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KOMUNISTAI TIESIA RANKAS I VIDUR.RYTUS
Skandinavija boikotuoja sovietus 

dėl žiaurių įvykių Vengrijoje
Juozas Lingis, mūsų bendradarbis Švedijoje

Troendelag provincijoje Norvegijoje svečiuojasi sovietų žur
nalistų grupė. Šeimininkams norvegams paprašius, sovietų žurna
listai sutiko nutraukti savo vaišes ėia ir grįžti atgal į Oslo.

Š. m. lapkričio 6 d. vakare so
vietų žurnalistai buvo provinci
jos sostinės Trondheimo savival
dybės pakviesti iškilmingiems 
pietums. Antradienį jie turėjo 
apžiūrėti tą senąjį Skandinavi
jos viduramžių miestą, kuris se
niau vadinosi Nidaros, kur karū
nuojami Norvegijos karaliai, o 
paskui grįžti į Oslo ir dalyvauti 
Sovietų ambasados ruošiamaja
me spalio revoliucijos minėjime.

„Iš norvegų pusės buvo leista 
aiškiai suprasti, kad, turint prieš 
akis įvykius Vengrijoje, visokios 
iškilmės yra ne vietoje“, — rašo 
norvegų dienraštis Nidaros.

Koncertas atšauktas

Lapkričio 21 d. Goeteborge, 
Švedijoje, turėjo atvykti koncer
tuoti žinomas sovietų smuikinin
kas Igor Ojstracs. Turėdama 
prieš akis įvykius Vengrijoje, 
Goeteborgo koncertų draugijos 
vadovybė pranešė telefonu smui- 
•kininkui Ojstrach, kad ji nebe
galinti jo pakviesti koncertuoti.

„Tačiau mes norime įsakmiai 
pabrėžti, kad mūsų nusistatymas 
nėra nukreiptas prieš tamstą 
kaip asmenį ir kaip menininką“, 
sako savo telegramoje Goetebor
go koncertų draugijos vadovybė.

Kaip laikraščiai rašo, panašiai 
pasielgs ir Stockhohno koncertų 
draugijos vadovybė, nors Stock- 
holme Ojstrach turi koncertuoti 
jau šią savaitę.

Jaunieji gamtininkai atsisakė 
vykti į Rusiją

26 švedai studentai akademi
kai pranešė, kad jie neatvyks į 
gana šauniai suplanuotą studijų 
kelionę į Sovietų Sąjungą atei
nančią vasarą.

Prieš kelis mėnesius Švedijos 
jaunųjų gamtininkų draugija ga
vo iš Sovietų mokslų akademi
jos pakvietimą atvykti į Sovietų 
Sąjungą ir tarp kitų vietų aplan
kyti Maskvą, Leningradą, Kije
vą ir pramonės sritis prie Juodo
sios jūros. Kelionė buvo numaty
ta ateinančių metų 2—20 birže
lio. Po to kas vyksta Vengrijoje, 
š. m. lapkričio 6 d. nutarė drau
gija tuojau pranešti Sovietų Są
jungos ambasadai, kad ji atsisa
kanti priimti tokį pakvietimą.

Prancūzijos akademikai; 

rašytojai, politikai

pasmerkė sovietus
PARYŽIUS, lapkr. 12.—Pran

cūzijos žymiausi atstovai Akade
mijos nariai: George Duhamed, 
Andre Maurois, Julės Romams; 
rašytojai: Albert Camus, Thier- 
ry Maulnier, Manės Sperber; po
litiniai veikėjai: Andre Philipp, 
David Rousset, Remy Roure ir 
daugybė kitų, protestuodami 
prieš sovietinę agresiją Vengri
joje, pareiškė, jog jie „pastato 
vengrų tautos žudikus už žmoni
jos ribų“.

Jungtinių Tautų policijos vadas 
tariasi su Egipto prez. Nasseriu

LONDONAS, lapkr. 12. — Jungtinių Tautų Vidurio Rytų poli
cijos vadas šiandien iš Izraelio nuskrido į Kairą tartis su Egipto 
prezidentu Nasseriu tarptautinės policijos ir karo paliaubų klau
simais. AMfl

Kanadietis maj. gen. E. L. ----- -  ------ -
Bums pareiškė jog jis tikimi ke. Austrai įspėjo 
lių dienų laikotarpyje“ susitarti J
su Egipto prezidentu Nasseriu.

Manoma, jog Egiptas

priims sovietų pagalba
WASHINGTONAS, lapkr. 12. 

— Arabų kalbėtojas vakar pasa
kė, jog Egiptas priimtų tam tik
romis sąlygomis sovietų pagalbą 
ir kiniečių „savanorius“ dabar
tinės krizės metu.

Dr. Fayez Sayegh, Arabų ly
gos Amerikoje kalbėtojas, šį pa
reiškimą patiekė per televiziją.

Jis nenurodė, kokiomis sąlygo
mis Egiptas turėtų įsileisti ko
munistų kareivius į Egipto žemę.

Sovietų žiaurumai 

atvėrė komunistų

simpatikų akis
- PARYŽIUS, lapkr. 12. — So
vietų žiaurumai Vengrijoje jau
dina visą pasaulį. Net ilgamečiai 
žomunistų simpatikai ir komu
nistuojantieji prancūzai rašyto
jai, kaip Jean - Paul Sartre, Si
mone de Beauvoir, Vercors, Clau 
de Roy, biaurėdamiesi sovietų 
elgesiu ir žiaurumu Vengrijoje, 
išstojo iš SSSR — Prancūzijos 
susiartinimo draugijos.

Iš tos pačios draugijos išstojo 
ir ilgametis jos narys, didelis So 
vietų Sąjungos draugas bei gar
binto jas^ parlamento garbės pir
mininkas Eduardes Herriot.

Egipto prezidentas Nasseris sveikinamas minios Kairo mieste. (INS)

Sovietų tankai puola paskutinę 
sukilėlių tvirtovę Vengrijoje

VIENA, Austrija, lapkr. 12. — Didžiulė sovietų karinė mašina 
šiandien smogė į paskutinę Vengrijos tautos sukilėlių tvirtovę. 

Drąsūs vengrai, įelektrinti
laisvės meilės ir didžiausio ryžto 
atsikratyti komunistinės tironi
jos, be mirties baimės sutiko so
vietų tankus ir artileriją.

Vengrijos patriotai didžiausia 
energija šiandien tebekovoja ap
griautame Budapešte prieš sovie
tus.

Sukilėliai dar tebesilaiko Bu-

Švedai nebenori matyti nei 
Bulganino nei Chruščevo

STOCKHOLMAS, Švedija, lapkr. 12. — Koncertų Rūmuose 
Stockholme buvo suruoštas didžiulis protesto mitingas prieš sovie
tų smurtą.

Mitingą organizavo Tremtinių 
studentų centrinė organizacija

Italai meldėsi
už žuvusius vengrus

ROMA, lapkr. 12. — Milionai 
italų vakar meldėsi už žuvusius 
vengrus laisvės kovoje prieš oku
pantus sovietus. Italijos kariuo
menės daliniai ir policija saugo
jo gatves ir aikštes, kad ten ne
kiltų prieškomunistinės riaušės.

Katalikų akcija suruošė minė
jimus pagerbti žuvusius vengrus.

Skandinavijoje, Vengrų draugi
ja Švedijoje, Laisvųjų lenkų or
ganizacijos, Pabaltijo komitetas 
ir Pabaltiečių centrinės organi
zacijos Švedijoje.

Mitingas buvo įspūdingas ir 
ugningas. Koncertų Rūmų di
džiulėje scenoje išsirikiavo visų 
Sovietų Sąjungos pavergtų tautų 
vėliavos. Mitingą atidarė Exil- 
studentų Centro organizacijos 
Skandinavijoje atstovas latvis 
Pavel Šadurskis. Svarbiausiais 
kalbėtojais buvo Pabaltijo komi 
teto pirmininkas, didysis pabal
tiečių draugas ir Pabaltijo tei
sių gynėjas prof. Birger Nėr-, 
man, dešiniųjų konservatorių 
partijos vadas ir parlamento na
rys Hjalmarsson ir liberalų par
tijos vadas ir parlamento narys 
prof. Ohlin.

„Atėjo laikas imtis griežtes
nės politikos prieš rusus. Šian
dien Švedijos santykiai su sovie
tais yra nusižeminančio pobū
džio — mūsų parlamento nariai 
važinėja po Sovietų Sąjungą ir 
ten pasako nekaltas ir bepras
mes kalbas, priima iš rusų do
vanoms vyno bonkas ir išsiuvi
nėtas liemenes, o savo žmonoms 
perlinius karolius“, pareiškė 
prof. Nerman savo kalboje, kuri 
nuolatos buvo pertraukiama 
griausmingų ovacijų.

Tiek prof. Nermanas, tiek pas
kui kiti kalbėtojai, pabrėžė, kad, 
įvykiams taip klostantis, yra la
bai pageidautina, kad nei Bul-

ganinas, nei Chruščevas nevyktų 
svečiuotis į Švediją.

Mitingas priėmė rezoliuciją, 
kurioje tarp kitko sakoma: „Mes 
negalime Ir neturime pakęsti tos 
situacijos, kai didelė dalis Euro
pos senų kultūringų tautų, apie 
100 milionų žmonių, giliausiai 
pažemintos yra laikomos ant be
dugnės krašto“.

• Švedijos didžiulio Upsalos 
universiteto studentai, susirinkę 
gausiame mitinge, pasisakė prieš 
visokį švedų šunuodegiavimą so
vietams. Mitingo svarbiausiuoju 
kalbėtoju buvo švedų rašytojas 
Ture Nerman, prispaustų tautų 
didelis užtarytojas, nepaliaująs 
kovotojas už teisę ir teisybę bei 
žmogiškumą. Rusų valstybės vy
rai turi oficialiai sužinoti, kad, 
po paskutinių įvykių Vengrijoje, 
mes nenorime jų čia matyti“, ta. 
rė rašytojas Nerman.

I

dapešto priemėtyje Ujpest’e ir 
Pectfe, netoli-Jugoslavijos pasie
nio.

Susišaudymai vyksta Gyoer 
provincijoje, ypač prie kelių, ve
dančių į Austriją, ir Vac apylin
kėje. ,

Vengrijos sukilėliai kovoja ne 
tik prieš sovietus, bet šaltį, badą 
ir neviltį.

Atrodo, jog sovietų karinės jė
gos jau visą Vengriją paėmė į sa 
vo rankas ir Vengrijos tautą lau
kia dar baisesnės dienos — baisi 
vergija. x -t

J anos Kadar, Maskvos įsodin
tas į Vengrijos valdžios kėdę, per 
Budapešto radiją pareiškė: suki
lėliai bus likviduoti dviejų ar tri
jų dienų laikotarpyje.

Revoliucine sėkla
WASHINGTONAS, lapkr. 12. 

— Eric Johnston, The Motion 
Picture Assn. of America prezi
dentas, neseniai grįžęs iš už ge
ležinės uždangos, vakar pareiš
kė, jog Rumunijoje yra „revoliu
cinių sėklų“.

Tačiau Egipto neoficialūs ko
mentatoriai pasakė, jog pirma 
turi būti pašalintos didžiulės 
kliūtys, kad Nasseris galėtų įsi
leisti 17 valstybių j»licijos jėgas, 
dabar besitelkiančias Italijoje ir 
pasiruošusias vykti į neramią ir 
sujauktą apylinkę. Bet šiuo metu 
10 stebėtojų, atstovaujančių 
Jungtines Tautas, vyksta į Egip
tą Nasseriui sutikus, pareiškė 
Burns.

Rusija ir komunistinė Kinija 
vėl grasina, jog jos pasiųs „sa
vanorius“ pagelbėti Egiptui iš
mesti britus ir prancūzus „agre
sorius“.

Maskvos komunistus
VIENA, Austrija, lapkr. 12. — 

Austrijos kancleris Julius Raab 
vakar įspėjo Maskvą, jog ji visą 
laiką negalės persekioti žmonių 
ir varžyti jų laisvių.

Raab neminėjo Rusijos, bet vi
si suprato, jog jis kritikavo so
vietinę politiką.

. 4 ts.5

Kariuopienė budi

Penkių arabų valstybių galvos 
susirinko Beirute aptarti visą Vi 
dūrio Rytų padėtį.

Irako, Jordano, Sirijos, Leba- 
no ir Saudi Arabijos vadai svars
tys ne tik britų — prancūzų in
vaziją, bet ir apie komunizmo pa-

? -vojų toje apylinkėje.

TOKIO, Japonija, lapkr. 12. — 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
pareigūnai praneša iš Japonijos 
ir P. Korėjos, jog Korėjoje kari
nis įsitempimas sumažėjęs, bet 
kariuomenė budi Korėjoje prieš 
komunistų agresiją.

• JAV administracija galbūt 
atidės savo kariuomenės mažini
mą, nes Vidurio Rytuose siaučia 
krizė, pareiškė augštas JAV Gy
nybos departamento pareigūnas.

Trumpai iš visur
% • Šiaurės Airija, šeši britų po 
licijos namai buvo išsprogdinti 
palei šiaur. Airijos pasienį. Nė 
vienas nebuvo sužeistas. Policija 
kaltina nacionalistus airius.

• Šen. Knoicland (R., Cal.) 
įspėjo Kremlių, kad jis nedarytų 
klaidų erzindamas Amerikos 
žmones. „Mes nebėgsime, jei bū
sime priversti kovoti“, pareiškė 
Knowland.

• W. C. Daniels, Visos Ameri
kos legionierių vadas, pareiškė: 
Jungtinės Tautos turėtų išvyti 
Rusiją, iš savo tarpo dėl „jos nu
sikaltimų prieš žmoniškumą Ven 
grijaje“.

• Raudonoji Kinija praėjusį 
sekmadienį nušovė nacionalisti
nės Kinijos C-46 transportinį lėk 
tuvą virš Hangchow, rytinės Ki
nijos pajūryje.

Šnipai Vienoje
VIENA, Austrija, lapkr. 12. - 

Vengrijoje kilus revoliucijai, Vie 
noje, Austrijos sostinėje, padi
dėjo visų valstybių šnipų skai
čius.

Vakarai bolševizmo nusikaltimų 
atžvilgiu lig šiol buvo pasyvūs

Mūsų specialaus korespondento pranešimas iš Prancūzijos
PARYŽIUS, Prancūzija. — Tragiškieji Vengrijos įvykiai aiš

kiausiai nustelbė Suezo kanalo ir Egipto — Izraelio konflikto rei
kalus prancūzų spaudoje ir visuomenėje.

Nuo pat vengrų sukilimo pra-

Dėl ko sukyla pavergtoš tautos?
WASHINGTONAS. — JAV informacijų įstaiga norėdama 

rasti priežastis, dėl ko sukyla satelitinės valstybės, iškelia dvi prie
žastis: prekybinį ir kultūrinį išnaudojimą.

138 milionai žmonių 16-koje 
valstybių yra komunistų valdo
mos jau 16 metų. Raportas, išty
ręs aplinkybes tose šalyse, sako, 
jog šių šalių žmonės neturi užtik
rinimo, kad iš užsienio preky
bos jie galės turėti kokios nau
dos. Taip pat ir rusai savo pre
kes pavergtiems kraštams par
duoda brangiau, negu moka už 
tas, kurias paima iš pavergtų

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Egiptas sutiko priimti Jungtinių Tautų tarptautinės poli

cijos jėgas ir pirmieji vienetai šiandien atvyktsa į Egiptą. Taip 
pat JT gen. sekretorius Dag Hammarskjold vyksta į Kairą.

— Sovietų žiaurumai Vengrijoje rodo, jog Stalinas „prisikėlė'
iš mirties, nors komunistų bosas Chruščevas neva buvo pasmerkęs, Salių
Stalino žiaurumus. ! .... , . .. , . ... ._ _ __ — . Kita priežastis dėl ko satelitai

— Vengrijos kardinolas Mindszenty pareiškė, jog Jungtinės 
Tautos turi daug kalbų ir balsavimų, bet joms trūksta veiksmų.
Kardinolas prašo Jungtinių Tautų pagalbos iškankintai vengrų 
tautai.

— Jungtinių Tautų generalinė asamblėja vakar atidarė 1956 
metų reguliarią sesiją. Šią vienuoliktą sesiją pasitiko dvi pasauli
nės krizės — Vengrija ir Vidurio Rytai.

— Apie 200 vengrų kanadiečių demonstravo prie JAV konsu
lato Montrealyje, kad JAV suteiktų pagalbą Vengrijos sukilėliams.

— Sir Winston Churchill, buvęs Britanijos premjeras, Vengri
jos pabėgėliams paaukojo 12J600.

— Nacionalistinės Kinijos prezidentas Chiang Kai - shek pa
reiškė: kartą buvo manoma, jog sovietų imperija yra nepalaužia
ma, bet dabar yra beveik ant subyrėjimb pakrantės.

— Britanijos, Prancūzijos, Italijos ir kitų kraštų komunistų 
partijos yra smarkiai sukrėstos Vengrijos įvykių. Sovietų žiauru
mai Vengrijoje privertė tūkstančius komunistų Europoje išstoti iš 
komunistų partijų.

— Jean - Paul Sartre, Prancūzijos rašytojas ir egzistencialis
tas filosofas, kuriš dainai lankydavosi Maskvoje, išstojo ii komu
nistų partijos ir pasitraukė iš prancūzų — sovietų susiartinimo 
draugijos.

kyla, pasak raporto autorių, 
esanti kultūrinio pobūdžio. Sa
telitiniai kraštai gina Savo vaka
rietiškos kultūros pagrindus, ir 
priešinasi sovietų teikiamiems 
pagrindams.

Gavo pasitraukti iš pareigų 
Būdinga, kad tos įstaigos di

rektorius, kuris suredagavo šį 
komunikatą, gavo pasitraukti iš 
pareigų, vos tik prezidentas Ei- 
senhoweris buvo perrinktas. Jis 
yra T. C. Streibert. Kas bus nau
jas JAV Informacijų agentūros 
direktorius, dar nežinoma. Iki 
šio ketvirtadienio senasis direk
torius dar tebeeina savo parei
gas.

Rusai kareiviais

jieškojo Suezo kanalo
Vengrijos žemėje

NICKELSDORF, Austrija, lapApie šitokį raportą tenka pa
sakyti ,kad jis ne tik pavergtų 
tautų būklės nesupranta, bet ir 
nenori suprasti. Vietoj svarstęs
klausimus, kodėl pavergtos tau-, . . „
tos kyla, butų daug tiksliau, kad . . ..

kričio 12. —' Vengrijos kareivis, 
vakar atbėgęs į Austriją, pareiš
kė, jog Rusijos kareiviai, kurie 
įsibrovė į jo gimtinį Moson - Ma-

raporto autorius pasvarstytų, ko 
dėl jos yra pavergtos.

buvo atsiųsti į Suezo Kanalo zo- 
I ną pagelbėti egiptiečiams.
I Vengrijos kareivis pasakė: ro-

Prekyb'.niai ir kultūriniai klau sai sušilę jieškojo Suezo kanalo 
almai kaip jie yra suprantami Vengrijoje, 
laisvoms tautoms, yra tik fležy-1 „Kanalas, kanalas“, nuolat 
mi sukilimo priežastis. Paverg- kartojo. Vengrai rusus nuvedė į 
toms tautoms tos priežastys yra: Dunojaus kanalą. „Ne, ne“, sako 
noras išsilaivintit iš nuolatinės rusai. „Didesnio kanalo — su an- 
baimės ir teroro. glais ir prancūzais“.

džios visa prancūzų spauda, iš
skyrus atsilikusius nuo gyveni
mo ir įvykių komunistų laikraš
čius, aiškiausiai atsistojo suki
lėlių pusėje ir jų pastangas pa
laikė — rėmė.

Stambiausi ir įtakingiausi 
prancūzų dienraščiai bei savait
raščiai dideliu supratimu vengrų 
tautos padėties aiškino savo skai 
tytojams įvykių prasmę.

Prancūzų komitetas persekio
jamiems ginti sušaukė protesto 
suširinkimą didžiulėje Wagram 
salėje. Susirinkime dalyvavo keli 
tūkstančiai žmonių. Susirinkimą 
vedė vienas iš to komiteto narių 
p. Vie. Tarp kalbėtojų buvo se
natorius Brunhes, deputatas 
Jean Cailleux, buvęs deputatas 
Poimboeuf, katalikų laikraštinin 
kas Baresta, redaktorius de Fa- 
breue, Laisvų Vengrų katalikų 
misijos direktorius vienuolis Ga- 
czer ir sakyto komiteto ptrminin 
kas Sauge.

Vakariečių sąžinės sąskaita

Visi kalbėtojai pabrėžė komu
nizmo barbariškumą, jo nežmo
niškumą asmenų ir tautų atžvil
giu. Sovietai buvo vadinami pa
prastu vardu: žmogžudžiai. Kai 
kurie kalbėtojų drąsiai padarė 
vakariečių sąžinės sąskaitą, pa
brėždami, kad Vakarai bolševiz
mo nusikaltimų atžvilgiu ligi 
šiol buvo perdaug pasyvūs ir kad 
toki*m pasyvumui turi ateiti ga
las. Vienbalsiai priimtoje rezollu 
rijoje „konstatuojama, ka4 ver

gavimo padėtis ir kruvinieji įvy 
kiai buvo komunizmo įvedimo 
Vengrijoje pasekmė; reikalauja
ma, kad tikroji religijos, asmens, 
šeimos, socialinė ir žmogiškoji 
laisvė būtų sugrąžinta vengrų 
tautai; smerkiama komunizmas 
kaip doktrina ir kaip socialinė 
sistema; reikalaujama, kad nau 
jam kraujo praliejimui ir nau
jiems konfliktams išvengti būtų 
sugrąžinta laisvė Katalikų Baž
nyčios vadams ir religinėms įs
taigoms Sovietų Sąjungoje, Al
banijoje, Bulgarijoje, Kinijoje, 
Korėjoje, Lenkijoje, Rumunijoje, 
Čekoslovakioje, Rytų Vokieti jo
je, Jugoslavijoje, Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje“.

Trys ir pusė mil. dol. 
kevaluose

KUSHIMOTTO, Japonija, lap
kričio 12. — Japonijos 25 laivai 
grįžo su austerių kevalais, kurie 
yra daugiau kaip 3^2 mil. dolerių 
vertės. Austerių kevalai (lukš
tai) buvo sužvejoti Arafura jū
roje, šiaurinėje Australijoje.

Kalendorius

lapkričio 13 d.: šv. Didako ir 
šv. Augenijaus; lietuviški: Nar
vydas ir Grožidė.

Saulė teka 6 :37, leidžiasi 4:33.
Oras

Oro biuras praneša: Chicago- 
je ir jos apylinkėje šiandien — 
giedra ir šilčiau, rytoj — šal
čiau.
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Antradienis, lapkričio 13, 1956

■Rašo DR. AL. RAČKUS'

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
4342 Archer Avė.. Chicago, 32

Kai

reikia užsimauti ausines, o nosį vadinimą. Prašyčiau pakartoti, 
aliejumi arba vazelinu aptepti —' Atsakymas P, G. — Kosmeti- 
tuomet nai ausys, nei nosis ne- niai preparatai tik veido defek-

Coch. Valka , Ofiso tolet LAtayette 1-8216, Jot
Vienių Kaiud | neatsiliepia, šaukite KEdziu 3-2868

Hollyvvoodo artistas Mario i
Brando buvo Japonijoje. Jam

nušals. Taip pat labai svarbu tus n odos raukšles gali dalinai I prireikė ten bebūnant kelnėm 
i negerti tiek svaigalų, kad kojos apgaulingai paslėpti, tačiau jN vadinamo “reisverschlusso”. Jis
nesipainiotų ir žemė prie kak- nei jaunystės, nei sveikatos ne-

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGf 

4146 S. Archer Avė.
, VAL. Kasdien popiet nuo 18-2:10 v

nuėjo į krautuvę ir ženklu pa-|v*K ’
rodė, ko jam reikia. Pardavėja

speigai spigina
Apio žiemos speigus neper-^ Alkoholikai speigų 

anksti kalbėti. Verčiau iš anks-i nai netenka nosies, ausų, pirštų, 
to pasiruošti, verčiau jau dabar. Kasmet Chicagoje speigų metu 
pramokti, kaip elgtis speigams. įr po speigų randa vis keletą al- 
spiginant, kaip išvengti speigi-* koholikų kur nors pargriuvusių 
nių nelaimių, negu kai “šaukš- įr į ragą sušalusių. Deja tokių 
tai popiet”. • nelaimingųjų tarpe pasitaiko ir

Speigas per amžius buvo ir' lietuvių, tik laikraščiai apie juos 
dar tebėra gamtoje vienas bai-Į niek° nerašo, mat tai menka 
šiaušių priešų. Mandriojo Na- naujięn&- Vai tas alkoholis, al- 
poleono galingąją armiją su- koks jis keistas. Kai ai
žlugdė ne Rusijos kulkos, bet koholio i automobilio gerklę (ra- 
speigai. Dar ir dabar nuo spei- diatorių) įpili, tai automobilis 

pesušala ir puikiai speigo mė

tos nesiartintų, kad* nepargriū-' teikia. Viduje sveika ir links- 
tum ir į ledinę statulą nepavirs-' mos nuotaikos moteris, nors ir 
tum. Žinok, kad žiemos speigas; didelį metų skaičių turėtų, bet iš 

metu daž-jiš skysto vandens “stiklą” pa- veido gali atrodyti jauna. “Pu- 
daro, o pominkštį žmogaus kūną re Castįlle Soap” yra švariau- 
gali į “kietą ragą” paversti; au sias veidui prausti muilas, be jo- 
sį, nosį ar pirštus gali padaryti kių kvepalų ar kitokių odai

gų skaudžiai nukenčia ne tiktai 
daug kareivių armijoje, bet ir 
šiaip civilinių žmonių. O kiek lie 
tuvių netenka pirštų, ausų, ran
kų ir kojų ir net gyvybių, k3i 
speigai spigina Sibire, tai net 
baisu ir prisiminti.

Chicaga ar Bostonas, tai ne 
Sibiras. Bet ir Chicagoje beveik 
kasmet nemažai žmonių per 
trumpalaikį speigą nukenčia. 
Nukentėjusių tarpe ir lietuvių 
pagi taiko.

Toks pat speigas tokiose pat 
sąlygose ir tokioje pat aplinku-

tu rieda. Bet, kai alkoholio į 
žmogaus gerklę įpili, tai speigo 
metu to žmogaus ne tik sąnariai 
gali nušalti, bet ir pats visas 
mirtinai į ledą sušalti.

Kad speigui spiginant nenu
šaltum pirštų bei kitų kūno da
lių, tai svarbu ne tik šiltą dra
bužį dėvėti ir pirštinėse ar kiše
nėse savo rankas laikyti, bet ir 
žiūrėti, kad kojos būtų sausos 
ir batai netauri. Svarbu tuo 
metu ir trepsėti bei šiek tiek ju
dėti, kai lauki kur nors šuto

moje ne kiekvieną žmogų vie-! ^uso- prisieina kur nors pės- 
naip veikia. Čia pat vienam žmo- čiam eiti bent puskilometrį, kai

taip baltais ir trapiais, kaip por
celaną. Ir jei nežinosi, kaip nu
šalusį pirštą ar ausį atgaivinti, 
tai trakšt, kaip porcelaną nu- 
lauši, o paskui...

i
Tai tiek apie priemones, kaip’ 

apsisaugoti nuo speigų spigini-' 
mo padarinių. O apie tai, kaip! 
išgelbėti jau nušalusį sąnarį,! 
teks pakalbėti kitą sykį.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

niausią P. G. — Krentant svo 
riui, smarkiai sensta veidas. 
Girdėjau, kad Amerikoje yra 
toks kremas, kuris apsaugo vei
dą nuo raukšlių. Ar galima bū-! 
tų jo gauti Kanadoje ir kaip jis 
vadinamas? Tamsta kadaise sa
vo patarimuose minėjai apie 
muilą, kuris veidui ir odai ge
ras, bet pamiršau to muilo pa-

kenksmingų priemaišų.

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butą.

gui nuo speigo pirštai ar ausys 
gana greitai gali nušalti ir gang 
rena įsimesti, o kitam — nieko 
blogo neatsitiks. STATYBAI

Riebus žmogus gali daugiau (R NAMŲ 
ir ilgiau šaltį pakęsti, negu su- į PATAISYMUI 
liesėjęs. * < • , .

Sunkaus darbo išvargintas 
darbininkas arba išvargęs ka
reivis greičiau nuo speigo nu
kentės, negu tas, kurirs yra ge 
rai apilsėjęs ir gerai išsimiego-. 
jęs.

Nieke neveikiąs, nejudąs įr į 
vietoje stovįs žmogus laike spei-j 
go gali ne tik kojas ar rankas 
nušalti, bet ir amžinu miegu 
užmigti, mirtinai visas sušaltų

speigas spirgina, tai ant ausų
•..........i.......... iiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiim

japoniuke tuojau jam pristatė 
peilį, kuriuo daromas chara
kiri.

■ 1 ---------------------------- * .....................

Tcl. ofiso H E J -0(199, rez. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. OLymplc 2-4270
DR. ATKOČIŪNAS

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

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

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

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

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir ClilrurgC) 

2CDIKIV IK VAIKU LIGŲ 
specialisto

71M Sonth W e steni Aveaw
(MKDICAL BU1LDINO) 

Pirmąjį., antrad., ketv. Ir penktai 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nut 
4 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nu< 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. fleltad. T 
vai. ryto iki l vai. doj 'et.

Oftce tel. RE. 7-.168
Res. teL WAlbrook 6-3765

reL ofiso VA. 7-5537, rea. RE. 7-490*

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
1661 Weet 47th Bteeel

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo > 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:81 
Ušdara treč. visa diena ir ieštad. vak

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd SL 
Ofiso tol. KEllance 5-4410 

Rezld. tolei. GKovehiU 11-0017 
valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m.

Penktad. tik po pietų. 
Trečlad. ir šeštad. pūgai sutarti

Ofiso tel. CLiffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfajette 3-117*

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47th Street 
(Kampos 47tb ir Hermllage)

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 6 Iki 9 v. vak 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek

PRISTATOM' 
/isokiy Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO

s , ‘ *• ■ -
STASYS LITWiNAS, Prez.
3039 So. Halsted St,

Tel. VIctory 2-1272

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $28-00 
pas

Roosėvelt Fumiture
Company 

(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2310 West Roosevelt Itoad 

Tel. SEelpy 3-4711 
Kellie Bertulis ir Fells Raudonis, 

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

■' Apkalnavimą i; Prekių Pristaty 
ma Teikiame NemokamaiTai svarbu žinoti tiems lietu-1 Teikiame Nemokamai z

viams, kurie visada dirba atvi- Raštinė atidara kasdien ano4'
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro brame ore. Tokiems speigų ine- 

tu atsisėsti lauke, atsikvėpti ir 
prisnūsti yra labai pavojinga 
Nors ir šilčiausiais drabužiais ap 
sivilkus, žiemos metu lauke kur 
nors atsisėsti ir prisnūsti yra 
pavojinga. Reikia neužmiršti, 
kad speigo metu atsisėdusį žmo 
gų lauke hipnozas veikia, jam 
blakstienos nenoromis merkiasi, 
jį šaltas oras migdo taip, kaip 
chloroformas.

Žmogus, turįs anemiją ar du
sulį. ar šiaip kenčiąs nuo anoK- 
sijos — visvien ar jo kūnui pri
stigtų deguonio augštame kal
ne esant, ar jo kraujuje hemo
globino trūkumas nepajėgtų pa
kankamai teikti deguonio — 
greičiau bus speigo įveiktas, nes 
speigas gali greičiau jo sąnarius 
ir plaučius sužaloti.

Senesnio amžiaus žmogų spei
gas greičiau įveikia, negu karš 
takraujį jaunuolį, judrų ir veik
lų vaikiną ar mergaitę. O senių 
lietuvių Amerikoje atsiranda vis 
daugiau ir daugiau. Seniams 
žiemos metu reikia šiltesnio dra 
bužio, o laike speigo jie turi la
biau pasisaugoti, negu jaunuo
liai.

Bet ir jaunuolius speigas grei 
čiau pasvilina, jiems ausis ir 
pirštus greičiau sugnyba ir kar
tais visiškai nugnyba, jei jit per

Šeštadieniais iki 8 vai. vakaro
illilllllllllillllllllllllllllllllllllllillllllllll
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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
— I.OVOS IR MATRACAI.
Pagaminami baldai pagalį už 

sakymą už fabriko kainas. Į

STAN LE Y’S
FURNITURE

(Lietuvių Krautuvė)
“Kur klientas atsiunčia savo 

draugą”.

RUMMAGE SALE
TEMPLE BETH-EL '

1407 S. Sedwick Avė.
Tnv. Eapkr. 11 nuo 1) v. r. iki 9 v. v. 
Ket. Lapkr. 13 d. nuo 9. v. r. iki 5 v.v.

pydėte

A
r ,F£R 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA 

TAUPYMO 
BENDROVĖ

4038 Archer kieme Tel. LA3-471R 
AUGUST SALDOKAS Prazldamoa

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
— Pritaiko akinius —

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

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rcs telef. WAJbrook 5-507(1

DR. J. iHC AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

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

Rcs. tek CRovchUl 6-5903

~DR. VL. BLAŽYS"
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South Damen Avenue

(Kampas 47-tos ir Daman Avė.)
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

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

Telef. ofiso LAfaycttc 3-0018 
Rez.: VVAIbrook 5-3048

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

DR. PETER T. BRAZIS
. GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.Ir ;Všt. 'pagdl sutarties

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

daug besilinksmindami ir beaporĮ Savininkas Stanley C. Tranas 
taudami svaigalais iiuaivaišin’.

CRANE SAVINGS
2555 WKST 47th STIiKKT I.Afayette 8-1083

B. R. Pletkiewicz, prez.; E. R. Pletklewlcz, nekr. Ir advokatai! 
Mokame augstu* dividendu!!. Kosiuujatne iekiuH. rardundame ir 
išperkama valstybės Imuiiin. TaupytnjaraH patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ftlANDIEN.—Apdrausta iki SlO.iHM). 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o įeit. nuo 9 Iki vidurdienio.
—.——.—— ii ' ' i 11—i

MIDLAND
Savings and Loan 

Association
ClINSURl D j

! i

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

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

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telef. PRospeet 8-9842, Namų tel. W.Albrook 5-5934

JONAS GRADINSKAS
BLAUPUNKT vokiški

radijai
Lnbui iKitoliulintas trumpų bungii nustatymus; gerai girdėti Europa 

J. G. TELEVISION COMPANY

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

NARIAI OETUVIV TAIP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOS*

Kiekvieno Sentaupes Apdraustos Iki 110.060.00 
I R

Paskalos Duodamos Namu įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CNICAGO > SAVINGS A LOAN ASSN.
6234 S. Westem Ava. Chicago 36, ūl.

GRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32. 01.

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

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

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSl
1800 S. Halsted St Chicago 8, IU.

Tel. ofiso PRospeet 6-2240
PRospeet 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPEO. CHIRIRGIJOS LIGOS 
5700 S. VVood Street

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

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA ES CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly Hllla 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 8 ▼. v., 
Išakirua trečiad. šeštadieniais nuo ’ 
Iki 4 vai. popiet.

TeL: Ofiso — PUUman 5-6766 
Buto — BEverly 8-3946

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 Nortb VVacker Ori ve

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

Tel. CEntral 6-2294
5002 VVcst lilth Str., Cicero 

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

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

DR. VYT. TAURAS 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

MPEG. MOTERŲ LIGOS
Ofisas Ir rezld.: 2410 W. 51»t St 
Tel. PRospeet 8-1223 arba WE 6-5677 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antri, 

Trečiad. ir Penktad. 6-9 vai. vak. Ii
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

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

DR. V. P. TUMASDNIS
CHIRURGAS

6256 South Westem Avt

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

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIU IR VIDAUS LIGO9 

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

Priima pagal susitarimą

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

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1128

DR. A. VALIS-UBOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

TeL ofiso PRospeet 5-9400
Kezid. PRospeet 6-9404

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškeviafitš)

GYDYTOJA IR CHIRURGH 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-8 vaL 
/ak. šeštad. 1-4 p. p. Trečladlsalsds

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4253 S. Wliipple Street
(Arti Aręhor Avė.) ___  _______ _ _ __ _

Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; T—9 į Ir kitu laiku tik susitarus, 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta ■ ■

LAfay.-tte 3-4949 TeL ofiso VIctory 2-1581
Namų — (’Edarcrest 3-7 78«

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

DR. J. J. PLIKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS |

6318 W. Irying Pk. Road
VAI..: Pirmad., antrad., ketv., penkt. 
2-5 ir 7-S:3ll. šešt. 2-4 p. p.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•117 South Weater> Aveaaa 
Chicago 29, IU.

Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonas REpubiic 7-4UOO

Rezidencija; GRovchiU 6-8151

~DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

4157 Archer Avenue ______________ _ __ _______ _
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 v. *W. 62nd St., tel. Republie 7-8818 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. VIrginia 7-0036 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8944

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
į 8259 South Halsted 8t. 

Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. auc
1—-5 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarime 
Ofiso tel. VIctory. 2-1484. Reaid. 2417

Rez. VIctory 1-67411

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

802 West 31st Street
Kamp. HaJsted ir 81-mos gatvltOl

t’rlšmlmo valandos kasdien: 1-4 p.p 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. poplst.

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Bpec. motorų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Californla' Ava. 

VAL : 2—4 ir 6—8 v. p. 9,
&6Št. 2—7 vai. p. p..
Išskyrus sekmadienius.

Ofiso tvlef. Y Arda 7-1165 
Itosld<*ne4jos — STevvart 3-4511

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weat S5th Street

Oflao telefonas — RIshop 7-9695

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

; 4342 Ąrcher Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublio 7-2290
BPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 We8t 69 th Street

VAL.: Pirm., antr..’ Ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:()0—8:00 
Šešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

i Tel. ofiso PR. 6-6146, rez. HE. 4-3150

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

2420 VVest Marąuette Bd.
j VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-665»

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

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-966A 
Rezld. 5600 S. Arteslan Ava

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6- -» v. K

i kampas Halsted Ir 36-ta gatve)
/AL. 1-4 ir 5:30-8 80 p p kas , Df, AMaiMS RudOkSS, 0. D.

DR. G. SERHER
UETUV18 AKIU GYDYTGJAJ1 

Virš 16 metq patyrimo
Tel. Y Arda 7-1829 
Pritaiko skintus 

Kreivas skis 
ištalM.

Oflsan Ir skintu dirbta.!
756 Weet 85th Street 

Vsl. nuo 10 iki 8. nuo 6 iki 8, tta-
Jiad nuo 10-i2, uenktadleni le-š is 
eštadienlaia lv-2 vai. popiet.

virs s»

llen Išskyrus trečiadienius. Atidara 
šeštadieniais 1—4 vai.

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

Dr. Alexander J. Javols
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 'I 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue

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

Tel. ofiso PR. 6-8838, rez. RE. 7-D19P

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weat 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p p. Ir 7:8<: 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryto

Telefonas ORovehitl 6-1695
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ UGŲ SPEGIAI.ISTS

PRITAIKO AKINIUS•
, Valandos: 9—12 ir 7—J v. ▼. paga1 

susitarimą, išskyrus trečiadienius
2422 Weat Marąuette Bd.

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)

9925 Weet 59th Street 
VAL. 1—4 popiet, 8:80—8:80 vak 

Trečiad. pagal sutarti 

T*L Ofiso Ir buto OLymplc 9-4169
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*
4938 W. 151h SU Cicero 

Kasdien 1 — 3 v. Ir 6—8 ». vakare
Išskyrus trečiadienius 

Fotas 1596 Po. 491h Avė. 
Bsštadleulai. 12 iki 4 pOpl«8

Tikrins akis: pritaiko akinius, 
keičia stiklus Ir rftmns.

4465 So. California Avė., Ohlcag> 
Šaukite YArds 7-7381 

Priima: vakarais 6 Iki 9; šeštad 
10 vsl. rytą iki 4: trečiad. ir sekmad 

tik susitarus

TsL ofiso VA 7-4787, res. PR 8-l9»<

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(646 S. Ashland Avė. (kamb. 211>
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8: trečiad., šeš 
tad. ir sekmad. tik pagal sutarti 

Jeigu neatsilieps vlršmin6tl telefoną
šaukite Mldwav 3-0001

SOPHIE BARČUS
RAD10 PROGRAMA

Iš VVGES stoties — Banga J 390 
Nl’O PI KMAO. IKI PENKTAD.

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:30ik| 9:30 r>to

PI JLMAPIENNIO\ifck. nuo 7—8 v 
SEKMAD. 8:30 --0:30 v. r. 15 stoties

WOPA — 1100 Idl.
7 1.'.9 SO. MAPLEWO0D AVĖ.

Chicago 29, III. HEmlock- 4-2413

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortiiopedns - Protezlstas

Aparatal-Protezal, Med. ban
dažai. Npec. pagalba kojom nes jis yra plačiausiai ekaitomas 

(Arch Supports) fcr 5.4.
Vai.: 9-6 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. lietuvių dienraitia, o skelbimų 
JRTHOPEDUOS TECHNIKOS LAB 

9850 W. 53rd 85. Chicago 29, UL 
Tel. PRosp<x8 5-5084.

V Skelbtis “DRAUGE” apelmoka.

kaina yra prieinama visiems.

DRAUGAS 
THE L1THUANIAN DAILY FKIEND

2334 8. Oakley Avė., Chicago 8, UI. TeL Vlrglnls 7-54411 1-5541
■ntered as ■socnd-Clasa Matter March 51, 1918, at Chicago, llllaols 

Under tbe Art of March B, 1879.
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GANA TUŠČIAŽODŽIAVIMŲ ,
Tūkstančiai žmonių, viską palikę, bando pabėgti nuo ko

munistiškojo teroro Vengrijoje, tūkstančiai dar tebekovoja pli
komis rankomis prieš Sovietų Rusijos armijas, užplūdusias karš
tu. kad sutriuškintų Vengrijos žmonių siekimą išsilaisvinti iš 
kruvinosios bolševikų vergijos. Toje kovoje jau žuvo 25,000 ar 
daugiau .vengrų patriotų. Rusų kariai žudo moteris ir vaikus. 
Žudo ir Raudonojo Kryžiaus darbininkus, gailestingąsias sese
les. Apsuptų miestų gyventojai marinami badu, nes neleidžiama 
jiems pristatyti maisto. Padėtis, kaip spauda praneša, yra tie
siog tragiška.

Apie šitokioje padėtyje esančią Vengriją tik kalbama. Pa
sakoma gražių žodžių, bet tik žodžių, kurie šiuo atveju nedaug 
reikšmės teturi. Pats kardinolas Mindszenty, sukilėlių išlaisvin
tas iš komunistų kalėjimo, o dabar esąs Jungtinių Amerikos 
Valstybių pasiuntinybės Vengrijoje globoje, jau kelintą kartą 
kreipiasi į pasaulį pagalbos, bet sulaukiama tik simpatijų. Baž
nyčiose meldžiamasi už kenčiančią Vengriją, bet ką daro vals
tybių vadovai, ką daro Jungtinės Tautos? “Jei mūsų neišgel
bės Jungtinės Tautos, mes sulauksime dar didesnės priespau
dos šiomis dienomis pareiškė kardinolas Mindszenty. “Mums 
reikia, kad Jungtinių Tautų generalinis sekretorius (Dag Ham- 
mmarskjold) atvyktų į Budapeštą šiandien, bet ne rytoj. Ten 
perdaug balsavimų ir kalbų. Mumg reikalingi veiksmai šiandien”.

Toliau šis Vengrijos kankinys labai teisingai pasakė, kad 
rusai paneigė ir pažeidė Jungtines Tautas ir pridėjo, kad “kiek
vienas jų iššautas šūvis yra taikomas Jungtinėms Tautoms”. 
Vengrijai šiandien reikalinga žymiai skubesnė ir efektingesnė 
parama. Skęstančiam žmogui žodžiai nereikalingi.

Manome, kad kard. Mindszenty džiaugsis išgirdęs, kad nors 
vienas vadovaująs JAV politikas, parlamentaras teigiamai at
siliepė į jo žodžius. Juo yra šen. Knowlandas. Praėjusį sekma
dienį jisai pareiškė: “Budapešto skerdikai — Kremliaus vadai — 
negali pigiai išsisukti”.

Turėdamas galvoje Vengrijos tragediją ir rusų grėsmę siųs
ti savanoriug karius Suezo kanalo zonos scenon, šen. Knowlandas 
siūlo išmesti Sovietų Rusiją iš Jungtinių Tautų, jei ji tuoj neati
trauks savo armijų iš Vengrijos ir nesustos grasinusi Suezui. 
Anot jo, šiandieniniai sovietų veiksmai yra didžiausia grėsmė 
taikai ir taip pat Amerikos saugumui. Pagaliau, jei Rusija ne- 
išpildys Jungtinių Tautų reikalavimų, ir jei po to ji nebus išmes
ta iš Jungtinių Tautų, JAV privalo nutraukti su ja diplomati
nius ir visus kitus ryšius.

ir Potsdame pasirašėte gėdingų 
sandėrį, sandėrį su tautų žudi
ku. Su juo ir toliau deratės. 
Nauji milionai žmonių paver
giami. Daug kartų sakėte ir ža
dėjote sustabdyti komunistų slin 
kimą pirmyn, bet patys vis 
traukiatės atgal. Sudarinėjate 
visokias dvasias ir situacijas, 
bet jos naudingos ne jums, o 
mūsų ir jūsų priešui. Apgaudi
nėjate save, klaidinate ir mus.

Viešpatie, atleisk mums, jei 
mes piktžodžiaujame. Bet mes 
nebeišlaikome, mūsų širdys plyš 
ta iš skausmo ir mes einame ge
riau mirti, negu toliau vergauti. 
Karo ne tik “mano generacijo
je” nenorime, jo nenorime nie
kada, ir meldžiame Dievą apsat 
goti mus nuo karo. Ne mes kal
ti, jei einame į kovą. Ji mums 
primesta. Šaukiame: atitaisyki
te padarytas neteisybes. Gana 
tik žadėti. Veikite, kad kiti ka
da mums ir jums nekrologo ne
parašytų.

O ką mes? Čia laisvėje. Klai-I 
kurna. Ko mes verti, ko verta 
mūsų veikla, kai kritingu metu 
tesugebame bailiai ir neryžtin
gai sakydami: “...Tai žinodami 
mes turime ką nors daryti, kad 
jiems ir šiuo momentu padėtu
me. Bet kaip?...”

Ir lyg atsakymui tą pat dieną 
kiti rašė: "...Padėkime kuo tik 
galime vengrams šiandien, kad 
jie rytoj ir mums galėtų padė
ti...”

Negali sakyti, kad nieko ne
darome. PJT paskelbė pareiški
mą ryšium su Lenkijos ir Veng
rijos įvykiais, lietuvių jaunimas 
išsiuntinėjo telegramas. Bet tik

Šis senatorius, jau iš seniau žinomas, kaip pavergtųjų tautų iš raštinių į raštines. O kai va- 
bičiulis, pasakė ir raminančių žodžių ryšium su prez. Eisenho- ' kar lenkai, šiandien vengrai iš- 
werio nusistatymu dėl šiandieninių krizių. Jungtinių Amerikos ėjo į gatves, į aikštes, prie am- 
Valstybių vyriausybė, kaip jis pastebi, imasi garbingų priemo- ; basadų ir JT rūmų — jie išėjo 
nių, kad neįveltų JAV į Artimųjų Rytų ginkluotą konfliktą. Bet ! tik vieni. Kur mes kiti — nuo

LAISVĖS ŠAUKSMAS
B. MIKALAUSKAS, Brooklyn, N. Y’.

Komunistinis sovietų imperia-i ženklino sustingimo tarpsnį, tai 
lizmas, prisidengęs klastingomis metai kuriuose Maskva turėjo 
“išlaisvinimo” vėliavomis, žen
gė triumfuodamas pirmyn, daž
nai neišmintingų Vakarų politi
kų palaikomas. Kremlius iki 
šiol turėjo palankias sąlygas lai-

komunizmas priėjo liepto galą, 
kad Maskvoje kažkas palūžo, ir 
pagreitintu ritmu ateina diena, 
kurią raudonoji armija nebe 
pasirodys daugiau kaip oficialus

likimo įrankis. S-ovietų propa
ganda buvo pastatyta ant klai
dingo žmogaus ir tautų pažini
mo. Kremliaus viešpačiai per- -

(Nukelta į 5 psl.)

tai nereiškia taikos bet kokia kaina. Esą Kremlius teneapsi- 
rinka Amerikos žmonių nuotaikomis: “Mes nebėgsime iš fronto, 
jei mus privers kariauti”.

Šitokia kalba ir pats prez. Eisenhoweris turėtų kalbėti. Ga
na tūpčiojimų vietoje. Ir Jungtinės Tautos, ir JAV vyriausybė 
nuo žodžių turi eiti prie darbų. Bet koks lūkuriavimas ir del
simas gelbėti žudomus žmones ir sudrausti žudytojus skaudžiai 
nusikalsta prieš žmoniškumo dėsnius.

Rašant apie gėrį, nereikia pažinti blogio
Milano prelatas arkiv. Mon- Rašytojai savo raštais gali 

tini, ilgą laiką buvęs Vatikano' pasiekti visas visuomenės dalis.
valstybės sekretoriaus pavaduo
toju ir dešiniąja popiežiaus ran
ka, trečiajame Italijos rašytojų 
kongrese savo kalboje pabr'ėžė, 
kad rašytojas, rašydamas apie 
gėrį, yra nereikalingas blogio 
pažinimo. Yra labai stipri ir pa 
traukli pagunda daryti digresi
jas ir kelti bei popularinti blogį. 
“Ir, jei kas mano, kad gėriui 
kurti yra būtinai reikalinga pa
žinti ir blogybę, tai yra visiškai 
klaidinga. Būkite patys tyri ir 
neturėkite jokios baimės tuos 
didelius dalykus iškelti ir pa
brėžti savo raštuose”.

Rašytojai tepašalina iš savo 
galvų mintis, kad menas 
menui, tikslas pats sau. Tai taip 
pat yra didelė netiesa. Menas 
turi būti kantrus jieškotojas ke
lių bei būdų, kaip nematomus 
dalykus perkelti į matomybę. 
“Atsiminkite", sako arkivysku
pas”, “kad literatūra yra gyvas 
dalykas, ir ji išliks tik tada, jei 
bus kurstoma didelių idėjų”.

Visuomenė yra jų misijų laukas. 
Rašytojai savo veikalais turi vi
suomenėje, šiame savo misijų 
lauke, paskleisti tuos didžiuosius 
principus, kurie užvaldytų visą 
gyvenimą.

Taip pat kiekvienas katalikas 
rašytojas gerai teįsimąsto į sa
vo žodžių gilumą, kuriuos jis 
vartoja kūryboje, nes kiekvie
nas žodis yra lyg paslaptingas 
sfinksas, miegąs ant pilnos sa
vo prasmės. Ir kiekvienas kata
likas rašytojas lygiai turi steng
tis, kad jo krikščioniškasis ir 
dvasinis kūrybos žodynas būtų 
taip prasmingas ir gilus, kaip 

1 Y™ gili yra jūra.
Ir savo kalbos pabaigoje ar- 

kivysk. Montini ypač pabrėžė: 
“Mano yra gilus noras, kad visi 
jūsų raštai pirmoje eilėje susi
gyventų su Dievu, pirmiau ne
gu jie susigyvens su žmonė- 
mis”. J. Bdz.

IS TEN, KUR KOVA IR MIRTIS... 
(Vietoje nekrologo)

Jūs bailiai esate susirūpinę mūNe žuvusiems karžygiams, 
šiandien Vengrijoje, vakar Po
znanėje, anais metais Berlyne, 
ir ne tūkstančiams nuo Baltijos 
iki Dunojaus ar Sibiro taigose 
kovoje kritusius paminėti. O 
balsas iš ten, kur mirtis it vie
sulas siautėja. Iš ten, kur valia 
ir ryžtas, kur kova ir mirtis. 
Kasdien mes jus šaukiame: gel
bėkit, mes žūstame. Niekas ne
girdi, tarsi visi išmirę. Ar žino
te, kad mūsų lūpos krauju iš
džiūvo, kad mūsų širdys vos be- 
plaka?

sų dvasia ir mūsų viltimis vėl 
laisvais būti. Kam rūpinatės. 
Mūsų dvasia stipresnė už jūsų 
atomus, o mūsų ryžtas priešo 
plieno šarvus įveikia. Tik mūsų 
rankos plikos ir mūsų eilės, ir 
mūsų gretos priešo kulkų bai
siai praretintos.

Į mūsų pagalbos šauksmus 
niekas neatsiliepia, pagalbos iš 
niekur nesulaukiame. Tik pa
žadai. Kada juos tesėsite?

Jūs paskelbėte Atlanto Char-

atsidurti prieš “stop”, daug kar
tų Washingtone kartotą, net 
“karu grasintą”. Tai Dulles po 
litika “brink of war”, politika, 
kurią Eisenhowerio priešai taip 

kyti geležinėje rankoje paverg- smarkiai kritikavo, bet šiandien |
tąsias tautas, spaudžiant nekal- jau matomi vaisiai.
tą belaisvių kraują ir ašaras. j §jos politikos paveikslą įei- 

Sovietai iš tikrųjų buvo pa- na Lenkija įr Vengrija, ir visos 
naikinę tautinius klausimus už- Į Europos> sovietinio komunizmo
grobtose tautose. Vargas ban- I išvargintos, krizė, 
dančiam kelti klausimus! Kalė- ™------ pnnai Įsitikinę>

BALYS RADIO & TELEVISION
SALES AND SERVICE

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

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

2646 Wes( 7lst Street Tel. PRospect 8-5374
Chicago 29, Illinois Sav. B. & J. Brazdžionis

dančiam kelti klausimus 
jimas arba Sibiras.

Bet atėjo diena, kurią bolševi- ’ 
kų plėtimasis buvo sustabdytas. 
Pastarieji ketveri metai jau

vergijoje mūsų broliai ir sese
rys — nuo Baltijos iki Dmo- 
jaus — susijungė vienon min- 
tin, vienon grandinėn ir vienam 
tikslui: laisvę iškovoti: Jie šim
tais tūkstančių lavonų nuklojo 
tėviškių laukus. Jie visko išsi
žadėjo, tik ne laisvės ir mirė 
laisvi, kaip arai, kad kada bent 
jų vaikai būtų laisvi ir kad ka
da mes be baimės, kas drąsos i 
turėtume, bent numirti savan , 
kraštan sugrįžtume.

Red. prierašas: Neįprasta dėti1 
straipsnius, nežinant jų auto
riaus vardo ir adreso. Tačiau šį 
straipsnį spausdiname ir be to, 
nes jis yra labai aktualus.

Baltijos iki Dunojaus? Neišrink 
tieji, o minių minios, amžių am 
žiais tais pačiais vardais išlikti 
norintieji. Kodėl neišėjome visi 
kaip vienas, juk pavergtųjų tau
tų dalia vienoda, į aikštes ir gat
ves, kodėl tuo būdu laisvų kraš
tų žmonėms nepaskelbėme savo 
ryžto ir kodėl neprašėme jų pa
galbos. Kodėl ne visos paverg
tų kraštų tautinės grupės minių 
miniomis suplaukė prie JT rū
mų laike ten vykstančių drama
tinių posėdžių su prašymais ir 
reikalavimais ir kodėl ten nepa
siliko taip ilgai, kaip ilgai ten, 
viduje, nekapituliuos tautų pa
vergėjas. Juk PJT visų paverg
tų atstovai yra.

Bet..., kam tai reikalinga, jei 
italai Romoje už mus miniomis 
apgula mūsų tautų pavergėjų at 
stovybę, jei vokiečiai laisvoje 
Vokietijoje protesto ir gedulo 
ženklan už mus languose žvakes 
uždega. Mes nepajėgiame, mums 
sunku sutarti (ir politiškai dėl 
kaikieno kėslų), mes negalime 
aukoti dienos kitos pelno ar' už
darbio. O ten priespaudoje ir

Esame kad

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybe
PRECIN PHOTO STUDIO

(Incorporatod) 

EDVARDAS UIJS, sav. 

4058 Archer Avenue
Telefonas VIrginia 7-248 j

JOKUBKA
TV. DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas
4077 So. Archer Avė. 

Chicago 32, IU. — Tel. LA 8-361*

PRALEISKITE KALĖDŲ ŠVENTES EUROPOJE!! !
Segliettl Travel Rurcnti kviečia jus pasirinkti vieną kurĮ iŠ Šių laivų 
ir pailsėti Europoje, sutinkant Kalėdų Šventes Naujuosius Metus.

PagarsSJęs savo puikiu 
(renirtnui Ir greičiu laivas 

•’QIT,F.N MARY” išplaukia 
LAPKRIČIO 30 DIENĄ. Prity
ręs vadovas tai ekskursijai 
Joseph Mlt-zl padarys Ir Jūsų 
kelionę labai Įdomia.

Norvegų linijos laivai
M. K. HERGENSFJORD išplaukta gruodžio 8 dienų, šis naujas 
laivas pasižymi liuksusiniu jrenglmu ir vifriems gerai žinomais 
skaniais skandinavų valgiais. Vadovas Mr. H A. HJORTHOLM, 
kuris yra gimęs Europoje ir ilgai gyvenęs Amerikoje, žino kaip 
svečius užimti, kad kelionė būtų smagi 1’. JapOdingo.

Pasauly ketvirtas didžiausias laivas

S. S. I4BERTE, prancūzų laivų linijos, išplaukia, gruodžio 14 dieną.
Kolonos vadovas Mr. Otto Balderlotti, jus iš pirmos dienos laive taip 
užimponuos, kad jau laivu plaukdami Jūs jausitės esąs Paryžiuje.

Norėdami gauti smulkesnių informacijų kreipkitės į

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

Nemokantieji anglų kalbos gali rašyti ir lietuviškai

patogesnės taupytojai, visada Išmokėjo ir Išmoka aukštesnius dividendui

Chicago Savlngs and Loan Association naajai 

statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

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

Opening, įvykstanti 1957 m. sausio mėnesi.

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 tori atidėti 

vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau

gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra 

tr teikia pelningesnlus ir naudingesnius patarimus.
Chicago Savlngs nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 32 metus, visada išmokėdavo taupytojaras visas taupy

mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savlngs yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, tškeičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 

Idas pinigines operacijas.

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

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

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

OUBBENTLY — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

lansuojasi šitas pūkas su akmeniu? Ką jūs darėte mes Jo nepriimame, mes esame laisvi, o Jis ne: nes

PJŪTIES METAS
ELĖ MAZALAITĖ.

ROMANAS

115 tęsinys

Man malonu tarti, kad aš susirgau nuobodžiu ir 
gėda ir pasibjaurėjimu nuo pirmo rusiško bato mano 
žemėje. Bet jūs man atidavėte žmones! Jūs grobėte 
turtus ir žemę ir kūnus, tačiau ar jūs nepažįstate, kas 
yra tikra? Sielos liko man, sielos, sielos. Kada nors
— aš tikėjau — kada nors jūs pamatysit — tai aš pa
rodysiu! kad jūsų strategija yra prasta. Kas yra, ka
da jūs skelbiate: nėra Dievo? Kas, iš jūsų įtikino bent 
vieną? Žmonės pirma galėjo stovėti, nugaromis į švy
turį, bet jūs šaukėte jiems į ausį, kad jo iš viso nie
kuomet nebuvo, ir jie pradėjo abejoti, jie atsigrįžo 
ir pamatė šviesą. O kiti visą laiką buvo stovėję vei
du į tai, kaip jie galėjo jums tikėti ? Kas iš jūsų tiki, 
kad visiškai netikit? Aš — aš galėjau atrasti kitą 
saulę, bet kur būčiau atsidūręs, jeigu veikčiau stai
ga? Aš pirma turėjau užlipti ant kalno, kad iš ten 
leisčiau įsakymus. Aš dabar priėmiau, ką jūs teikė
te: prievartą. Gal aš vieną kitą išgąsdinsiu, gal jis 
tapė nekantrus, jog už savo tikėjimą nesulaukė atpil
do, ir kad angelai neatrakina kalėjimo durų, vos tik
tai pavergėjai jas uždarė. Gal, kai tariamai Dievas 
bus atimtas, jie ir nebejieškos, gal atimti jie atpras
— aš tenkinausi niekais, kol galėjau gauti viską. Ne
sakysiu, kad neturėjau malonumo — valdžią, galėji-

tą, sukūrėte UNO. Bet Jaltoje ma paimti į savo pirštus — tai nuostabu. Bet ar ba

mano žemei, mano tautai? Aš buvau su jais — taip, 
jūs galit abejoti, galit, nes Dievas ir savoji žemė yra

kas bus Jis be mūsų. Jeigu visas pasaulis, jeigu kiek
vienas pasirinks, kad jis nebijo baismės ir nepriima

taip suklijuota, jog beplėšiant kas nors sudraskoma, atlyginimo. Jeigu kiekvieno žmogaus siela bus augi- 
— bet man skaudėjo, vistiek skaudėjo. Aš niekuomet j narna taip drąsiai, taip laisvai, ir bus puoselėjama 
neatleisiu jums daugelio dalykų, kuriuose aš turėjau gražiausiais žodžiais poetų ir muzika kalbės tai, ir 
stovėti šalia jūsų prieš savuosius. Ir to, kad bėgau visas menas tai skelbs, — koks didis yra žmogus, ir
su jumis. Kad privalėjau. Kad kitaip nežinojau. Ar 
jūs žinot, kad tereikėjo man prisipažinti, jog klydau, 
ir galėjau išdrįsti likti. Bet aš turėjau nusilenkti Die
vui, ar ne, juk kas drįsta prisiminti kaltes, turi jieško- 
tis Jo atramos? Aš pasirinkau jus. Ar galit užginti, 
kad blogai atsilyginau jums už tai, kad padėjote man 
būti vienišu? Jūs turit mano kraujo? Taip. Atida
viau jums savo brolį? Taip. Antrąjį?—Jūs nepagavot. 
Ir motinos — nesuspėjot. Aš būčiau atidavęs jums 
savo sūnų, bet juk uždarėte mane. Beje, — jūs turit 
mano tėviškę. Ir jūs mane teisite!

Aš dar turėjau vilties, jog vieną kartą užlipsiu 
viršūnę, ir iš tenai. Aš paimsiu kreidą ir užbrėšiu li
niją, ir bus skelbiama kitaip. Kaip rašiau savo knygą.

Prisipažinti, kad mano knyga buvo išdavimas? 
— Jeigu norite — jeigu norite — taip. Nes tai atim
tų jums rangą. Ir tintą. Ir galybę, ir vergus. Jūs ne
norite tokios revoliucijos? Kad žmogus būtų laisvas 
ir turtingas? Kad jis turėtų savo žemę, tiktai nebū
tų valstybių sienų? Kad tiktai liktų, kaip karalijos 
vėliava vardas, bendras visiems — komunizmas? Tiek 
aš jums galėjau palikti. Jūs nenorite, žinoma, nes jūs 
eitumėte namo, ir žmonės grįžtų iš speigų, ir kiekvie
nas artų savo daržą, ir jie būtų laimingi. Jūs — ne. 
Kur yra mano linijos centras? Kodėl turite rėkti anti
religinę misiją iki putų dribimo, ir, kad akys verčiasi 
iš kaktos—kodėl mes nepasakytume: Yra Dievas. Bet

koks laisvas. O, aš neturiu kalbėti jums ilgai, jūs 
skaitėte, jūs turite mano knygą. Ar jūs sudeginote 
ją ? Ar jūs supratote?

Ir po šito jūs kartojate — ne, aš matau, kad jūs 
nesupratote, jūs kartojate vistiek, ar aš esu išdavi
kas, ar aš prisimečiau ateistu? Ar aš įžeidžiau anti
religinį darbą?

— Tikiu į Dievą Tėvą, Visągalį, dangaus ir žemės 
Sutvėrėją. Ir į Jėzų Kristų, vienatinį Jo sūnų, mūsų 
Viešpatį, kurs prasidėjo iš šventosios Dvasios, gimė 
iš Panos Marijos, kentėjo prie Pontijaus Piloto, buvo 
prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužen- 
gą į pragarus, trečią dieną kėlėsi iš numirusių, įžen
gė į dangų, sėdi dešinėje Dievo Tėvcf visagalio, iš ten 
ateis gyvųjų ir numirusiųjų teisti. Tikiu į Šventąją 
Dvasią, šventąją visuotinę Bažnyčią, šventųjų ben
dravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių at
sikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen.

Ar jūs paskelbsite mano prisipažinimą pasauliui ? 
Išdrįsite? Kiekvieną jo žodį? Jūs begėdžiai krokodi
lai, jūs bailūs šeškai! Aš baigiau.

Jie išsibėgiojo. Kaip linlyma — jis juokėsi, jis 
kvatojosi iki ėmė kosėti. Nebuvo buvę nieko juokin
gesnio! Kaip jo neklausinės, jis vistiek išeis tikėjimo 
liudytoju, juk toks yra jo kaltinimas. Tokį teismą 
turėtų rodyti žmonėms, už pinigus! — jis negalėjo 
susilaikyti, juokėsi ir kvatojo: jis.(Bw duoguai L-h*-

v
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Mos pannuiue receptus ir pri
statome vaistus.
Turim visokių reikmenų kūdikiam. 

Pirkite vaistus siuntimui j užjū-
rj. Čia, pristatome.

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

Edward A. Ksiazek, R. Ph.

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

— Šv. Jonas Auksaburnis |

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Clearing Building Material & Coal Company
ALYVA IR ANGLYS

JT j/Vy. Pirkite pirmiau negu užsnigs! PristatomeA 5*7*1 visame mieste ir priemiesčiuose..
5627 W. 65th St. Skambinkite bet kuriuo 

' laiku- POrtsinoulh 7-6746; GLobe 8-4400.

SKALBIAMŲ MAŠINŲ IR
ŠALDYTUVŲ SAVAITE

✓

Philco, Norge, Maytag, Ge

neral Electric skalbiamos ma

šinos vertes $139.00, ir au

tomatiškos, vertės iki $325.

Duodame didelę nuolaidą iki 

$50.00 už jūsų seną skalbia

mą mašiną. Pridedame 50 

svarų muilo, Basket, Ironing 

Board, Prosą.

Vengrai iš komunistinio siaubo bėga į Austriją. (1NS)

PAVERGTOJE LIETUVOJE
— Per Gudijos, Lietuvos ir 

Moldavijos teniso rinktinių tur 
nyrą Kišiniove pirmą vietą iš
kovojo Lietuvos komanda. (E)

— Bolševikai skelbia,, kad 
okup. Lietuvos paviljoną “visa
sąjunginėj žemės ūkio ir pra
monės parodoj“ aplankė apie 
2 mil. žmonių. Palyginti su per
nai, lankytojų skaičius beveik 
padvigubėjo. Lietuvos paviljo
nu domėjosi taip pat delegaci
jos iš Čekoslovakijos, Vengri
jos, Jugoslavijos, Anglijos, Pran 
cūzijos. Italijos ir kt. Šiemet 
ckup. Lietuvos parodoje buvo 
išstatyti ir prarponės gaminiai: 
“Pergalės” fabriko turbinų mo
deliai, “Žalgirio” staklės, Šiau
lių dviračių fabriko dviračiai, 
šilko, medvilnės ir odos gami
niai. Ateinančiais metais numa 
tyta okup. Lietuvos paviljoną 
rekonstruoti. (E)

Per Vilniaus radiją 1956. X. 1 
22 perduoti Vilniaus 23-sios sep ' 
tynmetės mokyklos pionierės 
Reginos Chatkevičiūtės įspū
džiai iš Artepo pionierių stovyk 
los Kryme. Jų šventinį laužą ap 
lankęs Vorošilovas ir Chrušče- 
vas, kuriems bolševikinių aka
demijų eiti pasiųsti pienieriai 
padainavo liaudies dainą lietu- 
'viškai “Šėriau žirgelį”. Toji dai 
na visiems labiausiai patikusi.
Smarkiai plojo ir Vorošilovas 
su Chruščevu. Panašūs “infor
maciniai susirašinėjimai”, “įs
pūdžiai” ir “palaikymas drau
gystės” vykdomi plačiu mastu.
Visų jų tikslas pirmoj eilėj įro
dyti, kokie Lietuvos vaikai ar 
darbo žmonės esą laimingi “nu
sikratę buržuaziniu nacionaliz
mu”. Negirdėta priespauda ir 

i šalies pavergimas norimas už-
l maskuoti pavaizduoti kaip dar- Į j ~ j-! ~ ~
, bo žmonių “išvedimas į laimę ' SkClbkltCS Drauge ! 
ir laisvą gyvenimą”. (E) '_______________________

CLASSIFIED AND HELP WA N T E D ADS
REAL ESTATE

Pirkite dabar prieš žiemą 
(Mlkraustyti

MARQUETTE PARKE:
Mir, 4 po 4, centr. šild., garažas. 
Mūr. bung. 5 k b. ir 1 kamb pa

stogėje. centr. šild., garažas, $16,500. 
Med. 5 kamb. su ledų parduotu

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

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

Gražus george 6 kamb.
GAGE PARKE:

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

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

$12,000.
Med. 6 kamb. ir 3 kamb. sklppe, 

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

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

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

Jreng.
Mūr. su taverna Ir 1 kamb. 

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

ŠIMAIČIAI
Realty. Bullders, Insurance 

2737 West 48 St. 

CLIffside 4-2890

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 SL 
WAlbrook 5-5030 

PRospect 8-8579 (vak. Ir aekmad.)

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

E. KURŠIUS 

REAL ESTATE SALES 

REpubMc 7-6232

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

VISŲ ROSIU APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Estate 
General Insurance, \otary Public 

5# 1(5 S. Westem Avė.
REp. 7-(>886 arba HEm. 4-7085

REAL ESTATE

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

REALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Californijos g-vės)
LAfayette 3-3384

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2«OO W. 59tli St. Tcl. Prospect 8-5151

HELP VVANTED — VYRAI

FURNITURE F1NISHER

Start immediatly. Union wages. 
Steady employment.

Sce Mr. Newnian.

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

AUTOMOBILE** — TRUOKZ 
Automobiliai — Sunkvežimiai

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

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

50.00 $139.50

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

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

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

JOS. F. HIDRIK FURN1TURE, INC.
3241 So. Halsted St. Tek: CAlumet 5-7237

Budriko Radio Valanda iš WHFC, 1450 kilocycles, radio stoties 
ketvirtadieniais nuo 6—7 vai. vakaro.

Sfr---------  . - ■■ ' -----4*

Specialus luisiūlymasl 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!

3 metų senumo, mūrinis, šviesių 
plytų namas su 3 miegamaisiais. 
Marfluette Parke. Viršuje galima 
Įrengti dar 2 kambaliai. Augštas rū
sys. Plieno konstkukcija. Aut. gažo 
šilima. A. Linas.

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

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

Modemiškas 5 kamb. mūr. namas 
Marfluette Tarke. Antram augšte pa
ruoštas {rengti 4 kamb. butas. Aut. 
šildymas gazu. Prie namo 25 pėdų 
sklypas. Graži aplinka. A. Sirutis.

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

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

I Juknis.
štai bargenas! 8 apartmentų (visi 

po 4 kamb.) mūr. namas geroj vie- 
| t«j, Bridgeportc. Rūsys. 50 pėdų
j sklypas. Namų klek patvarkius — 
pajamos žymiai padidėtų. Dabar

j parduoda už $17,000. A. Rėklaitis.

P LEONAS
REAL ESTATE

2785 West 71st Street 
j Visi telefonai: VVAlbrook 5-6015

ROOMING MOPSE. $200 į mėn. 
pajamų, plius C kamb. butas. Karš
tu vatui, apšild. $16,900. Arti 22nd. 
ir l’ulaski Rd. [mokėti $5,000. SVO- 

[ KOI>.\, 3739 VV. 2(ith St. LAnndale 
1-7038.

VIKTORO KOŽICOS 
UetuvUks gaaoltno stotis Ir Mito 

taisymas
itllekaml motoro remontai, lyginimo, 
lažymo darbai Ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS CO.
575* 8. VVESTKRN AVĖ. PR 8-»U>

BUILDING & REMODELENG

VIKTORAS ŠIMAITISI
General Contractor

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-422S 
arba rez. tel. UI 7-3310. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - BuUdera • Ii

2737 Weat 43rd Street

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiitiiiiii

ANTANAS LUKAS IR SORUS
2717-19 Wed 7lst Street

BUILDING CONTRACTOR8 
Stato naujus namus, atremontuo- 
a senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881 
dllllllllllllllllllllllllliuillllllllllllllllltm
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Ralfo Centras via prašomas pujieš-j 
koti Amerikoje šių žmonių:

1. Pranas Budrys, gini. 1924 m. 
Palangoje.

2. ,Steponas Jašinskas, gini. 1924 
m. Palangoje, gyv. Švcdijojo nuo 
1944, vėliau emigravo į Australiją.

3. Gediminas Natkevičius, iš Pa
langos.

4. Stasys Darginavičius, iš Palan
gos.

5. Teodoras Lasauskas.
6. Vincas Sietelis, sūn. Antano, 

apie 65 metų, ausčiau gyv. Cliicagoj.
(. Ona Šukytė, duktė Jono, gini. 

1920 m. Pilviškių kaime, Ukmergės 
vals.

8. Povilas Tarabildas, sūnus- Jono, 
gyv. Philadelphia.

9. Morta Mazutienė, duktė Vinco, 
gini. Raseinių aps.

10. Francis Dirgėla ir Petronėlė 
Januškaitė-Dirgėla pa įieško savo 
giminių ir pažįstamų, gyvenančių 
Bostone ir Cliieagoje.

11. Domininkas Miksas, sūn. Vin
co. —

Patys jieškomieji arba apie juos 
žinantieji, prašomi atsiliepti šiuo 
adresu; BALF’as, 105 Graiul St., 
BrookJyn 11, N. Y.

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

Universal Saviugs and Loan Assoclatioo užtikrina saugo
mą ir gražų pelną.

Saugumą nžtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Ud 
f 10,000 ©O kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

IIMIHIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIHIIIIIIIHIIIIIIlHllimilllllllimillllHMi*

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigu*, sąžiningas darbas. Vist apdraudimai. H artimų Ir 

tolimų distancijų, šaukite liekančiai:

ANTANAS VILIMAS
S415 8. UTUANICA AVĖ, CHICAGO, ILL.

Telefonas — Fftontter 882
1U1UU1UUI1UUUIIUUU1U1IUIIIU1IIIIIIIIL

LIETUVOS GENERALINIO KON
SULATO NEW YORKE -PAJIEŠ- 

KOMI ASMENYS
Adomaitienė - Martinkaitė, Mari

jona, ir jos sesuo Kukaukienė, Ona, 
iš Tauragės ap.

Balčienė (Balčas) - Ramanauskai
tė, Klimasė, ir jos sesuo Jotauticnė, 
Ona. iš Spičių k., Šiaulių ap.

Baltrūnas, Tadas, iš Debeikių par.
Butėnas, Kazys.
Bytautas, Pianas, sūnus Dominin

ko. iš Varnių vai., Telšių ap.
Cepuknitė, Anelė iš Varėnos npyl.
Cernauskas, Pranas iš Kaz.harinų 

k., Batakių vai., Tauragės ap.
Čižonienė - Teniukaitė, Antanina, 

iš Telšių vai.
Danielius, Antanas, sūnūs Jono.
DausĄ unite - Kirsnicnė, Rožė.
Dautartaitė, Ona, duktė Antano 

ir jos seserys Ručinskienė, Murtinu 
ir Kuprevičienė, Kkolažtika.

Duobsi, Antanus, jo sūnus Anta
usis ii- duktė Melnikai!ienė, Eugeni
ja, gyvenę Naugatuek, Conn.

Eidriirn ičienė - Daniclj te, Stasė, 
iš Kėdainių a p.

Engei, Albrrt, iš Kauno-Y iii jam 
pole,s.

Gegžna, Antausis, sūnus Jono.
Gegžna, Vincas, iš (Įkainių k., Kė

dainių vai.
Grigaitė - šauklicnė, Veronika, iš 

K bartų k., Raudonės viii., Rasei
nių ap.

Jankauskaitė, Ona. iš Kupiškio.
Jedzevičienė, Elzbieta, duktė An 

tano.
, Jotautieuė - Hamanau.-kaitė, Ona. 
i ir jus sesuo lialeienė (Balčas), Kli-

įuasė, iš Sjrieių k., Šiaulių ap. 
Kiroilis, Raimondas, sūnus Petro. 
Kirsnicnė - Dausynaitč, Rožė. 
Konstantinavičius, Vladas, iš

Tauragės.
Krikštanavičius, Domininkas, sū

nus Antano, ir žmona Radavičiūtė.
Kukaukienė - Martinkaitė, Ona, 

ir jos sesuo Adoingitienė, Marijona, 
iš Tauragės ap.

Kuliešiūtė, Paulina.
Kurnėta, Juozas ir jo sūnus Do

mininkas, iš Vištyčio v., Vilkaviš- 
kio1 ap.

-Kutka, Antanas, sūnus Mykolo.
Latoža, Antanas, išvykęs iš Bel

gijos.
Lcbedinskas, Feliksas, iš Varėnos 

apylinkių.
Liorcnticnė - Petiolionytė, Mag

dalena, iš Sasnavos.
Miknevičius, Juozas, sūnus Jono.
Navaras, gyv. 4428 So. AVcstern 

Avė., Chicago, III.
Pranekcvičius, Aleksas, iš Kre

kenavos vai.
Purys, Pranas, iš Radviliškio ap.
Pustelninkienė, Agota, iš Gai-gasii 

k., Tauragės vai., gyvenusi ("liicagoj.
Raudonis, Petrus, sūnus Felikso, 

iš Telšiij ap.
Kaupelis, Aleksus.
Kazutaitė, Barbara, iš Švėkšnos.
Rudokas, Justinas, sūnus Ignaco, 

iš Niūronių k., Anykščių vai., Ute
noj ap.

Šiauriem": - Vaidotaitė, Ona.
Stradniska, Konstancija.
Stravinskas, Mykolas, sūn. Juozo.
Šukytė, Ona, iš Pilviškių k., Kur

klių vai., Ukmergės ap.
UbavičiiM, Stasys.
Valaitis, Adomas, ir sesuo Ieva, 

iš Vieviržėnų vai.
Vasiliauskas, Jonas, iš Baraučiz- 

lios k., Deltuvos vai., Ukmergės ap.
Vektcris, Antanus, iš Dyviliškiu 

k., ijuzdijų par., gyvenęs Elizabctb, 
N. J. k

i Vcnskraidis, du broliui — inži
nierius ir daktaras.

Jeiškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi alsiliep-

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street,

York 24, N. Y.

Naujasis Testamentas- 
šventas Rastas

V«ti lietuvių kalCub JUOZAPA; 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivy* 
kūpa* Metropolitą*. IV laida. U 

leido “LUX” 1947 m. Štutgarte 
520 pual. Kaina >1.50. Gaunama

* * 0 R « U 6 E ” 
$334 $•. (taktai

Chicago 8, Ulinoii

N E W

HELP WANTED — MALĖ

H I G H E R

R A T E S

TOOLMAKERS

To construct and maintain all types of produetion
■N. *

punch and dies, molding dies, jigs, fixturss, and 

gagės.

AND

MACHINISTS

To Repair and Maintain Standard and special 

machinery.

Wage progression and merit inereases. 

Excellent pension plan, paid vacation and holidays, 

and many other benefits at no cost to employees.

W E S T E R N 
ELECTRIC

Apply

Cicero Avė. 23rd Placc
Employment office open Monday 

thru Saturday.

JllllllllllllllllllllllllllllIllliilllllllllllliiiU 
= LIETUVIU STATYBOS =
= BELUDROV® =

Į MŪRAS I
Z Bullders, Gen. Contractora S
5 Atlieka planavimo ir staty- 5
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- S 
5 venamųjų ir vleSųjų pastatų. — 
S Namų Įkainavimas ir (vairūs S 
S patarimai nemokamai. ~
2 Kreiptis šiuo adresu: —

ĮlOHAS STANKUS Į
5 Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki S 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus s
= TeL PRoenect 8-2018 =
= 6800 SO. CAMPBELL AVĖ, = 

š Chicago 29. IlOnols S 
?llllllllllllllltHIIIIIIIIIIIIIIIIMHIUIIHNIiB

Statome
NAMUS IR 
GARAŽUS

ir atliekame visus statybos ir per
tvarkymo (remodcling) darbus.

MASTER BUILDERS
Gosicral Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika ir J. Skorubskos)
1600 8. 4STH CT.. CICERO 60, ILL.
TeĮ. OLympio 2-7881: TO 3-4236

M1SCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LIKT. APDRAUDŲ AUEltrCKA
Visų rūšių apdraudas. Antomobl- 

lių finansavlma*. Notarlata*. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdrandas kitai 
oasltelra<ik!te pas mus.

JONAS K IR V AITU, 
WAlbrook 6-547t

INTERSTATE INSURANCE AOENCT 
«IQ8 S. Ashland Ase, Chicago 86, in

J. BREIVE and SON
; CONSTRUCTION COMPANY 

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

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobelių ir patal
pų Įvairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
kaukite DAniibe 6-27US nno • vai. 

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

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas inatoliuoja vi

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

Tel. OLympic 6-0775 nno 8 vai.
ryto iki 5 vai. vakaro. 

Telefonas nno 5 vai. vakaro:
OLynplc 2-6752

Renikilc dien. Drau^!
yy

1
i

9
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Antradienis, lapkričio 13, 1956 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, HZJNODB

laisvės šauksmas
(Atkelta iš 3 pusi.)

daug pasitikėjo savimi, ta ide
ologinio materializmo klaida, ku 
ri, jei tiesiog žmogaus ir nepa
niekina, tačiau jį laiko nieku 
kitu, kaip priemone, kaip įran
kiu.

Kruvinas Vengrijos sukilimas 
primena visą tragiškos realybės 
dramą, vykstančią visuose pa
vergtuose kraštuose, taip pat ir 
Lietuvoje. Šiandien kalbama a- 
pie Lenkiją ir Vengriją, rytoj 
kalbėsime apie Rytų Vokietiją 
ir Čekoslovakiją, kur sukilimui 
jau pasiruošta.

Išsilaisvinimo laukia ir Pabal
tijo kraštai — Lietuva, Latvija 
ir Estija. Jos buvo parduotos 
sovietams Potsdamo konferen
cijoje. Šias tautas Rusija yra 
pasiruošusi likviduoti. Laikas 
ir jas gelbėti, nes kitaip nustos 
buvusios, kaip etn’ški kraštai.

Šių dienų įvykiai anapus gele- į 
žinės uždangos primena popie-1

CHICAGOJE
Lyrine opera

Chicagoje, Operos rūmuose, 
jau vyksta Lyrinės operos pa
statymai. Pvz. ketvirtadienį ir 
šeštadienį 8 vai. v. bus stato
mas “Sevilijos kirpėjas”. Bile- 
tai $4—$8.

žiaus Benedikto XV žodžius, ro
dos pasakytus mūsų dienoms: 
“Tautos nemiršta: pavergtos ir 
prislėgtos neša drebėdamos joms 
uždėtą jungą, ruošdamosios iš
sivadavimui. perduodamos iš 
kartos į kartą liūdną neapykan
tos ir< keršto palikimą”.

Neįmainoma laikyti tautas ne 
subaigiančioje vergijoje. Tironi
ja neišlaikys amžiais surakintų 
sąžinių. Varšuvos ir Budapešto 
sukilimas buvo savaimingas, ki
lęs iš nevilties, nebegalimos pa
kelti vergijos. Visoje tautoje iš
siveržė šauksmas: norime lais
vės!

Amazonė, Egiptas, Vengrija

Teatras Today (Madison, 
ties Dearborn) šios savaitės 
pradžioje rodo filmą apie Ama
zonės upę, vandingiausią visa
me pasaulyje. Filmuota nuo 
pat jos pradžios, per džiungles. 
Duodama gausiai indėnų šokių 
ir pavaizduojamas jų gyvenimo 
būdas. Tikrovės vaizdai su
jungti su vaidyba. Ypač įspū
dingas vaizdas kai žmogų ap
supęs smauglys stengiasi uždu
sinti ir kaip jam pavyksta iš
sivaduoti. Filmas — tik suau
gusiems; gaila, kad visiškai be 
reikalo jame perdaug ekranui 
nereikalingo natūralizmo, ša
lia to — rodami Budapešto ir 
kovojančios Vengrijos vaizdai, 
o taipgi įvykiai Egipte. Sporto 
apžvalga bei politinės naujie
nos, pav. Britų karalienės pa
sirodymas filmų žvaigždėms. 
Programa tęsiasi valandą, kai
na 40 et., programa keičiama 
ketvirtadienį popiet.

Naujo Ford o rekordinis pasirodymas, turintis 
sprendžiančios reikšmės '57 automobilių pirkėjams!

S • t.

Operacija prieš širdies 
ataką

Dr. Charles P. Bailey, profe
sorius iš Philadelphijos, refe
ravo Amerikiečių Arterioskle- 
rozės Studijuotojų sąjungos 
suvažiavime Chicagoje, kad jų 
mieste jau buvo padarytos dvi 
operacijos, kurios apsaugo nuo 
širdies atakos: užsikimšusios 
svarbiosios širdies arterijos bu
vo švariai išskustos. Apie tą 
patį papasakojo ir San Fran- 
cisco širdies ligų specialistas 
dr. Angelo M. May, kuris, da
rydamas bandymus su gyvu
liais, išrado šį gydymo būdą. 
Valant arterijas buvo panau
dotas mažas, 1 tuščiaviduris 
įrankis, kuriuo buvo išpjauta 
vidury arterijų susitelkę rieba
lai.

Šiai operacijai savanoriškai 
buvo pasidavę du vyrai — 51 
ir 52 m. amžiaus. Jiedu abudu 
buvo pergyvenę širdies atakas 
paskutinių dvejų metų laiko
tarpy, abudu tebekentėjo 
skausmus ir tegalėjo tik trum
pą laiką darbuotis. Arterijų iš
valymui naudojamas įrankis 
— vamzdelis apie šeštadalį co
lio skersmeny ir apie 9 colius 
ilgio. Vamzdelio gale yra aštru
ma, kuri išpjauna priaugusius 
riebalus, o kraujas vamzdeliu 
juos išneša laukan.

Afrikos žvėrys
Gamtos Istorijos muzėjuje 

praeitą šeštadienį buvo rodo
mas filmas apie laukinius Af
rikos žąėris. Galima buvo pa
matyti retų nuotraukų iš liūtų, 
tigrų, antilopių, dramblių, ra
ganosių ir kitokiausių žvėrių

gyvenimo. Nuotraukos imtos 
iš arti, vaizduoja visokiausius 
įvykius.

Panašūs filmai dar bus šį ru
denį demonstruojami du lapkri
čio šeštadieniu: 2 vai. 30 min. 
Įėjimas nemokamai. Lapkr. 17 
d. bus apie Viduržemio jūros 
salas, o lapričio 24 d. apie pa
upių paukščius.

Dažnai, kuris negali savęs su
valdyti ir sau įsakyti, linksta 
savo puikybėje valdyti kito 
žmogaus valią Gocthc

Vienintelis ginklas prieš tin
gumą yra darbas. Rutherford

GU2AUSKŲ
8EVERLY HILIJ8 GELINYCIA
Jert&usioa gėlės <161 vestuvių, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų.

2448 Wh2šT MKD sTKKFT 
fel PRnspeot H-OMJUl tr PB 8-OSS4

PENKERIŲ METŲ MIRTIES
SUKAKTUVES

A A.
STELLA RAŽAS

Jau suėjo penkeri metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą žmoną ir
motiną. ,
Netekome savo mylimos 1951 

m, lapkr. mėn. 14 d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes 

jos niekados negalėsime už
miršti. 1 -ai gailestingas Dievas 
suteikia jai amžiną ramybę.

Už jos sielą mes užprašėme 
gedulingas šv. Mišias su egzek - 
vijomis lapkr. mėn. 14 dieną 8 
vai. ryto St. Mary Star of the 
Sea parapijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gi
mines, draugus kaimynus ir 
pažįstamus šiose pamaldose da
lyvauti ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. Stella Ražas 
sielą.

Nuliūdę: Vyras Caslmir ir
sūnus Iticliard.

t
t

TELEVIZIJA* RADIJAS
UI-n FONOGRAFAI • VOKIŠKI BADU AI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 S«. Halsled St. CAIumel 5-7252

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West Ulth Street

Vienas bloko nao kalinių.

Didžiausiu Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste 1

Telef. — CEdarcrest 3-6335

LIŪDĖS1O VALANDOJ

MAŽEIKA® EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau jūsų namų.

Naujas 1957 Forilas keliavo 50,000 mylių grei
čio vidurkiu viršijančiu 108 iu. į v.!.. įskai
tant visus “pit stops”... sumušdamas 458 Na
tional ir International įekordus vienkartinia
me bandyme. Niekad anksčiau joks automo
bilis nėra perėjęs tokio sunkaus bandymo... 
taip pasekmingai pasirodydamas.
Visai neseniai Bonneville Salt Flats, l'tali. du 
nauji '57 Fordai atliko sunkiausią, ištvermės 
bandymą istorijoje po priežiūra Vnited States 
Auto Club ir Federation Internationale de 
Automobile. Fordo paruošti pavyzdiniai prieš 
produketniai modeliai, tikslūs duplikatai tokiu 
Fordų, kokius jūsų, Fordo Dyleris dabar par
duoda.

šitie Fordai baigė 50,au0 mylių bandomąją 
kelionę per nepilnai 20 dienų. Vienas iš jų pa
siekė net 108.16 m. į v. greičio vidurkį... ant
rasis virš 107 m. į v.!

šituose greičio vidurkių skaičiuose įskaito
ma ir laikas visiems "pit” sustojimams.

šitas bandymas parodo be jokių specialių 
pažymėjimų kaip Fordo naujas Thunderbird 
V-8 motoras gali veikti.* Tai buvo ne vien tik 
paprastas greičio pademonstravimas. Tai įti
kinanti demonstracija rodanti augštą kokybę 
y Įso Fordo Automobilio.

Tas bandymas parodo didelį ištvermingumą 
bėgių, stabdžių, visos medžiagos, vairo — visų 
dalių. Be tokio vidujinio tvirtumo Fordas jo
kio būdu nebūtų galėjęs ištverti tokio žiau
raus bandymo.

^/Specialus 270 lip Thunderbird 312 Super 
V-8 motoras gaunamas daugiau primokėjus. 
Taip pat galima gauti ir ekstra gerai veikiantį 
Thunderbird 312 Huper V-8 motorą turintį iki 
285* lų> jėgos.

Išbandykite Naujoviško FORDo Veikimų Šiandien!
S

FORD DEALERS OF METROPOLITAN CHICAGO

ONA MOCKUS
Gyveno 716 W. -17th PI.

MirS lapkr. 10 d., 1956. 2:20 
vai. popiet, sulaukus pusės am.

Gimė Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 55 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
3 dukterys: Ona Chuprinskas; 
Helen Latoza, žentas Joscph; 
ir Mary Kizas, sūnus Juozapas, 
marti Rctha, ir jų šeimos — 8 
anūkai ir 8 proanūkai. kiti gi
minės, draugai ir pažistami.

Priklausė šv. Onos Draug.
Kūnas pašarvotas P. Gur

skio koplyčioje, 659 W. 18th 
St. Laidotuvės įvyks ketv.,, 
lapkr. 15 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta' į Dievo 
Apvaizdos parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnus,
žentas, nuirti ir anūkai.

A. A.
BARBORA KAULES

IM> tėvais Lenksaitč)
Gyv. 3 8 43 W. Flournoy St., 

Chicagoj, tel. VA 6-377$.
Mirė lapkr. 10 d., 1956 m.,

1:20 vai. popiet, sulaukusi pu
sės amžiaus. Gimė Lietuvoje.

Amerikoje iJįgyveno 47 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

trys sūnūs Bronislovas. Stan
ley ir jo žmona Annette, ir 
Walter; dvi dukterys Susan 
Leonanl ir jos vyras Bernard, 
Constance Itiley ir jos vyras 
lawrence; dešimts anūkų ir 
kiti giminės, draugai bei pa
žįstami. Buvo žmona a. a. Juo
zapo Kaules ir motina a. a. 
Edvvard Kaules. Lietuvoje liko 
3 sese rys.

Kūnas pašarvotas Ant. Pet
kaus koplyčioje, 1410 S. 50th 
Avė., Cicero, III. Laidotuvės j- 
vyks trečiad., lapkr. 14 d. Iš 
koplyčios 8:45 vai. ryto bus at
lydėta į Presentation parap. 
bažnyčią, Arthington ir Polk 
Str., kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: sūnūs, dukterys ir 
žentai, anūkai bei marčios.

laid. direkt. A. Petkus, te
lefonas TOyvnhall 3-2109.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0.
CHICAGO, ILL.

50th AVL
CICERO, ILL

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 
T0wnhall 3-210$

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605 07 South Hermitage Avenue
Tel. Yfl 7-1741-2 ir LR 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

U
T
U

FEŪERRL
SflVINGS
AND LOAN

Chartered A Superrlsnd 
by tlie U. h. Gotintment 2I-. -'cįiCr

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• Įsteigta Chicegoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karas, 

ekonomines depresijas, panikas ir krizes Ir 

savo tau py tojams išmokėjo kiekvieną sutau

pytą dolerį.

• Augštus dividendus išmokėjo visada be per- 

stojimo.

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne

šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia važinėti.

Juos galite pasiųsti paštu.

Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN I

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III.' 
Phone VI T-7747

JOHN J. KAZANAUBKA8, Prea

Ohartered Ir flnperviaed by the United States Ctoverammt

Įstaigon VALANDOM: Knndma nuo fl-toe ryto iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadieniais ano 0-tos valandos 
ryto iki 8 vai. vakaro. Šeštadieniais nno 0 vai. ryto iki 1 vai. po pietų. Trečiadieniais visai nsatidaroma

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

ATVIRŲ ŽAIZDŲ 

NUO UŽSISENEJUSIŲ

Tie. kurie kenčia nuo SENU AT
VIRŲ Ir SKAUDŽIU ŽAIZDŲ, 
negali ramiai sėdėti ir naktimi* 
miegoti, nee Jų užsisenėjuslos žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pasalinti tą 
at»žėjlmą Ir skaudėjimą senų atvi
rų Ir skaudžiu talžau, uždėkite 
LTOGt'LO Olntment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins jusu skaudėjl- 
ma ir galėsite ramiai miegoti nak- 
4. Vartokite Ją taipgi nuo skau 
džlų nudegimų. Ji taipg' pašaline 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA.- 
SIS. Taipgi pasalina peršėjimą Ilgos 
vadinamos aTHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplySImą 
tarppirSčtų. Tra tinkama vartoti nuo 
Klastančios, suskilusios odos dedlr- 
vlnlų, odos Išbėrimų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
■įrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų. Ji yra <erft sryduoi* nuo la- 
vtrMnlų odos ligų L*
gulo Olntmsnt > r* 
parduodama po 76 
et.. 1186. ir »« »«•
Pirkite vnlstloąseCBt 
cagoj Ir apylinkes*—
IfUvraukss, Wlsc..Oa 
ry.Ind.tr Detrolt, Ml- 
oblgan arba rašyki- 

atslųsklts Mo-
ordsr ||

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy St., Chicago 34, III.'

te tr

Rcmkilc (Ii r n. Draugą!

MARIJONA 
MARCINKEVIČIUS 

(Martin, po tėvais Bobelytė)
Gyveno 129 K. 104th St. 
Mirė lapkr. 11 d., 1956, 6:05 

vai. vak., sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vii- 

kariškio apskr., Pajavonlų pa
rapijos, Iglupės kaimo. 

Amerikoje išgyveno 53 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

3 dukterys: Mary Račkauskas, 
žentas John: Nellie .Stulpinas, 
žentas Walter; ir Vietoria Mus- 
ket, žentas Frank, sūnus Peter 
Martin, marti Shirley. marti 
Elsle Martin, 8 anūkai, 3 pro- 
anūkal, sesuo Agnės Steponai
tis su šeima, pusseserė Agnės 
Karalius, jos vyras Juozas ir 
Jų šeima, giminaičiai: Charles 
ir Joscph Bukšnes, Petras Be- 
reika, Constance Bobellsi ir jų 
šeimos, kiti giminės, draugai 
Ir pažintam).

Priklausė Idealių Moterų 
Klubui, Šv. Kazimiero Akad. 
Rėmėjų D-Jos, Apaštalystės 
Maldos D-jos ir šv. Onos D-jos.

Kūnini pašarvotas Bukausko 
koplyčioje, 10821 S. Michlgaii 
Avė. Laidotuvės įvyks ketv., 
lapkr. 15 d., iš koplyčios S: 45 
vai ryto bus atlydėta ) Visų 
šventų parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta j šv. Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, sūnus,
marti, žentai, anūkai Ir proa- 
nūkal. .

lasidotuvių direktorius L. 
Bukausko*. Tol. Commodorc
4-2228.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna- llea turime koplyčias
rimas dieną ir nak- viaose Chicago* ir

(tj. Reikale laukite Roselando dalyse Ir
mo<- tuojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFOBNIA AVĖ. TeL LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. UTUANICA AVĖ. TeL YArds 7-3401

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

ALFRED4 S~VfiNCĖ
177 WOODSIDE Bd„ Riverside, IK Tel. OLympie 2-5245

7 POVILAS J. RIDIK A S
3354 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

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

JURGIS P. RUDMIN
3319 8. UTUANICA AVĖ. TeL V Arde 7-1138-1139]

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, DL TeL OLympie 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-67811

STEPONAI 0. LAOKAWICZ
2424 W. 6Mh STREET REp«bO« 7-11131

2214 W. 23rd PLACE Tlrtfata <4672,

ry.Ind.tr


f
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X Chicagos Lietuvių Fronto 
Bičiulių vaidybos ir 1941 m. 
sukituno sukaktuviniam minė
jimui rengti komisijos pasita
rimas su Chicagos lietuvių 
studentų organizacijų pirminin
kais ir lietuviškosios spaudos 
bendradarbiais praėjusį penk
tadienį praėjo labai jaukioje 
ir vieningo bendradarbiavimo 
dvasioje. Nors tą dieną ir tuo 
pačiu laiku įvyko Chicagos 
studentų bendrasis susirinki
mas, lietuvių studentų organi
zacijos į pasitarimą atsiųsda- 
mos savo atstovus parodė gra
žų bendradarbiavimo pavyzdį.

J. A. VALSTYBĖSE
— Liet. kariuom. įkūrimo 

sukakties minėjimas įvyks š. 
m. lapkričio m. 17 d. 6:30 vai. 
p. p. Apreiškimo parap. salėje 
Brooklyne.

Po prof. Brazaičio kalbos 
Brookl. vaid. trupė išpildys 6 
pav. montažą “Tėvynės Aidas” 
iš kovų ir gyvenimo Lietuvoje. 
Režisuoja akt. Žukauskas, de
koracijos dail. J. Juodžio.

Po programos bus šokiai, 
grojant moderniam J. Vedegio 
orkestrui. Veiks bufetas ir ba
ras.

Pamaldos už žuvusius kovo-1, 
je už laisvę karius įvyks lap
kričio m. 25 d. 11 vai. Apreiš
kimo parap. bažnyčioje.

— Tautų Festivalis Gary 
mieste. Š. m. lapkričio mėn. 17

Pasitarime dalyvavo JAV Stu-,įr 18 d. Gary mieste įvyks Tau- 
dentų Sąjungos pirm. J. Kark- tų Festivalis. Dalyvaus 29 tau-

tos. Jame bus įvairių tautų 
audinių — liaudies meno ir 
maisto paroda ir meninis pa
sirodymas: tautiniai šokiai,
dainos ir t. t

Lietuvių grupės Festivalio 
komitetą sudaro: A. Nenienė
— pirm., S. Adomaitienė — 
programos vedėja, V. Skeirienė
— parodos vedėja, M. Klimai- 
tytė — propagandos vedėja ir 
G. Klimaitienė — biletų plati
nimo vedėja. Komitetas uoliai 
darbuojasi, kad lietuviai gerai 
Festivalyje pasirodytų. Festi
valis vyks — Memorial Audi
torium, 31 E. 7 Avė., Gary, Ind. 
5 vai. vakarais — prasidės pa
roda, o 7 vai. — programa. 
Festivalį rengia Gary Tarptau
tinis Institutas.

lys, Chicagos ateitininkų, aka
deminių skautų, santariečių ir 
Chicagos bendrosios studentų 
sąjungos pirmininkai ar jų at
stovai. Chicagos organizuotoji 
lietuvių studentija pritarė ren
gėjų tikslams ir pažadėjo ben
dradarbiavimą ir paramą.

Chicagos frontininkės Agnė 
Jasaitytė ir Irena Lozaitytė pa
sitarimo dalyvius skaniai pa
vaišino gražiai paruoštais penk
tadieniui skirtais užkandžiais.
Vaišių metu keletą valandų 
gražiai padainuota.

X Anis Rūkas Draugui at
siųstame ilgesniame staripsny- 
je įrodinėja, kad lietuviai ant 
savo verslaviečių nesigėdytų 
uždėti užrašą Lithuanian. Su 
savo tautybių užrašais po še- 
liasdešimt įstaigų vien Chica- 
goje turi norvegai, švedai, da
nai, lenkai ir kiti. Tokie užra- muz. j. Kreivėno
šai padeda susiorentuoti pipkė- • Gražiai išleistame ir iliustruo
ji kokios tautybės išlaiko sa- Ume žurnale

— Šv. Jurgio parapijos 40
valandų atlaidai, kurie įvyko 
spalio 21—28 d. labai Iškilmin
gai pavyko. Svečių kunigų vi
sus tris vakarus buvo apie 20. 
Įspūdingas choro giedojimas 
ne vieno atkreipė dėmesį. Gie
dojo antruosius (kurie dar ne
spausdinti) Juozo Žilevičiaus 
mišparus ir Mozarto garsiąją 
— Magnificat. Vietos vargon. 
Jono Brundzos sukviesti kai
mynai vargonininkai visus tris 
vakarus gražiai talkininkavo.

— Dr. Ant. Čerškus dalyva
vo psichoterapinėj konferenci
joj, įvykusioj spalio mėnesį 
Houston, Texas. Toje konfe
rencijoj visuotiniam gydytojų 
posėdyje padarė iš medicinos 
srities pranešimą ir dalyvavo 
diskusijose. Tokiose gydytojų 
konferencijose dr. Čerškus da
lyvauja kasmet. Pernai jis bu
vo konjandiruotas į neurologų 
konferenciją Salęsbųry, N. Ca- 
rolina.

Dr. čerškus su šeima gyve
na E. St. Louis ir dirba vete
ranų ligoninėje skyriaus vedė
ju. Malonu pastebėti, kad pro
fesinis pasiruošimas Lietuvos 
Universitete augštai vertina
mas ir kad lietuviai kruopščiai 
seka ir domisi vykstančia pa
žanga.

Jonas Andrulis iš Fountain, Mieli., 
gamintojas pagarsėjusių lietuviškų 
sūrių, yra uolus rėmėjas lietuviškų 
organizacijų.

CHICAGOJE

X Muzikos Žinių naujas nu 
meris išėjo iš spaudos, reda-

vininkas krautuvę. Kartais tai 
labai svarbu, nes yra daug ki
tataučių mėgstančių lietuviš
kus išdirbinius ar maistą ir 
toks užrašas dažnai gali ne pa
kenkti, bet padėti.

X Ralfo centre spalio mėn. 
gauta pinigais 1.920.54 dol. 
Daugiausia aukojo Illinois val
stybės lietuviai, 943 dol. Toliau 
daugiausia aukojo Ohio valsty
bė, 214 dol. Vasario 16 d. gim
nazijai gauta aukų 2,354 dol. 
Daugiausia sudėjo Illinois vals
tybė, 1,308 dol. Toliau New 
York valstybė, 235 dol. Dra
bužių gauta 2,023 svarai. Dau
giausia suaukojo Nevv York 
valstybė, 1,304 svarus.

X Sol. Citvaras ir prof. Ja- 
kubėnas išpildė programą ku
nigaikštienės Birutės koncerte- 
baliuje. Programos vedėju bu
vo Balys Račkauskas. Svečių 
buvo pilna salė ne vien iš Chi
cagos, bet ir iš tolimesnių apy-

telpa įdomių 
straipsnių kaip tai prof. VĮ. 
Jakubėno, Izidoriui Vasyliūnui 
50 m., prof. J. Žilevičiaus, Dai
nų šventės pratybas stebint, J 
Bertulio, Klaipėdos konserva
torija ir J. Kreivėno, Nuomonių 
apžvalga, kurioj autorius paci
tuoja visus Dainų šventės ap
tarimus tilpusius mūsų spau
doj. Kartu su žurnalu priedo 
duodama keletas liaudies dainų 
gaidų.

X Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų draugija gra
žiai veikia. Lapkričio 25 d. ji 
yra pasiruošusi surengti Mar- 
quette Hali salėje vakarą. Va
karui rengti sudaryta komisija 
iš J. Sasausko, A. Galinos, O. 
Svirmicko, A. Stankaus ir A. 
Petkaus. Dalis jų yra naujaku
riai, kiti seniau atvažiavę lie
tuviai, tačiau visi gražiai dir
ba.

X Akademikų kvartetas, va
dovaujamas K. Jauniškio, pir-

— Los Angeles, Calif., lietu
vių pastangomis ruošiamas įdo
mus trumpas istorinis filmas 
iš Nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimo. Keletą mėnesių tru
kę paruošiamieji darbai baigti 
ir dabar jau konkrečiai vyksta 
trumpo filmo kūryba. Filmo 
paruošimo finansines išlaidas 
sutiko padengti dipl. inž. Vik
toras Petrauskas, veiklus Los 
Angeles lietuvis. ,

— Ralfo rinkliava Dayton, 
Ohio, įvyko spalio * pabaigoje. 
Aukojo po 20 doi. J. Urbonas 
(visą diehos uždarbį), po 10 
dol.: dr. R. Gineitis, Lietuvių 

' Dem. Klubas, Vyčių 96 kuopa; 
1 po 5 dol.: S. Bučmys, M. Clark, 

O. Goldikienė, Pr. Gudeįis, J. 
Kavalauskas, V. Katarskis, J. 
Ražauskas, A. Sanders, M. Ve
nys. Kiti aukojo po mažiau.

Pranešimas lietuvių visuo
menei ir organizacijoms
Chicagos Lietuvių Taryba 

primena lietuvių visuomenei ir 
organizacijoms, kad š. m. lap
kričio 18 d. 2 v. p. p. Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 S. Halsted 
Street įvyksta patriotinių lie
tuvių organizacijų atstovų kon
ferencija.

Akivaizdoje rimtų pasaulinių 
įvykių, mes lietuviai turime 
ypatingai budėti ir būti paruoš- 
ties stovyje sustiprinti savo 
veikimą kovoje dėl Lietuvos 

f laisvės, todėl visos organizaci
jos prašomos gausiai savo at
stovais dalyvauti.

Kaikurių organizacijų nėra 
žinomi adresai, kitų pakvieti
mai grįžo, nesuradus adresatų 
pagal nurodytą vietą, tad pra 
šamą pakartotinai į tai ne 
kreipti dėniėeio ir-visvien save 
atstovus prisiųsti.

Visos patriotinės organiza
cijos nuoširdžiai kviečiamos 
konferencijoje dalyvauti.

Taip pat patriotinė lietuvių 
visuomenė kviečiama dalyvau 
ti svečiais sekti konferencijos 
darbus.

r • • . •

Chicagos Lietuvių Taryba

Paliaubų diena
Paliaubų diena šiemet pri^ 

puolė sekmadienį. Daug kur 
apie tai buvo prisiminta pamal
dose. Katalikų bažnyčiose, ga
vus specialią kard. Stritch te
legramą, išsiuntinėtą visoms 
parapijoms, buvo skaitoma ir 

( aiškinama nauja Pijaus XII 
H {enciklika, kviečianti melstis už 

Vengrijos laisvę.
Paliaubų dienos iškilmės ati

dėtos buvo pirmadieniui, šven
tė mokyklos, bankai, valdinės 
įstaigos. Miesto centre įvyko 
paradas. Sekmadienį ir pirma 
dienį prakalbose, iškilmėse bu
vo pagerbta 22 milionai ame
rikiečių karo veteranų.

Raštinės darbininkai ir 
širdies atakos

Arteriosklerozės Studijų drau
gijos suvažiavime Chicagdje, 
Palmer House patalpose, buvo 
konstatuota, kad -raštinių tar
nautojai yra labai - linkę prie 
širdies atakų, kaip lauke fiziš
kai dirbantieji žmonės. Paste
bėta, kad riebūs valgiai prisi
deda prie kraujo indų užsikim
šimo.

KAS KĄ IR KUR
— šv. Kazimiero ir Marijos alum- 

niečių susirinkimas. Kaip Padorumo 
legionus (Is'gion of Diu-vncv) cen
zūruoju filmas? šiuo įdomiu klausi
mu \\ ulter F. Kiley padarys prane-, 
Šimų Šv. Kazimiero ir Marijos alum- 
niečių susirinkime, kuris įvyks .sek
madienį, lapkričio 18 d. 2:30 p. p. 
Marijos Auirštesnioje mok., 6727 S. 
(’ulil'ornia Avė.

Punia Kilty yru žvini kalbėtoja.
• Ii patieks vienos knygos ipžvalgų 
ir |»isasakos, kaip legionas jų. cen
zūravo. Pranešėja yra gerai susipa
žinusi su filmų ir knygų padorumo 
problemobis. Ji buvo International 
Federation of Catbolie Alumnae 
organizacijos Illinois , skyriaus gu- 
gematorė, kai ta organizacija įstei
gė National Legion of Decency.

Po paskaitos įvyks regularus 
aluruniečių susirinkimas, po kurio 
bus kava ir užkandžiai.

Gr. Baliūnaitė
— šv. Kryžiaus parapijos metinė 

vakarienė įvyks lapkričio 18 d. pa
rapijos salėje 6 vai. vak.

— Skautų priėmimas. Ketvirta
dienyje, lapkričio 15 d. 7 valandą 
vakare Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčioje bus įvesdinimas naujų skau
tų į parapijos skautų barį. Taip 
Imt busi priėmimas berniukų į “Cub 
Seouts”. Visi tėvai ir draugai pra
šomi dalyvauti.

— Susivienijimas Lietuvių Namų 
Savininkų Bridgeporte mėnesinis 
susirinkimas įvyks' antradienį, lap
kričio 13 dienų Chicagos Lietuvių

auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
7:30 vai. vakare. \ isi nariai kvie
čiami į susirinkimų.

A Kanlakis, r aš t. 
ŠAULIAMS

— Susirgę šauliai praneša patys, 
arba kurie negali, apie juos prane
ša kiti ligonių lankymo komisijos 
nariams: šaulei Kybartienei, gyv. 
7217 So. Maplevvood St., Chieago,
,Illinois. Tek: WA 5-1221, arba šau
liui kun. šeštokui, 2648 W. Per- 
shing įtik, Chieago 39, Ilk Tek LA 
.3-5162. Tais pačiais adresais krei
piamas ir tada, kada ligonis šaulys 
ar jo šeima reikaliuga pašalpos.

— Seserų Kazimierieėių rėmėjų 
dr-jos susirinkimas įvyks lapkričio 
18 d. 2 vai. p. p. vienuolyne. Prašo
me visų rėmėjų skyrių dalyvauti 
susirinkime ir atsiskaityti už kny
gutes ir parduotus biletus spalio 21 
d. pramogai, šiame susirinkime bus 
Sutrauktos sąskaitos ir išgirsimą 
pranešimų apie buvusį parengimų.

A. Nausėdienė, pirm.

Lietuvių skautų (berniukų ir mer
gaičių) stovyklai, kuri kiekvienais 
metais vykstą vasaros laiku prie 
Cnster, Mich., taip pat patyrė Jono 
ir Angelės Andruliu vaišingumų. 
Nors jie abu jau gimę Amerkoje, 
bet neužmiršę lietuvių kalbos ir tos 
skautų stovyklos būdavo nuolatiniai 
svečiai. Jie jaunuosius skautus ap
dovanodavo savo gamintais sūriais 
ir kitais maisto produktais.

— New Haven skautai ir

Sužeisti medžiotojai
Sekmadienį prasidėjo faza 

nų medžioklės sezonas, atnešęs 
nemažai nelaimių. George H. 
Wallace, laidotuvių direktorius,

skautės rengia veikai, Atoato- ^■''•'Z-lamas šautuvą buvo su- 
- ........ _ - žeistas p smilkinį ir grįžusios is

bažnyčios jo žmona ir duktė

linkių. Baliaus organizatorė ir' kart paairodys Chicagoje 
vyr. šeimininkė ponia Ožehenė'_ Marine HaU salėje - m j 
sako, kad šio parengimo paja- krifiio m 17 d vakare.baliuje>

kurio pelnas skiriamas nuosa
vos Chicagos lietuvių skautų-
čių stovyklavietės įrengimams./

X Aleksandros Jadvygos 
Andriušaitytės ir Eugenijaus 
Likanderio sutuoktuvės įvyks
ta gruodžio 29 d. 4 vai. p. p.

Marijos Nekalto 
parapijos bažny-

organizacijosmos sustiprins 
šalpos veiklą.

X 250 laiškų prezidentui Ei- 
senhoweriui. Chicagos augštes- 
niosios lituanistikos mokyklos 
mokytojai ir mokiniai, atsiliep
dami į Chicagos Lietuvių Tary
bos raginimą, parašė 250 laiš
kų prezidentui Eisenhovveriui, 
prašydami užstoti Vengriją ir 
Lietuvą.

X Elena I^parskas ir Fran
cis Lucas atidarė Marquette 
Parke 2439 W. 69 st., grožio 
saloną. Abi jos baigė specia
lius mokslus ir yra dirbusios 
šioje srityje.

Šv. Panelės 
Prasidėjimo 
čioje.

gos Panemunėj lapkričio 17 d. 
7 v. v., Šv. Kazimiero salėje, 
339 Greene gatvė; New Haven, 
Connecticut. Nuo 8 iki 12 gro
ja Gedimino Kazlausko orkest
ras. Bus ir lietuviškas bufetas.

— J. Jančys atvyko į Nau
jąją Zelandiją, kuria yra išbu
vęs Sibire 10 m. Jis kartu su 
kitais pabaltiečiai švedų buvo 
išduotas bolševikams.

AUSTRALIJOJE
— Australijoje veikia Anti

komunistinės Darbo partijos 
skyrius Lietuva, kurio pirminin 
kas yra J. Subačius, o sekreto
rius — J. Vaitekūnas. Melbour- 
no apylinkės valdyba į tautos 
šventės minėjimą buvo pakvie
tusi C. Victorijos Antikomunis
tinės Darbo partijos šulą F. 
Scully, kuris yra taip pat par
lamento narys. Savo sveikinimo 
žodyje jis atsiliepė apie mūsų 
tautos šventę kaip apie vieną iš 
garbingiausių istorijos įvykių. 
Džiaugėsi lietuvių atnešta į Aus

rado jį susižeidusį.
Fazanų medžiotojas Brune

S. Nawiesniak per neatsargu
mą paleido šratus į Jack A- 
Kuli koją, ranką, šlaunį ir pe
čius. Nelaimė įvyko netoli 
Nilea.

Kaikur medžiotojai pataikė 
į langų stiklus, į namus, į ūkio

Betlėjus virš Carson Pirie
State gatvėje, miesto centre 

esanti Carson Pirie krautuvė 
savo rūmų fronte augštai įtai
sė puikų Betlėjų, kur figūros 
yra beveik tris kartus didesnės, 
kaip natūralus žmogaus ūgis. 
Labai verta pamatyti. Jau dau
gelis miesto centro krautuvių 
savo langus turi išpuošusios 
kalėdiniais motyvais.

Arklių paroda
Tarptautinė gyvulių paroda, 

su plačiu arklių skyriumi ir jo
jikų. numeriais, prasidės lap
kričio 23 d. International Am- 
phitheatre (Halsted ir 42 gat.) 
ir tęsis iki gruodžio 1 d. Pro
grama bus 2 vai. p. p. ir 8 vai. 
Įėjimas 75 et.; į programą ti 
ketai nuo $1.50 iki $3.

Kalėdiniai papročiai
Mokslo ir Pramonės muzėju- 

je ir šiais metais nuo lapkr. 24 
d. bus pradėta demonstruoti! 
įvairių tautų kalėdiniai papro-^ 
čiai. Lietuviai pasirodys gruo- 
džio 4 d. I

Architektūros paroda
Chicagos Meno institute 

vyksta architektūros paroda. 
Joje, be kitų garsių architektų,1 
yra išstatytos nuotraukos Sul- 
livano, Wrighto didingų pa
statų.

Jauniausias Illinois 
parlamente

Pradžios mokyklos mokyto
jas Chester R. Wiktorski yra

Degtinė ne prie vairo
Illinois Valstybės sekreto

riaus įstaiga praneša, kad vėl 
atimta teisė vairuoti mašiną 
217 žmonių už tai, kad jie buvo 
sugauti bevažiuoją įsikaušę.

LIETUVIŠKŲ KORTELIŲ
KALĖDŲ SVEIKINIMAMS

GALIMA GAUTI “DRAUGE’
16 kortelių už $1.00

(su persiuntimu)
Jau laikas užsisakyti Kalėdines 

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

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

Sveikinkite savo mietelius lietu
viškomis kortelėmis ir jas pirkite 
DRAUGE.

Užsakymus su pinigais siųskite 
šiuo adresu:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL.

trobesius. Jau pirmą medžiok- jauniausias atstovas, išrinktas 
lės dieną policija susilaukė apie j i Illinois parfamentą — teturi
40 skundų Chicagos apylinkė
se.

Nušovė žmoną ir pats 
persišovė

Summite, III., James God- 
frey, 30 m. amžiaus, nušovė 
savo žmoną, dviejų vaikų mo
tiną ir pats pergišovė per krū
tinę. Žmonai kulka perskrodė 
širdį. Šaudymą matė jų vaikai 
9 ir 2 metų, bet nei vienas ne
buvo sužeistas.■ / » .-1, . ’

Gydytojų suvažiavimas
šiandien, antradienį, Mor-

traliją augšta europine kultūra: rison viešbuty Chicagoje pra- 
ir įspėjo dėl komunistinio pavo' deda savo suvažiavimą Illinois

23 m. amžiaus. Jis išrinktas de 
mokratų partijos grupėje.

Optimistų savaitė
Chicagos meras Daley 

skelbė Optimistų savaitę, norė
damas atkreipti dėmesį į vadi
namą Optimistų klubą, kuris 
jaunimui teikia finansinę ir 
moralinę paramą.

ELECTRIC

ULTRA-VISION
TELEVIZIJA:

• Nepaprasto rySkumo paveikslas
• Nauja? lengvas būdas stotims 

pasirinkti
• Valdymas iŠ tolo
• 90° aliuminizuotas paveikslo , r 

vamzdis '!

GENERAL ELECTRIC

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

G E RADIJO APARATAI:

• Bet kurtam kambariui
• NeSiojami
• Su laikrodžiais
• Transistoriniai

GE ELKJtTR. LAIKRODZIAI
• Virtuviniai
• Žadintuvai

GĘ ELF.KTR. NAMŲ

APYVOKOS REIKMENYS:
• Dulkiasiurbliai
• Ei. virduliai
• Mijcmasterlal
• )v. laidynes (prosai)
• Tosteriai ir kt.

— NUOLAIDOS — 
GARANTIJA -r ISSIMOKEJIMAI 

PARDUODAMA — TAISOMA

-Daina-
TCLCVISIOn

sales - Service)
Sav. Ini. A. SEMftNAS 

3321 S. Halsted — CLiffside 4-5665

DĖMESIO!
MUMS YRA MALONU PRANEŠTI, KAD TURIME 

PILNIAUSIĄ PASIRINKIMĄ PASAULINIAI PAGARSĖJUSIŲ
* BLAUPUNKT * TELEFUNKEN 

★BRAUK* GRUKDIG RadioHlghFidelity
aparatų Chicagoje. Nuolaida nuo 30 iki 50%. 
Pamatykite šiuos nuostobius radio aparatus

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

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

Tei. BIshop 7-7075 arto* 
PRospect 8-9842

PAJIEftKOMA VIRftJA 
REIKALINGA moteris virėja su 
sau pagelbininke didesnei grupei 
žmogių. Geras atlyginimas ir už
laikymas. Kreiptis — “Draugas”, 
Adv. 7214 2884 So. Oakley
Ava, Chieago 8, Illinois.

X Frank Vendzelis, 4527 S. 
Marshfield avė., Lietuviškos 
Knygos Klubui įmokėjo 5 dol., 
kad už juos būtų siunčiamos 
knygos Vasario 16 gimnazijai 
Vokietijoj. Frank po tokią su
mą jau įmoką nuosekliai 4-ti 
metai iš eilės.

X Petrą#* Manelis neseniai 
buvo priimtas vyresniuoju pro* 
fesoriaus asistentu (senior as- 
sistant) Californijos universi
tete, Veterinarijos skyriuje, 
kuris yra Davis, Calif. čia jis 
ir persikėlė gyventi su savo 
šeima.

jaus. Kalbėdamas kvietė jungtis 
į bendrą kovą prieš komunizmą 
už laisvę ir krikščioniškąją kul
tūrą. Antikomunistinės Partijos 
senatorius McManus ir Victori
jos šulas F. Scully yra tie ne
gausūs politikai Australijoje, 
kurie pareiškia užuojautą lietu
vių tautai ir per birželio įvykių 
minėjimus. Ant ikomunistinė 
partija žino apie įvykius Lietu
voje, juos seka ir domisi lietu
kų gyvenimu. Kaip informuoja
ma, Antikomunistinė partija 
šiuo metu senate lemia Austra
lijos politiką.

Academy of General Practice. 
Šiai organizacijai priklauso gy
dytojai, kurie gydo visas vi
daus ligas, vadinami šeimų gy
dytojai.

PIGIAI IK SAUGIAI

PliRKRAUSTAlJ
BALDUS
\ ilk),ii; ii: is ton w
R. IsIDL'kONIS

Turiu naują didelį ■untvežimį 
Ir apdraudaa

8818 W. Birt St OhicafO, UL 
TaL PBmcoU 9-2781

NAUJI (HUSU NAUJAUSI KMUSTTfnO IHANtC/AI
HjS(į Jtsrtf AsrrsiNiAs-rusus msąI/n/nsas AmuiNASNAs

NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tai. VZAILraab S *9209

IŠ TOLI IR ARTI

Pradekit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite laupyti ii.|a lletu.Bkoje 

įtaigoja — BRIGHTON MVINGS ANO LOAN I
Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti iki f10,000,00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
407] Archer Avė., į vokams nuo C&liiomia Avė. 

CHARLES ZEKUS, Sekretorius 

OFISO VALANDOS:


