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MASKVOS PONAI JAU OKUPAVO VENGRIJA
Vatikanas primena pasauliui

pavergtus Pabaltijo kraštus
VATIKANAS, Italija. — Komentuodamas vokiečių spaudoje 

paskelbtą atsišaukimą Pabaltijo valstybių reikalu, Vatikano radi-' 
jas paskutiniu laiku visomis kalbomis priminė laisvajam pasau
liui Lietuvos, Latvijos ir Estijos likimą.

Kai kalbama apie pavergtųjų ,---------------- ---------------- .

išlaisvinimą, — pabrėžė Vatika- i TĄV isDČio britUS 
no radijas visomis kalbomis, — * r J
negalima užmiršti Pabaltijo, ku
ris yra pirmoji sovietinio impe- 
rializrtio auka.

tybės įspėjo Britaniją, Prancū
ziją ir penkias Vidurio Rytų 

Priminęs pirmuosius sovieti- valstybes, kad jos • nenaudotų 
nės okupacijos metus Pabaltijo Amerikos karinių įrankių, gautų 
kraštuose su gyventojų naikini- PaSa^ abipusės pagalbos sutartį, 
mu, deportacijomis, medžiaginiu
skurdu ir dvasiniu teroru, Vati
kano radijas įspėjo laisvąjį pa
saulį niekuomet neužmiršti pa
vergtų Pabaltijo tautų likimo. VIENA, Austrija, lapkr. 4. 
Laisvasis pasaulis turi žinoti, — Komunistinė Lenkija priima 
kalbėjo Vatikano radijas visomis Jungtinių Amerikos Valstybių 
kalbomis, — kad jau 16 metų, Į pasiūlytą ekonominę pagalbą ir 

paskolą, pranešė Varšuvos radi
jas.

Brutali sovietinė prievarta

Lenkija priima

ekonominę pagalbu

kai brutali sovietinė prievarta 
Pabaltijo kraštuose yra pamynu
si visas pilietines teises ir patį 
žmogaus asmens kilnumą. Taip 
pat ir šiandien, o gal kaip tik 
šiandien, reikia Sovietų Sąjun
gai priminti ano laiko įvykius.
Dabartiniams sovietų vyriausy-| WASHINGTONAS, lapkr. 4. 
bės žmonėms, kurie skelbiasi esą1 ~ Agrikultūros departamentas 
atsisakę nuo brutalios prievar- šeštadienį pranešė, jog Jungti-
tos politikoje, šiandien yra gera 
proga savo žodžius pagrįsti dar
bais. Čia vien nusišypsojimų ne
pakanka. Laisvo tautų apsispren 
dimo teisę ir atskirų piliečių tei
ses Pabaltijo kraštuose po kojo
mis pamynė Stalinas ir Moloto
vas. Bulganinas ir Chruščevaa 
šiandien turi įrodyti, kad jie pri
pažįsta ir gerbia pagrindines ver 
tybes, kurios yra reikalingos pa
vienių asmenų ir tautų sugyve
nimui.

Bet tai dar neviskas! — kalbė
jo toliau Vatikano radijas įvai
riomis kalbomis paskelbtame at
sišaukime. — Daugelis Pabalti
jo kraštų gyventojų yra tapę lais 
vės ir krikščioniškojo savo tikė
jimo kankiniais. Ir šiandien pa- 
baltiečiai yra priversti gyventi 
pasigailėjimo vertose sąlygose 
tiek materialiniu, tiek ypač dva
siniu atžvilgiu.

Pabalticčių rezistencija
Pažymėjęs, kad masinių depor 

tacijų pasėkoje Pabaltijo kraštai 
yra netekę apie 600 tūkstančių 
savo gyventojų, Vatikano radi
jas priminė nepalaužiamą pabal-

Kad pažintų
BRIUSELIS, Belgija. — Bel

gijos sostinėje buvo atidarytas 
Rusijos katalikų centras. Pana
šių centrų pagalba Bažnyčia tei
kia dvasinę ir medžiaginę para
mą Rusijos pabėgėliams, padė
dama jiems išlaikyti tikėjimą ir 
pažinti tas dvasines vertybes,

tiečių rezistenciją prieš komuniz kurias ateistinė propaganda y- 
mą, prieš kolektyvizaciją ir prieš ra amtemdžiusi.
rusifikaciją. Sovietinė šypsenų 
politika — įspėjo radijas — ne
nusipelno nė mažiausio pasitikė
jimo. Jai trūksta pačių pagrin
du kuriais galėtų remtis Rytų ir 
Vakarų tarpusavio sugyvenimas.
Kol sovietai neparodys darbų, — 
baigė visomis kalbomis paskelb
tą atsišaukimą Vatikano radi
jas, — tol jų žodžiai yra tik nau
jas įspėjimas laisvajam Vakarų 
pasauliui. Įtempimas niekuomet, 
o niekuomet negalės būti paša
lintas pavergtųjų tautų sąskai
ta.

t Kalendorius
Lapkričio 5 d.: šv. Zakarijus 

ir šv. Elzbieta; lietuviški: Auk- 
tumas ir Judrė.

Saulė teka 6:27, leidžiasi 4:42.
Oras

Oro biuras praneša: Chicago- 
je ir jos apylinkėje rytoj da
linai apsiniaukę.

• Caudi Arabijoje išsprogdin
ta A rabian-American Oil Co. 
(Aramco) naftos vamzdžiai.
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ir kitas valstybe^
AIŠASHINGTONAS, lapkr. 4. 

---- Jungtinės Anterikos Vals

JAV ekonominė 

pagalba Jugoslavijai

nės Amerikos Valstybės pasiųs 
Jugoslavijai $89,100,000 vertės 
ūkinių gaminių ir reikmenų, 
JAV vyriausybė taip pat sumo
kės $9,200,000 už ūkinių gami
nių transportą į Jugoslaviją.

Vaizdai iš Izraelio-Egipto karo. Izraelio kareiviai žygiuoja pir
myn Egipte (viršuje) ir vejasi egiptiečius (apačioje) Sinai 
pusiasalyje. (INS)

Kremlius ant kartuvių užmetė 
ligšiolnę savo užsienio politiką

SIMAS MIGLINAS. Vokietija
•n • . • Vengrijos sukilimas savaitę buvo laisvųjų Europos valsty-
Fremjerai tarsis bių spaudos ir radijo dėmesio centre. Izraelio ir Egipto konflik- 

NEW DELHI Indija lapkr 4 ^as dėmesio svonį perkėlė į Artimuosius Rytus, tačiau Veng-
_  Indijos Pakistano, Burmos! J rij°s iyyki4 raida ir toliau paliko gausiu vertinimų bei išvadų
Ceilono ir Indonezijos ministe-
riai pirmininkai tarsis Vidurio 
Rytų dabartinę situaciją.

Kanadiečiai JAV
OTTAWA, Kanada, lapkr. 4. 

— Daugiau kaip milionas kana
diečių gyvena Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse, praneša Kana
dos statistikos biuras.

Komunist. priespauda

siaučia Rumunijoje
BUKAREŠTAS, Rumunija. —

Sovietų tankams pradėjus mal 
šinti sukilusią vengrų tautą, tie 
sovietinės propagandos teiginiai 
apie tautų laisvės gerbimą ir į 
jų vidaus reikalus nesikišimą su

Komunistų valdomoj Rumunijoj sprogo kaip muilo burbulas. Ga- 
kunigai yra įpareigoti bažnyčio- liausiai Sovietų Sąjungos vado
se sakomus pamokslus iš anksto vai paskelbė iš Vengrijos ir Ru- 
pateikti komunistinių įstaigų munijos atitrauksią savo kari- 
cenzūrai. Cenzoriai į pamokslų nes pajėgas. Lenkijoje sovietų 
tekstus dažnai įterpia politinius daliniai esą laikomi ne vien va- 
šūkius ir įvairias komunistinės dovaujantis Varšuvos paktu, 
propagandos aktualijas. bet jr Potsdamo sutarimais. Ki-

Religinis auklėjimas Rumuni-j tur, tai yra kitose liaudies de
joj yra nepaprastai suvaržytas, mokrati jose, sovietų kariniai da- 
Kunigams yra palikta teisė tik ijnjai esą nelaikomi... 
pusę valandos į savaitę mokyti
vaikus religijos. Daugumas tėvų 
tačiau siunčia savo vaikus į baž
nyčiose vykstančias katekizmo 
pamokas sekmadieniais.

• Sovietų komunistų laikraš
tis „Pravda” vakar smarkiai puo 
lė Vengrijos premjerą Imre Na
gy. „Pravda” Nagy pavadino 
„reakcinicriškų jėgų bendrinin
ku.”

šaltiniu.
Būtų prasilenkta su tiesa at- 

, žymint Vakarų Europos spau
dos ir radijo domėjimosi Veng
rijos įvykiais faktą. Buvo ne tik 
domimasi Vengrijos sukilimo ei
ga, bet taip pat daromos gana 
taiklios išvados.

Pavyzdžiui, vienas Vakarų Vo 
kietijos radijo komentatorius, 
vertindamas Vengrijos sukilimo 
priežastis, nurodė, jog šis suki
limas turės turėti toli siekiančių 
išvadų, kurių visuma šiandien 
būtų sunku įžvelgti. Tačiau veng 
rų tautos sukilimas ir į jį jsivė- 
limas sovietų karinių pajėgų su
daro pagrindą išvadai, jog So
vietų Sąjunga šituo savo elge
siu pati ant kartuvių užmetė lig 
šiolinę savo užsienio politiką, 
grįstą netiesiais tikinimais apie 

tautų teisę į suverenumą ir ne
sikišimą į jų vidaus reikalus.

Vakarai stebėtojų rolėje

Tenka pripažinti, jog jei ku
rių laimėjimų Vengrija bus pa
siekusi, tai tie laimėjimai tega
lės būti įrašyti tik vienos veng
rų tautos ir jos ryžto sąskaitom 
Vengrų tauta spontaniškai su
kilo prieš sovietinę priespaudą. 
Sukiliman įsijungė nemaža ir 
komunistų, reikalavusių sovietų 
karinių dalinių pasitraukimo.

Vakarų valstybės šitoje veng
rų tautos nelygioje kovoje te
paliko tik stebėtojo vaidmenyje.

Net ir pagalba vaistais ir 
maistu buvo žymiai efektyvesnė 
Vakarų Europos valstybių, ne
gu užatlančio. Pirmoji pavyzdį 
čia parodė Austrija, kurios da
lis neseniai nusimetė bolševiki
nę priespaudą. Ir ne tik para
mos vaistais ir maistu pirmoji 
pavyzdį parodė Austrija, bet ji 
tai pat pirmoji kreipėsi į Mask
vą ir paprašė sulaikyti vengrų 
tautos naikinimą. Tiesa, po Aus
trijos kanclerio kreipimosi į 
Maskvą, buvo sušauktas Jung-

NEW YORKAS, lapkr. 4. — 
Jungtinių Tautų generalinės a- 
samblėjos nariai šiandien nepap 
rastoje sesijoje priėmė Kanados 

tinių Tautų Saugumo tarybos pasiūlymą, kad būtų sudaryta 
posėdis.

Koks skirtumas? 'Rytuose.
Visai kitą aktyvumą parodė) jt asamblėjos 57 nariai bal- 

eilė Vakarų valstybių kilus kon-\savo uį pasiūlymą ir 19 susilai-
fliktui tarp Izraelio ir Egipto. 
Kai tuo tarpu liejantis vengrų 
tautos kraujui tos pačios vals
tybės įsipainiojo į įvairių sutar
čių paragrafų aiškinimą.

Ar visa tai, tasai abuojumas 
Vengrijos įvykiams, nėra toly
gu išvadai apie laisvinimo poli
tikos užmetimą ant kartuvių?

Egipto kareiviai 
pusiausalyje.

kovoja prieš Izraelio kareivius Egipto Sinai
,ITN S» |

Būdinga ištrauka
iš Lenino raštų!

„Komunistinių partijų strate-Į 

gija ir ta.it.ka turi būti kiek ga
lint ^ankstesnė, partijos turi mo
kytis pritaikyti visus kovos me
todus nuo ginkluoto sukilimo iki 
įsiskverbimo į reakcines profe- 
s **s sąjungas ir parlamentus. 
Jos turi sugebėti jungti legaliąją 
ir pogrindžio veiklą, jos turi drą
siai ir be baimės pulti, tačiau 
turi sugebėti ir tvarkingai pasi
traukti, sudarydamos praktiš
kus kompromisus kad ir su pa
čiu velniu ar jo bobute. Jos turi 
išnaudoti buržuazijos stovyklose 
kilusius nesutarimus, konfliktus 
bei ginčus, greit ir netikėtai keip
ti kovos metodus, kai to reika
lauja aplinkybės“.

Taip iš tikro praktikoj pas
kiausiu metu ir daroma.

Kominforme, bent jo žinioje, 
dirbo apie 11,000 mokslininkų, 
neskaitant technikinio persona
lo. Kiekvienam kraštui buvo pa
ruošta specialistų. Dabar ši visa 
organizacija stengiamasi pri
dengti kitu vardu. Numatoma 
gal Tito organizuos naują „tau
tinio komunizmi“ internaciona
lą...

Korėjos studentai

demonstruoja
SEOUL, Korėja, lapkr. 4. — 

Tūkstančiai Pietų Korėjos stu
dentų šeštadienį demonstravo 
Seoul mieste ir ragino sukilti 
Šiaurės Korėjos studentus. Šiau
rės Korėja yra komunistų ran
kose.

Sovietų atstovas

vėl pasakė „niet”
NEW YORKAS, lapkr. 4. — 

Jungtinės Amerikos Valstybės 
pateikė Jungtinių Tautų Saugu
mo tarybai rezoliuciją, kuria rei
kalaujama tuojau ištraukti so
vietų kariuomenę iš Vengrijos. 
Sovietų Sąjungos atstovas pasa
kė „niet” (vetavo).

Tarptautinė policija 

bus sudaryta

1 tarptautinė Jungtinių Tautų po
licija taikos reikalams Vidurio

kė.

Dulles susirgo
WASHINGTONAS, lapkr. 4 - 

Valstybės sekretorius Dulles su
sirgo ir jam padaryta operaci
ja Walter Reed armijos ligoni
nėje.

Vengrijos sukilėliai narsiai kovoja 
prieš okupantus sovietus

VIENA, Austrija, lapkr. 4. — Rusijos tankai ir kariuomenė 
šiandien anksti rytą pradėjo pulti Vengriją. Vengrijos premjero 
Imre Nagy vyriausybė pašalinta.

Szabad Nep lairaštis praneša, 
jog naujai vyriausybei vadovau
ja Janos Kadar, Vengrijos ko
munistų partijos pirmasis sek
retorius.

Nagy likimas nežinomas, bet 
spėjama, kad jis jau yra komu
nistų kalėjime.

Austrijos spaudos agentūra 
praneša: Nagy ir jo vyriausybės 
nariai užsidarė parlamento rū
muose Budapešte.

Rusijos tankai ir kariuomenė 
kovoja su sukilėliais Budapešte 
ir kituose miestuose. Vengrijos 
spaudos agentūra (MTI) prane
ša, jog sovietai Vengrijos pro
vincijoje užėmė sukilėlių tvirto
ves.

Vardan protesto
LONDONAS, lapkr. 4. — Bri 

tanijos užsienio reikalų ministe- 
rio pagelbininkas Anthony Nut- 
ting pasitraukė iš užsienio reika
lų posto, protestuodamas prieš 
Britanijos ir Prancūzijos ata
kas Egipte. Anthony Nutting, 
36 metų, prieš dvejus mejtus pa
sirašė Britanijos-Egapto sutar
tį, kuria buvo baigta britų oku
pacija Silpo kanalo zonoje.

POLITIKOS LAUKE
• Rytų Vokietijoje vis labiau 

reiškiasi nepasitenkinimas ko
munistiniu režimu.

• Varšuvoje kilo panika ir 
žmonės perka atsargai įvairiau
sius maisto gaminius.

• Lenkijos vyriausybė pasi
ruošusi priimti iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių ekonominę 
pagalbą, jei nebus statomą ko
kių nors sąlygų.

• Estų žemės ūkio paroda. 
Suomių „Iltasanomat“ rašo, kad 
pavergtojoj Estijoj į estų žemes 
ūkio parodą atvykę Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos „valstybių gal
vos“. Parodos atidaryme dalyva
vo apie 2,000 žemės ūkio specia
listų. Svečiai iš Lietuvos ir Lat
vijos konstatavę, jog estai pada
rę didesnę pažangą ne tik žemės 
ūkyje, bet taip pat pramonėje, 
mokslo ir kultūros srityse.

Egipto laivynas paskandino 
Britanijos karo laivą

KAIRAS, Egiptas, lapkr. 4. — Egipto armijos štabas pra
neša: Egipto pajūrio arterija ir laivyno patrankos vakar pas
kandino Britanijos karo laivą ir britų kariuomenės laivą, kai Bri- 
tanijos-Prancūzijos laivyno jėgos artėjo į Suezo kanalą.

Kovos įvyko pietinėje Suezo
dalyje, praneša Egipto armijos 
štabas.

Taip pat pranešama, jog 
Egipto laivynas ir pajūrio pat
rankos atmušė Britanijos-Pran- 
cūzijos laivus nuo pakrantės ir 
nusivijo juos, kai britai-prancū- 
zai traukėsi nuo pakrantės.

Kitas Egipto armijos biulete
nis sako: egiptiečiai vakar su
čiupo tris Britanijos kariuome
nės laivus, kai britų-prancūzų 
jėgos bandė išlipti Suezo apylin
kėje. Tas pats Biuletenis paste
bi, jog egiptiečiai numušė 17 bri
tų lėktuvų tų operacijų metu.

Britanijos Gyaybos ministeri 
jos pranešėjas iš Londono pareis 
kė, jog ministerija neturinti ži

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Maskvos radijas vakar pranešė, jog sovietų tankai ir 

jų kareiviai visai užgniaužė sukilimą Vengrijoje.
—Imre Nagy, Vengrijos premjeras, jau komunistų kalė

jime.
—Arabai sprogdina britų naftos įrengimus Persijos įlan

koje.
—Jungtinių Tautų asamblėjos nariai nepaprastose sesi

jose vakar pasmerkė sovietų žygius Vengrijoje ir svarstė, 
kaip įvesti taiką Vidurio Rytuose.

—Sovietai planuoja įvesti daugiau kariuomenės j Lenkiją.
—Rytoj rinksime Jungtinių Amerikos Valstybių preziden

tą, viceprezidentą ir kitus augštus pareigūnus.
—Izraelio kareiviai yra 9 mylios nuo Suezo.
—Dar daugiau britų karinių jėgų pasiųsta j Vidurio Ry

tus iš Kipro salos.
Vengrijos kardinolas Mindszenty, neseniai sukilėlių iš

laisvintas, sovietams puolant Budapeštą, nubėgo į JAV at
stovybės rūmus Budapešto.

Voi. AB

Sovietai giriasi, kad sukilėliai 
Vengrijoje jau likviduoti. Bet ki
ti šaltiniai skelbia, jog sukilė
liai kietai kovoja prieš okupan
tus.

Vengrijos komunistai sudarė 
prosovietinę vyriausybę vieton 
nacionalistinės Nagy vyriausy
bės, kuri reikalavo sovietų ka
riuomenės pasitraukti iš Veng
rijos. Naujoji vyriausybė šoks 
pagal Kremliaus muziką.

Pradėjus sovietams naujas 
atakas Vengrijoje, nacionalistų 
premjeras Nagy, prieš užsidary
damas parlamento rūmuose, dar 
kartą per Budapešto radiją krei 
pėsi į pasaulį ir prašė pagalbos.

• Tarptautinis Raud. Kryžius 
teikia pagalbą iškankintai Veng
rijai.

nių apie bandymą išlaipinti bri
tų-prancūzų jėgų Sueze ir tų jė
gų atmušimą.

Parašiutininkų būriai ir ko
mandos nusileido Egipto terito
rijoje (okupuotoje Izraelio ka
reivių) prie Viduržemio vakari
nio pajūrio nuo Suezo, vakar 
pranešė Paryžiaus šaltiniai.

Egipto prezidentas Nasseris 
vakar pareiškė, jog egiptiečių 
jėgos kovos visa nergija ir stip
rybe prieš britų-prancūzų išlai
pinimą Suezo kanalo zonoje ir 
Nilo deltoje. „Mes niekada nepa
siduosime”, pabrėžė Nasseris. 
Radijas praneša: sekmadienį ar 
pirmadienį britų-prancūzų jėgos 

Į išlipa į Egipto žemę.
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.{TEMPIMŲ GALIMA IŠVENGTI
ATOSLŪGIS

I)R. A. Ll’P ONIS, Iowa

Pastabos ir nuomones — mos nesumokėjo, o ketino dar, Mūsų atstovybės ir organ'za-

ir’

Dėl karo nuostolių atlyginimo
(£ūr. ‘Draugo” Nr. 218)

Davp; kas iš vyresnio amžiaus) bet niekam nieko nenori duoti.
tautiečių, kur jie negyventų, dar 
prisimena L. Centralinį Komite-

likusius keletą milionų aukso 
rublių vėliau sumokėti. (Tai tu
rėjo būti užfiksuota).

Nukentėjusiems nuo II karo 
nuostoliams atlyginti, kadangi 
dar nėra surinkta žinių, kokio

bijos turėtų savo programas pra
plėsti įrašant 
atlyginimas”.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

"karo nuostolių Naujas adresas: 4255 W. 63rd St
Tas pats

LAfajctte 3-3210, jei 
šaukite KEdzie 1-2368

Kai 1918 m. birželio pradžioje dydžio toji suma gali būti, S.
atvyko į Voronežą bolševikų vai 
džios komisija, susidedanti iš; 
V. Mickevičiaus-Kapsuko, Z. 
Alekso-Angariečio ir nebepame-

S-ga turėtų bent porą desetkų 
milionų dolerių įmokėti avansu.

Ofiso telef. 
neatsiliepia,

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

4146 S. Archer Avė.
VAJL Kasdien popiet nuo 12-2:80 

antr.,

Ofiso tol. itl lianee 5-4410 
Keziil. telef. Gltovehlll 0-0017

valandos: 1—3 p. m. 6—8 p 
Penktai!, tik po pietų.

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

m.
Kas kiekviena jam skirtąja nedrumstė įtempimai, kurių 

gyvenimo minute džiaugiasi, tas dabar reikia vengti.
ne tik ilgiau gyvena, bet ir karo ,. Tik lengvaidienes savo pareigas geriau at- »
lieka. Savo amžiaus tas neskai- Kasdieniame gyvenime plačiai nukentėjusiems nuo karo še p 
to pagal eilę pragyventų metų; paplitusį ‘‘Take it easy” dr. Burj t*’ kadangi pastarasis savo vei 
po pavojų ir vargų našta jis ne- gess L. Gordonas laiko ne visiš-į Įa tuorfiet -y'ra ya&4 isiė-
palūžta. Tinkamas gyvenimo ke kai geru linkėjimu. Jo vykdy- '^ęs‘ Sakytas K-tas I-jo Pasauli-.nu kokio trečio asmens —ruso, 
lias ne tik padidina amžiaus melmas daugiau žalos negu gero1 nio.karo metu- veikdamas Vii- permti C. K-tą, tai kasoje ji ra
tų skaičių, bet ir gyvenimą, prasi padarytų. Iš studijų su atletais niuJc> Ryg°je> Leningrade ii ga- i,do dar virš 32 tūkstančių rub- 
mingą ir nenuobodu, prideda i dr. Gordonas nustatė, kad nuo-'loP Voroneže, šelpdamas ir rū-įlių. Komisijai išsiskirsčius, Alek

Tel. ofLso HE 4-6600, re*. PR 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.

pirm.,'"‘-"■•zv Aln z84<sr»4
▼ ,

ketvirt. 6-8:3* v.

prie pergyvenamų metų. Reikįa litinis skubėjimas yra mažiau pindamasis pabėgėlių sveikatos i sa-Angarietis pasiliko Voroneže
kultūrinais

Ofiso tel. CLiffside 4-2886 
Rezidencijos: LAfayette 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street
(Kampas 47th Ir Hermi toge)

Val.: nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 
fleštad, nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. »ok

DR. FL TALLAT.KELPšA
Ofisai: 20 Nortli U'aeker Drlve 

(Civio Opera Houso, kanib. 8&8) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 0-2284 
5002 VVest lOth Str., Ciuero 

Vai. kasd. 6—8, šeštad. 1—R 
Tel. TOwnltall 3-0858 

Kitu laiku Ir trečiad. BUsitaru* 
ltezld. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURA?.. 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SI’EO. MOTERŲ LIGOS 

Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 5Ist St 
Tel. l’Rospect 8-1223 arba WE 0-5571 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antru. 

Trečiad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. i>
šeštadieniais 2-4 vai. popiet." 

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Arčiai

VAL. kasdien 2—4 p. p. Ir T—y rak 
Trečiadieniais, šeštadieniai* Ir

sekmadieniais uždaryta

VAL: 1—4 Ir 6—9 
ficštudleniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p 

išskyrus ketvirtai!, ir sekinau.

DR IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

K.CD1KIŲ IK VAIKŲ LIG V 
SPECI AUST®

T166 South W e steni Avon m
(MEDICAL BUILDING)

it’lrmad., antrad., ketv. ir penktai
——-------------------------------------- — j nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. ir nuo

Tel. OLvmpic 2-4270 į* — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo

DR. ATKOČIŪNAS 7 b,’ t““11
DANTŲ GYDYTOJAS i Oflce tel. KE.

1446 So. 49th Ct., Cicero 50, III. ' WAlbrook a-87o*

reikalais išleido 
(Balansas 

atiduotas L. M. D. Vilniuje). Mi 
nėta suma tuomet buvo gauta 
dar iš caro valdžios — Tatjanos 
K-to, kuris tam reikalui lėšų ne 
sigailėjo. Gi bolševikai patekę 
valdžion tuoj pradėjo elgtis sa
vaip. Jie mat mėgsta tik gauti.

tik noro gyventi ir gyvenimas žalingas, negu po dažno pritin-l *r 
bus mielas. Kartais tenka ir i| gėjimo skubant tik reikalui iš- ' ml °n^ rU 
padangių nusileisti, nes patys | tikus. Kadangi staigūs atsitikti-
gražiausieji žiedai .žemelėje po j niai skubos atvejai nei vienam 
kiejivieno kojomis guli. nėra išvengiami ir jų laikas nė

ra žinomas, todėl pasiruošimas 
juos sutikti širdies priepuolius 

Įtempimo išvengimo arba) gerokai sumažintų.
bent palengvinančio atoslūgio 
bejieškant jokios galimybės nė
ra visiems bendrą receptą pa-

Bentlro recepto nėra

tiekti, nes jo nėra! Juo skelbi
mas garsiau šaukiantis, gražes
niais pažadais viliojantis, juo 
mažiau patikimas. Deja, dažnai 
po sunkaus darbo nuvargusią, 
kritiškam žvilgsniui jėgų nebe

is kitos pusės, šis linkėjimas 
suprantamas lengvesne prasme 
ir daug reikšmės jam neskiria
ma. Deja, vis daugiau atsiran
da juo besivadovaujančių, o ta
da. kai po lengvo gyvenimo bū
do netikėtai su darbu arba sa
vaitgaliu surišti įtempimai už-

turinčią įtempimų auką pagau- fuola’ tai n,eretai tenka augšta
kaina apmokėti, kai širdies prie 
puolis neužsigrūdinusį, lengvai 
gyvenimo keliu judėjus) indivi
dą kritiškan patalan paguldo. 
Tenka pabrėžti, kad širdies prie 
puoliai ir didžiųjų žarnų diegu
liai dainai tiesioginiai nuo įtem-) 
oimų pareina, tuo tarpu dauge-' 
lį kitų ligų įtempimai paaštrina' 
bei jų gydymą užtęsia, nors jų 
tiesioginės priežastys yra kitos, 

nas atskirai tik dėl jam pačiam' “Take it easy” pasaulyje gy- 
geriausiai žinomų priežasčių. To dytojams tenka susidurti ir su 
dėl ir vaduojantis iš jų nelemto tokiais komiškais .'tempimų at- 
graužimo sėkmingiausias kelias, vėjais, kad atoslūgiui atsiekti 
yra pačiai aukai su tvirtu noru “pacientui” reikėtų pakelti algą 
dalyvaujant. Kaimynų užjau-| arba naujesniu ir geresniu grei* 
čiančios paguodos klausantis, vežimiu aprūpinti negu jo kai-i 
rankas susidėjus sėdint, įtempi- mynas turi. Ir vėl matome, kad1 
mai nepranyks. Kiekvienas in- negaluojančiam labai svarbu 
dividualiai turi susirasti ir pri-i sveiku protu vadovaujantis 'pa
sitaikyti jam geriausiai pade-i-čiam įtempimų šalinime daly- 
dančias priemones jo bėdose, vauti. Antraip, tik modernių 
Bendru receptu įtempimų gydy-, burtininkų pagalbos neteikian
ti neįmanoma. Iš eilės patarimų, čiam “gydymui” save pasmerkti) 
savo atvejui kaikuriuos pritai- • beliktų.
kęs, paliestasis pats daugiausia Kaikuriuos įtempimus galima! 
gali prisidėti prie atoslūgio lai- pašalinti tiesioginiai gydytojo' 
mėjimo. Įtempimų tetiktasis nė į arba psichiatro patyrusia pa
ra silpnaprotis, jis gerai žino! galba pasinaudojant. Tam tik-) 
priežastis prie to privedusias. o ruošė rimtuose atvejuose net 
sveikas protas jam dar tebesą- smegenų operacija yra sėkmin- 
ko, kaip iš “mizernos” būklės'gai naudojama.
išsikapstyti, tik reikia jo paklau Taip jau atsitiko, kad šiais 
syti. Nėra abejonės valios jė-, technikos ir civilizacijos žydė- 
ga suvaidins lemiamą vaidmenį, jimo laikais įtempimų plitimui 
o patarimai lyg prieskoniai dirva yra labai palanki. Tiek, 

•prie patiekalo, tada taipogi daug daug gražaus jaunimo bręsta1

na su dideliu pasisekimu “ste
bukladarių” kišenei, bet ne “pa
ciento” gerovei. Reikia saugotis 
burtų, nes jų gausu visuose lai
kuose: modernūs burtai yra gu
driai prisitaikę prie dabartinio 
žmonijos civilizacinio lygio, tad 
nevisad yra lengva juos atskir
ti.

Įtempimais “apserga” kiekvie

TV programos bei Hollyvvoodo 
gaminiai kaip tik įtempimų ašt
rinimui uoliai tarnauja, nes 
jiems vien biznis terūpi. Jaudi
nantieji “patiekalai” iš tam tik 
rų knygų puslapių, garsiakal
bio ar ekrano širdį apkrauna 
nebepakeliamu darbu, normalią 
kfaujo apytaką muša iš jai skir 
tųjų vėžių, o silpnesnius organiz 
mus ir visiškai sužlugdo. Pas
kutiniu laiku prie viso to dar

iki išleido mus į nepriklausomą 
Lietuvą.

Augščiau minėta komisija tuo 
met dar atvežė pilną užantspau
duotą V. Emisijos B-ko dėžutę 
pinigų, būtent 500 tūkst. rub
lių. Tai buvo likutis iš sumų 
skirtų pabėgėliams, bet A. An- 
garietis davė tik moksleiviams 
kelionpinigių apie 30 tūkstančių 
rb., gi kiti nors ir bandė prašyti, 
tačiau, rodos, nieks nieko nega
vo. Tai reiškia, kad tuo būdu ' 
jau tuomet bolševikai pabėgė
liams skirtą sumą pasisavino; 
o tai būtų dabar mažiausia tiek 
dolerių, kiek tuomet rublių.

Be to estai ir latviai, pasira
šydami su S. S-ga taikos bei et
nografines sutartis, kompensa
cijos gavo po daugiau milionų 
aukso rublių negu mūsų valsty-

Vai. antr. ir ketvirt. 10 r. iki 9 vali. 
l’enkt. 7—9 vali. ir šešt. 10—12 v. d. 

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

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

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

OfLso telefonas: 1»R 8-3229 
lies telef. VVAlbrook 5-5070

Tel. ofiso YA. 7-5557, re*. RE. 7-4888

DR, FRANK C. KWINN
(K VILČINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 Weet 4781 StroM

LIGONIUS) PRIIMA: Kasdien nuo 5 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:8' 
Uždara treč. visą diena Ir šeštad vak

Tel. ofiso PRospect 0-2240
PRospect (1-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEO. CHIRURGIJOS EIGOS 
5700 S. Wood Street

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

padės atoslūgio palaiminton ra- 
mybėn sugrįžti. Juk praeities 
šviesių dienų prisiminimai dar

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 5Ist Street
.be. Buvo gandų, kad bolševikai ..J*,lii,niJ' plonis pagal susitarimą.

Tpi,____ r r-__ „___ , .................... ųJel valandos skambinti telefonuKMs ^e^vis’ an°t George So-Į tuomet su musų delegacija labai .Įlu-ospcct 6-1795 nuo 2 iki 
kolsky, prisijungė. I

OR. JULIJA MONSTAVIAIUS
GYDYTOJA IR CH [BURGI 

Į Office: 10748 South Michigan Avė. 
j Buto: 1653 W. 103 St., Bevcrly Hilu 

vai. Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v. 1
ir Į šskirus trečiad. šeštadieniai* nuo t i 

'kl 4 vai. popiet.
) Tel.: Ofiso — PClltna* 5-6788 

Buto — BEverly 8-3846

derėjosi ir visos pažadėtos su-!?-- kasdian išskyrus trečiad.

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

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

Richard Stengei

šeštad.
Rcs. tel. Gltovehlll 6-5603

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
(Kampas 47-tos ir Daman Avė.) 
Vai. kasdien nuo G—8 vai. vale 

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

Teler. ofiso LAfavette 3-0048 
Rez.: VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE.4-5S49. rez. HE.4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
i GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Į Antr. 1-6, treč.ir šešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

•817 South We8tera Aveake 
Chicago 28, IU.

Pasimatymai pagal sutartlea 
Telefonas KEpublle 7-4900

Rezidencija: Gltovehlll 6-8181

vien įtempimų įtakoje, kurių 
net tikruoju vardu nebevadina, 
kol nebeatitaisoma katastrofa,

taip dažnai sielon užklysta. Jų įvyksta. Didele dalimi radio ir

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak

Šeštadieniais 1—4 v p. p.

Išmokėjo Ir Išmoka aukštesnius dividendai

Chicago Savings and Loan Association naujai 

statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

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

Opcning, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 

pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben« 

drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 

pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 

valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap

draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 

valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos turi atidėti 

vienodai reikalaujamų somų atsargas, bet dau

gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yrą tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai, 
ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.

Ghi'ago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per danglau, negu 82 metus, visada Išmokėdavo taupytojams visas taupy

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

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

kias pinigines operacijas.

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

CHICAGO SAVINGS 8c LOAN ASSOCIATION
6234 South Westem Avenue Tel. {jRovehill 6-7575 Chicago,Illinois

GURRE.NTLY — ALKšMAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT P AID LP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Oflao vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:80 v 
vak. 'šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. VIrginia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8844 

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. motery Ilgos ir akušerija)

4655 Archer Avė.
Kampas Archer Ir Californla 

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

Ofiso tUef. YArds 7-1166
Rezidencijos — HTewart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampas Halsted ir 36-ta gatvS) 

VAL. 1—4 Ir 6:30—8:30 p. p. kas 
41en išskyrus trečiadienius. Atidarė 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAlbrook 5-2670
Rėš. Hllltop 5-156C

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

VAL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak
Trečiad. ir šeštad. nagai sutarti

fel. ofiso I’R. 6-8888, rez. RE. 7-919*

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weat 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:30 
iki 9 vai. Treč.tad. ir šešt. uždaryta

Telefoną* GRovehill 6-1695
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIAUST*

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

•usitarlina Išskyrus trečiadieniu*
2422 West Marąuette Rd.

Ofiso HEmloek 4-5815 
Rez. HEml. 4-3751

DR. A, NARBUTAS
PLAUČIŲ re VIDAUS LIGO8 

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

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 S. Wliipple Strstt

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9. 
šeštad. 10—-12. Trečiad. uždaryta 

LAfayette 3-4848 
Namu — CEdarcrest 3-7 786

DR. ALBINA PRUHSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHUfURGAl 
S259 Sonth Halsted St. 

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. buo 
1—5 vai. vak.

Trečiad Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Reaid. 2437 
W. 62nd St., tel. Rcpubiio 7-8818.

leL ofiso PRospect 6-8400
Rezid. PRospect 6-8408

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčiūto)

GYDYTOJA IR CHIRURGU 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-8 p.p. ir nuo 6-8 vat 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Tračladtaniai:,

I ir kitu laiku tik susitarti*, 
l ----------------------------- —-------------------------
Tel. ofiso Vlctory 2-1581

Rez. Vlctory 8-4)748

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJ KS IR CHIRUROA. 

802 West Slst Street
Kamp. HaĮsted Ir 81-mo* gatvlųH 

friemniio verandos kasdien: 1-4 p.p 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. poplat.

Tel. ofiso I’It. 6-6446, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį

Telefonas REliance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 Went 59th Street 

VAL. 1—4 popiet, 6:80—8:80 rak
Trečiad. pagal sutarti

Tek ofiso ir buto OLymple 2-4158
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
4983 W. 15th St.. Cicero 

Kasdien 1—8 v. Ir 6—8 v. vakare 
išskyrus trečiadieniu*

Bulju 1626 Ho. 191 h Ava. 
ėeštadlrnlai* 12 Iki 4 popiet

Ofiso telefoną* — BIsbop 7-8525

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 Iki 8 vai. 

Trečiad. ir sekmad, tik susitarus
— -

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. RFpubllo 7-2280
SPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

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

Dr. Antanas Rudokas, 9. D.
Tikrina akla; pritaiko akinio* 

keičia stiklus ir rčmu*.
4456 So. California Avė., Ohicag. 

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

10 vai. ryto Iki 4; trečiad. ir 
tik aiiaitaruii

roL ofiso YA 7-4787, m. PR 8->83

DR. ŠTRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ'4 

4645 8. Ashland Avė. (kamh. 211 
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; trečiad.. šeš 
tad. ir sekmad. tik pagal sutartį 

(eigų neatsilieps viršrntnėti telafvra
Aaiikltc Mld.vaj 3-OOOI

Tel. ofiso <JA 6-0257, rea. PR 6-6658

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

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PIt 6-6658 
Rezid. 6600 S. Ajrtcftbįn Ars. 

VAL. 11 v. r. iki 8 p. p ; C—D T. t*

DR. G. SERNER
METU VIS AKIU GYDYTOJAU 

Virš 85 metų patyrimo
Tel. Y Arda 7-1828 

'“f Pritaiko aklnlna. 
Kreiva* aki* 

ištaiso.
Ofisas Ir akinių dirbt u vR 
756 West 35th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 Iki 8, tr*- 
•Mad nuo 10-12, penktadienį 18-3 U 
«6Aiadleninis 16-2 vai. poolet.

Palengvinu akl,Ų įtampi m^, kuru 
.ra pi h z.ihi is galvos skaudSJImo bei 
svaigimo Ir skaudančių aklu karščio 
ai paisau trumparegystę ir tollreffya- 
tę. Prlrcnku teisingai akinius Vlai 
•gziiininaviinal daromi su elektriniai* 
instrumentais, rodančias mažiausiu* 
trūkumus. Speciali atyda kreipiama

*į mokyklos valku*.
4712 South Ashland Avenue 

Tcl.tYArd* 7-1373
i Vai. 10:89 iki 7 v. vak fleštad. 10:84 

iki 6 vai 8ckra. Ir treč. uždara.

DR. S. VAITUSM, OPT.

V P. ŠILEIKIS. 0. P.
OrtliojM'dna - Protezlata* 

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. Spec. pngnlba kojom

(Arch Support*) Ir ŠX
Vai.: 9-4 Ir 6-8 fleštadlenlala 9-1. 
>RTHOPEDIJ</8 TECHNIKOS LAI) 

8850 W. 63rd St- Chlcagi' 28, IU. 
Tel. PRospect 6-6084.

Skeliikitčs “Drauge”!
DRAUGAS

TUK LITHUANIAN DAILY FRIKND
<884 H. O akle» Avė., Chicago 8, III. TeL VIrginia 7-6841; 7-6648

Kntered a* iecond-i laša Matter Mareh II, 1916, at C.hk*«o. UUauBta 
Under the Act of March 8, 1879.

Member of the Catbolloi Pree* Aas'n 
PukUnbed dally, ezept Hundaya,

by the
Lttkuanlan Cathollo Pren* Boolety 
PRBNLMKRATA: ketonu
Chloacoj Ir Cicero) 89.0#
Kitur JAV ir AanadeM 88.09

Į flžalenyjo (11.04

8UB8CRIPTION HaTM 
88 99 per year oulaide of Chlneico 
89.90 per year In Chicago 4k Claecv 
86.00 per year In Canada 
Forelgn (11.99 per 7e*.S, .
H motų 8 m6n. S u6a,

6.00 (1.7> }LU
84.64 (8.64 IL66
86.64 71.44 71.46

Redakcija *trolp/ulu* taiso savo nuožiūra Neaunaudotų atralpealų ae- 
•au*o juos grafine tik iš anksto sualtarua. Redakcija nš ■kaihžmg
r-eatnako. akeiblmų kalno* prlalusčlanio* iayp*
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AR MIRĖ MELAS?
TRYS MĮSLES ‘

Per praėjusias pora savaičių pasaulyje įvyko keletas tokių 
dalykų, kurių niekas nesitikėjo. Tai buvo taikus sovietų nusilei
dimas Lenkijos reikalavimams, kruvinas sukilimas Vengrijoje 
ir žydų žygis j Egiptą, šie visi įvykiai yra mums nelaukti, ta
čiau atrodo, kad jie buvo geroka staigmena net kaikuriems po
litikos vairuotojams.

Kas šiuose įvykiuose yra taip nepaprasto? Visų pirma ne
paprastas čia yra tas būdas, kuriuo sovietai sutiko Lenkijos įvy
kius. Kai Gomulka pareikalavo Lenkijai nepriklausomybės nuo 
Maskvos, jis nebuvo, kaip anksčiau, pasodintas kalėjiman, bet 
su juo buvo tariamasi ir susitarta. Buvo jam pažadėta, kad 
sovietų kariuomenė Lenkijoje yra tik laikinai. Šį kartą Lenkija 
be kraujo išėjo iš labai kruvino konflikto. Jei norite, tai yra tie
siog stebuklingas atsitikimas. Joks aiškiaregis nebuvo jo pra- 
matęs.

Šio atsitikimo nuostabumą išryškina Vengrijos įvykiai, ku
riuos sukėlę faktoriai yra maždaug toki patys, kaip Lenkijoje, 
bet kurie pareikalavo tiek daug kraujo. Atrodo, kad vengrų vy
riausybė permažai paisė savo tautos interesų ir nepasielgė taip 
drąsiai, kaip Gomulka, kuris šiandien yra pasidaręs tautos did
vyriu.

Bet Vengrijos mįslė yra ne čia. Jos mįslė yra ši: kodėl ko
munistai šio sukilimo nenumalšino. Grynai kariškai žiūrint, juk 
tai buvo taip lengva. Ir tai yra visiems aišku. Amerikiečiai ste
bėtojai šia proga samprotavo, kad nei Vengrija su Lenkija kartu 
susidėjusios negalėtų rusų nugalėti. Tačiau Vengrija nebuvo nu
galėta, nepaisant to, kad ten pasiliejo kraujo upės.

Ir trečioji mįslė yra tiesiog “mistiškas” žydų žygis į Egiptą. 
Staiga, nei iš šio nei iš to, jie, beveik Mozės keliais — pro Sina
jaus kalną — patraukė į tas pačias vietas prie Raudonosios jū
ros, pro kurias kadaise stebuklingai buvo išvesti iš Egipto. Įvy
kis turbūt buvo nelauktas nei egiptiečiams, nes pradžioje jų pa
sipriešinimas būvo labai silpnas.

Tuoj pat prieš šį žygį “užprotestavo” anglai ir pareiškė eisią 
pagelbėti Egiptui išlaikyti kanalą (!) Po keleto dienų jie pa
siuntė kariaujančioms šalims ultimatumą: atsitraukti nuo kanalo, 
kitaip jie įsikišią. Izraelis su ultimatumu buvo pasiryžęs sutikti, 
o egiptiečiai negi galėjo sutikti ir taip lengvai išsižadėti savo ko
vos už kanalą. Viso šio mįslingo reiškinio didžioji mįslė yra ši: 
kodėl anglai su prancūzais, ruošdami žygį į kanalą, nepabūgo 
sovietų ?

SOVIETŲ NUSILPIMAS

Tai yra trys mįslingi įvykiai, atkreipę į save viso pasaulio 
dėmesį. Kaip juos išsiaiškinti? Šiuos visus įvykius galima iš
siaiškinti tik iki šiol negirdėtu Sovietų Sąjungos nusilpimu.

Kaip gilus yra Sovietų Sąjungos nusilpimas tiesioginio vaiz
do greitai negalėsime susidaryti. Tačiau mes galime bandyti jį 
susidaryti netiesioginiu keliu. Būdingos šviesos į šį klausimą me
ta vienas pasikalbėjimas Paryžiuje, įvykęs tarp Prancūzijos pre
zidento ir min. pirmininko. Šis pasikalbėjimas įvyko vos prasi
dėjus Vengrijos įvykiams. Šio pasikalbėjimo nuotrupą paduoda 
“N. Y. Times”. Prezidentas tada iškėlęs mintį, kad “Vakarų už
davinys yra dabar savo vaidmeniu pakeisti sovietinę įtaką” 
Vengrijoje ir Lenkijoje. Ministeris pirmininkas Pineau su tuo 
nesutikęs, sakydamas, kad toks įsikišimas paskatintų Maskvą 
grįžti atgal į stalinizmą.

Jau pats tokios temos svarstymas liudija, kad kompetentin
giems politikams yra žinomas Sovietų Sąjungos nusilpimas. “N. 
Y. Times” užsimena, kad ne vien Paryžiuje, bet ir kitose sosti
nėse apie tai buvo kalbama: “Savaitės būvyje Vakarai priva
čiai svarstė galimybes išnaudoti situaciją Vengrijoje, vietoj ją 
ekspliodavus Jungtinėse Tautose”. Nuo šių diskusijų matyt ne
buvo nuošaly ir Valstybės Departamentas. Tačiau į klausimą čia 
buvo žiūrima daug formaliau: “Valstybės Departamentas ne
abejoja, kad, einant Varšuvos sutartimi, sovietų kariuomenė tu
ri teisę būti Vengrijoje.’ Bet galima kelti klausimą apie Rusijos 
teisę panaudoti tuos dalinius vidaus sukilimo malšinimui, nors 
galima laukti, kad Rusija atsakys, jog šio įsikišimo yra papra
šiusi Vengrijos vyriausybė”. Taip rašė “N. Y. Times”.

MIRĖ MELAS

\‘Kai žmonės mirė Vengrijoje didingame sukilime, tai mirė 
dar vienas dalykas. Mirė melas”. Taip rašė keletą dienų vėliau 
tas pat laikraštis. Mirė melas, kuris tvirtino, kad Rusijos impe
rija remiasi žmonių demokratija. Laikraštis negaili žodžių šių 
dienų reikšmei įvertinti. “Tos dienos sukrėtė pasaulį iš pačių 
pagrindų. Kai melas miršta... mes galime žengti į naują pa
saulį, laisvei laimint dar vieną kovą”, šį laisvės laimėjimą laik
raštis neapriboja vien Vengrija ir Lenkija. “Kas yra teisinga 
šiose dviejose šalyse, tas atitinkamame laipsnyje yra teisinga 
visose komunistų pavergtose šalyse Europoje”.

Komentuodami paskutinių savaičių įvykius, laikraštininkai 
negaili šilto žodžio okupuotų kraštų jaunimui, kuris šiuose įvy
kiuose pasirodė visiškai kitoks, negu apie jį buvo manoma, šie 
įvykiai parodė, kad visos komunizmo pastangos sukomunistinti 
jaunimą yra nuėjusios veltui. Tačiau klydo ne tik sovietiški 
planuotojai, bet ir vakarietiški stebėtojai, kurie šį jaunimą 
jau buvo nurašę iš laisvos ir kultūringos visuomenės. Pasak 
amerikiečių laikraštininką H. Schwarz nei. vieni, nei kiti pa
kankamai neįvertino šeimos reikšmės. Šeima perdavė jaunimui 
tautinę savigarbą ir glaudžiai jį suvedė su katalikų Bažnyčia. 
Šiandien visiems aišku, kad komunizmas nekontroliavo jaunosios 
kartos mąstymo.

Tiesa, kai kas iškelia, kad marksizmas ir leninizmas, ug
dydamas pagarbą revoliucijonieriams bei sukilėliams, bus ne
tiesioginiai prisidėjęs prie perversmingo jaunimo nusiteikimo. 
Iš vienos pusės lygybės idėja ir iš antros pusės grubus žmogaus 
teisių nepaisyrtias niekam nestovi tokiame kontraste prieš vienas 
kitą, kaip sovietų okupuotam žmogui.

Yra nemažai ironijos ir tame fakte, kad prie šios melo mir
ties yra daug prisidėjęs ir pats Chruščevas. Jis, iškeldamas 
Stalino pusikaltimus, visiems nepaprastai garsiai pasakė, kad 
visa tai, kas keletą dešimčių metų buvo taip įkyriai mokoma, 
yra melas. Persekiojamoje visuomenėje šis atidengimas turėjo 
daryti nepaprastai stiprų įspdį. Tada išorinė melo uždanga nu
krito nuo pavergtųjų akių ir atsidarė naujas mąstymo bei vei
kimo laukas.

Ar melas yra tikrai miręs ir netekęs jėgos klaidinti žmones, 
tai dar yra klausimas. Mažių mažiausiai jo grėsmė visada yra

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, TLLINOIS

typaua

ir |

Vietoj duonos - akmuo
Toronte leidžiamame dienraš

tyje “The Globė and Mail” spa
lio 29 d. buvo vedamasis, užvar-

“Be abejo jų (vakariečių) ri
botas ir letargiškas veiklos ke
lias neleido padaryti šitokio hu-

dintas vienu žodelyčiu “Spam”.Į manistinio žingsnio. Taip vadi- 
Vedamasis pradedamas šv. Lu- narnos laisvosios valstybės te
ko žodžiais, kurie atstoja straips .galėjo tik trypinėti aplink Ven- 
nio motto: “Jeigu sūnus prašy-Į grijos hero jus, jiems fiziškai nie 
tų duonos, ar kuris jūsų — tė- ko nepadedamos”
vų — duosite jam akmenį? Ar-
be jeigu jis prašytų žuvies, ar 
duosite jam gyvatę? Ar jeigu 
jis prašytų kiaušinio, ar duotu
mėte jam skorpioną?...”

Turinyje primenama: Praėju
sią savaitę minios vengrų rin
kosi prie D. Britanijos ir JAV 
ambasadų rūmų Budapešte ir 
šaukė: “Darbininkai užmušami! 
Mes prašohae jūsų pagalbos!”

Tai be abejo buvo klaikus pa
galbos šauksmas. Vienok, ar tas 
šauksmas buvo tučtuojau išgirs
tas? Ne. Visai savaitei despe
ratiškos vengrų kovos už laisvę 
praėjus, Vengrijos nepasiekė jo
kia pagalba ne tik iš tų dviejų 
demokratinių didžiųjų valstybių, 
bet ir iš kitų, save humanistinė
mis tautomis vadinamų kraštų...

Pranešimai iš vietos teigė, jog 
vengrų sukilėliai prie Vengrijos 
ir Austrijos sienos, tiesdami ran 
kas, maldavo mediciniškų reik
menų ir kraujo savo brolių kar
žygių gyvybėms gelbėti. Trupu
tį (bet tik truputį) jie gavo pra
šomų dalykų, bet tik iš Austri
jos ir Šveicarijos. Kur gi dingo 
tie kraštai, kurie prieš keletą 
metų taip skubiai buvo suorga
nizavę vadinamą tiekimo “oro 
tiltą” į Berlyną? Kodėl neatsi
rado panašus “tiltas” į Vieną, 
per kurį būtų galima pristatyti 
žmonėms maistą, medikamen
tus arba medicinos personalą? 
Ar tai tik todėl, kad Vakarų 
galybės bijojo užpydyti sovie
tus ?

Toliau vedamajame perduoda
ma Vakarų didiesiems šitokia 
karti piliulė:

"Kokios rūšies pagalbą mes 
jiems galėtume duoti?”, tokį 
klausimą kėlė savo kalboi, pa- 
sakytoj Dalias, Texas, JAV užs. 
reikalų sekr. Dulles...

Tuo klausimu ir be žodžių bu
vo duotas atsakymas, jog jo
kios pagalbos... Tą patį tartum 
patvirtino ir kiti laisvųjų Vaka
rų valstybių vyrai savo tylėji
mu. Atseit, į Vengrijos patriotu 
didvyrišką laisvės kovą, jų mil
žiniškas aukas Vakarai pažiūrė
jo pro pirštus.

O vengrai, tartum liūtai, ko
vėsi nevien tik už savo, bet ir 
už visos žmonijos laisvę, kartu 
ir už JAV, Anglijos ir Prancū
zijos laisvę.

Pagaliau Mr. Dulles susigal
vojo ir pasakė, ką JAV Vengri- 
rijai ir kitiems kraštams galė
tų duoti ir kada. Štai vėl minė
tojo vedamojo žodžiai.

Texas audiencijoj Mr. Dulles 
šeštadienį pasakė, kad Vengri
ja ir kitos Rytų Europos tau
tos gaus visų rūšių ekonominę 
paramą iš JAV, kai jos... išsi
laisvins iš pavergimo, iš sovie
tų nagų”...

Toliau sakoma: “Reikia ma
nyti, kad ateities istorikai įam
žins šiuos Dulles žodžius. Jie 
bus įrašyti į storas knygas. Te
nai bus atžymėta, jog tada, ka
da kraujuojanti ir desperacijoje Į
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Du .jauni vengrai nuo vieno pastato Keekemet, Vengrijoj, plėšia pen
kiakampes žvaigždes. « (IKS)

nos, dvylika mėnesių žiema, o 
likusis laikas vasara ir vasara. 
Mačiau gražiausias šiaurės pa
švaistes, beveik mėnesį besitę
siančią dieną (birželis-liepos) ir 
tiek pat besitęsiančią naktį 
(gruodis- sausis).

“1954 metų pabaigoje parvy
kau pas šeimą, kuri 1948 m. ge
gužyje persikėlė iš Kauno gy
venti Sibiran, Krasnojarsko sri- 
tin. Dabartiniu metu visi šeši 
gyvename vienoje “bakūžėje”...

‘Gyvename gerai. Galėtų, ži- 
besiblaškanti Vengrija siekė lais noma, būti ir geriau, bet įpra-
vės ir prašė pagalbos, jei bu
vo pasakyta, kad tam tikromis 
sąlygomis ji galės gauti, bet ne 
dabar ir gal ne to, ko prašo”... 
Gal acte pamirkytą kempinę — 
“atsigavimui” ?... Pr. Alšėnas

Laiškas iš Sibiro
Laiškas rašytas tremtinio iš giliau suprasti ir atjausti Jūsų 

vargus, nes vargas, koks ir kur 
jis bebūtų išgyventas, yra toks 
pats visur. Sakoma, kad genys 
margas, o gyvenimas dar mar- 
gesnis. bet margiausias turbūt 
bus vargas. Toks jau, matyt, 
mūsų ir Jūsų likimas. Fatumas, 
kaip niekad gal istorijoje, dau
giau žmonių likimą rikiuoja, ne
gu valia bei protas...

“Nuo 1944 iki 1954 metų aš 
gyvenau vienas, atskirai nuo 
šeimos tolimoje šiaurės užpolia- 
rėje, prie Siaurės Ledinuotojo 
vandenyno, tundroje, kur nei 
medis neauga, nei paukštis ne
čiulba ir kur, anot tos rusų dai-

tome tenkintis tuo, ką turime 
ir kaip yra. Turime 5 vištas, 
kurios deda gerai, ir turime iš
siperinę apie 20 viščiukų. Vište
les išlaikome troboje per žiemą, 
— krūvoje su gyvulėliais sma
giau gyventi, negu su kitais 
žmonėmis...

sios kalbos, kuri mums branges
nė už didžiausius turtus...”

(pasirašė) Jūsų Dzidas.

O mes kaip įvertiname tų 
vargšų meilę ’ietuviui ir gimta
jai kalba? Mes, viskuo pertekę 
šioje laisvės šalyje, tąjį brangų
jį Dievo duotą turtą, lietuvių 
kalbą, dėl kurios tiek kovota 
ir tebekovojame, esame paver
tę nedora priemone tarpusavio 
rietenoms, šmeižtams, piktžo
džiavimams. Kiti net mėgina nu 
tolti nuo gimtosios kalbos, o kai 
kurie iš mūsų, atiduodami savo 
vaikus į parapinę mokyklą, pra
šo mokyklos vedėją nemokyti 
jų vaikų lietuvių kalbos, kad, 
gink Dieve, nepakenktų angliš
kąją! tarsenai. Pasakykit, ką 
gali manyti apie tokius brolius 
lietuvius tie vargšai tremtiniai, 
kurie per dešimt metų ištisais 
mėnesiais saulės nebemato, ne
begirdi paukščio čiulbėjimo, o 
gal ir taip jiems'brangios lie
tuvių kalbos?

“Brolis Zigmas, grįždamas šie 
met į Lietuvą, buvo užvažiavęs 
pas mus; pagyveno pas mus sa
vaitę laiko. Stebėtina to žmo
gaus meilė lietuviui. Sesuo Liu
da R. taip pat išvyko į Kauną. 
Juodu gavo savuose namuose 
kambarį ir ten apsigyveno abu
du, — bet iš ko gyvena, neteko 
sužinoti...

“Esame labai sujaudinti nuo
širdžiais Jūsų žodžiais, kuriais 
raginate nesivaržant paprašyti 
ko mums labiausiai reikia... Jo
kio pagrindo ko nors Jūsų pra
šyti mes neturime, nes, gavę 
ką nors, nesame tikri, kad pa
jėgsime kada atsilyginti... Ką 
mes galime Jums pasiųsti iš Si
biro gilumos? Mūsų siuntinys 
— tai gilūs Jums jausmai, iš
reikšti prastais žodžiais gimto-

Trūksta kunigų
Nuvykę Maryknoll misionie

riai į Galvarino, Chilėje. pir
muose 13-je namų nerado nei 
vieno suaugusio žmogaus, kuris 
būtų priėmęs pirmą šv. komuni
ją. Apylinkėje, kur sunkus su
sisiekimas ir kur yra apie 130, 
000 gyventojų tėra tik 24 kuni
gai.

GENERAL ELECTRIC

ULTRA-VISION
TELEVIZIJA:

• Nepaprasto ryškumo paveikslas
• Naujas lengvas būdas stotims 

pasirinkti
• Valdymas iš tolo
• 90° aliuminizuotas paveikslo 

vamzdis

GENERAL ELECTRIC

tolimo Sibiro savo giminiečiams 
Chicagoje. Kaikurios to laiško 
ištraukos mums parodo tų varg 
šų nuotaikas.

“...džiaugiamės, kad esate gy
vi, sveiki, plačiai šakojatės jau
nu atžalynu, ir nors vargstate 
bekovodami dėl duonos kąsnio 
svetur^ bet esate pajėgūs taį ko
vai ir galite giedriai žiūrėti į 
ateitį. Maloniai esame nustebin
ti Jūsų pajėgumu ir sveikata 
tekus tiek daug pergyventi be
siblaškant po platųjį pasaulį. Ir 
mums teko išgyventi istorinių 
audrų pūstelėjimą, bet toji ap
linkybė davė ir duoda progos

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

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

2641 West 71 st Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

D"”

KR 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

BENDROVĖ

4038 Archer Avcaac ui. LA3-67P 
AUGUST SALDUMAS Pmlfenm

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

GE RADIJO APARATAI:

• Bet kuriam kambariui
• Nešiojami
• Su laikrodžiais
• Transistoriniai

GE EEEKTR. LAIKRODŽIAI
• Virtuviniai
• Žadintuvai

GE ELF.KTR. NAMŲ 
APYVOKOS REIKMENYS:

• Dulkiasiurbliai
• Ei. virduliai
• Mixmasteriai
• Iv. laidynės (prosai)
• Tosteriai ir kt.

— NUOLAIDOS —
GARANTIJA — IšSIMOKft.TTMAT 

PARDUODAMA — TAISOMA

lŪJTCLCVISIOn
Lsal.es- Service)

Sav. Inž. A. SEMftNAS 
3321 S. Halsted — CLilfsiilc 4-5«(15

ELE MAZALAITE

PJŪTIES METAS
ROMANAS

108 tęsinys

u i žįSir i ?ZoV i r'<r gėlės, juto jis, tarytum maža elektros srovė nesiliau
jamai jį krėtė. Jis nenorėjo, neprisiėmė tos padėties, 
ir vistiek turėjo priimti. Kada žmogus yra laisvas? 
— nė tiek, kad sutvarkytų save viduje, nė tiek. Bet 
reikėjo. — Jis išlindo iš savo suolo ir pradėjo vaikš
čioti. — Aš eisiu tol, kol pavargsiu, — ketino, bet tuo
jau baigė, jis kliuvo visur, net tenai, kur nebuvo nie
ko — kažinkas, tarytum žengė priešais jį ir kaišiojo 
jam kliūtis. Jis nusimetė apsiaustą ir pradėjo daryti 
gimnastikos pratimus, ir juto, kad gyvėja, ir stiprėjo— Neužgesk! — tai nepadėjo, priešingai, jam at- . , , , ... , , . . . . . .... .

rodė, -kad jo bkfeas pagreitino, ugnia skaisėiai pakilo *> ™nko’į',lr krut,ne darosi tvirta, .r šilta buvo jam
’ J r 1 — Paruoštas, — tarė ir griuvo j suolą, apsiklodamas

ir patogiai išsitiesęs. — Žiūrėk, jau sakau patogiai, 
ko nebuvo vakar naktį, argi galima priprasti, argi ga
lima iškęsti kalėjimą ilgiau? Metus, penkis, dešimtį 
— kažinkiek —• juk bolševikų kaliniai nežino termi
no. — Aš būsiu atsargus, — tarė krūptelėjęs, — aš

, . , . būsiu atsargus net mintyse. Jis atsiminė, jis žinojo,Tačiau pilvo ramybė apėmė ji, jis nustojo erzm- jog ne tiktai girdėjO) jig labai iš karto atebėjo tuog 
tis, juk tai buvo tiktai gražbylystė, jeigu jis rėkavo kurje £jo į kalėjimus. Dabar. Ir jiems negalėjai pri- 

. .t*’ tiktai, kad nebuvo įkas veikti, taikinti, jog tiktai kvaili pakliūva tenai. Jie nebuvo
Reikėjo dar būti kantriam šios nakties valandas, jie arkUavagiai, nė žmogžudžiai, nė svetimoteriai, — tik- 
ateis rytoj, trečioje dienoje, kaip atsitinka visokie da
lykai. — Jeigu tiktai nebūtų taip tamsu! jeigu nebū
tų užgesus lempa. — Jis užsirūkė. Tai buvo taip ma-

ir mirė. Ir tamsoje jis žinojo, kad jo Sargas tebesto
vi ir regi, tiktai Patsai neleidžia pažinti kurioje vie
toje. — Aš nepasiduosiu, Tu žinai, — sako garsiai.— 
Ko Tu pasilikai šioje išardytoje šventykloje? Mes 
abu vienodi — nesakyk, kad tai Tavo valia, kad Tu 
nesi išvaromas.

tai lietuviai. Ir jo brolis.

Jis negalėjo užmigti, gaila pasirengimo, asilas,
lonu, jog jis užbaigė viską, ką turėjo, jis negalėjo su- jis pats save migdo ir iš kitos pusės traukia už nosies, 
silaikyti, tai buvo, kaip (kortos — azartas — jis net apuokas. Bet ir keiksmas negelbsti, jeigu galėtum su
kartą prisidegė naują papirosą į teberūkomą. įsimušti su savim — taip, ir nuvargtum, ir būtum nu-

Jis paliko du degtukus — jis dar nežinojo, bet mestas, pridaužytas be sąmonės, tačiau tiek daug jis 
juto, jog jie yra garantija, jie turėjo atlikti didelę negali perskilti. Pabandykim kitaip, pasvajokim — aš 
paskirtį. Dabar gi laukė darbas, kuris sunkus ir sti- esu valdžioje? — kaip? — nesvarbu, aš turiu savo va- 

gyva ir didėja tada, kai visuomenė permažai deda pastangų ko- j priaustam: reikėjo užmigti per prievartą, reikėjo bū-Jioje visus — ne tiek daug, gaila laiko apgalvoti kiek- 
voti už tiesą. Tačiau netenka abejoti, kad šiomis dienomis kai tinai, nes jeigu jis budės, jis suplėšys save: tai nekan- vienam bausmę — ji turi būti gudri, kad suteiktų 
kas atsitiko, kas drąsnia kiekvieną tiesos kovotoją. V. Bgd. trybė jį ėdė, ji dilgino ir svilino, tarsi jį įmetė į dil- džiaugsmo. O, jie taipgi parodė individuališko skonio,

su manim — didžiuokis, tavo kalėjimas nėra kolek
tyviškas. Duokit man tiktai Kauną ir tuos keturis, ir 
Gustą ir Olgą. Permažai. Iš kur aš žinau, kur pradžia, 
palietusi mane? Aš noriu jų visų. Partijos. Čia ir 
kitur. Kiekvienos voro kojos ir paties pilvo. Aš va
dinuosi Mykolas, tas, kuris kovoja su drakonu. Ne
noriu nieko, nė bausti, nė rūpintis — aš gyvensiu kraš
te, kur saulės perdaug. Perdaug saulės? Tai tiktai 
anie, pripratę gali taip skųstis, tie, kurie nemiegojo,

- ar miegu? — kurie nebuvo šičia gruodžio naktį. 
Aš gulėsiu karštame smėlyje, aš įsirausiu visas į jį 
— ir miegosiu. <

Kodėl taip bjauriai šalta? Tai ateina ne iškart, ne, 
lėtai, kaip labai žiaurios rankos kiša tave į cementą, 
ar apšaldo ledu, labai lėtai, milionai metų prieš akis, 
devintas ratas Dantės giesmės? Jie dirba Vorkutoje, 
juos išveža laikas nuo laiko, iš kalėjimų, iš namų, jis 
pats ėjo per namus, seniai, per pirmąjį prakeikimą, 
jis stovėjo sunkvežimiuose, ir tenai buvo vaikai, da
vatkėlės, daktarai, pirkliai, darbininkai, net negalį 
užsimokėti buto nuomos, — buržujai. Kur išveš jo 
brolį, kunigą?

Praėjo vienas tūkstantis metų, kol išaušo — jis 
nebuvo užmigęs. Ir jis galėjo pulti keliais prieš die
ną, tokia ji buvo brangi, jis galėjo matyti, — tegu bū
na tam gerai, kur jis nebūtų, kas išgalvojo stiklą. — 
Atsikėlęs jis vos galėjo judėti; naktį jis nebuvo iš
drįsęs keltis ir judėti, kad susišildytų, kaip vaikai ne
siduoda ištraukti iš patalų. Dabar jis šypsojosi ir gė
dinosi, kad toks neatsparus ir susmukęs — kaip tik
tai tokio, jiems reikia, ir jeigu dabar ateis, jie turės 
džiaugsmo.

(Bua daugiau)



Prievarta neuždusins laisves
siekimo — sako Pijus XII

CHICAGO. — Kard. Stritch, Chicagos arkivyskupas, išsiunti
nėjo visoms savo arkidiecezijos parapijoms popiežiaus Pijaus XII 
encikliką, kurioje prašoma visus katalikus melsti taikos, paremtos 
teisingumu, Vengrijai, kruvinų konfliktų sužeistai. Kardinolas 
pats nuo savęs prašė paraginti tikinčiuosius prie maldų ta inten
cija.

Popiežiaus etnciklika buvo pa- vės niekados negali būti uždusin- 
skelbta Kristaus Karaliaus švenj tas išorine jėga ir prievarta“, 
tėję ir adresuota pasaulio katali-( Kad grįžtu teisingumas 
kų vyskupams. Pijus XII encikli- Toliau popiežius Pijus XII pri- 
koje pabrėžia, kad kruvini įvy- simena savo atsilankymą, kaip 
kiai Vengrijoje giliai jį sujaudi- Pijaus XI delegato, į Eucharisti
ne ir jaudina širdis tų žmonių ir
tautų, kuriems yra prie širdies 
civilizacijos teisės, žmogaus as
mens kilnumas ir laisvės.

Kad nušvistų tikroji taika 
Akivaizdoje to viso Šv. Tėvas 

ragina pasaulio vyskupus kreip
tis į jų ganomus tikinčiuosius, 
raginant maldauti Viešpatį, ku
rio rankose tautų likimas ir žmo
nių gyvastis, kad baigtųsi krau
jo praliejimas ir nušviestų tikro
ji taika, paremta teisingumu, 
meile ir laisve. Popiežius pabrė- 
ž'.a žmonių teisių respektavimą, 
tardamas: „Tebūnie visiems aiš
ku, kad tvarka tarp tautų neat
statoma ginklais, nešančiais mir 
tį; neatstatoma prieš piliečius 
vartojama prievarta, kuri negali 
laimėti vidinio pritarimo, neat
statoma klaidingomis teorijo
mis, kurios suardo mintijimą, ku 
rios pažeidžia Bažnyčios teises.
Žmonių siekimas teisingos lais-

kaip ir visada, linksmas, pilnas 
energijos, su glėbiais sumany
mų sveikiausias žmogus inž. S. 
L. Fabijonas-Fabian ir pirmadie 
nio vakarą — spalio 22 d. be
plaudamas rankas krito ir mi
rė.

Mirtis atėmė iš Los Angeles 
' lietuvių kolonijos nuoširdų lie 
tuv.i, kuriam rūpėjo visi lietu 
viškieji reikalai.

A. a. Stasys Leonas Fabijo
nas (Fabijonavičius) gimė 1894

nį kongresą Budapešte. Primena m Telšių apskrityje pasiturin- 
vengrų parodytą nuostabų pa-j čioje žemaičių bajoro šeimoje, 

i maldumą. „Mes esame tikri, —
rašo Pijus XII, — kad tas pats 
tikėjimas ir meilė Dieviškojo At
pirkėjo uždega vengrų tautos šie 
las, nepaisant kaip ateistinio ko
munizmo palaikytojai stengtųsi 
visomis priemonėmis iš jų sielų 
išplėšti jų protėvių religiją“.

Popiežius tikisi, kad ypač vai
kai savo nekaltomis širdimis 
melsis už Vengriją ir kitas rytų 
Europos tautas, kurioms atimtos 
tikėjimo ir civilinės laisvės, kad 
visur pranyktų tie sunkumai ir 
grįžtų teisingumas, tikra tvarka 
ir taika.

Pabaigoje popiežius suteikia 
palaiminimą visiems, ypač tiems, 
kurie Vengrijoje ir kituose rytų 1 
Europos kraštuose 3#~a prispaus
ti nelaimių, ypač šventiems tų 
kraštų vyskupams, kurie yra ar
ba kalinami ar ištremti.

SKAUDI SUKAKTIS
Šiomis dienomis sukako 10 tams pareiškė ir Lietuvos vys-

metų nuo Zagrebo arkivyskupo, 
Kroatijos metropolito, kardino
lo Stepinac pasmerkimo. 1948 
m. spalio mėn. 11 d. Jugosla
vijos komunistų teismas, užbaig 
damas melo ir negailestingo 
žmogaus išniekinimo procesą, 
paskelbė sprendimą, kuriuo ar
kivyskupas Stėpinac buvo pa

Jis baigęs Šiaulių gimnaziją, tu
rėdamas pakankamai lėšų ir bū 
damas didelių gabumų įstojo į 
Petrapilio universitetą, kurį bai
gė 1914 metais ir gavo riplo- 
muoto chemiko verdą.

Neturėdamas jokių sviesiu 
perspektyvų Lietuvoj ir’Rusijo

je, dėl '.■> katančio Pasaulinio ka 
ro, be to, nenorėdamas kariauti 
už Rusijos interesus, 1914 me
tais išvažiavo į JAV.

Vos atvykęs į Chicagą t-uojau 
pradėjo mokytis universitete. 
Jis sėkmingai jį baigė ir gavo 
inžineriaus vardą.

1919 metais vedė Mariją S. 
Januševičiūtę. Su ja a. a. S. Fa

kivyskupo kardinolo Stepinac 
smerktas priverčiamiesiems dar padėties. Iš bolševikinių kalėji- 
bams vien už tai, kad drąsiai, mų grąžintieji Lietuvos vvsku-
gynė Bažnyčios teises. ! pai, kaip ir kardinolas Stepi- bijonas laimingai gyveno iki pat

! nac, yra izoliuoti nuošaliose pa- j savo mirties. Jiedu užaugino 2 
Į visus jam primestus kaltini- , rapiiosc įgalėdami tęsti gany- 'dukteris ir 1 sūnų. Vyriausioji: 7159 s.
lis proceso metu arkivyskupas tojiš‘kas pareigas savose vysku- duktė Birutė bestudijuodama! :",K"

pi jose. Jiems ir jų tikintiesiems
, komunistų padarytoji skriauda ! 

savęs ginti ar išvengti teismo ! tebesitęsia Tebesitęsia ir komu-' 
ištarmės. L o savo įsitikinimus nįsįįnįaį Bažnyčios persekioji- ■

mus
Stepinac taip atsakė: “Mano są 
žinė yra rami, aš nesistengiu

esu pasiryžęs pakelti pažemini- 
kadangi mano

kupai, gindami Dievo, Bažny
čios ir savo tikinčiųjų teises. Už 
tai jie buvo sumesti Į kalėjimus 
ir ištremti į priverčiamųjų dar
bų stovyklas. Nors kaikurie iš 
jų šiandien yra grąžinti į Lie
tuvą, tačiau ir jų padėtis ne
daug tesiskiria nuo Zagrebo ar-

i mai. nors jų taktika keičiasi
pagal laiko ir vietos aplinkybes, nK(jTlt. auna kenčia nuo SENŲ AT-mus ir gėdą. o 

sąžinė yra rami, ;su pasirengęs
mirti kiekvieną akimirksni ’. i Minėdami Zagrebo arkivysku- 

Visomis prievartos ir melo P° kardinolo Stepinac dešimtą- 
prieim ėmis komunistai norėjo ms Pasmerkimo motmes. su g.- 
arkivysk. Stepinac pastatyti |lla Pa«arba ‘r P,etEm“ P™ln?e’ 
amonių akyse kaip didžiausią nam0 tuos, Lietuvos vyskupijų

. - . , , • ganytojus, kurių rankas dėl Je-liaudies pnesa ir tautos išdavi- ° J J ' ; . , ., ... . • , . . • zaus vardo sukaustė bedieviųką, tačiau teismo pabaigoje vi- ,,. ... ........ (grandines jau bolševikines oku-sas pasaulis galėjo įsitikinti,!® .. . , ,pacijos pradžioje. Tikime, kad 
jų kančia, jų malda ir jų auka 
priartins katalikiškos Lietuvos

kad ne arkivyskupo Stepinac 
buvo vieta kaltinamųjų suole, o
tų, kurie jį kaltino. Ir šiandien,. . . ,. . .
po dešimties metų, studijuojant 
proceso aktus, gahma įsitikinti, 
kad nė vienas iš arkivyskupui 
primestų kaltinimų nebuvo įro
dytas. Priešingai, ana tragiško
ji komunistinio teismo komedi
ja visais laikais liudys apie kal
tinamųjų suole pasodintojo ar
kivyskupo Stepinac herojišku
mą, apie komunistų išniekintą 
teisingumą ir apie visos komu
nistinės santvarkos nežmonišku 
mą.

venimo suklestėjimą. (VR)

Skclbkitės "Drauge
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PERKRAUSTYMAI - MOVING
Pigu*, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

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

Telefonas — FRontter 6-1^82
'•Hiiiiiiiiiiiiiii iiHiiiiKimimiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiK

Ct*

1 CL&VIZIJOS
ir Radio Aparatu Taisymą

Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4617 S. Savryer St 

I Tel. VI 7-50X7 — VI 7-8037

“Komunistai yra nužudę apie 
270 Jugoslavijos kunigų... — pa 
reiškė komunistiniame teisme 
rrkivyskupas Stepinac. — Mū
sų katalikiškos mokyklos, pas
tatytos didelėmis tikinčiųjų au
komis, yra konfiskuotos. Mūsų 
seminarijų auklėtiniams gyveni
mas yra pasidaręs neįmanomas. 
Jūs jėga atėmėte visą semina
rijų turtą. Mūsų prieglaudos 
vos begali išsilaikyti Mūsų 
spaustuvės sunaikintos, spauda 
uždrausta. Ar begali būti dides
nis pasityčiojimas, kaip sakyti, 
kad niekur Bažnyčia neturi to
kios laisvės, kaip pas mus?”

Šiuose arkivysk. Stepinac žo
džiuose ataidi visų dėl tikėjimo 
kenčiančių vyskupų kaltinimai 
komunizmui. Tuos pačius ir dar 
sunkesnius kaltinimus komums-

PRALEISKITE KALĖDŲ ŠVENTES EUROPOJE I I !
Scglicttl Trrivci Ilitrr-nti kviečia Jus pasirinkti vienų kur) iš šių laivų 
ir pailsėti Europoje, sutinkant Kalėdų šventes Naujuosius Mctuq.

iillniiiTi

T’^raraėjęs .avo puikiu 
Įrengimu Ir greičiu laivas 

"QVKF.W MAIIY” t'],laukia 
1,/M’KllIMO 30 DIEN.y. Prity
ręs vadovas tai ekskursijai 
Joseph Mitzt padarys ir Jūsų
kelionę labai įdomia.

Norvegų Unijos laivas
.M. K. KI'3U;I-:NKF.IORI) Išplaukia griHHlžio R dienų. Sis naujas 
laivas pasižymi liuksusiniu jrenglmu Ir visiems gerai žinomais 
skaniais skandinavų valgiais. Vadovas Mr. H A. HJORTHOI.M, 
kin is > ra gimęs* Europoje ir ilgai gyvenęs Ame.-'koje, žino kaip 
svečius užimti, kad kelionė liūtų smagi i- Jspūdtngj

Pasauly ketvirtas didžiausias laivas
S. s. IJItEHTK, praneū-ZŲ laitų linijos, išp'aukla gruodžio 14 dieną. 
Keliones vadovas Mr. Otto Balderlottl, Jus iš p'/n#-. ”enos laive taip 
užimponuos, kad Jau laivu plaukdami Jūs Jai. -tęs ese Pa^vi'-iia.

Norėdami gauti smulkesnių informaci ,ų kr^ipkitMH

SEGHETTI TRAYa BUAEAU
2451 So. Oaklcy Avc., Chicago 8, IU. Tclef. YArfU 7-827t, »r V-iHf79 

Nemokantieji anglų kalbos gali i-ii#, ti ii lieiuviSkat

DIENKAflTia DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

IŠRADĖJO INŽ. STASIO L. FABIJONO- 
FABIAN NETEKUS

Štai prieš keletą dienų buvo, Chicagos universitete ištekėjo 
už fotografo J

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje. 
Atsakymą rasite J. Budzeikos kny
gutėje

MARUOS APSIREIŠKIMAI
ŠILUVOJE

Kaina 40 centų

Ją galite gauti
"D R A U G E”

2334 So. Oaldey Avc. 

CHICAGO 8. ILL.

IS ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas apecialua didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigua ir aatžiniiigaa 
pa tarnu vtmas.

R ŠERĖNAS
4646 S. Wood St., Chicago 9,

Ullnuia, tel. VI 7-2972

L. Paul. Jaunes
nioji duktė Ksenija baigusi Los 
Angeles universitetą ištekėjo už 
inž. R. 'W. Young, o sūnus Ser- 
giejus-Neal ruošiasi studijoms 
universitete.

A. a. S. Fabijonas mokėjo ir 
galėjo laisvai vartoti vokiečių, 
rusų, lenkų, čekų, prancūzų, an
glų ir lietuvių kalbas. Jis gyve
no ir visą šeimą išlaikė vien iš 
savo išradimų. Jų podarė ne de
šimtį, bet kelis šimtus. Jo išra
dimais naudojasi daug įvairiau
sių įmonių.

Inž. Stasio Fabijono-Fabian 
gyvenimas buvo labai įdomus ir 
produktingas. Jis yra daug ša-i 
lių apkeliavęs, buvo atostogų1 
parvažiavęs ir į Lietuvą. Mėgo 
daug skaityti, galvoti ir kurti.
Buvo visose srityse išsilavinęs ir 
turėjo daug ž’nių, tai buvo gy- i
va, {domi mokslo ir praktiško- Į ^uiniiiiiiiiiiiintiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiniiim 

jo gyvenimo asmenybė.
Prieš keletą metų jis įkūrė i statybai 

bendrovę pavadindamas ją “Sa-Į m 
fe-T-Seal Laboratories’’, kuri PATAISYMU*’ 
gamino įvairiausius inž. Fabijo- PRISTATOM 

čkokių Rūšių 
MEDŽIAGA

no išradimų gaminius elektrai, 
varikliams ir kit. Šiai laborato
rijai jis pats ir vadovavo, kuri 
nuolat augo ir tobulėjo.

A. a. S. L. Fabijonas-Fabian 
yra paiaidųtas Hollyvvood H1II3 
kapuose. Jo kūną palydėjo lie
tuvių kolonijos organizacijų at
stovai, lietuviai Ir prieteliai a- 
merikiečiai spalio mėn. 24 die
tą. A. J. Audronis

i* panjijoatu>

— Sekančią dieną po vestuvių 
— žmogus pasijunta septyniais 
metais vyresniu. Bacon.

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWLN AS, Prez.
3039 So. Halsted Si.

Tel. Vlctory 2-1272
Apkainavimą fc Prekių Pristaty

mą Teikiainę Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

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

i|||ll|||lillllllllllllilllllllllllllllllllllll!llll

SOPHIE BŠRCUS 
RADIO PROGRAMA

Iš WGES stoties — Banga 1390 
NVO PIRMAI). IKI PENKTAI). 

S: 45 iki 9:30 vai, ryte 
ŠEŠTAI). 8:3t)iki 9:30 ryte 

PIRMADIENMIO V<kk. nuo 7—8v 
SEK.VIAI). 8:30 --»:»O v. r. iš stoties 

AVOPA — 1490 kil.
SO. MAEI.EVVOOI) AVI-:. I 

III. llEmlock 4-241 3 1

M O V I N G '(
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymvs bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų. - I

Tel. BIshop 7-7075 ari 
1 PRospect 8-9842

Skijhkitčs "Drauge
IR ATVIRU ODOS LIGŲ 

ATVIRŲ ŽAIZDŲ 
NU9 UŽSISENĖJUSIŲ Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!

ir SKAUDŽIU ŽAIZDŲ, 
negali ramiai aėdėff Ir naktimi* 
miegoti, nes jų užsisenSjustos žaizdor 
niežti Ir skauda. Kad pasalinti tų 
aiežėjimą. Ir akaudSjimą senų atTi 
rų ir skaudžių žaizdų, uždfiklt* 
LEGUI.O Olntment. Jos gydyme 
ypatybes palengvins Justi skaudėjl- 
nia ir galėsite ramiai miegoti nak- 
j. Vartokite ją taipgi nuo skau 
ižių nudegi,.ių. Ji taipg< pašaline 
aležajl>d< ligos vadinamos PSORIA- 
ŠIS. Taipgi paSalina peršėjimą llgor 
radinamos ATHLETE’8 FOOT, su 
stabdo džiovinimą, odos ir perplySlmą 
tarpplrSčtų. Yra tinkama vartoti nut 
lžtūstančtos, suskilusios odos dedlr 
vinių, odos išbėrimų Ir t. t., taipg 
tinkama vartoti vaikučiams, kada po 
atrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty 
klų. Ji yra gera gyduolė nuo U 
vlršlnlų odos Ilgų. L*
gulo Olntment J ra 
parduodama po 76 
et.. R1.26, ir 9« 60 
Pirkite vaistinėse Chl 
dagoj Ir apylinkėse— 
vfllwaukee, Wlsc..Ga 
ry Ind.ir Detrolt, M1 
jnigan arba rašykl- 
« Ir atsiųskit* Mo 
ey or-l.r |

Taigi, dabar pradėkite taupyti žioja lietuviškoje 
Įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AMD LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $19,000,00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad.. antrad., penktad. ir 
š«*tad • vai. ryto iki *:»• p.p.

TreCIad. » ryto iki tl vai 
Kstvlrtad. • vai. Iki • vaL vak.

.nt'~~

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy St., Chicago 34, IH.

VIRS 15.000,000 Amerikos gyventojų žino.
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu Ir pelninga.

Cniversal Savings and Loan Association užtikrina saugu
mą ir gražų pelnų.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentflra iki 
810,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelnų — 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bua grei
tas Ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
v
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Lietuvių Prekybos Namai

Prekės naujos — be brokij — žymiausiu 
Amerikos firmų. Kainos žemiausios Chi- 
Gag°je. - Išmokėjimai 3 metams. - Klientų 
s-tos neparduodamos Finansų Kompanijom.

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

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

miral, General Electrif ir kitų, pafc mus ...............$249.00
Phonografai —1 radio aparatai vietos ir importuoti iš Vo

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

ŠILDYMU GAZO IK ALYVOS PEČIAI
2-jų kambarių gazo pečiai pas mus tik ................................ $69.00

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

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

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

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

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

pas mus be užprašymo tik ................................................$99.00
Metalinės virtuvėms spintos tiktai .........................................$12.00
IJnoleum 9x12 įvairių spalvų tiktai ........................................ $6.50
Šaldytuvai M’estinghouse, Norge, Admiral nuo .................$169.00

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

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

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

liaus. pas mus........................................................................ $249.00
Lž $500.00 barduodami G dalių miegamieji Brazilijos rau

donmedžio, pas mus.............................................................$375.00
Matracai visų dydžių vatiniai..................................................... $12.00
Matracai Simons ir kitų firmų lik .......................................... $29.00
Matracai ortopediniai ligoniams ................................................ $49.00

SVEČIŲ KAMBARIŲ BALDU
Po $150.00 perduodami penkių dalių miegamų sofa, kėdė

ir timiba, dvi pagalvės, tiktai ........................... ................$99.00
Po $250.00 siūlomi 3-jų dalių puikūs svečių kambario vil

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

20 metų, pas mus tik ........ ............................................. $320.00
Po $49.00, 9\I2 kilimai vilna su nylon, tik .......................$39.00
Po $69 00, 9 :12 siūlomi vilnoniai su nylonu kilimai, mū-

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

vų Bigellovv, A. Smith, Magec, vilnonius, padėklai 
(pads) dovanai, tik ............................................................ $99.00

Po $39.00 ‘ii lomos su stiklais knygom spintos, pas mus $29.00 
Po $59.00 ‘dūk mos knygų spintos su šlifuotu stumdomu

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

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

VALCOMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
7 dalių v a lipomojo kambario ąžuolo baldai tik .....................$99.00
8 dalių puikiausi riešuto, ąžuolo, ar raudono medžio bal

dai, ,pas mus .........................................................................$250.00
9 daiių moderniausi valgomieji 16 asmenų ....................... $400.00
Dulkių sairl liai, vaikams baldai, metalinės lovos,, įvai

riausios Icmpen ir daug kitų prekių.
Šimtai ir tūkstančiai prekių laukia Jūsų apžiūrėjimo mūsų mo

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

SLK’IADIEMAI NESKAITOME TAKSŲ

Visai-, prekybas reikalais 
kreiptis į Įmonės \cdėją

JUSTA EIEPONĮ.

Valdybos Pirmininkas
A. CENTNERIS

Sekretorius
ED. RUDAITIS

FMTURE CENTER, INC.
3222-24—26 South Halsted Street

TEL. — VICTORY 2-4226

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad....................................................9—9:30
Kitom Dienom:............... ..........................................9—6.00
Sekmadieniais: ......................................... 10—5 valandos
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• PALAIMINTASIS INOCENTAS XI

POPIEŽIUS, KARIAVUS SU SAULES KARALIUMI, TAPS 
ŠVENTUOJU

T. B. MIKALAUSKAS, Brooklyn, N. Y.

Istorikai Inocentą XI laiko da siautė sausra, nešdama ba-
didžiausiu septyniolikto am
žiaus popiežiumi, kuris atsižy-

dą. Jį pasitiko išbadėjusi minia, 
nešdama ant lazdos duonos ke-

mėjo pergale prieš turkus ir palą. Odescalchi bežiūrint pa- 
energinga kova su saulės ka- dėtį pagerino: buvo pristatyta 
raliumi Liudviku XIV. Jis tik- laivais kviečių, kuriuos pats aš
iai yra nusipelnęs patekti į šven meniškai dalino, neleisdamas ap 
tųjų sąrašą tiek savo griežtu gavikams išnaudoti žmonių ne- 
pavyzdingu gyvenimu, tiek įdė- laimės. Minia gatvėse šaukė:
tu darbu užgydyti Bažnyčiai pa 
darytas žaizdas. Ir užtai po 
dviejų metų nuo jo mirties,
1691 m. balandžio 11 d., buvo 
užvesta kanonizacijos byla, tu
rėjusi didelį pasisekimą. Bet 
štai 1744 m. pastojo kelią ne
maloni kliūtis: prancūzai už
protestavo, pranešdami Bene
diktui XIV savo opoziciją.

Prancūzija dar nebuvo užmir \ .
susi Inocento XI kovos prieš jos j 
karalių Liudviką XIV, ir užtat 
negalėjo pritarti energingojo 
popiežiaus kanonizacijai.

“Tegyvuoja kardinolas, vargšų 
tėvas!” Šis vardas pasiliko per 
visą gyvenimą, liudydamas jo 
rūpestingumą vargšais.

Prie Pijaus XI, Como (Ino
cento XI gimtasis miestas) vys 
kupui prašant, sulaikyta byla 
buvo atnaujinta, dabar jau ei

Iš Ferraros buvo perkeltas į 
Novarą, nors dar nebuvo nei 
kunigas, nei vyskupas. Šiuos 
šventimus dar turėjo gauti. 
(Anais laikais toks dalykas bu
vo galimas). Ir čia pirmoje vie 

Vieną
dieną pas jį atvyko į svečius 
kardinolas d’Estes su labai pra
bangia “karieta”, kurią pama
tęs sušuko: “O Dieve, geriau 
būtų tuos pinigus išleidęs ko
voje prieš turkus!”

Jordaniečiai Jeruzalėje uždegė prancūzų konsulatą, protestuodami kam 
lių vadus.

prancūzai suėmė 5 Alžiro sukilė
li NS)

i Skustuvas padėjo mokytisj kalbos
Į Formozą nuvykęs amerikie

tis misionierius kun. W. Richard 
son, nemokėdamas dar vietinės 
kalbos, nuėjo į kirpyklą. Ženk
lais parodė, kad nori nukirpt 
plaukus. Kirpėjas suprato, kad 
reikia daryti taip, kaip visi ten 
įpratę — misionerių nuskutė pli 
kai. Misionieriui tas sunkumas 
kirpykloje paskatino kuo grei
čiau mokytis kalbą.S.’lpnuolis išgyveno 100 m.

Bastijos klebonas Korsikoje 
neseniai atšventė 100 m. am
žiaus ir 50 m. klebonavimo to
je parapijoje sukaktį. Jis dar 
giedojo berniukų chore, kai 
prancūzų imperatorienė Eugeni 
ja lankėsi Korsikoje. Tada jis 
buvo silpnas, liguistas berniu

kas ir gydytojai jam pranaša
vo trumpą amžių — gal, sakė. 
sulauks 20 m. amžiaus, bet ne
daugiau. O jis išgyveno šimtą.

JOKUBKA
tv. deimantai ii: lmkilodziai 

Paiilm imas jr Taisymas

4077 So. Archer Avė. 
Chicago 32, III. — Tel. LA 3-861.

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAUBALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
v ai iu aauju diuelj uuAKvezinų 

ii apdraudas
3313 W. 91st St. Chicago, GI. 

Tel. PReacott 9-2781

LITUANISTIKA 

DE PAUL UNIVERSITETE
A. GINTNERIS, Chicago, III.

Vėliau, tapęs popiežiumi, ra-
nanti prie laimingo apvainika- daug bėdų, o didžiausia ne- 
vįmo laimė buvo turkai, kurie, užė-

Inocentas XI buvo šaltas, tau ra? Vengriją Jr Jugoslaviją, jau 
pus ir griežtas. Tik artimieji žygiavo į Austriją. Įdėjo visą 
buvo pastebėję jo ligą (turėjo savo sumanumą ir energiją ko- 
inkstuose akmenis), kurią su voJe su turkais, pasikėsinusiais 
nepaprastu kantrumu iškentė- ^stinnikinti krikščioniškąją Euro 
jo per 33 metus. 1 P5*- Sutaikęs imperatorių Leo-

1676 m. rugsėjo 21 d. ren- P°ldj* su Lenkijos karaliumi So 
kant naują popiežių, mažai kas bieskiu, įtikino sujungti arrni-,
tikėjosi, kad kardinolas Bene
dikto Odescalchi kandidatūra 
praeitų, nes, viena, buvo per
daug griežtas, antra, buvo Ispa-

jas bendrai kovai už krikščio
niją prieš turkus. Ir tokiu būdu 
1683 m. rugsėjo 12 d. išgelbėjo 
Vieną, suduodami mirtiną smū-

nijos pavaldinys (tuo metu visa Si turkų armijai.
Lombardijos provincija priklau Popiežiaus pastangas apsun- 
sė Madridui), tuo pačiu Pran- kįno Prancūzijcs karaiius Liui- 
cuzijos priešas. Bet Dievo Ap- yikag XIV vadin3mas saulės' 
vaizdos kelias buvo visai kitas,1 karaiįUmi, prisidėjęs prie turkų. , 
krenta visos kliūtys, ir popie- Su saulžs karaUumi, prieš kurį* 
žiumi išrenkamas Odescalchi,) drebėjo visa Europa, Inocentas) 
kuris pasirinko Inocento XI var XJ turėjo daug nemalonumų.

‘ Bet ir čia savo šventumu ir kan
Odescalchi šeima, turėdama trumu ig-jo lai,mėtoju.

nuosavybių ne vien Italijoj, bet j _____________________________ _
ir Vokietijoj ir Lenkijoj, buvo
labai turtinga. Šioje turtingoje 
šeimoje 1611 m. gegužės 19 d. 
gimė sūnus, vardu Benediktas, 
vėliau tapęs popiežiumi Inccen- ( 
tu XI. Mokinosi Genuvoje, pas
kui Romoje ir Neapolyje.

Paslaptingi kapucinai

Benediktas Odescalchi jau bu 
vo 25 metų ir dar nežinojo ką 
darysiąs gyvenime. Važiuojant 
į Neapolį įvyko nepaprastas 
nuotykis. Benediktas ir jo bro
lis Karolis kelyje sutiko du vie 
nuolius kapucinus, kurie manda 
giai juos užklausė kur vykstą.
Gavę atsakymą, kad vyksta į 
Neapolį, vienas iš kapucinų ta
rė: “Grįžkite į ftomą, nes ten 
jūsų gyvenamoji vieta”. Po šių 
žodžių vienuoliai paslaptingai 
dingo. #

Kas jie buvo? Manoma, kad 
buvo angelai, atvykę iš dangaus 
sulaikyti Benediktą Romoje,
kur jam teks užimti popiežiaus si0,„mp kiek
Vietą. Kiti liudininkai pasakoja vienam-ateivių ją įsigyti, kas pa- 
vėl tokį atsitikimą, jog Bene- lengvins išlaikyti egzaminus, 
diktui gimstant, viena moteris
pranašaujančiai sušukusi: “Štai 
tau, Paule, pagimdei popie
žiaus galvą“.

Neapolyje studijavo civilinę įsigyti JAV pilietybę.

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

KAIP PASIRUOŠTI
iav pilietybei!

Pagal šią knygelę daugelis tapo

isiauaiLLini n alsas vin«, anglų 
tr lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei 
sėjas Alfonse F. VVells. Kaina 
80 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin 
gą knygelę, kuri tikrai palengvint

ir bažnytinę teisę. Iš sporto la
bai mėgo arklių lenktynes, ku
rių buvo tikras specialistas. 
Mokslus baigė 1629 m. daktaro 
laipsniu. Pasirinko bažnytinį ke 
lią, kuriuo anais laikais buvo 
galima eiti ir nesant kunigu, už 
teko nešioti tonzūrą (plikai iš
kirpta vieta viršugalvyje). Ir 
čia jis rado karjerą, gaudamas 
darbą Vatikano raštinėje.

Jo uolus ir sąžiningas dar
bas atkreipė popiežiaus Inocen
to X dėmesį, kuris jam suteikė 
kardinolo titulą.

Vargšų kardinolas
Vos 37 metų jau kardinolas 

ir pasiųstas į Ferrarą, kur ta-

Pinigus su užsakvmals siųsti:
DRAUGAS”, 2334 S. OMtley sve 

Chicago 8, III.

Lietuviai stipriai kovoja už 
savo teises ir išsilaikymą trem
tyje, kad pasiliktume tikrais lie
tuviais. kad ne tik mokėtume 
gerai kalbėti ir rašyti lietuviš
kai, bet ir pažintume savo lite
ratūrą bei istoriją. Todėl turi
me šeštadienines lituanistines 
pradžios mokyklas arba lituanis 
tinių dalykų mokymą normalia 
mokyklos tvarka ir augštesnią- 
ją lituanistikos mokyklą. Jas vi
sas lanko keli šimtai lietuvių 
moksleivių Chicagoje. Neseniai 
tokia augštesnioji mokykla į- 
steigta Cieeroje, o panaši orga
nizuojama ir Melrose Parke. 
Pernai čia veikė Augštieji Litu
anistikos kursai, kurie šiemet 
pertvarkomi į naują mokslo į- 
staigą.

Lietuvių Bendruomenės 
pastangos

Džiugu girdėti, kad LB Chi- 
cagos apygardos vadovybė rūpi
nasi švietimo reikalais. Ji krei
pėsi į De Paul universiteto va
dovybę, kad ji sutiktų įvesti li
tuanistikos dalykų mokymą. Da
bar tuo reikalu jau yra gautas 
raštas iš universiteto, kad De 
Paul universitetas sutinka įves
ti lietuvių kalbą, kaip mokomą
jį dalyką, į universiteto paskai
tų reguliaminą. Jie stato tiktai 
vieną sąlygą, kad paskaitų lan
kytojų būtų ne mažiau, kaip 25. 
Paskaitos numatytos visiems pa 
togiu laiku — šeštadieniais, to
dėl jas galėtų lankyti studentai

ir jaunimas, kaip busimieji lie
tuvybės palaikytojai JAV ir bū
simoje laisvoje tėvynėje.
Kas gali universitetą lankyti?
Žinoma, kad pirmoje eilėje — 

studentai; vienok pageidaujama, 
kad lituanistikos katedrą prie 
De Paul universiteto lankytų ir 
pagyvenę žmonės, kurie galėtų 
pagilinti lietuvių kalbos ir lite
ratūros žinojimą. Juk ne visi tu
rėjo progų Lietuvoje lankyti hu 
manitarinį fakultetą, o dabar 
turi laiko ir progą tai padaryti. 
Laikas patogus, ir sąlygos nė
ra sunkios, tik reikalinga tvirto 
pasiryžimo ir gero noro. Pirmo
je eilėje tuo turėtų susirūpinti 
mokytojai ir kiti tarnautojai. 
Tai paliečia ir dabar dirbančias 
mokyklose seseles mokytojas. 
Visi turėtų pagilinti savo turi
mas lituanistines žinias, be ku
rių yra sunku dirbti mokytojo 
ar kitą lietuvybės išlaikymo 
darbą jaunimo tarpe.

Mokestis ir stipendijos
Už mokslą universitete reikės 

mokėti po $48 semestrui. Dau
geliui studentų gali būti sunku
mų. Nevisi studentai ar jauni
mas turi pakankamai lėšų litu
anistiniam dalykui studijuoti. 
Taigi, ar nevertėtų LB Chica- 
gos apygardos valdybai jieškoti 
pasiturinčių asmenų, organizaci
jų, prekybos įmonių ir kitų žmo 
nių, kurie supranta ir įvertina 
lietuvybės išlaikymo problemą 
per lituanistinio mokslo siekimą

Tuo reikalu turėtų susirūpinti 
ir mūsų kultūrinės bei politinės 
organizacijos, kad ko daugiau
sia jaunimo galėtų lankyti litu
anistinį De Paul universiteto 
skyrių.

Norinčių lankyti universitetą 
registracija jau pradėta per į- 
vairias jaunimo ir studentų or
ganizacijas. Jau dabar galima 
sakyti, kad kandidatų skaičius 
toli prašoko universiteto vado
vybės nustatytą ribą. Tai suda
ro garbę pačiam jaunimui rr vi
sai lietuvių visuomenei.

f

JONAS GRADINSKAS
vokiški 
radijai

laibai |«iliiliulliitiis trumpų bangų nustatymas; gerai girdėti Europa 
J. G. TELEVISION OOMPANY

BLAUPUNKT

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

NARIAI LIETUVIU TAUF. IR SROUNIMO
R-VTŲ lygos kurios*

kiekvieno Saofaupo* Apdraustos Jkl $10,000.00 
I 0

Paskolos Duodamos Nainy įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSNL
6234 S. Western Avė. Chicago 36, Ui

BALYS RADIO & TELEVISION
SALES AND SERVICE

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

Auto radio ir elektriškų prietaisų taisymas.
Atdara: Kasdien į»—G, pirui, ir ketvirt 9—9, sekin, 9—2

2646 Wesl 7lst Street
Chicago 29, Illinois

Tek PRospect 8*5374
•Sav. B. & J. Brazdžionis

ALGIRDAS LANDSBERGIS

KELIONĖ-
V. Adamkevičiaus apianka

(Jisakymus su c lnlgals siųskit*:
2S9 p*L, kaina |2.50

DRAVGAH, 2**4 8. Oakley Avė., i drąsus be drąsos, nesuprantąs pa

Šios nuostabios ir nepaprastos suy 
gos peiso pažus titatp Įvertina ra
šytojas Ollauda: “...W-Jlsas — pa 
niekintas niekintojas, bet turis 
savyje Fra Angellco angelų varsų 
garra,, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos. bet mylinti skaisčia 
meile Pagaliau Julius... pasiilgot 
skaistumo Ir nesuvokiąs jo ssn_*e

tlhtoacn S. <IL vojaos beprutSJlnto prooeve“

%

More //eaf Erom foe/... 
More IVarmf/i For YOU

with
f?

Q)Įęman

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe

FRUCIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sar, 
4058 Archer Avenue

Telefonas VIrginia 7-2481

GRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32. UI.

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

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

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St. Chicago 8. UI

"Blue-Ribbon" Burner: Finest money 
can buy; so good it’s guaranteed for life 
of the heater. Watch it take your gas 
Lilis down! For city gas or propane.

HEATER
Coleman’s exclusive “Blue-Rib- 
bon” Burner and Coleman’a 
Super-Circulation not only gi ve 
you more heat — they give you 
more comfort from every cubie 
foot of gas. It’s “warm-all-over” 
comfort—not “spot” heating.

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

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

Choice of Lovely Finishes; Beau- 
tiful mahogany porcelain hard- 
baked enamel sizes for 1 room or 
entire home. Come in and seel

Pay As Little As

$3.92
per week

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

Telephonc - VIrginia 7-3377
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PAJIEŠKOJIMAI
J ieškomą sesuo Julė Keinkaitė 

Mikalauskienė, d. Juozo. Gal gyve
na Kanadoje. Kasyti: Bronė Sinke
vičienė, Gutkaimio tar. ūkis, Kybar
tai, Lithuania.

Jieškniui: 1) Juozas Martišaus
kas, s. Yineo, iki II-jo Pasaulinio 
Karo gyv. Xew Yorke. 2) Aleksan
dras Martišauskas, s. Yineo, iki II- 
jo Pasaulinio Karo gyv. (’liieagoj ar 
Brooklyne. .įieško sesuo. Atsiliepti 
adresu: Zofija Martišauskaitė, Miš
ko g-vė Xr. 4e, Šiaulių m., Lithua
nia.

.(ieškomas giminaitis Jurgis Pet
raitis, s. Antųmoš gvv. t '(dragoje nuo 
1902 m. gimęs Liet. 1H82 m. Šakiu 
apskr., Kidulių vaisė., Kezgalių 
km., jei Petraitis miręs prašome 
bent jo sūnų Jurgį atsiliepti adre
su: Marija Bendžiūtė Snudaitienė, 
Turgaus g-vė Nr. 4, Jurbarko mier.t., 
Kauno raj., Lithuania. .įieško Pet
raičio sesers Agotos Bnndziuvienės 
vaikai: Marija Bendžuitė-Snudaitie- 
nė ir Jonas Bendžius.

.1 ieškomas Jonas Grėbliauskas, ki
lęs iš A. Panemunės valse. .įieško 
jo motina. Pašyti: E. Vaitkūnienė, 
Salomėjos Neries g-vė Nr. 40-5, 
Kaunas, Lithuania.

Prašau atsiliepti Jonų Savicką, 
brolį Anastazijos Grakauskienės, ki
lusį iš Telšių miesto, gyv. Gtlieiigo- 
je. Jis pats ar apie jį žinantieji pra
šau rašyti šiuo adresu: M. Borusie- 
nė, 80 Oak Avė., Hamilton, Ont., 
Oanada.

raj., Basanavičiaus g ve Nr. 11, Li
thuania. CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

J ieškomas Jonas špakauskis se
niau gyv. Geneva, III. .įieško brolis 
Aleksandras išpnkauškis. .lis pats 
arba apie' jį žinantieji prašomi at- 
Šiliepti adresu: Povilas. Teišerskis, 
419 Monroe St„ Philadelphia 47, Pa.

.Tieškoma Kaziunė Pigenaitė Kuz- 
mienė (jos vyrns Steponas miręs), 
jos 4 vaikai: Juozas, Ona, Kazys, 
Arlite. Visų laiką gyvena Cliieagoje. 
Atsiliepti adresu — Eugenija Pige
naitė, Ąžuolų g-vė Nr. 64, Panevė
žys, Šiaulių sritis, Lithuania.

Prašau atsiliepti Izidorių Jusėių, 
gyvenantį Cliieagoje. Petronėlė Fi- 
sherienė, 1117 Baugh Avė., East St. 
Louis, III.

Pavov Samson Serge, Į Ameriką 
atvykęs prieš 40 metu. prieš 15 me
tų gyvenęs Pliiladelpliia, Pa., yra 
jieškomas žmonos ir dukters. Atsi
liepti: Feodosija Papovienė, Višins
kio g. 91a, būt. 1, Kaunas, Lithua
nia. Arba: Agripina Papovaitė-Na- 
boičikovienė, Raudonosios Armijos 
256, b. 2, Kaunas, Lietuva.

Juozas Runkauskai, Pranas Run- 
kauskas, sūnus Juozo, ir Olga Run- 
kauskaitė, d. Juozo; kilimo vieta 
Latvija, visi anksčiau gyv.. Brook- 

, . lyn, X. Y. .įieško Jadvyga Paulaus-
• am“ SS S""-'S kaitė, gyv. Kaunas-Šančiai, Akelai-
ir Antanas Norbutas, suims Tomo. čio g.Tį 3, Lithuania. 
yra prašomi atsiliepti šiuo adresu: _____
Lietuva Kelmės miestas. Klektri- . PAJIEŠKOJIMAI
nes g. b, Antanas Norbutas, suims c<>ntnis yni S(„1H|„ .
Kazio. ■ ;• ..jieskoti Amerikoje siu asmenų:

1. Jonas Stnčiūnas, sūnus Jono, 
gini. 1921 iii. .įieško žmona.

2. Jonas Yalantis, sūnus Jono.
3. Ona \ abalienė, duktė Jono.

4. Kazys Butėnas.
5. Kaupelis Aleksas.
6. Tadus Baltrūnas, kilęs iš De

beikių parapijos.
7. Ona Jiiozūnaitė - Laukaitienė, 

duktė Eranio, gini. Kybartuose.
8. Juozas Širvys, sūnus Jono, 

gini. 1900, gyv. Kybartuose.
Patys jieškomieji arba apie juos 

žinantieji, prašomi atsiliepti šiuo 
adresu:

BALFas
105 Grand Street,. 
Brooklyn 11, N. Y.

.(ieškomi asmenys iš Raseinių aps. 
1) Domicėlė Jagiella, ankščiau gyv. 
941 Starl'ield Avė., Serantoii, i*a. 
•Įieško sesers duktė .lokylaitč-Gni- 
lietiė. 2) Charles Solton, anksčiau 
gyv., 828 IVillinm St., Bridgejiort 8, 
('imu. .Įieško Koltonnitė-Kaledienė. 
3) Antanas Rimedis, Juozo arba jo 
vaikai. .įieško sesuo Pranė Kriskie- 
nė. Atsiliepti šiuo adresu: Zosė Vies- 
kalnis, 21 Bowdoin Avė., Dorchester, 
Mass.

Jieškoma Amilija Timinskienė, 
gyv. Chicago. Kas žino apie ją ra
šykite man: Elzbieta Lazdauskaitė 
Bezarienė (d. Bronislovo), Kuršėnų

REAL ESTATE

Harvest Baldu Paroda
Budriko 44 metų patyrimas prekyboje. . . . Budrikas perka tiesiog iš išdirbėjų 
AMERICAN FURNITURE MART, MERCHANDISE MART. Jūs mokate daug mažes
nes kainas pirkdami iš Budriko už augštos kokybes rakandus. Didelis pasirin
kimas ant 5 lotų visų Amerikos žymiausių išdirbysčių. Sutaupoma iki 40 pro
centų. Per 100 dienų nereikia mokėti jokio nuošimčio.

S p e c i n 1 u s pasiūlymas! Visiškai 
naujas mūr. namas rinktinėj Mar- 
ųuette Parko vietoje. 2 butai po 6 
kamb., rūsyj vieta bizniui. Kaina 
numažinta iki $42,500. Dėl palygini
mo atvykit bent pažiūrėti!

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

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

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

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

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

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

P LEONAS
REAL ESTATE

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

REAL ESTATE

Pirkite dabar prieš žiemą 
Įsikrausi yli

MARQUETTE PARKE:
Miir. 4 po 4, eentr. šilti., garažas. 
Mūr. bnng. 5 kb. ir 1 kamb pa

stogėje, eentr. štld., garažas, $16,500. 
Med. 5 kamb. su ledų parduotu

ve, $16,500.
Mūr. 2 po 6. eentr. štld., garažas. 
Mūr. bung. C kamb., garažas. 
Naujas mūr. 4 kb. ir gėlių krau

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

Gražus george 6 kamb.
GAGE PARKE:

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

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

$1 2,000.
Med. 5 kamb. ir 3 kamb. skiepe, 

$1 1,700.
Mūr. 2 po 5, garažas, tuoj galima 

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

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

įreng.
Mūr. su taverna ir 1 kamb. 

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

SIMAIČIAI
Realty, Bullders. Insurance 

2737 West 48 St 
CLiffside 4-2390

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. Ir sekmad.)

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

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real įstate 
General Insurance, Notary Public 

5910 S. \Vestern Avė.
REp. 7-0886 arba HEm. 4-7085

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublie 7-6232

REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
ir parduodami uždirb
site per šių. įstaigų.
AL. BUDRECKAS

REALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Callforntjos g-vės) 
LAfuyette 3-3384

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

NORVILĄ
REAL. ESTATE SALES 

2000 W. 59th St. Tel. Prospect 8-5454

MISCELLANKOIS 
fvairūs Dalykai

HELP VVANTED — VYRAI

W00DW0RKERS
Able to m.-ike set-ups on small 

saus, routers, am! shapers. Married. 
i English speaklng. South W'-st Šiite.

KENNEDY MFG. CO.
2424 W. Ogtlen Avė. 
CHesapeake 3-4511

FITTER - VVEI.DER
Fltter- Wel<ler Needed for Trnck 

Rody and Hoist Installatlon. and 
Repair Work. A It ė' Welding Ability 
Reųuired. Mušt Have Initiative Good 
Future for the Right Man.

ONTARIO EQl'll’MENT CO.
7340 E velninu <- Avė. .

SA ginaw 1-8055

dalių Parlor setas, geros medžiagos ir stiliaus, geriausios Kroehler išdirbys- 
tės, garantuotas 10 metų per Kroehler ir Budriką, vertės $248, už $148.00 

DIDELES MIEROS KARPETAS DYKAI

MALDOS KULTŪRA — SIEIjOS 
KULTŪRA!

šią tiesą gyvenimiškai, trumpai ir 
išsamiai nušviečia vienintelė šios rū
šies mūsų kalboje studija —

TOMO ŽIŪRAIČIO, O.P.,

Nevystančios Rožės
šv. Rožančius ir Gyvenimas.

II laida

"Sąmoninga, kultūringa malda yra 
galingi kiekvienos asmenybės dvasios 
sparnai j žydriąsias gyvenimo viršū
nes’’ (Autorius).

“Tenka tik palinkėti, kad tautie
čiai katalikai taip vertingą leidinį 
įsigytų ir uoliai perskaitytų” (Kun. 
Jonas Gašlūnas).

Tėvų Domininkonų leidinys. 87 
pusi., kaina tik 50 centų. Užsakymus 
iir pinigus siųskite —

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Avenue

Chicago, Illinois

CICERO. 2-jų augštų medinis na
mas (apkaltas ‘‘brick siding’u”), 5 
kamb. ir 4 kamb. ir pastogė. Dali
nas rūsys, 2 autom, garažas. Arti 
mokyklos, bažnyčios. Tuojau galima 
užimti. Apylinkėje 14th ir 50th 
(’ourt. Kaina $16,000. JOHN J. KV- 
CERA, Realtor, 3901 W. 2«tli St. 
LAundale 1-1300. ATLAS SAVINOS 
& M)A.\ BUILDING.

BUILDING & REMODEIJNG

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

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

6 I MA I C I A I 
Realty - Btiildera - IiMuranos 

2737 Wrat 43rd Street

liet. apdraudę agentūra
Visų rūSlų apdraudoa. Automobi

lių flnans&vimas. Notarlat&a. Vabsty 
b«s patvirtintos kainos.

PrleS darydami apdraudas kitai 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-507Y

INTERSTATE INSURANCE AGENC1 
0108 S. Ashland Avė- Chicago SO, III

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, III.
Statome naujus namus ir garažus.

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
Šaukite DAnube 0-2793 nuo • vaL 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLymplc 2-5121 nuo 5 vai. 

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

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

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

OLympie 2-6752

VYRAI IR MOTERYS

MEN AND WOMEN
18 to 35

GENERAL FACTORY W0RK
lst and 2nd shifts 
Machine operators 

Shipping room help
Men to learn skilled trade 

Call —

NOrmal 7-4312

PLATINKITE “DRAUGĄ”

$68.00

4 dalių miegamojo kambario setas, gražios spalvos, vertės $248, už $148.00 

DYKAI 2 LEMPOS

7 dalių Dinette sėt. Chrome, Formica Top, vertės $98, už .......

DYKAI 32 DALIŲ SILVERWARE SERVIZAS

Studio couches, gali miegoti 2 asmenys, po ............................ ...................
3 kambarių baldai, susidedantis iš 2 dalių Parlor seto, 5 dalių miegamojo 

kambario seto, 5 dalių valgomo seto, pečiaus, šaldytuvo, radio, klejpnkės ii
3 staliukų, vertės $398, už........................... ................................... .. .... ^$298.00

Geriausi Sealy ir Simmons matracai nuo ................................. $19.98 iki $79.50

J. F. Budrik Fu rniture
3241 South Halsted Street Telfonas CAlumet 5-7237
Atdara sekmadieniais 10—5. Pirmadieniais ir ketvirtadieniais iki 9:30. Kitomis dienomis nuo 
9 ryto iki 6 vai. vakaro. Budriko radio valanda iš WHFC, 1450 kil. radio stoties kas ketvirta
dienį nuo 6 iki 7 vai. Mįslių kontestas, dovanos, laimėjimai. Budriko radio orkestras ir žymūs 
dainininkai.

DRAPERIJA...

NEMOKAMAI ĮRENGIAME.
Pagaminami pagal užsakymą 

mūsų nuOsavioje dirbtuvėje.
KILIMAI...

PAGARSĖJUSIŲ FIRMŲ
Kainos pagal susitarimą. Ne

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

BALDAI - LEMPOS

— IAJVOS IR MATRACAI. 
Pagaminami baldai pagal už

sakymą už fabriko kainas.
*

STANLEYS
FURNITURE

(Lietuvių Krautuvė)
“Kur klientas atsiunčia savo 

draugą”.

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

Harininkas Stanley C. Tranas

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ANTANAS LUKAS IR SŪNUS
2717-19 West 7lst Streei

BUILDING CONTRACTORS 
Stato naujus namus, atremontuc 
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881 
llllllllllllilIlIlHIIIIIIIUIliUllimullllilHL 
'JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIg  
Š LIETUVIU STATYBOS =
~ BENDROV* =

į MŪRAS Į
S Bullders, Gen. Gontracton =
H Atiteka planavimo Ir stalty- S
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- 5 
5 venamųjų Ir viešųjų pastatų. S 
S Namų Įkainavimas ir Įvairūs X 
S patarimai nemokamai. E
S Kreiptis šiuo adresu: £

f 10 N * S STANKUS|
i S Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki S 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus s
= Tel. PRoeneot 8-2013 =
= S800 SO. CAMPBELL AVTL. = 
= Chicago 29, IUlnole = 
UmiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiiiimiiiiimiiiiiR

P LU M B I N G
Licermed, bonded plumbera

Jokn darbas nėra didelis ar mažas 
Saukite dabar. Kalbame HetuviSkal 

Tel. REpublie 7-0844 
WAlbrook 5-3451

PROGOS— *OPPORTUNITiEgr
GRO8ERIŲ KRAUTUVU ant 39th 

Place. Maža krautuvė, bet Judrus 
biznis. Geros, švarios prekės. Jstelg- 
ta prieš 18 metų. Nuolatinė klljentū- 
ra. Ola gera proga tremtinių porai 
pirkti gerai einant) biznĮ. Žema kai
na. Savininkas parduoda dėl silpnos 
sveikatos. Geras pirkinys.

CLtrrstde 4-0299

PARDAVIMUI

Pardavimui stiprus "cabinet” sti
liaus anglinis pečius. Nebrangiai. 
Saukite VTrginia 7-6640 tarp 7 ir 
7:30 vai. vakare.

MAILING ROOM 

POSITIONS

A l,st elass, long estab. national 
org. has Severai vaeaneies suitable 
t'or men 25 to 4(1. Mušt be i n good 
pliysieal eoudition. Permauent em- 
ployiiient. Starting salary $51 per 
week. liiereuso iii 9(1 days. Good 
eonditions. 37/j bour week. Please 
plione t'or appointnient.

WHitehall 4-4800

HELP WANTED — MOTERYS

THE NATIONAL SAFETY 
COUNCIL

has Severai openings for young 
women under 40 permanent 
employment. No experience 
necessary. Pleasant working 
eonditions. 37 Va hours week. 
Starting salary $46 per week. 
Increase in 90 days. Apply —
MANDEL-LEAR BUILDING 

425 No. Michigan Avė.

, ISNUOMUOJAMA

Marąuette Parke—7034 S. Rock- 
well St., 2-nie augste išnuoin. kamb. 
Apžiūrėti galima kasdieną nuo 6 v. 

i v., o sekmad. nuo 12 vai.

IŠNUOM. 4 KAMB. BUTAS
pečiais aytšild. Nėra vonios; bendras 
tualetas. $30 į mėn. 934 W. 29th 
St. Kreiptis i savininką, tel. PvAd- 
cliffe 3-6057.'

AUTOMOBILE^ — TRUCKg 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO2ICOS 
UetuvUka gazolino atotla Ir auto 

taisymas
š.tllekaml motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS CO.
5759 8. WESTERN AVĖ. PR 8-B5SS

HELP WANTED — MALĖ

Exeellent Positions in a NEW HOUSTON

TEXAS PETRO CHEMICAL PLANT

C H E M I S T S
Work in New Modern Well Eųuipped Laboratories.

Butadiene & Aviiation Gas Experience in 
Hydro - Carbon Analj’sis.

ALSO OPENING FOR:

PHYSICISTS
(Proeess Analysers)

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

Bright and Long Future.
Send Resume Including Details

^'4^ na -t —

of Education, Experienee and Salary Requirements To:

MR. C. E. LEACH

TEXAS BUTADIENE & 
CHEMICAL CORP.

P. 0. Bot 777 Channelview, Te'as
-----------------

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

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

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo 
kus.

40 įvairių vokų $1.00
Užsakymus ir pinigus siūs 

kitę:
DRAUGAS

2834 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, Illinois

........... ................................................ IIIIIIIIIIIIII...........III..............ii........Illllllllllllllllir
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MŪSŲ KOLONIJOSE Žinios iš Lietuvos

Chicagoje
Ralfas beldžiasi į jūsų duris

Kaip ir kiekvienais metais, 
taip ir šiemet, Marąuette Par
ko Balfo 5 skyrius nuo š. m. lap 
kričio 5 d. iki 17 d. nuo 2 vai. 
popiet iki 9 vai. vak.. išskyrus 
sekmadienį, parapijos salėje, 
6812 So. Washtenaw Avė., vyk
dys drabužių ir avalynės vajų 
Europoje likusiems lietuviams 
sušelpti.

L. Bendruomenės suaktyvin
toje veikloje daug iniciatyvos 
rodo ir daug darbo įdeda val
dybos pirmininkas V. Mačys.

Tradicinė L. Bendruomenės 
vakarienė

Lapkričio 10 d. Maironio par
ke L. Bendruomenės Worceste- 
rio apylinkės valdyba rengia tra 
dieinę vakarienę su skaniais už
kandžiais, programa ir pasilinks 
minimu. Taip pat numatyta pa-

Mieli marketparkiečiai lietu- kviesti ką nors iš L. Bendruo- 
viai, jūs buvote labai dosnūs vi-l menės Tarybos narių tarti trum 
sų praėjusių drabužių vajų me- pą žodelį svečiams. . \
tu, tai buvo pavyzdys visiems
kitiems Balfo skyriams Chica Overseas Gift Parcel Service.
goje, nes jūs daugiausia suau
kodavote. Tad parodykite savo 
dosnumą ir šiemet. Šiais metais 
drabužiai bei avalynė yra rei
kalingesni, negu bet kada buvo 
anksčiau, nes dabar Europoje 
yra likę tik nedarbingi paliegė
liai seneliai, ligoniai ir našlai
čiai, kurie patys užsidirbti ne
gali ir laukia tik iš mūsų pa
galbos.

Tad, gerieji marketparkiečiai, 
patikrinkite savo spintas ir. ra-

nės minėjime M. Karaša pada-ltarp keturių esančių seselių 
rys trumpą pranešimą apie Šir- (tai visa darželio. “įgula”), esa- 
vintų kautynes, tą mūsų laisvės ma vienos poetinės dvasios sese- — Bolševikui net ir Balį 
kovų kertinį akmenį, kuri3 su-j lės, kuri sava kūryba stato sa- Sruogą ima sau įrodymu, kad 
trukdė lenkams įvykdyti jų pla-1 vo auklėtinius ant tikrojo lietu- Vak. Vokietijoje “atgaivinamas 
nūs — užgrobti visą Lietuvą. I visko jo kelio. fašizmas”. 1956. IX. 30 “Tiesa

Visi baltimoriečiai ir vašing-J Tai tikras lietuviškųjų pagrin atspausdino iš B. Sruogos "DLe 
j toniečiai, ypač jaunimas, kvie- dų statymas — būdavojimas. vų miško” ištrauką “Barakinė 
čiamiį minėjimą atsilankyti. Pel, Juk tokios dainelės pagalba ma- kultūra”, vaizduojančią kalinių 
nas, jei tokio oūtų, skiriamas žąsis mokinamas ir dsinuoti, gyvenimą Stutthofo koncentya- 
mūsų laisvės kovų invalidams. įr sužinoti savo tėvų gimtinės' cijos stovykloje. Vilniaus radi-

K. Pažemėnas Į m*es^us *r‘ Pa^^u Pam^^Įjas, 1956. IX. 30 panaudodamas 
tą nematytą šalį Lietuvą, i g Sruogos vardą, įrodinėjo, 
kur jų tėveliai ir mamytės gimė • kaip baisiai fitrcd- hitlerin;nkų
ir augo... I žvėriškumas nacių laikais ir

Juk jokiam, nors ir didžiau- koks baįsus bQtj
nis fašizmas”, kuris vėl kelia

i TT"vtuietrV^ vilkianTiu "ahii Bonuos valstybėje”, šauk
oj be kl u gražiai „ys tuomct ir kiti bc. te saukia, kad Tevans.zmas.fa-

lietuvių kultūros ir mokJo zidi- ,)arratai Šiame atveiuie šlzmas atgaivinamas Vakarų
nių, veikia ir lietuviškas vaikų!10™ pamatai. Siame atvejuje, “vakarvk
, . .. .. m i n ‘ Don : pasakyčiau, seseles-vienuoles be voKietijojc , Kad u n \aaaryKdarželis, Marijos Nekalto Pra- f . •. ’ .. , x
sidėjimo seselių vienuolių veda

Toronto, Ont.
Toronto Lietuviškasis

darželis
vaikų

Gyventojų patogumui vienas 
iš lietuvių yra įsteigęs Worces- 
teryje 67 Vernon Str., siuntinių 
persiuntimo į Lietuvą ir kitus 
kraštus už geležinės uždangos 
agentūrą. — Overseas Gift Par
cel Service. Agentūra veikia 
pirmadieniais ir trečiadieniais 
5-7 vai. po pietų ir šeštadieniais 
1-5 vai. po pietų. Agentūros 
darbo valandomis galima skam
binti telefonu PL 6-6777, kitu 
laiku PL 6-0086. Agentūros sa-

dę jums nereikalingų ir atlieka-į vininkas yra pasižadėjęs susi 
mų drabužių bei avalynės, at
neškite į nurodytą surinkimo 
vietą ir atiduokite Balfo parei
gūnams, kurie ten budės nuro
dytomis valandomis.

Mieli marketparkiečiai lietu
viai, jūsų jau bus nemažai ir 
tokių, kurie patys tiesioginiai

I tanavičius — chorinį ciklą “Už 
j tarybę valdžią”, J. Švedas — 
i-suitą liaudies ansambliui, vaiz- 
j duojančią atskirus lietuvių tau- 
I tos gyvenimo ir kovų epizodus.
J. Karosas suprojektavo sukur
ti simfoninę poemą ‘‘Salomėja 
Neris”, o A. Klenickis oratoriją 
— “Julius Janonis”. J. Indra ir 
V. Buumilas vienas baigia bale
tą “Audronė” kitas operą “Pa 
skenduolė”, kurie bus pastatyti 
dar šį sezoną.

Naujasis Testamentas-

šventas Raštas 
*

Vertė lietuvių kaibuL. JUOZlAPAfi 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivya 
kūpąs Metropolitas. IV laida. Ik 
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama

‘•DRAUGE’’ 
2334 $o, Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

mas.
Rašantysis šias eilutes seno

kai stebi to darželio veiklą ir ją
ja džiaugiasi. Tenai, toje mažy
tėje auklėjimo ir mokymo įstai
gėlėj, vaikų darželyje, vykdo- 
domas gana gražus darbas. Ga
lima sakyti, tenai dedami ma
žiesiems lietuviukams ir lietu
vaitėms lietuviškumo pamatai.

Ir kaip nesidžiaugti, kai sū-’ 
nūs, kuriam trūksta dar poros 
mėnesių ligi keturių metukų, grį

ščiai budeliai, fašistai SS ver
buojami į Wchrmachtą” etc. 
Skatinama didinti “budrumą ir 
užkirsti kelią fašizbiui bei mi- 
litarizmui”.

dariusį nuo siuntimo pelną skir
ti šeštadieninės mokyklos ir 
skautų reikalams. Lietuviai pa- žęs iš darželio, karišku žingsniu
sinaudokite savo tautiečių patar 
navimu.

— Vytautas Adomaitis, dipl. 
chemikas, čia gimęs ir augęs, 
didelio susidomėjimo rodąs lie-

siunčiate į Lietuvą ir į Sibirą! tuviškiems reikalams, gražiai 
savo giminėms bei pažįstamiems mokąs tėvų kalbą, lapkričio 10 
drabužius. Bet pabandykite pa- d. šv. Kazimiero bažnyčioje su- 
jieškoti, gal ką nors ir jūs ra- situoks su Ona Miliauskaite, 
site atliekamo ir radę paauko- — Skautų Tėvų Komitetų ir 
kitę Balfui, o Balfas suaukotus Skautininkų sąskrydis įvyko 
drabužius persiųs tiems, kurie Spajįo 27-28 d. Worcesteryje, 
neturi, kas jais rūpintųsi, ir yra Maironio parke. Sąskrydyje da- 
palikti žiauriam likimui. lyvavo Atlanto pakraščio skau-

Jeigu kas nors turėtų didės- į-ų jr skaučių tėvų komitetai ir 
nį kiekį drabužių ir patys nepa-, skautininkai bei skautininkės. 
jegtų atnešti, tuo atveju prašo-. Suvažiavimo tikslas buvp suben- 
ma skamb nti Vilkišiui telefonu! cąrįnti skautų tėvų atliekamus

žygiuodamas po kambarį, pra
deda :
“Dzig, dzig į Vilnių jojom, 
Pailsėt Kaune sustojom...

Ei, vaikučiai, jūs Kaune, 
Ar pažįstate mane?

Kas pažino —- nepažino,
Į svečius visi vadino... ir t.t.

tuvaitės deda mažiukams lietu
viukams ir lietuvaitėms gana 
puikius kertinius akmenis ant 
kurių, ilgainiui, galės išsivysty
ti gana tvirti lietuviškumo pa-

— Sovietiniai Lietuvos kom-
. Darželis įrengtas savuose s=- ,,ozitoriai paskatinti daugiau
sėlių pirktuose namuose, Dela-|kurtl įvairių darbų ..Siuolaikinė
ware gatvėje Nr. 46. Paskuti-1 . , ■ . „ ... , ,. , J a mis temomis . Skelbiama, kainiuciu laiku tas namas gana _ T7 . ...... , , , , S. Vainiūnas yra numatęs stigmai įrengtas, atremontuotas , ,. , ‘ ..
ir visapusiškai pritaikintas vai- turtl her0Jin« s,ra
kučiu patogumams ir darželio fon™' R Dvarionas pasiryžęs 
vejk|3: i užbaigti operą “Dalia”, V. Pal-

I .
Tą gražią įstaigėlę veda iš vi- - j.""" ~ ~ - .---------

so tik keturios seselės vienuo- ' « « ■ į ^| |
lės. Darželyje registruotų vaiku- ’ v J* W U & rS
čių esama apie 40. kurie, žino- beverLY IULL3 GFUNVCU 
ma, ne visi kasdien susirenka. cjerta.u9i<.« p-giah d#i vestuvių, banke 

i Marijos Nekalto Prasidėjimoj
seselių vienuolių centras yra reL PRospect s-ok.is ir pr h-osr*

, JAV-se, Putnam, Conn. Taigi,, issvaier. •; -
i čia, Toronte, jų esama tik mažy
čio padalinio.

Vietos lietuvių pareiga ture-! 
_ v. . tų būti — tą gražiąją mažųjų Į 

dento , kas gi tave išmokė šią- moksio įr auklėjimo įstaigėlę 
dainelę? Seselė! drąsiai, vįsokeriopai remti. Pr. Alšėnas
atsako... j _______ __

Nei šios dainelės žodžiai, nei — Holma Mcn*vilienė, ket- 
gaiaa negirdėta mūsojoj litera-1 virtus metus dirbanti vyr. asis-

Kai paklausi to mažojo “stu-

tūroj. Matyt, tenai, darželyje,

PRospect 8-4732 nuo 5 iki 7 
vai. vak, ir jis atvyks į namus 
paimti paaukotus drabužius. O 
jeigus kas nors nustatytu lai
ku nesuspėtų pristatyti drabu
žių, juos galės dar pristatyti j 
Baifo Cliicagos apskrities san-

aarbus skautiškoje srityje.

Baltimore, Md.
Lietuvos Kariuomenės 

minėjimas

Lapkričio 10 d. Lietuvių Ve

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo but$.

dė!;. 2421 W. 45 Str., Jono Ke- teranų Sąjungos Ramovė Balti-
rulio namuose. morės skyrius ruošia .38 metų

Be to, atiduodami drabužius, sukaktuvių nuo Lietuvos Kariuo 
taip pa nepagailėkite paaukoti mcnės steigimo minėjimą, su &o- 
ir vieną kitą dolerį persiuntimo listo Vaclovo Verikaičio koncer 
išlaidoms padengti, nes tų iš- tu, kuriam akompanuos Lilija 
laidų susidarys nemažai. Pini- Bakerskienė. Minėjimas ir kon- 
gus įteikite Balfo pareigūnams, cei*tas įvyks Lietuvių svetainės 
kurie priiminės drabužius, o šie didžiojoje salėje 7 vai. vakaro.
išduos jums kvitus.

Balfo Marąuette Parko 5 sk.

Worcester, Mass.
Iš Lietuvių Bendruomenės 

veiklos

Po koncerto šokiai.
Mūsų laisvės kovų detalės

greit paskęs laiko miglose, o ir 
tų kovų dalyviai išmirs, ir tiki 
sausi istorijos lapai bylos apie' 
tą heroišką mūsų tautos laiko- 

! tarpį, kuomet senas ir jaunas1 
su entuziazmu griebėsi kurti ne-

Spalio 20 d. Lietuvių Bendruo priklausomą valstybę, 120 metų 
menės patalpose buvo surengtas išbuvusią rusų priespaudoje. Vie 
žiemos sezono atidarymas. me ųiūsų jaunuosius su tais įvy 

Nuo spalio 22 d. Lietuvių Bcn ni ėjo ginti priešų užplūstą tė 
druomenos patalpose (194 Har- vynę, kiti tvarkė valdžios apa- 
ding Str., pradeda veikti skai- ratą. kiti statė karo sugriautą 
tykia. Darbo dienomis skaityk-i kraštų. Nereikėjo raginimo; 
la bus atdara 6-10 vai. po pie- kiekvienas jautė, kad atėjo 
tų, o sekmadieniais 5-10 vai. po sprendžiamoji valanda, 
pietų. Skaitykloje bus svarbesni Mūsų jaunimas neturi galimu 
lietuviški dienraščiai, savaitraš-j mo įsijausti į mums taip bran- 
čiai ir žurnalai. Bandoma įsigyti giUs laisvės kovų ir nepriklau- 
ir liet. knygų. Be to, čia galima somo gyvenimo laikotarpius. Tai 
bus žaisti šachmatais, šaškėmis ' nors mūsų netolimų istorinių 
ir stalo tenisu. Skaityklos darbo' įvykių minėjimais supažindinki
valandomis dežiūruos vienas iš 
Ja B. Worcesterio valdybos na 
rių ar jos įgaliotas atsakomin- 
gas asmuo. )

Penktadieniais L. Bendruomc, 
nės patalpose jaunesnio am
žiaus jaunimui fnuo 8 metu am- į 
žiaus) nutarta rengti pasilinks-j 
minimus su šokais, žaidimais ir j 
jų pačių atliekama programa.

šeštadieniais rengiami pasi
linksminimai suaugusiam jauni
mui. Numatoma įsigyti savo mu 
zikos įrengimus.

Bendruomenės patalpų įren-f 
gimui gauta iš Nekalto Prasidė
jimo Seserų, Putnam, Conn., še
ši staalai ir keliolika kėdžių, už 
ką L. Bendruomenės Valdyba 
Seselėms yra nuoširdžiai dėkin
ga.

kiais. Šių metų L. Kariuome-

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVIN1NE0

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West Ulth Street

Vienai blokai nno kapinių.

Pidžiansias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste I

Telef. — CEdarcrest 3-6335

LlODfiSlO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•B4S 0®. Westtan Avė. Air Ooadltioned 
74M00 — 7-0601 AatomoblUams 
kart* o'v*n» kito** mi**t« 4aly**t

kopirSla arėta* JOat) aamų.

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo #28-0C 
pas

Rooscvelt Fumiture
Cotnpany 

(LIETUVIŲ KRAUTUM lž) 
2310 West Koosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711 
Ncllie Uertulis Ir Fellx Raudonis, 

savininkai
Krautuve atidaryta kasdien iki 6 
vai. vak. Plrmad. Ir Ketvirtad. iki 
9 vai. vak. ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:30 vai. po pietų. x

C R A N E SAVINGS "2US*"
2555 WEOT 47tb STREET I.Alayette 3-1003

B. R. Pletklewicz, prez..; E. R. Pletkletvlcz, aekr. ,r advokatas 
Mokame augštua dividendus. Kešiuojame čekius. Pardundame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytajam* 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.

I

tente New Yorko Universitete 
.matematikos fakultete, šiomis, į 
dienomis . sėkmingai išlaikė 
kvalifikacijos egzaminus Ph. 
daktaro laipsniui ’ įsigyti. Dizer- 
taciją rašo pritaikomosios ma
tematikos srityje.

><KKH><XXKXKX>00<)0<XXK><HX>0<>0 |

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas ir Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge’, 2334 South
Jakley Avė., Chicago 8. I1L
<XKKXXKK><><><><XKXX><>0<>0-<->-C>C><>0<

ANUPRAS RASTENIS
G> veno 5438 S. Paulina St.

Mirė lapkr. 2 <1., 1958, 7:30 
vai. vak.. sulaukęs pusės amž.

Gii.iS Lii-tuvoJ. Ki.o iŠ švaii- 
čionio apskr., Vydiškių parapi
jos. Aatop kaimo.

Amei-ikoje išgyveno 4 4 m.
I !ia.pu‘ nuliūdime

brolis Jurgis, broliene Anasta
zija ir jų šeima, drauge Pora 
Zaleckienė, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Lietuvoj liko 4 sūnūs ir duk
tė; brolis ir sesuo.

Priklausė jnity I’asalpos 
Klubui.

Kūnas pašarvotas John I 
Eudejkio koplyčioje, 4605 S. 
Jlermitago Avė.

!.a idot ii\ės ,vyks : < i • t: ii ,1 i«• n j. 
lapkr. 8 d., iš koplyčios S;30 v. 
lyto liūs atlydėtas Į Šv. Kry

žiaus parapijos bažnyčia, ku
rioje įvyks gedulingos- pamal
dos už v.lionies sieli). l’o pa
maldų.bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame \isus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose -laidotuvėse.

Nuliūdę: liruiis ir brolienė.
I^iidotuviii direktorius .John 

K. Kudeikis. Tel. YArds 7-1741

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6312 $C. WESTERN AVĖ. 1410 S0. SOlh AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL

- Telefonai — GRovehiil 6-2345 arba 
T0wnhall 3-2109

Pirkit Apsaugos Bonus!

Kviečiame gimines
pažįstamus 

dalyvauti šiose 

pamaldose.
Br.-nzų šeima.

ir

MOVIHC MOVI H C

JOHN F. ElIDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenut

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

Telefonas LA 3-0440 ii LA 3-9852
AJMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Lapkriči i 7 d., 1956 m., 

9:Cd valandą ryte 

Aušros Vart;, parapijos 

bažnyčioje
bus atlaikytos šv. Mišios 

už sielą

JLTJAl.S C BKENZJ3.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna-

ttaas dieną ir nak 

tį, Reikale saukit*

!3inn . - '

Mee turime koplyčias 

♦laoae Chicago* Ir 

Roselando dalyse b 

■nejau patarnaujame

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

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

_

659 West 18th STREET Tel. SEeley 3-5711 į
 

177 VVOODSIDE Rd., Riverside, BL Tel. OLympic 2-5245

t

v POVILAS J. RIDIKAS
5, 5854 S. R AI^STED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
16821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

S»wsiąs miKMiisiriS
" 1$ TOLI IR ARTI

NAUJI OIDtU TU O KAI- NAUJAUSI KMU5TTKI0 (fiANK/A!
H&ų Merų PATTRIKIAS-PI6US UiSĄtlNIN6A$ AATARNAVIrtAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel 3-9209 '

JURGIS F. RUOMIN
3318 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-1139!

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, Dl. Tel. OLymple 1-1003

ZiGMUND (ZUDYK) zuoycki
1610 W. 46th STREET YArtto 7-0781,

STEPONAS G. LACKAWICZ
2424 W. CDtK STREET BEpokOs 7-1X13)
2314 W. SSrd PLACE

Skaitykite ir platinkite dienraštį “Draugą”.
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IŠARTI IR TOLI
VOKIETIJOJ

X Kristaus Karaliaus Laivo
naujam numery randame visą 
eilę įdomių straipsnių 
sis prie mūsų sielos vartų, ra
šo K. Baras, Dievo garbė virš 
grabų ir kapų, iš vysk. P. Kep- 
plerio raštų, Mirusiųjų meilės

— Algirdas Žemaitis, buvęs
Bonnos, Vokietijoj, lietuvių 
bendruomenės pirmininkas, to
lesnėm studijom juridiniai eko
nominėje srity, drauge su žmo
na persikėlė į Oxfordo univer
sitetą Anglijoje. Jo dabartinis 

Pikta-j adresas: 19 Polstead Road., 
0x1 ord, England.

ARGENTINOJE
— Lietuviškas vardas Ar. 

ugnelė, rašo kun. J. Prunskis, gimtinėj gini u sifilis. Jau daug 
Tylioji sesuo, rašo Ant. Lau- kartų lietuvių šeimos rado pa
kaitis, Lietuvis misionierius Ja- sipriešinimų iš “Registro Civil”, 
ponijoje — pasikalbėjimas su | norėdamos šalia kito vardo 
kun. Ant. Karalevičium. Plati dar įrašyti lietuvišką vardą 
apžvalga katalikiški.jo ir vi- savo gimusienu vaikams, 
suomeniškojo gyvenimo. Įdo- į Tą patį pasipriešinimą suti
ntus skyrius Ne taip svarbu, ko ir Elenos ir Kvirino Runi- 
bet įdomu. Žurnalą redaguoja mų šeima, norėdami įrašyti 
kun. A. Ignotas, .MIC. Žurna- neseniai jiems gimusiai dukre- 
las pasirodo kartą per savaitę, lei Danutės vardą.
metams kainuoja 3 dol. Ameri
koje ir 4 dol. užsieny. Žurnalo 
adresas: 2334 S. Oakley st.,
Chicago 8, III.

DTTCNRASTlS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

\'<>w \orko Valstybes vyriausias prokuroras ir respublikonų partijos kandidatas j Jungtinių Amerikos 
\ alstybių senatų Jacob K. Javits (viduryje kairėje pirmas), kunigas Barnabas Mikalauskas, Darbininko 

js redaktorių, advokatas Stepben Bredes, įvairių organizacijų vadovybių veiklus narys. Dešinėje J. K. 
ts — Pranė Lapiene, iš Stony Brook, L. I., žymi visuomenininkė, ir Vladas Barėiauskas, laikraštinin-

Vi
vienas 

Javits

kas, Xew Vorko valstybės respublikonų partijos, visų amerikiečių komiteto, lietuvių skyriaus vicepirminin
kas.

Chicagoje
Prašymas kan. Zakarauskui
Tris sekmadienius iš eilės — 

14, 21 ir 28 spalio — klausiausi 
j kan. Zakarausko pamokslus Gi-

Į taikę Tėvynes laisvei!

JAV LB Finansų Komisija po 
sėdyje 1956 m. 26 d. rugsėjo, 
Hartford, Conn., svarstė Tau
tos Fondo reikalus ir vienbal-

mimo šv. Panelės bažnyčioje šiai nutarė: a) kuogreičiausiai
Marųuette Parke.

Savo turinio gilumu, temos
aktualumu tokie pamokslai drau 
ge yra ir plačios apimties reli
ginės paskaitos. Todėl darosi gai 
la, kad taip teisingai suvoktos 
mūsų gyvenamojo laiko baise
nybių priežastys, taip vaizdžiai 
įrodyta tiesa anie nevaisingu-

pravesti Tautos Fondui aukų 
rinkliavai vajų, b) vajaus metu 
platinti Tautos Fondo išleistus 
Lietuvio Pasus ir Ženklelius ir 
c) nustatyti vajui laiką nuo 1 d. 
lapkr., 1956 m. iki 1957 m. ko
vo 30 d.

JAV LB Finansų Komisija 
įgaliota Tautos Fondo Valdybos,

mą įvairių valstybių amžiais leis . taipgi, remiama VLIKo Pirmi- 
tų visokių įstatymų kodeksų, pa ninko, p. J. Matulionio, didžių- 
lygmus juos. su Kristaus pap-^jų Amerikos lietuvių orgaiiza- 
rastučiais žodžiais paskelbtu! cijų vadovybių, kreipiasi į vi- 
žmonėms įstatymu Jo pamoksle sa3 JAV LB apylinkes, apygar- 
ant Kalno, - gali girdėti ir įsi- das, gerb. klebonus lietuviškų- 
sąmoninti tiktai nedidelis vienos j jų Amerikos lietuvių organiza- 
parapijos klausytojų būrelis. Į klubus ir visus Amerikos lietu-

Nepaisydami jokių priešta
ravimų, Runimai užvedė bylą 
ir “Registro Civil” direktorius 
ne tik davė leidimą įrašyti

X Lietuvos Miškininkų Są- “DANĄ,” vardą, bet nuo š. m. 
jungos tremtyje koresponden- rugsėjo 18 d. įjungė į “leidžia-

Todėl būtų labai pageidauti
na. kad tie pamokslai pasklistų 
plačiai per spaudą, kad pasiek
tų visus lietuvius visur — at
seit prašoma juos ir spausdinti, 
kaip yra spausdinamos dienraš
čiuose reikšmijigos paskaitos.

Ona Algminiene

ciniu būdu išrinkta nauja val
dyba. Į ją įeina šie Chicagoj 
gyveną miškininkai: Jonas
Kastautas, Petras Norkaitis, 
Petras Šilas, Jonas Žebrauskas 
ir Vincas Žemaitis. Kandida
tais valdybon: Matas Simonai
tis, Juozas Skeivys ir Juozas 
Gegevičlus. Į revizijos komisi
ją: Jonas Kriščiūnas, Juozas 
Dilys ir Antanas Šukys. Pasi
skirstymas pareigomis įvyks 
sekančiam posėdy.

X Sophie Barčus radijo pro
gramoje lapkričio 5 d., pirma
dienį, 7 vai. vakare, pasakojant 
kelionės po Lietuvą įspūdžius 
bus nukeliauta į žinomo rašy
tojo Juozo Švaisto-Balčiūno 
g;mtinę ir klausytojai, paties 
rašytojo rašytais žodžiais, pa- 
sklys po miestą, vaikščios “uly- 
čiomis” ir gatvėmis, lankys 
bažnyčią ir kitas įdomesnes 
vietas.

mų vardų” gimusioms mergai
tėms sąrašą.

Žinios iš Lietuvos
— Šventosios uostas beveik 

užneštas smėliu. Š. m. rugpjū
čio — rugsėjo mėnesiais Kur
šių Neringoje dirbo Lietuvos 
Akademijos Geologijos ir geo
grafijos instituto “komplektinš 
ekspedicija”, kuri tyrė pajūrį.
Pagrindinis uždavinys buvo iš
ryškinti Baltijos jūros kranto 
keitimąsi. Esą nustatyta, kad 
didžiausias jūrinis smėlio sriau 
tas, užnešąs Klaipėdos uostą, 
slenka iš pietų į šiaurę šiaurės 
Kuršių Neringoj. Kadangi Šven 
tosios uostas šiuo metu beveik 
visiškai užneštas smėlio, o bol
ševikai nesirūpina jo - likimu,,
tai ta pačia proga apkaltinti J ^idykla, kurioje kaip direkto

rius dirba ir lietuvis Juozas Vi
limas, išleido studiją apie jau
nimą: “Patterns for Teen- 
agers”. Parašė Vincent J. Gie- 
se, sudėdamas čia savo per ket

CHICAGOS ŽINIOS
Rytoj balsavimai

bus
kor-

Rytoj Chicagoje ir visame 
krašte vyks balsavimai. Chica
goje net 2,969 precinktuose 
veiks balsavimo mašinos, bet 
dar 809-se precinktuose 
balsuojama popierinėmis
telėmis. Chicagos miestas turi 
5,280 balsavimo mašinas. Iš jų 
68 bus laikomos atsargoje — 
jeigu kur sugestų, tai tuojau į 
tos vietą būtų gabenama kita.

Studija apie jaunimą
Chicagoje veikianti Fides

j “buržuaziniai nacionalistai”, 
kad statydami šį uostą... “kaip 
reikiant neištyrę jo pakran- 

X Anis Rūkas ilgesniame i tės”. Girdi, niekas nežinojęs ta- 
Draugui prisiųstame straips-j da, jog išilgai Šventosios uosto 
nyje rašo. kad lietuviai netu- krantų vanduo transportuojąs
retų gėdytis kalbėti lietuviškai, 
kaip kitos tautos nesigėdina 
kalbėti savo kalba, arba pada
ro ant savo verslaviečių užra
šus gimtąją kalba. Esą mes 
niekada negalėsime pasidaryti 
tikrais amerikonais ir tokiais 
stengtis pasidaryti nėra reika
lo.

X Jonas Gradinskas, žino
mas radijo ir televizijos specia
listas, turįs taip pat ir didžiu
lę krautuvę tikrai norėdamas 
patarnauti lietuviams, sumaži
no aparatų kainas ir, klijentų 
patogumui, vėl pradėjo de
monstruoti pačius moderniau
sius radijo ir televizijos apara
tus.

X Cbicagcje gyvenantieji 
lietuviai futbolininkai, norin-

milžiniškas smėlio mases.

X Chicagos Baifo apskrities 
sudarytas komitetas iš visų 
skyrių atstovų, kurie rūpinasi 
surengimu banketo Lietuvių 
auditorijoje gruodžio mėn. 2 d. 
pagerbimui savo ilgamečių vei
kėjų, organizacinė, finansų, 
ūkio ir informacijos vadovai 
jau turėjo pagrindinį posėdį, 
kuriame buvo smulkiai aptar
ta banketo programa. Dalyva
vo St. Šantaras, A. Dzirvonas, 
K. Bružas, A. Gintneris, Ign, 
Petrauskas ir kiti. Numatyta 
turėti salėje dešimties asmenų 
stalo tvarką.

X Simas Velbasis, plačiai ži
nomas baletininkas, turįs savo 

tieji žaisti vietos Liet. Futbolo baleto studiją Lietuvių audito- 
Klube, yra prašomi registruo-J rijoje ir Marquette Parke, da- 
tis pas Vyt. Miceiką, 7037 So.
Washtenaw, tel. PR 8-5960.
Netrukus yra numatoma suda
ryti II-ją komandą, kuri taip 
pat dalyvaus pirmenybėse.

X Jūrafė Elvikytė, veikli 
skautė akademike ir antri me
tai De Paul un. lietuvių klubo 
iždininkė rūpinasi biletų plati
nimu į klubo lapkričio 16 d. 
ruošiamą vakarą. Biletai gau
nami pas visus klubo narius.

X Liet. akademinis jauni
mą-i nuoširdžiai laukiamas į 
D. L. Kunig. Birutės koncertą- 
balių lapkričio 10 d. Įėjimo mo
kestis pusiau sumažintas.

PAJIEftKOMA VIRĖJA
RETK ALINGA moteris virėja su 
anų pagelbininke didesnei grupei 
žmotių. Geras atlyginimas ir už
laikymas. Kreiptis — “Draugas”, 
Adv. 7214 2334 So. Oakley
Avė Chicago 8, Illinois.

verius metus surinktą medžia
gą — gyvenimo istorijas, įspū
džius, nuotraukas, patarimus 
apie vadų paruošimą, susirinki
mams medžiagą. Knyga skirta 
jaunimui, kunigams, mokyto
jams. Kainuoja $3.50.

Autorius V. Giese yra Fides 
leidyklos knygų parinkimo di
rektorius, daugelio žurnalų ben 
dradarbis, taipgi parašęs kny
gą “The Apostolic Itch”.

Kursai verslo vadovams
Lojolos universitetas, susita

ręs su federalinės vyriausybės 
Smulkių Verslų administracija, 
duos astuonių savaičių kursą 
verslo vadovų pasitobulinimui. 
Kursas prasidės antradienį va
kare, lapkr. 6 d. 7 v. Lojolos 
teisių rūmuose, 41 E. Pearson. 
Kursas taikomas vadovams tų

lyvaus su savo studija “Rigo- bendrovių, kuriose nėra daugiau 
letto” operos pastatyme ko- ^a‘P ^00 tarnautojų.

Besidomintiems muzikavo mėn. 30 ir 31 dienomis. Jis' 
kartu yra ir tos dalies vadovas 
šios operos atlikime.

X Vyrų choras gruodžio 
mėn. 1 d. ruošia nuotaikingą 
šiupinio vakarą su įvairia pro
grama. Kartu tai bus ir pasku
tiniai šokiai prieš šių metų Ad
ventą Chicagos lietuvių tarpe.

X Vincas Žemaitis persikėlė 
į nuosavą namą 1037 W. Cul- 
lerton st., Chicago 8, tel. CA 
6-8525, kur lapkričio mėn. pra
džioje su žmona atidaro krau
tuvę.

X Izabelė Sinkevič ūtė, 2511 
W. 69 st., Marginių krautuvės 
savininkė, jau gavo naujų ka
lėdinių atvirukų.

X Virži n tie n 3 Ona, Skripkus 
Vladas ir Putrimas Povilas vi
si ALRK Federacijos Jaunimo 
stovyklai paaukojo po 100 dol.

Marijos Augštesnioje mokyk 
loję veikia suaugusių švietimo 
skyrius, kuris lankričio 7 d. 7 
vai. 30 min., pradedant paskai
tas, supažindins su įvadu į pa
saulio muziką. Svarbesnius mu
zikinius dalykus pademonstruos 
George Schuman Madrigal dai
nininkai. Kursus gali lankyti 
visi suaugusieji. Marijos Augšt. 
mokyklos adresas: 6727 S. Ca- 
lifomia Avė. \ '

Stebisi šaligatvio šlavėja
Chicagos dienraštis Sun- 

Times įsidėjo atvaizdą ir ap
rašymą Margaritos Henry, ku
ri kas rytas nušluoja šaligat
vį priešais Carroll Seating ben
drovę, 1667 W. Ogden. Ji mėg
stanti švarą ir kai niekas ki
tas šaligatvių nevalo, pati tuo 
pasirūpina.

Moksleiviu saugumo j 
konkursas

Chicagoje, ryšium su įvyk
siančia sausio 5 — 13 dienomis 
automobilių paroda, organizuo
jamas konkursas tarp moks
leivių—kurie parodys daugiau
sia sugebėjimo duoti Šukius, 
skatinančius saugotis automo
bilių nelaimių. Konkurse sutiko 
dalyvauti ir miesto katalikų mo 
kyklos. Konkursą organizuoja 
Chicagos Automobilių Prekybos 
sąjunga ir Chicagos Gatvių Su- 
sisekimo komisija. Laimėtojams 
skiriamos trys premijos bo- 
nais: $200, $100 ir $50. Kon
kurso dalyviai turi atsiųsti šū
kius, neilgesnius kaip 10 žodžių 
kur būtų skatinama laikytis 
saugumo.

Moterų suvažiavimas
Chicagoje nuo lapkr. mėn. 1 

d. iki lapkr. 8 d. įvyks JAV 
Katalikių Moterų tarybos suva
žiavimas. Apie tai kard. Stritch 
pageidavimu buvo priminta baž 
nyčiose iš sakyklų, iškeliant mo 
terų katalikių akcijos svarbą. 
Taipgi paskatinta dalyvauti tos 
organizacijos suvažiavimui spe
cialiai paruoštame montaže, ku 
ris bus suvaidintas Internatio
nal Amphitheatre patalpose 
(Halsted ties 43 gatve) trečia
dienį, lapkr. 7 d., 8 vai; v. Mon
tažą ruošia katalikiškos mergai 
čių kolegijos; vaizduos moterį 
amžių bėgyje. Penktadienio va
kare, lapkr. 9 d. 8 vai., Conrad 
Hilton viešbutyje moterims ka. 
bės J. Edgar Hoover.

4,000 metų senumo statute
Orientaliniame institute, 1155 

E. 75 str., išstatoma bronzinė 
statula, kuri turinti apie 4,000 
metų senumo. Ją Chicagos ar
cheologai atrado Irake kasinė
dami senovės Šumerų sostinę 
Nippurą.

Senos kapines po gatvėmif
Vakariniame Chicagos upės 

krante ties Ohio gatve darbinin 
kai, kasdami pamatus ekspre
sinio Northwestern kelio tiltui, 
surado šešis kapus, kuriuose 
buvo žmonių kaulai mediniuose 
karstuose. Karstai buvo susta
tyti lygiomis gretomis, kas ro
dė, kad ten būta kapinių, kurios 
gali būti bent 122 m. senumo, 
nes Chicagos Istorinė draugija 
turi duomenų, kad tos kapinės 
dar buvo naudojamos prieš 1834 
metus. Minėta draugija turi są
rašą Chicagos kapinių iš to lai
ko ir ten dar yra įtrauktos da
bar atkastos kapinės.

Kalėjimas už stikliukus
Chicagos dienraščiai paskel

bė pavardes septynių žmonių, 
kurie už automobilių vairavimą 
esant įsikaušus, pasodinti į ka
lėjimą. Dar penki asmenys už 
tą patį nusikaltimą nubausti 
po šimtinę.

Mažiau žuvo gatvėse
Pagal naujai paskelbtas sta

tistines žinias šiemet mirtinos 
nelaimės Chicagos gatvėse su
mažėjo 5%, o mirtinos susisie
kimo nelaimės visose JAV-se 
padidėjo 8% ir nuo sausio 1 d. 
pasiekė 3,690.

Mokytojų rekolekcijos
Apie šimtas Chicagos mieste 

mokyklų mokytojų ir kitų mie
sto švietimo įstaigose dirbančių 
pareigūnų lapkričio 9—11 die
ną Mayslake vienuolyne atliks 
uždaras rekolekcijas.

Įsigykite, perskaitykite Lietuvoje 
premijuotą istorinį romaną dviejuo
se tomuose,

KRAŽIŲ SKERDYNĖS
Gražūs Žemaitijos gamtos vaizdai, 

gyvai pavaizduoti anų dienų papro
čiai, įdomi meilės intryga, vaizdūs 
dialogai atskleidžia anų dienų tik
rovės vaizdų. Jie parodo kaip dar 
Lietuvos nepriklausomybės priešauš
ryje maskoliai persekiojo mylinčius 
savo kraštų ir tikėjimų žemaičius ir 
jie liejo kraujų dėl savo šventovės.

Autorius — J. Marcinkevičius 
pats lankėsi Kražiuose, gerai susi
pažino su vietos aplinkuma, apklau- 
sinėjo gyvus (vykių liudininkus ir 
panaudojo plačių archyvinę me
džiagą.
I tomas S18 pusi. kaina ....$3.00
II tomas 320 pusi., kaina ....$3.00 

Užsakymus su pinigais siųskite;

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue
CHICAGO 8, ILLINOIS

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 

romaną

Uarp Žalsvu Palapinių?
Dr. A. Baltinis savo recenzijoje 

apie šį romanų taip rašo: P. Kesiū
no romanas “Tarp žalsvų palapinių* 
gražiai iškelia tų pasiaukojimo didu 
mų, kurį beviltiškoje kovoje dėl tau 
tos laisvės parodė Lietuvos partiza 
nas, tų idealizmų, kuriuo degė mūsų 
launimas. liedamas kraujų dėl savo 
žemės, tuos didžiuosius nuostolius 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Todėl šį romanų 
skaitome su malonumu Ir dideliu su- į 
sidomėjlmu. Ypač romane minimi 
žygiai žavės Jaunimų ir kels Jo dva
sių. šis romanas, atskleidžiąs mūsų 
heroiškai tragiškus epizodus, yrs 
šviesus spindulys tremties idealizmo 
ugdyme.

296 pusi Kaina $3.00
Ožsaaymus kartu su pinigais siųsKite

‘‘DRAUGAS’’ 
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Tllinois

vius ir maloniai prašo visus į 
talką vajaus proga aukų rink
liavai į Tz’Jtos Fondą Lietuvos 
laisvės reikalams platinimu Lie
tuvio pasų ir ženklelių.

Mes maloniai prašome visus 
Amerikos lietuvius įsigyti pa
sus ir ženklelius. Popinamas 
ženklelis į pasą bus atžymėji- 
mu jūsų aukos į Tautos Fondą, 
kuris bus amžinu liudininku jū
sų aukos Lietuvos laisvės rei
kalams. Tegyvuoja Lietuvos lais 
vė! Tenelieka nei vieno lietuvio 
neįsigijusio Lietuvio paso ir žen 
klelio! Tvirtai tikėdami sulaukti 
visų lietuvių paramos Tautos 
Fondui, nuoširdžiai dėkojame.

Pasus ir ženklelius prašome 
individus ir organizacijų, drau
gijų, parapijų ir klubų narius 
užsisakyti pas JAV LB Finan
sų Komisijos pasų ir ženklelių 
administrat., A. S. Trečioką, 
315 VValnut Str., Newark 5, 
N. J.
JAV LB FINANSŲ KOMISIJA:

Dr. Petras Vileišis,
J. Balazaras,
A. S. Trečiokas,
W. M. Chase. Pirm.,
Pr. Puronas, Sekr.,
Kun. P. Totoraitis,
Vai. Balčiūnas

MALDAKNYGE

"JAUNUOLIU MALDOS”
Kurių paruošė 

Kan. P. Kirvelaitis 

Kaina: $1.50 ir $2.50
Užsakymui artr<*u(ikltfDRAUGAS
2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILL.
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AUKSO KIRVĮ?

Ar matėt, ar skaitėt šitų nuosta
bių gražiausių lietuviškų pasakų 
knygų?

Būtinai nusiplrkit! Bus džiaugsmo 
i visiems — dideliems ir mažiems

Platintojams didelė nuolaida. Su- 
, krauta:

i Knyga 
Paul'p'K' —

iliustruota, 
tik $2.60.

dailiai Išleista Ir

Fizinis auklėjimas
naujuose rūmuose

Nuo lapkričio 2 d. De 
universitete fizinio auklėjimo
pamokos pradėtos naujuose rū
muose, kurių pastatymas ir 
įrengimas kainavo $2,000,000 
ir kurie yra prie Belden gatvės, 
tarp Kenmore ir bheffield.

DRAUGAS 

2334 S. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.
oūocz: iOk

TĖVAS PIJUS
istorijoje yra pirmasis kunigaa 
kuris turi Kristaus žaizdas. Tė
vas Pijus yra garsus nepapra
stais darbais ir Dievo malonė
mis. Knygoje aprašoma pra
našysčių dovana, nuostabūs iš
gijimai, ekstatiniai persikėlimai 
ir t.t. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
yra įdėti 32 paveiksmi. Kaina 
$2.00.

Galima gauti “DRAUGO“

Administracijoje 
2334 So. Osklej Avenue 

CHICAGO 8. ILLINOIS

Metropolitan State Banko Chicagoje 

Direktoriai praneša, kad

DAKTARAS S. BRENZA
yra išrinktas to banko

PREZIDENTU
nuo lapkričio men. 2 d., 1956 m.

# mm
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KNYGA.
Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.

PREMIJUOTASIS DRAUGO .. 
ROMANAS

Didelė Lietuviškos buities knyga, 
įtrinkta ii daugelio kūrinių Jory 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

/
Aplankas dail. J. Paukštienės, 

Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
434 psl. Kaina $4.00.

Užsakymas ir pinigus siųskite 
DRAUGAS 

2334 8a. Oakley Avė., 
Chicago 8, DL
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