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VIDURIO RYTUOSE JAU PRASIDEDA KARAS?
"Musų širdys kraujuoja vengrų tautos kovoje už 
laisvę" - pareiškė Britanijos atstovas Sir P. Dixon

SALOMĖJA NARKĖLIŪNA1TĖ ,
Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose 

JUNGTINES TAUTOS. —Žūtbūtinė vengrų tautos kova už 
laisvę susilaukė visuotinės užuojautos JT Saugumo taryboję, kuri 
praėjusį sekmadienį buvo skubiai sušaukta posėdžio, jieškant būdų 
vengrams padėti.

Sovietų Sąjunga buvo apkal
tinta brutaliu Vengrijos žmonių 
teisių laužymu. Žmoniškumo ir 
teisingumo vardu ji kviesta grą
žinti vengrams laisvę ir suvere
numą.

Tuo metu, kai iki paskutinės 
vietos pripildytoje Saugumo ta
rybos salėje delegatai posėdžia
vo, lauke prie Jungtinių Tautų 
būstinės net per keturius blokus 
išsitiesusi minia piketavo. Ame
rikos vengrai su JAV ir savo 
tautinėmis vėliavomis ir prieš so 
vietus nukreiptais plakatais vaik 
ščiojo šaligatviais ligi vėlumos.

Saugumo tarybos salėje, be 
diplomatų, matėsi gausiai New 
Yorke esančiųjų pavergtųjų lais
vinimo veiksnių atstovų. Jų tar
pe ypač buvo daug vengrų. Ma
tėsi Lietuvos Laisvės komiteto 
pirmininkas Vacį. Sidzikauskas,
Pavergtųjų Europos Tautų asam 
blėjos pirmininkas dr. V. Ma- 
sens, Genocido konvencijos auto
rius prof. Lemkin ir kt.

Posėdžiui pirmininkavo
prancūzas

Posėdžiui pirmininkavo Pran
cūzijos atstovas Bemard Cornut- 
Gentille, kartu ir atstovaudamas 
Prancūziją. Vengrijos atstovas 
Peter Kos su savo trim palydo
vais buvo pakviestas prie stalo 
užimti vietas pagal esančią tvar
ką, jog tiesioginiai suinteresuo
toji pusė gali dalyvauti posė
džiuose be balsavimo teisės.

Sovietų Sąjungos atstovas Ar- 
kady Sobolev, vos posėdžiui pra

bės vidaus reikalus. Remdamasis 
naujausiais pranešimais, Sir 
Pierson Dixon apgailestavo, kad 
sovietų kariuomenė traukiama į 
Budapeštą iš Rumunijos. „Jeigu 
tai netiesa“, — sakė jis, — „te
gul sovietų atstovas tai panei
gia”. Bet sovietas nepaneigė. Ne 
norėjo ar negalėjo — nežinia. 
Vėliau koridoriuose teko girdėti 
kalbų, kad būk sovietai čia labai 
mažai turėję informacijų apie pa 
dėtį ir bendrai neturėję ką saky
ti- ’

Vakariečiai savo kalbose rei
kalavo, kad sovietų kariuomenė 
tučtuojau būtų atitraukta, su
stabdytas kraujo praliejimas ir 
kad laisvais rinkimais vengrai 
pasirinktų savo valdymosi for
mą.

Vakariečius savo kalbose pa
laikė visa eilė kalbėjusių delega
tų, pareikšdami sykiu, kad jų 
žmonės dideliu susirūpinimu se
ka įvykius Vengrijoje ir kad jų 
simpatijos yra vengrų pusėje.

Nesimatė Lenkijos diplomatų
Sovietų atstovas tvirtino, kad 

„tautinė avantiūra“, kaip jis ją 
vadino, Vengrijoje yra amerikie
čių suorganizuota ir remiama 
JAV Kongreso paskirtais pirma 
šimtu milionų, o paskui dvide
šimt penkiais milionais dolerių. 
Jis kaltino ir Vengrijos egzilus, 
kad jie, amerikiečių apmokami, 
palaiko „kapitalistiniai antire- 
voliucinį pogrindį“. Pagaliau so
vietas tvirtino, kad šita trijų ak
cija Saugumo taryboje nepavyks 
ir kad ji buvusi tik priešrinkimi
nis manevras.

Į jo kaltinimus tuojau pat 
griežtai atsakė JAV atstovas 
Lodge, o paskui ir britų Sir Pier
son Dixon.

Pačioje pabaigoje buvo suteik
tas balsas Vengrijos atstovui, 
kuris priminęs, jog posėdis vyks
ta, nežiūrint Vengrijos protesto, 
ir neturėdamas instrukcijų iš sa
vo vyriausybės, rezervavosi tei
sę kalbėti vėliau. Posėdis užbaig
tas apie dešimtą valandą, sekan
čio karto susirenkant pagal ben
drą sutarimą. Įdomu dar tai, jog 
sesijoje nesimatė Lenkijos diplo- 

nė neturi teisės kištis į valsty-1 matų, nei spaudos.

Sovietų Sąjungos kariuomenė
"pasitraukia" iš Budapešto

VIENA, Austrija, spalio 29. — Vengrijos sumuštas komunis
tinis režimas šiandien pripažino pilną sukilėlių pergalę. 

Budapeštas skelbia, kad sovie- -
tų tankai ir kariuomenė pasi-( Tokie kaltinimai „įžeidžia mūsų 
trąukia iš apgriauto miesto. So- žmones”, 
vietai kareiviai vežasi su savim 
savuosius žuvusius ir sužeistuo
sius.

Sovietų traukimasis iš Buda
pešto atidaro miesto vartus su
kilėliams, kurie pareikalavo nu
sigandusį. premjerą Nagy suda
ryti demokratinę vyriausybę.

Šiandien anksti rytą Budapeš
te kovos dar tebevyko, nors so
vietai traukės iš kraujuoto mies
to.

Budapešto radijas pranešė, 
kad sostinėje nakties metu te
bevyko apsišaudymai ir dar „esą 
asmenų, kurie drumsčia taiką“.

Sukilėliai savo rankose turi 
vakarinę Vengriją. Sukilėlių jė
gos stovi 19 mylių vakaruose 
nuo Budapešto.

Nagy partijos prenašėjas pri 
pažino revoliucijos laimėjimą ir 
atmetė sovietų kaltinimus, kad 
„Amerikos imperialistiniai sluog 
sniai“ buvo už sukilėlių nugarų.

dam! faktą, jog~šovietų kariuo
menės buvimas tenai ir jos inter
vencija yra nesuderinamas su 
taikos sutartimi, kurią Vengrija 
pasirašė su aliantais 1947 m. 
Kaip tos sutarties dalyviai, va
kariečiai sakė, kad yra jų pa
reiga šitokiu momentu įsikišti.

Jie visiškai atmetė sovietų at
stovo žodžiu ir Vengrijos atsto
vo laišku prieš tai patiektus aiš
kinimus, kad Vengrijos padėties 
diskutavimas Saugumo taryboje 
yra kišimasis į vidaus reikalus. 
Nurodydami tai, jog tenai yra 
įmaišyta sovietų kariuomenė, jie 
tvirtino, kad tai jau savaime da
lyką daro tarptautiniu ir kad to
kiu atveju Saugumo taryba yra 
pilnai kompetetinga tą klausimą 
diskutuoti. Buvo priminta, kad 
jau keletas ir kitų valstybių yra 
pareiškusios savo pritarimą bri
tų, amerikiečių ir prancūzų ak
cijai kreiptis į Saugumo tarybą. 
Tuo metu, kai tebevyko posė
džiai jau buvo žinoma, kad, be 
trijų vakariečių, į Saugumo ta
rybą buvo kreipusis Ispanija ir 
Italija. Kiek vėliau buvo gauta 
telegrama iš Irlandijos atstovo, 
jog jo vyriausybė visiškai prita
ria vakariečių žygiui Saug. ta
ryboje.

Sovietų atstovas neturėjo 
ką sakyti

Sumuodami, vakariečiai kon
statavo, jog „niekas negali nu
neigti fakto, kad svetima kariuo
menė (turint galvoje, sovietų)

sidėjus, pareiškė nepasitenkini- įsikišo masiniai“. „Mūsų širdys 
mo, kam tą posėdį taip skubiai' kraujuoja vengrų tautos kovoje 
sušaukė, girdi, net nepasitarę, ir už laisvę“ — sakė britų-atstovas 
siūlė klausimo, kuris D. Britani- Sir Pierson Dixon. Sovietų ka- 
jos, Prancūzijos ir JAV laiške riuomenės intervencija Vengri- 
Saugumo tarybos pirmininkui bu joje, jis tvirtino, nepateisinamas 
vo pavadintas „padėtis Vengri- Varšuvos paktu, nes, kaip jis pa
joję“ visiškai neįtraukti į dar- citavo iš to pakto teksto, tenai 
botvarkę. Kai balsuojant, iš vie-, kaip tik yra straipsnis, kuriame 
nuolikos narių tik jis vienas atsi- j pabrėžiama, jog tokia kariuome 
rado priešingoje pusėje, tai dar
ir antrą sykį jis bandė, bet ir vėl 
nesėkmingai, posėdį sutrukdyti.
Jis, vėl iš to paties taško išeida
mas, jog perskubiai buvęs posė
dis sušauktas, dabar siūlė posėdį 
atidėti bent kelioms dienoms, 
kad būtų laiko jam susisiekti su 
savo vyriausybe. Kaip pirmuoju, 
taip ir antruoju atveju, devyni 
Tarybos narių balsai jam prieš
taravo. Tik Jugoslavijos atsto
vas, rodydamas „neutralumą“, 
susilaikė abiem atvejais, paaiš
kindamas, jog, jo vyriausybės 
manymu, vengrų pačių reikalas 
susitvarkyti, o kai dėl svetimos 
kariuomenės buvimo Vengrijoje, 
tai jo vyriausybė esanti priešin
ga prieš betkokios svetimos ka
riuomenės buvimą.

Sobolevas pradžioje dar spyrė 
si, kad, nė klausimo į darbotvar
kę neįtraukus, to punkto siūlyto
jai patiektų argumentus, kodėl 
jie jį stato. Bet šito nesusilau
kęs, jis pats pirmas buvo pri
verstas paaiškinti, kodėl jis eina 
prieš. Jis, žinoma, tvirtino, jog 
tai esąs kišimasis į Vengrijos vi
daus reikalus.

Peržvelgė įvykius Vengrijoje
Reikalą Tarybai išdėstė pir

ma JAV atstovas, paskui britas 
ir pagaliau prancūzas. Jie trum
pai peržvelgė įvykius Vengrijoje 
chronologine tvarka, konstatuo-

Vengrijos tautinės tarybos nariai demonstruoja Xew Yorke 
lauja, kad Sovietų kariuomenė pasitrauktų iš Vengrijos.

ir reika- 
ilKS)

Įvykių Lenkijoje ir Vengrijoje
atgarsiai okupuotoje Lietuvoje
Pastarojo meto įvykiai Lenkijoje, ir ypač Vengrijoje, plačiu 

atgarsiu nuskambėjo laisvojo pasaulio spaudoje. Įdomu pažvelgti, 
kaip į šituos įvykius buvo reaguojama bolševizmo pavergtoje Lie 
tuvoje.

Lenkijos komunistų partijos
plenumas prasidėjo šių metų spa n.es jėgas. Tačiau, vadovaujan- 
lio 18 dieną. Tik prasidėjus ple- tis Varšuvos paktu naujasis mi- 
numui, tuojau pat Varšuvoje pa- n‘ster’s pirmininkas Nagy pa
sirodė Chruščevas, lydimas 'Mo- prašęs SovietV karinės paramos, 
lotovo, Mikojano, Kaganovi- kuri buvusi suteikta- Pasikėsin-
čiaus

Apie Kremliaus atstovų stai
gų ir nelauktą atsilankymą Var
šuvoje, Vakarų Europos spau
doje, o taip patTr radijų trans
liacijose tuojau pat pasirodė in
formacijos, palydėtos komenta
rais.

Tuo tarpu per Vilniaus radiją, 
o taip pat ir per Maskvos siųstu
vą, tebuvo duotos žinutės apie 
Chruščevo su palydovais lanky
mąsi Varšuvoje ir draugiškoje 
dvasioje vykusį pasikalbėjimą su 
Lenkijos komunistų partijos at
stovais. Sekančiomis dienomis 
buvo perduotos žinutės apie Len
kijos komunistų partijos vado
vybės sudarymą.

Vengrijos sukilimo atgarsiai
Apie Vengrijoje prasidėjusį su 

kilimą per Vilniaus radiją, o taip 
pat ir per Maskvos siųstuvą, pir
mosios žinios buvo duotos šių 
metų spalio 25 dienos vakarinėje 
žinių laidoje. Vilniaus radijo pra 
nešime buvo nurodyta, jog Ven
grijoje, Budapešte, buvęs įvykęs 
„fašistinių chuliganų“ pasikėsi-

tojai prieš liaudies demokratiją 
sutramdyti ir tvarka esanti at
statyta...

Apie tai, kad sukilėliai Ven
grijoje reikalavo atšaukti Sovie
tų kariuomenės dalinius, kraštui 
suteikti laisvę ir pagerinti gyve
nimo sąlygas—apie tai Vilniaus 
radijo pranešime nebuvo užsi
minta. Tačiau nors tame prane
šime per Vilniaus radiją buvo 
minima apie tvarkos atstatymą, 
bet tuo laiku, tai yra spalio 25 
dienos vakare, Vengrijos suki
limas dar nebuvo palaužtas. Prie 
šingai, jis buvo išsiplėtęs eilėje 
Vengrijos provincijos miestų.

Maskvos siųstuvui 
apie nerimus Vengrijoje, pagre
čiui tas pačias informacijas kar
tojo Vilniaus radijo siųstuvas.

Tačiau bolševikinės informa
cijos, duotos gerokai uždelsus jų 
skelbimą, toli gražu gyventojų 
nepainformavo nei apie įvykių 
eigą Lenkijoje ir Vengrijoje, o 
tuo pačiu nedavė tų įvykiu link
mės vaizdo.

Pavėluotose informacijose per 
Vilniaus radiją taip pat nebuvo

Izraelis sutelkė apie 150,000
vyrų prie savo pasienio

WASH3NGTONAS, spalio 29. —- Prezidentas Eisenhoweris ir 
jo augšti pagelbininkai šiandien buvo labai susirūpinę, kad gali 
kilti karas Vidurio Rytuose.

Tik Izraelio — Arabų valsty
bininkų išmintis ir santūrumas 
gali pašalinti karo pavojų Vidu
rio Rytuose. JAV pareigūnų 
akys nukreiptos į Izraelio prem
jerą David Ben-Gurioną, kuris 
savo rankose turi karo raktą.

Atrodo, kad Vidurio Rytai ar
tėja prie karo pakrantės, kai Iz
raelis sumobilizavo 150,000 —- 
200,000 vyrų prie pasienio.

Arabų ir Izraelio įtempimas 
padidėjo. Dvidešimt keturių va- 
landų laikotarpis bus labai kri
tiškas.

Prezidentas Eisenhoweris krei 
pėsi į Izraelio ir Arabų vadus, 
kad jie nežaistų su parako stati
ne.

Žymūs politikai įsitikinę, 
kad Vidurio Rytų šiandieninis 
vaizdas yra liūdnesnis ir rimtes
nis negu buvo 1948 m., kai įvyko 
tarp Izraelio ir arabų karas.

Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse rieškiasi baimė, kad Izrae
lis šiomis dienomis gali pulti 
arabus, nes dabar esanti gera 
proga. Mat, Rusija turi sunkeny
bių rytinėje Europoje, todėl var
gu ar Rusija ateitų arabams pa
gelbėti; o JAV yra užimtos rin
kimais.
IZRAELIO KARIUOMENE

IŽENOS į EGIPTO
JERUZALE, Izraelis, spa

lio 29. — Izraelio saugumo pa
reigūnai šiandien paskelbė, 
kad du Egipto naikintuvai ir

Arabai sudegino

prancūzų konsulatą
KAIRAS, Egiptas, spalio 29. 

— Arabai sukilėliai vakar užpuo 
lė ir sudegino Prancūzijos kon
sulatą Jeruzalėje. Arabai vakar 
taipgi suruošė demonstracijas 
prieš prancūzus nuo Maroko iki 
Persijos įlankos.

18 asmenų, įskaitant du pran
cūzus pareigūnus, buvo sužeista. 
Jeruzalėje demonstracijų metu.

Ryty Vokietijos 

komunistai labai

bijo sukilimo
BERLYNAS, spalio 29. — Ry

tų Vokieitjos komunistiniai val
dytojai grasinimais ir pažadais 
kreipiasi į žmones, kad jie nesu
kiltų, kaip kad padarė lenkai ir 
vengrai.

Komunistai per radiją ir tele
viziją pareiškė: „liberalizmas 
reiškia kapitalizmą ir to neleisi
me“.

Gehart Eisler, komunistų par
tijos propagandistas, įspėjo: 
„Jei kas pakels ginklą prieš so- 
.cializmo sąjūdį ar socialistinę 
valstybę, tas bus sutriuškintas“.

Rusai pašovė JAV 

korespond. Budapešte pjtį karo laivai vykstą link Iz-

LONDONAS, spalio 29. — 
Noel Barber, Tarptautinių žinių 
tarnybos ir Londono Daily Mail 
korespondentas, šiandien buvo 

prabilus pašautas rusų kareivių Budapeš
te. Rusų kareiviai koresponden
tą pašovė, kai jis stebėjo kovas 
už laisvę.

raelio.
Taip pat pranešta, kad Iz

raelio kariuomenė įžengė į 
Egipto teritoriją.

nimas prieš liaudies demokrati-j užsiminta apie Mikojano ir Sus- 
lovo išvykimą į Vengriją. S.'M.

Ši revoliucija yra vengrų lais
vos valios darbas, pastebi Nagy 
pranešėjas.

Dideliu laimėjimu buvo iš
traukimas sovietų kariuomenės 
iš Budapešto. Nagy pažadėjo sek 
madienio naktį, kad sovietų ka
riuomenė bus ištraukta, kai su
kilėliai nutarė žygiuoti į Buda
peštą su septyniomis Vengrijos 
divizijomis, jei jis nenusileis.

Korespondentas Anthony J. 
Cavendish, atvykęs pirmadienį 
iš Varšuvos į Budapeštą, matė 
sovietus besitraukiančius į savo 
bazes.

24 VALANDŲ LAIKOTARPY
VIENA, Austrija, spalio 

29. — Budapešto radijas šian
dien paskelbė: susitarta, kad 
sukilėliai grąžina ginklus ir 
sovietų kareiviai pasitraukia 
iš Budapešto.

Vengrijos vyriausybės kon
troliuojamas radijas paskel
bė, kad vidaus reikalų minis- 
teris Ferenc Muennich išfor
mavo baisiąją komunistinę 
slaptąją policiją.

Muennich pranešė, kad slap 
toji policija už žiaurumus bus 
nubausta.

Vengrijos gynybos ministe- 
ris Karoly Janza paskelbė, 
kad susitarta su sukilėliais, 
kad jie grąžins ginklus. Ne-I

Kalendorius

Spalio 30 d.: šv. Alfonsas Ri- 
drigietis; lietuviški: Skirgalis ir 
Validė.

Saulė teka 6:20, leidžiasi 4:49.

Grįžo kardinolas

Višinskis į Varšuvą
VARŠUVA, spalio 29. — Len

kų komunistinė vyriausybė va
kar paleido iš kalėjimo kardinolą 
Višinskį ir grąžino į Varšuvą, 
kur jis atliks Lenkijos primo pa
reigas. Kardinolas Višinskis 25 
mėnesius negalėjo eiti Lenkijos 
Bažnyčios primo pareigų.

Kardinolas Višinsky yra 55 
metų amžiaus. Tai jauniausias 
kardinolų kolegijos narys.

Tik po penkių dienų 

pradej’o aiškinti

apie sukilimą Vengrijoj
MASKVA, spalio 29. — Tik po 

penkių dienų sovietų spauda pra 
dėjo aiškinti, kodėl kilo revoliu
cija Vengrijoje. Žinoma, kaip pa
prastai, sovietinė spauda, ypač 
Maskvos „Pravda“ ir „Izviesti- 
jos“ visą sukilimo kaltę suvertė 
ant Vakarų pečių, ypač kaltino 
JAV dolerius ir radijo propa
gandą.

Sukilėlių vadai susirūpinę ir 
bijo, kad sovietų kariuomenės 
pasitraukimas nebūtų tik apgau
lė. Kai sukilėliai grįš į Budapeš
tą, so vietų jėgos gali vėl pulti 
miestą.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Britanijos užsienio reikalų ministeris Lloyd pareiškė, kad 

sovietai sulaužė pasižadėjimą ištraukti savo kariuomenę iš Ven
grijos. Sovietai dar daugiau gabena savo kariuomenės į Vengriją.

— Valstybės sekretorius Dulles pasišaukė tris senatorius į 
Valstybės departamentą aptarti Vidurio Rytų krizę.

Naujas ambasadorius
ROMA. — Popiežius Pijus XII 

iškilmingoje audiencijoje priėmė 
naująjį Prancūzijos ambasado
rių prie Šv. Sosto dr. Roland de 
Margerie, kuris popiežiui įteikė 
Prancūzijos respublikos prezi
dento kredencialus.

Nehru galbūt 

pasitrauks
— 7,000 — 8.000 amerikiečių, gyvenantiems Egipte, Izraely-į nFT ut T d“ f

je, Jordane ir Sirijoje. Valstybės departamentas patarė išvykti _ Indijos premjeras Nehru 
saugesnę vietą. Šiandien pareiškė, kad jis svars-

— Anglija ir Prancūzija priėjo išvadą, kad nėra jokio Egipto tąs pasitraukti iš premjero pa-
ranu j.c s„,n,u». «e-r pnsiūilfmc Suezo kanalo reikalu, kas galima būtų rimtai svarstyti. reiS9, nea 3is ir ne PremJeru bū*
pranesta, kas pasitarimuose * ’ damas galįs tarnauti krašto ge-
atstovavo sukilėlius. (' — Olandija keturis mėnesius nepajėgė sudaryti vyriausybės, rovei.

Radijas paskelbė, kad so- Pagaliau pasisekė sulipdyti. Pirmu kartu Olandijoje į vyriausybę Grįžta namo
vietų armijos jėgos išeis iš įtraukta moteris — panelė Klompe (katalikų liaudies partijos). *

MANILA, Pilipinai, spalio 29.
— Visoje Siaurės Afrikoje eina neramumai dėl suimtųjų Alži-\ — vyturi Japonijos armijos ka

rdos sukilėlių vadų. riai, kurią nežinojo, kad jau yra
.... _ . ... ... . , . . ,, pasibaigęs II Pasauk karas, at-- Indijos premjeras Eehru pareiškė, kad „nacionalizmas pa- . . Manilą Jie grjžta namo

kėlė galvas“ komunistų valdomoje rytinėje Europoje. Qrag

— Winston ChurchM grįžo į Londoną ii Prancūzijos, kur jis ®ro biuras praneša: Chicago-
du mėnesius atostogavo. *r j°s aPyl*nkėje rytoj da

linai apsiniaukę ir švelni oro tem
— Japonijoje Sakurajima vulkanas išsiveržė. peratūra.

Budapešto 24 valandų laiko
tarpyje po to, kai sukilėliai 
atiduos ginklus.

Paskutinėmis žiniomis, Bu
dapešte vėl vyksta susišaudy
mai. Krizė padidėjo, kai sovie
tai pareiškė, kad jų kariuome
nė išeis iš Budapešto po 24 va
landų, kai sukilėliai padės gi n 
klus.
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' Rašo DR. AL. RAČKUS'

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Avė.. Chicago, 32 ‘1

DRUSKA

•DIENRAA'CTS DRAUGAS. CHICAGO, IUJNOIS

AUKOS PARALYŽUOTIEMS

Antradienis, spalio 30, 1956

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rezid. telef. URovehUl 0-0617 
valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m.

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

Ofiso tel. OLlffeide 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-117S

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 Mest 47th Street 
(Kampos 47tb lr Heruiitage) 

Vai.; nuo 2 Iki 4 lr 6 Iki 9 v. vak. 
Beštad. nuo 2 iki 6 vai., lfiskyr. eek

giausias 200 colių teleskopas 
Palomare. Calif. Naujame įtai
se žvaigždžių šviesa krinta ant 
fotoelektrinės plokštelės, kuri 
paleidžia elektronus, kurie atžy
mimi įvairiomis priemonėmis.

Ofiso telef. LAfayette 3-2210, Jei 
neatsiliepia, gaukite KEdzle 2-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGt 

4146 S. Archer .Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:10 ▼. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 4-2:89 v. 

’i'vAZIadlenl fllr au«1ta.rn»

V

mas, kiek druskos netekimas su j 
daro žmogaus sveikatai ir gyvy-i 
bei pavojų. Išeikvotos kūne me
džiagos reikalauja atpildo. To
dėl išprakaitavęs žmogus trokš-1 
ta gerti. Bet jei jis geria tik 
gryną vandenį be druskos, tai 
jis tik dalinai troškulį nurami
na, o netekęs druskos kraujas 
vistiek palieka su sumažėjusiu1 
druskos kiekiu. Ir, jei žmogus1

tu/ar šiaip didžiam svečiui, pa-‘ savo pilvą dar dauKiau skalaus 
sitikti jį nešant ant lėkštės duo-| presku vandeniu ir dar daugiau 
nos riekutę ir druskos žiupsnelį. > Pakaituos, tai 'jam bus blogai 

' Tada jam bus silpna ir galvą 
Visame civilizuotame pašau- pradės sopėti, ar svaigti, vidu- 

lyje seniau druska buvo visų pri rius gniaužyti ir raumenis 3kau- 
imama ir lygiai vertinama kaip^j dus mėšlungis traukyti. Didelės ' 
pinigas. Etiopijoje dar ir da- kaitros metu arba dirbtuvėse ir simptomai, apie kuriuos plačiau 
bar druskos gabalėliai greta si- metalo liejyklose, kur tempera- pakalbėti teks kitą sykį.

tūra yra didelė ir žmonės daug Į Tai va, kas pasidaro tiems 
prakaituoja bei daug vandens 
geria, tai yra įsakyta, kad ger
dami vandenį nurytų ir druskos 
tablečių.

Be duonos ir druskos žmogus 
negali būti gyvas. Tą žmonės iš 
senų senovės žinojo ir dėl drus
kos labiau negu dėl aukso ko
vojo. Be aukso žmonija gali gy
venti, o be druskos negali. To
dėl pas lietuvius iš senovės dar 
užsiliko reikšmingas paprotys, 
parodant savo nuoširdžią meilę 
ir pagarbą vyskupui, preside į-

dabrinių monetų yra vartojami 
kaip pinigai. Kaikuriose Afri
kos provincijose dar ir dabar 
žmonės ką nors parduodami no
riau ima druskos gabalėlius ne
gu sidabrinius pinigus. Senovės 
Romos imperijoje cezariai mokė 
davo savo kareiviams algas si
dabriniais dinarais, javais 
druska — svarbiausia druska. 
Iki šiol anglų kalboje užsilikęs 
žodis “salary”. reiškiąs algą ar
ba užmokestį, paeina iš lotyniš
ko “salarium”, kurio tikroji 
prasmė buv0 “druskinis užmo-

Druska yra dvilypių elemen
tų junginys-— natriaus (so- 
dium) ir chlorido. Kai žmogus 
negauna pakankamai druskos, 
kai jo kūnas išeikvoja druską, 
tai jo viduriuose gali įvykti hy- 
perchlorydria su visomis blogo
mis tokios nenormalios padėties 
pasekmėmis. Taipgi kūno siste-

kestis”. Tai tiek apie druskos i m0Je dl1 drU8kos stokos gali *’ 
istoriją. I vVktl lr hyponatremia su jvai-

Žmogus, lygiai kaip ir kiek- riais tokio nenormalumo para
doksiniais sindromais bei dide-viepas kraują turįs gyvūnas, t. . . . ....

nuolat nešioja reikalingą drus-lllals P8V0Ja,s 3™katal-
kos kiekį savo kraujuje, prakai
te ir ašarose. Kiekviena ląstelė 
žmogaus kūne turi turėti drus
kos. Kodėl jūros vanduo yra 
sūrus ir kodėl žmogaus kraujas, 
ašaros ir prakaitas yra sūrūs, 
tai dauguma skaitytojų žino. 
Apie tai, kaip druska žmogaus 
kūną vėdina, gamina skilvyje 
rūgštis bei kitas maisto v 
nimui reikalingas sultis, gamina 
elektrolitus bei kitas žinomas ir 
nežinomas medžiagas kūno gy
vybei išlaikyti, čia aiškinti ne
būtų jokios prasmės. Pagaliau 
eiliniam skaitytojui toki klausi
mai neįdomūs ir nesvarbūs. To
kiais klausimais tegul sau moks 
lo vyrai ir daktarai savo galvas 
kvaršina.

Išgirdo žmogus, kad koks tai

M

J Mareli oi' bituos dėžutę meta pinigus princate Rainicr, kurio žmona 
Grace vasario mrti. Ims motina ir vaikų paralyžius gali paliesti* jos 
gimusįjį, kaip ir kitus, nežiūrėdamas, kad jos vaikas princas. (1NS)

Nauji teleskopai
Londono, Paryžiaus ir Chica- 

kurie klauso kvailųTandV ' tad, S“_tai™rsitetų profesoriai pa-
neva
jo spaudimas*ir nustoja visiškai, universitete apie naujus elektro 
vartoti druską. Kas vienam ge- ninius įtaisus, kurių dėka 20 co-
raų gal būti kitam labai blogai. ]jų teleskopas taip pat gerai 
Patys ant savęs žmonės nepri
valo bandytnų daryti. Išmintin
gas žmogus savo sveikatos rei-. 
kalais nueina pas savo šeimos 
daktarą, kuris patars, ar reikia 
daugiau druskos valgyti, ar rei
kia sūrumo vengti. Tik patyręs 
daktaras gali nustatyti, kiek ku 
ris žmogus privalo druskos su-j 
vartoti.

Druskos suvartojimo kiekis j 

yra svsft’besnis klausimas negu 
madą vaikantieji žmonės mano.

rodys žvaigždes, kaip ir galin-

GENERAL ELECTRIC

ULTRA-VISION
TELEVIZIJA:

• Nepaprasto ryškumo paveikslas
• Naujas lengvas būdas stotims 

pasirinkti
• Valdymas iš tolo
• 90° aliuminizuotas paveikslo 

vamzdis

DAKTARO ATSAKYMAI 
KLAUSIMUS

j DAKTARO ATSAKYMAI Į
“vokiečių profesorius” ar koks' 
tai daktaras “specialistas” už
draudę vienam kitam ligoniui
vartoti druską prie valgio. Ne-! savo ng°kame laiške skundiesi, 
va druska yra pavojinga tiems kad rank^ labai skauda, kad tu- 
kurie turi augštą kraujo spaudi- ! r* ranK3ie neuritą, ir klausi, ar
mą. “Jeigu anam nevalia vai-' Salima Sauti neurit^ nuo virusl‘ 

ilvyje .gyti sūriai, tai ir man reikia su-1 nk* mikrobų infekcijos arba nuo 
tfSftP&oti vartoti druską, nes ir < aš, Penicilino' injekcijos. ,Mano at- 

turiu augštą kraujo spaudimą” I sakymas toks: virusinė mfekci- 
pagalvoja sau žmogus. Ir da- Ja Sali būti viena neurito pne- 
bar plinta kažkokia mada ne ma! žasži? ° aP\e Penecllino, injekci- 
da, kvaili gandai, gal geriau sa- Į & nieko aiškaus pasakyti ne-
kant nesupratimas, kad tūkstan-į Sa'ima- 
čiai lietuvių jau nevalgo drus
kos, gaivališkai bijo druskos. O 
tai baisi klaida. Tai lėtas ir ne
išmintingas savo sveikatos trik
dymas. Vengdami druskos, ne-

Ats&kvmas B. L. — Tamsta

GENERAL ELECTRIC
NEŠIOJAMI TV APARATAI:

• labai lengvo svorio
• nepaprasto patvarumo
• žema kaina

G uAni.lO APARATAI:

• Bet kuriafn kambariui
• Nešiojgiui j-gO • .
• Su laikrodžiais

■» Transistoriuiai. ;!li

GE ELEKTK. EA1KHODŽIAI

• Žadintuvai
• Žadintuviniai

(IK ELEKTK. NAMU 
APYVOKOS REIKMENYS:

Kiekvieną dieną ir kiekvieną tekę druskinių medžiagų, staiga 
valandą žmogaus kūnas savo pajunta, kad šlapintis yra svn- 
druską eikvoja. Prakaituoda- ku, kad šlapumo kiekis suma 
mas. šlapindamasis ir vidurius žėjo, kad kojos tinsta. Paskui
tuštindamas žmogus netenka 
druskos. Juo labiau žmogus pra 
kaituoja, juo daugiau druskos 
jo kraujas netenka. Beprakai
tuojant, ne tiek vandens nete
kimas, ne tiek kraujo sutirštėji-

pajunta, kad netenka apetito, 
vidurius dažnai skausmai gniau
žo, norisi vemti ir silpna darosi. 
Paskui ligoniui pradeda galva 
svaigti, atmintis sumažėja, ima 
snaudulys. Atsiranda ir kitoki

• Dulkiasiurbliai 
Ai sakymas J. A. — Jei tams- • ei. virduliai 

ta turi daltonizmą ir negali at- * Ml*'nasteriai 
skirti raudonos spalvos nuo ža
lios, ir jei dėl to negauni leidi
mo automobilį vairuoti, tai nie
ko nepdarysi. Daltonizmas yra 
nepagydomas. Daug žmonių 
nuo užgimimo dienos per visą 
gyvenimą turi daltonizmą ir net 
nežino, jog jie kaikurių spalvų 
negali matyti.

Skclb'Uės Drauge”!

• Įv. laidynės (prosai)
• Tosteriui ir kt.

—' NUOLAIDOS —

GARANTIJA —t JŠS4IMOKEJ IM AI 
PARDUODAMA' — TAISOMA

iti-DAina
lūlTELCVISIOn
[sales- Service)

Sav. Inž. A. SEMF:NA.S 
3321 S. Halsted — CLIffslile 4-5665 

3mbbl^

patogesnės taupytojo), visada Išmokėjo Ir Išmoks ankštesniu* dividendui

Chicago Savlngs and Loan Association naujai 
statomas namas, kuris bus baigtas šių metų galo.

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

Saugiausia ir pelningiausia virta taupomiems 
pinigams laikyti yra apdraustose Taupymo ben
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokias ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos ir visto turi atidėti 
vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra 
Ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savlngs nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 32 metas, visada Išmokėdavo tau py to j am s visM taupy
mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savlngs yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iš keičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas Ir atliekant kito 
Idas pinigines operacijas.

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

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

CUBRENTLY — AUKACIAUSLAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT P AID LP iNVESTMENTŲ SKYRIAUS.

am chjss rs-ssa fcLssm

TELEVIZIJOS
ir Radlo Aparatų Taisymas

Sąžiningas lr garantuotu darbu
M. RIMKUS, 4517 8. 8avy«r SL 
Tel VI 7-50H7 — VI 7-8087

Tcl. ofiso H E 4-6690, rez. PIt 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvlrtad. ir sekmad.

7 DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IB 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akiniu. —

6S22 So. Westeru Avenne
Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-9 vai. 
rak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus

Ofiso telefonas: P R 8-3228
Rez telef. WAlbrook 6-5078

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 Wert 51st Str.
Priima ligonis pagal susitarimą. 

051 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdien išskyrus trečiad. Ir

Ree. tel. GRovehlil 6-5603

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGO8 

4701 South Damon Avenne 
(Kampas 47-tos lr Damen Avs.) 
Vad. kasdien nuo 6—8 vai. vsuk. 

šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. lr kitu laiku pagal eutartj.

Telef. ofiso LAfayette 8-6048 
Rez.: WAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2S24

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4, lr 7-t 
A.ntr. 1-o, treč. ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILĘYIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Wegtem- Avenae
Chicago 29, 111.

į Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas IlEpublic 7-4900

Rezidencija: GltovehlU 6-8161

DR. T. DUNDULIS
' GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
, Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:10 v. 

vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 
Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrginla 7-00.36

Rezidencijos tčl. BEverly 8-8244

I Tcl. ofiso Vr 7-OGOO, rez. RE 7-68S7

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Bpeo. moterų ligos lr akušerija)

4055 Archer Avė.
. Kampas Archer ir Callfornla Ava.

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

Į
Ofiso telef. Y Artis 7-1166

Eeaidencijoe — HTewart 3-461 f
DR. J. GUDAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
756 West 85th Street

'kampa. Halsted ir 85-ta gatve) 
VAL. 1—4 Ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius Atidarą

šeštadieniais 1—4 vai.
1 " '

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

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avėnųe

FAL. 2—4 p. p. lr nuo 7—j) v. vak.
Trečiad. ir teštad. pagal suturtj

Tel. ofiso PR. 6-2838, rez. RE. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2506 Weat 6Srd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7J20 
iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

Telefonas GRoveblU 6-1596
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKU, IJGV SFECIAUSTS

PRITAIKO AKINIUS
1 Valandos: 9—12 lr 7—f v v. pagal 

susitarimą Išskyrus trečiadieniu*
2422 Weat Marąuette Rd.

Telefonas REllance 6-1811

OR. WALTER i. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJA*!)
8925 Weat 59th Street

VAL. 1—6 popiet, 6:80—8:29 yak
Trečiad. pagal sutarti

Tel. ofiso Ir buto OLymplo 2-4118
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th SU Cicero 

Kasdien 1—1 v. lr 6—8 v. vakare 
(Šakynie tročiadlenlus 

Bntda 15*6 ge, 4ttl, Ava.
■sštadienlaia 12 Iki 4 popiet -/

KU’
J

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTO

V1M South Western Avsbm
(MEDICAL BU1LDING) 

Plrmad., antrad., ketv. lr penktai, 
nuo 11 vai. rytę — 1 v. p. p. lr nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. šežtad. 11 
vai. ryto Iki S vai. pot .'et

Ofloe te). RE. ’J-iias 
Rea. tel. VVAlbrook 6-3763

l»d. ofiso YA. 7-6557, rez. RE. 7-4966

DR. FRANK C. KWINN
(KV1EČ1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1661 Vert 47th StMal

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
va). Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 2:20 
Uždara treč. visa diena lr teitad. vak.

Tcl. ofiso PRospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEO. CHIRURGIJOS LIGOS 
6700 S. Wood Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA m CHIBDSO1 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Reverly Hilu 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. 
lšskirus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUUmae 3-6703 
Buto — BEverly 8-3040

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez. HEral. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU IH VIDAUS LIGOS 

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; 2—8; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4040 
Namų — CEdarcrest 3-7 786

DR. ALBINA PRUNSK?S~ 
DR. VLADAS PRUNSKIS

’ GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8269 South Halsted St,

Kaadlen S—7 vai. vak. Seitad. nuo
) 1—6 vai. vak.
I Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 24S7 
W. 62nd St., tel. RepubUo 7-8818.

Ofiso telefonas — Blahop 7-2525

DR.AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI! 

4842 Archer Avenne
(Kampas Kedzie lr Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir aekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublie 7-22B0
SPECI. CHIRURGINES IP. 

ORTOPEDIN0S LIGOS 
2745 Wwrt 69th Street

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

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akla: pritaiko akintos, 

keičia stiklus lr rčmna.
4466 So. Californie Avė., Chicago 

šaukite Y Arda 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9; SeAtad. 

10 vai. ryto iki 4; trečiad. ir aekmad. 
tik susitarus.

TeL ofiso Y A 7-4787, rez. PK d-teSu

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4646 8. Ashland Avė. (kamh. 211)
Vai. nuo 2—4 lr 6—8; trečiad., Ae» 
tad. lr sekmad. tik pagal autartj. 

Jeigu neatsilieps vlršmlnčtl telefonai
Raukite Mldway 3-0001

M P. ŠILEIKIS, 0. P.Ay Orthopcdas - Protezlstss
Aparatai-Protezai, Med. ban-

S dažai. 8pec. pagalba kojom 
(Arch Supports) tr tX

Vai.: 2-4 lr 6-8. BeStadlenlais 9-1. 
0RTHOPEDIJO8 TECHNIKOS LAB. 

2850 W. 63rd Chicago 2», DL 
Tel. PRospect 6-6084.

DR. FL TALLAT-KELPšt
Ofisai: 20 North Wacker Drlve 

(Civio Opera House, kamb. 868) 
Vai. kasd. 12—4 

Tcl. CEntral 6-2294 
6002 Wcst 16th Str., Cicero 

Vai. kasd. 6—8. šeštad. 1—S
• TeL TOwnhall 3-0050 

Kitu laiku lr trečiad. susitarus
Rezid. tcl. UEinlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS- 
TUP6IAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA CR 

BPEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas lr rezid.: 2410 YV. 51st St 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antru, 

Trečiad. lr Penktad. 6-9 vai. vak. II
SeBtadlenlais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

625S South VVestern Avmum 
VAL. kasdien 2—4 p. p. Įr 7—9 vak. 

Trečiadieniais, šeštadieniais lr 
sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. YALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAU 

8267 South Halsted Street 
Vai. 1 iki 4 v. p. p. lr 6—S v. vak. 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

TeL ofiso PRospect 6-D4OO
Rezid. PRospect 6-S4OB

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlfitė)

GYDYTOJA IR CHIRURGl 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-3 p.p. lr nuo 8-2 vaL 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečladlealals
lr kitu laiku tik susitarus.

DR. J. VAITAITIS
GYDYOOJAS IR CHIRURGAI 

1407 So. 49th Ct. Cicere
Kasdien 10-12 vai ryto lr S-S vaL 

vak. šeštadieniai. 16-2.
■ Trečiad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLymplo 1-1881

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory 1-O74U

DR. V. VILEIŠIS
0TOVT0J4S IR CHIRUROZa 

802 West 3 Irt Street 
Kamp. Halsted lr tl-mos gatviųI 

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

Tcl. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3160

DR. F. C. WIN$KUNA$
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6358

DR. P. Z. ZALAT0R1S
1821 So. Halited Street

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-665* 
Rezid. 6600 8. Artealan Ava. 

VAL. 11 v. r. Iki I p. p.; e—• v. «.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

▼Iri 28 metą patyrimo
Tel. Y Arda 7-1828 
Pritaiko akinius 
Kreivas akis

UMalaa,
Ofisas ir akinių dlrbtnvP 
756 W«st 85th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo < Iki 2, tra
čiai. nuo 10-12, penktadieni 16-2 18 
šeštadieniais 19-2 vai. popiet

,q\)R INOf.

AtVlM®*
Skelbkitės “Drauge”! Hcmkite dien. Drauda!

2334 H.

DRAUGAS 

THE LITHUANIAN DAILY PRIEITO 
Oakley Ave^ Chicago 8, m. Tat Vlrglnla 1-66411

■ntsrsd M Seoond-Class Matter Marob 31, 1916, at 
Uader the Aot of Marob B. 1279.

Member of the Catbolte Press Asą'n 
PuMUhsd dally, ezept Bundays,

by ths
Lltbuanlaa Cathollo Prese Boelety
PRENUMERATA: Metama
CblcagoJ lr Cicero) 29.06
Kitur JAV ir KsaadsE II 66
UJMenyJe 111.96

------------------------------ - .--Ąt

Ckloago, Tlllaeža

8UBBCRIPTION RATBi lt.00 per xyear outalde of Ckloago 
19.00 per year ln Cbloago A Clsasa 
tl.00 per year la Caaada 
Foretgn 211.69 per yeaaU metų 

6.00 
14 69 
16.69

8 mln. 82.71 
11.19 
18.69

|L86
21.96
21.22

Redakcija straipsnius taiso savo 
auto, Juos gi«tlna Ilk 12 anksto susitarus. Redakcija oi 

■Hklktmų kalaoa priatuadlamoa gania
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Komunizmas ir revoliucija
šie du žodžiai — komunizmas ir revoliucija — tartum du 

neišskiriami dvynukai. Rusijoje ir aplinkiniuose pagrobtuose 
kraštuose bedieviškasis ir teroru paremtas komunizmas įsigalėjo I 
revolicijos prieš carą keliu. Revoliucijos keliu, bet ne kitaip, 
Kremliaus tironai svajojo užgrobti ir visą pasaulį. Kiršindami ir 
varydami šlykščią melo propagandą, rusiškieji komunistai visą 
laiką šaukė, visur tą šūkį naudojo: “Visų šalių proletarai vie
nykitės!” t

štai šiomis, dienomis vyksta' revoliucijos Lenkijoje, Veng
rijoje ir gal dar diena po dienos ar savaitė po savaitės — vyks 
dar ir kitose valstybėse. Deja tos revoliucijos — ne Kremliaus 
naudai.

Niekas ir negalėjo kitaip galvoti, kad lenkai perdaug ilgai 
galės pakęsti savame krašte tokį šlykštų rusų dominavimą To
dėl šiomis dienomis ir įvyko tai, kas yra žinoma, ir Kremliuje 
sudarė ypatingą netikėtumą — sprogusios bombos įspūdį.

Nikita Chruščevas, atvyko į Varšuvą apsistatęs visokio plau
ko savo bendradarbiais, stalinistais ir antistalinistais, ir gra
sino lenkus sutraiškyti, jeigu pastarieji mėgins atsipalaiduoti 
nuo Maskvos. Bet anot amžinos atminties mūsiškio Maironio: 
“Nebeužtvenksi upės bėgimo”...

Žiūrėkime, tai buvo kalba ir grasinimas to krašto valdovo, 
kuris apgaulingai naiviesiems dumia akis apie Sovietų Sąjun
goje esančią laisvę. Tai kalbėjo visagalis Sovietų Sąjungos ko
munistų partijos “bosas” Chruščevas. Neseniai, laikraštininkų 
prispirtas prie sienos, jų užsenio reikalų ministeris Šepilovas pa
sakė, jog pagal jų konstituciją, jeigu tik panorėtų, galėtų išstoti 
iš Sovietų Sąjungos ir Pabaltijo valstybės Lietuva, Latvija ir 
Estija.

O Lenkiją, 25 milionų gyventojų kraštą, rezistentiškai nu
sistačiusį prieš bolševikinį valdymą ir jų terorą, Chruščevas ža
dėjo* sutraiškyti...

Tačiau atrodo, kad nė grasinimai nieko nebepadės: šian
dien Lenkija su Vengrija, kiek vėliau gal visa pavergtoji Rytų 
Europa, kas iš viso sudarys apie 100 milionų gyventojų, paju
dės ir .žengs išsilaisvinimo keliu.

Šiomis dienomis laisvajam pasauliui buvo pradėtas rodyti 
tartum sovietiškas filmas, kuriame matoma to baisiojo komuniz
mo užimtų kraštų “laisvė”, kuri paremta durtuvais ir patran
komis.

- Tepamato šį filmą Washingtonas, Londonas, Paryžius, New 
Delhi ir kitos laisvojo pasaulio sostinės, ypač tos, kaip New 
Delhi, linkusios vesti neutralumo ir sugyvenimo su raudonaisiais 
politiką.

Be to šia proga Kremlius gal ir pats bus priverstas žvilgte
rėti į svajį žiaurų kolonializmą, o tuo pačiu, gal nustos kalbėjęs 
apie kitų kolonializmą ir imperializmą... , ‘

Tūkstančiai ir milionai šiandien' kenčia už geležinės uždan
gos. Jie siekia laisvės ir nepriklausomybės. Laisvieji Vakarai 
turėtų pagelbėti jiems. A Pr. Alšėnas

MOŠŲ ATEITIES PROBLEMOS
ROMAS AUGATAITIS, East Sf. Louis, III.

Nepaslaptis, kad gyvenda- pripažintos ir jos pačios intere- 
mi išeivijoje esame paskendę iki sus patenkintų.
kaklo kasdieniniuose asmeniš-l Versalio taikos sutartis palu
kuose rūpesčiuose, bet viltys iri ko daug netobulai išspręstų te- 
tikėjimas į mūsų tėvynės prisi- ritorinių klausimų, kurie iš da-
kėlimą neužgeso. Retkarčiais 
spaudoje pasirodo vis naujų 
samprotavimų bei projektų, ku
rie, atėjus laikui, gali daug pa
tarnauti krašto atstatymo dar
be.

lies pagreitino II-jo Pasaulinio 
karo įsiliepsnojimą; o II-sis Pa
saulinis karas padalino žemės 
rutulį j dvi dali, sužlugdydamas 
visą eilę nepriklausomų valsty
bių ir šimtus milionų laisvės 
trokštančių žmonių išdavė ver
gijai.

Viena labai iautru mūsų atei- **•«"“«* »«- Kun. Juozapas Valantiejus, AhRKK
vieną laoai jautrų musų atei ... Jubilėjiniame Kongrese UŽ nuopel-

ties klausimą — Krašto apsau- . ... . nūs musų visuomenei atžymėtas
gos problemą — iškėlė p. Ka- Ar trečias pasaulinis įvykis, I garbės ženklu, .lis visais laikais bu- 
zys Mockuą straipsnyje “Ka-, kuris tikime atneš laisvę pavergi vor nuoširdus Lietuvių R. K. F«k- 
riuomenės vaidmuo kitur ir Ne

voje mūsų krašto geografinę 
padėtį, tautos dydį ir charakte
rį, jos patyrimą, galimus ištek
lius ir spėjamą rytų bei pietų 
Europos žemėlapį po trečiojo 
Pasaulinio įvykio, norėtųsi jieš 
koti sprendimo, kuris ir vals
tybės iždo perdaug neapsunkin
tų ir visdėlto būtų pakankamas 
saugumo laidas.

Lietuvos šaulių sąjungos sta 
tuto nereikėtų padėti j šalį, o 
priešingai jis reikėtų gerai pa
studijuoti, praplėsti ir papildyti.

Maža, bet ginkluota tauta, y- 
ra atsparesnė už didelę kariuo
menę suformuota iš neskaitlin
gos tautos.

Lauk, maskoliai!
“New York Times” dienraštis, duodamas labai gerą veda

mąjį apie kovas Vengrijoje ir apie Budapešto kankinius, tarp 
kitko visai teisingai rašo: Naudodami nuogą jėgą Vengrijos pat- 
triotams žudyti, rusai laimėjo mūšį, tačiau jie pralaimėjo kovą 
žmonių mintyse. Rytų Europoje laisvės jėgos žygiuoja į prie
kį. Rusijos armijoje nėra pakankamai karių, kad užtektų pa
statyti sargybe# 'prie UietVieno patrioto. Šios valandos šūkis 
yra “Rusai, važiuokite namo!”
turės laimėti todėl, kad tai yra į»i 
vieno patrioto okupuotuose kraštuose

kuris

' KALBININKŲ KOMISUOS 
REIKALAS

Kalbėtojai, o ypač laikrašti
ninkai labai pasigenda kalbinin
kų komisijos, kuri galėtų spręs
ti kasdien iškylančius kalbos 
klausimus, šį reikalą jaučia ir 
patys kalbininkai. Štai L. Damb 
riūnas naujausiame “Aidų” nu
meryje, kuriame išspausdintos 
Kultūros kongrese skaitytos pa
skaitos, visų pfrma dėl terminų 
sako:

— Manyčiau, kad visų sričių 
mūsų specialistai turėtų termi* 
nūs rinkti, juos savo tarpe ap
tarti ir paskui pasiūlyti kalbi
ninkams patikrinti. Pirmoje ei
lėje galėtų būti atrinkti ir pa
skelbti bendrojo pobūdžio, kas
dien vartojami terminai. Specia
laus pobūdžio terminai galėtų 
būti specialiuose leidiniuose.

Mūsų kalbininkas, giliai jaus
damas, kad mums būtina suras
ti būdą naujoms kalbinėms pro
blemoms spręsti, kelia mintį: *

— Išeitį iš dabartinės padė
ties siūlyčiau tokią: kas nors 
paruošia tebeginčijamų rašybi- 
nių bei su rašyba susijusių klau 
simų sąrašėlį ir jį multiplikavęs 
išdalina visiems kalbininkams 
bei rašybininkams (o gal ir pla
tesniam būriui, pvz. visiems žur 
nalistams ir rašytojams) pasi
sakyti. Po tokių pasisakymų ne 
sutariamų dalykų, manau, liktų 
nedaiig. o gal jie ir visai išnyk
tų.

Tas siūlymas jau yra kai kas 
pozityvaus. Sis būdas būtų la
bai naudingas kalbos proble

priklausomoje Lietuvoje”
(“Draugas” rūgs. 24, 1956).
Kazys Mockus nepasiūlė jo
kio pozityvaus recepto, o tik 
pakvietė visuomenę ir karinius 
autoritetus “kol turime laiko 
panagrinėti šį plataus masto 
klausimą, dėl kurio daug ir jvai 
rių nuomonių esą. Tai pilnai su-

sioms tautoms, bus toks tobu 
las, kad be priekaištų išspręstų 
visas painiavas — sunku tikėti. 
Labai galimas dalykas, kad pa
sibaigus didiesiems įvykiams 
seks mažieji, o tie mažieji iš 
beatsikuriančių valstybių jau 
pareikalaus labai didelių pastan 
gų, sugebėjimų ir... kraujo.

Iš šių žodžių jau galima būtų

racijos veikėjas ir rėmėjas, o šie
met jos kongresui prisiuntė savo 
par. bažnyčioj surinktas aukas — 
$252. Per daug metų klebonauda
mas šv. Juozapo par., Waterburv, 
Conn., pastatė erdvią, modernišką 
mokyklą su gražia ir patogia audi
torija, kuri sutalpina kelioliką šim
tų Žmonių. Šių rūmų šiandien ne
būtų galima pastatyti ir už milioną 
dolerių. Kuni Valantiejus ir mūsų 
dienraščio yra stambus rėmėjas.

Komunistų malda

prantama, nes kiekvienas žmo-j padaryti konkretesnę išvadą,
gus galvoja individualiai, bet 
objektyvių ir metodingų studijų

kad karinės pajėgos visais atvė 
jais bus reikalingos, tik kiekvie

keliu gal pavyktų nuomoniųnu nuotykiu jų dydis, organiza-

moms vispusiškai iškelti, tačiau 
jis nebus tobulas joms spręsti. 
Atrodo, kad būtų veiksmingiau, 
jeigu Lietuvių Bendruomenė, 
kaip vyriausias bendras kultūri
nis organas tremtyje, sudarytų 
kalbininkų komisija, kiek gali
ma arčiau kits kito gyvenančių, 
kuri vienaip ar kitaip surinktą 
medžiagą apdorotų ir kuri skelb 
tų sprendimus kalbiniais klausi
mais. Į ją būtų kreipiamasi iš
kilus problemoms. Lietuvių Ben
druomenės priešaky kaip tik tu
rime kalbininką ir gerą orga
nizatorių, o gal ir būtų galima 
šioje srityje pasiekti praktiškų 
rezultatų?!

SOVIETŲ EKSPORTAS 
Į Vakarus pabėgusieji komu

nistų partijos žmonės praneša, 
kad pagrindinis sovietų ekspor
tas į demokratinius kraštus yra 
jų propagandos agentai.

Apskaičiuojama, kad komunis 
tai turi laisvajame pasaulyje 
apie 350,000 propagandistų, ku
rie daugumą savo laiko pašven
čia šiam reikalui. O dalinių pro 
pagandistų yra žymiai daugiau. 
Laisvajame pasaulyje komunis
tai turį arti 6,000 užmaskuotų 
propagandos mokyklų. Turint 
galvoje jų pastangas Italijoje, 
Prancūzijoje, Afrikoje ir Azijo
je — tai nėna neįtikėtina.

Tie faktai kiekvienam, kuria 
iš arčiau pažįsta sovietų santvar 
J-p. vr% nHInpa pasidaryti sa
vanoriu pro pagauti-jv u prieš so
vietų klastas ir melą.

skirtumus išlyginti ir prieiti 
prie vienos visiems priimtinos 
nuomonės.

Visų vienodas galvojimas jau 
būtų dalis laimėjimo.

Šiame straipsnyje, labai ben
drais bruožais, noriu panagri
nėti krašto apsatigos problemą 
iš esmės, kai Lietuva vėl taps 
savistovi ir politiškai nepriklau 
soma. Jei Lietuva įeitų į kokią 
nors federaciją — būtų kita kai 
ba. Šių minčių čia nemaišysiu.

Niekas, o tuo pačiu ir mes 
lietuviai, nežinome kokiu keliu 
ateis laisvė į mūsų kraštą. Ar 
ji ateis evoliuciniu keliu, t. y. 
dalinai ir iš Kremliaus malonės 
(mažiausiai galimumų), ar re
voliuciniu, t. y. visų pavergtųjų 
tautų sukilimu siekti nusikra
tyti komunistinės diktatūros 
(maža vilčių), ar trečiojo pašau 
liino karo išdavoje, ar dar kaip 
kitaip — yra pati didžiausia 
nežinomybė, o nuo jos labai 
daug kas ir priklausys. Kiekvie 
nas čia paminėtų galimumų (pri 
leidžiamų, spėjamų galimumų) 
yra griežtai skirtingas, savaip 

■ptompįikufttasY,sWąl--k4« krienu- 
atveju vis kitaip reikėtų ir elg
tis. .

Bet kokia reali išvada iš šių 
samprotavimų padaryti būtų 
sunku, nes viskas dar miglose, 
tačiau pagalvoti ir pasvarstyti 
niekada nebus per anksti.

. Laisvė labai skambus ir bran 
gus žodis, bet jo dar nepakanka, 
kad sukurtų valstybę. Valsty
bei reikalinga teritorija su sie
nomis, kurios ir kaimynų būtų

cija ir uždaviniai būtų skirtingi. 
Kuri tauta greičiau ir apsuk
riau sukurs ginkluotą jėgą, to
ji greičiau ir int savųjų kojų 
atsistos.

Į kokius “rėmus” turės būti 
įstatytas atsikūrusios Lietuvos 
karys, tuo' tarpu neapsimoka 
aiškinti. Viena kas jau šiandie
ną galima tvirtinti — jis turės 
būti labai pažangus kariniame 
moksle ir visiškai paklusnus vy 
riausiajai krašto valdžiai.
' Dabar pažiūrėkime kokios ap 
sigynimo pažiūros vyravo iki 
šiol:

1. Gintis pačiam puolant, šio 
principo laikėsi vokiečiai pirmo
jo ir antrojo Pasaulinio karo 
metu. Gintis pačiam puolant y- 
ra tik švelni priedanga savo su
manymams paslėpti, o tikrumo
je tai pasirengimas grynai puo
lamiesiems veiksmams, kad pra
plėsti savąją erdvę nugalėtojo 
sąskaiton.

Šio principo, atrodo, laikosi 
ir šiandieninė Sovietų Sąjunga.

?. Nugalėti priešą traukian
tis. šios apsigynimo taktikos 
laikėsi^ Rusiją 1812 metais it 
antrojo Pasauliino karo metu. 
Taip gali elgtis tik tos valsty
bės, kurios turi plačias terito
rijas.

3. Gintis save sienose. Taip 
kariavo Suomija 1939 metais, 
taip būtų kariavę ir čekoslova- 
kai, jei ne kitos tarptautinės 
kombinacijos (Muenchenas),
kurios iš esmės pakeitė jų ga
limumus, taip yra pasiruošusi 
ir šiandieninė Šveicarija. Šios, 
gal pačios humaniškiausios; ap

sigynimo sistemos gali laikytis 
tik tos valstybės, kurių sienos 
pravestos natūralinėmis gamtos 
kliūtimis (nepereinami kalnai, 
balos!.

4. Alinti ir naikinti priešą 
krašto viduje, čia turiu galvo
je gynimąsi tų valstybių, ku
rios neturi nei gamtinių kliūčių, 
nei plačių teritorijų, nei pakan
kamai smogiamosios jėgos. Šio 
klausimo sprendimas yra sun
kus ir svarbiausiai, kad neturi
me tikrų-užbaigtų pavyzdžių iš 
praeities. Jugoslavijos četnikai 
(Vokiečių okupacijos metu gen. 
D. Michailovic suorganizuoti ko 
vos vienetai), Lietuvos ir kitų 
pavergtųjų kraštų partizanai 
duoda rimto pagrindo galvoti, 
kad toks apsigynimo būdas yra 
galimas, tik reikia pasiruošti iš 
anksto. Pamenu gerai, kai 1939 
metais rugsėjo pabaigoje iš ap
suptos Varšuvos į Kauną savo 
gamybos lėktuvu atskrido len
kų pulk. Įeit. Piesecki. Jis įti
kinančiai kalbėjo, kad Lenkija 
dar būtų ilgiau laikiusia, jei bū
tų pavykę susimobilizuoti (r jei 
kovos priemonės būtų atitinka
mai decentralizuotos visame 
krašte. Jis įtikinėjo, kad ma
žoms valstybėms dargi ir Len
kijai ateityje vertėtų atsisakyti 
nuo labai brangiai kainuojan
čios reguliarinės kariuomenės, 
o eiti prie tautos apginklavimo.

Atominių apsigynimo priemo
nių ir tarpkontinentaliniems- 
ekspediciniems tikslams ruošia
mų kariuomenių neminėsiu 
— mums tas nereikalinga.

Koks nusistatymas mūsų lie
tuvių tarpe vertėtų pradėti for
muoti — nedrįsČfaęftzaiškiai už
akcentuoti. Tačiau turint gai
sas -.i... :........... ............ «■

Neįtikėtinas dalykas, het tik
ras, kad anapus geležinės už
dangos yra atspausdinta ir iš
dalinta “komunistinė malda”. 
Štai jos tetkštas:

“Jėzau, teateina tavo karalys 
tė ir tavo kančia teatneša paga 
liau savo vaisius. O nusižeminu 
sis Nazareto darbininke, pirma 
sis visuomenės kankiny, ne
leisk, kad tavo vardu didieji re
liginės katalikų organizacijos 
dignitoriai papildytų pažeminan 
čias šventvagystes prieš tave 
patį. Paniekink, o garbingoji' 
auka, prekiautojus, parduodan
čius tavo ašaras, statančius sos 
tus prie tavo kryžiaus ir, mišių 
aukoje, kartojančius' amžinai 
tavo mirties ant Golgotos spėk 
taklį”.

Tai yra piktžodžiavimas! 
ši raudonųjų bedievių malda 

primena tolimus laikus, kada, 
prie Kryžiaus, meldėsi budeliai, 
pašiepdami Nukryžiuotąjį.

Ir tada šaukė, kad Jis kur
čias jų “maldoms”. Ir tada sa
kė: “Lipk nuo Kryžiaus, jei tu 
esi Dievas”. Kaip tada, taip ir

JT

NELE MAZALAITE

PJŪTIES METAS
• / .•/ •/ \</ ROMANAS

103 tęsinys
Jis pasidėjo po galva skrybėlę, nusivilko apsiaus

tą ir, atsigulęs ant suolo, užsiklojo. — Nesiskųsk, kad 
siaura, rytoj gulėsi savo lovoje, ir tikrai vienas, — jis 
švilpterėjo, buvo saldu įsivaizduoti, kaip jis draugę 
Olgą iškraustys iš savo buto. Iškraustys, vardan Le
nino plikės!

Jis miegojo stipriai, kartą tiktai besisukant į ki
tą šoną, jo koja nusprūdo, jis pusiau pabudo ir tuo
jau vėl prasmego į sunkų miegą.

O pabudo nuo labai nejaukaus sapno: jį gaudė, jį 
norėjo suimti, jis bėgo, labai greitai, tačiau keistu bū
du, juo greičiau bėgo, juo greičiau atsirasdavo atgal, 
ten, kur, jo laukė tie, kurie gaudė. Ir pagaliau jis 
buvo jų rankose, jie atvedė jį ir uždarė, Ir kur! Baž
nyčioje! — Jis pabudo, atsisėdo, jo šonus smelkė, bu
vo nešilta, tamsu, ir priešais jį kažinkokioje nežinioje 
kabodama, degė rausva šviesa.

Jo kakta aprasojo, jis perbraukė pirštais — pra
kaitas buvo šaltas: tai nebuvo tiktai sapnas — jis 
yra bažnyčioje. Ir prieš nebesantį altorių, prieš skylę 
medžio pagražinimų rūmuose, degė taip vadinama, 
Amžinoji Liepsna. — Atsipeikėk,—pasakė jis sau ne
baisiai, — juk taip tu ir užmigai, žinodamas. Bet jam 
buvo nejauku — nes ką gali žinoti, kas buvo įėjęs per 
tą jo miego laiką? Jeigu jie sugalvojo vieną pokštą, 
kas uždraus dar kažkiek? — Jis sėdėjo dabar tyliai, 
lyg jo klausėsi. Ir paskui ėmė save gėdinti: — Juk tu 
neturi baimės, sakei. Tai tiktai dėl tos šviesos — ta-

Dr. J. DauigL vo vyrai blogai atliko darbą — jie paliko pačius ne

šiandien piktžodžiaujama. Prieš 
taraujama. Meluojama. Pripa
žįstama Kristaus Bažnyčią, bet 
tam, kad ją pažeminus, apšmei 
žus. 1

Ir tada Kristus, kaip ir dabar 
jo Bažnyčia, kaltinama išdidu
mu ir politikavimu. Gi tiesa y- 

j ra ta, kad Bažnyčia amžiais 
kryžiuojama: neseniai Meksiko 
je, Ispanijoje, šiandien Rusijo
je ir visuose pavergtuose komu 
nizmo kraštuose. Bet Bažnyčia, 
nežiūrint visų sunkumų, žengia 
per pasaulį, be kurios jis negali 
gyventi. Jau du tūkstančiai me 
tų kaip pažemintieji, silpnieji, 
persekiojamieji jos jieško, ją 
seka, jos šaukiasi, į ją tiki ir 
deda viltį, nes tik Bažnyčia 
juos gelbsti, gindama jų teises 
prieš agresorius ir pavergėjus. 
, Prieš tą “pažemintąjį Naza
reto Darbininką” tiek kartų at 
mestą ir pajuoktą, šiandien ko
munistai suneria rankas mal
dai!

Kurias rankas? Tas rankas, 
kurios šventvagiškai drįso arės 
tuoti kardinolus, vyskupus, ku 
nigus ir vienuolius. Tos pačios 
rankos, kurios išniekino bažny
čias, išvertė altorius, sekvestrą 
vo vienuolynus!

Didesnio išniekinimo, dides
nės pašaipos už tą komunistinę 
maldą nebegali būti. T. B.'M.
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VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
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reikalingiausius dalykus. Jeigu nori žinoti ką? — Mie- 
gog, tiktai miegok!

— Žmonės įeina, tavęs klausinėja. Kada tu tvar
kysi laidotuves?

Jis neturėjo noro pasijuokti, kad ji skuba jį ra
ginti į Kauną — po nakties ji atrodė praradus išdidu
mą, grožį ir neapykantą, jai tiktai buvo nejauk# tarp 
svetimų, nepatogiai praleidus nemigos laiką.

nustebti, bet juk tai buvo viestiek: tai viena rusė 
neturėjo kur dėtis, kai visi iš klebonijos išėjo.

Tie patys vyrai padėjo iškelti karstą, ir virves 
nuleisti duobėn, zakristijonas buvo parūpinęs. Ir 
ūmai Mykolas Vibrys pastebėjo, kad kapinės ne
buvo tuščios: daugybė žmonių, iš miestelio ir kai
mų buvo susirinkę, jie stovėjo aplinkui duobę, ir 
kietame smėlyje sviro įsmeigti keli kastuvai: nė

Jis norėjo išeiti į koridorių, ten girdėjosi kalbant, vienas vyras ją buvo kasęs. Ir daug rankų pri-
bet staiga prietaringai pabūgo palikti motiną nors se
kundei — vieną ar su Olga, jis tiktai atidarė duris. 
Ten buvo Agota ir zakristijonas, ir dar koks žmogus.

— Atvežė karstą, — pasakė zakristijonas ir My
kolas tarė:

— Įneškite čia. Ir tegu vežimas palaukia.

laikė virves, kai jos leido karstą žemyn — ir jis 
matė dar, kad duobė buvo iškasta taip arti jo tėvo 
kapo, jog, gal būt, jeigu jis būtų įlipęs vidun, būtų 
pamatęs sutrūnijusius jo karsto lentgalius. Gal ir 
kaulus. Ir staiga jis žinojo kodėl — tai žmonės no
rėjo, kad jo motina galėtų gauti kryžių: ji turėjo

Jis neleido niekam paliesti motinos, jis pats teisę bent prisiglausti po tuo, kurį pati pastatydino
paguldė ją į karstą, jis norėjo palikti jos rankas iš
tiestas, ir atsiminė, jog niekuomet ji taip nevaikš
čiojo, jos buvo užimtos, jos dažniausia buvo padė
tos prie krūtinės, jeigu nieko kito nedarė, suner
tos kukliai, kalbantis ar besimeldžiant. Ir jis sunė
rė jas. Vieną sekundę jis atsiminė jos rožančių —■. 
tai tebeturėjo būti po pagalve, vieną sekundę jis 
galvojo: įduosiu, tai paskutinis jos nuosavas daik
tas — ir tuojau manė: nereikia.

Ir uždengti karstą jis galėjo vienas, ir taip 
padarė — jis išgirdo, kaip skausmingai suvaitoja 
Agota, bet jo rankos buvo tvirtos. Tiktai išnešti 
reikėjo ir kitų rankų — zakristijonas stovėjo, ir 
tas kitas žmogus, jie abudu atrodė pakliuvę į ne
suprantamą vietą, bet klausė įsakinėjami.

Jis sėdėjo vežime su karstu, jis vienas, ant 
gardies kraštelio, čia nebuvo tikras kaimiškas lai
dotuvių vežimas. Jis važiavo lėtai, tai buvo panašu, 
kad naktis pratęsta — jis neatsisukinėjo, tiktai 
prie vartų matė, kad paskui vežimą sekė Agota ir 
abu vyrai. Ir atsilikus iš tolo ėjo Olga. Jis mėgino

savo vyrui. Nes jai vienai nebuvo leista atsinešti nė 
mažiausio. Tai jie susirinko, žmonės, pagerbti ją, 
kuriai buvo atimta kunigas, bažnyčia — taip nebuvo 
buvęs laidotas čia joks elgeta, kaip ją laidojo jos 
sūnus. Kunigo motiną. Kunigo, kuris šių žmonių 
tarpe gimė, augo, klebonavo vieną dieną ir iš čia bu
vo išvežtas į nežinią. Žmonės neužmiršo.

Jis nemetė ant karsto žemių—jis negalėjo svie
sti jai į akis smėlio, bet jis girdėjo kaip jos ėmė kri
sti, jis matė, kaip žmonės vienas po kito artinosi, 
tris kart pasilenkdavo, paimdavo į savo saujas ir 
bėrė žemyn. Tai buvo pagarba, žinojo jis, ir staiga 
jam pasidarė pikta, jis norėjo sušukti, kad jie pasi
trauktų ir paliktų jį vieną — tai jo motina. Gerai, 
kad jie negiedojo — jis būtų surikęs, kad ne! Tačiau 
jis juto, kad niekas nebuvo palydėtas karštesnėmis 
maldomis, kaip ji toje tyloje. Ir jis pyko vis labiau, 
kad jie iš viso drįso ateiti ir stotis šiuo tylėjimu tarp 
jos ir sūnaus.

XBo> danglan)
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NEAUKLĖJANTIS AUKLĖJIMAS
PR. PAULIUKON1S, Worcester, Mass.

Prieš mokslo metų pradžią šio 
dienraščio skiltyse rašiau apie 
katalikų tėvų pareigas leisti sa
vo vaikus į katalikų išlaikomas 
ir vadovaujamas pradžios bei 
vidurines (high school) mokyk
las, nes religinis auklėjimas pri
valo eiti lygiagrečiai su jaunuo
lio fiziniu bei protiniu brendi
mu. Sekmadieninės tikybos pa
mokos jokiu būdu negali atsto
ti katalikiškos mokyklos auk
lėjimo. Kad iškeltos mintys nė
ra tik tušti žodžiai ar vien asme
niška nuomonė, noriu bent trum 
pai supažindinti su žinomo lietu
vių pedagogo P. Maldeikio strai 
psnio “Neauklėjantis auklėji
mas”, tilpusio š. m. rugsėjo 
mėn. “Laiškai Lietuviams” min
timis, apibūdinančiomis viešųjų 
mokyklų auklėjimo sistemą. 
Tikrojo auklėjimo uždavinys

Straipsnio pradžioje autorius 
nurodo, kad šiandien “nepapras 
tai išaugus mokslams ir me
nams... auklėjimas nebegali ap
imti visko ir turi tenkintis per
duodamas tik mažą mokslų da
lelę”. Europos . mokyklų siste
ma, padidinusi mokslo progra
mas, stengiasi dar eiti tradici-

kiai grindžiami ne bendros ge
rovės principais ir ne pasiau
kojimu, o ekonomišku principu 
“g i ve and take”.

Tokiu pat principu grindžiami 
ir auklėtinio santykiai su auklė
tojais. Mokytojas negali primes 
ti mokiniams disciplinos. Pripa
žįstama tik tokia disciplina, ku
ri kyla iš pačių mokinių socia
linio patyrimo... jie nepripažįsta 
ne tik dvasinės sielos, bet psichi 
nio gyvenimo iš viso. Bet ku
riuos žmogaus dvasinius sieki
mus jie laiko išsigimimu. Dva
sinės kultūros siekimą jie smer
kia kaip priešingą demokrati
jai”.
Svetima visa krikščioniškoji 

kultūra

Minimos pedagoginės srovės 
atstovai turi aiškų ideologinį pa 
saulėžiūrinį tikslą, nes Dewey, 
Bode, Rug ir kiti tos srovės te
oretikai atvirai kovoja prieš re
ligiją. “Jų auklėjimo dėsniai y- 
ra suformuoti taip, “kad pagal 
juos išauklėtų žmogų, kuriam 
būtų svetimas religinis tikėji
mas, svetima religinė moralė, 
svetima visa krikščioniškoji kul 
tūra”.

niu keliu, t y. perduoti visų Ti kad mokyk.
mokslų pagrindus o Amerikos ,a atsisak dama tradicinio įu. 
mokyki, ncbesisteugi. apimt, aukRjlm0 ir siekdama tik
visų mokslo sneių ir numato j ktiįk UR intere.
leist, mokiniams pasirinkt, JiemsI tenk(nan{lo >ukl4jimo

DEENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

PIRMASIS VENGRUOS AUTOMOBILIS

Pirmasis automobilis iš Vengrijos kai jtasickč Shst riją buvo su nuostaba sutiktas Austrijos pasienio po
licijos, kadangi tai buvo pirmieji laisvi žmones, su kuriais austrai galėjo kalbėti po 12 m. bolševikinio 
režimo Vengrijoj. , (1NS)

V. VOKIETIJA MAŽINA KARIUOMENį’
ST. DAUNYS, Chicago. III.

Valstybės, Anglija ir Prancūzi-nėje, pati Adenauerio partija
ja pasitenkino tik nesėkmingo
mis derybomis su sovietais Vo
kietijos sujungimo reikalu. Ar-

pasipriešino 18 mėnesių karinės 
tarnybos įvedimui. Priimtas į- 
statymis, jog pašaukti karinę

tėjančių rinkimų proga Vakarų j prievolę atlikti vyrai tebus ka- 
Vokietijcs opozicija sustiprintai riuomenėje laikomi tik 12 mėn. 
šaukia, jog gana pasikliauti) Paskutinėmis dienomis Adenau- 
Jungtinėmis Amerikos Valsty-Į eris iš kabineto atleido krašto 
bėmis; Vakarų Vokietijai reikia apsaugos ministerį Theodor

Vakarų Vokietijos kancleris 
dr. Adenaueris, ištikimiausias 
JAV sąjungininkas ir didžiausio 
pasitikėj'mo susilaukęs Vokieti
jos kancleris Vokietijos ir JAV 
santykių raidoje, pamažu pra
deda nusivilti Jungtinėmis Ame
rikos Valstybėmis ir komunizmo 
veržimuisi sustabdyti pradeda 
jėgos jieškoti Europos tautų

kietijos politiką, sakydama, jog 
nebėra galimybės Vokietiją su
jungti stiprios jėgos išugdymo 
keliu, kai sąjungininkai savo jė
gą silpnina. Nepopularus vokie
čių kariuomenės organizavimas 
pasidarė dar nepoplaresniu. Ir 
nors vėliau JAV du kartus pa
garsino, jog amerikiečių karinė 
jėga Vakarų Vokietijoj ir Eu-

miją ir, sąjungininkams kari
nės jėgos nemažinant bei Va
karų Vokietiją diplomatiškai re
miant, priversti sovietus pradė
ti tartis dėl visos Vokietijos su
jungimo vakariečių sąlygomis. 
Adenaueris tikėjo Churchillio žo 
džiams, kad “sovietai gerbia tik 
jėgą”. Bet Vokietijos sujungi
mo klausimas nepasistūmėjo 
pirmyn. Jungtinės Amerikos

neutralesnės politikos ir tiesio
ginių derybų su sovietais, jieš- 
kant būdų Vokietijos sujungi
mui rasti. JAV korespondentai 
pastebi, jog opozicija Vakarų 
Vokietijoje auga. Ją ugdo vaka- 

! riečių neryžtingumas. Vakarai 
ateinančiuose rinkimuose gali 
netekti patikimiausio sąjungi
ninko Adenauerio, negalėdami 
jam padėti Vokietijos sujungi
mo išspręsti. Adenaueriui pra
laimėjus. Europoje gali susida
ryti pavojinga padėtis.

Adenauerio žingsnis atgal
Siekdamas kurti Vakarų Vo

kietijos karinę jėgą, Adenaueris 
kietai reikalavo, jog karinė tar
nyba truktų 18 mėnesių. Per 
trumpesnį laiką negalima pa
ruošti kario moderniam karui 
su pačiais moderniausiais gink
lais. Artėjančių rinkimų ženkle 
ir matydama kariuomenės ne- 
popularumą vokiečių visuome-

Blank, savo ištikimą bendradar
bį ir vienmintį, kuris visą laiką 
rūpinosi pusės miliono vokiečių 
armijos suorganizavimu, ko taip 
siekė pat3 kancleris. Naujuoju 
krašto apsaugos ministeriu pa- 
sikrtas 41 metų Franz Josef 
Strauss. Kalbama, jog naujasis 
krašto apsaugos ministeris jau 
negalvoja apie pusės miliono vo
kiečių armiją. Naujasis krašto 
apsaugos ministeris pasitenkin
siąs tik 300,000 vokiečių armija.

Tai pirmieji ženklai artėjan
čių balandžio mėn. rinkimų: pri
sitaikymas prie Vakarų Vokie
tijoj vyraujančių ir augančių 
nuotaikų ir kartu įspėjimas va
kariečiams, jei jūs nerandate 
galimybės išspręsti Vokietijos 
sujungimo klausimą, jei jūs ne
norite erzinti sovietų ir jieško
ti su jais bendradarbiavmo, jei 
jūs silpninate karinę jėgą, tai 
Vakarų Vokietija irgi gali pa
sirinkti panašų kelią.

tarpe. Kancleris Adenaueris ne ropj nebus silpnir ana, bet pir-

artimesnius dalykus, “kas atitin 
ka mokinių palinkimus bei in
teresus”. Ir viena ir antra auk
lėjimo sistema turi tam tikro 
pagrindo, bet geram auklėjimui 
reikalinga, kad jis “būtų kiek 
galima’ daugiau vispusiškas, tai 
yra, kad jis duotų visų sričių 
išauklėjimą ir išlavinimą ir la
vintų visą žmogų... vispusiškas 
yra toks auklėjimas, kuris lavi
na auklėtinį fiziškai, psicholo
giškai ir dvasiškai... išmoko 
žmogų ne tik praktiškai, bet ir 
teoriškai galvoti, kuris įveda 
jauną žmogų į šių laikų žmoni
jos pasiektą kultūrą ir naujųjų 
laikų mokslo pažangą”.

Mokslui ir gyvenimui progre
suojant, daro pažangą ir auklė
jimas, daromos įvairios švieti
mo reformos. Šita mokyklų pa
žanga dažnai stengiasi pasinau
doti įvairių ideologijų atstovai, 
ypač materialistai, paskleisti 
per mokyklas savo pažiūras. 
Kaip tik tos materializmo idė
jos ir skleidžiamos viešųjų Ame 
rikos mokyklų daugumoje. 
“Auklėjimo pažangos vardu vie
šasis Amerikos auklėjimas yra 
paveiktas ta kryptimi, kad auk
lėtų žmone3, kurie rūpintųsi tik

pa
ruošia bei išauklėja praktiškai 
ir techniškai daug geriau besi-

nori kaltinti JAV, bet jis įžiū
ri, jog laisvosios Europos ir 
JAV politika Europos klapsi
muose pradeda nesiderinti. Eu
ropos kraštams pirmoje eilėje

orientuojantį žmogų, negu bet europinė politika, jos atei- 
kurio kito krašto mokykla. Ta-|tis gi Jungtinėms Amerikos 
čiau negalima pamiršti, kad į V^ybėms europinė politika y-
praktinis bei techniškas išsila
vinimas yra tik maža bendrojo 
žmogaus išauklėjimo dalis... Ji 
duoda praktiškai technišką iš
lavinimą, tačiau ji siekia jį izo
liuoti nuo religinio, moralinio 
ir kultūrinio išauklėjimo... jie 
ugdo jaunuomenėje sąmonę, kad 
gyvenime svarbūs tik materiali
niai dalykai ir kad religiniai bei 
moraliniai reikalai bendrame gy

masis žodis liko galingesnis. 
Ateina rinkiminiai metai 

1957 m. balandžio mėn. Va
karų Vokietija renka parlamen
tą. Adenaueris tikėjosi per ket
verius valdymo metus sukurti

NUO UZSISENfJUSIU

SKAUDANČIU ZAIZDĘ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ

Tie. kurie kenCla nuo SENŲ AT 
TIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ZAIZDŲ

ra tik stambi dalis JAV bendro 
sios politikos.

Adenauerio n u s i s kundimui 
pradžią davė JAV pagarsini
mas, jog netolimoje ateityje a- 
merikiečių karir.ėb jėgos Vaka
rų Vokietijoje bus sumažintos, 
kai V. Vokietija ,suorganizuos 
jai leistą pusės miliono vokie
čių armiją. Adenaueris apgai
lestavo faktą. Juo labiau, kad

venime neaktualūs ir nereikalin j Prancūzijos divizijos iš Vokieti- 
gi. Paneigdami autoritetus ir ] jos perkeltos j Afriką, 0 Angli- 
klaidingai pabrėždami jaunosios | jos įgulos Vakarų Vokietijoje 
kartos pranašumą, jie silpnina i sumažintos Kipro salos išlaiky- 
tėvų ir Bažnyčios auklėjimo au- mo sąskaitom Vokiečių opozici- 
toritetą, griauna šeimos ir reli- ja smarkiai puolė Vakarų Vo
gimų bendruomenių susiklausy- ■ .......... ......
mą ir mažina jų, kaip auklėjimo , . . , , ... , . ...
, ... .. .7. .. kimų lanko privačias katalikųinstitucijų, reikšmę... jie yra ų4_ 
stipriai pažeidę šeimos ir mo-1 moKyKlas- Kunos RaiP tlk sten

negali ramiai sBdetl Ir naktinius 
miegoti, nes Jų užeisonBjusioa žaizdos 
aležtl ir skauda. Kad pasalinti t* 
niežėjimą Ir skaudėjimą senų atri- 

, . _ , . -ų Ir skaudžiu žaizdų, uždekite
leistą puses lia.tono vokiečių ar- ĮLRGULO Olntment. Jos gydymo 

ypatybes palengvins Jusu skaudBji-
—----- —------------------------------------- -—- ma Ir galėsite ramiai miegoti nak-

į. Vartokite Ją taipgi nuo skau 
Ižlų nudegti.iu. Ji talpg' pašalins 
įležejiuią ligos vadinamos PSORIA- 
SIB. Taipgi paftalina peršCJimą llgot 
žadinamos aTHLETE’S FOOT, su 
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšlmą 
ArppiršCių. Yra tinkama vartoti nuo 
Ižiūstančlos, suskilusios odos dedlr- 
rinlų, odos išbėrimų Ir t. t., talpg) 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pe 
slrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty 
klų. JI yra gera gyduo'» nuo 1» 
rirtlnlų odos Ilgų. Le
<ulo Olntment j r* 
varduodama po 'Ii 
3t., |1.M. Ir $8.60.
Pirkite raistinėse Chl 
vagoj ir apylinkėse—
<ltwaukee, W)sc.,Ga 
ry. Ind.lr Detrott, Ml- 
-.hlgan arba rašykl- 
• Ir atsiųskite Mo
tor ordor |

LEGŪLO, Department D. 
5618 W. Eddy St Chicago 84. OL

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butą.

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR , GAZOLINO STOTIS

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

kyklos discipliną. Atsisakyda
ma religinio ir kultūrinio auk
lėjimo... modernioji pedagogika 
nepajėgia jauname žmoguje iš
auklėti kurių nors tvirtų prin
cipų, kuriais jis vadovautųsi. 
audringame ir palaidame moder

geru gyvenimu, nesidomėdami j niame gyvenime ir kurie jam 
jokiais dvasiniais dalykais. Čia duotų jėgų priešintis neigiamom 
neginčijamai didžiausią įtaką y- aplinkos įtakoms... modernioji 
ra igijusi tos krypties pedago- pedagogika neišmoko jauno žmo 
ginė srovė, kuri yra pagrįsta gaus vertinti dvasinės kultūros, 
pragmatine filosofija... Pagrindi neišmoko jo gėrėtis kultūrine 
nė šios teorijos klaida ir jos j kūryba ir branginti kultūrinių 
vienašališkumas yra ta3, kad ji vertybių. Nevertindama jokių 
'yra jmateriaTiškai naturallisti- tradicijų, idealizuodama laisvę 
nė”. Šios pedagoginės srovės kū- įr bijodama pažeisti jaunuolio 
rėjas Dcwey ir jo pasekėjai, elgęsis laisvumą, modernioji pe 
“pasiremdami jau-seniai Euro- dagogika neturi priemonių su- 
poje pamirštu Rouseau, laikosi į kultūrinti augančio žmogaus ei- 
principo, kad vaikas yra iš pri- , gesiui ir apšlifuoti bei sudiscip-

giasi vispusiškai išauklėti jauni 
mą. Atrodo, kad p. P. Maldeikio 
straipsnio mintims nereikia pa
aiškinimų, kodėl katalikai tė
vai privalo savo vaikus leisti į 
privačias katalikų mokyklas.

P.&JJOKUBKĄ
rv. OBIMANIil m LAIKRODŽIAI 

Fardavtma, u Taisymą*
4077 So. Archer Are.

Uhlcagn 82. III. - Tel. LA S-M17

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ..................... $8.25 Murcery 40-51 ................. 88.95
Chev. Ali 1937-58 ........ 8.25 Olds, 6 eyl. 41-50 .... 8 20
Chevrolet 54-55 .............. 9.95 Plymouth 42-56 ................ 9.95
Chrysler 6, 42-52 .......... 9.91 Pontiac 37-54 ................. 8.95
Dodge 6, 42-56 ............... 9.95 Buick 37-52 ......................... 12.00

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

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

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

4
FE* 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA

TAUPYMO
• ENDROVj

gimties geras ir kad auklėtojai 
turi tik nevaržyti jo, kad nesu
kliudytų jo prigimčiai arba kaip 
sako, jo individualybei išsivys
tyti... Auklėtojui atimama teisė 
mokyti vaikus kurių nors prin
cipų ar sudalyti juose kuriuos 
fiors įsitikinimus. Jam leidžia
ma daryti mokiniams tik netie
sioginę įtaką, būtent, sudarant 
mokykloje ar klasėje atitinka
mą aplinką, kad mokiniai atitin. 
karnai nusiteiktų dalyką apsvar 
statyti, bet kurių pažiūrų ar prin 
cipų skiepijimą vaikuose jie va
dina indoktrinaclja-ir ją smer
kia... vaikui negalima skiepyti 
jokios moralės (mano pabrauk
ta), kurią jie supranta tik kaip 
papročių ir žmonių laikymosi 
standartus. Jų supratimu, jokio 
atsakingumo ar moralinio nusi
teikimo auklėti nereikia (mano 
pabr. Pr. P.). ...Mokykla turi 
rūpintis ne žinių perdavimu ir 
išmokyti ne mokslo daiykų, o, 
gyventi su žmonėmis. Tačiau 
tarp žmonių socialiniai 3anty-

riGlAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
V IETIM E IR Iš TOLIAU

K. E1DUKONIS

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo #28«00 
pas
Roosevelt furniturea Company 

(LIETUVIU KRAUTUVO 
2310 West Roosevelt Road

Tel. SEeley 8-4711 
Nellie Bertulis ir Fellz Raudonis, 

navininkai
Krautuve atidaryta ‘kasdien Iki 6 
vai. vak. Pirmad. ir Ketvlrtad. iki 
9 vai. vak. ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:30 vai. po pietų.

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
medžiai; 4

i

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS, Prea.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Vpkalnavirną ij Prekių Pristatj 

mą Teikiame Nemokamai
Raštine atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro b 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

iiimmiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiHiiiiiiiiiiiHiiiii'

iiitiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiit t

4838 Archer A vėsus Tai. LA3-47TP 
AUGUST SALOUKAS FracL

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

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
841* S. UTUAN1CA AVU, CHICAGO. tLL. 

Telefonas — FBoatier 8-1882
illlHlllllllllllllllllHeillHMIIIIIIHIIIIIIII||IUIIUllllllll|IIM«IIIIIIIMIIIIIIieil|IUIUIIIIII<i

linuoti jo laikymąsi”.
“Jaunimo nusikaltimų didėji 

mas, moralinis palaidumas, šei
mos nepastovumas, augstesnių 
principų ir dvasinių vertybių ne 
gerbimas lyg rodytų, kad mo
dernioji pedagogika neišauklėja 
žmogaus, kokio reikalauja šių 
dienų gyvenimas”.

Iš trumpai pacituotų p. P. Mal 
deikio straipsnio vietų išryškė
ja daugelis klausimų, susijusių
su šio krašto jaunimo laikysena ... _ . .
bei jo nusikaltimais. Tiesa, ne, airaaft tiM *. r. M

Tunu naują aideų uunavefamj 
Ir apdraudaa

MII W. »l«t Si. Chicago. UL 
Tol. PR«8cott 0-8781

SOPHIE BARČUS
RADIO PROGRAMA

U WGB8 stotie* — Bango 1*»* 
NUO PIRMAD. IKI PEMKTAD. 

1:41 Iki 8:10 ral ryte 
•BSTAD. BilO Iki »l«0 ryto

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 

perkraustymus ir pervežimiu 

iš tolimų ir artimų atstumų.

TeJ. BI- 7-7075 arba 
PB 8-9842

NARIAI UITIVIV TAL'P. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYOOa, KURIOM

Klekvisoe Sutaupo* Apdrutto* Utį $10,000.00 
11

Faekolo* Ouodamos Nomf Igljlmol 
Lanrvoml* Sąlygomis

visos mokyklos laikosi tos natų-i Chlrag0 - X “ck t-žt.a
ralistiškai materialistinės siste
mos. Apie 10% šio krašto mo

lu.
7159 80. MAPLEWOOD AVĖ.

JONAS GRADINSKAS
vokiški 
radijai

laitui iMttobiilinlMH iruiMiHj ImAku au»tatyni*Mt x<*ral ulrdėli Eurtąm 
J. G. TELEVIS1ON COMPANY

BLAUPUNKT

2512 W. 47tm St. Tel. FRontier 6-1998
Atvykit panižtūrėti s|tsltutos TV

Pridėkit Taupyti Šiandien, Tiirpsit Rytoj!
Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki *10,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius 

OFISO VALANDOS:
Plrmza.. antras.. o«nktad. Ir 
eutad. • vai. ryto Iki 4:Be p.».

Trečiad • ryto Iki lt ral. 
Katrirtad. • r ai. iki t Tat vak.

CHICAGO i SAVINOS A LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. * Chicago 36, QL

CRANB SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, DI.

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

ST. ANTHONY SAVINOS t LOAN ASSN.
1147 S. 491h Ct. Cicero SO. U.. T«l. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINAS t LOAN AWL
1800 S. Halited St. Chicago 8, UI.
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RAUPSUOTŲJŲ APAŠTALAS
A. LAUKAITIS, Australija

Australijos krantus šiomis 
dienomis pasiekė vienas iš kil
niausių pasaulyje asmenybių, 
tai prancūzas Raul Follerau su 
žmona. Per paskutiniuosius dė

to laiko jis ir pradėjo dirbti šį 
savo kilnų darbą.

Slapstėsi vienuolyne 

Prasidėjęs II-sis Pasaulinis ka
šimtį metų jis pasidarė tiesiog, ras jo pasiryžimą liakinai su- 
legendarinis asmuo raupsuotųjų' trukdė. Prieš pat karo pabaigą, 
pasaulyje. Jo gyvenimas yra pa kada vokiečių Gestapas jo jieš- 
švęstas milionams raupsuotųjų, I kojo ir norėjo suimti, jis rado 
kad jie turėtų geresnes gyveni- prieglaudą Lyjono Dievo Moti-
mo sąlygas ir gautų jiems reika 
lingą gydymą, kad raupsuotieji, 
pagiję iš šios baisios ligos, ne-

nos Seserų vienuolyne. Šio vie
nuolyno seserys specializavosi 
raupsuotųjų gydyme. Vienuoly

būtų išskirti iš bendrosios visuoj ne jig išbuvo 10 mėnesių ir ten
menės.

Šis garsusis prancūzas, dau
gelio vadinamas "Raupsuotųjų 
apaštalu”, gerai žino, kad kova 
prieš raupsus greitu laiku gali 
būti visiškai laimėta, bet tam 
reikalinga tik... pinigų ir daug

įgavo daug teorinių žinių apie 
raupsuotuosius iš vienuolyno 
viršininkės Motinos Eugenijos, 
kuri praleido daug metų įvairio 
se raupsuotųjų kolonijose. Mo
tinos Eugenijos didžiausias no
ras buvo įsteigti modernų raup-

pinigų. Tuo tikslu jis ir apkelia į suotųjų miestą-ligoninę, nes tuo
vęs su paskaitomis 82 valsty 
bes ir surinkęs daugiau kaip 
l1/. miliono dolerių. Jis ir jo 
žmona keliauja savo lėšomis ir 
šį labdaringąjį darbą dirba gry
nai iš idėjinės pusės.

Būdamas Sydnėjuje jis davė 
vietinės ir užsienio spaudos at
stovams pasikalbėjimą, kuria
me dalyvavo ir "Draugo” at
stovas Australijoje.

— Mano kova prieš raupsus 
yra sunki, bet aš tikiuosi, jog 
ši, seniau buvusi taip baisi li
ga, greitu laiku liks tik prisimi
nimas, nes jau yra išrasti vais
tai, kurie gali raupsus visiškai 
pagydyti, pradėjo R. Follerau.
Nors raupsai ir galės būti iš
gydyti greitai, bet praeis ilges 
nis laikas iki žmonės bus įtikin
ti, jo gišgijęs raupsuotasis nėra 
pavojingas kitiems asmenims.
Aš manau, kad dabar, jeigu 
jums pasiūlyčiau pasamdyti tar 
ną ar slaugę savo vaikams, visi 
iš jūsų atsisakytumėte tai pada 
ryti, bijodami šia liga apsikrės- 
ti, jog išėjęs raupsuotasis nėra 
Daugumas dalyvavusiųjų pasi
žiūrėjo viens į kitą ir nei vie
nas į šį prancūzo klausimą ne
atsakė, bet mintyse turbūt su-'ga. Anksčiau kai ši liga nebuvo 
tiko su juo. i pagydoma, raupsuotieji buvo

— Jūs matot, — tęsė pran- priversti gyventi izoliuotose vie 
cūzas, — kad tiek pas jus. tiek'tose, arba, slėpdamiesi nuo ki
lt pas daugumą žmonių yra klai , tų. sau duoną užsidirbti elgcta- 
dingas supratimas, nes žmogus, j vimu.
pagijęs iš raupsų, yra visiškai , , ...r °,JV . a r ... . 1874 metais norvegų moksli-sveikas, bet nelaimingai jis vi- . , , ° ,° J 1 ninkas dr. G. A. Hansen sulaužė

laiku Prancūzijos raupsuotieji 
buvo internuoti Desire saloje, 
keliolika mylių nuo Prancūzi
jos.

— Išlaisvinus Prancūziją, aš 
paskiau motinai Eugenijai, kad 
už savo laisvę, galbūt ir gy
vybę, aš esu dėkingas tik jai 
ir už tai atsidėkodamas, aš šten 
gsiuosi surasti pinigų šiam jos 
troškimui išpildyti.

Vykdo pažadą

Karui pasibaigus, Follerau sa 
vo pažado neužmiršo. Jis skaitė 
1200 paskaitų ir visą gautąjį 
pelną paskyrė vienuolynui, ku
ris vakarų Afrikos prancūzų 
kolonijoj pastatė Adzope’s mies 
telį ir jame daugiau kaip 600 
raupsuotųjų rado sau laimingus 
namus.

R. Follerau darbas ir pasi
šventimas raupsuotiesiems ne
būtų buvęs toks našus, jeigu 
II-jo P. karo metu vienas Ame
rikos daktaras nebūtų prancūzų

sam gyvenimui pasilieka “iš
skirtasis” iš žmonijos tarpo. Ma 
no, kaip ir kitų šioje srityje dar 
buotojų kova yra ne tik prieš 
šią ligą, bet ir prieš žmonijos 
klaidingą supratimą į pasveiku
sius buvusius raupsuotuosius.

kai pagydo iš jos. DOS panau-1 ge — 200,000, Prancūzų Pu-
doti vėlesniame raupsų perijo- 
de, šią ligą sustabdo i? padaro 
ją neužkreČiama.

Kiek raupsuotųjų?

Australijoje raupsuotųjų yra 
apie 400. Maždaug 15 procen
tų iš jų yra baltieji, kiti azija
tai ir vietiniai negrai. Daugu
mas iš jų gyvena atskiroje sa
loje.

Tarptautinėje konferencijoje 
prieš raupsus, įvykusioje Romo
je 1956 metais, kurioje dalyva
vo 51 valstybės atstovai, buvo 
pasiūlyta visiškai panaikinti 
raupsuotųjų sanatorijas. 1954 
metais Prancūzijos parlkmentas 
priėmė įstatymą, kuriuo panai
kinamas .raupsuotųjų izoliavi
mas. Po to Belgija, Portugalija 
ir Graikija pasekė prancūzus. 
Kitos valstybės, manoma, grei
tu laiku <ą patį padarys.

Yra nustatyta, kad pasaulyje 
yra tarp 10 ir 15 milionų raup
suotųjų. Daugausiai yra Nigeri
joj — 9,000.000, Prancūzų Va
karų Afrikoj — 500,000, Abisi
nijoj — 700,000, Belgijos Kon-

siaujo Afrikoj — 126,000, Bur- 
moj — 150,000, Thailande — 
100,000. Japonijoj — 90,000, Fi
lipinuose — 20,000.

— Raupsuotųjų gydymas yra 
visiškai pigus, pasakė Follereau, 
nes visiškam pagydymui reikia 
išleisti maždaug 3 dolerius.

Prancūzų ir J. Tautų gydymo 
priemonės prieš raupsus yra sis 
tematingai suplanuotos. Kiek
viena vieta, kur raupsuotieji 
yra gydomi, yra padalinta į tam 
tikrus, pagal ligos eigą suskirs
tytus rajonus. Vaistai naudoja
mi tablečių ir adatų leidimo for
ma. Kur gydymas vyksta tab
letėmis, jos turi būti priimamos 
kartą savaitėje ir sanitaro prie
žiūroje išgeriamos. Adatos y- 
ra duodamos kas* dvi savaitės.

Pamažu ši buvusi baisi liga

MASSACHUSETTS - 
PILIEČIAI BALSUOKITE Už

F U R C 0L0

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

Liaudies išmintis

a.---k* -AP’^r -A 'X- Uj U/O?af -AP w
Ar Marija apsireiškė Lietuvoje- 

Atsakymą rasite J. Budzeikos kny
gutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

Kaina 40 oentų

Ją galite gauti

"D B A U G E”
2334 So. Oakley Ava. 

CHICAGO 8. ILL.ta.- -A.- -A. 'A' 'A- ’A’ -A,* -A- -A- -A* ja- -a- -a- .ą* *^.- -A* -A*

išrastų vaistų “Diaminodyphe-; valandų valandas dairytis, žiū
mil-sulphone”, žinomu kaip 
DDS, panaudojęs ant raupsuo
tųjų.

Raupsai yra odos ir nervų li-

DRAPERIJA...
f

NEMOKAMAI ĮRENGIAME.
Pagaminami pagal užsakymą 

mūsų nuosavioje dirbtuvėje.
KILIMAI...

PAGARSĖJUSIŲ FIRMŲ

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

BALDAI - LEMPOS
— LOVOS IR MATRACAI.
Pagaminami baldai pagal už

sakymą už fabriko kainas.

STAN LE Y’S 
FURNITURE

(Lietuvių Krautuvė)

"Kur klientas atsiunčia savo 
draugą”.

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

Savininkas Stanley C. Tranas

Foster Furcolo, Demokratų kan
didatas į Massacliusetts valstybės 
gubernatorius, šiom paskutinėm ’die- 

yra užslopinama ir, jeigu atsi- »«m ypatingai ragina savo draugus 
' piliečius, kad jie sūsirūpintų val
stybės gerove ir balsuotų už jį atei
nantį antradienį, lapkr. 6 d., 1956 
mietais.

Jis praneša, kad Massaehusetts 
valstybė butų ‘‘geresnė vieta gyven- 

I piliečiai turėtų rūpintis, kad jųjų 
. ti, dirbti, ir. aukginti vaikus.” 
j Buvęs kongresmanas ir Massacbu- 
i setts valstybės iždininkas trumpais 
i žodžiais nurodo kaip jis mano įvyk- 
| dyti savo užduotį, jei būtų išrinktas 
valstybės gubernatorium: ,

“ Kiekviena apylinkė turėtų savo 
universitetų, kad daugiau ir daugiau 
jaunimo galėtų gauti' tobulesnį išla-

bo Švč. Marijos paveikslas, . . . ,
kuriuo dar rusena kelios žvaku-,^ kad bįtŲ Augiau slaugių, gydy- 
tės, o abiejose pusėse — dau- tojų, ir mokslininkų”, 
gybė padėkos ženklų. Tai nedi
delės marmuro lentelės su įra
šu ir jos nelabai simetriškai pri
tvirtintos prie mūro abiejose 
paveikslo pusėse.

Skaitau:
— Grazie Madonnina- mia.

C. M. — Per gražia rizevuta.

F. B. 9. 12. 1947 — Grazie Ma- 
donnina mia. Dora*..

ras daugiau lėšų, ji bus visiškai 
nugalėta dar šiame šimtmetyje 
ir žmonių atmintyje liks tik 
kaip baisus istorinis prisimini
mas.

KOPLYTĖLĖS ROMOS GATVĖSE
KELIONES ĮSPŪDŽIAI

JONAS KĮJZMICKIS

Tarp daugelio būdingų da- augštį mūrą. Kiek pakiliau ka- 
lykų yra apie tūkstantis Švč.
Marijos mažų koplytėlių, ku
rių galima visur pamatyti, jei 
tik jūs atsiminsite apsidairy
ti. — Augusta L. Francis

Nuostabi Roma monumenta
liais pastatais — šv. Petro, šv.
Jono Laterano, Švč. Marijos 
Maggiore bazilikomis, kolizėj. 
sutrūnijusiomis sienomis, Neži
nomo kario paminklu, Marceli
jaus teatru, senomis midsto sie
nomis. Įeini žmogus į kurią nors 
baziliką, pasimeldi, o paskui gft-

‘‘ Tuojaus 
nesniaisiais.

Duona tr Įvairia. skoningas 
bulkutee kepa

BRUMO’S KEPYKLA
3339-41 S. Litnaniea Ava. 

Tel. Oliffside 4-6970

Pristatome } v|*a« krautuves 
Ir restoranus, taip pat iš
siunčia } visus artimuosius 

miestus.

rinėti, stebėtis: tiek ten grožio, 
spalvų ir linijų žaismo, senų ant 
kapių, statulų, paveikslų. Arba 
kolizėjus: žiūri žmogus iš lau-

Padėkos lentelių tikra daugy
bė. Matyt, žmonės čia seniai mel 
džiasi, prašo įvairių malonių, p 
kai jų išpfašo, — pakabina pa
dėkos ženklą.

Žiūriu į Švč. Marijos paveiks
lą, padėkos ženklus ir mąstau:

ko puBės, — ir neatsistebi; žiū- koks nuostabus žmogaus gyve 
ri, įėjęs į vidų, ir neatsigini min; nimas! Jis praeina pra didžią- 
čių tvano, atplūstančio iš pirmų
jų krikščionybės amžių, kada 
čia tūkstančiai tikėjimo išpa
žintojų mirė kankinių mirtimi.

sias, garsias bazilikas, praslen- 
(Nukelta J 7 puu.y

reikėtų susirūpinti se- i 
nes valstybei reik įs

taigų, kad aprūpinus 38,000 senes
niųjų piliečių; be to reik įsteigti 
sveikatos departamentų, kuris tirtų 
senųjų lygas”.

‘‘O pats svarbiausis reikalas mū
sų valstybei yra pravesti daugiau 
programų ugdančių mūsų industri
jų, kad atsirastų daugiau darbų ir 
kad galėtumėm papildyti tas išdir- 
bystes, kurios išsikėlė iš mūsų val
stybės ’

Kandidatas Forstcr Gureolo šiaip 
tęsė savo pareiškimų: ‘‘Mano kan
didatūrų remia J. V. Senatorius .Toliu 
F. Kennedy, Bostono miesto majo
ras, Amerikos darbo federacija ir 
CIO darlm federacija”.

Brangūs Massacliusetts valstybės pi
liečiai, kiek gh lite gausiai eikite bal
suoti lapkr. 6 d., 1956 m. ir balsuokite 
už demokratų kandidatus. Tokiu 
būdu užtikrinsite gerų ateitį mūsų 
valstybei.

(Skelb.)

Name . 
Address

HOYA! HOYA!
CLUB IRENE

CHICAGO’S FAVORITE DANCE
FRIDAY — NOVEMBER 2 

PILSEN PARK — 3043 W. 26th STREET
Atsineškite šį skelbimą laiingjimui "cash door prize”

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

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
2841 Wesl Tįsi Sir. (Kampas Talman Avė.)

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

Tačiau Roma turtinga ir ki
tu kuo: mažytėmis, miniatūri- 
nėmis Švč. Marijos koplytėlė
mis, kurių galima pastebėti siau

raupsų ligos paslaptį. Bet ir da
bar modernusis mokslas nežino, 
kaip raupsai yra užsikrečiami, į rose ir plačiose miesto gatvėse 
ne3 mokslininkai negali labora- Pakeliui į šv. Agnietės bažnyčią 
tori jose išauginti raupsų baci- Kaitri rugsėjo popietė. Ką tik 
los. Mokslininkai raupsus vadi- po siestos — popietinio pokai-

XXK>0000<XXXXX>000000000000

Lithuanian dictiotiary
Angliškai lietuviškas ir Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge2334 South 
Jaklsy Avė., Chicago 8. UL 
•Ooo^ooooooooooooooooooochk

IMPORTUOTI VOKIŠKI RADIO 
APARATAI

(AM—FM All-Wave Hi—Ft
BLAUPUNKT DISTRIBUTORS 

PETER P. RINKUS, Ine.
Wholesale Dlstrib. (Urmo prekyba)

2601 W. 63rd St. WA 5-2350-1

SKALBIAMŲ MAŠINŲ IR 
ŠALDYTUVŲ SAVAITĖ

Philco, Norge, Maytag, Ge

neral Electric skalbiamos ma

šinos vertės $139.00, ir au

tomatiškos, vertės iki $325.

Duodame didelę nuolaidą iki 

. $50.00 už jūsų seną skalbia

mą mašiną. Pridedame 50 

svarų muilo, Basket, Ironing 

Board, Prosą.
na "lėtai vystomasi liga”, nes 
raupsai gali pasireikšti po 30- 
40 metų nuo užsikrėtimo. Raup

. t* • t _v- sa-i kaip ir paralyžius savo au-metų vyras. Pasipuošę, Garbes ; da irenka vaiku3
Legiono juostele, jis mėgsta dau'

Pašyto jas ir paskaitininkas 
R. Follerau vra stambokas 53

giau senoviškeauį apsirengimą 
ir vaikšto pasiramščiodamas 
lazda, kuri yra papuošta dramb 
llo kaulo rankena. Jo tėvas bu
vo turtingas fabrikantas. Jau
nas būdamas, Follerau studija
vo Sorbonos universitete ir bai
gs teisę ir filosofiją, šios įgy
tos profesijos jauno prancūzo 
netraukė, ne3 jis norėjo tapti 
rašytojas. Po kurio laiko jam 
pasisekė ir tas. Jo veikalai "At
pirkimas” ir "Mažoji Lėlė” pa-i 
siekė garsiuosius Paryžiaus te
atrus ir su didžiausiu pasiseki
mu ten buvo statomi. 1928 me
tais Follerau Paryžiuje jau bu
vo žinomas kaip rašytojas ir 
paskaitininkas. 1929 metais jis 
su žmona, kurią vedė prieš ket
verius metus, buvo pakviestas į i 
Pietų Ameriką skaityti paskai-į 
tas. Ten jis susitiko tuo laiku 
garsųjį prancūzų lakūną J. Mer- • 
mos, su kuriuo padarė pirmąjį 
bandomąjį skridimą per Ande- 
nų kalnus. 1936 metais Buenoc 
Aires laikraštis "La Nacion” 
jam keliauti į Pietų Sacharą ir 
jieškoti daugiau duomenų apie 
garsųjį prancūzą misionierių 
Tėvą Foucauld, kurį Senussi kil 
mčs laukiniai buvo nužudę prieš 
20 metų. Per šią kelionę jis su
sitiko su pirmąja raupauotųjųĮ 
kolonija. Jų gyvenimas, jų ūbo-* 
liacija taip sukrėtė jį, kad grį
žęs jis nusprendė vienokiu ar 
kitokiu būdu jiems padėti. Nuo

negu suaugusius, nors kūdikis, 
gimęs raupsuotajai motinai, 
pasilieka visiškai sveikas, jei
gu jis tuoj pat yra atskiriamas 
nuo jos. 1933 metais Paryžiaus

čio, kurį vietoa gyventojų pap 
ročiu praleidau aptemdytame 
kambaryje besilsėdamas.

Nutariu pasivaikščioti plačia 
Via Nomentana ir patraukti iki 
pačios šv. Agnietės bažnyčios, 
kurioje ilsisi šios jaunos kanki
nės palaikai. Be to, noriu atsi
vėsinti jos vardo katakombose 
ir apsidairyti senųjų krikščio-

Pasteur’o Instituto direktorius nių kapinėse, o pavojų metu —

CRANE SAVINGS
2555 MEST 47tb STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietklewioz, prez.; E. R. rietldewicz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštun dividendus. Kešiuoj&me čekius. Parduodame Ir 
Mperkame valstybės boaus^ Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

dr. Trefonel su savo žmonos pa 
galba ir savo asistentu Dr. Tour 
neau, išrado DDS, bet šie vais
tai buvo naudojami išimtinai tik 
prieš džiovą. 1041 metais Car- 
ville, Louisiana, U. S. raupsuo
tųjų sanatorijos gydytojas dr. 
Faget pradėjo daryti bandymus 
su DDS ant raupsuotųjų ir ga
vo gerus rezultatus. Šie vaistai, 
laiku panaudoti, neduoda raup
sų ligai daryti to baisaus žmo-

slėptuvėje.
Žmonių čia netaip gausu kaip

Via Nazionalc: galima drąsiai 
kaukšinti šaligatvio viduriu ir 
nesibaiminti praeivių kumštelė
jimų. Be to, čia lyg vėsiau: gal 
plačiai išsikeroję medžiai lapuo
tomis šakomis sulaiko karštus 
spindulius, gal platesnė ir neko 
kia judri gatvė vėsumą įteigia.

Staiga dešinėje gatvės pusė
je kažin ką pastebiu. Pereinu

gaus organizmo ardymo ir visiš į skersai gatvės ir prieinu apy-

TELEVIZIJA‘RADIJAS
m-FI PUNOGRAFAI • VOKIŠKI BADU AI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMU

FRANK S TV & RADIO, INC.
3240 So. Halsted St. OAUimet 6-7252

“Imsiąsii TOLI IR ARTI
NAUJI OIDSII T9MN- NAUJAUSI KMUSTYNO (BA"K/N 

NAU Airrr/HMAS-PISUt

3\1QHA& NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/AIUsk 3*9209

PRALEISKITE KALĖDŲ ŠVENTES EUROPOJE! ! !
SeglMltl TravN IHirean kviečia Jufl paBirlnktl viena km-J ift Šių laivų 
Ji- Įt«.lln6tl Europoje, sutinkant Kalėdų Šventes ii Naujuosius Metus.

I’agarsčjęs savo puiktu 
Įrengimu Ir greičiu* laivus 

EEN MAILY” Išplaukia 
LAPKRIČIO »O 1)VeNA. Prity
ręs vadovas tai ekskursijai 
Joseph Mitzi padarys ir Jūsų 
kelionę labai Įdomia.A

Norvegų linijos laivas
M. S. ltl'JU;E.\M'JORI» iftpiuukla gruodžio K dienų. Sis naujus 
laivas pasllyml liuksusiniu (renginįų ir viaiems gerai žinomais 
skaniais skandinavų valgiais. Vadovas Mr. U. A. RJORTHOEM, 
kuris yra gimęs Europoje ir ilgai gyvenęs Amerikoje, žino kaip 
svečius užimti, kad keltonS būtų smagi ir jsųjūdingu.

Pasauly ketvirtas didžiausias laivas_  z ,
S. H. IilREllTE, |>raiieū/,ų laivų linlpNi, tApluukiu gruodžio II diena. 
Kellončs vadovas Mr. Otto Ralderlottl, Jus ift pirmos dienos laive taip 
užimponuos, kud Jau laivu plaukdami Jūs jausitės esu. Paryžiuje. 

NorCdanil gauti smulkesnių informacijų krcipkltis Į

SEGNETTI TRAVEL BUREAU
2451 8o. Oakley Are., Chicago 8, III. Telef. YArda 7-3278 ir 7 3270

Nemokantieji anglų kalbos gali rašyti ir lietuviškai

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

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

50.00 $139.50

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

Hoover Constellątion Canister dulkių valytuvai, 
vertės $89.50 — už........................................ $59.50

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

$39.50
$24.95

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC.
3241 So. Halsted St. Tel.: CAlutnet 5-7237

Budriko Rndio A a landa iš WHFC, 1450 kilocycles, rudio atoties 
ketvirtadieniais nuo 6—7 vai. vakaro.
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Padangos su atsarginiais 
įtaisais

Goodyear Tire and Rubber 
bendrovė išrado naują apsaugą 
nuo padangų perdūrimo: vidu
je padangos įtaisoma antra, at
sarginė padanga, kuri išlieka 
sveika viršutinę perdūrus, ir 
automobilistas gali ramiai to
liau važiuoti.

kovai prieš rūdis: hydrozinas 
geriausiai išima iš vandens te
nai sutirpusį deguonį, kuris yra 
svarbiausia rūdijimo priežastis 
boileriuose ir kitose įstaigose.

Prieš rūdis
Hydrazinas, medžiaga, kuri 

II Pasaulinio karo metu buvo 
naudojama kaip raketų kuras, 
pasirodė esanti gera priemonė

PAJIESKOJIMAI
JieSkomi JONAS JENf'AUSKAS, 

gimęs And rija vo valu., Pažvelgto 
knime. Į Sį kraštą atvykęs prieš ke
lis melus. 2) J V H GIS š ATEIKI $ 
ir KAZYS SATEI.KIS, broliui, gi
mę Jankaičių km., Rietavo vals. Į 
Ameriką atvykę priei I-jį Pasaulinį 
Karą. Gyv. Chicagoje. Jų jieško gi
minės iš Sibiro. Atsiliepti arba apie 
juos pranešti šiuo adreso — Juozas 
Kazragys, 3716 Pulaski St., Indiana 
Barbor, Indiana.

ilTOMOllILll. — TKt’OKi 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO ROXIOO* 
lietuviška gazolino ■sotis Ur auto 

taisymas
KtliMami motoro remontai, lyginiui^ 
datymo darbai Ir keldlamoe daly*

CALL-ME-MOTORS CO.
S7RS S. WRHTF.RN AVĖ. PR

Skelbtis .“DRAUGE" aosimoka 
nes jia yra plačiausiai bKaitomm 
lietuvių dienraštis, o skelbimu 

kaina yra prieinama visiems.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

TIME For A BRAKE

Sulaikykit AU6STAS kainas pirm negu AUGŠTOS kainos sulaikys jus!
BALSUOKITE ANTRADIENĮ, LAPKR. 6 D. UŽ

FURCOLO
/«<• GOVERNOR

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

rSI
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MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS:..

• įsteigta Chicrgoje 1905 metais.

» »
• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karos, 

ekonomines depresijas, panikas ir krizes Ir 

savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau

pytą dolerį.

• Augštug dividendas išmokėjo visada be 

stojimo.

NAUJŲ MAŠINŲ 
FONDAS

I

‘‘DRAUGO’’ Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už auka9 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
šie asmenys:

Bardauskas, kun. A. .$10.00
Januška, M....................... 5.00
Velutis, kun. J................ 3.00
žižys, Antanas ...............3.00
Anderson, T. J................. 2.00
Atkočaitienė, VI............... 2.00
Balčiūnas, Vladas ..... 2.00 
Balčiūnas, Antanas . . 2.00 
Baliauskas, Rapolas .. . 2.00
Barch, Ida ................... 2.00
Barshes, Anna .............  2.00
Gedvilas, Pr................  . 2.00
Gustis, Jonas ............... 2.00
Kairys, Liucija ...........  2.00
Kalvaitis, J.................... 2.00
Kazlauskas, A................. 2.00
Misiulis, D........................2.00
Pabissis, Pr......................2.00
Rancans, Jo E. vysk. J. .2.00
Rymas, V...............  2.00
Stasiulis, J................. .  . 2.00
Savickas, J.......................2.00
Simavičius, V................... 2.00
Ulinskaitė, M. ............. 2.00
Žakevičius, J.................... 2.00
Zelbienė, E....................... 2.00
Žilionis, J........................ 2.00
Ančiulis, St.......................1.00
Apanas, Irene .............  1.00
Bakas, B........................ 1.00
Bitinas, Vincas ...........  1.00
Brandenburgienė, Marija 1.00
Brazys, St.........................1.00
Dubauskas, Vincas .... 1.00
Duobkienė, Adelė .......  1.00
Gelžinis, Vincas .........  1.00
Gudaitis, J. ................. 1.00
Juodis, J........................... 1.00
Kaunietis, Anna .........  1.00
Kasputis, J.......................1.00
Kezenias, A.................... 1.00
Kravčenka, Aleksas .. 1.00
Kreivėnas, St......... .  1.00
Kvečas, Br........................1.00
Milius, Peter ............... 1.00
Paulavičius, Ant.............. 1.00
Petraitis, T..............  1.00
Pučkorius, J..................... 1.00
Puidokas, Br.................. 1.00
Puidokas, J. .    1.00
Radžius, St......... . ........... 1.00
S. H....................1.00
Samuolis, VI..................... 1.00
Šaulys, Ant.................... 1.00
Saulėnas, J. .................  1.00
Shukis, J........................ 1.00
Simanavičius, V............... 1.00
Skėrys, P.................. - •. 1.00
šniokaitiš, Pr...................1.00
Tiknys, Vincas ........... 1.00
Tutlys, Vincas .............. 1.00
Urbanavičius, K............... 1.00
Vitkauskas, L..................1.00
Vizbaras, S.......................1.00

REAL ESTATE

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAJ^ ESTATE

Pirkite dnbar prieš žiemą 
Įsikrauni rti

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

ir (rengimai*. Gerai einantis biznis. 
Didelės pajamos,

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

Mūr. — 4 būt.: 2 po 4 Ir 2 po C 
kmb. Centr. Sild., garažas, C0 pėdų 
sklypas. Geros nuomos.

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

Medinis — 2 po 4 kmb. Ir rūsy 
rūbų siuvykla. Centr. Sild., garažas.

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

GAGE PARKE
Mūr. 1V4 augSto rezidencija. 9 mt. 

senumo. 6 krab. Centr. šildymas gu
zu. Platus sklypas. Arti susisiekimo.

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

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

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

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

Sild, Gražus namas. Geros pajamos.
Mūr. bungalotv — 5 kmb. — 1 

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

ŠIMAIČIAI
Realty, Bullders, Insurance 

2737 West 48 St 

CUffside 4-2890

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

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

6 kamb. bungalovv Marąuette Pk. 
Dujomis apkūrenamas. Dviejų maši
nų garažas. Moderniška virtuvė ir 
vonia, gražiai Įrengtas rūsys. $25,900. 
J. šaulys.

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

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

$40,000 vertės apartmentas pats 
save išmoka trumpiau negu per 4 
metus. $12’,800 metinių pajamų. A. 
Sirutis.

Geras 5 kamb. bungalovv ant 70-os 
j vakarus nuo Marąuette Parko. Šil
domas gazu. Dvigubas garažas. Kai
na $16,500.

P L E 0 K A S
REAL ESTATE

2785 VVest 71st Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 5-6015

REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
Ir parduodami uždirb
site per Alą Įstaigą. 
AL. BUDRF.CKAS

REALTY 
4081'Archer Avė. (prie 

Californljos g-vės) 
liAfayette 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 VVANTED — VYRAI

SEW1NG MACIIINF. 
MECHANIC

Evperieneed on industrial maehines 
and l'uelory serviee. Good preciston 
man, overhanl, repair, maintennnee.

Exeellent snlary.

MR. COVYKAU
ENGLANDER

MATTRESS CO.
2451 WEST ROOSEVELT ROAD

MOnroe 6v7500, Ext. 35

CICERO. $3,000 įmokėdami pirk
aite 6 kamb. rezidenciją. Apylin
kėje 56th ir 22nd St. Karštu 
vand. alyva šild. Pilnas rūsys. 2 
aut. garažas. Tuoj užimti. $14,- 
900. SVOBODA, 6018 Cermak 
Rd., Blshop 2-2162.

PROGOS OPPORTUNITIES

FEDERflL
50VING5

• Partrauksime jūsų pinigas iš kitur, jei atne

šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia vadinėti.

Juos galite pasiųsti paštu.

Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN I

Cbnrtered A Hupervtaed 
by the F. S. Government

Įstaigos VALANDOS: Kandies nuo 
ryto iki 8 vaL vakaro, šettadieniaif

' Į

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

732 W. Cermak Rd.
Tel. CAnal 6-8343

Parduodama GROSERIŲ KRAU
TUVU. Pigiai. 6 kamb. užpakaly.

Blshop 7-6158 
DfcL LIGOS PARDUODAMA mai

sto produktų krautuvė. laibai pigiai. 
Teirautis vakarais telefonu —

LAfayette 3-6545.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI 2-jų dailų raudonu 
“mohalr” apmušti sallono baldai. 
Geram stovy. Nebrangiai.

3442 S. F.mcrald Avė.

Parduodami 5-kių kambarių bal
dai, galima pirkti pavieniai ar kom
plekte. Kreiptis Stanley 8-5906.

IŠNUOMUOJAMA

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III. 
PhoM VI 7-7747

JOHN J. KA8AKAU8KA8, Praa

Ohartered ir Superviaed by tks United Statos Govammgnt
9-too ryto iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadieniai* ano 9-toa valandos 

nuo g vai. ryto iki 1 tai. po piotų. Trečiadieniais visai neatidaroma
' -T Mato.... -i-U- ... ......=-=

Išnuotn. Brighton Parke, 2-me 
auglte saulėtas 5 kamb. butas. 
Kreiptis po 6 vai. vak. nishop 
7-477$.

ISnuom. mieg. kambarys. Galimy
bė naudotis virtuve.

3861 S. Halsted St

MISCEIJANEOUS 

įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Vigų rūSlų apflraudos. AutomoM- 

llų finansavimas. N o taria ta*. Valaty- 
būa patvirtintos kalno*.

Prie* darydami apdraudaa kltuf 
pasiteiraukite pa* mus.

JONAS KIRVAITIS,
I VVAlbrook 5-6871
INTERSTATE INSURANCE A GEN Ui 
6108 S. Ashland Ave_ Chicago 36, m

jTbREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

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

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai,
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2728 nuo • Tat 

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

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

Reikalingas vyresnio amžiaus vy
ras. Darbas viduje. Kreiptis

3261 So. Halsted St.

HELP VVANTED — MOTERYS

Valgyklai reikalinga darbininkių.
3475 Archer Avė.

Blshop 7-9301

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

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

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

OLympic 2-6752

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

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAIJ. BACEVIČIUS 
“Varpas” Real Estate 

General Insurance, Notary Public 
5916 S, Westem Avė. 

jREp. 7-6886 arba HEm. 4-7085

____________

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

E. KURŠIUS 

REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-6232

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 VVest 51 St 
VVAlbrook 5-5080 

PRospect 8-8579 (vali. b aekmad.)

BUĮLDĮNgI KEMODELING “

VIKTORAS SIMAITIS

General Contractor

Stato resldencintus Ir komerotnlua 
namu*: pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-422S 
arba res. tel. BI 7-8340. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Bullders

2787 VVest 43rd Street

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiimii
ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lit Street

BUILDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ta senus. Kreipkitės

Tel. — HEmlock 4-5881 
IIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIHIUUUIIIIUIUIIIIIIIIL
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IJETUVIU STATYBOS I

BENDROV*

MORAS
Rulldcrs, Gen. uontrnetors 
Atlieka planavimo Ir staty

bos darbuą gydytojų ofisų, gy
venamųjų Ir viešųjų pastatų.

Namų Įkainavimas Ir Įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

I0NAS STANKUS|
Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 

8 vai. p. p. Kitu laiku susitarus
TeL PRoaoeet 8-2018 

6800 SO. CAMPBELL AVĖ,

Chleago 20. lUfatota 
ilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHHIIIlllUIIUlllllUllIUl

S E W E R S
Experienced on 

FINE APPAREL.

5 DAY WEEK
EXCELLENT VVORKING 

CONDITIONS 

APPLY AT ONCE

B L U M’ S
EVANSTON 
616 CHURCH ST. 
HArrison 7-9336

LIGHT CLEAN TACTORY W0RK
Good starting pay 

Hours — 8 to 4:3(1
ALLIED PAPER TUBE CO. 

2516 So. Damen Avė. 
LAfayette 3-4252

HELP VVANTED — MALĖ

Exeellent Positions in a NEW HOUSTON

TEKĄS PETRO CHEMICAL PLANT
CHEMISTS

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

Hydro - Carbon Analysis.

ALSO OPENJNG FOR;

P H Y S I C I ST S- ■ ‘ į -f •
(Proeens Analysers)

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

Bright and Long Future.
Send Resume Including Details 

of Education, Experience and Salary Reąuirements To:

MR. C. L LEACH

TEXAS BUTADIENE <&
CHEMICAL CORP.

P. 0. Box 777 Channelview, 7»xas

Opportunities in Electrical Industry
DRILL PRESS - PUNCH PRESS 

CASTING GRINDERS
Kates of pay above average — Day or Night Shjft 

' VVILL TRAIN
f

Increases after 80, 60 and 90 days 
Free Insurance and other Company Benefits

DELTA STAR Electric Division
2437 W. Fulton St.

1 block West of Westem Avė., 1 bloek North of Lake St.

BBaaBH9BBSBsaBaa=s=ssaeaBS3ssaB=aBBaBM=ss«nHKjnaa
HELP VVANTED — FEMALE

ATT E N T IO G I R L S!
The Salary is tops if you are good at your work. 
Immediate openings with a leading Bra Mfr. Firm.

SECRET ARIES 
TYPISTS

BILLERS
CLERICAL

Some experience helpful or, will train good beginners. 
Congenial working conditions. 5 day week.

Many company benefits

Call a to 5 Mr. Raflier WtbMh 2-9374



Antradienis, spalio 30, 1956

MŪSŲ KOLONIJOSE
Chicagoje

Valanda su demokratais

Spalio 23 d. Syrena Cafe sve
tainėje, 4270 Archer Avė., įvy
ko demokratų mitingas, kuria
me dalyvavo lietuvių, lenkų, uk
rainiečių, čekų ir kitų grupių 
atstovai. Dalyvavo žymūs Chi- 
cagos demokratų vadai, meras 
Dėley irgi buv0 atsiuntęs savo 
atstovus. Pirmas kalbėjo Chi- 
cagos 5 distpkto kongresmanas 
John Kluczynski. Jis jau 20 me 
tų yra kongresmano ir dabar 
kandidatuoja perrinkimui. Jis 
nurodė visus demokratų nuveik 
tus darbus JAV krašto ir žmo
nių gerovei ir ‘kvietė visas tau
tines grupes vieningai talkinin
kauti pravedant savo atstovus. 
Kongresmanas savo kalboje 
daug kartų ypatingai šiltai ir 
išskirtinai atsiliepė apie lietu
vius, kaip darbščius, teisingus 
ir drausmingus šio miesto pilie
čius. Jis juos labai gerai pažįs
ta, nes į jo atstovaujamą distrik

Hartfordo, Bostono, Stamfordo 
ir VVaterburio. Diena buvo la
bai graži, tad ir filmą puikiai 
atrodo. Jos spalvingais vaizdais 
gėrėsis visi žiūrovai.

Bus rodoma trumpa filmą ir 
iš keletos studentiškų pramogų 
— išvykos į-Devenių ūkį Water- 
bury ir kt.

New Yorko lietuviams bus įdo 
mu pamatyti lojalumo paradą, 
kuriame ir lietuviai dalyvavo. 
Be to, čia bus rodoma ir nuo
taikinga filmą iš Tautinių aka
deminių korporacijų sambūrio 
suorganizuotos išvykos Gaigalų 
ūkyje, žodžiu — šis lilmų va
karas duos progos žiūrovams 
pasigėrėti įvairiais lietuviško 
gyvenimo vaizdais rytiniame pa 
krašty.

Tuoj pat po filmų kitoje salė
je įvyks visuotinis New Yorko 
skautų-tėvų ir rėmėjų susirin
kimas, o pagrindinėje salėje jau 
nimas galės linksmintis iki 1 
vai. ryto, grojant Romo Butri
mo orkestrui. Skautai vyčiai ir

DEENRAflTlS DRAUGAS, CHICAGO, ELLINOIB

IZRAELIS KALTINA JORDANIJĄ

t ai/.das is Jungtinių Tautų posėdžio, kuriame Izraelis kaltina Jordaniją už jų sienos nuolatinį pažeidinėjimų.

je, prasklaidydavo nakties tam 
są ir nurodydavo pakeleiviams 
kelius. Tačiau ir Šiandien, ka
da Romos gatvės apšviečiamos 
šviesų bangomis, mažučiai žibu-

Koplytėlės Romos 

gatvėse
(Atkelta iš 5-to psl.) 

ka pro monumentalę Švč. Mari- rgliai; spinksą pr;eš romėnų Ma

kad išvengus 
mirties.

vėse. Laikas nuo laiko pakelkite 
galvas ir apsidairykite. Pamaty 
site, kaip jauku krikščionybės 
širdyje susidurti su Madonos 
koplytėlėmis, su Jai atneštomis 
gėlių puokštėmis, su mažomis 
žvakutėmis ir įsigilinus skaityti 
tikinčiųjų padėkas.

ioc 3OI

AUKSO KIRVĮ?
Ar matėt, ar skaitėt šitų. nuosta

bių gražiausių lietuviškų pasakų 
knygų?

Būtinai nuslpirkit! Bus džiaugsmo 
visiems — dideliems ir mažiema

Platintojams didelė nuolaida. Su
krauta:
Knyga Iliustruota, dailiai išleista Ir 
pigi — tik $2.50.

DRAUGAS 

2334 S. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

tą įeina kaip tik visos lietuvių! skautai tvarkys baro rei- 
apgyventos kolonijos — Mar- kalus ir rūpinsis, kad pertrau- 
ąuette Parkas, Brighton Parkas,1 ^ų metu skambėtų lietuviška 
Bridgeporta3 ir Aštuonioliktoji.
Jis pažsįta lietuvių reikalus, to
dėl ir lietuviai jį pažįsta. 'Kong
resmanas Kluczynski, pristaty
damas mūsų Al. Kumskiį, kan
didatą į Sanitary District Trus- 
tee. kalbėjo:

— Dabar kalbės mano labai, 
labai geras draugas Al. Kums- 
kis, kurį daugel metų pažįstu, 
kaip labai gerą amerikietį, bet 
dar geresnį lietuvį. Lietuviai 
tikrai gali didžiuotis ir kelti gal 
vas turėdami savo tarpe tokį 
puikų vyrą. Jie tai tikrai paro
dys ateinančiuose rinkimuose, 
kur Al. Kumskis bus renkamas 
į atsakingą postą, kuriam rei
kia ir labai doro žmogaus...

Al. Kumskis tarė trumpą, drū 
tą, bet aiškų žodį ir už tai susi
laukė visų . tautybių, „ą^ątpyų 
karšto pritarimo. Po jo kongres 
manas pristatė kalbėtoju Jo- 
seph M. Mozerį, kaip žymų lie
tuvį finansų srities darbuotoją 
ir vyrą, kuris padėjo didelių pa 
stangų Bridgeporto kolonijos

daina.
Visa vakaro programa ir tė

vų susirinkimas vyks Apreiški
mo parapijos patalpose. North 
5 St. ir Havemeyer St., Brook- 
lyne. Pradžia 7 vai. 30 min. 
Įeinant aukojimą 1 dal. Vai
kams — 50c. Tauro tunto vado 
vybė kviečia visuomenę į šį va
karą gausiai atsilankyti ir tuo 
paremti skautišką darbą. SKS

Per metus 4 JAV atvyko 
908 lietuviai

New York — (LAIC) — 
“New York Herald Tribūne” 
Washingtono korė spondentas 
James E. Wamer rugsėjo 24 d. 
patiekė plačią informaciją, kiek 
per vienerius metus, nuo 1955 
m. liepos 1 d. iki 1956 m. bir
želio 30 d., į JAV atvyko as
menų, gimusių kraštuose už ge
ležinės uždangos. Taip pat jis

sutvarkymui, apsvarinimui, pa- koko 35s042 asmenys, įgijo pilie

nelaimių ir

GUDAUSKŲ
HEVERLY H1I.IJ8 GRL1NYC1A 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke 

iMuiotuviu Ir hitų papuošimu.
M’KHT A3Wt> STREET 

t'el. 1‘ftnepeo. M-itHAA Ir PR M-O&34

Taigi, senovė pinasi su dabar
timi ; tylus misticizmas — su 
moderniško gyvenimo reikalavi
mais; dangus — su žeme...

Kai būsite kada Romoje, ne- 
užsimirškite triukšmingose gat-

jos Maggiore bažnyčią ir, užde 
gęs žvakutę, suklumpa šaligat
vyje prieš paprastą paveikslą 
ar statulėlę. Tačiau, jei jis tiki, 
jei jis vertas, — ir šitokioje 
nuošalumoje pasijunta dangaus 
išklausytas... 1

Madonna della Strada 
Kiek žinau, kaikurios Marijos 

koplytėlės pripažintos stebuklin 
gomis. Kaikur Marijos galva vie 
tos dvasiškių apvainikuota. Kai 
kur pažymėta, kad, norint įsi
gyti atlaidų, reikia sukalbėti 
tris Sveika Marija.

Pasirodo, kad kaikurių kop- 
lytėlių paveikslai ar statulos vė 
liau buvo parneštos į bažnyčią 
ir įtaisytos atskirose koplyčio
se.

Netoli garsios Švento Vardo 
Jėzuitų bažnyčios gatvių san
kryžoje kadaise buvo Madonna 
della Strada (Pakelės Madona).
Vėliau ji buvo iš ten paimta ir 
perkelta į minėtą bažnyčią, ku
rios puoapi koplyčia dabar ap
saugoja Ją nuo vasaros karš
čių ir žiemos drėgmės. Maldi- Pagal šią knygelę daugelis tapo 

V-v
randa Pakelės Madona ir mel- vienam ateivių ją įsigyti, kas pa- ranaa raKeies Madoną ir mei i lengvins išlaikyti egzaminus, 
džiasi pastogėje, prašydami rei; mausimai ir atsaityinai anglį 
kalingų malonių. ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei

sėjas Alfonse F. Wells. Kaini 
60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin 
gą knygelę, kuri tikrai palengvint 
įsigyti JAV pilietybę.

Pinigus su užsakvmals siųsti: 
DRAUGAS”, 2SS4 8. Oaklev avė 

Chlcago 8, (U.
illimillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilli

doną, įneša jaukios šilumos į 
didmiesčio modernizmą.

Kaikuriose vietose, kaip pvz. 
prie garsaus di Trevi šaltinio, į 
kurį reikia įmesti kelias mone
tas apleidžiant Romą, kad ka- 

■ da vėl ją aplankytum, koplytė
les paįvairina Bemini mokyk
los angelai, laiką aukso spindu
lių rėmus. Koplytėlės papėdėje 
kvepia gėlių puokštės, šaiia — 
-išdegusių žvakučių likučiai. Fo
ne — gatvės judėjimo ženklai,

HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIII

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI 
IAY PILIETYBE'

V1.'.'’

patiekė statistiką, kiek kurios Į ninkai Lb'?h*y{ią’ susi-į JAV-vių piliečiais. Si*lome kiek-
tautos žmonių įgijo JAV pilie
tybę.

Per tą laikotarpį į JAV atvy- Madonnk della Strada yra
gražinimui ir jos gyventojų ge- j tybę 50,740. Tuo pačiu laiku J Romos gatvių šlavėjų ir valyto-
rovei

Buvo ir daugiau kalbėtojų. 
Lietuvių grupės vardu kalbėjo 
žinomas mūsų biznierius Piva- 
ronas, bet jis pasisakė, kad jis 
nesąs didelis biznierius, todėl 
jam demokratai nepavojingi. 
Tat geros laimės! Buvo paro
dytas ir filmas iš demokratų 
darbų ir žygių.

Al. Kumskis ir J. M. Mozeris 
visus čia buvusius lietuvius as
meniškai pristatė Chicagos de
mokratų veikėjams ir “bosams”. 
Man pirmą kartą šiauresniame 
ratelyje teko dalyvauti JAV po
litikų draugystėje. Tie demo
kratai tikrai buvo demokratiš
ki. Visi vienas kitą vadinome 
vardais, jokių titulų, jokių pa
sipūtimų ir puikavimų, anei 
mandrysčių. O kiek buvo drau
giškų plojimų per petį. Tie vy
rai mums draugiškai sakė:

— Draugai lietuviai, jūs esa
te geri vyrai. Išgerkime drau
ge po “Šatą”, po “byrą”...

Valandėlė praėjo labai jau
kioje nuotaikoje. Alb. V-nas

New York N. Y.
Filmų vakaras New Yorke

Lapkričio mėn. 3 d., šeštadie
nį. New 
tuntas rengia 
kurį yra kviečiama atsilankyti 
visa New Yorko lietuvių visuo
menė ir Atlanto pakraščio skau 
■tiškasis jaunimas.

Vakaro didžiausia atrakcija 
yra Gėrio Pcniko pagaminta 
spalvota filmą iš praėjusios va
saros didžiųjų Neries ir Nemu
no skautiškų stovyklų, kuriose 
stovyklavo apie 300 skautų ir 
skaučių. Labai malonų įspūdį pa 
lieka ir Worcestery vykusios 
skautų sporto šventės filmą. Šio 
je šventėje dalyvavo 8 skautų 
krepšinio ir 4 tinklinio koman
dos iš New Yorko, VVorcesterio,

125 asmenys grįžo į gimtuosius 
kraštus už geležinės uždangos. 
Korespondentas plačiai nagrinė
ja priežastis, kodėl jie paliko 
Ameriką ir grįžo už geležinės už 
dangos. Warner rašo, kad JAV 
imigracijos pareigūnai apklausi- 
nėja kiekvieną norintį grįžti į 
kraštus už geležinės uždangos. 
Kada įsitikinama, kad jie nėra 
paveikti blogos valios grįžti, per 
sekiojimų ir priespaudos, tok’ 
gauna leidimus iš JAV išvykti. 
Tokių buvo tik 125. Iš jų 41 
grįžo į Sovietų Rusiją, 32 Į Len
kiją. 28 į raudonąją Kiniją ir 
tik po kelis į kitus pavergtuo
sius kraštus

Korespondentas pastebi, kad 
didelė sovietų grįžimo Į tėvynę 
propaganda rusams nepasisekė.

Per tą laiką priėmė JAV pi
lietybę ir pareiškė šiam kraštui, 
ištikimybę:
Kraštas Imigrantų Natūralizav.

jų globėja. Jie paskirtomis die
nomis renkasi prie savo ^Globė
jos koplytėlių pasimelsti ir su
simąstyti.

Viduriniais amžiais, kada 
miestas nebuvo taip kaip šien- 
dien apšviestas, kada tamsuma 
gaubė siauras miesto gatves, 
mažučiai žiburėliai, spinksėję 
Švč. Marijos koplytėlių papėdė-
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P 0 P U L A R
LITHUANIAN RECIPES

Surinko JūZfi DAU2VARDIEN1

a. a.
ELENA TALZUNAS 

(|H, levais Brazdžiu?)
Gyv. 1433 So. 50th Ct., Ci

cero, Illinois.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Bir

žų upskr., Vabalninko parap., 
Ilgalaukių kaimo.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
2 sūnūs — Krank ir žmona 
Helon, Cast ir žmona Lor- 
raine, duktė Ona • Nelson, 4 
anūkai, sesers vajkai: Francis 
McLaughlin, Nancy Gallagher, 
Joseph Adams ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami.

Priklausė prie Maldos Apaš
talystės Draugijos.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 1410 So. 
50th Avė., Cieeroje. Laidotu
vės įvyks trečiadienį, spalio 31 
d. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėta j .šv. Antano pa
rapijos bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielų. -Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero t kapines.

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

Nuliūdę lieka: sūnūs, mar
čios, duktė ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Antanas 
B. Petkus, tek TOwnhall 3- 
2109.

LlODfiSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

SMi Sa. WMUra Ava Air OmOUomS 
74600 — 2-6601 AaO 
a«rls gyvena kitose misst

ksplyčžą arčią, )Osą

MIELAM IR

4u:s -i? "•. i: •», !:. ..r J

POI'ULOR

A. A.

NEUŽMIRŠTAMAM TĖVELIUI,
mirusiam, prieš keturis įlietus 
šaltoje tremties šalyje šv. Mišios 
bus ai našaujamos fšv. Panelės 
Marijos (iiininto gažnyčioje 1 d. 
lapkr. mėti. 6 vai. ryto.

Mielas Tėveli, tegul būna leng
va Tau taigos žemelė, kuri Tave 
išvargusį priglaudė, skaudu, kad 
turėjai palikti savo gimtų jį kraš
tų, kurį taip mylėjai... Tegul šį 
Vėlinių vakarų žiba ant Tavo 
kajadio šviesiausia žvakutė, ku
rių. degume daug mylinčių šir
džių.

Nuliūdusi DVKTft

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 Callfornie Avenue

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

Kinija 4,450
Čekoslovakija 2,612 
Estija 469
Vengrija 2,261 
Latvija 856
Lietuva 908
Lenkija 8,453 
Rumunija 2,326 
Sovietų Rusija 3,984

2,326 
3,160 
1,843 
3,493 
4,932 
3.565 

17,1481 
1,619 
7,750

•:r.s j :n :::: ::::: «r.« :. ::::: «:«? ir:t ptt: .mb.ii,n:u :s«: : :«•T .h. •• • U .. ? .b. Z R. . • .
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Yorko ' skautų" Tauro_ 4634 
ngia filmų vakar,, j I H «<» statatiko. matyti, kad

latviai greičiau skuba įsigyti 
JAV pilietybę negu lietuviai.

Vestuvių nuotraukos Ir 
augitos rūiies fotografijos 

musu specialybe

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, MT, 

4058 Archer Avenue
Telefonas Vlrginia 7-248j

Tai nepaprasta knyga. Virt 200 rs
eeptų grynai lietuviškų valgių ganai 
nlmul anglų kalboje. Ponia Daušvar 
dlenė, kurt dažnai pasakodavo apl< 
lietuviškus valgius per Chicagos ra 
-Ujo Ir televizijos stotis, surinko pa 
Mus Įdomiausius lietuviškų valgių 
receptus Ir DRAUGAS Juos Išleido 
labai parankioje formoje. Pirmą kar
tą tokia knyga pasirodo knygų rln 
koja.

Gera dovana kitataučiams ar ang 
dėkai skaitantiems lietuviams.

Kaina — 12.00
Užsakymus kartu su pinigais siųskite 

"DRAUGAS"

2334 So. Oakley Avenue, 

CHICAGO 5; U4+
iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiih

SŪNUS PALAIDŪNAS
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krizę

Vietoj

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS UETUYIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

i Ambulansų patarn* m+s turime koplyčias

rimas dieną ir nak UT naose Chicagos Ir
Reikale iaukit* Roselando dalyio Ir

‘'a*1* .uojau patarnaujame

'PETRASBIELIŪRAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAfayette J-M72

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

1,000,000
DOLERIŲ

tik
I

2 DOLERIAI

“DU
2334 So. Oakley Ava.

fiios knygos autorius vysku

pas F. J. Sheen prlel UaK 
laiko pradėjo savo Televbd- 
jos programą per “Du Ifont*1 
Stotį Televizijos aparatų fir
ma “Admiral” Ual programai 
finansuoti paskyrė vieną mi
lijoną doleriu i
Lletuvttkos knygos Klubas 
džiaugiasi galėdamas savd 
skaitytojam pateikti ftio Įžy
maus kalbėtojo mintis už du 
doleriu.

U B A S 11
Chlcago 8, III.

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET TeL SEeley 8-5711

ALFREDAS VANCE
177 VVOODSIDE Rd„ Riverslde, I1L TeL OLymple 2-6245 (

POVILAS J. RIDIKAS ’
8554 S. UALSTCD STREET TeL YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. M1CH1OAN AVĖ. TeL CMhnmodore 4-2228

JURGIS F. BU0MIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tek Y Arda 7-1188-11891

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, Dl. Tet OLymple 2-10081

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArte 7-6781

STEPONAS 8. UCKAWICZ
242* W. <eth STREET

' 2814 W. TRrd PI.ACH
7-18181
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1$ ARTI
J. A. VALSTYBĖSE

— Kun. Jonas Petrėnas pra
neša, kad daugelis asmenų jau 
atsiliepė j jo išsiuntinėtus laiš
kus, atsiųsdami medžiagos ir 
fotografijų vysk. K. Paltaroko 
rašomai biografijai. Ypač lau- 

' kiami jo išleistieji ganytojiški 
laiškai, • brošiūros, veikalai, 
spaudoje tilpusių straipsnių pa
minėjimai ir pagrindinių min
čių santrauka. Vyresniosios 
kartos asmenys prašomi at
siųsti atsiminimų iš vysk. K 
Paltaroko studijų meto Petra
pilyje, iš jo darbuotės Liepo
joje ir Kaune. Visą medžiagą, 
prašoma siųsti kun. Jonui Pet- 
rėnui, 26 Olive St., Brooklyn 
11, N. Y.

— Jonas Dunduras, Cleve- 

lando Lietuvių Bendruomenės 
narys, kelionių mėgėjas, šiomis 
dienomis grįžo iš trijų savaičių 
kelionės po Columbiją, Ekva-

/ mu
X Kodėl mes nemėgstame 

Kristaus Karaliaus? Tai buvo 
klausimas, j kuri stengėsi at 
sakyti tėvas Kidykas S. J. va
kar kalbėdamas Kristaus Ka
raliaus šventėje Ciceroje. Pre
legentas pastebėjo, kad Kris
taus Karaliaus šventė nėra la
bai mėgiama šventė. Lengviau 
yra suprantamas Kristus kūdi
kėlis, ar Kristus prikaltas prie 
kryžiaus ar net Kristus Eucha
ristijoje, negu Kristus Valdo
vas. Tai yra dėl to, kad Kris
tus Valdovas ateina pas mus 
su savo reikalavimais, kurie 
yra išreikšti astuoniuose paly
ginimuose. Po paskaitos buvo 
pristatytas naujas ALRKF 
pirmininkas inž. A. Rudis, ku-
ris pasakęs kalbą, išdalino Fe- dorą ir Peru kraštus. Prisijun- 
deracijos jubilėjaus proga se- gęs prie vienos amerikiečių 
nesniesiems veikėjams diplo- Į medžio apdirbimo kompanijos 

grupės J. Dunduras buvo nu
keliavęs į Peru džiunglių gilu
mą, matėsi ir kalbėjo su lau
kinių indėnų nužudytų misijo-

mus. Pirmas diplomas buvo 
įteiktas dr. Atkočiūnui.

Šalia to, programoje buvo 
deklamacijų ir giesmių, kurias
išpildė Kreivėno vadovaujamas nierių artimaisiais. Plačiau 
Cicero bendruomenės choras.: apie Jono Dunduro kelionės
Federacijos suruoštas Kristaus 
Karaliaus pagerbimas prasidė
jo bažnyčioje Šventąją valan
da, kurioje pamokslą pasakė 
ir palaiminimą Šv. Sakramentu 
suteikė kun. Viktoras Rimšelis, 
MIC. Iškilmingam susirinkimui 
vadovavo Antanas Repšys.

X Šatrijos ateitininkų kor
poracijos 30 m. jubilėjus spa
lio 27 d. praėjo pasisekimu. Ry
tą įvyko pamaldos su akademi
ne dalimi, o vakare užmiesčio 
puikioje svetainėje balius su 
programa. Tiek akademinėje 
dalyje, tiek baliuje buvo beveik 
vienas akademinis jaunimas. 
Baliuje programą išpildė Da
nutė Brazytė ir Danutė Stan- 
kaitytė. Pirmoji paskaitė pui
kų humoristinį dalykėlį, gi sol. 
Danutė nepaprastai sužavėjo 
savo dainomis ir buvo privers
ta dar padainuoti virš progra
mos. Platesnį šventės aprašy
mą duosime vėliau.

X Jonas Maliorius, L. audi
torijos šeimininkas, šį rudenį 
švenčia L. auditorijos admi
nistravimo 5 metų sukaktį. Ta 
proga lapkričio 24 d. L. audi
torijoje įvyks sukaktuvinis va
karas, kuriame programą iš
pildys specialiai iš New Yorko 
pakviestas aktorius-humoris- 
tas Vitalis Žukauskas. L. audi
torija neseniai pasipuošė nauju 
jaukiu svečių kambariu, kuris 
įrengtas II augšte šalia didžio
sios salės ir su savo staliukais 
bei ypatingai skoningai deko
ruota aplinka sudaro puikų 
įspūdį. Tą naują jaukią patal
pą Balfo koncerto metu paste
bėjo ir šiltai Drauge aprašė 
kun. dr. J. Pr.

X E. Blandytė, O. Blandytė, 
K. Kuraitytė, M. Laucevičiūtė, 
B. Laurašonienė, B. Puodžiu- 
kaitienė ir R. Tutlytė, Chica- 
gos Lietuvių Sporto Klubo Ne
ries tinklininkės, 1956 m. lietu
vių moterų tinklinio meisterės, 
per klubo vakarienę bus pa
gerbtos. Vakarienė ir šokių va
karas įvyks lapkričio mėn. 10 
d. Lietuvių auditorijoje.

X Teresė Papšytė, Visų 
Šventų parapijos, Roselande, 
choro narė, Alice Stephens cho
ro dalyvė, stoja į Šv. Kazimie
ro seserų vienuolyną. Teresė 
yra laimėjusi už dainavimą 
įvairių premijų, yra pasireiš
kusi televizijoj, dainavusi per 
radiją ir įvairiuose parengi
muose.

X Stasys ir Emilija Balze-
kai paminėjo 33 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį. X Feliksas Raudonis, vienas 

Roosevelt Furniture savininkų, 
X Kostas fepulevičius, gyv. nusipirko gražią rezidenciją, 

Antioch, III., išvyko į Floridą 328 North Oak st., Hinsdale, 
praleisti ten žiemos sezoną. UI.

IR TOLI

įspūdžius bei nuotikius patiek
sime vėliau.

— Kazys Remėza, New Yor
ko futbolo vienuolikės žaidėjas,, 
dirbąs International aerodro
me, lėktuvo propelerio sunkiai 
sužeistas ir paguldytas ligoni
nėn.

X Henrikas Kačinskas, Vac
lovas Verikaitis, Bernardas 
Brazdžionis, Prudencija Bičkie- 
nė ir kiti žymiausi Amerikos ir 
Kanados lietuviai menininkai 
išpildys programą 1941 m. su
kilimo ir rezistencinės veiklos 
15 metų sukakties minėjime 
Chicagoje gruodžio 9 d. Atida
rymo žodį tars V. Vardys, o 
apie sukilimo svarbą ir reikš
mę kalbės dr. Adolfas Damu- 
šis. Minėjimo progama bus vie
na iš pačių įspūdingiausių Chi- 
cagos lietuvių gyvenime.

XDr. Ona ir Zigmas Bakai
čiai persikėlė į nuosavus namus 
5205 So. Fairfield, Chicago, III. 
Nors ir apleidęs Bridgeporto 
koloniją,’ Z. Bakaitis ir toliau 
pasilieka Moksleivių Tautinio 
ansamblio tėvų ’ komitete pasi
ryžęs ansamblio naudai dirbti 
tokiu pat entuziazmu, kokiu jis 
dirbo gyvendamas, Bridgeporte.

X Dr. Rimas Vienužis ir dr. 
V. Dargia, liėtuviai gydytojai, 
atidarė savo kabinetą moder
niam Westchester klinikų pa
state”, 1938 S. Mannheim Road, 
Westchester, III. Ta vieta yra 
pašonėje Berwyn ir Cicero lie
tuviškų kolonijų ir pasiekiama 
važiuojant Cermak Rd. į vaka
rus. Daktarų kabineto telefo
nas Fillmore 5-2727.

X “Laura” yra ketvirtas 
rankraštis atsiųstas “Draugo” 
romano konkursui. Jis yra pa
sirašytas Juodosios Gulbės sla
pyvardžiu.

X “Balandžiai audroje“ yra
yra penktas romanas atsiųs
tas “Draugo” romano konkur
sui. Jis yra pasirašytas Vytau
to Benjamino slapyvardžiu.

X Vitalis ir Modesta Umbra

sai, 2024 S. Ruble st., baigia 
statyti gražų namą Lemont’e, 
UI., kur netrukus persikels gy
venti.

X Į namų statytojo M. Zizo 
garažą, 6929 So. California 
avė., vagys įsibrovė ir išsinešė 
elektrinį pjūklą, motorą ir ki
tokių dalykų.

— PreL Balkūnas gauna 
naują vikarą. Išsikėlus kun. 
dr. Matušai Maspheto ' lietuvių 
parapijon paskirtas kun. Pa- 
žerskis-Pawer. Jis yra čia gi
męs lietuvis.

— Serga kan. Meškauskas.

Kan. Meškauskas New Yorke 
serga gana rimtai. Jį gydo dr. 
Starkus. Paskutiniuoju metu 
padėtis kiek pagerėjo.

— Prof. St. Šalkauskio 15 
m. mirties paminėjimas rengia
mas New Yorke prieš Kalėdas. 
Visa minėjimo programa rūpi
nasi kun. dr. Titas Narbutas, 
at-kų sendraugių skyriaus 
pirm. New Yorke, talkinamas 
valdybos narių.

KANADOJ
— Toronto Maironio vardo 

šeštadieninėje mokykloje lan
kosi 225 mokiniai. Tėvų susi
rinkime naujai išrinktas ko
mitetas pasiskirstė pareigo
mis: Pirm. J. Tamulionis, vice- 
pirm. V. Simanavičienė, ižd. S. 
Jaseliūnas, sekr. A. Sapijonis 
ir parengimų vad. P. Razgai- 
tis. Nutarta įsteigti mokyklos 
knygynas, skatinti lietuvius tė
vus šeimose ugdyti lietuvių 
kalbą. * Mokyklai vadovauja 
mok. J. Sirka.

— Eduardas Kazakevičius, 

dirbdamas Toronto Hydro jė
gainėse, krentant storai lentai, 
buvo sunkiai sužeistas, sužei- 
džiant skruostų ir nosies kau
lus. Kazakevičius gydomas To
ronto Šv. Juozapo ligoninėje.. t

— Sol. Stasiui Baranauskui

dainavimo studijoms remti ko
mitetas Kanadoje, sukėlęs gra
žią apvalią sumą, asmeniškai 
įteikė Toronte po įvykusio at
sisveikinimo koncerto. Toronto 
lietuvių visuomenė sol. Bara
nauską šiltai sutiko koncerte 
ir dar nuoširdžiau jį palydėjo 
į studijas. Gaila tik, kad solis
tas iš kelionės buvo pavargęs 
ir nebuvo jam įprastoje for
moje koncertavimo metu. To
rontiškiai lietuviai tikisi jį pa
matyti sveiką ir gražiai pasi
ruošusį dainavime jam sugrį
žus iš studijinės kelionės Eu
ropoje.

— šv. Jono Kr. liet. parapi
joje Toronte gražiai paruošia
ma Vėlinių vakarą partizano 
įscenizuotas kapas. Bažnyčioje, 
be to, šaulių, savanorių ir at
sargos karių iniciatyva yra 
pakabinta prasminga pamink
linė lenta buvusiems už Lietu
vą. Įvairios tautinės šventės 
šioje bažnyčioje atšvenčiamos 
ypatingu iškilmingumu, kas lie
tuvių visuomenėje yra vertina
ma.

— Kun. dr. Tadarauskas, Ha- 
miltono lietuvių parapijos kle
bonas, lankėsi Chicagoje. Ap
lankė daugelį lietuviškų įstai
gų ir pažįstamų.

— Pranciška Radzevičiūtė, 
Kauno op. solistė, gruodžio 
pirmą vyksta į Washingtoną, 
kur atliks programą lietuvių 
koncerte.

— “Laisvės medis”, Anat. 
Kairio keturių veiksmų istori
nė pjesė, Toronto scenos .mylė
tojų būrelio repetuojama vai
dybai. Būreliui vadovauja kun. 
B. Pacevičius.

— Kanados Liet. Kat. Fede
racijos Toronto skyrius daro 
žygių Kanados kankinių šven
tovėje Midlande pastatyti stili
zuotą lietuvišką kryžių, kuriuo 
būtų pagerbti Lietuvos kanki
niai. Į Midlandą vasaros metu 
atvyksta dešimtys tūkstančių 
turistų iš Kanados ir JAV. 
Kryžiaus pastatymas būtų pui
ki propaganda Lietuvai.

—- Toronto vyskupo rūpes

čiu prie katalikų emigracijos 
biuro sudaroma taryba iš įvai
rių tautybių kunigų, kurie tu
rės patariamąjį balsą kat. emi-

MA2IAUSJ MALDOS NAMAI PASAULYJE

11 pėdų ilgio ir 5 pločio maldos namus pasistatė vienos sektos dvasininkas Iludson, Mass.

gracijos įstaigoje sprendžiant įvairiuose lietuvių parengimuo- 
įvairius su emigrantais ir pa
čia emigracija susijusius reika
lus. Minėtą emigrantų dvasiš
kių tarybą globos arkivysku
po pagelbininkas vysk. Francis 

' A. Marrocco.
Solistė Vada va žemelytė.

torontiškių tarpe gražiai užsi- tikslas: lietuviškai krikščioniš- 
rekomendavusi kaip darbšti, koje dvasioje ugdyti jaunimą, 
uoli ir turinti gražią medžiagą
dainininkė, stropiai mokosi 
dainuoti pas žymų Toronto 
konservatorijos specialistą dr.

,Vinci. Dienos metu turėdama 
I užsidirbti darbovietėje pragy
venimą, dainavimo ir piano pa
mokas ima vąįcarais. Pažymė
tina, kad sol. Žemelytę dainuo
jant dažnai , tenka užgirsti

CHICAGOS ŽINIOS
Lituanistika universitete
Sekmadienį 2 vai. p. p. Lie

tuvių auditorijoje įvyko pasi
tarimas dėl lituanistinių daly-, paskaitas italai ir lenkai, ta
kų dėstymo kuriame nors Chi- gjau jos jgnyj<0 gtudentų 
cagos universitete. Pasitarimui stokos. Lietuviai turi gerų vil- 
pirmininkavo Lietuvių Beu- gjų bet čįa iemįamos reikšmės 
druomęnes pirm. dr. J. Bajer-turgs mūSų studentų ir jų tė
čius, > sekretoriavo Lietuvių patriotiškumas ir meilė lie

tuvių kalbai, lituanistiniams 
dalykams. Iš dalies tai taipgi 
kultūrinė kova lietuvybės rei
kaluose, todėl iš visų sluogsnių 
laukiama prielankumo.

Studentų dr-jos pirm. J. Kark- 
lys. Pasitarime dalyvavo kons. 
dr. Daužvardis, švietimo tary
bos pirm. Krikščiūnas, Chica- 
gos Augšt. Lituanistinės mo
kyklos direktorė A. Rūgytė, 
Cicero Augšt. Lituanistinės 
mokyklos direktorius kun. P. 
Dambrauskas, Lituanistikos in
stituto prez. dr. P. Jonikas, 
kun. dr. J. Prunskis, dr. A.
Liaugminas ir gražus būrelis rytų reikiamas klausytojų 
lietuvių studentų. skaičius. Sudaryta komisija Į Ava, Chicago 8, IHinois. 

programai išdirbti, į ją įeina:
Buvo painformuota, kad bu- dr. P. Jonikas, J. Kavaliūnas,!

vo. kreiptasi i eile Chicagos Matas A VAKAR PALAIDOTAS JULIUS BRENZA
universitteų, prašant, kad bu- Liaugmmas, v. Liulevičius. J
tų įvestos lietuvių kalbos pa
skaitos. Palankus atsakymas 
gautas tik iš De Paul universi
teto. Jeigu susidarys 25 stu
dentai, universitetas sutinka 
įvesti lituanistines paskaitas 
šeštadienių rytais. Šių paskaitų 
lankytojai gaus universiteti
nius kreditus. Reikalaujama 
tik, kad dėstytojas būtų kvali
fikuotas, su mokslo laipsniu ir 
mokėtų anglų kalbą.

Lituanistinių paskaitų įvedi
mas būtų svarbus ne tik kaip 
vieta lavintis mūsų studentijai, 
bet tuo hutų gražiai pasitar
nauta Lietuvos reikalui, įve
dant lietuvių kalbą į universi
tete dėstomų dalykų sąrašus 
ir įvedant lietuvį profesorių į 
universitetinio personalo tarpą. 
Taipgi tai būtų gera vieta pa
gilinti lietuvių kalbos studijas
mūsų seselėms mokytojoms, mėnesius.

se.
— Kun. dr. Gutauskas šv. 

Jono Kr. parapijoje įsteigė 
Marijos vardo .mergaičių soda- 
liciją, kurioje priklauso per 
trisdešimt gimnazistinio am
žiaus lietuvaičių. Sodalicijos

ITALIJOJE
— Kun. dr. A. Deksnys savo 

kelionėje po Europą jau persi
kėlė per Alpių kalnus ir iš 
Šveicarijos pasiekė Italiją. Ra
šo, kad Venecija yra dar gy
vas miestas, bet jame jau daug 
mažiau turistų.

dirbančioms parapijų mokyk
lose.

Universiteto vadovybė pri
minė, kad jau buvo įvedę savo

Pasitarime nusistatyta xvisu 
atsidėjimu organizuoti lituanis
tines paskaitas universitete. 
Studentai pasižadėjo pajudinti 
visus sluogsnius, kad susida-

Kur pražuvo verslininkas?
Trečiadienį privąčiu lėktuvu 

Chicagos verslininkas John W. 
Bourke, 61 m. amžiaus, išskri
do iš Richton Park priemies
čio į Champaign, Indianapolį, 
Columbus. Pakeliui kažin kur 
dingo. Policija jo jieško žemė
je nukritusio, o civiliai oro pat
ruliai — jieško lėktuvais. Va
kar iš ryto dar nebuvo žinių 
kur jis dingęs.

Baigia grįsti Michigan 
gatvę

Vakar Michigan gatvėje nu
imtos barjeros ir gatvė atida
ryta naudojimui po pagrindi
nio jos pataisymo ir naujo iš- 
grindimo, kuris kainavo milio- 
ną dolerių. Naujai išgrįsta 8</2 
mylios gatvės. Dėl remonto 
gatvė buvo uždaryta per tris

Kam kviesti komunistus?
Latvis Aleksis Rubulis dien

rašty Sun Times, skaitytojų 
laiškų skyriuje, rašo, kad ko
munistai nenori mokytis demo
kratinio valstybės tvarkymo ir 
jų atsikvietimas stebėti Ame
rikos rinkimus bus tik bereika
lingas iždo pinigų eikvojimas, 
vieton to, Rubulis sako, būtų 
geriau nusiųsti keletą siunti
nių badaujantiems ir skurstan
tiems tremtiniams Sibire, kur 
iš Latvijos ir jo tėvai išvežti.

Paskaitę šį Rubulio laišką 
randame daug tiesos, nors iš 
kitos pusės įvykiai Lenkijoje 
ir Vengrijoje atskleidžia nau
jas nuotaikas už geležinės už
dangos; laisvojo pasaulio pa
rodymas atvykstantiems iš ten 
asmenims gali būti labai nau
dingas naujiems vėjams už Ge
ležinės Uždangos įsisiūbuoti.

Gerosios laumės vieton 
raganų

Dvi vaikų aikštelių instruk
torės — Anna Youstra ir 
Leslie Sparrey — stengiasi sa
vo apylinkėje vieton Halloween 
raganų, pabaisų ir kitų piktų 
dvasių, kokias’ vaidina vaikai 
tą vakarą darydami visokiau
sias išdaigas, aprengti savo 
vaikus gerosiomis laumėmis, 
geromis dvasiomis, kurios pa
sižymėtų gerais darbais.

PAJIESKOMA VIRĖJA
REIKALINGA moteris virėja su 

pagelbininke didesnei grupei 
lų. Geras ai

sau 
žmoiių atlyginimas ir už-
laikymas. Kreiptis — “Dranga* , jung^ pirm., praneša, kad Centro 
Adv. 7214 “ OAkley valdybos posėdis įvyks Šv. Kryžiaus

parapijos žemutinėje salėjč, spalio 
31 d. 8 vai. vakaro.

Šv. Kazimiero kapinėse vakar 
buvo palaidotas Julius Brenza, 
Metropolitan State banko pre
zidentas.t

Kelionėje į atostogas Julius 
Brenza mirė spalio 20 d. Lavo
nas buvo pervežtas į Hinsdale, 
III., praeitą sekmadienį, spalio 
28 d. Po pamaldų a. a. Julius 
buvo nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines ir palaidotas šalia a. a. 
brolio Jono Brenzos.

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ'

V. Adamkevičlaua apianka 

('taikymus su pinigai* siųskit*:

DRACOAR, MM S. O*kl*y A**. 
Chtaagn 8. OL

Trumpai
Mokytojas: Parašykite trum

pą atpasakojimą. Rašykite kiek 
galima trumpiau, bet įdėkite 
galimai daugiau veiksmo!

Petriukas rašė: Buvo naktis. 
Dėdė Jonas važiavo automobi
liu. Staiga automobilis sustojo. 
Dėdė Jonas išlipo iš mašinos, 
atsidarė benzino tanką ir už
sidegė degtuką, kad galėtų pa
sižiūrėti į vidų. Dėdės Jono lai
dotuvėse buvo labai daug žmo- 
nių” . fili

Spalvotos nuotraukos 
ekrane

Mokslo ir Pramonės muzė- 
•juje lapkr. 3 ir 4 dienomis 2 v. 
30 min. p. p. bus demonstruo
jamos spalvotos nuotraukos, 
iš kurių padaryti stikleliai švie
čiamai lempai. Ekrane bus ro
doma tik konkurse laimėjusios 
nuotraukos.

500 dramblių iš kaulo
Conrad Hilton viešbutyje 

vyksta senienų paroda, kurioje 
> ra išstatyta iš dramblio kau
lo išdrožtų 500 drambliukų. 
Yra taipgi išdrožtų kupranu
garių, sidabrinis kiaušinis su 
Kristaus paveikslu viduje ir 
daug kitų dalykų. Parodos 
eksponatai kainuoja daug mi- 
lionų dolerių.

Judriausias aerodromas
Chicagos Midway aerodro

mas yra judriausias visose 
JAV-se. Per paskutinius apy- 
skaitinius metus (baigiantis 
birželio mėnesiu) šiame aero
drome nutūpė ir pakilo 380,339 
lėktuvai. Antrą vietą užima 
Los Angeles aerodromas su 
296,154 lėktuvais, trečią — 
New Yorko La Guardia aero
dromas su 272,791.

Užduso gaisre
Degant dviejų augštų namui 

947 N. Wells, Chicagoje, gais
re užduso Robferta Balkcom, 
42 m. amžiaus moteris; smar
kiai apdegė Joshua Coakley, 37 
m. amžiaus. Nuostolių esą pa
daryta apie $5,000.

Areštavo 13 lošėjų
Chicagos policija areštavo 

13 žmonių, kuriuos rado belo
siančius azartinį pokerį namuo
se 307 S/Bėll. Areštuotas ir 

, tos vietos saviniųkas Santo 
Flores, 20 .m., kaip laikytojas 
gembliavimo vietos.

Širdies ataka žiūrint filmą
Stevvart Cohan, 9 m. berniu

kas, nualpo viename teatre 
žiūrėdamas filmą ir mirė nu-> 
gabentas į ligoninę. Tiriant jo 
ligos priežastis prieita nuomo
nės, kad susijaudinimas žiūrint 
filmą galėjo būti širdies atakos 
priežastimi.

KAS KĄ IR KUR
— Kazlauskas B., Labdarių Są-

Laidotuvėse dalyvavo visa ei
lė visuomenės vadų, profesiona
lų ir biznierių.

A. a. Julius paliko: žmoną 
Gertrūdą, posūnį William E. 
Ros8, podukrą Mrs. J. McHenry, 
brolį dr. Silvestrą, seseris Cici- 
liją ir Marijoną.

A. a. Julius vadovavo Metro
politan State bankui nuo a. a. 
Jono Brenzos mirties ir buvo 
banko pareigūnas per 42 metus.

Skelbkitės “Drauge”
Uos nuostabios ir nepaprastos any 
sos personalus lltalp {vertina ra
ly! Ojas OI landa: "...JTelsa* — pa
niekintas niekintojas, bet turjs 
savyje Fra Angelloo angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Jullua-. pasiilgęs 
Skaistumo Ir nesuvokiąs Jo
drąsus b* drąsos, M 
vojaus beprutljlmo prąosa***. 
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