisidėjimas yra įma-
dėl protingiausia naudoti savo 
produktą. Esu tikras, kad nė 
vienam mūsų prisiųstų atvirukų 
nepakaks — juk kartą metuose 
bandome gyvybės ženklą suteik-

nomas finansinės paramos for
moje. Savo menkute auka gali
me labai sustiprinti mūsų orga
nizacinę Veiklą. Ateitininkų Fe
deracija šiemet bando pravesti

DR. JULIJA M0NSTAV1ČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v. 
šsklrus trečiad. Šeštadieniais nuo 3 

tlcl 4 vai. popiet.
Tel.: Ofiso — PUllmaa 5-6700 

Buto — BEverly 8-3046

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. Hl'.rnl. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ LR VIDAUS LIGOM 

2745 VV. 69 St.

Te), ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tek ofiso PKospect 0-0400
Rezid. PKospect 6-04O0

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičiūtfi)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzis Avenue

GAS RANGĖS, 0IL, COAL 
& GAS HEATERS 

STOVĖS OF ALL KINDS
New and Used

Repairs & Parts for Ali Makcs

ENGLEWOOD STOVE 
& REPAIR CO.

SALES • SERVICE 
HUdson 31220

7300 So. Halsted St.

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South W e atara Aveaaa 
Chicago 20, IU. 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpublic 7-4wOO 

Rezidencija: Gltovehiil 6-8101

drTTdundulis
GYDYTOJAS IK 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. Vlrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244 

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

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

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Callfornla Ava 

VAL : 2—4 Ir 6—8 v. p. p,
8fcšt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sfkmadienlus.

(priešais Šv. Kryžiaus ligoninę) 1 p p‘ lr nuoJ o vak geštad. 1-4 p. p. TrečladlsaJala
lr kitu laiku tik misita nu

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
llez. Vlctory 0-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI! 

802 West 31st Street
Karap. Halsted Ir 81-mos gatvlą! 

Priimtino valandos kasdien: 1-4 p p, 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet

patogesnė* taupytojai, vlaada išmokėjo Ir Išmoka aukštesnius dividendui

Chicago Savings and Loan Association naujai 

statomas namas, kuris bus baigtas šiy metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti | 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 

Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 

pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben

drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 

pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 

valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap

draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 

valdžios {staigi; prižiūrimos ir visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau

gumas atideda daugiau, negu reikalaujama Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra 

ir teikia pelningesnių* ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 32 metus, visada išmokėdavo taupytajam* visas taupy

mui (dėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai

čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iŠkeičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas it atliekant kita 

kias pinigines operacijas.

Chicago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,000,000. 

Kviečiame visus pae mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite.

CHICAGO SAVINGS 8C LOAN ASSOCIATION
6234 South Westem Avenue Tel. GRovehill 6-7575 Chicago,Illinois

CURRENTLY — AUKACIAU81AS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID b? INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

Ofiso telef. YArds 7-1166
Rezid<-ncijos t»Tewart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatvl) 

VAL. 1—4 Ir 6:30—8:30 p p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarė 

šeštadieniais 1—4 vai.

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marquette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue 

r AL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.
Tročiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso PR. 6-8838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weet 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
Iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehill 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTO

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9—1 2 Ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą Išskyrus trečiadienius
2422 Weet Marų net te Bd.

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Wliipple Street
(Arti Archer Avė.)

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

LAfayette 3-1010 
Namų — CEdarcrest 3-7780

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

1 GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St

Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad nuc
1—5 vai. vak.

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

Ofiso telefonas — Blsbop 7-2625

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGUS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 lkl 9 vai. 
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RINKIMAMS PRAĖJUS
Rinkimai praėjo dabartinės vyriausybės naudai. Preziden

tas Dwight D. Eisenhoweris jai vadovaus dar ketverius metus. 
Jam padės labai energingas ir apsukrus viceprezidentas Richard 
Nixonas. Rašant šiuos žodžius, dar nevisai buvo išryškėję, ar 
Eisenhoweris turės respublikonų daugumą Kongrese. Bet atro
do, kad jis dėlto perdaug nesijaudins. 84 Kongrese kaikuriais 
atvejais jis iš demokratų turėjo daugiau talkos, negu iš res
publikonų dalies. Savo laiku jis pats yra konstatavęs tą faktą. 
To paties tikėsis ir 85 Kongrese.

Didelis prez. Eisenhowerio laimėjimas mūsų nenustebino. 
Keliais atvejais prieš rinkimus šioje vietoje buvo pasakyta, kad 
jis turi visus galimumus laimėti. Respublikonų partijos vadovy
bė, užsispyrusiai maldaudama, kad p. Eisenhoweris sutiktų ir 
vėl kandidatuoti, žinojo, ką ji daro. Ir širdies smūgis, ir sun
koka operacija, ir sugaištis nuo prezidentinių pareigų respubli
konų nebaugino. Jie jautė, kad jo didelis popularumas, nepai
sant ligų ir daromų priekaištų, užtikrins laimėjimą. Kitą kan
didatą pasirinkus, būtų reikėję rizikuoti, tačiau su Eisenhoweriu 
tokios rizikos nebuvo.

Kas bent kiek geriau yra susipažinęs su Jungtinių Ame
rikos Valstybių politinio gyvenimo istorija, labai gerai žino, 
kad esant krašte geriems laikams, nesant nedarbo, prekybai ir 
pramonei augant, veik nėra atsitikimo, kad tokiais laikais kraštą 
vairuojanti partija pralaimėtų prezidentūrą. Dabartiniai laikai 
yra taip geri, turint galvoj ekonominio gyvenimo būklę, kokių 
mažai tėra buvę šio krašto istorijoje. Tai j balsuotojų nusista
tymą labiausiai paveikė. Kas gi nori keisti valdžią šitokios ge 
rovės laikais ?

Be to, pasidairę po Amerikos politikos istorijos lapus, pa
stebėsime, kad beveik nėra buvę precedento, kad vieną terminą 
ištarnavusį prezidentą neperrinktų antram terminui. Ir tai tu
rėjo psichologinės vertės vyriausybės naudai.

Daug kas galvojo, kad pastarieji įvykiai prie Suezo ir už 
geležinės uždangos neigiamai paveiks į Prezidento kandidatūrą. 
Išėjo priešingai. Kai esama didesnių konfliktų tarptautinėje po
litikoje, kai net ir karo grėsmė iškyla, tokiais atvejais kaip tik 
susidaro visuomenėje nuotaikos už palaikymą valdžioje tų pa
čių žmonių, nes, anot seno posakio, vežimui įvažiavus į upės 
vidurį, niekas nekeičia arklių. Galėjo būti, kad Eisenhowerio 
politika kai kada ir nebuvo tiksli. Tų netikslumų ir šioje vie
toje buvo nurodyta. Bet, kai opozicija neįtikina visuomenės, 
kad ji galėtų geriau padaryti, ji pasilieka prie tų pačių žmonių 
valdžioje.

Demokratų kandidatas į prezidentus Adlai Stevensonas ir 
į viceprezidentus Kefauveris bandė pasinaudoti dabartinėmis kri
zėmis užsienio politikoje. Jiedu puolė prez. Eisenhowerį ir jo 
vyriausybę, kad būk tai jis privedęs pasaulį prie dabartinės pa
dėties. Bet, kai tuo pačiu laiku nieko konkretaus nenurodė, kaip 
būtų galima krizes keliančias problemas išspręsti, ir dar blogiau, 
kai vietoj konkretesnių pasiūlymų pradėjo kalbėti apie vande
nilio bombos bandymų sustabdymą ir karinės prievolės panai
kinimą, daug kam tai darė blogą įspūdį, nes kiekvienam šian
dien yra aišku, kad, turint galvoj Sovietų Rusijos apsiginkla
vimą nuo galvos iki kojų ir jai jėga žudant laisvės siekiančius 
vengrus bei grasinant kitiems kraštams, Amerikos saugumo 
silpninimas ir ginkluotųjų jėgų mažinimas būtų ne tik klaida, 
bet gal ir valstybinė savižudybė. Be to nuolatinis iki nuobodu
mo puolimas Nixono ir priekaištai Prezidento nesveikatai nei
giamai veikė į daugelį balsuotojų. Mūsų manymu, Nixonas yra 
griežtas nusistatymas santykiuose su komunistais. Šiandien 
labai geras politikas ir valstybininaas. Daug kam patinka jo 
kaip tik ir reikalingas valdžioje žmogus, kuris gerai supranta, 
kad komunistai yra taikos ardytojai, kad jie ir Amerikos sau
gumui yra pavojingi, kad prieš juos reikia griežtai pasisakyti 
ir taip pat griežtai kovoti.

Visa tai, kas čia suminėta, padėjo Eisenhoweriui ir Nixonui 
laimėti rinkimus.

DffiNfeASiftS DftAtaAS, CtttCAČČ, ft.tfNOTS

AFRIKOS PROBLEMA
IMS. ST. JUZĖNAS, Detroit, Mich.

Afrikos šiaurės rytų kampas gana gerą bolševizmui Afrikos 
ir dalinai Vidurinieji rytai su- dirvą. Suprantama, kad nei Va- 
liepsnojo. Tas gali pakeisti tarp, karų nei Rytų pasaulis pasauli
Rytų ir Vakarų pusiausviros ir 
nuoseklios expansinės politikos 
teorijas pasauliniu karu.

Anglai ir prancūzai po ilgo' 
tyrinėjimo įsitikino, kad Suezo 
kanalo problemą galima išspręs 
ti tik karu, arba nustoti jo vi
sai ir tuo pačiu leisti raudona
jam procesui plėstis Afrikoje po 
visokia priedanga. Tas reikštų 
pasaulio atikos svarstyklių iš 
pusiausviros išvedimą ir tuo pa
čiu Vakarų pasaulio dar nema
tomą. bet galimą žlugimą.

Analai pažįstą žydus ir jų in
teresus, suderina su savaisiais 
leisdami žygiuoti į Egiptą ir už
valdyti Suezo kanalą iš vienos 
pusės. Tas savaime reikštų jau

nio karo nenori, kaipo didžiau
sios žemėje nelaimės, todėl bus 
panaudota visa išmintis ir kant
rumas kompromisui iki abi pu
sės įsitikins, kad dar galirha 
bent kuriam laikui pasaulio pu
siausvira išlaikyti.

Ką sako tyrinėtojai?

Trumpai žvilgterėkime, ką ro
do Rytų ir Vakarų pasaulio po
litiniai ir geografiniai Afrikos 
tyrinėjimai ir jų išvados.

Afrika beveik antras sayo plo 
tu didumo kontinentas yra dar 
miegantis turtingas gigantas. 
John Gunther .rašytojas — po
litinis geografas daug keliavęs 
ir daug medžiagos surinkęs sa-

pasaulio taikos svarstyklių iš’vo veikale “Inside Afrika” pa
būtų lengva prieš pasaulį kalbė- žymi, kad minėtas kontinentas 
ti konferencijose kaipo apie įvy-' turi 205 mil. gyventojų, kur

Frank I-ausche 
inio

Onio valstybė spnntorium 
Krank Lausche

išrinko

kusį faktą.
Anglai ir prancūzai laiko, kad 

šis momentas, kada vidurio Eu 
nopa yra revoliuciniame išsilais
vinimo iš raudonojo teroro judė
jime, yra gal geresnis negu atei 
tis galėtų ką nors netikėtai pa
rodyti.

Rytų pasaulis tiek pat gudrus 
ir žino, kad nepadėti Egiptui 
reikštų ne tik prestižo neteki
mą, bet ir militarinės jėgos, stra 
teginės pozicijos ateities akimis 
žiūrint, milžinišką sumažinimą, 
kas sudarytų gyvybinį komuniz
mui pavojų, turint prieš akis

Sovietų statistika
Anksčiau sovietai vis slėpda- Sąjungoje būk tai turi 7.3 kv.

vo statistinius duomenis. Tačiau 
šiemet Sovietų Sąjunga išleido 
“Statistikos metraštį”, kuriame 
yra šiek tiek duomenų apie gy
ventojų skaičių. Nors sovietai 
žymiai yra padidinę savo terito
riją, okupuodami Pabaltijos vals 
tybes, didelę dalį Lenkijos, Be
sarabiją ir Rytprūsius, bet at
rodo, kad šiuo metu Sovietų Są- 
goje nė kiek ne didesnis gyven
tojų skaičius, kaip ir 1939 me
tais. Dabartiniu metu ten pri- 
skaitoma 200 milionų gyvento
jų. Pvz. 1935 m. vienam gy
ventojui tekdavo 24 prieauglio, 
o 1938 metais — 22. Prieš I 
Pasaulinį karą statistika rodė, 
jog 450 gimimų buvo 10,000 gy
ventojų. Dabar gi tokiam pat 
skaičiui gyventojų Sovietų Są
jungoje užregistruojama tik 250.

Pagal sovietų statistinius duo 
menis 43% visų gyventojų gy
vena miestuose. 1918 m. mies
tuose gyveno 18% . Vadinas, ta
da ūkininkai sudarė du trečda
lius visų gyventojų. Dabartinė 
statistika rodo, kad kolchozinin 
kai sudaro apie pusę visų gy-

metrus ploto (melas, gal tik 
augšti komunistų pareigūnai?). 
Sovietai statistiniais duomeni
mis įrodo, kad nuo 1926 m. gy
venamų namų skaičius padidėjo 
6%, bet vistiek nepasiekia to, 
ką žmonės turėjo carų laikais 

Sovietai tvirtina, jog trečda
lis visų gyvenamų namų pri
klauso privatiems asmenims. 
Nuo to laiko, kai komunistų vy
riausybė leido žmonėms staty
tis nuosavus namukus, kitaip 
sakant, mažas būdeles, nepai
sant visų sunkumų, privatūs 
grįtelninkai sugebėjo pastatyti 
daugiau, negu pati valstybė. Pa
našiai rodo statistika ir apie 
gyvulius: pusė raguočių yra pri- 
vatiškose rankose, nes irgi yra 
sunkumų ir didelių varžymų lai
kyti savo reikalams karvę arija 
ožką.

Išdidžiai tvirtina, kad nuo 
1928 iki 1955 metų plieno ga
myba padidėjusi dešimteriopai, 
gi tekstilės pramonė — dvigu
bai. Tačiau yra žinoma, jog So
vietų Sąjungoje per metus pa
gaminama tik po vieną porą ba
tų gyventojui. Tiesa, pagal jų

Nors sovietinė spauda kriti
kuoja naująją aristokratiją, bet 
faktas lieka faktu. Sovietų Są 
jungoje išaugo augštoji diduo 
menė, kuri ąsudaro partijos vir
šūnės, įvairūs technikai, moks
lininkai, artistai, karininkija ir 
šiaip augštieji valdininkai. Šie 
pareigūnai reikalauja savo vai
kams geresnių sąlygų mokyklo
se. Chruščevas dvidešimtame 
partijos suvažiavime tą pripaži
no ir pabrėžtinai reikalavo, kad 
būtų tuojau statomi internatai, 
kuriuose vaikai galėtų mokytis 
pagal tėvų pageidavimą. Tėvai, 
kurie siųs vaikus į tokius inter
natus, turės mokėti gana augš- 
tą mokslo mokestį. Pagal kon
greso nutarimą, tokios mokyk
los turi būti pastatytos gražio
se vietose.

Naujoji sovietų santvarka 
kaip tik ir įgalina aristokratus 
ne tik gyventi, bet ir vaikus auk 
lėti kitaip, negu tai daroma pla
čios ir paprastos liaudies sluogs- 
niuose.

Neveltui sakoma, kad prancū
zų revoliucija 1789 metais nu
vertė karalius, kad parengtų dir 
vą Napoleonui. Sovietai Napo
leono neturi, bet jie stengiasi 
vistiek kaip nors ir kuo nors 
pakeisti carus. J.

virš 5 milionai baltųjų domi
nuoja 198 milionus vietinių. Af
rikoje beraščių apie 90%, apie 
700 kalbų, kurios išplaukia iš 
keturių pagrindinių rasių: ho- 
mitai, semitai, nėgrai ir hoten- 
totai—gyventojų pajamos tarp 
$14 ir $28 vienam žmogui. Būti
nos yra socialinės ir teisinės re
formos. Pavyzdžiui, Pietų Afri
koje, kur yra apie 13 milionų 
gyventojų, net 12 milionų negali 
dalyvauti valstybės kūrimo dar
be. Autorius Afriką randa švie
sos jieškančiu kontinentu ir pa
brėš'V kad tai yra daugumoje 
kolonializmo auka, kuri turėtų 
liudyti žmonijai jos žalą.

Vokiečių politinis geografas- 
žumalistas Robert Kempfer a- 
pie Afriką rašo: šis palyginti 
turtingas gamtos ištekliais ir 
gražus, bet skurdus dvasiniai ir 
santvarkoje kraštas yra pilnas 
paslapčių. Pažiūra sudaryta ry
te, atmetama vakare ir pasiren
kama kita. Burtai, kuriems žmo 
gus norėjo pasiduoti staiga nu
trūksta skausminga staigmena.

Politinė ir ekonominė laisvė

Šiandien ne paslaptis: 1) kad 
dauguma afrikiečių yra alkani 
ir tamsūs, nemoka nė skaityti, 
nė rašyti, 2) kad afrikiečiai tiki, 
kad jų laisvė ir iniciatyva tar
nauja Vakarų kolonialinėms vai

ventojų. Miestuose gyvena 82, užplanavimą 1960 metais bus
milionai žmonių. 1913 m. Ru
sijoj kiekvienam gyventojui vi
dutiniškai atitikdavo 8.2 kv. m

pagaminta 455 milionai porų 
batų, bet iki to laiko sovieti
niam gyventojui teks vaikščioti

grindų ploto, šiuo metu Sovietų su vyžomis arba basam
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nizuoti politinį ir ekonominį gy
venimą anglosaksų gudrumo pa
vyzdžiu ir išplėsti sav0 rinkas 
po Afriką, Aziją ir Pietų Ame
riką. Nehru važinėdamas po Va 
karų Vokietiją pripažino vokie
čių technikos ir atomo darbe 
pirmaujantį genijų prieš pasau
lį ir tuo pačiu susijungė Indijos 
civilizacijos ir technikos ūkio 
pakėlimo ryšiais taip, kad šian-

Nėra jokios prasmės tiktai 
kartoti tai, kas yra buvę: reikia 
kurti naujų vertybių, atsirėmus 
į tautinį pagrindą. Reikia kur
ti naujų papročių, naujų šokių 
ir dainų, naujų drabužių formų; 
nereikia leisti kalbai sustingti, 
kaip ji yra sustingusi senojoje 
lietuvių emigracijoje arba Ka
nados prancūzuose ; nereikia leis 
ti tik senų raštų, bet rašyti ir

dien statistika rodo. jog Indijos! naujų; nereikia kartoti tik tų 
valstybės kūrimo darbe dirba' idėjų, kuriomis gyvenome prieš

Tuos šūkius maždaug taip for 
muluoja:

1. Sunaikinti kapitalizmą yra 
neišvengiamai pagrindinis tiks
las.

3. Viskas, kas ne komunizmas 
yra tik pereinamoji forma.

3. Kapitalizmui nepripažįsta
ma teisė apsiginti ir 1.1. Kapita
lizmas turi kapituliuoti kaip na
cionalinis fašizmas.

Marininas daro atsargią išva
dą, kad revoliucijos primesti iš 1 
oro negalima, kad viską naiki
nąs karas prie šių dienų techni
kos nėra priemonė kapitalui nu
galėti, kad kapitalizmas laiko 
bėgyje pats vienas kitą susies. 
Visa tai būtina aiškinti proleta
riatui ir tuo kelti keršto revo
liucinę dvasią prieš eksploataci
ją ir buržuazinį žmogų.

Vakarų pasaulis, būdamas ne 
mažiau gudrus ir žinąs Afrikos 
žmonių ekonominį ir politinį pro 
cesą, visdėlto iki šiol nesurado 
bendros formulės dėl tarpusavio 
ekonominių ir politinių skirtin
gų interesų išspręsti tą klausi
mą savo sistemos naudai. Pran
cūzai ir anglii dar tebegalvoja 
apie išlaikymą savo kolonijų 

j Afrikoje, Jungtinės Amerikos 
Valstybės neatsisako nuo savo 
tradicinės doktrinos, kad evoliu 
cinis komunizmui kelias pagal 
laiką ir šviesėjantį civilizacijoje 
ir kultūroje žmogų komunizmą 
savaime pakeis. Tai reiškia, kad 
J. A. Valstybės nekariaus už 
tautų išsilaisvinimą iš raudono
sios vergijos, bet visada ir vis
kuo (išskyrus karą) rems jų iš
silaisvinimą. Jungt. Amerikos

75% vokiečių firmų ir jų inži
nierių, apie 20% amerikiečių 
ir apie 5f< kitų valstybių.

Vokiečiai, būdami suskaldyti 
magnatai, kaip Krapas, Siemens, 
Bo ir kiti, Afrikai yra pasiūlę 
gigantiškų planų paversti Sa
charą žydinčiu sodu ir Nylą elek 
tros jėga, — bet čia sunkumai, 
kuriuos ir jų finansininkas Sach 
tas dar nenugalėjo, tai abejoti
nas Afrikos atsilyginimas, be 
jos politinių suverenumo teisių 
neturėjimo ar koncesinio sindi
katinio noro dalį perleisti vokie 
čių pramonės ekspansijai, šach
ta, kaip Linkolno principas, kad 
darbas yra pirmesnis kaip pini
gas ir darbas yra pinigas dar 
Afrikoje prie šių dalykų abejo
tinai taikytinas.

Taigi gyvenime būna taip, ka 
da vienoj pusėj yra perteklius 
smegenų ir mokslo, kitoje pusė
je žmogus trokšta tamsoje ir 
skurde, — bet vistiek padėti ne
galima ir tuo pačiu gal nesulai
komai slenka bolševizmas. Lai
kas parodys daugiau, kaip Afri
kos problema bus sprendžiama 
toliau, kada jau Azija yra bol
ševikinio veikimo sferoje.

V. Vokietijos spauda
Šiuo metu Vakarų Vokietijoje 

yra leidžiama 254 katalikų laik
raščiai su 10,454,599 egzemplio
riais tiražo. V. Vokietijos pro
testantų laikraščių tiražas sie
kia 4,700,530.

Nori religijos mokyklose
Pietinėje Floridoje, Dade vals 

tybinių mokyklų superintendan 
tas W. R. Thomas kelia balsą, 
kad į valdžios mokyklas būtų 
įvestas religijos kursas.

dvidešimt metų, bet reikia įsi
jungti į anttautinę probleniatiką 
ir tarti joje lietuvišką žodi. Kon 
servavimas tremtyje turi būti 
pergalėtas nauju kūrybiniu en
tuziazmu. A. Maceina

GENERAL Sfi&i ELECTRIC

ULTRA-VISION
TELEVIZIJA:

• Nepaprasto ryškumo paveikslas
• Naujas lengvas būdas stotims 

pasirinkti
• Valdymas iš tolo
• 90° aliuminizuotas paveikslo 

vamzdis

GENERAL ELECTRIC

NEŠIOJAMI TV APARATAI:
• labai lengvo svorio
• nepaprasto patvarumo
• žema kaina

GE RADIJO APARATAI:

• Bet kuriam kambariui
• Nešiojami
• Su laikrodžiais
• Transistoriniai

GE ELEKTR. LAIKRODŽIAI
• Virtuviniai
• Žadintuvai

GE EIjEKTR. NAMŲ

APYVOKOS REIKMENYS:
• Dulkiasiurbliai
• Ei. virduliai
• Mixmasteriai
• Jv. laidynės (prosai)
• Tosteriai ir kt.

— NUOLAIDOS — 
GARANTIJA — ISSIMOKftJTMAI

PARDUODAMA — TAISOMA

iii-DAiimlūlTCLCvision

Csates - serviče)

Sav. Inž. A. STCMENAS 
3321 S. Halsted — CLiffside 4-5665

stybėms, kaip afrikiečių išnaudo Valstybėms karas yra priemonė 
jimo priemone, 3) daugumas ne-' 
pasitiki baltos odos žmonėmis,
4) daugumas tiki, jog kiekviena 
permaina būsianti permaina į 
geresnę pusę, 5) daugumas yra 
pasiryžę niekada svetimšalių ne 
prileisti prie viešpatavimo.

Rytų pasaulis pagal rasų po
litinį žurnalistą Marininą, turė
damas tuos Afrikos psichologi
nio analyzo davinius, suveda sa
vo politinę doktriną į keletą ko 
vos šūkių, kurie pagal reikalą 
ir laiką reguliuoja Afrikoj rau
donojo veikimo intensyvumą.

jų pačių laisvę ginti, kada pade
da kiti pagal jų išdirbtą vadina
mų sąjungininkų organizacijos 
sistemą, šiandien Amerika do
misi pasaulio pusiausvira savo 
ekonomine ir kultūrine gerove 
ir pranašumu bei pirmavimi 
prieš visas kitas valstybes Ir 
tautas. Visa tai, Washingtouas 
mano, ją daro saugia ir galinga. 

Vokiečių norai

Vokiečiai, būdami suskaldytei 
ir tuo pačiu nebūdami šių dienų 
jėgos figūra, stengiasi perorga-

Saulėtoji Florida kviečia Jus į naująjį lietuvišką
THE NEW BOLIVAR HOTEL

740 Ocean Drive, Miami Beach, Florida
Telefonas — JEFFERSON 8-8716

Skoningai (taisytas, naujas pasta
tas, prie pat okeano.

Liuksusiniai kambariai, pagal 
kiekvieno pajamas, ideali vieto
ve arti krautuvių, teatrų ir pa
sauly garsios Lincoln. Koad,

'žemos kainos, visi kambariui turi 
privačias vonias, dušus ir tele
fonus, keletas minučių atstume 
nuo restoranų, naujos auditori
jos ir meškeriojimo krantines.

Dvelkimas iš okeano ateina tiesiai 
I Jūsų kambarĮ,

Hotells turi centrinę šaldymo bei 
šildymo sistemų. Atidaryta aps
kritus metus.

Yra pilnai Įtaisytas soliariumas 
(sun deck) moterims ir vyrams 
atskirai.

Visų kambarių langai išeina j lau
kų. Yra liftas (elevator), kortų 
kambarys.

Maudymasis okeane tiesiai iš Jūsų 
kambario. .

Pilnas itatarnavimas paplūdimyje. 
Lietuviai savininkai.

Dėl rezervacijų prašome rašyti: Mr. J. Petrauskas, “The New 
Bolivar Hotel”, 740 Ocean Drive, Miami Beach, Florida, arba 
skambinti telefonu: JEfferaon 8-8716, Miami Beach, Fia.

111 tęsinys
Jis lipo žemyn. — Visuomet'tenka nulipti — 

ir subarė: — būk geras, nekalbėk simboliais. Pa
karuoklis, sakysim, labai būtų patenkintas, jeigu 
tiktai tektų nulipti savom kojom. Nepamesk hu
moro — ar neatsimeni, kad ant savo skydo, — ne
matomo, — vartojai šitą dezivą.

Ir laiptai ėjo ta puse, kur riogsojo visi mirties 
medžiai — jis žiūrėjo į katafalką ir kartojo: nepa
mesk humoro. Galbūt, kur nors yra numestas ir ca- 
lūnas? Jis būtų labai pravartu, jis yra storas šiai 
nakčiai užsikloti — nes vos tiktai nebebuvo lango 
ir pasaulio, žemai buvo daug šalčiau negu snieguo
se. — Bet ne čia juk buvo laikoma gedulo kilimas, 
zakristijoje, o tenai nebuvo — ne, kaip palikti ge
rą medžiagą: jo vyrai mokėjo paimti, kas dera. 
Tiktai medžiai, geras prakuras, ieigu jis nori pa
degti bažnyčią. Ar ne tokią mažą paslaptį slėpė jo 
smegenys, kai jis taupė porą degtukų? Jie bus pri
versti ateiti, kai paregės dūmus, kai liepsna pradės 
lipti pro langus. Jie gi bijos, kad gali ir patys su
pleškėti su visu miesteliu, jie atbėgs — jie turės 
atidaryti duris, ir jeigu jis tada nesugebės išbėgti, 
— taip jam ir tereikia.

Gal nereikės laukti jų atėjime? Jeigu sukrauti

visą šitą gedulingą malką prie pat durų? Jos pra
degs, kad bent tiek, kiek praleistų žmogų — jis ne
sivaržys išsitepti, kad ir.apsvilti kiek, kodėl ne.— 
Jis žiūrėjo į duris, senas ir labai kaustytas, josė 
daugiau atrodė geležies negu medžio, ir pro šitas 
kryžiavones jis neišlįs, ir bus įkaitęs metalas, jis 
tiktai gali iškepti pasikabinęs į rėmus — gražus re
ginys. Ir kas žadėjo, kad jie atbėgs. Gal jiems! 
patiks, kad mūrai pamažu smilks, jie tupės apsėdę 1 
savo stogą, be didelio pavojaus, ir žinos, kad tenai 
kas uždarytas, uždus dūmuose. Jis nenori šitos gar
bės, nelaukite.

Jis stovėjo ir vaikščiojo po bažnyčią, ir dabar 
regėjo, koki& ji buvo didelė, kokia stipri. Mažieji 
žmonės gyveno laužuose ir menkuose nameliuose, 
ir kiti niekuomet neįsigijo jokio savo, bet jie stata 
begalinę didybę iš savo duonos kąsnių, iš savo ap
daro siūlų, kad jų Dievas ir Valdovas turėtų ver
tus rūmus.

Kur jis žvelgė, .augštyn į skliautus, į altorių 
gotiką, ir į kolonas — viskas buvo didu ir jis buvo 
mažas. Ir jis juto, kad nors tai būtų bazilika — ne
būtų augštesnė, nė koplyčia nebūtų žemesnė. Ttai ne 
pastatas reiškė — tai šeimininkas.

— Tai Tu įvadinai mane, kaip šauklių kviesta 
vestuvių svečią? Ir tarei, kad netinku, nes mano 
apdaras yra ne puotai. — Tu gali liepti išmesti įma
nė, Tu Karalius, žinoma, Tu Karalius. Bet aš ne
garbinu Tavęs — to juk negalima išreikalauti, ma
tai? Man visiškai vistiek, aš nesu nustebintas.

Tiktai, kad jie nežinojo, ką daryti. Jeigu jie

neateis? Jau temsta, jau ir vėl temsta, tarytum 
gruodis nieko kito nemoka, kaip tiktai' šalti ir 
temti.

Jis patrynė rankas ir ausis, — juokinga, jeigu 
čia atšaltum nosį, kaip atatrinsi ją, jeigu nėra snie
go? Kad būtų galima palygauti su jais. Paleiskite 
mane iš čia, išvarykite į mišką taip, kaip stoviu, ir 
prie šitokios šaltumos, jeigu išliksiu — mano lai
mėta. Kaip pasakoje: rytoj ateikite pažiūrėti mano 
kaulų. Bet aš nekrisiu, aš pasidarysiu palapinę po 
egle, aš apsikamšysiu šakomis, juk jos gyvos — vi
sur yra gyvenimas, jeigu krenta sniegas — tai ir 
jisai gyvena. Galbūt, aš nebijočiau nė vilko. Ar dar 
yra kas bijo vilkų, kai jūs esate? — Ir jeigu nu
šalsiu — ką gi, pragare yra ugnis man nieko dau
giau nereiktų.

Ugnis! O tu senoji tvorele, ne galva! Kodėl su
deginti bažnyčią? Bet pasikurti laužą, mielą atgai
vinančią liepsną!—Jis galėjo persiversti kulverčiom 
dėlei džiaugsmo — jis bėgiojo, kaip vikri jaunamar- 
ti, į bobnyčią ir koja primygęs ilgesnes lentas laužė 
jas, jis plėšė, kaip žvėris grobį ir stambesnį medinį 
daiktą—koks bebūtų jo vardas, juk jis galėjo deg
ti! Tegyvena medžiai, tesiveisia miškai, tegu vėjas 
velka dideliomis sėtuvėmis jų sėklas. Daug rėikės 
dirbti ir ne vienam, devyneriems vėjams, nes juos 
kerta ir kerta ir ištremia. Kiekvienam rusui po kar
stą ir kartuves — jis niūniavo, ,— tačiau ne iš mū
sų medžių!

(Bm dangUa)
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B A L F O ŽINIOS
BALIO 76 SKYRIAUS VIEŠ. O. Kratavičienė 152.10, L. 
RINKLIAVOS, VYDYTOS Š. M Mingėlienė 126.04. Alb. Lebelie- 
RUGSEJO 29 d., AUKOJUSIŲ nė 82.49, V. Kutkus 75.60, J. 
$5 IR DAUGIAU AUKOTOJŲ Bauža 67.47, E. Paurazienė 63.-

75, V. Neverauskienė 62.64, I.ISĄRAŠAS Laurinavičienė 60.63, Č. Šadei-
1 ka 59.80^ S. Dryža 58.29, S. Gar100 dol. — Antanas ir Ona 

Kratavičiai (Kratage).
.25 dol. — dr. V. Majauskas, V. 
ir S. Urbonai.

liausko šeima 57.22, K. Gricius 
56.09, O. Sirgėdienė 55.92, A. 
Dainius 55.87, J. Mitkus 52.86. 
J. Puida 45.55, K. Sragauskas 

20 dol. _ M. Ramanauskų 45.13, J. Seputa 41.57, B. Dumb- 
ravienė 41.03, B. Polikaitis 39.-šeima ir M. L. Bajorūnai.

„ “ do1: “ ?• Stapulionis. “į' 87, A. Staniulienė 38.21, O. Sa- 
P. Variai, V. J. Udriai, A. ir S 
Bliūdžiai ir M. Klimavičienė.

Poškus 10.52, A. Rugienius 10.- 
48, V. Jocys 10.24, St. Dargis 
10.23, L Černiauskaitė 10.11, A. 
Markužiūtė 9.82, C. Anužis 9.- 
74, D. R. Jankienė 9.58, A. Žal- 
kauskas 9.42, E, Molienė 9.05, 
J. Mikulionis 8.97, J. Narmont 
8.85, J. Černiauskas 8.85. P. Pa- 
dolskis 8.76, V. Selenis 8.66, A. 
Jonynas 8.56, K. Balys 8.47, J. 
Šepetys 8.46, K. Špakauskas 8.- 
43, Čivas 8.40, R. Rukštelė 8.- 
31, J. Idzelevičius 8.25, W. Sher 
man 8.23, V. Bublys 7.71, L. Pet 
ronis 7.60, M. Rabašauskienė 7.- 
56, K. Jurgutis 7.55. V. Pliūra 
7.50, J. Gruzdaitis 7.47, Al. A- 
lantas 7.46, M. Ruseckas 7.41, J. 
Asminas 7.36, A. Kulikauskas 7. 
36, A. Barakauska3 7.35, L. Vy-į 
čius 7.30, R. Bironaitė 7.25, A 
Strakšys 7.15, A. Leparskas 7.- 
13, V. Viskantas 7.10, A. Anų 
žytė 6.99, J. Kirvelaitis 6.93. B 
Zaparauskas 6.92, R. Bublys 6.

Gov. Mennen VVilllams (D) 
MICHIGAN

Mieliigan valstybės gubernatorium 
išrinktas Mennen \VilliainS

lienė ir W. Padloskis 36.47, B.
10 dol. — P. Aleškaitis, A. ir! 2' 34* — i8.5’ J’ šePetienė 6.75, Jos- Bur'

a t t, V Vizgirdaite 34.04, A. Rumšai • c 7- Q vzOD;„tiQ„x «B. Astašaičiai. A. L. R. K. Mo-

Rinkliavoje dalyvavo 205 rinkė
jai. Iš viso buvo surinkta 3779,- 
60 dol.

landėlėms. skyrusioms gausiai 
laiko rinkliavos garsinimui be 
atlyginimo; H. Rauby ir R. Va
latkai, garsinusiems eilėje lie
tuviškų radijo programų; LB' 
Detroito apyl. pirm. V. Kutkui, 
DLCC valdybos nariui dr. V. Mai 
jauskui, Liet. Stud. S-gos Det
roito skyr. atstovei D. Bulga-! 
rauskaitei ir kun. K. Simanavi-j 
čiui, kalbėjusiems per radiją j 
rinkliavos reikalais; “Detroit) 
Nevvs” reporteriui J. Anderson, 
Fran Harris — WWJ ir Mr. Lee! 
Smith — WXYZ radijo stočių! 
atstovams, supažindinusiems su 
rinkliava amerikietiškąją visuo-Į 
menę; Organizacijoms ir asme-1 
nims, padėjusiems išdalyti au
kų dėžutes —• LB Detroito apy
linkės valdybai, Liet. Stud. S- 
ges skyriui, skautėms ir skau
tams, “Gaivos” savininkams Pa 
talauskui ir Vedeikai, *‘Nerin- 
gos” savininkui VI. Paužai, J. 
Černiauskui, A. Dainiui, S. Gar- 
liauskui. K. Griciui, J. Kava
liauskui, S. Malinauskui, V. Staš 
kevičiui; lietuviškai spaudai,

Lietuvių Prekybos Namai

a r. • . nn monas 6.73, S. Vasiulienė 6.67,_ . „ te 33.94, M. Ambraziene 33.56, v, k a ac tvm a oi mterų Sąjungos 54 kuopa, S. Blas- y Kundrotienė 32 57 K ir M V ' Duoba 6 66’ Dltkus 6’31’ VL
kevičius, J. Briedis, P. Cečkus, T „kn;n: o-, ne ’ Kutui Viskantas 6.18, A. Gintautas 5.- .. . • . <. •. • --------- ’ ------------- -r-------

' ' ’ e 96, A. Ivanauskas 5.75, A. Žie- nu°sir iai dėkoja. Detroito irj skyrusiai vietos rink lavos gar
Kutkus 5 41 V Hamtramcko miestų valdyboms

Balfo 76 skyriaus valdyba ir 
rinkliavos vadovė E. Paurazienė

A. Dainius, J. Dainauskienė, 
Mrs. S. J. Davies, J. Dunča, J. 
Gruzdaitis, J. ir M. Kasevičiai, 
A. Kratavičiūtė, kun. M. Kund- 
ratas, J. Kučinskai, J. Kuras, 
LB Detroito apylinkė, Lietuviš
kųjų Melodijų radijo valandėlė 
(R. Valatka), J. Leščinskas, J.

(Richt-m) .30.67, L. Potsonys 
30.13, S. Stapulionis 29.95, K. 
Vitkus 28.74, M. Bosas 28.74, J. 
Rekašius 28.31, K. Navasaitis 
27.83, VI. Šlikas 27.65, V. Kun- 
čiūnas 27.51, M. Bajorūnienė 
27.43, E. Musteikis 26.77, dr. V. 
Majauskas 26.67, M. Ramanaus

Mikaiia A. Rugienius, J. šepu-1 kų šeima 26 Q4 R Mėmėnienė 
ta, St Stapulionis, B. Stamskis, (2g 42 p Pa 25 j Rugienius' 
C. ir A. Staniuliai, V. Staskevi- 1 24 91 j Daukaitė 24.89, D. Bul
ėms, B Urbanavičius ir V. Lei- Į garauskaitė 24.82, P. Zaranka 
ta J. A. Valukomai, J. Žynnas , 24 5? N Johnson 24.29) s. Bliū- 
ir dėžė Nr. 54. (džiuvienė 24.16, V. Janulevičiū-

tė 23.59, J. Mikaila 23.56, P. V.8 dol. — J. Janavičius.
6 dol. - M. P. V. Baziliaus-i^^g;^^!^^^;

kai, V. Šlikss, J. Skirgaudai.
5 dol. — M. ir O. Abariai, S.

Aukštikalnis, A. Aksomaitis, S.

84, M. Žilinskienė 22.48, J. Buit- 
kus 22.23, V. Griškonis 21.41, 
G. Vilkienė 21.29, V. Kankalis

A. Bačkaitis, A. Banėnienė, J. 20 38 L Balčiūnienė 19.52, A. 
Balnionis, J. Baubliai, M. Bra- gimoliūnas 19.36, N. Naruševi- 
zaitienė, J. Belickai, V. Bublys, čiūtė 1914 j Grinienė 19.09, 
M. Bukauskienė ir B. Burba, ■ K Gogelis lg 02 s gutaviečie- 
Pr. Čižau^kas, A. Dagilis, kun. 17.91, B. Leonavičienė 17.81, 
B- P'.’ Dryža, P. D., E. Ge- j Maršalkovičienė 17.64, A, Jan 
rulaitienė, M. Grudzinskaitė, J. kauskaitė 17.63, Petras Bulota 
Janulevičius, A. J. Jonynas, P. 17 60 j gidagis 17 44 Pr sta. 
Juknevičius, A. Juška, dėžutė nįonis 17 25 Pr. Polteraitis 17>. 
Nr. 200, K. Jurgutis, K. V. Kaf-l24. P. Juška 16.97, D. Mėmėnai-
tafias, J. Kaunelis, J. Kavaliaus
kas, V. Kreuchunas, A. J. Ru
džius, P. M. Kučinskai, V. Kun- 
čiūnas, A. Kupčinskas, J. Lekas, 
V. Lelis, K. Lobeikis, Liet. Rez. 
Santarvės Detroito skyrius, L. 
G. Meycrs, V. Mitkevičius, P. E. 
Molis, K. Mykloaitis, J. Muri
nas, J. Nakas, K. Navasaitis. S. 1 
E. Paurazai, A. Paškevičius, H. 
Peters, VI. Pliūra, L. Petronis,

das, 5.63, A. _____ ____ , .
Kukučionytė 5.35. Pusdešrienė uz duotus leidimus; klebonams 

kun. dr. I. Boreišiui, kun. M. 
Kundratui ir kun. V. Misevičiui 
už garsinimą bažnyčiose, gi Die
vo Apvaizdos parapijos klebo
nui kun. M. Kundratui — už su
rinkimą 135.58 dol. aukų baž 

ir

5.34, J. Meškauskas 5.33, A. 
Hakaitė 5.13, Kitiklis 5.09, J. 
Gruzdąs 5.07, J. Baubliai 5, A. 
Žiūrinskas 4.95, V. Vismantas 
4.70, P. Katinas 4.65, dr. M. Miš 
kinis 4.54, S. Žilaitis 4.17, A.
Kvedaras 4.15, P. Kirklis 4.15, “Baltic Melodies”
A. Vaičiūnaitė 4.05, šeputįenė' Llthuanian MeIodies” radiJ° va~ 
4.02. A. Gilvydis 3.90, S. Kiškis

sinimui ir korespondetams už 
straipsnius;1 angliškai spaudai — 
“Detroit News” ir “Michigan 
Catholic” už amerikietiškos vi
suomenės informavimą; Eugene 
Printing Co. už atspausdinimą 
reklaminių lapelių ir įgaliojimų 
be užmokesčio; visiems padėju- 

(Nukelta į 5 pusi.)

tė 16.63, J. Kinčius 16.54, dr. 
Vaitas 16.37, T. Čiunka 16.24. J. 
Blauzdys 16.19, J. Kavaliauskas 
16.06, V. Rinkevičius 16, A. Ja
nuškevičius 15.83, O. Balzerytė 
15.63, J. Locvven 15.60, R. Ša- i 
deika 15.27, J. Belickas 14.39, 
kun. B. Dagilis 14.29, K. Myko
laitis 14.27, V. Rugienius 13.61, 
V. Žebertavičius 13.08, Leipus 
12.67, “Gaiva” 12.66 G. ir D.

3.88, J. Kacin 3.81, J. Petraus
kas 3.62, Detroito L'etuvių Klu
bas 3.01, R. Plepys 2.99, Gruš- 
tfienė 2.99, A. Musteikis 2.80, A. 
G. 2.50, V. Baukys 2.17, Plepie- 
nė 2.05, J. Juška 1.91, A. Sta- 
šaitienė 1.89, J. Nakas 1.81, Ei- 
zonas 1.70, Chamberlain B3kery 
1.30. J. Vinčiūnas 1.26, A. May 
Uznis 1.25, knygynas “Nerin
ga” 1.14, P. Medonis 1.12, J. 
Brinza 1.08, A. Augūnas 1.03, 
P. Misiūnas 0.63. Kiti surinko 
mažiau.

Skautų talka, kuriai vadova
vo B .Buknytė ir C. Anužis, su
rinko 228.07 dol. j*

Jei šaime sąraše pasitaikytų 
kokių netikslumų, prašome apie 
tai pranešti E. Paurazienei, 
17403 Quincy Avė., Detroit 21, 
telef. UN 2-398.

Ralfo 76 Skyr. Valdyba
AČIŪ VISIEMS

1956 m. rugsėjo 29 d. Balfo 
76 skyrius pravedė viešąją rink
liavą Detroite ir Hamtramcke.

A. f A.

LIUDVIKAI ČERNIAUSKIENEI 

tragiškai mirus, liūdinčiai šeimai ir artimie

siems reiškiame gilią užuojautą.

K.LB. Windsoro Apylinkės Valdyba

C R A N E SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkievvicz, prez.; E. R. Pietkievvicz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštua dividendus. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
išperkamo valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

A. Ramonaitienė, K. Ražauskas, Bajorūnaitės 12.66, O. Kašelienė
V. Rinkevičius, A. N. Sadaus 12.58, A. Astašaitis 12.06, M.
kas, SLA 352 kuopa, M. šeirie- Kascvičienč 12 j Putriūtė 11.-
nė, J. Shiras, A. Stankiūtė. P. 
Stanionis, M. Stankienė, A. Sma 
grauskas, A. Bukauskas, Joe 
Shell Service, C. šadeika, V. 
Škėma, V. Tamošiūnas, V. M.

87, E. Plečkaitytė 11.67, SLA 
352 kuopa 11.58, A. Brazaitienė

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue
Detroit 27, Michigan 

Tel. WE. 4-6165 
GENERAJj CONTRAOTOR 

Atlieka įvairios statybos, pataisy
11.50, R. Valukonytė 11.25, V. I (no Ir pertaisymo darbus — stalintn
Varnerkns 1124 M Skircrniirin i it,J,8lės cemento- mūrijimo, elektros /drneCKaS Al.Zl, M. ftKirgaUaai | olUl(lhini,n rtnžvmn ir dekoravimo

i tė 11.10, S'. Malinauskas 11.10,Tylai, Vilniaus Kr. Liat. S-gos j 2 inas 1092 j Kavaliaus. 
Delroilo skynus S. Vengraitic-, kienf 10 74 A Kupčinskas 10 . 
ne, U. Vitiene, K. Žaln,ėraitis 16„ R Serniauskait5 10 56 j

plunibing-o, dažymo ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų įrengimas 
nastogšoe Ir skiepuose.

K. Žutautas. To 5 dol. aukos 
rastos dėžutėse Nr. Nr. 9, 29, 
44, 54, 182, 224, 263, 276 ir 235. DETROITO’O BIZNIERIŲ 

IR PROFESIJONALAIDėl pastebėtų šiame sąraše ne
tikslumų prašome kreiptis į E.'
Paur3zienę, 17403 Quincy Avė., j
Detroit 21 Mich • t-lef UN 2- Jeigu norite p,rkt’ "rT,a Parduoti 

* ’ '' , ‘ ' namus, sklypus, Biergardenus —
3298. Balfo 76 Skyr. V-ba alines, ūkius ar vasarvietes, kreip

kitės i
VIEŠOSIOS RINKLAVOS ELSEA REALTY ft INVĖST 

RINKĖJŲ SĄRAŠAS MENT COMPANY
ntstova,

Dievo Apvaizdos parapijos d A r A 11 e v A
bažnyčioje, kurios klebonu yra’uau^ BttnAlUAlĮ 

vr TelefonaE Į^iaigos VA 2-9790,čia gimęs lietuvis kun. M. Kund- Rezidencijos - TA 6-4360 
ratas, buvo surinkta 138.58 dol. , ąj įmonė yra pati stambiausia Mi-

Surinko dolerių: chigano valstijoje. Detroite turi 4

DANTŲ GYDYTOJA
BRONĖ GRUZDIENE, D.D.S.

15807 W. Waren
(3 bl. į vak. nuo (Jrccnt'ield kelio)

Detroit 28, Michigan
Priėmimo vai. pagal susitarimą. 
Telef. Kabineto — LUzon 4 512J

Namų ........... UNlvcrsity 1 3224

Klausykite 
LITHUANIAN MELODIES

Mm Arbor — WPAG — 1050 kijo- 
cycles

Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. p. 
Vedėjas — RALPH VALATKA 

• 15756 Lesure —• Detroit 27,
Mic.hlean

DėmrtUo, Ik'troUo lietu* Inil
_________ ____ Artėjančių Švenčių dovanomis, apsi-

— skyrius ir sėkmingiausiai patar- Į rūpinkite pas Vitą h. z-i Bltlt'KA, 
C < nauifl savo kliipntams. "• , ort !str< " 34238

BARČUSSOPHIE
RADTO PROGRAMA

Ift W(»KS stoties - Banga 1390 
NUO PIRMA O IKI PENKTA D. 1 

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAI). 8:30iki 9:30 ryte

PI RM A 1)1 EN,NIO vak. nuo 7 -8 v
KEKMAD. 8:30 --0:30 v. r. Iš stoties 

UOI’A — 1»»<> kll.
7159 HO. MA.PEEV^OOI) A VE. 

Chlcago 29, III. HEmloek 4-2413

nauja savo klijentams.

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAT
393 Wnt Grand Boulcvard

cor. Shady Lane Detroit 16. Michigan 
Narnų telef. VI 1-7970 .

Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-R vai 
Treč. ir įeit. 12-3 vai.

Telef TA 6-06R6

VITO JEWELER
deimantų, laikrodžių Ir visokių bran- 
Kvnylflų krautuvėje.

Praktiški dalykui auti, dovanos 
artlnileHiems, čia arba r.ietuvoje pa- 
silikuajcms.

Taisomi laikrodžiai. Valymo kai
na — 4.60 dol. Nauji laikrodžiai ga- 
runtuojamt 5 metams.

Atneškite senų laikrodi ir priino- 
kf'Jy gaiislte naujų.

Visiems lietuviams duodamos nuo
laidos.

O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075 arb>» 
PRospect 8-9842

JONAS GRADINSKAS
BLAUPUNKT vokiški

radijai
laibai iMitobiilintas trumpų baiticų nustatymas; uerai girdėti Europa 

J. G. TELEVISI'ON OOMPANY

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
Atvykit pipdžiūrėti «pidtol<)» TV

KR 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avcruc t»I. lA3-«7i* 
AUGUST SALDUKAS Pr«zl<tef»«»

, _______
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. 1
2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.)

Telef. PRospect 8-9842, Namą tel. WAlbrook 5-5934

PRALEISKITE KALĖDŲ ŠVENTES EUROPOJE I ! I
Scjjhcttl Tnnel Iturenu kviečia Jus pasirinkti vienų kur) iš šių laivų 
ir pailsčti Europoje, sutinkant Kalčdų šventes _ Naujuosius Metus.

I’armrsBlęs tavo puikiu 
Jrenrctmu Ir greičiu laivas 

•’OUEEN MARY" Išplaukia 
IjAI’KRIČIO 30 DIENĄ. Prity
ręs vadovas tai ekskursijai 
Joseph Mltzi padarys Ir Jūsų 
kelionę labai įdomia.

Norvegų linijos laivas
M. S. BEaUiENSI'.IORD išplaukia gruodžio 8 dienų. Šie naujas 
laivas pasižymi liuksusiniu įrengimu Ir visiems perai Žinomais 
skaniais skandinavų valgiais. Vadovas Mr. H A. HJORTHOEM, 
kuris yra gimęs Europoje ir ilgai gyvenęs Amerikoje, žino kaip 
svečius užimti, kad kelionė būtų smagi l- Įspūdinga.

Pasauly ketvirtas didžiausius laivas

S. K. I.lltl.lt'l'E, prancūzų laiių liuijoa, išplauki* gruodžio 14 dienų.
Kelončs vadovas Mr. Otto Italderiottl, jus Iš pirmos dienos laive taip 
užimponuos, kad Jau laivu plaukdami Jūs jausitės esųs Paryžiuje.

Norėdami gauti smulkesnių informacijų kreipkitės j

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

Nemokantieji anglų kalbos gali raSyti ir lietnviAkai

Prekes naujos - be brokų - žymiausių 

Amerikos firmą. Kainos žemiausios Chi- 

cag°je. - Išmokėjimai 3 metams. - Klientų 

s-tos neparduodamos Finansų Kompanijom.

TELEVIZIJOS 57 METŲ
Po $140.00 parduodamos TV 17 colių, pas mus tik $99.00 
Po $250.00 parduodamos TV. 57 metų, 22 colių dydžio,

mahagony ar ąžuolo tik ..................................................$169.00
Po $350 parduodamos TV, ROA, Zeidth, Dumont, Ad-

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

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

★

ŠILDYMUI GAZO IR ALYVOS PEČIAI
2-jų kambarių gazo pečiai pas mus tik .................................. $69.00
2-jų kambarių alyviniai pečiai geriausių firmų ..................$69.00
Virimui norcelano pečius pas .mus tik ................................. $89.00
Siegler, Moore ga/jO pečiai nuo 1—5 kambarių, už žemiau

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

★

VIRTUVĖMS STALAI
Po $79.00 parduodami 5 dalių virtuvei stalai, su formica...........

viršumi, pas mus tik ................................... ...................... .$39.00
Po $99.00 parduodami 5 dalių virtuvių setai įvairių spalvą...........

pas mus tik ................................................................................. $59.00
Po $140.00 parduodami 7 dalių virtuvei (formica) setai...........

pas mus be užprašymo tik .................................................. $99.00
Metalinės virtuvėms spintos tiktai .........7................................$12.00
Linnleum 9x12 įvairių spalvų tiktai ......................... .. $6.50
Šaldytuvai VVestinghouse, Norge, Admiral nuo ................. $169.00

MIEGAGŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
2- jų dalių miegamojo baldai parduodami po $99.00, pas...........

mus be užprašymo nuo tik ....................................................$79.00
3- jų dalių ąžuolo miegamieji parduodami po $200.00, pas...........

mus tiktai ................................................... -............................. $149.00
4- jų dalių raudono medžio, ąžuolo ar riešuto, 57 metų sti

liaus, pas mus........................................................................... $249.00
Už $500.00 parduodami 6 dalių miegamieji Brazilijos rau-

, donmedžio, pas mus................................................................ $375.00
Matracai visų dydžių vatiniai.........................................................$12.00
Matracai Simone ir kitų firmų tik ............................................$29.00
Matracai ortopediniai ligoniams .......................  $19.00

SVEČIU KAMBARIU BALD U
Po $1.50.00 parduodami penkių dalių miegamų sofa, kėdė

ir ttimba, dvi pagalvės, tiktai .............................................. $99.00
Po $2,50.00 siūlomi 3-jų dalių puikūs svečių kambario vil

nos ar nylon baldai, pas mus tik ............................ $200.00
Po $400.00 trijų dalių nylon ar vilnos baldai, garantuoti...........

20 metų, pas mus tik ......... .. .................................. .......... $320.00
Po $40.00, 9x12 kilimai vilna su nylon, tik.................. ....$39.00
Po $69.00, 9x12 siūlomi vilnoniai su nyionu kilimai, mū

sų kaina.........................................................................................$55.00
To $1.50.00 siūlomi 9x12 vilnoniai kilimai, puikiausių spal

vų Bigcliovv, A. S.mith, Magee, vilnonius, padėklai 
(pads) dovanai, tik ............. *.................. ..............................$99.00

Po $39.00 siūlomos su stiklais knygom spintos, pas mus $29.00 
Po $50.00 siūlomos knygų spintos su šlifuotu stumdomu

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

pas mus tįktui............................................................................$39.00

VALGOMŲJŲ KAMBARIU BALDAI
7 dalių valgomo jo kambario ąžuolo baldai tik............... .. $99.00
8 dalių puikiausi riešuto, ąžuolo, ar raudono medžio bal

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

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

derniai įrengtos 15,000 kvadratinių pėdų įmonėje.
IŠMOKĖJIMAI IKI 3-JŲ METŲ 

SEKMADIENIAI NESKAITOME TAKSU

Visais prekybos reikalais 
kreiptis į Įmonfs Vedėją

JUSTĄ LIEPONĮ.

Valdybos Pirmininkas
A. GINTNERIS

Sekretorius
ED. RUDAITIS

FURNIM t’ENTER, INC.
3222-24-26 South Halsted Street

TEL. — VICTOKY 2-4226

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad.......................................................9—9:30
Kitom Dienom:........... ................................................. 9—6.00
Sekmadieniais:  .................................... 10—5 valandos
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DETROITO ŽINIOS
(Atkelta iš 4 pw»l.) 

siems pinigus skaičiuoti ir ypa
tingai dėkojama visiems aukų 
rinkėjams už jų darbą ir pasiau
kojimą ir visiems aukotojams 
už aukas.

Kadangi labdarybė priklauso 
ne vien tik paminėtai šiai mažai 
grupelei, bet visai Detroito kolo
nijai, todėl Balfo 76 skyriaus 
valdyba ne vien tik vienokiu ar 
kitokiu būdu prie šios rinkliavos 
prisidėjusiems, bet ir rinkliavos 
metu ramiai ir patogiai gulėju
siems nuoširdžiai dėkoja.

Balfo 76 Skyr. Valdyba

BALFO SUSIRINKIMAS
Balfo 76 skyriaus visuotinis' 

narių susirinkimas įvyks š. m. j 
lapkričio 9 d., penktadienį, 7 
vai. vakare buv. lietuvių namuo
se, I augšte.

Bus renkami delegatai į sei
mą. Tą pačią dieną bus įteikia
mi įgaliojimai. Valdyba prašo 
narius ko gausiausiai dalyvauti.

Balfo 76 Skyr. Valdyba
i

VISI Į JAUNIMO VAKARI —

KONKURSĄ

Kaip visi žinome, š. m. lap
kričio 11 d., sekmadienį, 4 vai. 
po pietų Hispanos Unidos salė
je, kampas Vernor ir 25 gatvės, 
įvyks jaunimo vakaras — kon-

kursas. Pirmoje vakaro prog
ramos dalyje bus dailaus skai
tymo, kalbėjimo ir deklamavi
mo baigmės, kurių metu išryš
kės jaunimo konkurso laimėto
jai ir jiems bus įteiktos dova
nos. Konkurse dalyvauti užsira
šė daugiau 30 jaunuolių. Kon
kurso jury komisiją sudaro ra
šytoja Alė Rūta Nakaitė - Arba 
čiauskienė, rašytojas Vytautas 
Alantas, Kunigunda Kodatienė, 
Valerija Kundrotienė, žumalist. 
Alfonsas Astašaitis ir švietimo 
vadovas Vladas Pauža. Kaip ma 
tome, komisijoje yra padaryta 
daug pakeitimų, nes, paaiškėjus 
konkurso dalyviams, nusistaty
ta, kad dalyvių tėveliai nebūtų 
jury komisijoje.

Antroje programos dalyje ma 
tysime šeštadieninės ir litunis- 
tinės mokyklų mokinius bei šiaip 
lietuvišką jaunimą. Šią dalį ruo
šia režisorius Justas Pusdešris.

Po programos bus pasilinks
minimas — šokiai ir veiks jau
nimui pritaikytas bufetas.

Visiems jaunuoliams iki 18 m. 
amžiaus įėjimas nemokamas. 
Jaunimo vakare kviečiami daly
vauti ir vyresnieji, kuriems įėji
mas tik 75 centai.

Tad šį sekmadienį praleiskime 
laiką visi kartu — jaunuoliai ir 
vyresnieji.. V. Kutkus

Scnator Alexander IVllcy (R)
WISCONSIN

\Visconsin valstybėj senatorium 
išrinktas A. Wiley

be tėvynės svetimšalių, jų tarpe 
ir lietuvių, sunkią būklę, nes ų 
tarpe yra daug ligonių ir palie
gėlių, dėl ko jie niekur negali 
emigruoti ir nepajėgia čia dirbti 
darbo. Nurodęs į menkesnę pa
galbą, kurią svetimšaliai pabė
gėliai gauna iš vokiečių sociali
nių įstaigų, negu pabėgėliai vo
kiečiai, pirmininkas apeliavo j 
JAV valdžios ir organizacijų at
stovus, kad ligoniams ir vaiku
čiams būtų teikiama parama ir 
toliau, ypač riebalais. Pirminin
ko jautrūs žodžiai susilaukė gy
vo atgarsio ir pritarimo. Buvo 
nutarta, ka damerikiečių šalpos 
organizacijos ir ateinančiais me 
tais į Vokietiją atsiųs tą patį 
gėrybių kiekį. Kokių gėrybių 
bus atvežta, priklausys ir nuo 
to, ką JAV valdžia iš savo per
tekliaus galės agentūroms su
teikti. (ELTA)

IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO

(Atkelta iš 2 psl.)
vę”. Tenka pastebėti, kad ha- 
miltoniečiai at-kai yra išvarę ga 
na didelę vagą savo kolonijos 
kultūriniame gyvenime.

— Hartfordo studentų at-kų 

draugovės valdybon įeina A. 
Giedraitis (pirm.), E. Skrups- 
kelytė ir R. Kriščiokaitis.

— Chicagoje įvyks SAS va
karinio pakraščio draugovių val
dybų suvažiavimas lapkričio 22 
d. Smulkesnė suvažiavimo pro
grama bus paskelbta vėliau. Chi 
cagon žada atvykti beveik visš 
SAS Centro Valdyba ir nema
žas būrys studentų at-kų iš ry
tų. Lapkrič;; 23 d. Chicagoje 
bus pradėtas Liet. Stud. S-gos 
JAV suvažiavimas.

CHICAGOS STUDENTŲ 
AT-KŲ DR-VES PADANGĖJE

Studentų at-kų susirinkimas 
įvyko š. m. lapkričio 4 d. 10 vai. 
Marijos augštes i. mokyklos pa
talpose. Susirinkimo programo
je žurn. St. Daunys skaitė pa
skaitą “Pavergtos Lietuvos jau
nimas’’. Prelegentas savo pa
skaitoje labai vaizdžiai papasa
kojo apie dabartinio Lietuvos 
jaunimo nuotaikas, pagal jam 
suteiktas informacijas iš Lietu
vos atbėgusio jaunuolio. Jauni
mas yra auklėjimas pilnoj kom
jaunimo dvasioje. Tikslas — su 
rusinti visą kraštą, o ypač jau
nimą. \,

Studentų gyvenimas yra sun
kus, nes į universitetus sunkv 
patekti be gerų marksizmo re
komendacijų. Religinis gyveni 
mas nepalaužtas. Bažnyčias dau 
giausia lanko tie studentai, ku
rie negauna stipendijų, nes jas 
gaunantiems’ ui bažnyčių lan
kymą stipendijos yra atima
mos. Daug jaunimo veržiasi į 
sportą, nc3 ten mažiausia mark
sizmo .»

Susirinkime dalyvavo nepa
prastai gausus narių skaičius, o

svarbiausia — buvo malonu sa
vo tarpe vėl išvysti draugovės 
kapelioną tėvą J. Borevičių, SJ.

Dalyvė

Per 10 matų išdalyta 
gėrybių už 603 mil. markių

CRALOG (Council of Relief 
Agencies Licensed for Opera- 
tions in Germany) dešimties me 
tų veiklos sukakčiai paminėti 
Centrinis Vokiečių Šalpos Orga
nizacijų Komitetas š. m. spalio 
23 d. Bonnoje spaudos klube su
rengė priėmimą. Dalyvavo vo
kiečių vyriausybės ir parlamen
to. JAV ambasados, amerikie
čių ir vokiečių šalpos draugijų 
bei spaudos ir radijo atstovai, iš 
viso apie 100 asmenų. Balfui at
stovavo jo pirmininkas kan. dr. 
J. B. Končius, vicepirm. A. De- 
venienė ir įgaliotinis Vokietijoj 
I. Rugienius. CRALOG yra A- 
merikos didžiųjų šalpos organi
zacijų sąjunga, kurios pilnatei
siu nariu yra ir Baltas.

Pobūvio šeimininkas, Centri
nio Vokiečių Šalpos Organizaci
jų Komiteto pirmininkas, prel. 
Holling pasakė apžvalginę kal
bą, o CRALOG vardu kalbėjo i 
atvykęs iš Amerikos jo pirminin 
kas d r. Confer. Ypačiai gražų 
sveikinimą, gilų CRALOG veik
los įvertinimą ir visos vokiečių 
tautos (laisvosios, taip pat už 
geležinės uždangos) vardu padė
ką pareiškė V. Vokietijos par-‘ 
lamento pirmininkas dr. Gers- 
tenmeiris. Reikšdamas dėkingu- 
gumą už 200,000 tonų gėrybių, 
vertų 603 milionų markių, ku
rias Vokietijos gyventojai gavo 
per pokarinį dešimtmetį iš ame
rikiečių, pabrėžė, kad istorija 
nežinanti fakto, kur nugalėtojas 
pralaimėtojams tuojau taip iš
tiestų pagalbos ranką. Nema

žindamas pagalbos medžiaginės 
reikšmės, parlamento pirminin
kas iškėlė jos moralinę vertę, 
nurodydamas į vykstantį vidinį 
vokiečių tautos veido ir charak
terio pasikeitimą. Baigdamas 
kalbėti ir išryškindamas Ame
rikos humaniškumą bei taikos 
meilę, jis suminėjo kitą doku
mentą, būtent — ką tik gautą 
brutalią rusų notą, kurios turi
nys kalba kerštu: akis už akį, 
dantis už dantį.

Tą pat dieną vakare 8 vai. į- 
vyko amerikiečių šalpos agentū
rų, CRALOG narių, susirinki
mas, kuriame buvo kalbama 
veiklos derinimo reikalais ir su
tartas įvežtinas gėrybių kiekis 
1957 metams.

Spalio 24 d. įvyko bendras 
CRALOG narių, JAV ir vokie
čių valdžios atstovų bei vokie
čių šalpos organizacijų susirin
kimas šalpos problemoms svars
tyti. Dalyvavo 60 atstovų. Bal
fo pirmininkas kan. dr. J. B. 
Končius ta proga iškėlė ypačiai i

Lietuvių tautos istorija 
besidomintiems

Yra daug lietuvių tautos isto
rijos problemų, kurios reikalin
gos artimiausioje ateityje per- 
nagrinėti.

Yra skubus ir neatidėliotinas 
reikalas surinkti istorinę meę 
džiagą, nes laikas ir sąlygos ne-1 
gailestingai ją naikina.

Yra jau atėjęs laikas rimtai 
susirūpinti istorikų prieaugliu, 
nes ligšiol toje srityje dar nieko 
nepadaryta.

Yra skubus reikalas ateiti į 
pagalbą lituanistinių mokyklų 
(ar klasių) istorijos mokyto
jams, nes jie palikti be jokios 
pagalbos.

Darbų daug. Paskirų — par
tizaninių jėgų šiems darbams at 
likti neužtenka. Reikia sutelk
tinių, nuolatinių, organizuotų jė 
gų. Tas rūpestis ir privertė 
JAV ir Kanados Lietuvių Kul
tūros Kongreso rietu istorijos

SKALBIAMŲ MAŠINŲ IR 

ŠALDYTUVŲ SAVAITĖ

Philco, Norge, Maytag, Ge-
Z

neral Electric skalbiamos ma

šinos vertės $139.00, ir au

tomatiškos, vertės iki $325.

Duodame didelę nuolaidą iki 

$50.00 už jūsų seną skalbia

mą mašiną. Pridedame 50 

svarų muilo, Basket, Ironing 

Board, Prosą.

posėdžiui pasiūlyti kurti Lietu
vių Tautos Istorijos Draugiją. 
Visi posėdžio dalyviai, labai 
gyvai tą klausimą išdiskutavę, 
nutarė minėtą draugiją steigti. 
Jos nariais gali būti po visą pa
saulį išsibarstę lietuvių tautos 
istorija besidomį lietuviai: is
torikai, istorijos mokytojai, is
toriją studijuoją studentai ir is
torijos mėgėjai. Draugijos suor
ganizavimui sudaryta organiza
cinė komisija iš Vincento LiUle
vičiaus, Alicijos Rūgytės ir dr. 
K. Matulaičio.

Organizacinė komisija, vykdy 
dama jai uždėtą pareigą, prane
ša lietuvių visuomenei apie or
ganizuojamą Lietuvių Tautos 
Istorijos Draugiją ir prašo pra
nešti savo nusistatymą kuria
mos draugijos atžvilgiu, ar ma
note būti jos nariu, duoti suges
tijų dėl įstatų, atsiųsti augščiau 
minėtos kategorijos asmenų ad
resus, nepaliekant tos pareigos 
kitiems ir kelti sumanymų dėl 
draugijos veiklos organizavimo 
(gairės būsimai valdybai).

Kai bus gautos sugestijos, ko 
misija sudarys įstatų projektą 
ir išsiuntiės visiems žadantiems 
būti nariams ir naujai gautiem? 
adresatams. Bus prašoma pa
stabų ir pasisakymų už ar prieš. 
Iš gautų pastabų bus sudaryta 
galutinė įstatų redakcija ir pa
gal juos, jei daugume bus pa
sisakę už, bus pravesti kores- 
pondenciniai vadovybės rinki
mai. Tuo paskutiniu darbu or
ganizacinė komisija ir baigs sa
vo veiklą.

Organizacinė komisija labai 
prašo ir laukia nuoširdžios para
mos Lietusių Tautos Istorijos 
Draugijos organizavim odarbe. 
Organizacinei komisijai rašyti 
šiuo adresu: Pasaulio Lietuvių 
Archyvas — LTID, 2601 West 
Marųuette Rd., Chicago 29, III. 

LTID Organizacinė Komisija

iiiiiiiiiiimiiiiiuiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINaS, Prea.

3039 So. Halsted St.
Tel. VIctory 2-1272 

Apkainavimą ij Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai 

Raštinė atida ra kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro b 

i šeštadieniais iki 8 vai. vakaro. 
UiiiHiuiiuiiiHiniimimiiHUHuuiimmi

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STIJIMO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 
4058 Archer Avenue

Telefonas VIrginia 7-248i

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butę.

Duoną Ir (vairias skoningas bulkutee kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8339-41 S. Lituanlca Ava.

TeL Oliffside 4-6376 
Pristatome J visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat iš
siunčia ( visus artimuosius 

miestus.

P.&J.JOKUBKfl
TV. DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Puniai imas ii* Taisymas
4077 So. Archer Avė. 

Chicago 82, III. — Tel. LA 8-861

Skelbtis “ DRAUGE” apsimoka 
oes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra praeinama visiems.

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

Edward A. Ksiazek, R. Ph.
“Mes pristatome išpildytus recep
tus (prcscriptions)”. Turime visk.j 
kūdikiams. Pirkite pas mus vais
tus siuntimui į užjūrį.

Pradeki! Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoj, 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AMO LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorių

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. Ir 
•eštad » vai. ryto Iki • p.p.

Trečtad. I ryto lkt 1J vai.. 
Ketvirtad. • vai. Iki I vaL ’»k.

Elektriniai šaldytuvai: General Electric, Philco, 
Frigidaire Admiral—nuolaida $50.00—už .
8 pėdų ..................................... ..................... $169.50

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

50.00 $139.50

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

Hoovcr Constellation Canister dulkių valytuvai, 
vertės $89.50 — už............... ...................... $59.50

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

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC.
3241 So. Halsted St. Tek: CAlumet 5-7237

Budriko Radto Valanda iš WHFC, 1450 kllocyclcs, radlo ateities 
ketvirtadieniais nuę 6—7 vai. vakaro.

PIGLAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Tunu naują dideų sunk vežinų 

ir apdraudaa
ISIS W. 91st St. Chicago, UI. 

Tel. PRescott 9-2781

Ką Dievas myli, tam ii* kry
želį siunčia. Graži kalba gerų 
darbų neatstoja.

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $2g.0C 
pas

Roosevelt Furniture
Company 

(LIETUVIŲ KRAUT UI E) 
2310 West, Roosevelt Road 

Tel. SEeley 3-4711 
Nellie Bertulis ir l*’cllx Raudonis, 

savininkai
Krautuve atidaryta kasdien iki 6 
vai. vak. i’innad. ir Ketvirtad. Iki 
s vai. vak. ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:30 vai. po pietų.

Liaudies išmintis Pirkit Apsaugos Bonus!

"'Njįą ' Šiais metais padėkime kai kg g e l e S n i o po eglutę..

SUNNY
BROOK

KENTUCKY STRAIGHT BOURBON

S»Y,V"to

t

4/5 Qt.
TAII* PAT T< IIIMK:
Kviiliii k> itlcndi'il \\ liiskcy 
tra<lleliif*Ji* apvalioji* honkoje 
Ii* Polt|.*.l in įlomi luti l’roof.

OlO SUNNY BROOK C0., OIVISION 0F NATIONAL DISTILLF.RS PRODUCTS CORPORATION, LOUISVILLF, 
KENTUCKY, BOTH 89 PROOF. KENTUCKY BLENDED WHISKEY CONTAIJIS 65% GRAIN NEUTRAL SPIRITS.



MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, lapkričio 8, 1956

PAJIESKOJIMAI
Jieškomos tetos Petronėlė Šiaulie

nė ir Antanina Endriuškienė, duk
terys Juozo. Prieš karą abi gyveno 
Chieagoje. Atsiliepti Šiuo adresu:
Albina Mašidlauskaitė, Laivų g-vė 
Nr. 9, bt. 2, Klaipėdos miestas, Li- 
thuania.

J ieškoma draugė Ema Talatt- 
Kelpšaitė, d. Teodoro, gim. 1923 m.
J Ameriką išvyko karo laike. Atsi- i 
liepti šiuo adresu: Albina Mašidlau- 
Rkaitė, Laivų g-vė Nr. 9, bt. 2, Klai
pėdos m., Lithuania.

.Tieškoma Adelė Snabaitytė Aka- 
šiubienė, d. Jono. kilus iš Kyborčin- 
kii km., prie Kybartų m., Vilkaviš
kio apskr. Taip pat jieškomas Stasys 
Snabaitis. Abu kartu išvykę iš Lie
tuvos ar Vokiečių išvaryti 1944 m. 
Atsiliepti šiuo adresu: Elena Abra- 
inavičienė, Petro Cvirkos g-vė Nr. 1, 
Kybartų m. Kybartų raj., Lithua
nia.

.Tieškoma Marė Ziekienė-Peterytė, 
gini. apie 1873 m. Apie 1913 m. su 
vyru Friedriehu Ziekiu ir dviem 
dukterim Marta ir Zelma išvyko į 
Ameriką. Sūnus Albertas gimė Ame
rikoje. Jieško seserys: Anė Pėtery- 
tė ir Jieva Okienė, gyv. Ridikiškės 
kaime, Tauragės rajone, Lithuania; 
ir brolio duktė Marta Rubavičienė, 
Liaudės g-vė 12, Tauragė, Lithuania.

Illinois.
vaites.

Kursas tęsis tris sa-Policininkai universitete
Nqrthwestern universiteto

Susisiekimo institutą lanko 60 Kristus yra visų pasisekimui
policijos tarnautojų ii 22 iio „tikrojo "eįėjaS

J i kiekvienam piliečiui ir kiekvie-
krašto valstybių;-iš jų 6 yra iš nai tautai. Fulton Sheen '

KEAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
Ir parduodami uždirb
site per Alą (stalgų.
AL. RUDRECKAS

REALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Californljos g-vės) 
IiAfayette 3-3:184

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

SKIP’S IV/v.cE 
Liquor Store

5515 SOUTH D AMEN AVENUE

ALL PMONES — WALBR00K 5-8202 

Lapkričio ■ November 8, 9 ir 10 dienoms

Stoję nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, Jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar
navimas

NORVILĄ
REAL ėst ate sales 

2(100 w. 5# t h St. Tel. Prospeet 8-5454

Jieškomi: Pranciškus Ponelis ar
ba jo sūnūs. Jieško jų aidima gimi
naitė Uršulė Ponelytė, 86 m. Atsi
liepti arba apie juos pranešti šiuo 
adresu: Uršulė Ponelytė, Akmenės 
g-vė 8, Šiauliai, Lithuania, Arba 
rašyti: Rozalija Milašienė, 13520 r 

Woodbine, Detroit 39, Michigan.

Pajieškoma Alena šurkaitė, gini. 
1901 m. Lietuvoje, Taruškuose, Pa
nevėžio apskr. Duktė Jono ir Kazi- 
mieros (Rutkauskaitės) Šurkų. Į 
JAV atvyko su tėvu 1906 ar 1907 
m. Jieško teta Julė Rutkauskaitė, 
d. Juozo, gyv. Lietuvoje, Panęvėžy. 
Jieškomieji arba žinantieji pn-ašomi 
atsiliepti: B. Ivanauskas, Box 217, 
McHenry, Illinois.

Jieškomas Antanas Lipskis, s. 
Juozapato, j Ameriką išvyko 1912 
m. Jis pats ar apie jį žinantieji pra
šomi pranešti šiuo adresu: Petras 
Lipskis, Dišlių kaimas, Alsėdžių paš
tas, Plungės rajonas, Klaipėdos sri
tis, Lithuania.

Jieškomas Petrais Lukas, s. Anta
no, į Ameriką išvykęs 1912 m. 
Prieš pasaulin, karą gyv. 5514 Mi
chigan Avė., Chieago, III. Jieško bro
lis. — Jonas Lukas, Kalvarijos g- 
vė Nr. 6, Alsėdžiai, Plungės rajo
nas, Lithuania.

BISQUIT THREE STAR COGNAC
Fifth $4-69

HENNESSY, 3 STAR COGNAC
Fifth $5-09

MARTELL or COURV'OISIER

THREE STAR COGNAC
Fifth $4-96

GRAIN ALCOHOL. 190 Proof

USP Fifth. $4.89
C1NZANO VERMOUTH

Sweet or Dry Fifth $1.39
KIJAFA WINE Fifth $1.69
LANGJS 8 years Old IMPORTED

SCOTCH WHISKEY Fifth $4.59
REIJSKA 80 Proof VODKA Fifth $3-19
MARIE BRIZARD Imported Freneh

Blackberry or Apry Liąueur Fifth $4.98
IMPORTED CANADIAN WHISKEY Fifth

=F
fe

$3-98

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOUNIMO

BUILDING & REMODELING

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS

Ir atliekame visus statybos ir per
tvarkymo (remodellng) darbus.

MASTER BOILDERS
General Contracting Čo.

(Sav. V. Sodeika ir J. Skoriibskas) 
1600 S. 48TH CT., CICERO 60, ILL. 
Tel. OLympto 2-7381; TO 3-4230

D £ M E S 1 O !

Pirkite dabar prlt-A iientų 
(HlkraiiMtytl

MARQITETTR PARKE:
Mfir. 4 po 4. centr. šild., garažas. 
Mile. bung. į kb. ir 1 kamb pa

stogėje, centr. šlld., garažas, $16,600. 
Med. 5 kamb. su ledų parduotu

ve, $16,600.
Mūr. 2 po 6, centr. šild., garaž.os. 
Mūr. bung. 6 kamb., garažas. 
Naujas milr. 4 kb. Ir gėlių krau

tuvė, erdvi ir modern. patalpa, pui
kūs jreng.

Gražus george 6 kamb.
G AG E PAPKE:

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

BRIGHTON PARKE:
Med, 4 ir 3 kamb., $60 pajamų,

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

$1 1,700.
Mūr. 2 po 6, garažas, tuoj galima 

užimti.
Mūr. 4 butai 2 po 4 ir 2 po 6, 

centr. Aild.. garažas, gera vieta.
Med. 3 butai po 4, $16,200,
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.

SIMAIČIAI
Realty. Bullders. Insurance 

2737 West 48 St

CLiffside 4-2390

MISCEIJ^ANIX)US 

Įvairūs Dalykai HELP WANTED — VYRAI

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobl 

tlų finansavimas. N o taria tas. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdrandas kitu) 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5671

1NTER8TATE INSURANCE AGENC1 
6108 S. Asli land Ave_ Chieago 36, III

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

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

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų {vairius remonto darbus, skubiai,
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2793 nuo • vai. 

ryto Iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLymplc 2-5121 ano 6 vai. 

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

ANALYZERS 
(T. V.)

INSPECTORS 
GOOD STARTING RATE

COMPANY BENEF1TS 
SONORA RADIO & TV CORP. 

2043 W. Carroll

FURNITURE FINISIIER

Start inunediatly. Union tvnges. 
Steady employnicnt.

Scc M r. Newnian.

L. FISH FURNITURE CO. 
2225 W. Pershing Rd.

xxxxxxxxx>o<xx>oo<x>oooooooo

Lithuanian dictionary
Angliškai lietuviškas Ir Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko, i 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina S4.50. 
Gaunama “Drauge ', 2334 South
Jakley Avė., Chieago 8. UI 
■OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

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

KUTRA-NORKUS REALTY
KEAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
W.Albrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. Ir aekmad.)

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
nace8), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th COURT, CICERO 
Tel. OLymplc 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLymplc 2-6752

F A C T O R Y 
HELP

DAY AND EVENING 
SHIFTS 
Apply:

Hinde and Dauch
3301 W. 47th Place

HELP WANTED — MOTERYS

Jieškomi: Juozas Šimkus, Jadvy
ga Šimkienė, Petronėlė Mačiulienė, 
Kazys Petraitis, spėjama, kad jie 
gyvena S. Boston, Ma'ss. Jieško jų I 
giminės — Antanas Dagys, Bajorų 
km., Svėdasų paštas, Anykščių ra
jonas. Taip pat jieškomas Martynas 
Zakarevičius iš Švenčionių m. Pa- 
jieškomi dėl informacijų prašom 
kreiptis šiuo adresu — Vytautas 
Galvydis, 911 W. 33rd St., Chieago 
8, III.

Jieškomas Justinas Stankevičius, 
anksčiau gyv. Paterson, New Jersey. 
Turiu žinių iš jo motinos. Jo paties 
arba žinančius apie jį prašau pra
nešti šiuo adresu: Miss Mary Janu
laitis, St. Clares Vilią, Greene, Mai
ne. Janulaitis.

-----------o------------

.Tieškoma Leonora černevyčiūtė, 
d. Juozo. Iš Lietuvos išvyko 1944 m. 
Jieško Genė Šimkutė Bajorinien®, 
Barkūnų g-vė Nr. 12, Jurbarko mie
stas, Kauno sritis, Lithuania.

B-VIŲ LYGOS. KURIOSB

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
IR

Paskolos Duodamos Namų Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chieago 36, III.

GRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chieago 32, ŪL

DISTRICT SAVINGS G LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chieago 8, ŪL

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

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chieago 8, Dl.

DRAPERIJA...
NEMOKAMAI ĮRENGIAME.

Pagaminami pagal užsakymą 
mūsų nuosavioje dirbtuvėje.

kilimai...
PAGARSĖJUSIŲ FIRMŲ

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

BALDAI - LEMPOS
— LOVOS IR MATRACAI.

Pagaminami baldai pagal už
sakymą už fabriko kainas.

STAN LE Y’S
FURNITURE

*
(Lietuvių Krautuvė)

“Kur klientas atsiunčia savo 
draugą”.

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

Savininkas Stanley C. Tranas

CICERO. Geltonų plytų, 2-jų butų 
bungalovv. Arti 24th ir 58th Avė. 
5 kamb. ir 2 kamb. rūsy. 2 autom, 
mūr. garažas. Koklių virtuvė. 
$20,900. SVOBODA, 6013 Cermak 
Road, tel. BIshop 2-2162.

RfUGHTON PARKE. Mūrinis na
mas — 2 po 5 k. Arti Archer ir St. 
Louis Avė. 2 autom, garažas. Rūsys. 
Autom, apšild. Puikiame stovy. Va
karais skambinti — YAriJs 7-1804..

St. Gali parapijoje. Mūrinis — 6 
ir 6 kamb. Arti 56th Ir Troy. Pilnas 
rūsys. Gerame stovy. Tel. YArds 
7-1804, vakarais.

BRIDGEPORTE. Arti 33rd ir 
May St. 2 namai. Mūrinis — 4 ir 4 
kamb.; ir medinis — 4 ir 4 k. Geros 
pajamos. $12,600. YArds 7-1804, va
karais. '

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

E. KURŠIUS 

REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-6232

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

. VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Itcal Rstate 
General Insurance, Notary Public 

5916 S. Westem Avė.
REp. 7-6886 arba HF.m. 4-7085

M JVv * ^R^R ̂R ^R^R ^R^R^R^R  ^R ^RIR^R^R)

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDAVIMUI kampinė krautu
vė, 34x120 pėdų dydžio, tinkama 
bet kokiam bizniui, judrioj gatvėje.
6135 Archer Road, Argo, 111. Tel. 
GLobe 1-1310.

Remkite dien. Draugu
Parduodama GROKERIV KRAU

TUVE. Pilna prekių. Visi įrengimai. 
Garu apšildoma. Pilna kaina $3,500. 
Žema nuoma. 4119 S. Francisco Avė.

Jieškomas Girdžijauskas Izido
rius, s. Antano, iš Lietuvos išvyko 
1944 m. Ona Girdžijauskaitė, d. An
tano, (r»o vyru pavardė nežinoma), 
iš Lietuvos išvykusi apie 1912 iii. 
Atsiliepti šiuo adresu: Antanas Ba- 
jorinas, Barkūnų g-vė Nr. 12, Jur
barkas, Jurbarko rajonas, Kauno 
sritis, Lithuania.

Jieškomi: G. Zokaitė, gyv. Wind- 
sor, Ont. E. Gailevičiūtė, gyv. Mont- 
real, P, A. J. Bučys, J. Dvylaitis 
ir A. Mačiulis, Toronto, Ont., Cana- 
da. J. Janulaitis, gyv. Chieago, III. 
A. Miliūnais, S. Jokūbaitis ir L. Vai
čius — gyvenantieji Australijoje. 
Juos pačius ar kiti, kurie žinote jų 
adresus, prašau atsiliepti šiuo ad
resu: J. Markevičius, 1224 19th St., 
Santa Monica, California.

Genė Kazimierėniene, gyv. Lietu
voje, jieško savo vyro Kazimiereno 
Felikso, s. Antano, gim. 1908 m. At
siliepti šiuo adresu — DRAl GAS 
Ad. 7469, 2334 S. Oakley Avė., Ohi- 
čago 8, Illinois.

Peter Sikis (Petras Sikorskis), 
gyv. Chieagoje ir Viktoras Stankū
nas iš Grušų, jie patys nr jų likimą 
žinantieji prašomi rašyti Vincui Ka- 
liaaui, 121 W«stchester Avė., White 
Plaino, New York.

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

— Av. Jonas Auksaburnis ■Si
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FEDERBL
SAVINGS
AND LOAN ASS’N

Ohartered A Superrteed 
bj the U. S. Government

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS..,

• Įsteigta Chicsgoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karas, 

ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 

savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau

pytą doleri.

z » *
• Augštns dividendus Išmokėjo visada be per- 

stojimo.

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne

šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia važinėti.

Juos galite pasiųsti paštu.

Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN I

2202 W. Cermak Rd., Chieago 8, III. 
Pitone VI 7-7747

JOHN J. KAZANAU3KA8, Pr<

Ohartered ir Suparvlsed by the United States Govfcmmeat

Įsteigus VALANDOS: Kaadira nuo 9-toe ryto iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadieniais ano 9-toe valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro. Aeėtadieniaie nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniais visai neatidaroma

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS ŠIMAITIS

General Contractor

Stato rezidencinius Ir komerctnlus 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen- 

' duoja planus; išrūpina statybos kre- 
I dltus. Skambinti vak.; VI 7-4299 
i arba rez. tel. BI 7-S340. Kreiptis —

š I M A I C I A I 
Realty - Bullders - Insurance

2737 Weet 43rd Street

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiinii
ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Streel

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

Tel. - HEmiock 4-5881 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIUIUIIIUIIIII
uiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiH  

LIETUVIU STATYBOS
BENDROVB =

i

MORAS
Bullders, Gen. Gontractors 
Atlieka planavimo Ir staty

bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų tr viešųjų pastatų.

Namų jkalnavtmas tr (vairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

Ilonos StONKUS i
x Kasdien nuo 8 vai. ryto tkl 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus
S TeL PRoemet 8-2018 
s 8800 SO. CAMPBELL AVB,
E fhlcago 29. Iinnols
^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

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

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

S metų senumo, mūrinis, šviesių 
plytų namas su 3 miegamaisiais. 
Marųuette Parke. Viršuje galima 
įrengti dar 2 kambaliai. Augštas rū
sys. Plieno konstrukcija. Aut. gazo 
šilima. X. Linas.

Biznieriai, paskubėkit! Mėsos ir 
maisto produktų krautuvė Marųuette 
Parke, žymi savo vdrdu ir gera apy
varta. Skubiai parduodama uz $7,000 
J. šaulys.

Ispanų stiliaus 6 kamb. mūrinis, 
su 3 kamb. būti, apačioj. Didelis, pa
togus namas savininkui su $90 paja
mų mėnesiui. 71 ir California. 
$21,500. Tuojau teiraukitės! Volodke- 
vlčius. 1

Modemiškas 5 kamb. niūr

FILE CLERK

Permanent. 6 day week. Paid vaca- 
tion. Hospitalization and retirement 
program. Alde to speak and read 
English. Opportunity to advance to 
other positions.

NATIONAL SUPPI.Y SERVICE 
DIVISION

231 S. Grcen St. 3nl floor

IftNUOMUOJAMA

Išnuom. krautuvės patalpa, tin
kanti gydytojui ar dantistui. 6136 
Archer Road, Argo, III. Susitarimui 
kreiptis i Stanley Tomashnnas, tel.
Globė 8-1310.

Išnuom. 3V2 kamb. butas. Karš
tu vand. apšild. Tile vonia. Spin
tos virtuvėje. Naujai dekoruotas, 

namas Suaugusiems. Kreiptis krautuvėje 
Marųuettc Parke. Antram augšte pa- 11:30 iki 12:30, arba šeštad. 9 iki 
ruoštas įrengti 4 kamb. butas. Aut. JO Val. ryto. 3819 S. Halsted St. 
šildymas gazu. Prie namo 25 pėdų
sklypas. Graži aplinka. A. Sirutis.

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

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

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

AUTOMOBILE^ — TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KOŽICO8 
lietuviška gazolino stotla ir anto 

talsymar
Atliekami motoro remontai, lyginimo, 
dažvmo darbai Ir keldamos dalya.

CALL-ME-MOTORS CO.
575» S. WESTF.ItN AVĖ. PR 8-95S3

Visi

P LEONAS
REAL ERTATB 

27S5 West 71st Street 
telefonai: VVAlbrook 5-6015

PARDAVIMUI

Remkite di<,n Draugą!

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

Pardavimui gražūs Cocker Spa- 
niel šuniukai. 5819 S. Washtenaw 
Avė. HEmiock 4-4245.

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 ketvlrt 9—9, sekm, 9—2

2640 West lįst Street Tel. PRospect 8-5374
Chieago 29, Illinois Sav. B. & J. Brazdžionis

•iiiiiiiiiMiiiiiiimiiimiiimimiiiimimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiimiiiimii.

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. 16 artimų ir 

tolimų distancijų. Šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 8. UTUANICA AVĖ., CHICAGO, DLL. 

Telefonas — FBontter 6-1882
'uilIllIllIlllIHlilllllliiliiiiiiiiiillliiiiiiiiiililllIlllllliliillliiliiiilIlllIliilliillliiiiiiiiiinn

VAISTŲ PAKIETAI Į LIETUVĄ!
DRAUGO SKAITYTOJAI

Remkime Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

Per mūsų vaistinę galima' siųsti vaistus su ajunokėtu muitu j Lietu
vą ir į visus l'.N^i.R. kraštus. Mes užlaikome visus vaistus, kurie 

yra reikalingi Lietuvoje, kaij) Rhnifon, streptomy- 
ein, validolo ir nuo reumatizmo antjmolių, vaistu 
dėl širdies ir angšto kraujo sjiaudimo. Per mūsų 
vaistinę vaistai Įiasiekia Lietuvą į 10 dienų, o j 
Sibirą ima 22 dienas oro jiaštu. Visi siuntėjai j>er 
mumis gauna garantiją iš rusų valdžios. Rašykite 
mums dėl informacijos.A v ’ VYTAUUTAS SKRINSKA

Ideal Pharmacy vaistinės savininkas ir Notary Public

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Drauda ’-



Ketvirtadienis, lapkričio 8, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, DLUNOJŪ5 7 ..

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE 

Rochester, N. Y.
Didelis protesto mitingas
Lapkričio 10 d. 3 vai. p. p. 

City Hali šaukiamas didelis pro
testo mitingas prieš Sov. Sąjun
gą. Mitingą organizuoja veng
rai, čekai, estai, latviai, lenkai, 
lietuviai, rumunai, ukrainiečiai 
ir kiti. Mitinge dalyvaus Roches 
terio R. K. vyskupas, dvasiškiai, 
kongresmanas, miesto burmist
ras ir kiti.

— Prof. K. Pakštas lapkri
čio 4 d. išskrido Paryžiun daly
vauti Pasauliniame Krikščionių 
Demokratų kongrese, kuriame 
dalyvaus Vakarų ir Centrinės

nesniais mokslo šaltiniais, ku

nime. Karo audros jį su šeima pastatytos, a. Padegimo pamin. duoti ir nors kukliausia auka "Išeivių draugo” redaktorius, 
privertė gyventi tremtyje, Vo- klo, kun. J. Kuzmiekis pasakė pagelbėti sužeistiesiems kovoje
kietijoje, o į JAV atvyko 1949

riais dr. Pakštas nori pasinau- jir vis* laik* dirt>0' ^pinda- 
(jo(. į ' masis šeima, gera širdimi pade-
- Dar vienas lietuvis iš ana- !damas savo artimiesiems, varg 

pus geležinės uždangos. Prieš stantiems Dusijoje. Gedulingas 
keletą savaičių iš Vokietijos į

pamokslą, priminęs Vėlines Lie 
tuvoje ir pasidžiaugęs, kad lie

U3 žmogaus teises”. Aukos pri
imamos "Europos Lietuvio” re

tuviai nepamiršta savo mirų , dakcijoje, kuri jas perduos

42 nr. atspausdino str. “Priekt 
i-ių jieškantiems”, kuriame įro
do, kad Škotijos lietuviams sa-' čiai.

vas savaitraštis bū‘inas ir jo 
negali atstoti jokie turtingi ir 
nuotykių pilni anglų laikraš-

Brooklyną atvyko lietuvis Emi 
lis Radędzkis. Jis buvo įjung
tas į Vokiečių armiją, patekęs 
į bolševikų nelaisvę ir šešis me
tus ten išbuvęs paleistas į Vo
kietiją. Praeitą birželio mėn. 
Balfas jam sudarė garantijas ir 
jų padedamas jis laimingai pa
siekė New Yorką. Dabar jis gy
vena 167 Akins avė., Brooklyn, 
N. Y.

— Nevv Yorko lietuviai labai 
daug siuntinių siunčia

pamaldas Apreiškimo parapijos 
bažnyčioj atlaikė kun. Jonas Pa 
kalniškis. Velionis paliko liūdin 
čią žmoną, sūnų Vytautą su šei 
ma, dukterį Gražiną su šeima, 
seserį Z. Pankienę ir didelį būrį 
draugų ir pažįstamu.

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Išvyko į Kanadą. Spalio 

pabaigoje iš Bradfordo į Kana-

siųjų, kad meldžiasi už juos ir 
lanko jų kapus. Po to visi su
kalbėjo Viešpaties Angelą ir su 
giedojo prasmingą "Marija, Ma 
rija” giesmės pirmąjį ketureilį.

— Vajus vengrams. Didž. Bri 
tanijos lietuviai, giliai atjausda 
mi kovojančių dėl laivės vengrų 
kančias, šoko rinkti jiems au
kų. Atsišaukime į lietuvius sa
koma: "Vengrų tauta heroiš- 
kai aukojasi ir miršta nelygioje 
kovoje dėl laisvės idealo taip,

Tarptautiniam R a u donajam 
Kryžiui.

Vos sužinoję apie skelbiamą 
aukų vajų, pirmieji atsiliep 
londonieėiai lietuviai ir suauko
jo gerai pradžiai.

— Kun. J. Gutauskas, Škoti
jos lietuvių dvasios vadas ir

-

Europos kraštų delegatai. Pir-Į siems į Lietuvą ir į Sibirą. Siun
mą kartą dalyvaus ir Lotynų 
Amerikos pustuzinis valstybių. 
Po kongreso prof. K. Pakštas 
aplėks stambią dalį Europos, 
nusileisdamas Ciuriche, Romo
je, Miunchene, Stuttgarte, Bon- 
noje, Briusely, Londone ir Dub 
line; prieš Kalėdas jis numato 
grįžti atgal Amerikon. Daugiau 
šia laiko ketina jis užtrukti Ro
moje ir Paryžiuje, kitose vieto
se sustodamas tik labai trum
pam laikui. Bandys pasirinkti 
kartografinės medžiagos Lietu 
vos istorinei geografijai, kurią 
jis pradėjo rašyti. Vatikano bi 
blioteka ypatingai turtinga sė

Inž. Juozą Černiauską, jo mylimai žmonai
A. -j- A.

LIUDVIKAI ČERNIAUSKIENEII
" tragiškai žuvus, liūdesio valandoje giliai už

jaučiame.J
Inž. Mečys Abromavičius ir šeima,

Inž. Valerijonas Radzevičius ir šeimamiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimihMdiiii 
leiel. REpubiic 7-oč>cL 

ADOMAIS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Visų rūšių aamŲ apšildyme 
sistemos įvedimas, perdirbi- 

nuts ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimai
ATLAS FUEL CO.

B t s i o v a s
4919 So. Paulina St 

PRospect 6-7960
IIIIIIHIIIII1IIUIIII lllllll I lllil IlilIlIilHlimi

dą išvažiavo Justinas ir Danu- kajp mūsų partizanai mirė 
tė Prasauskai su dviem mažais į mums tėvynę palikus. Mūsų 

pareiga bent simboliškai pa
remti per Tarptautinį Raudoną 
jį Kryžių didvyriškai kovojan
čius vengrus ir prisidėti auko-

vaikučiais. Jie turėjo nuosavus 
savie‘ namus, gražiai tvarkė, rūpestin

tinių persiuntimo įstaigose pa
sižvalgius matyti, kad didelė 
dauguma siuntinių yra su lie
tuviškomis pavardėmis. Pasku
tiniu metu siuntiniai kiek grei
čiau pasiekia paskyrimo vietas.

— Jonas Veršelis, gyv. 224 
Berry St., Broooklyn, N. Y., mi 
rė širdies liga spalio 29 d. ir pa 
laidotas lapkričio 2 d. Brookly- 
ne, šv. Jono R. K. kapinėse. Ve 
lionis buvo kilęs iš Obelių, Ro-

gai auklėjo savo vaikus, tačiau, 
rūpindamiesi jų geresne ateiti
mi, nutarė persikelti ten, kur mįg prįe vjSų civilizuotų kultū- 
daugiau lietuvių ir kur jų vaikų ringų tautų. Mūsų pavergtieji 
ateitis gali būti lengvesnė. P.( broliai negali šiandien šito pa- 
Prasauskai buvo uolūs ir susi- daryti, todėl mes, gyvendami
pratę katalikai, nuoširdžiai rė
mė kat. spaudą ir noriai daly
vavo lietuviškoje veikloje.

— Vėlinės Bnelforde. Visų 
Šventųjų dienos vakare Brad
fordo lietuviai palyginti skait-

laisvėje, privalome juos užva-

x a ’“fr

MOTIEJUS STARAS
Gyveno 40(12 S. Jtockwe!l St.

Mirė lapkr. (I d., 1956, 5:30 vai. vak., sulaukęs pusės amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kėdainių apskr., Krakių parapijos. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Mikalina (Kasevičiūtė), 

2 dukterys: Auna, žentas Walter Tenclinger, anūkai Walter, .Ir., 

ir Ilonald; Adele, žentas John Gubistas. sūnus Edtvard, marti 
Mailonna, anūkes: 1 vonne, Skaroti ir Goorgctte, brolienė Kazi

miera Staravieli su šeima, pusbrolis Aleksandras Kvedaras su 

šeima, švogerka Ona Kunevičius su šeima, 2 švogeriai: Vladas 

ir Antanas Kaseviėiai su šeimom, kiti giminės, draugai ir pažįs
tami. Lietuvoje liko 3 seserys ir kiti giminės.

Priklausė Chicagos Liet. Draug. ir Krakiškių Klubui.
Kūnas pašarvotas koplyčioje, 4^56 S. Mozart St.
Laidotuvės įvyks lapkr. 10 d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 

atlydėtas į Švenč. Paneles Nekalto Prasidėjimo parapijos bažny
čių, kurioje įvyks gedulii^os pamaldos už velionies sielų. Po pa
maldi) bus nulydėtas į, šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, dukterys, sūnus, žentai, marti ir anūkai. 
Laidotuvių direktorius Mažeika-Evans. Tel. L’Eimblie 7-8600.

kiškio apskr., ilgus metus Lie- ^nSa^ susirinko kat. kapinėse 
tuvoje tarnavo kaip telefono- aplankyti giminių ir artimųjų 
telegrafo tinklų viršininkas Ro į kaP4 ir Pasimelsti už jų vėlės 

Vakaras buvo tamsus, truputi 
vėjuotas. Kapinėse nebuvo ma
tyti nė vieno kito tautybės žmo 
gaus. Tačiau tuojau pradėjo 
žybsėti ugnelės ir mažų žvaku
čių šokinėjančios šviesos pasi
rodė prie devynių lietuvių kapų. 
Visiems susirinkus prie naujai

kiškio apskr., dalyvavo kultūn 
niame ir visuomeniniame gyve-

Hartford, Connecticut

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

Svarbu lietuviams gyvenantiems Connecticut’e

%

LIŪDESIO valandoj 
Aukite

MAŽEIKA‘EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

M4I So. Weetem Ava. Air OoudBioned 
7-8600 — 7-8601 Automobiliams 
bart* *yv*a* kito** mi**U d*lya*t

keplyėlą arėta* JOaų aamų.

Jei norite, kad Jūsų siuntinys pasiektų greitai ir tiksliai 
adresatą, kreipkitės tuojau į "HASKOBA” atstovą, Hart
ford, Conn. AMERICAN & FOREIGN BOOK CO., 72 Mans- 
field St, Hartford 12, Conn. Tel. JAckson 7-6549.

“HASKOBA” yra didžiausia tos rūšies firma Europoje 
ir siuntiniai, siunčiami paprastu paštu iš Anglijos arba 
oro paštu iš Švedijos. Visi siuntiniai yra apdrausti ir jei 
nepasiekia adresato — pinigai gražinami. Mūsų puikus pa
tarnavimas patenkins Jūsų norus. Prašau kreiptis dėl in
formacijų, kurias mielu noru suteiksime.

ANTANAS USTJANAUSKAS, direktorius
V:

GERIAUSIOS
net 88 ženklais rašomos mašinos su 
visada naujausiais patobulinimais. 

'KOYAL didžiausia firma pasauly. 
Jums pagamins kokiu tik norite rai
dynu Jūsų pasirinktu stilium.

Kaina $69.95 ir aukščiau.
'4-ji šimtinė baigiama siuntinėti

, užsisakantiems. Pranešę adresą, dy- 
: kai gausite smulkias Informacijas Ir

,aveikslus per:

Klauskite informacijų —
J. L. GIEDRAITIS

1632 Broad St., Harford 6, Conn^

Vienerių Meti; Mirties Sukaktuves

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS,

5812 SO. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ.
CHICAGO, ILL. " CICERO, ILL. 
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2109

kuris “Draugui” 
sąžiningas asmuo

žinomas, kaip

Vyrai, apsirūpinkite savo apsirengimu !
Mes Jus aprengsime nuo galvos iki kojų. Dabar jau turime 

skyrių ir jaunuoliams, kuriuos galite atsivesti drauge ir jie bus 
patenkinti puikiais rūbais už nebrangias kainas.

DUODAME KREDITAN 
BE ATSKIRO 

PRIMOKEJIMO.

Visi mūsų pardavėjai kalba 
lietuviškai ir jūs būsite tikri, 
kad jūs gausite tai, ką norite.

Apsilankykite pas mus šian
dien!

II. S E I G A \
Rf BAI, SKRYBĖLES, BATAI IR KITI REIKMTNYS VYRAMS

4622 South Ashland Avenue Tel. YArds 7-1272
CHICAGO 9, ILLINOIS

Jūsų patogumui, mūsų krautuvė yra atdara sekmadieniais 
nuo 10-tos valandos ryto iki 4-tos valandos popiet.

'A■•.--Jg.r.—4,------------ ••• ■;

MANKOWSKI PHARMACY
M. J. Mankowski, R. Ph. 

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

riuos siunčiate i užsienį.

GUŽAUSKŲ
BFA'EIILY HILUS C. F LIK Y CM 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, blank* 
tų, laidotuvių ir kitu paouotlAų.

344* WfcST MKD sTRKET 
rel ritoMpect H-0KS* ir PK S-OSS4

A. A.
SOFIJA BLADIKAS 

(Petrikauskaitė)
Gyveno 3 5 22 S. Eimrald Avė.

Mirė lapkr. 6 d., 1956, I vai. 
popiet, (iimė Lietuvoje. Kilo Iš 
Tauragės apskr., Kaltinėnų pa- 
rup., Krutlllų kaimo.

Amerikoje Išgyveno 12 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Joucphlne 1 >on<lling< r, 
žentas ltobert, 2 sūnūs: Ed- 
\vurd Ir Charles, marti Wanl- 
la. 7 anūkai. kiti Kiūtinės, 
draugai ir puž]stnini.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 1,1-
tuaniea Avė.

Laidotuves (vyks šešt., lapkr. 
10 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėta I šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią. kurioje 
Įvyks gedulingos paniaįdos už 
velionės sielų. I’o pamaldų bus 

'nulydėtu | šv. Kazimiero ka
pines;

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
Rimines, draugus Ir pažjstamms 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Niilliulę: l>ii\tė, sūnūs, intir- 
tl, žentas ir anūkai.

laidotuvių direktorius An
tanu M. Phillips. T«. YArds 
7-3401,

.A.

JULIUS KAZLAUSKIS'
dilti suėjo vieneri metai, kai negailestinga miltu atskyrė iš 

musų tarpo mylimų vyrų ir tėvų.
Netekome savo mylimo 1955 m. lapkričio mėn. JO d.

Nors laikas tęsiasi, 7»et mes jo nieRaCos negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžinų ramybę.

I ž jo sielų mes užprašėme gedulingas šv. Mišias su egzekvi

jomis iapkr. mėli. 10 dienų 8:30 \al. ryto. šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje.

Maloniai kviečiame tisus gimines, draugus, kaimynus ir 

pažįstamus šiose pamaldose dalyvauti ir kaitų su mumis pasi
melsti už a. a. Juliaus Kazlauskio sielų.

Nuliūdę: žmona, dukterys, gentai ir anūkai.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermifage Avenue

Tel. Yfl 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330 34 South California Avenuo

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBUDANCE DIENĄ IR NAKTĮ

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

UnJversal Savlngs aud Loan Association užtikrina saugu
mą ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
$40,0(10 00 kiekv’enam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais fina tisiniais reikalais kreipkite*:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. i l.ilsted Street, Chicago 8, lllnois

M0VINC

" iš TOLI IR ARTI
NAUJI UDEU TAUKAI-NAUJAUSI KBAUSTrrtO (MN/NA!

IL&ų METU PATYRIMAS-PIGUS IRSĄŽININGAS RATARNAVMfAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69St CHICAGO 36, ILL. Tel. VZAIkmok S-9209

feBRANTlEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ AJSOCIACUOS

i Atnbul&nsų patama- turime koplyčia*
dmaa dieną ir n&« Chicago* ir

11|, Reikaie fauktV- Koeelando dalyse ir
iMlw tuojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4318 S. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayettę 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS ‘
3307 S. LITUAN1CA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 Wcst 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODS1DE R<I., Riverside, I1L Tel. OLympic 2-5245

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10X21 S. MICH1GAN AVĖ. Tel. COnunodore 4-2228

JURGIS F. RUOMIN
5319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-11891

yASA|T|s |UTKU|
1446 S. NHh AVĖ., CICERO, BĮ. TeL OLympic 2-1008

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-07811

STEp0ĮJAS Q UįCKAWICZ
24?4 V7. STREET REpubO* 7-L118|

'2314 T«. 2Srd TLACE Tirštais 7-007J j
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X Dr. Petras Daužvardis, 
Lietuvos konsulas, pasakys kal
bą Chicagos lietuvių masinia
me susirinkime |xmktadienį, 
lapkričio 9d., 7:30 vai. vakare 
Lietuvių auditorijoj. Dainuos 
VI. Baltrušaičio vadovaujamas 
Chicagos Vyrų Choras. Prane
šimą padarys Alto Vykdomojo 
Komiteto nariai. Bus aptarti ir 
priimti momentui pritaikinti 
nutarimai ir pasiųsti įvairiems 
vyriausybėms ir Jungtinėms 
Tautoms. Chicagos Lietuvių 
Tarybos valdyba laukia susi
renkant daug tautiečių.

X Cicero augštesniosios li
tuanistinės mokyklos mokiniai 
lapkričio mėn. 3 d. turėjo savo

X Chicagos Augštesnioji Li
tuanistikos mokykla 1957-58 
mokslo metus pradės naujose 
patalpose, T. T. Jėzuitų stato
muose jaunimo namuose.

Mokykla per aštuonis gyva
vimo metus naudojosi Chica
gos lietuviškų parapijų patal
pomis? Keliantis j naujas pa
stovias patalpas mokyklai rei
kalingas astuonioms klasėms 
trims šimtams mokinių ir mo
kytojų kambariui inventorius, 
mokslo priemenės, bibliotekai 
knygos, Lietuvos vaizdų pa
veikslai ir t. t.

Lietuvių Bendruomenės Chi
cagos apygardos valdyba nuta
rė padėti mokyklos vadovybei 
įsigyti reikalingą inventorių 
atspausdindama aukų lapus, 
su kuriais aukos renkamos 
Chicagoje.

Lietuviškoji Chicagos visuo
menė prašoma gausiomis au
komis paremti mokyklą, kad

DlENRASTlS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOŪ5

^Cicero lietuvių choras, vedamas J. Kreivėno, išpildys programų lapkričio 11 d. 6 vai. vak. šv. Antano 
parapijos salėje, tisų Šventų draugijos 40 m. sukaktuviniame parengime.

X Petro Vytauto ir Dolores 
šrupšaitės Daužvardžių sūnus 
Danielius Povilas buvo pa-

CHICAGOS ŽINIOS
pirmą sueigą, kurią sklandžiai lietuviškam jaunimui būtų su-| krikštytas Gimimo Panelės šv. 
pravedė V. Smilgys. Kornelija 
Virkutytė paskaitė išsamų re
feratą: “Kodėl aš lankau augš- 
tesniąją lituanistinę mokyklą”.
J. Grigalauskaitė ir R. Gad- 
lauskaitė paskambino pianinu,
I. Ambraziejutė padeklamavo 
ir V. Palčiauskas pagrojo akor
deonu. Po programos jaunimas 
smagioje nuotaikoje pašoko ir 
pažaidė. Į sueigą atsilankė ke
letas tėvų ir mokytojų. Jąją 
pagerbė savo atsilankymu ir 
įkun. prel. I. Albavičius. ALB 
Chicagos apygardos valdybos 
pirmininkas dr. Bajerčius ir 
Kultūros Fondo valdybos pir
mininkas J. Kreivėnas.

X Valerijono Šimkaus, mū 
sų tauraus Vilniaus krašto lie
tuvio rezidencijoje, dabar gy
venančio Willow Springs apy
linkėje, praeitą sekmadienį įvy
ko baigiamasis Dainų šventės 
finansų komisijos posėdis. Po
sėdyje buvo suvesta Dainų

darytos patogios ir jaukios są 
lygos ruoštis atsakingam Lie
tuvos vadavimo darbui kada 
senesnės kartos jėgos nusilps.

X Studentų ateitininkų Chi
cagos draugovės susirinkimas 
įvyko praėjusį sekmadienį. 
Skaitlingame susirinkime Sta
sys Daunys kalbėjo kaip auklė
jamas, kaip gyvena ir ką gal
voja pavergtosios Lietuvos jau
nimas. Chicagos ateitininkiško- 
ji studentija labai jautriai iš
klausė pranešimą apie paverg
tosios Lietuvos jaunimą. Atei
tininkai apsvarstė draugovės 
bėgamuosius reikalus ir ryžta
si lankyti lituanistikos paskai
tas De Paul universitete. Susi 
rinkime dalyvavo ir gražų žo
dį tarė tėvas Borevičius, S. J., 
vasaros dienas praleidęs jauni
mo stovyklose už Chicagos ri 
biį.

X Juozo F. Gribauako

bažnyčioje pereitą sekmadienį. 
Krikšto tėvais buvo Jonas Bu- 
rakas ir Elenora Zapolienė. 
Jaunieji Daužvardžiai dabar 
augina tris sūnus ir vieną duk
rą.

X Chicagos Augštesniosios 
Lituanistikos mokyklos visuoti
nam tėvų ir motinų susirinki
me išrinkta komisija, kuri rū
pinasi surinkti lėšų įsigijimui 
inventoriaus mokyklai. Į komi
siją įeina pirmininkas mok. 
Jonas Kavaliūnas, iždininkas 
V. Tamašiūnas ir sekretorė 
mok. B. Beleškienė.

Stevensono sveikinimas 
Eisenhoweriui

Rinkimus pralaimėjęs demo
kratų kandidatas Stevensonas 
iš demokratų partijos būstinės 
Conrad Hilton viešbutyje, Chi
cagoje, pasiuntė laimėtojui Ei- 
senhovveriui šitokio turinio te
legramą :

— Jūs laimėjote ne tik rin
kimus, bet ir Amerikos tautos 
didelio pasitikėjimo pareiški
mą. Siunčiu Jums savo šiltus 
sveikinimus. Šiąnakt mes esa
me ne respublikonai ar demo
kratai, o amerikiečiai. Mes su
prantame didelius sunkumus, 
kurie užgula Jūsų administra
ciją Ir, kaip amerikiečiai, vie
ningai Jums linkime sėkmės 
ateities metuose.

Stevensonas padėkojo savo 
rėmėjams, ypač savo bendri
ninkui Estes Kefauver. Dėko
jo partijai, kuri jį du kartu bu-

šventės piniginė atskaitomybė 
ir apyskaita, kuri po revizijos vė džiaugiasi dideliu lietuvių 
bus paskelbta visuomenės ži- palankumu per visą taupymo 
niai. Pp posėdžio buvo pasida- savaitę. Tai yra pati lietuviš- 
linta aktualėmis lietuviškojo kiausia taupymo įstaiga Cice- 
gyvenimo problemomis prie la- j roję, kurioje daugelis tautie- 
tai gardaus šeimininkų paruoš- i čių ne tik iš Chicagos, bet ir 
to vaišių stalo skambant lie- kitų miestų laiko savo sutau

pąs ir atlieka pinigines opera
cijas. Ši įstaiga remia ir kiek
vieną didelį lietuvių kultūrinį 
įvykį, neatsisakydama suteikti

X Žurn. Vytauto Kasniūno,
kuris nuo praėjusio semestro 
pradėjo mokytojauti kaip nuo
latinis mokytojas, parašytą 
straipsnį atspausdino Švietimo 
Valdybos leidžiamas žurnalas.
Straipsnis patalpintas veda- 
muoju. Įdėta ir nuotrauka, kur ... ,

vyzdingai vedama šv. Anta^ konferencijos metu ™ P-nkum kandidatu į prezr
Taupymo ir Skolinimo Bendro- kalbasi 8U P^fesorium japonu

X Studentų Sąjungos pa
stangomis buvo sudaryta Stu
dentų Metraščio redakcija, ku
ri susideda iš I. Čepėnaitės, T. 
Remeikio, J. Šapkaus ir J. Šo- 
liūno. Metraštį administruoti 
apsiėmė J. Liubinskas. Šis met
raštis turėtų pasirodyti apie 
1957 m. gegužės mėnesį.

X Stasys Citvaras — bosas

tuviškoms dainoms.

X šv. Kryžiaus ligoninėje, 
kurią veda šv. Kazimiero sese
rys, susiorganizavo gydytojų 
štabas, kuria yra pasirengęs 
laikyti paskaitas. Dr. P. Wins- 
kūnas užtikrina, kad minimo 
štabo nariai mielai kalbės įvai
riuose susirinkimuose ir juos 
padarys įdomesnius. Yra nu
matytos paskaitos šiom te
mom: Chirurgija nėra pradžia 
bėdų, Polijo liga ir vaistai, Ar 
reikėtų ligoniams pasakyti vis
ką, Ramiai galvokite apie li
gas. Norintieji paskaitininkų 
prašomi kreiptis telef. HE 4- 
7593.

X Chicagos Lietuvių Vyrų i jodinių leidinių atstovai, gi jos 
choras, solidarizuodamas Ven- tikslas — supažindinti mūsąją1 rijoj, 2219 N. Sheffield 
grijos tautos karžygiškai kovai spaudą su dabartinės studenti-
už savo laisvę ir nepriklauso- jos problemomis, darbais ir 
mybę ir kartu rūpindamasis aspiracijomis, o svarbiausia — 

sudaryti bazę tampresniems 
ryšiams su liet. visuomene. To
kio pobūdžio spaudos konfe
rencija bus bene pirmoji.

piniginę paramą. Žinodami di- baritonas, neseniai sėkmingai 
dėlės išlaidas, vykdant lietuviš-Į koncertavęs Chicagoje, malo-
kos operos pastatymą Chica
goje, Šv. Antano Taupymo 
bendrovė paskyrė Rigoletto 
operos pastatymui 100 dol. au
ką.

X Liet. Studentų S-gos JAV 
centro valdyba , kviečia plačią 
spaudos konferenciją, kuri 
įvyks visuotinio Studentų S-os 
suvažiavimo metu lapkričio 24 
d. Chicagoje. Į konferenciją 
kviečiami visų lietuviškų peri

mai sutiko dainuoti D. L. K. 
Birutės koncerte-baliuje lap
kričio 10 d. Western Ballroom 
salėje, 3504 S. Western Avė. 
Vakaro pelnas skiriamas Sibi
ro Fondui ir karo invalidams.

X Sofija Bartkus lapkričio 
12 d. davė laiko savo radijo 
programoj De Paul un. lietuvių 
klubui pakalbėti apie klubo 
veiklą ir ruošiamą linksmava- 
karį, įvykstantį lapkričio 16

dentus. Toliau tarė:
— Tiems, kurie esate apvil

ti, aš turiu prisipažinti, kad ir 
aš esu apviltas, tačiau mes ne
turime būti nusiminę, nes “yra 
spinduliavimas ir garbė net ir 
tamsybėse, kad tik mes tai ma
tytume, o kad matytume — rei
kia žiūrėti.”

Ir toliau jis nurodė, kad šios 
varžybos dar kartą įrodė Ame
rikos demokratijos gyvumą. 
“Lai Dievas laimina partijų 
darbuotę, nes juk tai yra de
mokratijų gyvybinis kraujas.”

Stevensonas priminė, kad 
Rusijoje, Kinijoje, Vengrijoje 
ir visuose drebančiuose sateli
tuose partijų reiškimasis yra 
uždraustas ir nepritarimas re
žimui triuškinamas.

— Taigi, sakau aš, mano 
draugai, — kalbėjo Stevenso
nas, — yra brangesnių dalykų, 
kaip partijos pergalė — tai 
teisė į politines varžybas.

Stevensonas priminė pasau-

mėjimas šį postą per 24 metus. 
Adamovvski turi 49 m. am
žiaus. Jis rinkimuose nugalėjo 
demokratų kandidatą Gut- 
knecht.

Gelbėdamas kitus, rado
žmoną lavoninėj

Ugniagesys Elwood Strauss 
uoliai gelbėjo sužeistuosius iš 
susidaužusių traukinių griuvė
sių Chicagoje. Besidarbuoda
mas jis išgirdo kalbančius 
draugus, kad viena iš ištrauk
tų moterų atrodė lyg jo žmo
na. Tik tada jis suprato, kad 
gal jis net ją padėjo ištraukti, 
tik nepažino, nes ji buvo bai
siai/sužalota. Jie buvo tik prieš 
tris mėnesius vedę ir, dėl tar
nybos negalėdami anksčiau iš
važiuoti, rengėsi šios savaitės 
pabaigoje vykti į Wisconsiną 
savo povestuvinėn kelionėn.

KAS KĄ IR KUR

BUDRIKO RADIJO PROGRAMA
Šį vakarą Budriko radijo progra

moje iš stoties WHBV, 1450 kil., 
nuo 6 iki 7 vai. girdėsite gražių lie
tuviškų dainų, kurias sudainuos ži
noma operos solisto Izabelė Motie
kaitienė. Jai akompanuos Budriko 
valandos radijo orkestras. Taipgi 
hus pranešta kas laimėjo dovanas 
praeitų savaitę. Pasiklausykite, šias 
programas duoda savo lėšomis Juo
zo Budriko namų baldų, televizijų 
ir auksinių daiktų krautuvė Chica
goje, 3241 South Halsted St.

Pranešėjas

— Roselande Balfo 57-to skyr. 
valdyba šaukia skyriaus visuotinų 
susirinkimų šį sekmadienį, lapkričio 
11 d., 11 vai. Visų Šventųjų parup. 
mokyklos patalpose. Susirinkimo 
metu bus renkami vadovaujantys as
menys. Rūbų vajds baigiamas lap
kričio 10 d.

— T. Jėzuitų statybos reikalams 
lapkričio 25 d. 6 vai. rengiama va-

Velionė turėjo 40 m. amžiaus, karienė Vyčių salėje, 2451 W. 47 st 
Jis 33. Nelaimingosios kūną 
jis atrado jau lavoninėj.

Balsavimai Chicagoje
Balsavimų metu Chicagoje 

įvyko ir įdomių maišačių: Nor- 
wood Parke buvo dviejuose 
precinktuose pastatytos ne 
tos mašinos — buvo sukeistos. 
Tokiu būdu ir kandidatai į kon
gresą klaidingai atgabentose 
mašinose buvo pažymėti ne 
tie: 11 distrikto mašinoj buvo 
įrašyti kandidatai Marguerite 
Stitt Church (resp.) ir Helena 
Benson Leys (demokr.), o jos 
abidvi buvo nominuotos 13-me 
distrikte. Tuo gi tarpu vienuo
likto distrikto nominuotieji — 
Roman Pucinski (dem.) ir Tim. 
P. Sheehan (resp.) buvo įra
šyti į balsavimo mašiną, nuga
bentą į 13 precinktą. Klaidą 
pastebėjo Pucinski ir balsavi
mo mašinos greit buvo perkel
tos į reikiamas vietas, tačiau 
niekas nežino ar bebus galima 
atitaisyti tas klaidas, kurias 
balsuotojai padarė nepastebė
dami sukeitimo.

Gary, Hammond, East Chi- 
cago, Whiting ir kitos Calumet 
apylinkės neturi gero susisieki
mo dėl autobusų tarnautojų 
streiko. Demokratai ir respub
likonai stengėsi saviems žmo
nėms parūpinti automobilius 
nuvažiuoti į balsavimo vietas.

Illinois valstybėje ir Cook 
apskrity Eisenhoweris gavo 
žymiai daugiau balsų, kaip Ste
vensonas.

Išrinktas Adamowski <
Visiems buvo nemaža staig

mena, kai Cook apskrities pro-

Daug gerų širdžių
Michael Knish, 12 metų ber

niukas, gyvenąs 1327 N. Maple, 
Chicagoje, verkė stulpą apsi
kabinęs — jis neteko savo pi
niginės važiuodamas miesto 
autobusu, o piniginė buvo mo
čiutės duota gimtadienio do
vana, ir joje buvo jo 16 metų 
sesers dovanoti $7.

Jį taip verkiantį pamatė 
vienas nekilnojamos nuosavy
bės prekybininkas Litterio ir 
jaim davė $2, policininkas nuo 
skersgatvio pridėjo dar $1, 
praeinanti moteris $2 ir dar 
du vyrai po $1. Ir taip berniu 
kas vėl pradžiugo gavę^ nau
jus $7.

Išgelbėjo nelaimingą 
moterį

Agnės Kaufman puolė ant 
požeminio traukinėlio bėgių 
prieš ateinantį garvežį. Maši
nistas suskubo spiegančiais 
stabdžiais sulaikyti traukinėlį 
ir moteris buvo išgelbėta, nu
gabenta į ligoninę.

Skanią vakarienę pagamins Marija 
Petkiene su talkininkėms. Kviečia
mi visi atsilankyti.

— Siuvėją dėmesiui. Pranešame, 
kad AČWA unijos 269 lietuviško 
skyriaus narių susirinkimas įvyks 
lapkričio mėn. 9 d. 6:30 vai. vak. 
ACWA unijos patalpose, 333 So. 
Ashland Blvd. — Lok. valdyba

— Chicagos lietuvių studentų oi'- 
ganizacijų ir lietuviškosios spaudos 
atstovams Lietuvių Fronto Bičiulių 
rengiamas pranešimas apie 1941 m. 
sukilimo ir rezisteneinės veiklos 15 
metų sukakties minėjimą įvyksta šį 
penktadieni, lapkričio 9 d. 7 vai. 
30 min. Lietuvos Vyčių salėje, 2453 
W. 47 St. Pranešimo-kavutės metu 
Chicagos studentų organizacijij at
stovams bus įteiktas didesnis skai
čius nemokamų kvietimų į rengiamą 
minėjimą, įvertinant Lietuvos stu
dentijos didelį įnašą į 1941 m. su
kilimą ir visą lietuvių rezistencinę 
veiklą.

PADĖKA

PADĖKA
Mirus vyrui, tėvui ir uošviui Jo

kūbui Raukčiui, gauta daug užuojau
tos išreiškimų įvairiose formose. Vi
siems tėvo lankytojams ir lydėto
jams, mums užuojautos reiškėjams 
ir visokios pagalbos teikėjams nuo
širdžiai dėkojame. Ypatinga padėka 
reiškiama už gausias, mišių aukas ir 
už visas kitas aukas skirtas Jokūbo 
Raukčio atminčiai vietoje gėlių, k. t. 
BALF’ni bei kitiems lietuviškiems 
reikalams, širdies ligų tyrinėjimo 
fondui, ir t. p.

Raukčių ir Daužvardžių šeimos

Nuoširdžiai dėkojame visiems da
lyvavusiems baliuje ir taip gausiai 
mus pąrėmusiems. Gili padėka mie
liems Chicagos ir apylinkių gydyto
jams, prekybininkams už visokerio
pą paramą, dienraščiui “Draugo” 
ir “Naujienų” redakcijoms," meni
ninkams, dainavusiems programoje, 
.orkestrui, visiems prisidėjusiems sa
vo darbu prie baliaus suruošimo ir 
visai mūsų rriielajai visuomenei nuo
širdus ačiū.

Lietuvos Gailestingųjų Seeerų 
Sąjunga

NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

mūsų pavergtos Lietuvos liki
mu, savo dainomis prisidės prie 
mūsų bendrojo reikalo į vienin
gą frontą prieš komunistinius 
žmogžudžius, dalyvaudamas šį 
penktadienį masiniame lietuvių 
susirinkime, kuris įvyksta Lie
tuvių auditorijos didžiojoje sa
lėje 7:30 vai. vakaro.

Pilka Stasys, buv. Lietuvos 
Valstybės dramos aktorius, ne
senai yra perėmęs vadovauti 
Čikagos Šaulių Klubo Meno 
Kuopelei, kurios vaidintojų 
grupė suvaidins P. Vaičiūno 
komediją “Slidus pusmilijonis” 
š. m. lapkričio 17 d., šeštadienį, 
7 vai. vak., Lietuvių Auditori
joje-__________________ _

Marija Petraitytė, 3905 Fir 
Street, East Chicago, Ind., tik 
už 5 dienas praleistas ligoninė
je, iš Leonardo Jankausko ga- 
*n $267.60 čekį.

X Mykolo ir Pranciškos Mi
siūnų (gyvenančių Roselande) 
sūnus Stasys vakar lėktuvu iš
vyko Washingtonan į bedės 
Šamo tarnybą laivyne (Navy). 
Ta proga nemažas būrys jo gi
minių, draugų ir pažįstamų su
rengė jam gražias išleistuves.

d. De Paul universiteto audito- Ho viltis, dedamas į Ameriką, 
i pažymėdamas, kad Amerika
negali nuo jų trauktis. Jeigu 

X Dr. S. Budrys Amerikos kitos tautog pinna mang> jog
įetuvių Gydytojų draugijos Amerika perdaug pasidalinu- 

įgaliotas nupirkti mediciniškų 
filmų projekcijos aparatą, gi 
filmus parūpins dr. B. Zubric- 
kas, kur:3 yra Amerikos Lietu
vių Gydytojų draugijos moks
linių pranešimų vadovas.

STj TAMULAICIO naujas adre
sas ir telefonas: 9:13 Mest Cul- 
lertoin Street., Chicago 8, Illinois 
— telefonas SEeley 8-1412 (skam
binti 3,40 vai. popiet -10,45 vai. 
vakare).

PAJIE6KOMA VIRĖJA
REIKALINGA moteris virėja su 
sau pagelbininke didesnei grupei 
žmonų. Geras atlyginimas ir už
laikymas. Kreiptis — “Draugas”, 
Adv. 7214 2334 So. Oakley
Ava Chicago 8, Illinois.

“DRAUGO” Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
šie asmenys:

ai, kad galėtų veikti, dabar įsi
tikins, kad taip nėra. “Kas 
mus jungia yra svarbiau negu 
tai, kas mus skiria. Mus jungia
laisvės meilė, tiesos ir taikos kuroro pareigoms buvo išrink-
meilė. Lai Amerika, Dievo va- tas Benjaminas A. Adamowski. 

X Antanas Mikalajūnas, bu-; dovybėje, būna ir toliau demo- Tai pirmas respublikonų lai 
vęs Visų šventųjų draugijos hratijos skidas ir jėtis. Ir tegu
Cicero pirm., šiuo metu gyve- mes JAV vadovybei teiksime! »'l"''■»'»«'....111111...... 1.......
nąs Lietuvoje, atsiuntė draugi- visą savo paramą neramiuose 
jai sveikinimą, kuri lapkričio ateities laikuose"’
11 d. Cicero mini 40 m. sukak-

Misiūnai yra seni Visų šventų.
parapijos nariai ir daug yra 
pasidarbavę katalikiškai spau
dai ir katalikiškose draugijo
se.

X Chicagos Augštesniosios 
Lituanistikos mokyklos inven
toriui įsigyti komisijos vardu 
atidaryta einamoji sąskaita 
Nr. 16947 Chicagos Savings 
and Loan Association banke, 
6234 So. Wentem Avė,

X Eugenijaus Gruodžio po
ezijos rinkinys "Aguonos ir 
smėlis” pradėtas rinkti. Knygą 
leidžia Lietuviškos Knygos 
Klubas.

Taip kalbėjo Stevensonas, 
dar primindamas reikalą kovo
ti prieš tamsumą, neturtą, 
skurdą ir karą. Savo žodį bai
gė:

— Būkite geros nuotaikos. 
Ir atminkite, ką išmintingas 
žmogus yra pasakęs:- “Links-

X Visuotino Studentų Są- ma širdis gera daro, kaip vais-i 
jungos suvažiavimo rengimo tai, o palaužta dvasia ir kau- 
komisiją sudaro: J. Kregždys, lūs išdžiovina.” Taigi, nenebū- 
pirmininkas, L. Liskūnaitė, J. "nie ašarų dėl manęs; nors aš 
Grina, J. Geležiutė ir Juozas pralaimėjau rinkimus, bet lai- 
Liubinskas. mėjau vaikaitį. —

Benjamin Adamovski yra išrink- 
tas Cook County prokuroru___

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:
DR AUGAS

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, Illinois

Sharkey, M............ . . . . $6.00
Alyta, Juozas ....... . . . 5.00
Diržius, M.............. . . . . 5.00
Stankus, Dr. Ant. . . . . . 5.00
Jakštas, P.............. . . . . 2.00
Kalvaitienė, A. . . . . . 2.00
Kudirka, L............. . .. . 2.00
Petrusaitis, P......... . . . . 2.00
Počiulis, St............ . ... 2.00
Saučiūnas, J........... . . . . 2.00
Shuttleworth, Is. . . . . . . 2.00
Staučius, Dr. P. ... .... 2.00
Vaišvilas, Ant. .. . . . . . 2.00
Valiūnas, A. D. ... ... . 2.00
Vingilis, J. ........... ... . 2.00
Baudžiukas, J........ . .. . 1.00
Chappas, Helen .. . . .. . 1.00
Glebienė, Ona, .... ... . 1.00
Gramsas, M.......... ... . 1.00
Janulaitis, Ona . . .. . 1.00
Juknevičius, J. ... . .. . 1.00
Kanius, J.............. . .. . 1.00
Kantrimas, V......... . .. . 1.00
Kolosovas, B........ . .. . 1.00
Kontrimas, R......... ... . 1.00
Kundrotienė, Vai. . ... . 1.00
Lazauskas, Seimą . . .. . 1.00
Mitchell, Stella . ... . 1.00
Navickas, A.......... . .. . 1.00
Norkūnas, VI......... .... 1.00
Pilipauskas, Pr. . . ... . 1.00
Plausinaitis, Br. . . . ... 1.00
Reinys, Jonas .... .... 1.00
Rimkus, Ant.......... .... 1.00
Rupšis, Ad............ .... 1.00
Rūta, St................. .... 1.00
Vaičeliūnas, Al........ . ... 1.00
Vilinskas, St.......... .... 1.00
būnąs, P...................... 1.00


