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ARABIJOS VALSTYBIŲ ULTIMATUMAS!
Pralaimėjimas Vengrijoje yra 

pralaimėjimas kovos už žmoniją
JUOZAS LINGIS 

Mūsų bendradarbis Švedijoje
STOCKHOLMAS. — Tokio entuziazmo ir tokio didelio dos

numo kaip padėti Vengrijai Švedija seniai bematė. Visas kraštas 
sukilo ant kojų ii- renka aukas Vengrijos kruvino smurto kančioms 
palengvinti. O kiek drąsos parodė švedų visuomenė! Demonstraci
jos prieš Sovietus ruošiamos visuose didesniuose ir mažesniuose 
miestuose. Studentai lyg ir vadovauja tai protesto akcijai.

Štai lapkričio 6 d. visų Stock-
holmo augštųjų mokyklų studen
tai susirinko gausiam mitingui 
ant observatorijos kalniuko, kur 
jie kasmet paskutinę balandžio 
susirenka savo baltų studentiškų 
kepuraičių užsidėti. Į paskirtą 
vietą tvarkingai susirinko didžiu 
lė minia. Studentai laikė plaka
tus, vėliavas, deglus. Aplink tri
būną susirinkiavo visų Sovietų 
Sąjungos pavergtų tautų vėlia
vos, jų tarpe ir Pabaltijo. O tarp 
eilės plakatų buvo vienas su už
rašu „Laisvė Pabaltijui!“ Mitin
go svarbiaisiais kalbėtojais buvo 
liberalų partijos dienraščio Da- 
gens Nyheter vyriausias redak
torius prof. Tingsten ir žymusis 
švedų rašytojas Eyvind Johnson.

Egiptas neįsileido

lėktuvo su žurnalistais į
BEIRUTAS, Lebanas, lapkr. 

15. — Egiptas neįsileido lėktuvo 
su laikraštininkais iš Beiruto. 
Lebano tarptautinis lėktuvas bu 
vo gavęs leidimą nūs'leisti Kaire. 
Bet kai lėktuvas priartėjo prie 
Egipto pajūrio, pilotas gavo įsa
kymą : „Grįžk atgal. Būsi apšau
dytas, jei įskrisi į Kairo regijo- 
ną.“

Jų reikalas — mūsų reikalas

žmonijos ilgos ir dažnai atrodu- 
sios visai beprasmės kovos už 
žmogaus teises. Pralaimėjimas 
Vengrijoje yra pralaimėjimas 
kovos už žmoniją. Todėl Vengri
jos likimas yra mūsų likimas. 
Mes negalime užmerkti akių 
prieš tai, kas vyksta už mūsų 
sienų, prieš tragediją Vengrijoje 
ir tuos rūkų debesis dar toliau. 
Mes neturime susmukti foteliuo
se kaip prie televizijos, kur vie
nas kitas šiurpus vaizdas prabė
ga pro mus... Mes neprivalome 
apsiraminti vien tik Maskvoje 
dar korektūroje tebesančiu tai
kos atsišaukimu ar pasitikėti vi
sokiomis taikos deklaracijomis... 
Nedaug paguodos mums teduoda 
ir tos turistinės kelionės j Sovie
tų Sąjungą, kuriose daugelis ge-

Sovietų lėktuvai
WASHINGTONAS, lapkr. 15. 

— JAV oro jėgų sekretorius 
Quarles vakar pareiškė: Sovietų 
Rusija gamina tolimo skridimo 
sprausminius bombonešius, ku
rie gali „atnešti atominius gin
klus į mūsų žemę.

Quarles konstatavo, jog rusai1 
padarė didelę pažangą techniko-1 
je, kai kuriose srityse jau net su
silygino su JAV.

Laivai susidūrė
HAGA, lapkr. 15. — Britų lai

vas Port Victor ir rusų laivas 
Hudojnik V. Karinev vakar susi-

...

Šie Švedijos, Danijos jr Norvegijos vyrai, įstoję į Jungtinių Tautų jto- 
licijos jėgas, prižiūrės paliaubas Suezo zonoje. ‘ (INS)

Kietas arabų valstybių žodis 
britams — prancūzams ir Izraeliui

BEIRUTAS, Lebanas, lapkr. 15. — Aštuonios arabų valstybės 
šiandien pagrasino, jog jos pavartos jėgą, jei Britanija, Prancūzija 
ir Izraelis neištrauks savo kariuomenių iš Egipto.

Arabų valstybių vadų konfe
rencija prasidėjo praėjusį antra
dienį Beirute, Lebane. Konferen
cijoje dalyvavo Irako, Jordano,
Sirijos, Lebano, Saudi Arabijos,
Yemen, Egipto ir Libijos vadai.

Tų valstybių galvos ar jų at
stovai savo konferenciją baigė 
griežtu ultimatumu, reikalaujan-

[vykių pasienyje
• Argentina perorganizuoja 

savo kariuomenę pagal Jungti
nių Amerikos Valstybių pavyzdį.

• Sovietų Sąjunga. Sovietų 
žurnalas Ogonek praneša, jog so 
vietai stato dvynukus atominius

„Duokite mums ginklų ,o ne 
žodžių! Tai mintis neduodanti 
mums ramybės klausantis prane
šimų iš vilties kupinos, kovojan
čios ir pagaliau triuškinamos 
Vengrijos. Mes gi taip nepadarė
me, mes pasiuntėme daug žodžių, 
nedaug pinigų, o ginklų visai ne. 
Kodėl? Motyvai visiems aiškūs, 
ir mes turime pripažinti, kad tie 
motyvai stiprūs ir lemtingi. Ta
čiau mes turime duoti jiems apy
skaitą, turime atsikirsti prieš 
tūkstančių kovotojų mums tyliai 
daromus užmetimus. Mes tikime, 
ką jie sako, jų reikalas yra mū
sų reikalas, tačiau jų prašymo 
mes patenkinti negalime“, pra
dėjo savo kalbą prof. Tingsten ir 
tęsė toliau: „Mes negalime kaip 
kad tautinis jausmas 1848, 1914 
ir iš dalies net 1939 norėti karo 
pavergtoms tautoms išvaduoti. 
Čia ir glūdi didžioji mūsų laikų 
politinė dilema. Ar visa tai kada 
nors išsispręs ir kada visa tai 
įvyks, nieko mes nežinome. Mes 
tegalime tik konstatuoti, kad 
mes stovime prieš tą dilemą ir 
kad tik visos tautos, susibūrusios 
apie vieną visą pasaulį apiman
čią vadovybę kada nors ateityje 
tatai gal ir išspręs... Mes galime 
duoti žodžių. Tai nedaug ir ne 
tai, ko iš mūsų dabar reikalauja
ma, tačiau vistiek šis tas. „Ga
lybė jų, žodis gi mano, žodis ma
no valdžioje“. Šie Strindbergo žo 
džiai dar nepasenę. Pasaulis bū
tų dar tamsesnis ir sunkesnis, 
jeigu kovojantis ir mirštantis 
laisvės sąjūdis būtų visų sutik
tas vien tik tyla ir abejutišku- 
mu, jeigu tiė, kuriuos persekioja, 
belaisviai ir pabėgėliai nejaustų, 
kad mes laisvose tautose apie 
juos galvojame, kad mes nors 
užuojautos atvėsusioje formoje 
kenčiame su jais ir nenustojame 
vilties jiems. Tačiau ne vien tik 
jų sąskaiton mes kalbame, mes 
kalbame už mūsų visų bendrą 
reikalą..."
- Vengrijos likimas yra mūsų 

likimas
Ugningą ir jausmingą kalbą 

pasakė rašytojas Johnson, kurs 
tarp kitko pareiškė: „Mes žino
me, kad tūkstančiai vengrų stu
dentų ir darbininkų buvo sukili
mo branduolys ir krito kovoje. 
Tautos atstovai, sukilimo vadai 
ir politikai suimami ir žudomi... 
Visa tai, kas šiomis dienomis 
įvyko Vengrijoje, užsipelno būti 
įrašyta į istoriją kaip pavyzdys

dūrė olandų Scheldt upėje. Rusų 
ros valios ir žymių žmonių pasku | laivas užsidegė, 
tiniais metais dalyvavo, norėda
mi pamatyti ir pergyventi Rusi
jos taikos meilę. Visai be entu
ziazmo mes žiūrime ir į apsilan
kymus tų valdžios asmenų iš ten 
mojuojančių taikos palmėmis bei 
įteikiančių dovanas mūaų 
džios atstovams...“

Po to visa minia, priekyje neš
dama JT vėliavą, drausmingai ir 
tvarkingai nužygiavo per miestą 
į Švedijos užsienio reikalų minis
teriją, kur studentų delegacija 
pačiam užsienio reikalų ministe- 
riui įteikė rezoliuciją, kurioje 
Stockholmo studentai protestavo 
prieš smurtą didvalstybių politi
koje, pareiškė savo pritarimą JT 
kovai prieš smurtą ir reikalavo, 
kad rusai ko greičiausiai išsi
kraustytų iš Vengrijos.

Uždarė uniją
ISTANBULAS, Turkija, lapkr. 

15. — Saugumo pareigūnai už
darė Istanbulo graikų uniją ir 

Vfl ^sulaikė, 12 jos narių. Istanbulo 

policijos vadas nepaaiškino prie
žasčių, kodėl buvo uždaryta uni
ja.

Kalendorius

Lapkričio 16 d.: šv. Gertrūda 
ir šv. Edmundas; lietuviški: Aiš- 
kutis ir Opainė.

Saulė teka 6:40, leidžiasi 4:31.
Oras

Oro biuras praneša: Chicago-

Invazijos pasekmė
LONDONAS, lapkr. 15. — Bri 

tanijos vyriausybės pareigūnai 
galbūt liks be karšto vondens. 
Tai pasekmė anglų — prancūzų 
invazijos į Egiptą. Darbo minis
terijos pareigūnas pareiškė, jog 
vyriausybės namuose galbūt bus 
pašalinta vandens šildymo siste
ma ir taip pat bus sumažinta ši
luma.

Britai neskuba
LONDONAS, lapkr. 15. — Bri

reiškė Britanijos užsienio reika- 
je ir jos apylinkėje rytoj — da- [lų ministerio pagelbininkas A. D.
linai apsiniaukę.

Šūviai nutilo Vengrijoje, bet
»

pasyvus pasipriešinimas tęsiamas
BUDAPEŠTAS, Vengrija, lapkr. 15. — Rusijos lėlinis prem

jeras Janos Kadar šiandien pažadėjo „laisvus ir slaptus“ rinkimus 
Vengrijoje.

Jis taip pat pažadėjo sustab- į------  ~ , ■ -, . .
dyti masines jaunimo deportaci
jas į Rusiją.

Bet Rusijos tankai ir kariuo
menė turi palikti Vengrijoje kol 
„tvarka bus atstatyta“, pareiškė 
Kadar.

Ir „neutralumui laikas dar ne
atėjęs“, pasakė jis.

Kadar pavanojo buv. premje
rą Nagy dėl paskelbto Vengrijos 
neutralumo. Girdi, tas neutralu
mas davė progąjįmperialistams 
pasireikšti.

Nors lėlinė vyriausybė visomis 
jėgomis bando užgniaužti visuo
tinį streiką, bet streikas vis di
dėja ir yra supralyžavęs visą 
Vengrijos gyvenimą. Kadar net 
12 stalinistų išmetė iš komunis
tų partijos viršūnių.

Darbininkai pareikalauja su
stabdyti deportacijas į Rusiją.

Budapešto radijas pranešė, jog 
Kadar nusileidžiąs prieškomunis 
tinėms jėgoms ir net pasiruošęs 
pasitraukti iš valdžios posto ir 
sumažinti komunistų partijos 
viešpatavimą.

Jis pažadėjęs tartis su išmestu 
premjeru Nagy. Ir jis numato,

tani ja nesiskubina pripažinti, kad rinkimuose komunistų parti- 
naują Vengrijos vyriausybę, pa-' ja bus smarkiai sumušta.

Bet Vengrijos darbininkai pa-

Vėžį sustabdė? -
WASHINGTONAS, lapkr. 15. 

— Sveikatos institutas praneša, 
kad jam pavyko bandymai su
stabdyti vėžį pas žiurkes. Vėžys 
buvo naikinamas panaudojant 
virus. Ar tai bus galima pritai
kyti ir žmonėms, dar neaišku. 
Bet tas metodas, sakoma, teįkiąs 
gerų vilčių.

Nepateko į JT
NEW YORKAS, lapkr. 15. — 

Raudonajai Kinijai ir šioje Jung 
tinių Tautų asamblėjos sesijon 
nepasisekė patekti. Jungtinėse 
Tautose Kiniją atstovauja nacio
nalistinės Kinijos atstovas.

4,000 maldininkų
VATIKANAS, lapkr. 15. 

Popiežius Pijus XII, grįžęs 
Gandolfo pilies, vakar priėmė
4,000 maldininkų iš Italijos ir 
kitų kraštų, įskaitant JAV pa
reigūnus ir kareivius.

iš

čiu Britanijos, Prancūzijos Ir Iz- raiestua centrinėje Azij e užbc. 
raelio kariuomenes ištraukti iš
Egipto. Konferencijos dalyviai 
Britaniją, Prancūziją ir Izraelį 
paskelbė agresoriais.

Arabų valstybių galvos išleido 
komunikatą:

— Vienbalsiai nutarta, jei Bri 
tanija ir Prancūzija neišpildys 
Jungtinių Tautų rezoliucijos, ku
ria reikalaujama ištraukti jų ka
riuomenes iš Egipto teritorijos 
tuojau ir be sąlygų, ir jei Izraelis 
taip pat atsisakys ištraukti savo 
kariuomenę tuojau ir be sąlygų 
už paliaubų linijos, arba Britani
jos, Prancūzijos ir Izraelio lai
kysena nuves į naują įtampą, ta
da Britanija, Prancūzija ir Izrae
lis būtų atsakingi už agresijos 
tąsą ir tuo metu kiekviena vals
tybė, dalyvaujanti šioje konfe
rencijoje, tuojau pradės, pagal 
savęs apsigynimo teisę, taikyti 
Jungtinių Tautų čarterio 41 pa
ragrafą ir griebsis veiksmingų 
priemonių pagal arabų kolekty
vinio saugumo pakto 2 paragra
fą.

., ikstano respublikoje.
• Jungtinėse Amerikos Vals

tybėse yra 168,921,000 gyvento
jų. Cenzo biuras praneša, jog š. 
m. spalio 1 d. JAV turėjo 168,- 
921,000 gyventojų.

• Anglija. Britanija praneša, 
jog visi jos kareiviai, kovoję 
prieš Mau Mau sukilėlius, iš
traukti iš Kenya kolonijos ryti
nėje Afrikoje.

• Formoza. Nacionalistinės 
Kinijos lėktuvai išmėtė propa
gandinius lapelius į Chungking 
miestą, Kinijos II Pasaul. karo 
sostinėje.

• Baloje iki kaklo. Ernst 
Schwartz, 27 metų, iš Brookly- 
no, nusibeldęs pažiūrėti, kaip 
Idlewild aerodrome kyla ir lei
džiasi keleiviniai lėktuvai, išėjo 
į pievas ir įklimpo balose iki kak 
lo. Taip jis šaltą dieną ir naktį 
išbuvo 15 valandų, kol viena mo
teris išgirdo šaukiant ir iškvietė 
pagalbą.

i Dodds - Parker.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Argentinos policija vakar areštavo 15 komunistų partijos 

vadų; konfiskavo jų raštinėje dinamito kapsules, bombas ir kito 
kius ginklus. Taip pat policija paėmė komunistų propagandinę lite 
ratūrą. Spėjama, jog Argentina ruošiasi nutraukti ryšius su Sovie 
tų Sąjunga,

— Pearl uoste niekada nebuvo tiek daug karo laivų kaip va
kar, skaitant nuo II Pasaul. karo pabaigos.

— JAV pareigūnai labai šaltai sutiko žinią, kad sovietai siųs 
„savanorius“ į Egiptą.

— Pirmieji Jungtinių Tautų policijos daliniai vakar atvyko,} 
Suezo zoną. Policija visu skubumu buvo pasiųsta į Egiptą, kad už
bėgtų už akių sovietų „savanoriams“.

— Egipto pareigūnai pranešė, jog Rusijos ir raud. Kinijos 
„savanoriai“ nebereikalingi Egiptui.

— Budapešto radijas paskelbė, jog masiniai vengrai tremiami 
į Rusiją.

— Vengrijos lėlinis premjeras Janos Kadar, Maskvos įsodin
tas į valdžios kėdę, atmetė neutralumą ir atsisakė tartis su buv. 
premjeru Nagy, kol jis bus Jugoslavijos ambasadoje.

— 10,000 vengrų vakar organizuotai žengė Budapešto gatvė
mis ir nuėję prie parlamento rūmų pareikalavo sustabdyti depor
tacijas į Rusiją.

— Į Austriją atbėgo daugiau kaip 20,000 vengrų.
— D’Arcy Patrick Reilly, ^7 metų, Britanijos ministeris Pa

ryžiuje, paskirtas britų ambasadoriumi Maskvoje. Jis siunčiamas 
ūeton Sir William ffayter, kuris gavo paaugštinimą Britanijos už- 
licnio reikalų ministerijoje.

— Jungtinių Tautų gen. sekretorius Dag Hammarskjold išvy- 
o į Egiptą,

— Eisenhovoerio administracija planuoja pakeisti savo amba
sadorius mažiausia aštuoniose valstybėse kelių mėnesių laikotar
pyje.

reikalavo tuojau ištraukti Rusi
jos kariuomenę ir tankus, jei vy
riausybė nori, kad baigtųsi vi
suotinis streikas, kuris jau 3 sa
vaitės tęsiasi.

Kadar desperatiškai bando ras 
ti išeitį ir baigti revoliuciją. Šū
viai nutilo, bet pasyvus pasiprie
šinimas tęsiamas.

Keturių premjerų

pareiškimai
NEW DELHI, Indija, lapkr. 

15. — Indijos, Burmos, Indonezi
jos ir Ceilono premjerai vakar 
paskelbė jungtinį pareiškimą ir 
reikalauja tuojau ištraukti so
vietų karines jėgas iš Vengrijos.

Jie taip pat pareiškė didelį ne 
pasitenkinimą, kad didesnės jė
gos užpuola mažesnes valstybes 
Vidurio Rytuose.

JAV delegacija

Pasitraukė iš partijos
LONDONAS, lapkr. 15. — 

Anthony Nutting, pasitraukęs iš 
valstybės ministerio pagelbinin- 
ko pareigų lapkr. 4 d. nesutikda
mas su Britanijos vyriausybės 
politika Vidurio Rytuose, taip 
pat pasitraukė iš konservatorių 
partijos ir parlamento narių.

Švedijos darbininkai pasmerkė 
Kremliaus žygius Vengrijoje

STOCKHOLMAS, Švedija. — Stockholmo darbo komuna, su
sirinkusi į mitingą Koncerto rūmuose, ugningai protestavo prieš 
tuos, kurie nesilaikydami tarptautinių sutąrčių, graso taikai pa
saulyje.

„Su įtempimu ir didžia simpa
tija mes sekėme vengrų tautos 
laisvės kovą. Ji sprogdinančia jė
ga sukėlė nepasitenkinimą rytų 
Europos vasalinėse valstybėse.
Kad tautos sukilimas buvo spon
taniškas, aišku mums visiems...
Sovietų karinės pajėgos nuslopi
no laisvės sąjūdį. Sovietų Sąjun
gos vadovybė užsitraukė baisią

Ant tautų laisves aukuro
FLORENCIJA, Italija. — Pasaulinių krikščioniškosios kultū

ros kongresų iniciatorius Florencijos miesto burmistras prof. La 
Pirą, išreikšdamas protestą prieš sovietų žiaurumus, slopinant 
Vengrijos laisvės kovotojų sukilimą, viso pasaulio burmistrams 
išsiuntinėjo atsišaukimą, kuriame taip sakoma:

„Florencijos miestas, prisimin — i -
damas viso pasaulio burmistrų , , . ... ...... , das, kuriuo galėtų remtis tikroiiprisiimtą įsipareigojimą siekti . ...... .
teisingos, pastovios ir kflrybin- ‘a,k‘’ aoc,allni° ,talslnfn"° ,r 
gos taikos, giliai sujaudintas Bu- E««gelij<>j paskelbtos brohflkos 
dapešto ir kitų Vengrijos miestų mei 68 vaislU8,
įvykiais, kreipiasi į viso pasaulio _ _______
sostines, didmiesčius ir mažuo
sius mieątus, kviesdamas visus 
jungtis begaliniame skausme, 
kurį išgyvena Vengrijos gyven
tojai.

Kviečiu visus, rašo toliau Flo 
BANGKOK, Tadandas, lapkr. rencijos burmistras atsišauki 

15. — JAV šešiolikos kongres-j me, pajusti tą didžiulį laisvės 
manų, kai kurie lydimi žmonų ir troškimą, kuriuo alsuoja prieš pa 
dukrų, atvyko specialiu lėktuvu vergėjus sukilę Vengrijos mies-[ 

tai ir dėl kurio tiek daug kraujo 
išliejo ypač vengrų studentai ir 
paprasti fabrikų ir žemės darbi
ninkai. Šis kraujas Dievo ir viso 
pasaulio akivaizdoje tebūna tar
si permaldaujanti auka ant tau
tų laisvės aukuro, tebūna pagrin-

Iškilmingai sutiko
MASKVA, lapkr. 15. — Len 

kijos komunistų bosas Wladis- 
law Gomulka, Stalino eros metu 
įkalintas kaip „titoistas“, buvo 
iškilmingai sutiktas sovietų vy
riausybės narių ir kitų pareigū-

dalyvauti tarptautinės parlamen 
tarų unijos konferencijoje.

• Irakas ir Jordanas nutrau
kė diplomatinius santykius su 
Prancūzija. Jordane uždrausta 
įvežti prancūzų prekes.

Valys Suezą
CHESTER, Anglija, lapkr. 15. 

— Britanijos laivyno vadas pa
reiškė, jog britų laivai valys Su
ezo kanalą, Jungtinėms Tautoms
prižūrint.

kaltės naštą. Stockholmo darbi
ninkų sąjūdis pasmerkia tą be- 
atodairinį vengrų tautos teisės 
patiems tvarkyti savo ateitį su
triuškinimą. Dar kartą mes bu
vome liudininkais, kai mūsų pa
čių tautiečiai prisidėjo prie pri
spaudėjų pusės. Labai retai mes 
panaudojame tokius aštrius žo
džius kaip „didžioji neapykan
ta“. Šiuo atveju tie žodžiai iš
reiškia mūsų jausmus švedų ko
munistų vadų laikysenai“, pareiš 
kė Stockholmo darbininkai savo 
proteste.

Taip pat ir profesinės sąjun
gos Švedijoje nutarė paskirti vie 
nos valandos uždarbį laisvojo 
profesinių sąjungų internaciona
lo solidarumo fondui, iš kurio 
paskui bus paskirtos sumos Ven
grijos įvykių aukoms padėti.

Maskva telkia jėgas

prie Jugoslavijos
LONDONAS, lapkr. 15. — Ru 

sija telkia savo ginkluotas jėgas 
prie Jugoslavijos pasienio. ,

Oficialiai Rusija kaltina dėl 
neramumų rytinėje Europoje ne 
tik „imperialistines jėgas“, bet 
ir Tito „abejotinas politines są
vokas“.

• Arabų valstybės atsisako 
bendradarbiauti su britais. Bag
dado tarpusavio pagalbos paktas 
laikomas miręs. Tą karinę sąjun
gą sudarė Britanija, Irakas, Pa- 
ikstanas ir Turkija. Arabiškos 
valstybės atsisako toliau su bri
tais bendradarbiauti.

I
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Du sukaktuvininkai sporte
Šį šeštadienį, lapkričio 17 d.,,stovavo Gdynės ir Zopot mies- 

Chicagos Lietuvių Futbolo Klu- tų komandas. Patekęs Vokieti- 
bas savo pobūvyje Lietuvos Vy-[ jon, pradžioje žaidė Hanau trem 
čių salėje pagerbs du savo ak-, tinių stovyklos komandoje, vė-
tyvius narius, mininčius nema
žas sportinės veiklos sukaktis.

Tie žmonės yra Kazys Balt- 
ramonas ir Edvardas Sadaus
kas, kurių pirmasis mini savo 
35-sias, o antrasis 20-sias akty
vios sportinės darbuotės sukak
tuves.

Apie K. Baltramoną plačiau 
buvo rašyta jam minint 30 me
tų sukaktį, atžymėtą prieš pen-

liau — Hanau vokiečių 1S63 
"Landeslygos” ir Seligenstadto 
komandose.

Atvažiavęs į Ameriką, kurį 
laiką žaidė Jolict miesto vienuo
likėje, o susikūrus Chicagos 
LFK Lituanieai, perėjo į- šią 
komandą. Kada šis klubas su
sijungė su kitais lietuvių klu
bais ir sudarė Perkūno klubą, 
Edvardas kurį laiką ir jame žai-

LATVIS RUSIJOS KOMANDOJ

Latvis . žaidėjas Janis Kritinius 
žaidžia Sovietų krepšinio komandoj 
ir gins bolševikų spalvas Melbourne, 
olimpiadoj, čia ;į matome stovintį

kerius metus Chicagoje, todėH dė. Vėliau, iširus šio klubo fut-
apie jo sportinę veiklą čia daug 
nekalbėsime. Viena tik reikia 
pažymėti, jog jis per tuos pas
kutinius penkerius metus taip 
pat aktyviai dirbo ir veikė spor
tininkų tarpe.

Jis nemažai prisidėjo prie

bolo komandai, jis įstojo į lenkų 
Falcons klubą, kuriame žaidė 3

“vizijas”. Ir gera mums vi
siems. Tegul tie žydai ten saul 
kariauja, o kas mums. Tegul 
mušasi. Svarbu, kid mums nie 
kas netrukdo, ir mes galime ra
miai sau laukti sekančių metų 
naujo “ormobilio”.

Va, kad ir praėjusį sekmadie
nį toks ten Chicagos LSK Neris 
suruošė vakarą. To klubo vado
vybė nutarė savo jaunimą pa
gerbti. Girdi, tiek daug jie 
meisterysčių laimėjo, kad jau 
pats laikas ir juos pasauliui pa
rodyti. Reikia ir jiems meilų žo 
delį pasakyti, kad susirinkusieji 
paplotų ir pagirtų. Na, ir tikė
tasi buvo, kad sueis lietuvių bū
riai, kaip kitados į atlaidus. Su
plauks, sulinguos ir rankų plo
jimu lyg ir sakys, kad tai jau
nimėlį ta Neris turi. Taigi gra
žumas, auglumas.

Ir laukė Neries valdovai mū
sų vyresniosios kartos ateinant. 
Ir laukė. Dar turbūt ir dabar te
belaukia. Nebeatėjo. Televizija, 
kinas juos paviliojo.

Buvau nuėjęs ten tų sportinin-

18 ARTI IR TOLI BALDŲ

PERKRAUSTYMAS
Naujae epecialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap
draudė. Pigus Ir -pininy... 
puturnavlmaa.

R. i E R E N A S
4646 8. Wood 84., Chicago 0, 

lUinola, tel. VI 7-2972

Ofiso telsf. LAfayette 3-8210. JeD 
neatsiliepia, šaukite K Ėdžia 3-2863

OR. £MILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 13-2:10 v

pirm., antr., kelvlrt. 6-8:4» v.
-» *44»» .4 4 z^v* * 44 V wv«*44*»

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rtl St, 
Ofiso tcl. liEliance 6-4410 

Rezid. telef. Gltoveiiiil 0-O017 
valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m.

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

... | aerodrome šalia lėktuvo putamnu
melus, būdamas rezervinės ko-| tojus. Janis turi 7 pėdas 2 colius I kų pagerbti, bet kad tik Neries

Ūgiu. (2 m. L cm.)_______ (1NS) i sportininkai atėjo. Na, 0 žino-
te, patiems save girti tai lyg ir

mandos kapitonu.
1954 metais, steigiant naują!

Chicagos Lietuvių Futbolo Klu
bą, Edvardas vėl čia perėjo ir

naujojo Chicagos Lietuvių Fut- jame aktyviai dalyvauja. Nors 
bolo Klubo suorganizavimo ir, paskutiniu metu jis aikštėje ne 
yra šio klubo valdyboje. Kazį dažnai pasir0dydavO) bet savo 
dar dažnai galima matyti aikš
tėję, žaidžiant kartu su jau 
naisiais. Jį čia sunku yra at
skirti nuo jaunų žaidėjų: jis vis 
pilnas energijos, greitas, patva
rus ir tik bežilstą plaukai iš
duoda Kazio amžių, bekopiantį 
d penktąją dešimtį metų.

Kitas sukaktuvininkas — Ed
vardas Sadauskas — lyginant 
su pirmuoju, tebėra dar jaunas.
Jis yra gimęs 1919 m. gruodžio 
27 d. Kaune. Futbolą pradėjo
žaisti 1935 m. Kauno Tauro jau-ibant kartu su sukaktuvininkais,

i patarimais ir kitu darbu nema
žai prisidėdavo. ~ Jau kuris lai
kas jis atstovauja klubą “Na
tional Soccer” lygoje ir šias pa
reigas atlieka gana nuoširdžiai.

Baigiant šias informacines 
pastabas, kurios tik menka da

tankai nužudė visą eilę jų spor- ' nepatogu. Taigi tas jaunimas 
tininkų. Žuvo garsusis Cser-: pasėdėjo, pažiūrėjo, dar truputį
rr.ak ir, dar nepatikrintomis ži
niomis, žymusis futbolininkas 
Puskas.

Taigi šiemetinė nuotaika olim 
pūduose žaidimuose nebus skaid 
ri. nes danguje renkasi karo pa
vojų skelbią debesys.

Mūsų apkasuos^ nieko naujo
Matome, kad pasaulis juda. 

Visur. Politikos laukuose ir

užvalgė — ir viskas.
Tiesa, būčiau užmiršęs pami

nėti mūsų vyresniųjų atstovus. 
Buvo vienas atstovas! Vaje, 

(Nukelta į 5 psl.)

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus

limi gali nušviesti sukaktuvinin- sU'fko Mes S* lietuvi-, įg tolimų ir artimų atstumų
kų atliktus darbus, norisi palin-lninkal.!>.'asclokella1' budami ra-| Tel. BIshop 7-7075 artos- 
keti jiems dar daug vaisingų ir' maaa,.bud0' aėdlme sau Šiltoje! PRospect 8-9842
darbingų metų sporte, šių eiln-Į t stebime televiZĮskas
čių autoriui, ilgesnį laiką bedir-

nių komandoje. Būnant jauniu, 
jam yra tekę žaisti Lietuvos 
jaunių rinktinėje. .

Vėliau Edvardas žaidė LFLS, 
JSO ir Klaipėdos Švyturio L kla 
sės komandose. Po karo, gyven 
damas Lenkijoje, 3 metus at-

teko patirti jų atsidavimą spor- j 
tui ir tegul jis ir toliau jų išir- ! 
dyse neišblėsta. Jie yra tikrieji i 
mūsų lietuviškojo sportininkų Į 
būrio atstovai, kuriems reikia nu 
lenkti galvas ir sekti jų keliais!

E. Šulaitis S - 
0=

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

Tai ne meilė, ne
J. šOLKiNAS

Tcl. ofiso HE 4-0099, rez. I’R 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garficld BĮ v d.
VAL: 1—4 Ir 6—9 

Se.Atadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvirtad. ir sekniad.

Tel. OLympic 2-4270
DR. ATKOČIŪNAS

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

Vai. antr. ir kętvirt. 10 r. iki 9 vak. 
Penkt. 7—9 vak. ir šešt. 10—12 v. d. 

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

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

DR IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė)

BOBIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
speciauntb

T1M South We«tern Atosm
(MEDICAL BU1LDING)

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktai 
nuo 11 vai. ryto — 1 ▼. p. p. Ir nut 

! 5 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo ' 4eštad 
j 11 vaL ryto — Iv. p. p. ReAtad. 1 
vai. ryto lkt J vai. poi 'et.

Ofloc tel. RE. 7-1108 
H#». tel. VVAlbrook 6-8706

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR ‘ 

GERKLES LIGOS
— Pritaiko akinius —

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

Ofiso telefonas: Plt 8-3229 
Res telef. VVAlbrook 5-5070

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

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

Res. tcl. CItovcliill 0-5003 
-r

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South /Damen Avenue
(Kampas 47-tos ir Damun Avė.)

I Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak
šeštad. 2—4 vai. vak.

I Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti.
Telef. ofiso LAfuyette 3-6048 

Ite'z.: \VAIbrook 5-3048

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 M est 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., pertkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6. treč.ir : ešt. pagal sutarties

feL ofiso ¥4. 7-6567, rea. RE. 7-4M<
DR. FRANK C. KWINN

(K VILČINSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1661 VMt <7th Street
LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki >:>< 
Parto-o Vida diena I- Šeštai,

Tel. ofiso PItospect 0-2240
PItospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. 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.

OR. JULIJA MDNSTAVIČIUi
GYDYTOJA nt CEDBDBOS 

Office: 10748 South Michigan Avė 
Buto: 1053 W. 103 St., Beverly Hills 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
’šskirufl trečiad. šeštadieniais nuo J 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllmaa 6-0760 
Buto — BEverly 8-3940

Ofiso HEmloek 4-5816
Rez. HEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGO0 

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

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Wliipple Street
(Arti Archer Avė.) 

Valandos: nuo 10 iki 12; ?—5; 7—9. 
Šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta

LAfayette 3-4919 
Narni) — CEdarcrest 3-1784

Ofiso tel. CLlffalde 4-2890 
Rezidencijos: LAfayette 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI? 

1724 West 47 th Street 
(Kampos 47th Ir HermJtagej

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak 
nuo 2 Iki 6 vai., lšskyr. ■»>

DR. FL TALLAT-KELPsA
Ofisai: 20 Nortta Wacker Brlve

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

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

Vai. kasd. 6—8, šeštad. 1—S 
TeL TOuuliaU 3-0959 

Kitu laiku Ir trečiad. susitarus 
ltezid. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA EB 

MPEG. MOTERŲ LIGOS
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 0-6677 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antra 

Trečiad. Ir Penktad. 6-9 vai. vok. U
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western

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

sekmadieniais uždaryta 
Tel. ofiso: DAnube 6-1126

OR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJA. 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

1’eL ofiso PRospect 0-9400
Kezid. PILospect 0-9404

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevičių  t6)

GYDYTOJA IR CHIRURGU 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-8 vaL 
vąk. Šeštad. 1-4 p. p. Trečladlaolala 
Ir kitu laiku tik susitarus.

Netrukus tolimosiois Austrą-, 
lijos mieste, kuris žemėlapiuose j 
Melbourno vardu žymimas, bus j 
pradėti olimpiniai žaidimai. Ten 
daug sportininkų — vieni kilnių 
tikslų vedini, kiti paprastų iš
skaičiavimų patraukti — stos į 
varžybas. Šalimais amerkie- 
čių vėliavos kils mažos tautelės 
vėliava. Šalia lyg kraujas rau-i 
donos komunistinės R’nijos vė-į 
liavos plevėsuos didvyriškosios 
Vengrijos trispalvė, perrišta 
juodu gedulo kaspinu ir liudi
janti visam pasauliui, koks žiau
rus likimas ištiko taikią vengrų 
žemę.

Ten pat išsirikiuos žydai ir 
arabai, anglai , ir prancūzai. Ir

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

— IAJVOS IR MATRACAI.

Pagaminami baldai pagal už
sakymą už fabriko kainas.

STANLEY’S
FURNITURE

(Lietuvių Krautuvė)
“Kur klientas atsiunčia savo 

draugą’’.

7026 So. Wo5tern Avė. 
Telef. PRospect 6-2254

Savininkas Stunky C. Tranas

visi jie bandys pasauliui paro
dyti, kad sporto aikštėje priešų 
nėra. Yra tik priešininkai.

Tačiau, mano nuomone, jų pa i 
stangos vaizduoti taikius savos ( 
tautos atstovus nebus pilnai pa-, 
sisekusios. Turime pripažinti, Į 
kad tiek vengrų sportininkų šir-! 
dyse tūno neapykanta rusui, 
tiek žydo — arabui. Ir veltui 
jie bandytų tai paslėpti po gra
žia šypsena ir rankos paspaudi
mu. Vengrai gi negalės užmirš
ti, kad tų pačių rusų mirtį nešą

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo but$.

GERIAUSIŲ FIRMŲ 
PEČIAI,

pradedant nuo $28.0C 
pas

Roosevelt Fumiture 
Company

(LIETUVIŲ KKALTLVF) 
2310 VVest Kooaevelt Road 

Tel. SEele.v 3-4711 
Nellie Bertulis ir Fcllx Raudonis,

savininkai
Krautuve atidaryta kasdien iki 6 
vai..vak. Pirmad. ir Ketvirtad. Iki 
9 vai. vak. Ir Sekniad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:30 vai. po pietų.

J
PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA

TAUPYMO
RENOROVl

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Western Avenue
Chicago 29, UI 

pasimatymai pagal sutarties
telefonas KKpuhlic 7-4900 

Kczidenda: GHoveliill (>-81<it

Tel. Ofico PA 5-1717
Rez. PA 5-1718

DR. J. J. POKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

*6318 W. Irving Pk. Road
VAK.: Pirniad., antrad., ketv., penkt. 
2-5 ir 7-8:30. šešt. 2-4 p. p.

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Ilez. Vlctory 2-0741

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.

802 West Slst Street 
Kamp. Halsted ir 81-mos gatvių)) 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. poolat

4038 irehtr Avenue T«l. LA3-671P 
AUGUST SALDUKAS Prvzldaito

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:30 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
OI'Lso tel. Vlrginia 7-0030. 

KczidcracLjos tel. BEverly 8-8244

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IB CHIRURGAI 
8269 South Halsted St. 

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

Trečiad. Ir kitu laiku pngal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2417

6 2nd St , tel. RepubUc 7-8818.

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

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

2641 West 7lsf Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telel. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

JONAS GRADINSKAS
v o k i.š k i 
radijai

laibai iMitoliiilintas trumpų liaiigii nustatymas; gerai girdėti Europa 
J. G. TELEVLSION OOMPANY

BLAUPUNKT

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez. HE. 7-C307

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avc.
Kampas Archer ir Califorina Avė. 

VAL.: 2—4 ir 6—8 v. p. p.
šešt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius

Ofiso telef. YArds 7—1100 
Rezidencijos — STewart 3-1511.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street
(kampas Halsted ir 35-ta gatvė) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Ofiso telefonas — Rlshop 7-2625

DR. AL. RAčKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ. 

4342 Archer Avenza
(Kampas Kedzie Ir Archer), 

Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 
Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublle 7-2290
BPECI. CIIIRIIKGINR8 IR 

ORTOPEDINES L1OO8 
2745 West 69th Street

VAL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:u0—8:00 
Šešt. nuo 2:00 — 4:05. Trečiad. ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

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

NARIAI UETUV1Ų TAUP. IR SKOLINIMO

Tel. VVAlbrook 5-2070
Res. Hllltop 5-1500

Dr. Alexander L Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

VAI,.' 2 1 p. p. ir nuo 7—9 v. vak.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

B-VTŲ LYGOS KURIOS®

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki SIG.00G.00
I R

Paskolos Duodamos Namu įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS t LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, IU.

GRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32. IU.

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

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

UHIVERSAL SAVINGS t LOAN ASSN.
1808 S. Halsted Si. Chicago 8. ui.

Tcl. ofiso PR. 6-3838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

.(1,1 ETL'VIS GYDYTOJAS)
2500 We»t 63rd Street

VAI,, kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
|ki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko akinio, 

keičia stiklu. Ir rčmua.
4455 So. Oalifornia Avė., Ohlcag 

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

10 vai. ryto iki 4: trečla<f. ir ••►’nao 
♦Ik .u.ltsriiv

Tel. ofiM VA 7-4787, rez. PU 0-1M

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1645/ 8. Ashland Avė. (kamh. 211
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad.. šeš 
tad. ir sekmad. tik pagal sutarti 

/eigų neatsilieps vlršininStt tel.funa
šaukite Mlduar S-OOAI

Tel. ofiso I’R. 0-0440, rez. HE. 4-3160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

l'el. ofiso CA 0-0257, rez. PR 0-00M

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

Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR 0-0060 
Rezid. 0000 S. Artealan Ava.

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; g—* *

OR. G. SERNER
UETLVI8 AKIŲ ovnvmiaj 

Virš 26 metq patyrimo
Tel. YArds 7-1820 
Pritaiko aklBlua 
Kreivas akla

UtalM. »
Ofisas Ir akinių dlrbtuvt 

7.56 West 35th Street 
Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki t. tre
čiad nuo 10-12, penktadieni 16-2 10 
Ještadien'als 10-2 vai. popiet.

virė u

4b

p\)R

Aivinefr

Telefonas ORovehlll 6-1696
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALIST1

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9-^-12 Ir 7—? v. v. pagal 

susitari m ii. Išskyrus trečiadienius
2422 Weat Marųnette Rd.

y P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protezlstaa 

Aparatal-Prntezal. Msd. ban 
dažni. Spec. pagalba kojon

(Arch Supporte) tr 4.U
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
iRTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 

2860 W. 03rd St. Chtcatfn 20, U. 
Tel. PRospcet 0-6O84.

Perskaitę “Draugą” duokite 
kitiems!

Uemkite dien. Draugą!

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)

3925 West 59th Street 
VAU. 1—4 popiet. 0:10—8:80 vak 

Trečiad. pagal sutarti

4884 8.

DRAUGAS 

THE LIT1HJANLYN DAILY FKIEND
Oaklej Avė., Ohkago H, iii. TeL VIrglale 1-60411 1-0040

Bnterea ee 0eoond-Clasa Matter March 81, 1916, at Ckloace, UUaoAe 
Under tha Act of March B, 1879.

l'el. ofiso Ir buto OLymplc 2-416*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St.. Cicero 

Kasdien l—S v. Ir 0—t v. vakare. 
Išskyrus trečiadienius

Rūtas 1620 NO. 19tb Avė. 
Beštadlenluta 12 Iki 4 popiet

Hsmhsr of the Cathollc Press am’d 
PukUehed daily, ezept flindaya, 

by ths
Litkuanlae Cathollo Prese Hoolsty 
PRBNHAnDRšTA: M'Unu
Chloa<oj ir Cicero! 19.04
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tratp.nl


Penktadienis, lapkričio 16, 1956 PTENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS

KATALIKYBE IR LAISVE i tė savo kariuomenės būrius į
. , , A ... » . 1 apylinkes. Manifestacija buvo
Anglų katalikų žurnalo “The, ,enkų SMies (|arbal Pa

jutę maldininkų plaukimą, dik
tatoriai bedieviai net pradėję ko 
operuoti, pateikdami specialių 
traukinių ir sunkvežimių,

Tablet" bendradarbis rašo:
“Per Katholikentag (Katali

kų Dieną) Kolne pasakytieji 
kanclerio Adenauerio žodžiai a- 
pie’šimtų tūkstančių lenkų drą- duodant milicijos tvarkai palai 
są pareikšti ištikimybę Šv. Pa-, kyti. Šis viešas ir ramus lenkų 
nelei Čenstakavoje, gailestingai, katalikų pasirodymas ypač įdo- 
pasauliui priminė šitą katalikų mus turint mintyje, kad jie iš- 
manifestaciją, kuriai pasaulis ne 
daug dėmesio teatkreipė. Vokie
čiams buvo nesunku savo Ka- 
thtolikentag ruošti, nes buvo 
laisvi stropiai ir rūpestingai or
ganizuotis, ir iš anksto parūpin
ti susisiekimo priemonių, mais
to ir nakvynių. Raudonų bedie
vių valdomoje Lenkijoje katali
kų manifestacija todėl didinges 
nė, nes maldin>kai turėjo ilgas 
dienas pėsti keliauti, nesitikė-

ir

gyveno dešimt metu rusiško sta
linizmo terorą. Aišku, iš jo gali 
ma laukti pelitinių ir kitų pa
sėkų”.

PRO RCKUS — NAUJI 
PAVIDALAI?

Žymus Amerikos dienrašti?, 
“The New York Times” veda
muoju rašo: S t

“Įvykiai verčia pasiklausti,

IŠMETĖ BOLŠEVIKINĘ VĖLIAVĄ

Vėngrui Melhouine, Pasaulinėj olimpiadoj išmetė bolševikinę vėliavų 

su pjautuvu ir kūju ir iškėlė laisvos Vengrijos trispalvę. (1XS)

BUV. LIETUVOS SEIMO NARIŲ 

ATSIŠAUKIMAS Į LAISVŲJŲ TAUTŲ 

PARLAMENTŲ ATSTOVUS

(

vaujamos institucijos nėra ati
tinkamų tautų laisvai rinktos, 
o tėra komunistų diktatūros ir 

(okupanto įrankiai;
3. primygtinai reikalauti, kad

| sovietų pavergtai Lietuvai ir 
| kitoms sovietų pavergtosioms 
j Europos valstybėms būtų grą
žinta nepriklausomybė ir laisvė 
ir tarptautinėje priežiūroje įvyk 
lytais laisvais ir nesuklastotais 
rinkimais būtų atstatytos sovie-

| tų pavergtųjų valstybių parla- 
Į mentinės institucijos.

Kipras Bielinis 
už Socialdemokratų frake.
Magdalena Galdikienė
už Krikščionių Demokratų 
frakciją

Jonus Makausku 
už Valstiečių Liaudininkų 
frakciją
Rapolas Skipitis

už Lietuvos Ūkininkų Par
tijos fraaciją

bene aušta žmonijai diena, ku
riai tiktų anglo rašytojo Wellso 
apysakos vardas — ‘Pavidale, 
kas bus?’ Kažkas matosi pro 
rūkus, bet nežinome kas — pra

KRUVINA ĮTAMPA A. RYTUOS
ii

KARINIO POTENCIALO PRITVINKIMAS

Viso pasaulio dėmesys šiuo metu yra su dideliu įtempimu 
sutelktas į Artimuosius Rytus ir su baime širdyje kiekvienas 
klausia, ar iš ten vėl nesuliepsnos trečias pasaulinis karas.

Didžiuoju nežinomuoju ten pasilieka Sovietų Sąjunga. Ru
sija, amerikiečių su sąjungininkais nuo galutinės katastrofos iš
gelbėta II Pasaulinio karo metu, turėjo daugiau kaip 10 metų 
ramaus laiko atstatyti savo pajėgas, siekiant komunizmo tėvy
nės amžino tikslo — pasaulio užvaldymo, šiandien Rusija jau
čia savo karinio potencialo pritvinkimą: prie ginklo yra 175 di
vizijos su 4,250,000 vyrų. Aviacija su 20,000 kovos lėktuvų ir 
daugiau kaip milionu paruoštų vyrų aviacijos daliniuose, kaip 
apie tai skelbia “Newsweek” informacijos.

Vergais paverstų belaisvių armijos, tremtinių nesuskaitomi 
ešalonai ir kiti darbo vergai sudarė milžiniškus pigios darbo 
jėgos rezervus ugdyti strateginiais atžvilgiais svarbią pramo
nę ir, pagal Sovietų Sąjungos komunistų partijos prezidiumo 
nario M. A. Suslovo pranešimą, šiemet Sovietų Sąjunga viso pa
gamins 49.000 metrines tonas plieno (metrinė tona — 2,200 sva
rų), 430.090,000 metrinių <onų anglies, 84,000,000 metrines to
nas žibalo, šalia to, šiemet Sovietų Sąjungoje turėtas rekordinis 
laukų derlius. Taigi Rusija, ypač savo kontrolėje turėdama apie 
bilioną žmonių (200, mil. rusų, 200 mil. satelitų ir apie 600 mil. 
kinų), jaučiasi bentgi galinti drąsiau įsivelti į tarptautinio šan
tažo veiksmus.

ARTIMŲJŲ RYTŲ KONFLIKTO ESME

Kaip tik tokia proga pasitaikė Egipte ir apskritai Artimuo- darni nė pakelyje, nė vietoje 
siuose Rytuose. Reikia tiksliai įžvelgti šio konflikto esmę. Čia rasti maisto ar nakvynių, 
ne vien svarbu susisiekimas Suezo kanalu. Rusijai tai yra gal) “Maldininkai, sakoma, pradė-
net labai antraeilis dalykas. Pirmaeilės svarbos reikalas čia į ję telktis su šv .Panelės Dangun garas, ar dangus. Juk nėra ra- 
yra tie nepaprasto turtingumo žibalo laukai. Apie 70% laisvojo į fimimo diena. Iki 26 d. rugpjū- maus žemės kampo. Viskas vi- 
pasaulio žibalo rezervų yra Artimuosiuose Rytuose. Ypač šis I gj0 jų prisirinko mažiausiai mi- sur bruzda. Gali būti, čia ne 
reikalas yra gyvybinis Europai, kuri, anot “New York Times” ijOnas, jei ne daugiau. Manifes- vien politikos krizė. Gal tai pa- 
dienraščio ekonomisto J. H. Carmical, tepasigamina tik 5% rei- taciia buvo ištikruiu isnūdinea. saulėžiūros krizė. Kam žmogus 
kiamo žibalo. Europai reikia apie 2,500.00 statinių žibalo per
dieną. Ir jo pareikalavimas auga. Apie 2,100,000 statinių Euro
pai ateidavo iš Artimųjų Rytų, taigi — apie 80%. Suezo ka
nalu per dieną buvo atplukdoma 1,200,000 statinių ir iš Irako 
vamzdžiais buvo siunčiama 525,000 statinių per dieną. Dabar 
Suezo kanale yra nuskandinti keli laivai, kanalo šliuzai bombų 
apgadinti; kelią išvalyti bei pataisyti reikės nuo dviejų iki ketu
rių mėnesių, ir apie tiek pat laiko sutaisyti išsprogdintus žibalo 
vamzdžius iš Irako. Europai bepasilieka žibalas iš Saudi Arabi
jos. kurio per dieną gaunama apie 325,000 statinių, tačiau apie 
1,750,000 trūkstamų žibalu statinių tenka gabentis jau aplink 
Afriką ar gauti iš Amerikos. Tankeriais aplink Afriką tikimasi 
atvežti apie 800.000 statinių žibalo, bet trūkumas dar stambus, 
ir laukiama jo papildymo iš Amerikos. - .
KODĖL EUROPA IR JAV UŽINTERESUOTOS ART. RYTAIS?

Tie skaičiai yra kiek sausi, bet jie įrodo vieną svarbią tie
są — Europos ūkis labai priklauso nuo Artimųjų Rytų žibalo.
Jau dabar D. Britanija, Prancūzija, Danija ėmėsi didelių žibalo 
taupumo priemonių. Visa laimė, kad Europoje buvo sudarvtos 
labai didelės žibalo atsargos, bet jos neamžinos. Štai, kodėl Eu
ropa taip gyvybiškai užinteresuota Artimųjų Rytų likimu. Tuo 
labai užinteresuota ir Amerika. Dabar apie 55% (arba 3,600,000

Petras Jočys

už Lietuvos Darbo Federa
cijos frakciją.

Hipnotizmo mėgėjas

lionas, jei ne daugiau. Manifes
tacija buvo ištikrųių įsoūdinga. 
Šv. Panelės paveikslas Čenstaka 
voje,1 kaip žinoma, lenkų istori
joje vaidirz- svarbią rolę nuo

gyvena? Kaip turi gyventi? 
Kur žmonijai žengti: į laisvę, 
ar atgal? Kur riba tarp prie-

1656 metų bal. 1 d., kada kara-l spaudos ir betvarkės? 
liūs Jonas Kazimieras šio pa-; “Įvykiams jieškome pavadįni- 
veikslo akivaizdoje pavedė len- mb- Vienas toks pavadinimas 
kus šv. Marijos globai. Čensta- kišamas — nacionalizmas. Bet 
kava tada buvo švedų (protes- Juk esama visokių nacionalizmų, 
tantų) apgulta ir stebuklingai Vengrijos Budapešte parodytą 
atsilaikė. Įdomu, kad karalius vadiname geru, Egypto Kaire 
prižadėjo ir valstiečių būklę pa- r°domą — blogu. Aišku, geras 
gerinti, kuri, be abejoiimo nėra 'r piktas žygiuoja sykiu, 
gera nei dabartinėje Lenkijoje. “Sovietų imperiją ardo lais- 
Ištikrųjų, tai buvo didelė dva-

riame pirmusyk nuo 1936 metų' norimas. Turime pasiruošti atei 
buvo išstatytas Šv. Panelės ste- čiai. Jos pavidalas neaiškus. Ne- 
buklingas paveikslas, vėl panau aišku, ir ko ji pareikalaus. Ta- 

statinių per dieną) Artimųjų Rytų žibalo produkcijos priklauso jino^karaliaus Jono Kazimiero' čiau žinome štai ką: su žmoni- 
amerikiečiams. Štai, kodėl Artimųjų Rytų laisvė yra taip gy- i pasiaukavimą šv. Marijai. Sako Ja atsirado tam tikros idėjos ir
vybiškai surišta ne tik su Europos, bet ir apskritai laisvojo pa- 1 ma, 160,000 tą dieną priėmė ko- tam tikri idealai, kurie negali
šaulio ne tik ūkiniu, bet ir kariniu pajėgumu.

RUSIJOS LINIJA

Rusija visa tai gerai žino. Pati Rusija be Artimųjų Rytų 
žibalo versmių gali išsiversti, bet, savo kruviną leteną tiesdama 
į jas, ji žino tuo galėsianti paliesti gyvvbinį nervą vakariečių 
ūkio ir karinio pajėgumo ir, jeigu pasisektų tbse srityse įsistip
rinti, Europa pasidarytų labai priklausoma nuo Rusijos.

Maištai Lenkijoje ir sukilimas Vengrijoje Rusijai įrodė, kad 
būtų pavojinga veltis į atvirą karinę akciją, tačiau gyvybiniai 
žibalo centrai yra taip vilioją, susisiekimas Suezu vakariečiams 
taip gyvybinis, o arabų pasaulio nuotaikos taip palankios, kad 
Rusija nebeįstengia susilaikyti nesiuntusi bent savanorių, kurie, 
kovodami raudonųjų kovas, neužtrauktų tokios aiškios atsako
mybės Rusijai, kaip atviras karo paskelbimas.

" SPROGDINA BAGDADO PAKTĄ

Atrodo, kad susidaro palankios sąlygos rusams sudaryti 
karinę Sąjungą su Egiptu. Syrija ir Jordanu. Tai būtų pirmas 
žingsnis į sudarymą karinio Maskvos bloko Art. Rytuose prieš 
vakariečius. Tuo būdu būtų įvaromas kylys į vakariečių pa
laikomą Bagdado paktą, apjungiantį Britaniją, Iraką, Iraną, 
Turkiją ir Pakistaną. Lapkričio 3 d., priimdamas Syrijos pre
zidentą, Vorošilovas paleido atakas prieš Bagdado paktą. So
vietų Sąjunga pažadėjo Syrijai parūpinti pramonės įrengimus 
ir technikus. “Sovietskaja Rossija” skelbia apie savanorių atsi
radimą Egiptui iš įvairių Sovietų Sąjungos tautų; minimi taipgi 
ir lietuviai. Nasseris palinko sovietų ir raudonųjų kinų savano
rius priimti. p

PAŠĖLUSIAI PAVOJINGA PADĖTIS

Taigi Rusija gana atvirai įsivelia ir užsiangažuoja į Arti
mųjų Rytų gyvybinius klausimūs. Tik vieninga ir ryžtinga va
kariečių veikla gali sovietus priversti atsitraukti nuo galutinio 
įsivėlimo į trečiąjį} pasaulinį karą. Padėtis rimta ir pašėlusiai 
pavojinga. Tik gerai, kad vakariečiai pavojų supranta ir atro
do, jog yra gana ryžtingi. Dr. Juozas Prunskis

Pijaus XII žodis lietuviui
CHICAGO, lapkr. 14. — Dienraštis Chicago American iš

spausdino specialų lietuvio laikraštininko Stasio Piežos, kuris yra 
religinio skyriaus redaktorius minėtame dienraštyje, pasikalbėji
mą su popiežiumi Piju XII.

Keliaudamas po Europą, St._______________________
Pieža gavo specialią audienciją grija kenčia dėl savo laisvės 
pas šv. Tėvą Castel Gandolfo pi- troškimo, ir ji laisvę turi atgau- 
lyje, prieš popiežiui grįžtant iš ti.
šios vasarinės rezidencijos į Va
tikaną. Pijus XII ypač suminėjo 
kraujuojančią Vengriją, tarda
mas:

— Man skauda širdį prisime
nant tos tautos kančias... Aš mcl 
džiu taikos, ir visas pasaulis tu
ri jungtis prie tos maldos... Ven-

St. Pieža popiežiui priminė, 
kad lietuviai supranta visų tų 
įvykių sunkumą, nes ir Lietuva 
yra raudonųjų okupuota. Popie-

Aštuonerių metų berniukas 
bibliotekoje paprašė knygos 

š. m. lapkričio 15 - 22 d. drininkų padarytų ir iki šiol ne-l apie hipnotizmą. Bibliotekinin-’ 
Burmooje, Bangkoko mieste, atstatytų tarptautinių nusikalti-
vyksta taurptautims parlamen '
tarų kongresas. Jis yra jau 45 mlI 
kongresas iš eilės. Lietuviai 
parlamentarai, e^ą laisvėje, pa
siuntė čia įdėtą raštą. Raštas 
pasiųstas ir tarpt, unijos vado
vybei, ir visiems 15 Amerikos 
parlamentaru, kurie dalyvauja 
kongrese. Kaikurie jų pasiža
dėjo kelti Lietuvos klausimą 
kongrese.
Mes, žemiau pasirašę, pasku

tinio Lietuvos Respublikos de
mokratinio seimo nariai, kreipia 
mės į jus. laisvųjų tautų laisvai

Mes, tebesą gyvi laisvajame 
pasaulyje buv. Lietuvos Seimo 
ir Tarpparlamentinės Unijos 
nariai siunčiame tos Unijos 
Kongresui savo broliškus svei
kinimus ir nuoširdžius linkėji
mus visokeriopos sėkmės jo kil
niems siekimams.

Mes maloniai prašome Kong
resą:

1. pasmerkti Sovietų Sąjun-

kė susidomėjo, kam jam tokia 
knyga reikalinga. Hipnotizmo 
mėgėjas paaiškino norįs užhip
notizuoti savo vyresnį brolį, 
kad tas sutiktų kas vakaras 
vienas suplauti indus.

GENERAL ELECTRIC

ULTRA-VISION
rinktus parlamentų atstovus, S°s agresijos aktus prieš Lietu- __ TELEVIZIJA:

• Nepaprasto ryškumo paveikslas
• Naujas lengvas būdas stotims 

pasirinkti
• Valdymas iš tolo
• 90° aliuminizuotas paveikslo 

vamzdis

vą ir kitas dabar okupuotas 
Europos valstybes, taip pat pa
smerkti sovietų koloninę tų 
kraštų ekspoataciją;

2. Paneigti Maskvos Augščiau

vės vėjai, tik nežinome, kiek 
sios pakilimo valanda, kada mi- 30S apardys. Ir Vakarai jau ne
lionai lenku, savo vyskupų ir tokie stiprūs, kaip keletas mė-’gį buvome tarptautinės parla- 
kunigų vedini, šventas giesmes j nėšių atgal. Iš suiručių ir betvar įmentarų šeimos nariai ir akty- 
giedodami, prieš augštai iškeltą i kės kYla naujas pasaulis — ne- viąi propagavome ir rėmėme
ir raudonai apdengtą altorių, ku| Planuojamas, gal būt net ne- tikros tautos atstovybės idėją ‘OJ vadinamųjų “liaudies

ir jos vaidmenį valstybėje. , ’ „ , ,- parlamentų delegatams teisę
Pasinaudodama slaptais 1939 būti Tarpparlametinės Uniijos 

m. rugpjūčio 23 ir rugsėjo 28 būti Tarpparlamentinės Unijos 
d. d. Molotovo — Ribbentropo nariais ir dalyvauti Unijos Kon- 
susitarimais ir savo ginkluotąja grėsė Bangkoke, nes jų atsto- 
jėga, Sovietų Sąjunga 1940 m. - -
birželio 15 d. įsibrovė į Lietu- 
vos teritoriją, sunaikino jos ne-l 
priklausomybę bei laisvę ir atė- STATYBAI 
mė lietuvių tautai galimybę CR NAMŲ 
laisvai ir demokratiškai rinkti PATAISYMU* 
savo parlamentarines instituci- PRISTATOM 
jas.

Nors jau daugiau kaip vie
nuolika metų praėjo nuo II Pa
saulinio kar0 veiksmų pabaigos,
Kremliaus komunistiniai dikta
toriai tebelaiko Lietuvą oku
puotą ir tebeuzurpuoja lietuvių 
tautos suverenines teises.

Sovietų agresija prieš Lietu
vą ir kitas Centro bei Rytų Eu
ropos valstybes, Lietuvos oku
pacija bei jos prievartinė į So
vietų Sąjungą inkorporacija ir 
ją sekusi sovietizacija, yra vie
nas didžiausių Stalino ir jo ben-

munrją. I
“Ypač svarbu suprasti, kad ši 

manifestacija ruošta grynu ti
kybiniu tikslu ir ne prieš rusus, 
kurie, sakoma, vistiek pasiun-

ja, kad popiežius Pijus atrodo iš
vargęs, bet jo balsas tvirtas. St. 
Pieža pasakė, kad yra sustojęs 
Lietuvių kolegijoje, kuri šven
čia 10 metų sukaktį. Popiežius 
pareiškė, kad jisai laimina ko
legiją, jos profesorius ir studen
tus. Popiežius teiravosi apie svei 
katą ligoninėje esančio Chįcagos 
arkiv. padėjėjo O’Brien ir apie 
kard. Stritch. Popiežius su prie
lankia šypsena žiūrėjo ir į St. 
Piežos šeimos nuotrauką, reikš
damas palaiminimą jo visiems 
keturiems vaikams.

susirinkusius Bangkoke.
Iki II Pasaulinio karo mes ir-

GENERAL ELECTRIC

žūti. Buvo idėjų ir programų, 
kurios paseno ir nuėjo užmirš- 
tin, bet pasiliko ką turime skelb 
ti ir ginti, būtent žmogaus lais
vės ir gerbimo idėją”.

JAUNIAUSIAS SENATORIUS

Jauniausias senatorius yra Frank 
Cliureli iš Malio, turįs 31 m. am
žiaus.

ELE MAZALAITE

PJŪTIES METAS
ROMANAS

118 tęsinys
Gerai, kad ne geležyje — kaip pritraukdavo 

durų klemkos mažą liežuvį tėviškėje! Ir dar nese
niai — jis buvo prikišęs liežuvį prie geležies: jis va
dinasi Olga, tas gabalas nešvaraus metalo.
Kas yra Olga? Ar tu turi pyktį ant jos? Ne, ,ji 
mano nuodėmė — viena iš septynių didžiųjų — pa- 
lestuvybė. Vienas iš žvėrių šios nakties sapne. — O

Visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS UTWuVAS, Pre*
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272

Vpkainavimą b Prekių Pri«tat> 
naą Teikiame Nemokamai

Raštinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro b 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro

immiiiiiimiiimiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiip

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

GE RADIJO APARATAI:

• Bet kuriam kambariui
• Nešiojami
• Su laikrodžiais
• Transistorinial

GE ELEKTR. LAIKRODŽIAI
• Virtuviniai
• Žadintuvai

G E ELEKTR. NAMŲ

APYVOKOS It EI K M E N YS:
• Dulkiasiurbliai
• Ei. virduliai
• Mixmasteriai
• J v. laidynės (prosai)
• Tosteriai ir kt.

— NUOLAIDOS — 
GARANTIJA — IŠS1MOKRJTMAI

PARDUODAMA — TAISOMA

LDOinfl.

lūlTCLCVISIOn
Csates - Service)

Sav. Inž. A. SEMRNAS 
3321 S. Halsted — CMffsMe 4-5603

čiai taip lengvai nubaidomi, sniegas vos kabojo ir 
nukrito. Tačiau jis prisirinko į saują, kartą ir dau
giau, ko galėjai norėti: stovi sode ir skini vandenį. 
Iš delno. Jis pažiūrėjo, kad jo ranka buvo murzina 
— tai nuodėguliai — jis susirinko naują derlių ir 
nusiprausė, drebulys perėjo kūną, bet kitoks negu 
anas bjaurus viduje, jo bute — šitaip juk buvo dre
bama tėviškėje, išbėgus rytmetį į kiemą.

Kai jis ištiesė vėl delną, atsinešė tuščią — nu
stojo snigę. Tačiau užteks tam tarpui — kam gal
voti apie taupymą? Būkime laukų lelijos. Kas pa
sikeitė miestelyje pro langą? Jis pamatė toli ėjo

Olga? žmogus—ir jam pasirėdė, kad ateina šiluma iš ten 
— jis mato žmogų. Jeigu kas prieitų prie švento
riaus vartų, jeigu jis galėtų sušukti, jie ką nors 
padarytų, kad jis būtų išgelbėtas. Argi? Kas nors

tu? Tu jai — Lygiomis, tas pats. — Ne ►— ji ne-: rizikuotų viskuo dėl nieko? Dėl jo! — Susiprask,
skyrė to, ji nepažįsta, bet tu prikėlei joje kitas: 
puikybę, godumą, pavydą. Ką davei jai?

Aš neatėjau daryti sąžinės matematiką, aš atė
jau gerti. Kur mano vynas? Kodėl aš užmiršau 
bokštą? Ten yra langas — langas, žmogau! Pro jį 
negali iškišti rankos? — Jis nubėgo į bokštą — ne
sigirk, argi bėgi? Tai lipimas, su pailsėjimu, netru
kus tu tik rėpliosi. — Jis priėjo prie lango, ir uždu
so nuo oro: viduje juk nevadinsi oru, įkvėpi tiktai 
šaltį. — Snigo, štai kodėl nebebuvo taip stingdan-žius pabrėžė, kad jis meldžiasi ir 

už Lietuvą, kaip ir už kitas pa-'( čiai šalta, drėgnas didelis sniegas, stambūs, kaio 
vergtas tautas. ' maži balandžiai, sniegas krito. Jo buvo pritūpę ir j

Laikraštyje St. Pieža pasako- palangę — jeigu ne taip staigiai būtų puolęs: paukš-

ką tu padarei šiems žmonėms — kur jie švęs Ka
lėdas? Tu padarei, kad jie kiekvieną trobelę pavers 
bažnyčia, kaip jiems buvo sakęs kunigas, mano bro
lis. Kame jis? Nesirūpinkime, jis atras kur apaš
talauti, kalėjime, pasibeldžiant per sieną jis suge
bės pranešti rytoj — Skelbiu džiaugsmingą žinią, 
Kristus gimė. — Jis ras kur prabilti ir dykumose 
ir speige, ir prie duobės krašto — kur yra žmogus, 
rtesuk galvos dėl brolio. — Ir dėl tų, kuriuos ma
tai einant toli, jie švęs Kūčias, ir jeigu kas prisimins 
taVo vardą, tai bus keiksmas. Jie nekeiks 
naktį.

sau apačioje, aš turiu savo suolą, be to, argi nepra
deda vėl šalti? Aš keliausiu, aš pasirinksiu tolimą 
kelią, kuris nuvargintų ir neduotų sustingti.

Jis nusileido žemyn ir pradėjo eiti, bet visi ke
liai buvo be rodyklių — jam reikėjo gi pamatyti 
sūnų, kada niekas to nebedraudė, čia nereikėjo 
skaičiuoti žingsnių nei kilomėtrų — vistiek kaimai 
buvo be vardų ir namai be numerių, galėjai eiti taip 
lėtai, kad ežys pralenktų, arba bėgti kaip elnias, te- 
sidauži į duris ir į altorių.

Jeigu čia jo vietoje būtų uždarytas dorasis ir 
pamaldus? — Aš pranašavau: jis pamestų viltį ir iš
sižadėtų Dievo šioje vietoje, kaip tiktai šičia. Ir ga
lėtum atnešti molio stabą, jis nusilenktų ir garbin
gų, ir jeigu sakytum jam: — šauk, nėra Dievo—jis 
kartotų. Aš melavau sau, gal nežinojau, kad me
luoju. Atvesk mano motiną, ir jo^ vaikus, jos sūnų 
Joną, jos sūnų Kazimierą: jie keliautų čia Kryžiaus 
kelius, ir prie kiekvieno altoriaus pakartotų Išpaži
nimą. — Pasitrauk, šėtone, ne viena duona žmogus 
gyvas yra.

Kur dar vienas tavo sūnus, motin? Aš einu, 
žiūrėk, aš einu palei sienas, savo Kryžiaus kelius, 
o tenai, kur kabojo paveikslai — juk tiktai paveiks
lai, drobės? — liko dėmės, atitinkančios rėmus. 
Nesakyk, kad aš matau — jie įsispaudė kiaurai —. 
Veronika ne vieną Atvaizdą paliko, aš matau, juk 

g'." ! negalėčiau Atsiminti, kad čia buvo Puolamas po 
Kryžiumi, ir čia Pilotas mazgoja rankas, aš matau.

Jam nebuvo įdomu bokšte — tarė, aš priklau- (Bw datųUu)
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JAV LB rajoninį suvažiavimą palydint

Š. m. lapkričio 3 d. Clevelan- 
de. lietuvių salėje, įvyko JAV 
Lietuvių Bendruomenės Viduri
nių Vakarų apylinkių atstovų 
suvažiavimas. Jame buvo atsto
vaujamos Clevelando, Detroito, 
Pittsburgho ir Columbus apy
linkės. Raštu pranešimą atsiun
tė Grand Rapids, Mich., apy
linkė. „

Po Clevelando LB apylinkės 
pirm. J. Virbalio įžanginės kal
bos susirinkusieji atsistojimu 
pagerbė už Lietuvos laisvę žu
vusius, išrinko prezidiumą (V. 
Kutkus — Detroitas, J. Jur
kus — Rochesteris, A. Žaliaduo 
nis — Pittsburghas ir A. Kasu- 
laitis — Clevelandas), nutari
mų komisiją (detroitiškis Sta- 
nuilis ir clevelandiečiai — P. 
Balčiūnas ir V. Braziulis) bei 
priėmė darbotvarkę.

Pirmuoju kalbėjo suvažiavi
me dalyvavęs JAV LB CV pir
mininkas St. Barzdukas. Jis su 
važiavimui pateikė visą pluoštą 
bendruomeninių informacijų, pa 
sidžiaugė kaikurių vienetų pa
girtina veikla, pasiguodė Bend
ruomenės vargais.
aktualių problemų ryškesnė 
ra nekreipimas dėmesio į nutau 
timo grėsmę, su Bendruomenės 
dvasia nesiderinančių tendenci
jų kilimas jos viduje, planas 
prie CV steigti apylinkę, su ku
ria ryšius palaikytų išblaškyti1

plačiau, nes ji yra mums pagrin 
dinė. šia proga tad ir dera pa
sisakyti vienu skaudžiu klausi
mu. Jis — tai mūsų kultūrinin
kų ir apskritai nesidomėjimas 
sava bendruomene ir jos dar
bais. Iš kelių tūkstančių Cleve- 
lande gyvenančių lietuvių ir tarp 
jų esančių kelių šimtų gražiai 
tituluotų kultūrininkų (Bend
ruomenės dažnai pinigine pras
me paremiamų) suvažiavime te- 
dayvavo vos 20! Nebuvo nei 
darbo diena, nei lijo, nei paga
liau kito jokio subuvimo bei su
sirinkimo nebuvo. Kas gi tad 
baido mūsuosius veikėjus, kul
tūrinio gyvenimo krutintojus, vi 
suomenininkus, dainininkus, stu 
dentus, aktorius, mokytojus ir 
visus kitus nuo lietuviškosios 
bendruomenės. Jos vadovų troš
kimas išlaikyti lietuvybę? Jos 
skiriami pinigai chorams, radijo 
valandėlėms, premijų fondams, 
jaunimo organizacijoms? Ne vi 
si esame gimę vadais ir organi
zacijų vadovais, bet visi esame 
Bendruomenės nariai ir vienos 
tautos vaikai. Argi tad neturi-

prašo nepalikti kurčiais į šal
pos organizacijos kreipimąsi.
Aukų lapai jau išdalinti rinkė
jams, kurie atsilankys j jūsų 
namus. Jei kartais dėl adreso 
pakeitimo ar kitokių priežasčių 
jūsų nesurastų, aukas galite pa
likti tuoj po pamaldų Spaudos 
kioske, Šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

Jūsų doleris ne vienam sušvel
nins žiemos šalčius, sustiprins 
jėgas ir leis pajusti jūsų širdį.
Būkite dosnūs ir gailestingi!

DALYVAUS VENGRŲ 
ATSTOVAI

Didžiajame koncerte WHK 
salėje šį sekmadienį, Alto pa
kviesti, atvyks vengrų atstovai 
išklausyti “Varpo” ir “Čiurlio
nio” chorų koncerto. Ta proga 
bus pareikšta simpatija ir so
lidarumas kovojančiai vengrų 
tautai. Babcock ir Wilcox ben
drovės braižykloje, kurioje dir
ba ir 12 lietuvių, lietuviai kovo
jančiai Vengrijai suaukojo 45 
dol. ir įteikė vengrų komitetui.

UOLIEJI RĖMĖJAI
Jau penktus metus veikia Da

nutės Koklytės suorganizuotas 
156 būrelis Vasario 16 gimnazi
jai remti. Per tą laiką būrelis
surinko ir išsiuntė 1,020 dol. ir dykla pranešė, kad dar turi ke- 
40 dol. pasiųsta būrelio globo- J lėtą pilnų L. E. komplektų. Pra 
jamajai Ernai Simonenkaiter soma kreiptis į L. E .atstovą V. 
Kalėdų proga. Šiuo metu, Da-j Rocevičių, 1892 Lampson Rd.. 
nutei išvykus toliau studijuoti,1 Cleveland 12, Ohio. Telef. KE-

PREMIJUOTAS

•Tay Conover, Haywai(l, Čalif., 
džiaugiasi gavęs premijų už jautį, 

.kurį dabar pardavė restoranui i>o 
66 et. svarų. z (INS)

macijų>apie Kalėdų eglutę bus 
paskelbta vėliau.

— Lietuvių Enciklopedijos leiį

— Kalėdinių atviručių ir kny- tinėje lietuvių salėje K. Žukas | voje”. Rengia K. Žukas. Pre-
gų galite įsigyti kiekvieną sek- apylinkės informacinis suisirin- 
madienį Skaudos kioske. S. G. kimas. Pradžioje bus skaitoma 

i paskaita lietuvių kalbos klausi- 
L. B. APYLINKĖS ŽINIOS ■ mais. Smulkesnes žinia3 duosi- 

z — Dailiojo skaitymo, dėklą- me vėliau.
mavimo ir kalbėjimo varžybos,' Gruodžio 23 d. 11:30 vai. apa- 
įvyks gruodžio 9 d. 11:30 vai. tinėje lietuvi ųsalėje šaukiamas 
Dalyvauja visi mokšleiviai su li
tuanistinės mokyklos vadovybės 
pritarimu. Geriausiai pasiro- 
džiusieji bus premijuojami. Pre1 
mijas skiria apylinkės valdyba, 
bet būtų džiugu, jei atsirastų ir 
rėmėjų. Kviečiame moksleivius 
šiomis varžybomis susidomėti, 
tėvai turėtų į tai atkreipti rim-j 
tą dėmesį.

— Apylinkės valdyba dar kar 
tą kreipiasi į visus tėvus, kad 
jie sudarytų sąlygas savo vai-.

skaitys paskaitą "Gruodžio 17 
perversmas 30 metų perspekty-

legentas žada naujais duomeni
mis paryškinti anų dienų įvy
kius.

Apylinkės valdyba kviečia vi
sus susidomėti Naujų Metų su
tikimu, kuris įvyks lietuvių sa
lėje. Rengiama įdemi progra
ma. LB inf.

BALYS RADIO & TELEVISION 
S A L (i S AND SERVICE

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

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

2646 Wesl Ilsi Street Tel. PRespect 8-5374
Chicago 29, Illinois Sav. B. & J. Brazdžionis

,r. . me mes jai jokių pareigų? Ar-
° gi buvo sunku ateiti nors pus- 

valandžiui į suvažiavimą ir tuo 
1 parodyti, jog mums rūpi lietu- 
; vybės išlaikymas, mūsų vadovų 
' pastangos, mūsų tautos ateitis. 
Tai būtų ištikimybės paliudiji
mas, tai būtų padėka ir paska- 

.. , . ... tinimas tiems mūsų pasišventė-
.j. . . liams, kurie tautnn įdarbą dirb-

darni užmiršta ir save ,ir šeimą,syti lietuviai, išleidimas infor
macinio leidinio apie atliktus 
Bendruomenės darbus, finansi
nio atsiskaitymo su CV ir tar
pusavio glaudesnio bendradar
biavimo reikalai.

Pranešimai ir diskusijos
Apylinkių atstovų praneši

muose ryškėjo vienur geriau, 
kitur sunkiau vyksta Bendruo
menės darbas, dažnai trukdo-

ir banko knygelę. Už tokį “do-
i mėjimąsi” lietuviškaisiais reika-
i lais Clevelando lietuviai turi tH$
I susigėsti. Jonas Virpša»

DAINŲ ŠVENTĖ 
CL5VELANDE

Šį sekmadienį, lapkričio 18 d.,
3 vai. lietuviai renkasi į WHK

mas partinių įtakų ir asmeninių salę, 5000 Euclid Avė., išgirsti
ambicijų bei apatijos bendruo
meniniam darbui.

Ypatingai turiningą ir min
tingą paskaitą skaitė rašytojas

jungtinių chorų ir solistų kon
certą. Čiurlionio ansamblio pa
kviestas, Clevelandan atvyksta 
Toronto “Varpo” choras, vado-

Jurgis Jankus. Savo temą “Lie-, vaujamas muz. St. Gailevičiiaus, 
tuvybės išlaikymo rūpesčiai” j kuris skyrium ir drauge su mū- 
gvildendamas, prelegentas iškė-' siškiu Čiurlionio ansambliu at-

reikalus perėmė tvarkyti jos ma 
mytė Apolonija Koklienė. Bū
reliui nuo pat jo įsikūrimo pri
klauso šie rėmėjai: E. Alšėnie- 
nė, A. Baliūnas, T. Balsienė, K. 
Brožis, E. Gedgaudas, K. Ged
gaudas. M. Gedgaudas, A. Gle- 
veckas, A. Koklys, V. Koklys, 
D. Koklytė, S. Lukoševičius, D. 
Mėlinauskienė, V. Mėlinauskas, 
K. Pažemėnas, M. Pažemėnienė, 
S. Peckus, Z. Peckus, A. Pleč
kaitis ir M. Plečkaitienė.

TRUMPAI 
— Kalėdų eglutė ir šiemet

bus ruošiama Clevelando lietu
vių vaikams Šv. Jurgio parapi
jos salėje gruodžio 30 d. Eglu
tę rengia tėvų komitetas. Ta 
pačia proga tėvų komitetas pri
mena gerb. tėvams, kad šiemet 
mokestis už mokslą nustatytas 
10 dol. šeimai metams. Tėvai 
prašomi jau dabar įmokėti bent 
už pirmąjį pusmetį — 5 dol. Pi
nigus galima įmokėti tėvų komi
teto iždininkui E. Gedgaudui 
kiekvieną sekmadienį Šv. Jurgio 
parapijos salėje. Daugiau infor

1-5264.

Zr

liks lietuviškų dainų (liaudies ir 
lietuvių kompozitorių). “Var
po” choras du'-s chorinių dainų 
ir solo partijų iš 10 populariau- 
sių operų.

Šiame koncerte dalyvauja ir 
šiuo metu populariausieji lietu
vių solistai — torontietis Vac
lovas Verikaitis ir clevelandietė 
Aldona Stcmpužienė.

Pirmoje koncerto dalyje jung-) 
tinis choras, diriguojamas St. Į

lė visą eilę svarbių mūsų trem
ties dienų rūpesčių. Jis pasige
do mūsų spaudos dėmesio Bend
ruomenės idėjai, gyvai motyvuo 
damas pasisakė prieš partines 
rietenas ir jų kišimą į lietuviš
kos bendruomenės bei kultūri
nio gyvenimo barus, nepakan
kamą dėmesį lietuviškajai kul
tūrai, nors ji yra mūsų tautos 
gyvybės pagrindas ir turinys.
Ragino mūsų spaudą rasti de
ramą perspektyvą vykdant svar
bius savo uždavinius. Pastebė- į Gailevičiaus, padainuos Dainų 
jęs, jog “be kultūrinio augimo1 šventės Chicagojc 6 rinktines 
mes mirsime”, jis ragino Bcnd-, dainas, o muz. Alf. Mikulskio di-

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

Iš WGES stoties — Banga 1390 
PIRMA OI ENNIO vak. nuo 7—8v| 
NUO PIRMAI). IKI PENKTAD. į 

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
SESTAO. 8:30iki 9:30 ryte

SEKMAI). 8:30 --»:30 v. r. Iš stoties 
VVOPA — 14BO kll.

7159 SO. MAPUEVVOOO AVĖ.
Chicago 29, Iii. HEmlock 4-2413------- --- -------

ruomenę kreipti visą lietuviš
kų# gyvenimą rimties ir gilu
mos linkme. Ypatingai užak
centavo lietuviškosios šeimos 
svarbą lietuvybės išlaikyme ir 
paabejojo, ar ji sivo tautinį už
davinį atlieka.

Gausiose diskusijose dalyva
vo kun. Laurinaitis, Liūdžius, 
Barzdukas, Kutkus, Virbalis, 
Jurkus. Saukevičius, Staniulis 
ir kiti. Diskutuotais klausimais 
pasisakyta nutarimuose. Jie lie
te Pasaulio Lietuvių Bendruome 
nes seimo šaukimo reikalą, Kul
tūros Fondo neveiklumą, apylin
kių finansinį ncatsiskaitymą su 
CV, pastarajai dalį pelno nuo 
parengimų skyrimą, bendruome- 
nininkų aktyvesnį dayvavimą

riguojami moterų, vyrų ir miš
rūs chorai padainuos 8 dainas.

Antroj daly girdėsime “Var
po chorą >su solistais atliekant 
operų ištraukas. Pabaigoj jung- 

( tinis choras padainuos 5 lietu
vių kompozitorių dainas, jų tar- 

I pe premijuotąją “Vakaras ty
lus” — seselės Bernardos ir "O, 
Nemune” — Budriūno.

Rengėjai tikisi matyti pilną 
salę mielųjų clevelandiečiių, pa
gerbiančių mūsų svečius — dai
nos mylėtojus torontiečius, be
sigrožint jų laimėjimais bei su
gebėjimais.

Biletų tuoj po pamaldų dar 
bus galima gauti Spaudos kios
ke, o vėliau, jei bus likę, salės 
kasoje.

Prie salės yra didelė aikštė

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKK AUSTAU
BALDUS
VIETOJE n: Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
lunu naują dideli sunavettnų 

Ir apdraudas
ISIS W 91«t St. Chicago, QL 

Tai PBeacott 9-8781

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

musu specialybfi

PREC1N PHOTO STl'DIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, a»v. 

4058 Archer Avenue
Telefonai VIrtrinia 7-248 >

spaudoje, pagaliau jau seniau 
Amerikon atvykusių ir jau čia! mašinoms pastatyti, 
gimusiųjų lietuvių bendruome-j
ninėn veiklon įtraukimą.

O kur kiti buvo?
Apskritai toki suvažiavimai

laikytini Bendruomenės gyveni-

BALFAS PRAŠO 
NEPAMIRŠTI

Šį mėnesį vykdomas piniginis 
vajus mūsų likusiems Vokietijo-

me teigiamais reiškiniais. Bend jc ir Sibiran ištremtiesiems su- 
luumeninė idėja turi sklisti ko[ šelpti. Visi trys Balfo skyriai

P.&J. JO tUBKA
TV. DEIMANTAI IR lai KUODŽIAI 

PhiiIiii imu.*, Ir Taisymus 

4077 Su. Archer Avė.
Chicago 32. UI. — Tel. LA 3-861

kams lankyti lituanistinę mokyk Jš 

lą. Atsiminkime, kad pagrindi
nis lietuvybės išlaikymo aksti- 

i nas — savosios kalbos mokė-I ..girnas.
— Didysis šokių festivalis į- 

vyks kitais metais. Pats laikas 
susirūpinti p a r e n g iamaisiais 
darbais. Apylinkės valdyba 
kreipiasi į visus tautinio šokio 
mėgėjus ir vadovus, kad greičiau 
imtųsi šio nelengvo, bet gra
žaus darbo.

Parengimai
Š. m. gruodžio 2 d. 11:30 vai. 

žemutinėje lietuvių salėje adv. 
Juliius Smetona skaitys paskai
tą senatvės, nedarbo ir pramo
nės susižeidimų klausimais.

Gruodžio 16 d. 11:30 vai. apa

PRALEISKITE KALĖDŲ ŠVENTES EUROPOJE! ! !
Scglietli Travcl Bumui kviečia jus pasirinkti vieną, kurį. iš šių laivų 
ir pailsėti Europoje, sutinkant Kalėdų švente? j Naujuosius Metilu.

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

UniversaJ Savings 
mą ir gražų pelną.

and Loan Association nžtikrina saugu-

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000 00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS,
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halšted Street, Chicago 8, Illnots
J?
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. 15 artimų ir 

tolimų distancijų, gaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 8. LITUANICA AVĖ., CHICAGO. ILL 

Telefonas — FRontler 8-1882
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinillllllllllllllHHIIIIIIIIIIIIIIOtlUlUt.

Chicago Savings and Loan Association nanjal 
statomas namas, kuris bus ha i irtas šių metu galo.

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

Norvegų linijos laivas
M. S. ItEStGE.VSI-'.loKD išplaukia gruodžio 8 dieną. Šis naujas 
laivas pasižymi liuksusiniu jreng-fmu ir visiems gerai žinomais 
skaniais skandinavų valgiais. Vadovas Mr. H A. HJORTHObM, 
kuris yra gimęs Europoje ir ilgai gyvenęs Amerikoje, žino kaip 
svečius užimti, kad kelionė būtų smagi i'. Įspūdinga.

Pasauly ketvirtas didžiausias laivas

S. S. 1.1 BĖKIT:, prancūzų Laivų linijos, išplaukia gruodžio 14 dieną.
Kelončs vadovas Mr. Otto Balderiotti, jus iš pirmos dienos laive taip 
užimponuos, kad jau laivu plaukdami Jūs jausitės esąs Paryžiuje. 

Norėdami gauti smulkesniu informacijų kreipkitės j

SEGHETTI TRAVEL BUKEAU
2151 So. Oakley Avė., Chicago 8, III. Telef. YArds 7-3278 ir 7-3279 

Nemokantieji anglų kalbos gali rašyti ir lietuviškai

Jf
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DĖMESIO!
MUMS YRA MALONU PRANEŠTI, KAD TURIME 

PILNIAUSIĄ PASIRINKIMĄ PASAULINIAI PAGARSĖJUSIŲ
* BLAUPUNKT * TELEFUNKEN

* B R A U N ★ G R U H D I G Radio Higfc Fidelity
aparatų Chicagoje. Nuolaida nuo 30 iki 50%.
Pa,matykite šiuos nuostabius radio aparatus

T0WN OF LAKE UTILITIES
BALDAI - KILIMAI - NAMŲ REIKMENYS - TELEVIZIJA
1800 W. 47th St. (kamp. Wocd St.), LAf. 3-7771

$

PradeRit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN 1 
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

Prmnl, antrad., penkt&d. ir 
)t»‘txri » ’«.! irto liti p.p.

OFISO VALANDOS:
Tr°čiaA • ryto Iki 11 «1.
Ketrtrtad. • Iki I rak.

patogesnės taupytojai. rimda išmokėjo Ir Umoka aukštesnius dividendai

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 šitokios ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos lr visos turi atidėti 
vienodai reikalaujamų samų atsargas, bet dan- 
gumas atideda dangiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovėj yra 
Ir teikia pelningesnių* ir naudingesnius patarimas.

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 32 metus, visada išmokėdavo tanpytajams visas taupy
mai įdėtas sumas sn ankštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iškričiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
klas pinigines operacijas.

Chicago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,008,000. 
Kviečiame visos pss mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais —- atsiklauskite.

t

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

HIJRRENTLY — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

1
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SO. BOSTONO ŽINIOS
Vokaliniai žodinis koncertas So. Bostone

Lapkričio 4 d. So. Bostone, 
Thomas Park High School salė
je, įvyko vokaliniai žodinis va
karas, kurį rengė “Laisvės Var
pas”. Vakaras užtruko apie 3 
valandas, kas sudaro dviejų nor 
malių koncertų laiką.

Vakaro stebėtojo nuomonę 
pradedu pastaba, ne priekaištu 
ar kaltinimu, tik pastaba: vaka
ro programos sugrupavimas bu
vo nepkankamai tikslus. Prog
rama turi būti taip sudaroma, 
kad dalykai, vienas po kito einą, 
stiprintų meniniį klausytojo ar 
žiūrovo įspūdį, bet ne blaškytų. 
Šio vakaro programos atlikė
jai — vokalistai, dramos akto
rius ir akompaniatorius — buvo 
labai geri, bet jų išėjimų miši
nys silpnino atliekamų dalykų 
vertę. Reikėjo suskirstyti prog
ramą į dvi dalis: vokalinę ir žo
dinę .atskiriant jas pertrauka. 
Tai leistų klausytojams pailsėti, 
nesumaišant skirtingų įspūdžių, 
kurie buvo vakaro programa 
patiekiami. Ateityje ruošiant 
koncertus, patartina laikytis 
vieno principo — nemaišyti rim 
tos muzikinės programos su pra
moginiais, nors ir labai gerai at
liktais, dalykais, kas atneštų 
naudą ypač pirmiesiems..

Puikus baritonas

Vokaliniais programos atlikė
jais šį vakarą buvo baritonas 
Stasys Liepas, baigęs muzikines 
studijas nepriklausomoje Lietu
voje, dainavęs Vilniaus operoje, 
ir Aldona Stempužienė, jaunoji 
lietuvių vokalinė jėga, kylanti 
tremties ir emigracijos sąlygo
se. Gal šis dviejų menininkų 
dalyvavimas vienoje programoje 
padarė pačią programą šviežes- 
žesnę, naujesnę ir patrjfuklesnę. 
Tai rodo ir gausiai atsilankiu
siųjų klausytojų skaičius.

Stasį Liepą pažįstame iš jo 
nuolatinių pasirodymų scenoje. 
Jo šiltas ir lygus baritonas, im
presija pasižymįs atlikimas, į- 
vairus dalykų parinkimas — vi
sa tai sukelia publikoje simpa
tijas dainininkui ir norą jo klau
sytis. St. Liepas yra So. Bos
tono lietuvių parengimuose vie
nas labiausiai mėgstamų daini
ninkų. Šio vakaro programoje 
solistas atliko: “Visur tyla” — 
J. Gruodžio, “Oi kas” — St. Šim 
kaus, “Patekėk aušrine” — Ka- 
čanausko, “Kai karalius eina ka- 
ran” — Keneman baladė, “Blu
sa” — M. Mussorgskio, “Aukso 
stabas” — Mefisto arija iš ope
ros “Faustas” Ch. Gounod„ To
readoro arija iš operos “Car
men” — Bizet, ir porą dalykų 
“bisui”. Publika dalyvius šiltai 
priėmė ir kartu su dainininku 
įsijausdavo į atliekamų dainų 
nuotaikas. Solistui St. Liepui 
linkėtina ir toliau ruošti naujus 
dalykus naujoms programoms, 
palaikant, kaip ir visuomet, So. 
Bostono kultūrinę veiklą.

Dramatinis at.onalvis

išvengia perspaudimo. Daininin
kė kiekvieną dainą įvelka į nau
ją charakterį, bet pagrindinis 
solistės bruožas yra dramatiz
mas ir balso tembras, atspalvis 
5^ra dramatinis.

Aid. Stempužienės balsinė me
džiaga yra įvairi, ir sunku bū
tų pasakyti, ar dainininkė yra 
mezzo sopranas, ar altas. Že
mas registras skambėjo lygiai 
ir sodriai, gal net spalvingiau 
kaip augštas. Dainininkė atliko: 
“Beuaštanti Aušrelė” — E. Gai- 
levičiaus, “Efužu gojaus” — K. 
V. Banaičio, “Piemenų raliavi
mas” — V. Jakubėno, “Oi nėra 
niekur” — K. V. Banaičio, “Už
migo žemė” — C. Sasnausko, 
“Serenada” — D. Lapinsko (D. 
Lapinskas yra mūsų jaunas kom 
pozitorius, dar tebestudijuojąs 
kompoziciją New Eng4and kon
servatorijoje, Bostone, todėl bu
vo malonu išgirsti jo kūrinį. 
Daina parašyta originaliai ir mo 
dėmiajame stiliuje, ką galėjo 
klausytojai pastebėti iš akompa 
nimento ir įdomios bei savitos 
harmonijos); “Šauksmas — Br. 
Budriūno, “Žemė kryžių ir smūt 
kelių” — V. Jakubėno, “A, mon 
fils” — arija iš operos “Le Pro- 
phete”, G. Meyerbeero, “O don 
fatale”, arija iš operos “Don 
Carlos” — G. Verdi, “bisui” — 
Fr. Šuberto “Serenadą” ir Sigui 
dilią iš “Carmen” — Bizet. Dar 
“bisui” buvo atliktas duetas iš 
operos “Don Giovanni” — Mo- 
z&rto, khrį padainavo Aid. Stem
pužienė ir St. Liepas.

Aid. Stempužienei linkėtina 
nesustoti vietoje, bet veržtis į 
didesnes ir gilesnes muzikos me
no paslaptis, kurios niekad nėra 
pilnai atidengiamos, ir kurių šie 
kimas sudaro tikrojo menininko 
skaudų, bet brangų gyvenimo 
kelią.

Aktorius Vitalis Žukauskas 
yra puikus dramos artistas. Jis 
yra sudaręs įdomią komiškąją 
programą, kuri kaip kreivame 
veidrodyje parodo mūsų emigra 
cinio gyvenimo tikrąsias nuotai
kas. Publikos jis visuomet bus 
mielai priimamas, kaip yra pri
imamas kiekvienas lengvas poil
sio atsikvėpimas.

Dainininkus pianu palydėjo 
kompozitorius Julius Gaidelis, 
savo akompaniatoriaus talentu 
sustiprinęs solistų įspūdį. Kom
pozitorius Jul. Gaidelis yra nuo
latinis Bostono kultūrinio gyve
nimo aktyvus darbuotojas, ke
liąs Bostono lietuvių kolonijos 
meninį lygį. Elena Vasyliūnienė

PROTESTO MITINGAS

Lapkričio 11 d. didžiojoje Me- 
chanics Buildinig salėje buvo su 
organizuotas protesto mitingas 
dėl įvykių Vengrijoje. Rengė 
International Rescue Commit- 
tee. Viskas buvo daroma labai 
paskubomis ir todėl mitingas 
nebuvo pakankamai gausus. Kai 
bėjo eilė amerikiečių kalbėtojų 
Buvo taip pat ir jaunas vengrų 
studentas, laisvės kovotojų at
stovas, perdavęs tų kovotojų 
rtiintis vengrų kalba. Priimta 
gana griežta protesto rezoliuci
ja su pasiūlymais JAV vyriau
sybei.

Buvo kviesti dalyvauti kitų 
komunistų pavergtų tautų atsto 
vai su vėliavomis. Viso dalyva
vo 11 delegacijų su vėliavomis, 
plakatais ir gėlėmis. Kiekvie
noje delegacijoje buvo moterų 
tautiniais drabužiais. Viso prie 
Vėliavų buvo kiekvienos tauty
bės po 5 asmenis. Vėliavos iš
kilmingai įžygiavo į sceną ir ten 
buvo visą posėdžio metą. Po po-, 
sėdžio jos taip pat iškilmingai 
išlydėtos. Lietuvių visuomenei • 
apie tą susirinkimą buvo įma
noma paskelbti tik per radijo 
valandas sekmadienį, ir mūsų 
žmonių buvo palyginti nemažai. 
Kiekvienai pavergtų tautų dele
gacijai buvo numatytas trum
pas (1 min.) žodis mitinge. Ne 
visi to laikėsi. Lenkų atstovas 
iškalbėjo visą gerą pusvalandį. 
Daugumos pavergtų tautų at
stovai sudėjo gyvų gėlių puokš
tes prie laisvos Vengrijos vėlia
vos. Buvo ten padėta ir lietu
vių gėlių graži puokštė. Trumpą 
žodį lietuvių ir anglų kalbomis 
pasakė Alto Bostono skyriaus 
pirm. St. Michelsonas.

IŠ ATEITININKŲ VEIKLOS

Sendraugių susirinkimas įvy
ko Kodžių bute, Arlington, 
Mass., lapkričio 11 d. Aptarus, 
einamuosius reikalus, buvo at
sisveikinta su ligšioliniu pirmi
ninku J. Andrium ir E. Andriu- 
viene, kurie išsikelia gyventi j 
Los Angeles. Valdyba papildy
ta vienu nariu ir pasiskirstė pa
reigomis taip: inž .dr. J. Kuo
dis — pirm, R. Petronienė — 
sekr., V. Kulbokienė — kasin. 
Vyresn. moksleivius globoja St. 
Leimonienė, jaunesnius — J. Ba 
rūnienė.

Studentų ateitininkų susirin
kimas kviečiamas M. Pakščio 
bute lapkričio 18 d. 4:30 vai. 
Paskaitą tema “Jaunimo vaid
muo” skaitys dr. J. Girnius.

St. Šalkauskio mirties 15 m. 
sukakties minėjimas rengiamas 
gruodžio 9 d.

NAUJAS AMBASADORIUS vo lapkričio 10 d. Išstojus iš ko 
miteto A. Vasaičiui, įėjo kandi
datė F. Karosienė. Naujai pa
siskirstyta pareigomis taip: V. 
Kubilius — pirm., E. Bajerčius 
ir F. Karosienė — vicepirm., E. 
Kuncaitienė — sekret., J. Venc
kus — kasin. Komitetas nusi
statė uoliai rinkti mokesčius. 
Nutarta rengti Kalėdų eglutę 
parapijos salėje po bažnyčia š. 
m. gruodžio 30 d. Taip pat nu
sistatyta po N. Metų surengti 
L. Pil. Dr-jos salėje banketą.

— Kultūros Klubo susirinki
mas kviečiamas gruodžio-2 d. 3 
vai. p. p. International Institute 
patalpose. Paskaitą apie latvių 
kultūrinį ir visuomeninį gyve
nimą skaitys dr. B. Mickeviąįus. 
Meninėje dalyje dalyvaus latvių 
menininkai.

— Darius Lapinskas, N. Ang-! 
Ii jos konservatorijos baigiamojo 
kurso studentas, jau stipriai 
reiškiasi kaip kompozitorius. Jo

vieną dainą dainavo Aid. Stem
pužienė "Laisvės Varpo” kon
certo metu. Lapkričio 26 d. 
konservatorijos koncerto metu 
bus atliktas jo didesnis kūrinys. 
Baigęs čia studijas, D. Lapins
kas žada važiuoti studijų pagi
linti j Europą.

Rochester, N. Y.
Kalakutų vakarienė

Šv. Jurgio lietuvi ųparapija, 
talkininkaujant Amerikos vete
ranų “Gudynas Post”, alpkričio 
17 d. ruošia kalakutų balių 
(Thainksgiving Festival). Tai

bus puiki prgga iš ivsps apylin
kės lietuviams susitikti, pasi
linksminti, pažaisti ir pabend
rauti. Pelną numatyta sunau
doti parapijos statybos fondui 
ir liet. kat. jaunimo reikalams. 
Visi lietuviai ir svečiai labai pra 
šomi atsilankyti.

MANKOWSKi
PHARMACY

Prescription specialists
Vaistininkai

4500 S. Wood St. Frontier 6-6223 
Coinpletc line. .. Diabetie needs

TV Savaitė Pas Budriką
Harold Čaccia, Diržiosios Britani

jos, naujas ambasadorius JAV pa
lieka Baltuosius rūmus po to, kai

TRUMPAI
— Pedagogas V. Čižiūnas at

vyksta į Bostoną lapkričio 17 d. 
ir 5 vai. vak. taut. namuose 
skaito paskaitą tema “Tautinis 
auklėjimas šeimoje”. Visi kvie
čiami. Lapkričio 18 d. 3 vai. 
p. p, parapijos salėje po bažny
čia įvyks Naujosios Anglijos lie 
tuvių mokytojų susirinkimas ir 
jame V. Čižiūnas skaitys paskai
tą tema “Tautinis auklėjimas 
mokykloje”. Kviečiami mokyto
jai ir visi besidomį.

— Bostono lituanistikos mo
kyklos tėvų komitetas posėdžia

ŽlfRFKITE — PASKUTINIS 
KVIETIMAS — SKUBĖKITE

patys pasirinkite

OBUOLĮ ų
Šiokiadieniais nuo 9 v. ryto 

iki 4:30 p. p.
už bušejįNuo «žemės $-J 

Nuo medžių $2 už buš.

Raudoni, prinokę obuoliai. Tikras 
bargenas. Krepšius galima čia 

gauti. Atsivežkite vaikus.

Kampas Route 22 & U.S. 12 
Lake Zurich, III. 

MOSSLEY HILL ORCHARDS

D. JURJONO BENDROVĖ
3251 So. Halsted St. Tel. CAIumet 5-1064

Pasiūlo iš naujai importuotų prekių:
Nerūdijančių kišeninių peilių,
Įvairių žirklių, žirklučių, rankdarbiams ir manikiūrui. 
Kišeninių plunksnakočių su auksine plunksna 14 karatų, 
Porcelano kavos komplektų, kristalo grafinų, stikliukų, 
vazų ir peleninių.

Didelis dovaninių prekių vietos gamybos pasirinkimas.
Buto remontams dažų, sienoms klijuoti popierių didžiausias 
spalvų, raštų ir kokybės rinkinys.
VYRAMS dideliems ir mažiems, kurie sunkiai randa savo ūgiui 
drabužių eilučių arba apsiaustų, čia galite užsisakyti pagal savo 
ūgį sau patinkamos spalvos ir kokybės eilutę su vienom ar dau
giau kelnių. Šimtai vyrų yra mūsų patarnavimu patenkinti. 
Kalėdų Šventėms norintieji pasipuošti nauja eilute, paskubėkite 
užsisakyti jau dabar.

DYKAI SU NAUJA TAUPYMO 
SĄSKAITA £100 AR DAUGIAU!

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

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

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

Aldona Stempužietė, nors ir 
girdėta Čiurlionio ansamblio pro ' 
gramoje, bet šį vakarą išgirdo
me dainininkę, kaip savistovią] 
menininkę, kas sudaro gilesnį 
ir pilnesnį įspūdį.

Aid. Stempužienė yra ncabc-j 
jotinas muzikinis talentas vien 
dėl savo augštos kokybės muzi
kinio jautrumo. Ši savybė yra 
labai svarbi, bet deja ne kiek
vienas dainininkas ja gali pasi
džiaugti. Stempužienės dalykų 
atlikimas yra iki smulkmenų į- 
sijaustas: muzikinės frazės, di
namika, visos “plonybės” (pia
no, crescendo, diminuendo) yra 
tiksliai perduodamos ir natūra
liai išjaučiamos. to plauki, 
ir gilia ekspresija Aid. Stempu 
žienės dainavime — kiekviena 
daina perteikiama savtame cha 
rakteryje, kas patį dainavimų 
padaro labiau priimtinu net 
mažiau muzikiniai išlavintam 
klausytojui. Aid. Stempužienės 
dainavime svarbią rolę vaidina 
piano, dinaminės linijos pakili
mas iki “forte” ir nusileidimas. 
“Piano” vietose balsas yra akam 
bus, išvengia šnabždėjimo, o 
*‘forle” vietose yra švelnus ir

EASY REACH ROTODIAL TUNING
Finger Tip Level

GIANT 21" ALUMINIZED TUBE = 
Brightest . . .
Sharpest Picture

anti-glare OPTIC GLASS s
Filtered Lighl for 
Relaxed Viewing

JONO IR ANGEŪNOS ANDRULIU IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fountain, Michigan

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

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

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

MOKAME AUKŠČIAUSI DIVIDENDĄ CHICAGOJE 

Sąskaitos Federaliniai apdraustos iki $10,000.00

PRADEKITE TROPYTI ŠIANDIEN Sū

ST. ANTHOblY SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

1447 South 49th Ccurt, Cicero 50, III.
Telefonai: TOtvnhall 3-8131 Ir BIshop 2-1397 

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

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

sykio visokios rūšies rekordus, rcg. kaina $69.50, už $19.50 
(DYKAI 12 REKORDŲ)

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

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

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

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

JOS. F. BUDKIK FURNITURE, INC
3241 So. Halsted St. Tcl. CAIumet 5-7234 

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

Kitomis ((lėnomis nuo 9 ryto iki 6 vai. vakaro.
Budriko radio valanda iš VVlfFC, 1450 kilocycles radio stoties 

kas ketvirtadieni nuo 0 iki 7 valandos vakaro.
Kas neišgali naujos Teleisti jos. Budrikas turi gerų

perdirbtų THe\ i/ftų
=sa=

po $38.00.



O
DEENRABTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, lapkričio 16, 1956

PAJIESKOJIMAI
IEŠKOMAS GLOBĖJAS AR GLO
BĖJA. Kas RUtiktų padėti baigti 
mokslų ypatin. gabiam, energingam 
18 metų Muzikos Konservatorijos 
Studentui, Vilniuje. Motina ligonė—- 
bedarbė nieko jam padėti negali. 
Baigęs mokslų jis žada atsilyginti. 
Kreiptis: “Draugas” adv. No. 1618, 
2334 So. O akle y Avė., Chicago 8, IU.

Jonas Šatas, žmona Stanislava, 
sūnus Jonas (sūnus gimęs 1913 m.), 
gyvenę Sao Paulo mieste, Brazilijo
je, yra jieškomi dukters Marijos. 
Atsiliepti: laetuva, Kaunas, Rau
dondvario plentas Nr. 110, Marija 
Mutužinskieuė.

1. Pranas Rakauskas, s. Igno, 
gim. 1925 m. Trakų apsk., Žiežma« 
rių vals., Karižkėlių km. 2) Marija 
Žalgevičienė, duktė Petro, gini. 1916, 
duktė Liuda, gim. 1935, sūnus Ro
mas, gim. 1942. 3) Adolfas Kama* 
rauskas, s. Petro, gimęs 1920. 4)
Petras Kuzma, s. Povilo, gimęs 1924 
m. Giminės laetuvoje prašo jų adre- 
sų. Daugiau žinių galės gauti kreip
damiesi j Gediminų Puodžiukaitį, 
6444 S. Troy St., Chicago 29, HL

Cicero, III.
Kauliukų vakaras labdaringom 

tikslui

Jau daugiau 10 metų, kai ser
ga viena Cicero seniausių veikė
jų Elzbieta Bružienė. Šv. Anta
no parapijoje nebuvo to darbo, 
kurio Bružienė nedirbtų.

Keletas jos bendradarbių su
manė surengti kauliukų žaidimo 
vakarą, kurio pelnas bus pa
skirtas Bružienei.

Bus ir torto pardavimas tam 
pačiam tikslui. Užjauskime ją 
ilgoje ir sunkioje ligoje, parem
dami šį parengimą.

Žaidimai įvyks lapkričio 16 
d. 7:30 vai. vak. šv. Antano pa
rapijos svetainėje. Auka tiktai 
vienas doleris. Rengimo komi
sija nuoširdžiai lauks mūsų ge
raširdžių žmonių atsilankant. 
Komisija iš anksto nuoširdžiai 
dėkoja.

lywood salėje lapkričio 18 d. 3 rinkta $26. Alto Chicagos sky-
vai. p? p. Visi kviečiami daly
vauti. O. švinnh kas

20 atstovų j Alto konferenciją
Lapkričio 4 d. Hollywood sa

lėje įvyko Lietuvių# Kęstučio 
Pašalpos Klubo susirinkimas. 
Buvo išrinkta 20 atstovų į Al
to Chicagos skyriaus šaukiamą 
konferenciją lapkričio 18 d. Lie 
tuvių auditorijoje .

Pirmininkas A. Valonia pra
nešė, kad per kovo mėn. susi
rinkimą Lietuvos išlaisvinimo 
reikalams yra surinkta daugiau 
30 dol. B. Klemka pasiūlė, su
dėti daugiau, nes Lietuvos iš
laisvinimui pinigai labai reika
lingi. Pirmininkas paprašė Ju
liją Pocienę aukų parinkti. Su-

riaus konferencijoje Kęstučio 
klubas įteiks 60 dol auką.

J. Kondroška

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

Jieškomi: Brolis Pranas Petruš
kevičius, s. Florijono, ir dėdė Kazi
mieras Zaleckis. Jie seniai gyv. Ame 
rikoje. Atsiliepti šiuo adresu: Mari
jona Ancitienė, Karmelavo paštas, 
Ramučių kaimas, Kaunas, Lithua
nia

Jieškomas Adomas Gružauskas. Jie- 
ško pusbrolis: Vladas Gružauskas, 
Ručiūnų km., Žeimių paštas, Jona
vos raj., Lithuania.

.Tieškomi — Bronius Petravičius, 
s. Tomo; Teresiukė Petravičiūtė, d. 
Tomo; ir Bronė Geležūnienė-Alek- 
navičiūtė. J ieško A.Petravičienė iš 
Lietuvos. Justas Kriaučiūnas; Ale
na Kriaučiūnaitė, abu kilę iš Mari
jampolės. Jieško brolis iš Lietuvos. 
Juozas Anusauskas, kilęs iš Kybar
tų. Jieško sesuo Stiklienė iš Lietu
vos. Pajieškomi arba apie juos ži
nantieji rašykite adresu: B. Simo
naitis, 113 Charlotte St., Port Col- 
bome, Ont., Canada.

Chicagoje
Suvalkiečiai gražiai veikia

Spalio 24 d. Hollywood sve
tainėje įvyko Chicagos Lietu
vių Suvalkiečių Draugijos susi
rinkimas. Pirmininkė Adelė Bur 
ba pranešė apie mirusį narį 
Juozą Meilūną, kuris buvo pa
gerbtas atsistojimu.

Raštininkas Fabijonas Brazai 
tis skaitė praėjusio susirinkimo 
nutarimus. Paskirta 25 doleriai 
Lietuvos laisvinimo reikalams ir 
išrinkti atstovai į Alto konfe
renciją. Jonas Puniška prane
šė, kad įgijo draugijai Lietuvos 
istoriją.

Draugija rengia vakarą Hol-

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
IA V PILIETYBEI

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ 

'ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIDU 
( nugali ramiai Rėdftti ir naktimis 
'miegoti nes ji, užsisenėjusios žaiždos 
niežėjimą Ir skaudėjimą senų atvi
ru Ir skaudžių žaiždų uždekite 

, LEGULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins jusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pasalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
S1S. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLF.TE.S FOOT. su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarpplrščiū. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskilsios odos dedir- 
vinių, odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodę Skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolėnuo iš
kirtimų odos Ilgų. 1#®
gulo Olntment yra 
parduodam* po 76 
ot.. $1.25, tr >1.60.
Pirkite vaistinėse Chl 
nago] ir apylinkėse—
Ullwaukee, W)sc..Oa 
ry. Ind.tr Detrolt, Ml- 
■hlgan arba ražykl- 
« Ir atsiųskite Mo- 
i*y order |

REAL ĖST ATE

pirkite dabar prieš žiemą 
Islk raustyti

BBIGHTON PARKE
Mūr. 3 butai Ir muisto kraut., 

eentr. šlld., garažas, platus Hkip.
Mūr. 4 butai ir taverna, eentr. šild. 

gar., geras biznis.
Mūr. 4 butai: 2 po U ir 2 po ,4, 

eentr. šlld., gar., gera vieta.
Milr. 2 po 6, eentr. šlld., garažas. 
Med. 5 kam b. ir 3 kamb. s’slepe,

garažas, c. šlld., tik $11,600.
M (Ir. 7 kamb., 4 mieg. ir viršuje

4 kamb., platus sklypas., garažas, 
prieinama kaina.

PARKE:
Mūr. 2 po 4. eentr. šild. gazu, ga

ražas, graži vieta.
Naujas mūr. 2 po 5, moderniai 

įrengtas.
MARQl’ETTE PARKE:

Mūr. bung. 5 kamb. ir 1 kamb. 
pastogėje, eentr. šlld., garažas, 
$16,500.

KITUR:
Mūr. 2 butai ir baldų dirbtuvė, 

170 paj., kaina $19,500.
Med. 5 ir 4 kamb., modernūs bu

tai. $14,500.

SIMAIČIAI
Realty. Bullders, Insurance 

2737 West 48 SL 
CLiffside 4-2390

REAL ESTATE

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

REALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Californijos g-vės)
LAfayette 3-3384

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 59th St. Tel. Prospect 8-5454

HELP WANTED — VYRAI

W00DW0RKERS (DAILYDfiS) 
CABINET ASSEMBLERS 
DRUM SANDERS 
TRIM SAWYERS

Reikalinga, kad būtu prityrę “par- 
lor Iranu;” arba “novelty” stalų 
gamyboje. Nuolatinis darbus. Daug 
bendrovės priedų.

CENTRAL PARLOR PRAME 
MFG. CO.

1311 W. 47th St.

1

AUTOMOBILE^ — TRUOKB 
Automobiliai — Sonkvežlmlal

LEGULO, Department D., 

5618 W. Eddy St., Chicago 34, III.

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 SL 
WAlbrook 5-5030

PBospect 8-3579 (vak. ir sekmad.)

Galdikų šeima iš Giršinų km., da
bar gyvenanti Sibire, jieško brolio
Adomo Galdiko; Pemkų šeimos, Rū
mų km.; Pocių šeimos, Krakių km.; 
Vičiaus Liudo šeimos, Daukšių km. 
rašyti A. J. Gedrimas, 26 Belvievv 
Avė., Hamilton, Ont., Canada.

_____________v
Urbonas Romualdas, prašau pa

rašyti šiuo adresu: Čepas Stasys, 
4320 So. Fairt’ield Avė., Chicago 
32, 111.

Jieškomi: Antanas Nemanis, gy
venęs anksčiau St. Paul mieste, 
Katrė Augulienė, gyvenusi anksčiau 
Stoekton mieste, ir Ona Nemunienė, 
gyvenusi anksčiau Brooklyne. Jieš
ko sesuo iš Lietuvos; jie patys arba 
apie juos žinatieji prašomi pranešti 
šiuo adresu: Vladas Vienažindis, 522 
Dickinson St., Philadelphia 47, Peri
na.

Mike Roland (Mykolas Raulinai-
tis), prieš karų gyvenę New York 
ap.vlinkėje jieškomas dukters Mary
tės. Kreiptis: V. Sinkevičius, 11067 
Hudson, Vau Dyke, Mieli.

Jieškomas tėvo brolis Ignas Svi- 
lainis, s. Vinco, gyv. New Yorke. 
Jieško Birutė Svilainytė iš Sibiro. 
Atsiliepti šiuo adresu: Anthony Ky- 
ras, M. D., Elburn, Illinais.

Jijušas Bakšinskas, sūn. Andriaus, 
atvykęs į JAV apie 1908-9 metus, 
pradžioje gyvenęs New Yorke. Jo 
jieško sesers duktė. Atsiliepti: Lie
tuva, Vilkaviškio miestas, M. Mel-; 
nitikaitės g. 1, Ona Vasiliauskienė, 
Juozo.

Jieškomi: Tadas ir Jokūbas 
Bartkai, kilę iš Žemaitijos.. Albinas 
Vanagas, s. Antano ir Jonas Pili
pavičius, vyras Monikos, abu kilę 
nuo Kuldiškių, Utenos raj. Prašomi 
patys jieškomieji arba turintieji ži
nių apie juos atsiliepti šiuo adresu: 
L. Balys, 10549 Eik Avė., Cleveland 
8, Ohio.

Jieškomas Vaclovas Vancevičius. 
Lietuvoje gyveno Jonavoje. Jieško 
iš Lietuvos motina ir brolio šeima. 
Žinantieji apie jį prašomi rašyti: S.
Burokas, 1608 Henry Place, Wauke- 
gan, III.

Jieškomas Ignas Petniūnas, s. 
Vlado, jieško tėvas, gyv. Ukmergė
je, Karolio Požėlos g-vė Nr. 42. Taip 
pat jieškomas Aleksandras Krislau- 
skas, 1944 m. gyv. Biržuose, dabarti
niu laiku jo žmona su 3 vaikais gyv. 
Panevėžyje. Atsiliepti šiuo adresu: 
P. Jeskelevičius, 2131 S. 63rd St., 
Philadelphia 42, Pa.

Darinų Fridinovų, gyvenusią pas 
Verą Karalienę Kaune, skubiai pra
šo atsiliepti: Aleksandras Fridino- 
vas, 4918 N. Camac St., Philadelphia 
41, Pa.

Pajieškomi: 1) Paskalis Stepona
vičius, Pranciškonas, iš Smilgių; 2) 
Vainoraitė Monika, d. Tada; 3) 
Butkus Justinas, r. Roko. Turiu 
svarbių žinių. Jie patys arba žinan
tieji apie juos atsiliepti: Cecilijai, 
1513 So. 49 Ct., Cicero 50, TU.

Jieškomi Jonas ir Bronius Vainau
skai, gyv. Pittsburgh, Pa., Western 
g-vė. Jieško Antanas Vainauskas iš 
Lietuvos. Atsiliepti šiuo adresu: Jo
nas Bumeikis, 4201 S. Westem 
Blvd., Chicago 9, III.

Jieškomas Akseveras Rudaitis, s. 
Jono. Jieško jo giminės, iš Lietuvos. 
Atsiliepti šiuo adresu: Marija Bal
trušaitis, 150 Remington St., Ro- 
chester 21, N. Y.

Kun. Stanislovas Kemzūra, gyve
nęs Kaune, ir brolio vaikai: Vytau
tas ir Birutė Mockevičiai, kilę iš 
Kauno, yra jieškomi giminių. Juos 
pačius arba žinančius jų adresų pra
šoma pranešti: Ona Jasevičienė, 
835 N. Churcb St., Roekford, III.

Danutė Baltienė prašoma atsiliep
ti. Jieško pažįstami iš IJetuvos. Ra
šyti — A. Fovylienė, Claresholm, 
Alberta, Canada.

Jieškomas Antanas Slaboševičius, 
8. Povilo, prašau atsiliepti arba jei
gu kas žino, jo adresų prašau pra
nešti: Domas Kazlauskas, 14 Camp 
Dryden, P.C., Dryden, Ont., Canada.

Genovaitė Vaitkutė, d. Vinco, gyv. 
Sibire, iieško dėdės Ipolito Latvio, 
s. Juozo. Jo adresas buvęs: James 
Lattkner, 118 Ward St., Worcester, 
Mass. Kreiptis į St. Liepa, 7025 S. 
Artesian Avė., Chicago 29, III.

Jonas Juraška, kilęs iš Tauragės 
apsk., Šilalės vals., Keberkščių kai
mo, tnrimom žiniom gyv. Chicagoje 
vra jieškomas Juozo Juraškos, iš 
brižų kaimo. Kreiptis: Irkutską ja 
ob!., Ziminskij Center, ClinzAn, UI. 
1-ja, Nr. 37, kv. 9. Juozas Juraška.

’Sj,

NEREIKIA LAUKTI EILES
norint išsiųsti vaistus, savo sndarytns arba standartinius siuntinius į

LIETUVĄ ir visus kitus užjūrės kraštus,
jei, pradednnt šeštadieniu lapkričio 17 dienų, kreipsitės j lietuvių 
kontorų “LEVUO”, Overseaa Parcel and Gift Service, 6653 S. Ar
tesian Avė., Chicago 29, Illinois, Marąuette parke. Vi bloko į va
karus nuo We«tern Avė. Kampas 67 g-vėe ir Artesisn Avė.

Kontora veikia nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro kasdien ir šešta
dieniais, o šventadieniais šaukite WAlbrooh 5-8715 dėl susitarimo. 
Visi mokesčiai sumokami vietoje. Pristatymas užtikrintas. Siunti
niai pilnai apdrausti. Katalogai siunčiami paprašius.V ............... .... ...........-.........................................................

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

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Wells. Kaina 
60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą’knygelę, kuri tikrai palengvins 
isigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakymais siųsti:
‘DRAUGAS", 2334 S. Oaklev avė. 

Chicago 8, IU.

Duonų Ir {vairias skoningas' 
bulkutee kepa

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

TeL Oliffside 4-6376 
Pristatome i visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat Iš
siunčia i visus artimuosius 

miestus.

PIRKITE ir parduokite Ravo ne
kilnojamų turtų per mano įstaigų. 
Naudokitės mane teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400
5 kamb. mūrinis namas. Moderniš

kos “lazy-susan” spintos, tile virtu
vėje. Gazu apšildymas (grindyse). 
Pastoge. 2 autom, garažas. Apylin
kėje 26th ir Avers Avė.
I Aunilale 1 -6029.

ŠIANDIEN PROGA!
J. JANUŠAIČIO ir i. MAŽEIKOS
Midwest Maisto — Likerio 

Krautuvėje
2515 W. 69th St, Tel. PR 8-9259 #

*

Specialios kainos lapkričio mėn. 16, 17 ir 18 d.d
IMPORTUOTA PORTUGALIŠKA 

10 metų Brandy

MARTEL, prancūziškas konjakas 

B1SQUIT,

HENNESY 3 STARS 

KIJAFA VYNAS 

PORTUGALIŠKAS import. vynas 

VODKA, VISKEY IR DRY GIN 

VYNAS GALIONAIS

9»
Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 

bei valdymas. Paskolų parūpinimas.
VISŲ ROSIU APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Kcal Estate 
General Insurance, N o ta r y Public 

5916 S. Westem Avė.
REp. 7-6886 arba HEm, 4-7085

Skubiam pardavimui 2 butų med. 
namas Brigbton Parke, šildymas 
karštu vandeniu — alyva. Rūsys. 
Garažas. Savininkas duos morgičių. 
Kaina numažinta iki $14,000. K. 
Juknis.

12x4 apartnientlnis namas geram 
stovyj. puikioj apylinkėj. Per 6 me
tus namas pats išsimoka. A. Sirutis.

Puikus 4 metų senumo dviejų 
augštų namas Marquette Parko cent
re. 2x6 ir 4 kamb. butas rūsyj. Pa
stogė paruošta įrengimui dar 3 kam. 
Šildymas karštu vandeniu - alyva. 
Dvigubas mūro garažas. Kaina pri
einama. J. šaulys.

3 metų 6 kamb. mūr. bungalow 
Marąuette Parke. Puikiai įrengtas 
rūsys su apsauga nuo potvynio. 
Autom, šildymas. A. Linas.

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

Ispanų stiliaus 6 kamb. mūrinis, 
su 3 kamb. butų apačioj. Didelis, pa
togus namas savininkui su $90 paja
mų mėnesiui. ,71 ir California. 
Kaina numažinta iki $20,500. Tuo
jau teiraukitės! Volodkevičius.

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

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

P LEONAS
REAL ESTATE

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

VIKTORO K O 2 I O O S
Uetnvlėka gazolino stotis Ir auto

[AluJIIlM

'tliakaml motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 8. WESTERN AVĖ. PR 8-9538

BUILDING £ BEMODEUNG

VIKTORAS ŠIMAITIS 

General Contractor

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba rez. tel. BI 7-3310. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Bullders - Ineurano* 

2737 West 43rd Street

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiii
ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 Wsst 7lst Street

BUILDENG CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo 
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881
imiiiimimiiiiiiiiiuiuaiiuniiiiuiiimiiir

$3-79
$4.95
$4.85
$5-10
$1-64
95c

$2-98
$2-95

Ir daug kitų gėrimų specialiomis kainomis

Gaunami lietuviški Ir Mainytes sūriai, Importuoti grybai, 
uogienė, lietuviška įvarl duona Ir kiti gaminiai kaip vietiniai, taip 
ir importuoti Iš užsienių.

Piknikams Ir (vairiems parengimams perkant dideliais kiekiais 
duodama speciali nuolaida.

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

GERI NAMAI
X EBRANGIAl PARDUODAMI
MARQUETTE PARKE 5 kamba

rių, 3 miegami. Naujas namas, grei
tam pardavimui $17,800.

HARUWAKE KRAUTUVE, ge
ras biznis. Turi greitai parduoti, tik 
$1,000. Extra už prekes.

MARQUETTE PARKE 2 butų 
gerai įrengtas namas. Greitam par
davimui $17,800.

BRIGHTON Parke 2 flatų, gra
žus, atremontuotas namas, 2 po 4 
kambarius, po 2 miegamus, garažas. 
$13,500.

MARQUETTE Parke puikus 5 k. 
mūrinis bungalosv, 2 auto garažas, 
gazu šildomas, kaip naujas. $14,900.

WESTS1DĖJE 3 augštų po 4 km. 
mūrinis namas, skiepas, 2 auto ga
ražas. Nepaprasta vertybė. $13,750.

BRIGHTON Parke 6 kamb., 2 au
tomobilių garažas. $10,700.

BRIDGEI’ORTE 3 butų po 6 km., 
geros pajamos. Gera vieta. Geriau
sias pasiūlymas nupirks.

MEEROSE Parke puikus 6 kam
barių. viskas gerai įrengta. Turi bū
ti parduotas labai greit. $17,000.

MARQUETTE Parke 8 apart., dvi 
krautuvės. Geros pajamos. Dėl mir
ties šeimoje turi greit parduoti.

P. M. SMITH COMPANY

Morgičiai — Draudimas
2935 W. 7ist St. HEnUock 4-0680 

Lietuvių įstaiga
Valandos: šeštad. ir aekmad nuo 

11 v. rytfl iki 3 v. po piet.

ATDARAS APŽIfRfiJIMUI ŠEŠ
TAD. IR SEKMAD. nuo 11. iki 5 vai. 
Naujas 1 % augšto mūrinis 2-jų bu
tų pagal užsakymą pastatytas na
mas. Karštu vand. “Radiant” apšil
dymas. Keramikos koklių vonios ir 
virtuvės. Ąžuoliniai papuošimai. An
gliškas rūsys, tnsuliuotos sienos. St. 
Mary Star of the Sea parapijoje. 
$33,500. 6128 S. KOLIN AVĖ.

...........................................................imti
= LIETUVIU STATYBOS |
i BENDBOVS E

| MŪRAS į
5 Bullders, Gen. Contractors S
S Atlieka planavimo ir staty- S
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- 5 
S! venamųjų ir viešųjų pastatų. ~ 
S Namų įkainavimas ir įvairūs S 
S patarimai nemokamai. ~
™ Kreiptis šiuo adresu: į

ĮIONAS STANKUS |
= Kasdien nuo 8 vai. ryto iki S 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus s
s TeL PRosDect 8-2013 E 
= 6800 SO. CAMPBELL AVĖ, = 
= Chicago 29. Illinois = 
ihiiiimiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitfš

PROGOS — OPPORTUNITIES

CLEANERS & DYERS. Parduo
damas rūbų valymo ir dažymo biz
nis — kartu ir sunkvežimis, klijen- 
tų sąrašas ir krautuvė. Prieinama 
nuoma. Marąuette Park rajone. 
Įkainuotas skubiam pardavimui.

WAlbrook 5-2224

SELF SERVICE SUPER MAKT
Metinė apyvarta $250,000, Brighton 
Parke. Tel. Klddare 5-3120, po 7 v. 
vak.

MARQUETTE PARKE 2447 West 
69 st. parduodamas

RESTORANAS-VALGYKLA
Gausi klijentūra. Teirautis vietoje 
arba telef. GRovehill 6-9504.

PARDAVIMUI

MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDĘ AGENTtRA
Visų rūšių apdraudos. Automobl- 

Ūų finansavimas. Notarlata*. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš ' darydami apdrandas kitu! 
oasltelraukite pas mus.

JONAS KTRVAITU, 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCT 
6108 S. Ashland Avė- Chicago 36, III

ALGIHDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. AdamkeTlilanA apianka 
nžsskymus su pinigais Mųsklta:

859 paL, kaina |2JJ9 
DRAUGAS. SSM A Oakley Ava*

•> m.

Alos nuostabios ir nepaprastos uty 
gos personažus Htalp Įvertina rą
žytoje* Gliasda: **...Welsas — pa
niekintas niekintojas, bet turi* 
savyje Fra Angelloo angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti als
ios sųvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
Skaistumo Ir nesuvokiąs Jo semia.
drųsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprotljlmo prooass”.

T

«12,000 EULL I’RICE
2 Bedroom attached Residence.
Auto. Oil Heat; Tile Bath; Tile 

Cabinet Kitchen; Electric stove; 
Carpeting. 58th Pulaski

$3,500 down.
McCARTHY BROTHERS 

2412 W. 63rd Str.
REpublic 7-5000

Parduodamas medinis namas, rei
kalingas pataisymų: Krautuvės pa
talpa 411 $6,000 vertės restoranui
įrengimų. Galima operiiotl arba iš- 
nuom. gerom pajamom. 4 kamb. bu
tas užpakaly. Geroj apylinkėje, arti 
mokyklų ir bažnyčių. Gera proga 
■ugbeančiui žmogui. Pilna kaina 
$10,200. 2619 W. 43rd St., 1-as aug- 
štas Iš kiemo. Kreiptis po 4 vai. ar
ba šeštad. ir sekmad. visą dieną.

.ALUMINUM

STORM WINDOWS 
$15.95

Combination Aluminum

STORM DOORS
$39.95

Instalation Extra
NO MONEY DOWN

KRIDE COMPANY
2719 W. 71st St. HE 4-9114 

OPEN SUNDAY
Lietuviai Savininkai 

tASSS'tU=--

J. BREIVE and SON
CONSTRUCnON COMPANY

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

Statome naujus namus ir garažus.
Atliekame visokią trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2793 nuo 9 vai. 

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

vakaro Iki tl vai. vakaro.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 8. 49th OOCRT, CICERO 

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

Telefonas nuo 5 vai. vakaro:
OLymplc 2-6752

PARDAVIMUI VISI TAVERNOS 
ĮRENGIMAI.

4516 S. Waahtenaw Avė. 
ĮtTshop 7-9216 

IŠNUOMUOJAMA

CHANE SAVINGS ANrs^AN
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkietvicz, prez.; E. R. Pletkieaicz, sek r. Ir advokatas 
Mokame aug&tu« dividendus. KeAIuojame čeldus. Parduodame ir 
iiiperk&me valstybės bonus. Taupytojoms patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta 11d 510,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o ležt. nuo 9 iki vidurdienio.

Remkite dien. Draugą!
Išnuom. 4 kamb. butas. 6829 S 

Campbell Avė. Tel. GRovehill i 
0310, po 4 v. p. p.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

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

Ražant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo 
kus.

40 įvairių vokų $1.00

Užsakymus ir pinigus siūs 
kitę:
DRAUGAS

2334 So. Oakiey Avė. 
Chicago 8, Illinois

........... .

ISNVOMVOJAMAS KAMBARYS. 
1522 So. 50 Conrt, Cicero. Tuunliall 
3-1930.

D L M E S I O 1

RADIO PROGRAMA
List Radlo Programa II stoties 

^BMS, IOVO kll. sekmadieniais 12— 
12:20 vai. per pietus: liet. muzika, 
tatnos. tr Magdutės Pasaka. Biznio 
i-elkalair kreiptis į Steponą Mlnkų. 
Baltlc Florlsts, Gėlių Ir Dovanų Kran- 
uvą, 502 E. Broadway So Boston 
rt, Mass Tel. So 8-0489. Ten pat 
raunama lalk. , Draugbs"

Skaitykite Draiij^"!

i
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Philadelphia, Pa.
Jautrus lietuvaitės seselės 

dėkingumas

nelaimingam lietuviui, kur jis, grupė svečių išklausė ir pasi- 
bebūtų. Susitikdama nemaža a-, žiūrėjo lietuviškos programos, 
merikiečių, ger;s širdies žmo-i Čia vėl nuotaikingai ir labai pri- 

' nių, ji gauna iš jų paramos, ku- taikytai ir giliai meniškai pa3i-
„ , 1 rią ir persiunčia kenčiantiemsRavenhill-Germantown-Phila- . ....lietuvisms. Nežinau, ar kas ga-delphijos gražiame kalnelyje y- 

ra Dangun Paėmimo P. M. sese
lių vienuolija, mokykla akade
mija. Pirma lietuviai mažai ži
nojo ar girdėjo šios vienuolijos 
buvimą. Bet karo metu čia iš 
Belgijos kito vienuolyno buvo 
atkelta lietuvaitė seselė Berar 
da. Su jos atsikėlimu visa vie 
nuolija pasidarė lietuviams mie
la, brangi ir labai reikalinga. 
Čia pradėjo lietuviai rinktis, ren 
gė savo išvyka> šventes, Lietu
vių dienas. Tai buvo kaip iš dan
gaus duota maloni vietelė, ypač 
jaunimui susirinkti, dvasiniai at 
sigaivinti, aikštėse pasportuoti, 
koplyčioje rekolekcijas atlikti ir 
panašiai. Ypač toks lietuviškas 
bendravimas padidėjo, kai ten 
pradėjo dirbti ir lietuvis agro
nomas K. Cikotas su savo šeima. * .

Mirusio kcagresmano 

paminėjimas

Seselė Berarda yra atlikusi 
didžius gailestingumo darbus. 
Ji ir šian/ien visa savo siela ir

lėtų suskaičiuoti jos geros šir
dies atliktus darbus. Neklystu- 
mėm pasakę, kad ji viena yra 
daugiau p3dariusi negu mes ir 
įsivaizduoti galėtumėm.

Iš savo pusės seselė yra la
bai jautri, jei jai kas nors gera

rodė sol. Juzė Augaitytė su solo 
dainomis. Gausus dalyvių ploji
mas parodė, kad svečiai solistę 
vertina. Solistei akompanavo lie 
tuvių draugas žymus pianistas 
Farnesi. Lietuviai studentai, 
vad. Karalienės, pašoko keletą 
lietuviškų tautinių šokių. Akor
deonu grojo A. Vaičiūnas. Pro-

padaro. Kai jai reikėjo iš Ameri gramos pabaigoj solistė Juzė 
kos išvykti, nes buvo tik laiki-' Augaitytė sudainavo keletą du- 
nai atvykus, tai jai pagelbėjo etų su jauna dainininke Jina Va 
eilė žmonių — lietuvių ir nelietu ryte, iš Detroit. Svečiai vis no- 
vių. Visiems ji atsidėkojo su rėjo daugiau ir daugiau klausy-
retu dėkingumu. Ypač ji jaut
riai ir lietuviams naudingai pa
dėkojo US senatoriams ir kon- 
gresmanams, kurie jai gelbėjo, 
kad nereiktų apleisti Amerikos. 
Viskas buvo sėkmingai sutvar
kyta. Ji savo geradarius apdo
vanojo knygomis apie Lietuvą,

tis.
Minėjimo metu vienas nelie

tuvis imigrantas, prieš 23 metus 
čia atkeliavęs, visu nuoširdumu 
pareiškė savo dėkingumą Ame
rikai ir tiems žmonėms, kurie 
jam pagelbėjo čia atsirasti. Se
selei tenka didelė pagarba, kad

dienai vadovavo kun. L. Peciu- 
kevičius, šv. Juozapo parapijos 
Mahanoy City vikaras. Jis pa
darė pranešimą ir visiems dėko
jo už darbą rengiant Lietuvių 
dieną. Kitą pranešimą padarė j kimus 
ir kun. Jonas Lukšys, kurs taip 
pat daug metų kai dirba Lietu
vių dienai. Sekantiems metams 
Lietuvių dieną rengti pasiliko 
tas pats komitetas, tik pirmi
ninkauti kun. L. Peciukevičius 
nebesutiko, nes jis jau 3 metus

momis (lenkų, rusų, prancūzų ir 
italų) kalbomis; šios kalbos 
miesto respublikonų komiteto 
vardu daugelį kartų buvo trans
liuojamos per radiją prieš rin-

Waterburyje laimėjo ne tik 
prezidentas, bet ir respubliko
nas šen. P. Bush; drauge su jais 
į Connecitcut senatą ir seimelį, 
vietoje ligšiolinių demokratų, 
laimėjo respublikonų kandida-

iš eilės rengė tą dieną. Sekantis į Rodos pirmą kartą į Con-
neetieuto seimelį ii VVaterburio 
(kuris ten turi du atstovus) pa 
teko ir lietuvis — jaunas drau-

kimas turės išspręsti pirminin
ko reikalą.

Waterbury, Conn.
Kilimas su Lietuvos himnu

Kiekvienas savo būdu išreiš
kia tautinius jausmus. Nagin-

PASIRINKITE DOVANAS 

TERROJE!

Čia didelis pasirinkimas vo
kiečių, švedų ir čekoslovakų 

gų rankų ir lietuviško skonio į kristalo porceleno (chinos) lr
Petrė Suopytė atirtūkus nuo, keramik odini alb pi. 
darbo fabrike, laisvalaikiais au

juostomis, gražiais adresais ir, ji lietuvių vardu taip naudingai džia ka(j eaigtu dar daugiauIJni^inių’ manikiuriniU setų, tau- 
---- m.: i —j_ ------j- ’ 6 ų 6 1 tiniais raštais pagalvėlių, ta-

spauda ir tą lietuvaitės dėkin
gumą pažymėjo kaip visų lietu
vių dėkingumo pareiškimą.

Ypatingą savo dėkingumą se- 
triūsu tik gera daro kiekvienam i selė išreiškė a. a. VVilliam T.
1 ■ - - -r““=—  ---------- -------~~ ! Granahan, kongresmanui iš Phi-
SPORTO KRONIKA ' ladelphijos. Velionis labiausiai 

jai patarnavo, todėl ir jį atsimi-

nuoširdžiais laiškais. Tai pašte-1 iškelia lietuvių vardą, parodo 
bėjo ir didžioji Philadelphijos, jų dėkingumą ir tikrą suprati

mą savo geradarių. Negalima ne 
matyti jos aukos, triūso, nepails 
tamos meilės lietuviui ir Lietu-

dimo agentas 
(Griškevičius).

VVilliam Grize

Demokratų sąraše jokio lie
tuvio kandidato nebuvo.

Už didelį priešrinkiminį dar
bą P. Vileišis susilaukė tinkamo 
respublikonų respekto pergalės 
baliuje ir vėliau. Dabar jam rū
pi, kaip tą laimėjimą pritaikyti 
lietuviškos bendruomenės reika
lams. G. D.

HiFHvnrrn

(Atkelta iš 2 psl.)
koks džiaugsmas! Pasirodo, kad 
visuomenė sportininkų dar ne
pamiršo. Tik pagalvokite, atė
jo atstovas ir dar gražiai pakal

nė. Be paprastųjų mirusio atsi
minimo, ji su savo draugėmis 
suorganizavo 2 velionio paminė
jimus ir pareiškė ypatingą, užuo 
jautą mirusiojo našlei C. Grana-

bėjo. Va, tai bent bendravimas. han pilnutinėj vienuolyno baž-
Ir aš tokį mūsų vyresniųjų bend 
ravimą suprantu. Taip ir reikia. 
Kam ten visiems eiti. Nusiųsk

nyčioj jis buvo atsimintas šv 
mišių auka, pritaikytu pamoks
lu, kurį pasakė prel. P. Dana-

atstovą ir užtenka. I hue. Vėliau salėj buvo išreikšta
Taigi toks mažas epizodėlis iš visų lietuvių dėkingumas. Tai

mūsų veiklos
Meilės ir pagalbos

Nebūčiau minėjęs šito mažo 
nuotykio, tačiau, stebint per ei
lę metų mūsų vyresniųjų ir jau
nesniųjų bendravimą, ryškėja, 
kad mes pašėlusiai greitai išmo
kome būti praktiški; mes labai 
gražiai nukalbame apie bendravi 
mą ir labai lengvai pamirštame, 
kad tas bendravimas vien tik 
žodžiais negyvena.

Šitame Neries pagerbimo va
kare susitikau žmogų, kuris bu
vo nuostabiai smarkiai susižavė 
jęs vienu senu dalyku. Anas 
žmogus aiškino, kad pvz. jausti 
pareigą vienam ar kitam dar
bui neužtenka. Girdi, žmogus 
turi jį mylėti. Šitaip aiškina 
vienas mūsų filosofas ir apie ši
tą jo aiškinimą ir kalbėjo anas 
žmogus Neries vakarienėje.

Mintis, sakyčiau, nebloga, nes 
jinai galėtų būti pagrindu, ant 
kurio reikėtų statyti mūsų bend-

perdavė prof. A. Senn. Minėji
me dalyvavo daug įžymių ameri
kiečių, kongresmano draugų ir 
pažįstamų.

Ypatingas paminėjimas velio
nio įvyko spalio 28 dieną. Gra
žioj popietėj vėl susirinko gra
ži grupė kongr. Granahan arti
mųjų ir grupelė lietuvių. Visi 
susirinkę su seselėmis drauge 
pasimeldė už velionies vėlę. Po. 
to įvyko įspūdingas pagerbimas 
salėj. Pirmiausia buvo įteiktas 
gražus kielikas vienuolijos vir
šininkei a. a. velionies atsimi
nimui, su atitinkamu užrašu. 
Kielikas bus vienuolijos bažny

prisidėti prie pagalbos tremti
niams už geležinės uždangos.

Žinoma juostų,- takelių bei ki
limėlių audėja neseniai pabaigė

vai. Ji šalia savo pašaukimo mel aus^ kilimą su Lietuvos him- 
džiasi, veikia ir gyvena Lietu- n° žodžiais. Darbas gražus ir 
vio ir tėvynės negęstančia mei- įspūdingas. Šis kilimas (domi
te K. Rasa nuojanti tamsiai raudona spal

va su aukso raidėmis) gražiai

Pottsville, Pa.
Lietuvių kunigų susirinkimas

Tuoj po Kunigų Vienybės sei
mo šios apylinkės lietuviai ku
nigai susirinko svarstyti savo 
draugijos — Kunigų Vienybės 
reikalų. Buvo padaryta praneši
mai iš Seimo ir svarstyta eilė 
draugijos darbų. Jaunimo-Soda- 
liečių apskrities dvasios vadu 
išrinktas kun. V. Vėžis. Kelius 
metus buvusiam kun. Jonui Luk 
šiui padėkota už veiklumą so- 
dalicijos naudai. Vietos sodalie- 
tės kasmet turi gražų bendrą 
suvažiavimą su programėle ir 
procesija. Sekančiais metais to
kia konferencija bus šv. Liud
viko parapijoj, Maizeville, Pa. 
Nutarta ^dažniau susirinkti ir 
svarstyti svarbiuosius katalikiš
kos ir lietuviškos akcijos užda
vinius. Apskrities valdyba per
rinkta ta pati, tik dar darink- 
tas vicepirmininkas kun. J. Če
ponis. Pirmininku jau eilė me
tų yra kun. K. Rakauskas, se

galėtų kaboti bet kuriame salo
ne, darbo kabinete, salėje ar mo 
kykloje; atrodo, kad savo iškil
minga išvaizda labai tiktų net 
lietuvių bažnyčioje. Kilimas, ka 
bintinas ant sienos, maždaug 
3x7 pėdų dydžio.

Dr. P. Vileišis aktyvus 

rinkimuose

Dr. P. Vileišis labai aktingai 
reiškėsi priešrinkiminėje veik 
loję. Remdamas respubblikonų 
kandidatų sąrašą', jis kalbėjo 
per lietuvių rądijo valandėlę, bu 
Vo sukvietęs mitingą šio sąrašo 
kandidatams palaikyti, pasakė 
kelias rinkimines kalbas sveti-

kelių ir juostų, iš medžio drož
tų koplytėlių, kryžių ir vyčių.

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

Prekės ir jų katalogai siun
čiami į visus kraštus.

Adresas: Terra, 3333 South 

Halsted Street,’ Chioago 8, III. 

Tel. LA 3-0427.

GU2AUSKŲ
BEVERLY HILUS GELINYCLA 
Geriausios gėlės dBl vestuvių, banke 
tų, laidotuvių lr kitų papuošimų.

2448 WKST 03KD bTREET 
Tel. PRoepec* «-«KS8 ir PR R-08S4

Skelbkite,s “Drauge ”!

r

aukso kirvį?

Ar matėt, ar skaitėt šitų nuosta
bią gražiausią lietuviškų pasakų 
knygą?

Būtinai nuslplrklt! Bus džiaugsmo 
visiems — dideliems ir mažiems.

Platintojams didele nuolaida. Su-Įę pmi tjį."
Knyga iliustruota, dailiai išleista lr 
pigi — tik $2.50.

DRAUGAS

2334 S. Oakley Avė.

CHICAGO 8, ILL.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kalinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste I

Telef. — CEdarcrest 3-6335

LIŪDĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. VVestern Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausim* 
koplyčių arčiau jūsų namų.

čios nuosavybė. Iškilmingai do- j kretorium kun. J. Ncverauskas. 
vaną įteikė našlė C. Granahan •Sėkminga Lietuvių diena 

ir seselė Berarda. Įteikimą nu- Spalio 25 dieną Pottsville, Pa., 

fotografavo ir spaudoj paskelbė buvo ir Lietuvių dienos šioj apy 
Philadelphijos amerikietiška linkėj atskaita. Pasirodė, kad 
spaudu gražiai pažymėdama tą Lietuvių diena praėjo labai sėk- 
įvykį. mingai, daug dalyvių, graži pro

Meninė programa grama ir sukėlė geroką sumą
Po tų iškilmių, prie skoningai lietuvių seselių vienuolijoms, 

ravimo namus. 'Atseit, turėtu-J paruoštų stalų su arbatėle, puiki 'Tris metus sėkmingai Lietuvių 
me mylėti savo darbą. Ir šitą ' " —
meilę turėtų jausti kiekvienas 
mūsų. Taigi ir bendravime mū
sų vyresnieji, rodydami savo 
pastarieji išreiškia saviems sie
kimams, turėtų meilės vedini 
meilę sportininkams taip, kaip 
bendrauti su sportininkais. Rei
kėtų užmiršti, kad mes privalo-1 
me bendrauti, nes kitu atvejui 
mŪ3ų jaunimas suamerikonės.! 
Atrodo, kad mintis teisinga. I 

Norisi bent porą žodžių pri-1 
durti. Manau, kad sportininkas! 
sportuoja dėl to, kad jis jaučia' 
meilę sportui, fiziniam lavini-1 
muisi. Ir netikiu, kad jis šitose 
nenormaliose gyvenimo sąlygo-1 
sc sportuoja todėl, jog jis jaus
tų, kad tai yra pareiga jam tai 
daryti. Taigi, jeigu kas nors 
sportuoja, tai tik todėl, kad 

•jam patinka.
Sitam sportuojančiam žmogui, 

kad jis galėtų sportuoti, reikia 
ta mtikrų sąlygų.

Yra dahgelis būdų ir priemo-! 
nių, kaip galima būtų jam pa
dėti. Neminėsiu visų, tačiau be 
to reikalingo bendravimio, ku-, 
ris yra būtinas, dar yra vienas į 
dalykas, kurį tik priminsiu, o 
svarstyti tektų vėliau.

Šiandieniniam sportiniam vei
kimui reikia medžiagos (savo 
salės treniruotėms, savų darbi- į 
ninku jauniesiems ruošti). Šitą 
medžiagą paruošti ir surasti yra , 
mūsų bendruomenės vadovybės 
reikalas. Apie būdus, kaip tai 
atlikti, būtų atskiras šnekėji- | 
mas.

KE 3$

SKIP’S SVrfv,o6 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBROOK 5-8202

LAPKR. 15, 16, 17 d. d.

HENNESSY, 3 STAR COGNAC Fifth $5-09
MARTELI, or OOCRVOIS1ER

THREE STAR COGNAC Fifth $4.98
VAT — 69 SCOTCH VVHISKEY Fifth $4-29
GRA1N ALCOHOL. 190 Proof

USP Fifth. $4.89
CINZANO VERMOUTH, Dry or Sweet, Fifth $-f .29
KIJAFA WINE Fifth $-1-69
HARVEY’S GOLD CAP Port Winc Fifth $-| .69
PIPER HE1DSIECK OR •

MUMMS CHAMPAGNE $3-9’
BLACKBERRY, CHEKRY, APRICOT,

PEACH, GINGER BRANDY Fifth $3-29
CURACAO LIUUEUR Fifth

U

$3-59
Be 30

S. *
MARIJONA PETRAUSKIENĖ 

(Paulčkiiitč)
Gyveno 2 25 4 W. 23rd St.

Tel. YArds 7-32S4 
Mirė lapkr. 15 d., 1956, 4:45 

vai. ryto, sulaukus 75 m. am
žiaus. Gimė Lietuvoje: kilo iš 
Tauragės apskr., Šilalės par., 
Sedeinių km.

Amerikoje išgyveno 32 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Stanislovas, 4 dukterys: 
Itosc Blaze, žentas John; Mary 
lohnson, žentas Alfred;' Eva 
Ealletti, žentas Albert; ir Jo- 
sephine Nelson, žentas Harold; 
sūnus Charles Poška, marti 
Nellic; 6 anūkai, 2 proanūkai, 
k. giminės, draugai ir pažįstami 

Kūnas pašarvotas S. Eacku- 
vviez koplyčioje, 2314 VV.‘ 23rd 
I’lace.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
lapkr. 17 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Aušros 
Vartų parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvės*'.

Nuliūdę: Vyras, Dukterys,
sūnus, nuirti, žentai, anūkai ir 
proanūkai.

laiidotuvlų direktorius Ste
ponus bakauiez. Tel. VI. 7-6672

t
A. A.

JUOZAPAS STRIMAS
Gyveno 3512 S. L’nion Avė.
Mirė lapkr. 13 d., 1956, 2:10 

vai. ryto, sulaukęs pusės ainž.
Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 49 m.
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

2 sūnūs: Benjauiin, marti Ade
lė; ir Thomas, marti Sophic,
2 anūkai Carol ir Lawrence, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tam!.

Priklausė Simono Daukanto 
Draug. ir šv. Izidoriaus Arto
jams liraug.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 S. 
Hcrniitago Avė.

Laidotuvės Įvyks šeštad., 
lapkr. 17 d., iš koplyčios 9:00 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčių, ' 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, marčios ir 
anūkai.

laidotuvių direktorius John 
E. Eudeikis. Tel. YArds 7-1741

Vieneriy Metų Mirties Sukaktuvės
A. f A.-

JONAS BUKAUSKAS
Š. iii. lapkričio IK d. sueina vieni metui kaip negailestinga 

mirtis išplėšė iŠ niūsij tarpo mylinių vyrų ir tėvų. Nežiūrint laiko 
greičio, mylimas vytus ir tėvas niekuomet neišeis iš mūsų atmin
ties nei ūkių. .lo paliktas iniiinš pavyzdys jį priiūins kol siįsitik- 
sini amžinybėje.

Už velionies sielų Šv, .Mišios bus atnašaujamos š. iii. lapkričio 
L d. (šeštadienį) K vai. ryto Šv. Antano parapijos bažnyčioje, 
(’iceroj. Nuoširdžiai prašome visus gimines, draugus ir pažįsta
mus atsilankyti ir kurtu su mumis pasimelsti už a. n. JONO 
BUKAUSKO .-tielų.

NULIŪDUSI BUKAUSKŲ ŠEIMA

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHTCAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patam*- Mm turime koplyčias

I rimas dieną ir nak visose Chicagoe ir
, 4. Reikale laukit* Roselando dalyse lr

I tuojau patarnaujame

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

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401 į

PETRAS P. GURSKIS i
659 West 18th STREET TeL SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 W00DSIDE Rd., Riverside, HL TeL OLympic 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. M1CH1GAN AVĖ. Tel. GOmmodore 4-2228

JURGIS F. RUOMIN
SSU a UTC ANICA AVĖ. T«L Y Arda 7-1138-1LS91

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO, Dl. Tel. OLymplo 2-1003

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

STEPONAS 0. LACKAWICZ
2424 W. Wtfa STREET 

12214 W. 22M PLACB

101

“ IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI O/OOJ TROKAI-NAUJAUSI KMUSTrf'K) (MHK/JU
ttSų RISTU BATTRINIAS-PIGUS IR SĄtlHIN6AS PATARNAVIMAI

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

I
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X Tarptautinis Komitetas 

Pavergtų Tautų buvo sudary-' 
tas praeitą antradienį Chicago
je. į posėdį, kuri3 įvyko DanJ 
Kuraičio Milda Buick patalpo
je, atsiuntė savo atstovus len
kai, latviai, estai, ukrainiečiai, 
bulgarai, čekai, kroatai, veng-j 
rai, slovakai ir lietuviai. Posė-j 
dyje išrinktas vykdomasis ko-j 
mitetas ir nutarta lapkričio 24, 
d., šeštadienį, 2 vai. p. p. su-; 
rengti didelę demonstraciją pa-1 
smerkiant bolševikų surengtas 
žudynes Vengrijoj bei kituose. 
pavergtuose kraštuose. Nežiū-J 
rint tarp kaikurių tautinių gru-; 
pių seniau pasirodžiusių ne
sklandumų, šis posėdis praėjo 
labai vieningoj dvasioj. Lietu
vius atstovavo inž. V. Nau
džius, Dan. Kuraitis, Pov. Bal
tis, stud. Karklys ir stud. J. 
Liubinskas.

X Lietuvių Studentų Sąjun
gos suvažiavimas įvyksta lap
kričio mėn. 23—24 dienomis 
Chicagoje. Jame žada dalyvau
ti nemažas skaičius studentų 
iš įvairių Amerikos vietovių. 
Programoje numatyta trys dis
kusinės paskaitos, centro val
dybos ir skyrių pranešimai. 
Taip pat nemaža laiko paskir
ta sąjungos vidaus reikalų 
svarstymui. Suvažiavimas pra
dedamas lapkričio mėn. 23 die
ną, penktadienį 9:30 vai. ryto 
Šv. Kryžiaus parapijos salėje.

X Lietuviškojo jaunimo pir
masis kongresas rengiamas 
1957 metais Chicagoje. Kon
gresas rengiamas birželio mėn. 
Amerikos ir Kanados pirmo
sios lietuvių tautinių šokių 
išvakarėse. Lietuviškojo jauni
mo kongreso rengimo darbams 
talkininkauja L. B. Chicagos 
apygarda, pasižadėjusi atlikti 
dalį techniško darbo ir užtikri
nusi finansinę paramą.

X Lietuvių Fronto Bičiuliai

Chicagoje, vertindami Lietuvos 
studentijos didelį indėlį į 1941 
m. sukilimą, Chicagos organi
zuotosios lietuvių studentijos 
skyriam ir draugovėm pasky
rė didesnį skaičių nemokamų 
kvietimų į rengiamąjį didįjį 

' 1941 m. sukilimo 15 m. sukak
ties minėjimą gruodžio 9 d. 
Kvietimų paskirta taip pat 
Chicagos ir Cicero lituanisti
kos mokyklom.

X Dailidka, Vinciūnas, Šim

kus yra išrinkti komisijon, ku
ri smulkiau susipažins su Vil
niaus Krašto Lietuvių sąjun
gos įstatų reformos reikalu. 
Sąjungos revizijos komisijon 
išrinkta A. Sirutis, J. Pakalka, 
P. Pranėnas. Sąjunga turi 150 
narių. Neseniai paskyrė veng
rams 50 dol. auką.

X Domininkas Šimutis, ki
lęs nuo Platelių, taut. Juozui 
Būgai suteikė apie 50 pasakų 
ir 25 patarles. Petras Likas. 
nuo Vabalninku, suteikė įdo
mių pasakojimų. Kiti Oak Fo- 
rest ligoninėje esantys žemai
čiai suteikė daug žemaitiškų 
patarlių.

Pranas šapalas, 3325 West 
63 Place, už dalini nedarbingu
mą po nelaimingo įvykio, iš Le
onardo Jankausko gavo $44.00 
čekį. Nors p. Šapalas tik 7 mė
nesiai kaip apsidraudęs bet jau 
yra gavęs iš viso virš $700.00.

X Dr. Kazys Peni k u s, prieš 
porą dienų atskridęs iš Vokie
tijos, apsigyveno pas savo mo
tiną ir seserį Cicero. Dr. Ka
zys yra žinomas visuomeninin
kas, aktyviai dalyvavęs Vokie
tijoj eilėj organizacijų. Lauk
damas eilės į Ameriką, išklau
sė Heidelbergo universitete 8 
semestrus filosofijos ir psicho
logijos kurso. Taip pat neseniai 
į Chicagą atvyko inž. P. Na

rutis su žmona ir pora vaiku
čių. Inž. Narutis buvo kalintas 
Štuthofo kacete, buvo akty
vus rezistentas ’ ir šiaip veik
lus visuomenininką^. Abu nau-' 
jai atvykusieji pasakojo, kad 
Vokietijoj, ryšium su Vengri
jos įvykiais, vyko didelės de
monstracijos visoj Vokietijoj.
Visa vokiečių spauda pilna pra
nešimų apie Vengrijos sukilė
lius. Patys vokiečiai, kurie bu
vo pasidarę baisūs kariuome
nės priešai, šiuo metu pakeitė 
savo nuomonę ir teigia, kad 
kariuomenė reikalinga, kaip 
tai parodė Vengrijos įvykiai.'
Abu atvykusieji greitu laiku 
pradės dirbti savo specialybė-' 
se. I

X Už $1 galima nusiųsti 20 

svarų maisto neturtingam mo
kinukui lietuvių gimnazijoje 
Italijoje, pasiunčiant savo au
ką adresu: Rev. Ant. Saba
liauskas, Salesians of St. John 
Bosco, Crown Point, Ind. Sale
ziečių vėdama lietuvių gimna
zija Italijoje iki šiol mažiausiai 
tesusilaukė paramos ir tos 
maisto dovanos švenčių metu 
bus labai reikalingos.

X Sidney Bormanas, žydų 
tautybės, kartu su savo tėvu 
Izidorium atvyko 1925 metais 
į J. A. V. iš Panevėžio miesto.
Roselando lietuviai jaučiasi 
lyg lietuvių krautuvėj atsilan
kę į jų vyriškų rūbų krautuvę, 
kurią jie turi nuo 1928 metų 
Jie ne tik kalba lietuviškai, | 
bet paremia ir finansiškai lie-' vandenimis>

ALYVOS DŪMAI PORT SAID

Britų parašiutininkai Egipte, Port Snid, stebi kaip Jėga alyvos kanalai

CHICAGOS ŽINIOS
Chicaga bus didžiausias 

pasaulio miestas
Chicagos Komercinės sąjun

gos pirmininkas Th. H. Coulter 
pareiškė, kad už 25 metų Chi
caga pasidarys didžiausias pa
saulio miestas. Jis tvirtina, kaa 
1960 metais Chicagai bus rei
kalinga 513,000 naujų darbi
ninkų augančiai pramonei ir 
kad 404,000 jų turės atvykti 
iš kitur. Chicaga oro keliu yra 
arčiau Londono, kaip New 
Yorkas, užtat mūsų miestas 
pasidarys vadovaujančiu trans
porto miestu. Pravedus kelią 
jūrų laivams per šv. Lauryno 
upę, net apie 90% pasaulio lai
vų galės pasiekti Chicagą. Chi
caga laivus daug daugiau 
trauks kaip bet kuris kitas eže
rų uostas, nes iš čia bus laivų 

su Mississippi
----------------- -------------- Chicagoje yratuvių organizacijas bei jų pa- 4Q,7 vjs0 sunkveflmių susisle.

rengimus. Izidorius Bermanas 
jau yra miręs ir visą prekybą, 

I 10761 So. Michigan Avė., veda 
sūnus.

Išviliojo $6,000

Otto Buchholtz, 72 m. am
žiaus, mieste sutiko nepažįsta
mą žmogų, kuris ji dar ir ant
ru kaitų sutikęs ėmė pasakoti, 
kad vienas turtingas Texas 
valstybės vyras nori rasti pa
tikimą žmogų kuris labtarai 
paskirstytų $86,000. Buchholtz 
tą svetimąjį su jo draugu par
sivedė namo. šie išklojo daugy-į 
bę banknotų, drauge aiškinda
mi, kad Buchholtz galės būti 
tuo patikėtiniu, tik jis turi už
stato padėti $6,000. Kai tą už
statą atnešė, svetimieji pada
vė pundą “pinigų” užrakinti 
pas Buchholtzą dėžėje. Kai 
svetimieji išėjo su $6,000 ir 
dingo, Buchholtzas patikrinęs 
terado popierių krūvą.

Kur statyt didžiąją salę?
Nejudomos Nuosavybės Pre

kiavimo taryba nusprendė, kad1 
planuojama vieta Chicagos su
važiavimų salei — ties 23 gat
ve prie ežero — yra toli nuo 
miesto centro ir nepatogi. Jie 
siūlo tokią milžinišką salę sta
tyti ant Union stoties bėgių, 
vakarinėje Chicagos upės pu
sėje tarp Madison ir Van Bu- 
ren gatvių. Ta salė turėtų ke-

Lietuviai tarptautiniam 
Festivaly

Gary mieste lapkričio 17-18 
d. ruošiamas tarptautinis lesti- tunsVok^s ’Ūgio”ir j«’į>aata-
valis, kurio programa prasidės 
šeštadienio vakare 7 vai. Lietu
višką programą išpildys Elena, 
Ona ir Benigna Blandytės, 
akompanuojant Antanui Skri
duliui. Lietuvių pasirodymą or
ganizuoti sudarytas komitetas, 
kuriam vadovauja Antoinette 
Nenios, programos ir parodos 
rengimo vadovė yra Sofija 
Adomaitienė, maisto patiekalus 
parūpins ponios: J. Skerienė 
ir M. Klimaitienė. Lietuvius 
gražiai reklamuoja laikraštis 
The Gary Post-Tribune, kuris 
įsidėjo stambią nuotrauką M. 
Klimaitienės, apsirengusios lie
tuvišku kostiumu. Festivalį or
ganizuoja International Insti
tute, 321 W. 15th Avė., Gary, 
Ind.

kimo, koksai tik vyksta JAV.
Per 123 metus Chicaga augo 
greičiau, kaip bet kuris kitas
pasaulio miestas. Per tą laiko- Diane Allen, gyvenanti 3435 S. 

X Pirmosios Amerikos ir tarpį Chicaga daugiau paau- J Prairie, Chicagoje, yra šian- 
; Kanados lietuvių tautinių šokių go, kaip Paryžius per 2,000' dien gyva, tai tik dėka ugnia- 
šventės visa programa jau su-! metų.
daryta. Ligi šiol šventėje daly-: D . .. . .
vauti įsiregistravo per 500 tau-' Pasitikrinti ar nėra 

cukrinės

Nuo liepsnų slėpėsi palovy
Jeigu 14 mėnesių mergytė

tymas kainuotų apie $32,000,- 
000.

«•
Naujas vokiečių konsulas

J Chicagą atvyko naujas V 
Vokietijos generalinis konsulas 
baronas Friedrich von Lupin. 
Ankstybesnis konsulas Hein- 
rich Knapstein paskirtas Vo
kietijos ambasadoriumi Ispani
joje. Kons. Lupin yra ekono
mistas, jau nuo seniau tarnau
jąs diplomatiniuose postuose.

Areštavo 5 jaunus vandalus
Chicagos policija šiaurinėje 

miesto dalyje areštavo 5 jau
nus vandalus, kurie prisipaži
no buvę įsilaužę į Cleveland 
Pradžios mokyklą, Roosevelt 
Augšt. mokyklą, ir dar į pen
kias kitas vietas, panaikinda
mi ir apiplėšdami.

Tobulina pervažas 
sankryžuose

Ties Roosevelt rd., netoli 
Cook—Du Page apskričių, bus 
sudarytas net trijų augštų ke
lio pervažų tinklas, kad galėtų 
per valandą ten pravažiuoti net 
4,000 automobilių. Ir kitose vie
tose stengiamasi labai sumo
derninti kelius.

Netoli Chicagos numatomo 
pravesti apmuitinamo ekspre
sinio kelio planavimo darbai 
jau 53% baigti. Komisija jau 
išleido $8,029,998 išdirbdama 
1,271 sklypą. Vedamos dary
bos dėl išpirkimo dar 1,714 
sklypų.

Nuskendo dėl fazano
James R. Wolske, 26 m. am

žiaus medžiotojas, nušovė fa
zaną, kuris įkrito į kanalą. Jis 
nusivilko drabužius ir plaukė 
paimti. Jo draugas tvirtina, 
kad Wolske nuskendo apie 30 
pėdų nuo kranto-. Policija atsi
skubino jo gelbėti, bet negalėjo 
surasti.

Vėžio operacijos
Dr. G. Crile, iš Clevelando, 

gydytojų suvažiavime Chicago
je pabrėžė, kad kaikurios ope
racijos nuo vėžio daro daugiau 
žalos, kaip naudos. Jis skati
no gydytojus susilaikyti nuo 
operacijų, kada liga jau yra 
plačiai išsiplėtusi.

Kroatų koncertas ir šokiai
Kroatų Glee klubas sekma

dienį, lapkričio 18 d. 4 vai. As- 
sumption salėje (60 gatvė ir 
Marshfield) ruošia koncertą. 
Vakare, 7 vai. 30 min. toje pa
čioje salėje bus jų šokiai. Kvie
čia gausiau svečius dalyvauti.

Seniausia žydų sinagoga
Pati seniausia žydų sinagoga 

Chicagoje yra B’nai Sholom, 
1231 S. Union avė. Piktadariai 
ją šiomis dienomis apiplėšė ir 
kaikuriuos dalykus sunaikino, 
padarydami nuostolių netoli 
$10,000.

KAS KĄ IR KUR
DfiMESIO VISOMS LIETUVIŲ 

ORGANIZACIJOMS

Lietuvių informacinis susirinki
mas įvyks lapkričio 17 d. 7 vai. 
Don Varnas |x».sto būstinėje, 6816 
S. IVestem avė. Kviečiami atsilan
kyti visų organizacijų, ypač jauni
mo atstovai, bei pavieniai asmenys. 
Bus svarstoma apie lietuvių dftlyva- 
vimą milžiniškame parade, kuris 
įvyks vidurmiestyje lapkričio 24 d. 
2 vai. p. p., pasmerkiant bolševiku 
žudynes Vengrijoj.

— Šv. Antano Draugija lapkričio 
17 d. 6 vai. vakare J. Budriko sve
tainėje, 1442 So. 49tb Court, Cice- 
roje rengia Padėkos dienos subu
vimų. Vertingi laimėjimai, skanūs 
užkandžiai, gaivinantys gėrimai, 
įėjimas visiems laisvas ir nemoka
mas. Tautiečiui kviečiami jaukioje 
ir linksmoje nuotaikoje praleisti ru
denio vakarą kartu su “antannis”. 
Visus kviečia ir laukia atsilankant 

Mykolas Jokubauskas, pirm.

— Rengiamam 1941 m. sukilimo
15 metų sukakties iškilmingam mi
nėjimui gruodžio 9 d. pakvietimai 
nuo ,šio penktadienio jau platinami 
visose Chicagos lietuviškose apylin
kėse pas nuolatinius platintojus.

— Marąuette Park kuopa Lietu
vos Vyčių rengia šokių vakarą Vy
čių salėj, 2453 W. 47th St., lapkri
čio 24. Visi lietuviai kviečiami at
silankyti.

“Ruduo” vaizdžiai parodė ru
dens grožybes, rudens nuotai
ką ir jo įtaką į žmogaus jaus
mus. Indrės Paliokaitės refe
ratas “Elgesys namie, svečiuose 
ir teatre” buvo visų įdomiai iš
klausytas. Ji savo referate pa
teikė keletą mandagumo taisyk
lių, bet ypač pabrėžė, kad man
dagumo turime mokytis namuo
se, ir viso mūsų elgesio patarė
jais ir autoritetais yra mūsų 
tėvai. Referatas sukėlė ilgas 
diskusijas. Pirmininkės Rasos 
Augiūtės pasiūlymas padaryti 
kelias išvykas į gamtą visų buvo 
entuziastingai sutiktas.. A. P.

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

tinių šokių šokėjų. Registram-' 
ja dar vyksta. Savo dalyviui Chicagos Sveikatingumo ta ,, 
skaičiumi ir didingumu lietuvių1 rybos patalpose, 54 W Hub-' cxame„ name- Minėtas ugniage 
tautinių šokių šventė bus gra- bard, šeštame augšte, šiandien siU leitenantas išjieškojo visus 

galima nemokamai pasitikrinti J^^arius, bet nerado. Kaž- 
ar kas neserga cukrine liga kaiP Jam atėj° mintis Pa>š- 
(diabetes). Taipgi šiandien ne- koti P° lova- Ant kelių ir ran' 
mokamai galima patikrinti
šiuo atžvilgiu savo sveikatą Šv.

žiausias įvykis 1957 m. Ameri
kos lietuvių gyvenime.

X Edvardas Pocius, Monica 

Kaspe raitė, Barbora Lazutka, 

Dclores Ruplauskas, Vytautas

Lubertas, Antanas Juknis ,r;Luko ligoninėje (iki 4 vai. 30

Betty Tucker yra Marąuette 
Parko Lietuvos Vyčių kuopos 
nariai, įeiną į komisiją, kuri 
rūpinasi šokių vakaru Vyčių 
salėj lapkričio 24 d.

X Amerikos Lietuvių Daili

ninkų Sąjungos Chicagos apy-

min.), Herotin ligoninėj (iki 4 
vai. 30 min.).

X Susikaupimo valanda ry

šium su Vengrijoj vykstančiais 
įvykiais įvyko praeitą šešta
dienį Šv. Petro ir Povilo bažny-

garda išleido biuletenį. Pirma- čioje, sutraukusi artipilnę di- 
sis biuletenio nr. pažymėtas 
spalio mėn. data. Biuletenyje 
rašoma apie lietuvių dailinin
kų veiklą. Biuletenyje randa
ma aštresnių* pasisakymų.

džiulę bažnyčią įvairių tautų ir 
tikybų tikinčiųjų. Buvo įnešta

X Alb. Valentinas ir Al. Ba-

ronas paskaitys humoristikosi Giedojo įvairių tautybių žmo- 
Chicagos ir Detroito sportinin- įnas- Gražiai pasirodė Dainavos 
kų vakarienėje šį šeštadienį, i ansamblis sugiedojęs Ap3au- 
kurios metu bus pagerbtas Į &ok Augščiausias ir dar porą 
Chicagos Liet. Sporto Klubas £ie8m*U- Susikaupimo valanda 
Vainutas, tapęs II divizijos pie Praėjo tikrai rimtoje nuotaiko- 
tų grupės meisteriu. Je> daugelio akyse išspausda-

X J. Bobinienč, Stephens ma ašaras’ Buvo 8uteiktas Pa‘

Poetas skaitys ir dainuos
Poetas Carl Sandburg sek

madienį popiet skaitys savo po-
gesių leitenantui Crawford ezl» ir dain"°s su S1?™ Shu‘ 
Smith, 39 m. amžiaus. Gaisrui teatJe- kur ™Mla <’aren'. 
kilus - motinos nebuvo na-, S”1* Mode™108 ty
muose. Kaimynai ugniagesiams. norr'dama sukelt‘ le5l»
pasakė, kad yra vaikas degan- Chicagoje leidžiamam žurnalui 

“Poetry Magazine”. Įėjimas 
$1.10—$2.20. '

IS ATEITININKŲ 
GYVENIMO

MERGAIČIŲ BŪRELIO 

SUSIRINKIMAS

Kun. Alf. Lipniūno kuopos 
mergaičių būrelio susirinkimas 
įvyko š. m. lapkričio 2 d. Dani
levičių bute. Susirinkimo prog
rama buvo įvairi ir įdomi. Auk
sė Liulevičiūtė savo rašinėlyje

kų ropodamas atrado mažytę 
ir ją iš gaisro išnešė.

Vasarinių pačiūžų 
lenktynės

Chicagoje vyksta vasarinių 
pačiūžų (roller derby) lenkty
nės Coliseum patalpose. Pasku
tiniai lenktynių seansai bus 
penktadienį ir šeštadienį vaka
re 8 vai. 30 min. ir sekmadie
nį popiet 2 vai. 30 min.

Daug senių Chicagoje
Chicagos .mieste, pagal pa

’ Baigėsi moterų vasara
Trečiadienį Chicagoje šilima 

pasiekė rekordinį laipsnį — 
69.9 laipsnius. Ankstybesnis 
rekordas buvo 69.2 laipsniai. 
Bet jau ketvirtadienį oro biu
ras skelbė, kad moterų vasara 
pasibaigė, kad reikia laukti oro 
atšalimo.

Pasidės kraujo į banką -
Net 25 akli Chicagos versli

ninkai, priklausą Aklų Versli
ninkų draugijai, šeštadienį 
Mount Sinai ligoninėje duos 
po pantį kraujo. Tai bus iš 
anksto į kraujo banką padėtos

Naujasis Testamentas - 
šventas Rastas

Vertė lietuvių kalbom JUOZAPA; 
SKVIRECKAS — Kauno Arklvya 
kūpąs Metropolitas. IV laida. Ii 

leido “LUX” 1947 m. Stutgart* 
1620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

“DRAUGE*’
2334 So. Oakley Ava.

Chicago 8. IUinois

LIETUVIŠKŲ KORTELIŲ
KALĖDŲ SVEIKINIMAMS

GALIMA GAUTI “DRAUGE’
16 kortelių už $1.00

(su persiuntimu)
Jau laikas užsisakyti Kalėdines 

sveikinimų korteles. DRAUGAS 
tuojau Jums pristatys gražiausias 
kalėdines korteles su atatinkamais 
lietuviškais sveikinimais.

Nesivėlinkite užsisakyti, nes kor
telės siunčiamos k ėtvirtos klasės 
paštu, todėl kelionėje užtrunka iki 
2 savaičių.

Sveikinkite savo prietelius lietu
viškomis kortelėmis ir jas pirkite 
DR.VUGE.

Užsakymus su pinigais siųskite 
šiuo adresu:

“DRAUGAS”
2834 So. Oakley Ąve. 

CHICAGO 8, ILL.

gedulu perrišta vengrų tautinė skutinius davinius., yra apie, atsargos, kad jeigu kuriam is 
vėliava. Valandą pravedė vysk pusę miliono vYn* ir moterų, , tos organizacijos narių ateity 
V. Brizgys: skaitė maldas ir 8enesni4 kaiP metai am' 3e bus reikalinga kraujo, jo 
anglų kalba pasakė pamokslą. žiaus’ • tuo>u galėtų gauti

Vis lengviau ir patogiau da

rosi išsiųsti siuntinius į Lietuvą 
ir kitus užjūrės kraštus. Tam 
reikalui atsidarė dar viena įs
taiga “Ląvuo”, pačiame Mar
ąuette parko centre. Įdomu, 
kad ji veikia ne tik šeštadie
niais, bet galima susitarti net ir 
šventadieniais. Tai didelis pa
togumas.

i choro solistė, daug laiko pa
švenčia ruošiant meniškai pra
vesti lapkričio 17 d. skautų tė
vų ir rėmėjų vakarą-balių Ma
rine Hali salėje. Radzevičienė, 
Strikaitienė ir kt. ruošia ska
nius valgius bufetui, bus net 
baumkuchenas-raguolis.

X Korp! Vytis Chicago3 
skyrius išrinko naują valdybą, 
kurion įeina pirm. A. Mickevi
čius, R. Vėžys, R. Korzonas, Z. 
Viskanta ir A. Jakubauskas.

laiminimas Sv. Sakramentu. 
Be Dainavos ansamblio dar da
lyvavo kroatų vaikų, ukrai
niečių, latvių ir estų chorai,
kroatų solistė ir ukrainiečių
dūdų orkestras. Apie įvykį ra
šė ir Chicagos amerikiečių
spauda.

X William Strakalaitis ir 

George Klimaitis, abu Ameri

koj gimę lietuviai, nuoširdžiai 
prisideda prie De Paul univer
siteto lietuvių klubo veiklos.

=3=

J. GLIAUDĄ

OfiAPftO
NORIS

PREMIJUOTASROMANAS

Įdomiausias romanas!

Gyva intriga ir šiurpūs 
{vykiai, išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų.

AM dalys vienoje knygoje 
448 psl — tik $4.00 

'Užsakymus siųsti:

“DRAUGAS“ 
2334 So. Oakley Aveaue

Chicago 8, Ulinei*

PADĖKOS DIENOS 
IŠVAŽIAVIMAS

H. MARIJONŲ 0KI0 KOPLYČIOS NAUDAI

Sekmadienį, 1956 m. lapkr. 25 d., 3 vai. p.p.
TT. MARIJONŲ SEMINARIJOS SALEJE 

Clarendon Rilis, III.
TT. Marijonų ūkyje, baigiama įrengti nauja koplytėlė. 

Koplytėlės papuošimo išlaidų yra daug. Jas sumažinti TT. 
Marijonai rengia išvažiavimą, kuriame bus daug dovanų.

Šiuo laiku oras yra dar gražus. Visi nuoširdūs TT. 
Marijonų prieteliai ir bičiuliai maloniai kviečiami nuvykti 
į Clarendon Hills, III. ir tuo būdu ateiti į pagalbą TT. Ma
rijonams išpuošti šią koplytėlę, kurioje meldžiasi broliai ir 
ūkio gyventojai.

Visus maloniai kviečia:
TT. Marijonai,

Clarendon Hills, III.

J*

I


