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VENGRIJOJ EKONOMINIS CHAOSAS SIAUČIA
Barbariškiausi
nusikaltimai

VATIKANAS — Vatikano 
dienraštis “L’Osservatore Ro
mano” vedamuoju straipsniu 
reikalauja, kad Jungtinės Tautos 
visu griežtumu pritaikytų Veng 
rijos klausimu priimtus nutari
mus. Jungtinių Tautų nutarimai 
yra griežtai vykdomi Viduriniuo 
se Rytuose, j Suezo kanalo sritį 
pasiunčiant tarptautinės polici
jos dalinius ir palaipsniui iš 
Egipto atitraukiant anglų, pran 
cūzų ir Izraelio karines pajėgas.

Remiantis ta pačia logika ir 
teisingumu, reiktų laukti, kad iš 
Vengrijos pasitrauktų sovieti
niai daliniai ir tarptautinės or
ganizacijos stebėtojai ištirtų su
sidariusią padėtį. Viduriniuose 
Rytuose tik politiniai ir ekono
miniai klausimai yra valstybių 
nesantaikos pagrinde, tuo tarpu 
Vengrijoj — pastebi Vatikano 
dienraštis — patys žmoniškumo 
principai yra paminti po kojomis 
ir vykdomi barbariškiausi nusi
kaltimai.
Nežmoniškomis deportacijomis 

ir žudynėmis naikinama visa tau 
ta, o tie, kurie yra atsakingi už 
šiuos kruvinus nusikaltimus, sė
di Jungtinių Tautų organizacijos 
garbingų atstovų tarpe ir išdrįs
ta kalbėti teisės ir teisingumo 
vardu.

JAFAN'S HOUSE OF REFRESENTATIVES
APFROVES FEACE DECLARATION WITH
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> A, MOSCOWS BRAVO A ACCUtES U S 
OF ATTEMPT INC 10 ŠIT TU8KČ. , 

MAC. ISR/.EL. BSITAIN Ai.J 
FRANCE AGAINSl SYBIA

l!tAQ, FEARING SOVIET 
SOUEC2E, ASKS U. S.

FOR ANTI-AIRCRA'T GUNS j 
ANO PIAUES, CRACKS

D0WN ON 5UBVEBSIVES

JOROAN SEEKS TO ENO 
1944 MIUTARY TREATY 

WITH BRITAIN, ANOTHER 
BLOW TO BRITISH

WORLD WEEK

BRITISH SAY ANGLO-FRENCH FORCES 
WILl BE OUT OF SUEZ “IN TWO OR 
THREE WEEKS," BŪT EGYPT CLAIMS 

FORCES ARE BEINO BUILT UP ANO

U. S. WARNS T HAT ANY THREAT 
TO INDEPENOENCE OF BAGHOAD 

PACT NATIONS (IN BLACK) 
“WOULD BE VIEWED . . . WITH

ACCUSES “ENEMY“ OF STRAFING IN THE MIOOLE EAST THE UTMOST GRAVITY”
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Svarbesnieji pasauliniai įvykiai vaizduose (INS)

Vengrijos vyriausybe pažadėjo 
grąžinti žemę kaimiečiams

VIENA, Austrija, gruodž. 2. — Vengrijos raudonųjų oficia
lus laikraštis rašo: Vengrijoje siaučia politinis ir ėkonominis cha
osas.

Laikraštis nupiešė revoliuci- ■
jos nuterioto krašto vaizdą. Rei- Nutraukti’ rvatiią kės ilgai klampoti po vargą ir i>UtraUKll tySlUS 

skurdą kol kraštas atsistos ant
stipresnių ekonominių kojų.

Nepszabadsag, lėlinio premje
ro Janos Kadaro perorganizuo
tos komunistų partijos laikraš
tis, pripažįsta šį faktą:

su raudonaisiais
BRIUSELIS, Belgija, gruodž. 

2. — Taiptautinės konfederaci
jos laisvos prekybos unijos va
kar pareikalavo nutraukti ry-

„Skaudu sakyti, bet yra tiesa, sius su Sovietų Sąjungos preky- 
kad daugumas žmonių dabar ne- bos unijomis, kadangi sovietai 
pasitiki mūsų pažadais, bet mes įsibrovę į Vengriją pavergė žmo 
privalome nušluoti iš gyvenimo
nepasitikėjimą.”

Naujas bokso 
čempionas

CHICAGO, III. — Floyd Pat- 
terson, 21 m. amžiaus, iš Brook- 
lyno, tapo jauniausiu sunkaus 
svorio pasauliniu bokso čempio
nu, penktame runde per 2 minu
tes knokoutu nugalėdamas Ar- 
chie Moore. Varžybos vyko Chi- 
cago Stadium patalpose.

Floyd Patterson yra ramaus 
būdo, rūpestingai treniruojtasi. 
Boksuotis pradėjo Brooklyno 
gatvėse, paskiau — Policijos At
letikos sąjungoje ir Katalikų 
Jaunimo organizacijoje (CYO), 
yra katalikas. 1952 m. pasauli
nėj olimpiadoj laimėjo vidutinio 
svorio bokso čempionatą. Ši jo 
pergalė yra 18-ta iš eilės.

Rungtynių dieną, lapkr. 30, 
naujojo čempiono žmona pagim
dė dukrelę New Yorke.

Maskvos universiteto 

studentai prieš sovietų

įsiveržimų į Vengri jų
BRIUSELIS, gruod. 2. — Bel

gijos Prekybos ministras La
rock, kalbėdamas socialistų kon
grese, pareiškė, kad iš patikimų 
šaltinių pasiekusiomis žiniomis 
Maskvos universiteto studentai 
reiškia savo nepasitenkinimą 
kruvina rusų intervencija Veng
rijoj. Universitete buvęs iška
bintas Londono radijo praneši
mas apie tikrąją padėtį Vengri
joj. Rektorius įsakęs pranešimą 
pašalinti ir tą proga pareiškęs, 
kad sovietinės spaudos skelbia
mos žinios apie Vengrijos įvy
kius esančios tikslios. Bet stu
dentai, norėdami dar labiau pa
brėžti savo nepasitenkinimą, — 
pastebėjo Belgijos ministras 
Larock, — universitete iškabino 
kitus šešis Londono radijo ži
nių biuletinius. Dėl to rektoriaus 
įsakymu buvęs uždarytas vienai 
dienai Maskvos universitetas.

Amerika priims
21,500 vengrų

AUGUSTA, Ga., gruodž. 2.— 
Prezidentas Eiscnhoweris vakar 
pranešė, kad Jungtinės Ameri
kos Valstybės įsileis 21,500 ven
grų pabėgėlių.

Pirmiau buvo numatyta įsi
leisti 5,000 vengrų pabėgėlių.

Jau 1,000 vengrų pabėgėlių at
vyko į Jungtines Amerikos Vals 
tybes.

Paaugštintas
VARŠUVA, gruodž. 2. —Mar

šalas Michail Rolažymierski, bu
vęs Lenkijos krašto apsaugos 
ministeris, praėjusiais metais 
paleistas iš kalėjimo, paskirtas 
komercijos banko prezidentu.

Kalendori j»

Gruodžio 3 d.: šv. Pranciškus 
Ksaveras; lietuviški: Stangis ir 
Erdmė.

Saulė teka 6:59, leidžiasi 4:21.
Orą,“

Oro biuras praneša: Chicago- 
je ir jos apylinkėje šiandien — 
šilčiau.

60,000 ukrainiečių 
įkurta Rytprūsių
pietinėje dalyje

BONNA, Vokietija. — Lenkų 
administruojamoj Rytprūsių pie 
tinėj daly šiuo metu esą įkurdin
ta apie 60,000 ukrainiečių, kurie 
aP&yvendinti 10,460 vokiečių 
ūkiuose. Šiuos ukrainiečius len
kai vadina „Lemken“, nes jie ne
pasirodė jokie „lenkų kultūros 
pionieriai“. Net ir atkelti į Ryt
prūsius jie jaučiasi esą ukrainie
čiai ir, lenkų „Wiadomosci'‘ ži
niomis, net padedą ukrainiečių 
partizanams. Šie ukrainiečiai 
1945 m. pareiškė norą persikelti 
į Lenkiją, nenorėdami pagal Jal
tos susitarimą, kadangi gyveno 
Rytinėse srityse, atitekti sovie
tams. Piet. Rytprūsiuose įkur
dinti ukrainiečiai net ir dabar 
nori grįžti „namo“ — t. y. toliau 
į Lenkiją. Lenkų administruoja
mose vokiečių žemėse įkurdina
miems ukrainiečiams paremti 
lenkų kom. vyriausybė yra pa
skyrusi 15,000,000 zlotų. Su šiais 
pinigais norima padėti ukrainie
čiams, kad jie „vakarų srityse 
geriau įsijungtų į ūkinį gyveni
mą”. Visoje eilėje Lietuvos pa
sienio vietovių mokyklose pradė
ta mokyti ukrainiečių kalba, o 
Bartensteine numatoma steigti 
mokytojų seminariją.

Vokiečių žiniomis, iš Rytprū
sių stengiasi išvykti ne tik ten

Tamsių gaivalų kiršinanti veikla 
prieš JAV karius Vak. Vokietijoje

Didžiojoje, o taip pat ir lietuvių spaudoje neseniai buvo iš
reikštas susirūpinimas vis didėjančiais amerikiečių karių nusikal
timais Vak. Vokietijoje. Prie tos rūšies žinučių buvo pridėta ir ke
letas vaizdžių atsitikimų bei pavyzdžių, rodančių amerikiečių pa
darytus siunkius nusikaltimus prieš vokiečių civilius.

Nusikaltimų eilėje buvo minė

tos žmogžudystės, apiplėšimai, 
moterų nuskriaudimai, triukšmą 
vimas ir t.t. Keletas veiklesnių 
amerikiečių laikraštininkų panū
do patys vietoje įsitikinti, ar jau 
tokia bloga padėtis esanti tarp 
amerikiečių karių Vokietijoje.
Nuvykę ir išsikalbėję su vokiečių 
ir amerikinių įstaigų atitinka
mais pareigūnais bei vokiečių liu 
dininkais, laikraštininkai atvežė 
beveik sensacingus patyrimus.

Pasirodo, tam tikri elementai 
Vak. Vokietijoje stengiasi sąmo
ningai kiršinti ir nuteikti gyven
tojus prieš JAV karius ir apskri
tai amerikiečius. To tikslo siek
dami, visomis įmanomomis prie
monėmis bei mokėję prieiti prie 
kai kurių vokiečių žurnalistų ar 
radę tariamųjų liudininkų, jie la
bai planingai plečia akciją prieš 
amerikiečius. Žinoma, tame dar
be randama pritarėjų iš vokiečių 
nacių likučių bei įvairių ,',ura pa
triotų“, kurie galvoja, kad vokiš 
koji žemė tik tada galės būti šva
ri, kai paskutinis amerikietis ar 
ir apskritai bet kuris užsienietis 
išvyks iš jų krašto.

Ką rodo duomenys?
Gi patikrinus nusikaltimų sta

tistiką viešosios tvarkos saugoji
mo įstaigose, paaiškėjo, kad ame 
rikiečių karių nusikaltimai toli 
gražu nėra tiek ryškūs, nė paga
liau nesudaro tokio nuošimčio, 
kuris alarmuotų vietines ameri
kiečių ir vokiečių administraci
jas. Nusikaltimų kur kas dau
giau papildo (procentaliai ir f ak 
tinai žvelgiant) patys vokiečiai, 
ir amerikiečių kariai tik tas at
pirkimo ožys, ant kurio bandoma 
pilti visas pamazgas. Tokia pa
dėtimi labai naudojasi nesąžinin
gas vokietis, kuris, kaip tas taksi 
šoferis Stuttgarte, paklaustas 
kiek ims už nuvežimą iki tokios 
tai vietos, pasako tiek, o nuvežęs 
reikalauja dvigubai daugiau. At
sisakius mokėti, vokietis grasina 
pašaukti karinę policiją, kuri at

Užsieniečių sąskaiton
Šios visos istorijos primena 

kai kurių vokiečių panašų elgesį 
dar Vokietijos stovyklose gyve
nant tūkstančiams pabėgėlių. Ir 
tada buvo sukeltas didelis triukš 
mas, laikraščiai kasdien šaukė 
apie skandalingus užsieniečių nu 
sikaltimus, reikalavo juos grąžin 
ti į kilmės kraštus ir neteikti jo
kios globos Vak. Vokietijoj. Tas 
dalykas aprimo tik tuomet, kai 
šalta ir pačių vokiečių įstaigų 
patiekta oficiali statistika paro
dė, jog užsieniečių nusikaltimai 
toli gražu neviršija pačių vokie
čių piktuosius darbus, kurių da-

vykusi su savo kariu jau jokių 
ceremonijų nedaro ir tempia tie
siai į tamsiąją. Dar juokingesnė 
padėtis esanti su tariamais mo
terų užpuldinėjimais. Kaip visi 
žino, Vokietijos gėdai, daug kur' iįs visados eidavo nekenčiamųjų 
didesniuose miestuose veikia1 užsieniečių sąskaiton. 
oficialūs viešieji namai ir miestų 
pakampiuose vakarais visada už-

Budapešto radijas praneša, 
kad Kadaro vyriausybė, sovietų 
tankų lapkričio, 4 d. paskirta 
skelia kolchozus ir žemes grąži
na kaimiečiams, kurių žemę pir
miau komunistai nusavino.

Tai yra vienas iš sukilėlių 
reikalavimų, kuriuos jie patiekė 
tautinei vyriausybei dar prieš 
sovietams užpulsiant Vengriją ir 
prieš pašalinant Nagy vyriausy
bę.

Laikraštis rašo: tūkstančiai 
mūsų žmonių šąla ir namai be 
stogų. Žiema artėja ir mes neži
nome, kaip šildysime mūsų ligo
nines, mokyklas ir namus. Dar
bininkai turi ištisas mylias eiti 
į darbą, nes gatvėkariai nevaikš
to.

nes ir juos persekioja.

Izraelis pasitrauks
NEW YORKAS, gruodž. 2.— 

Izraelis pranešė vakar, kad jo 
karinės jėgos pasitrauks dau
giau kaip 30 mylių nuo Suezo 
kanalo ir ten įleis Jungtinių Tau 
tų policiją.

tenkamai valkiojasi gatvės mer 
ginų. štai, tokio plauko vokietės,

Šviesios asmenybės
Kai pasiklausai tuos dirbtinus 

vokiečių skundus prieš amerikie-
dažniausiai tikėdamos materiali-' i čius, tenka tik nustebti, jog vie
nio atlyginimo, vyksta. į karinės' toje jautę dėkingumą ir pagarbą 
valdžios įstaigas ir skundžia ame1 savo krašto gynėjams bei ekono- 
rikiečių karius, girdi, tas ir tas minio gyvenimo atstatymo talki-
ją nuskriaudęs. Kai kas iš karei
vių, vengdami skandalo, čia pat 
susitaria už kokią sumą galėtų 
vokietaitės bumą užčiaupti, o 
neretai sąmoningos propagandos 
dėlei panašios bylos pasiekia teis 
mus, kur jau „nuskriaustos“ vo
kietaitės jieško teisybės ir kom
pensacijos.

ninkams, jie leidžia reikštis to
kioms nuotaikoms, kurios tikrai 
neprisideda prie tarpusavio pasi
tikėjimo ir vienybės. Visa laimė, 
kas toje pačioje Vokietijoje dar 

i yra pakankamai šviesių asmeny
bių, kurios viešai su savo balsu 
išeina ginti visai be reikalo puo
lamus Jungtinių Amerikos Vals
tybių karius. (Al. G.)

Sovietai stiprinasi 
Bulgarijoje

ISTANBULAS, Turkija, gruo
džio 2. — Iš Ėdime pranešama: 
sovietai stiprinasi Bulgarijoje, 
išlaipindami vyrus ir iškraudami 
ginklus Varana uoste Juodojoje 
jūroje.

Ėdime (Adrianopolis) yra 12 
mylių pietuose nuo Turkijos — 
Bulgarijos pasienio.

TRUMPAI Iš VISUR
• Sovietų laivas iš Odesos at

vyko į Aleksandrijos uostą ir at
vežė egiptiečiams miltų, konser
vuoto pieno ir kitų dalykų.

• Raudonieji areštuoja. Ko
munistinė policija areštavo kele-

' tą šimtų asmenų Čekoslovakijo
je. Jie kaltinami prieškomuništi
nę veikla.

• Šen. Knowlandas siūlo pa
šalinti sovietus iš Jungtinių Tau 
tų, jei sovietai neatitrauks savo 
kariuomenės iš Vengrijos.

• Vengrai, nors jaučiasi Va
karų išduoti, desperatiškai tebe- 
sipriešina streikais.

• Švedijoje sumažintas gazo
lino vartojimas 50^. Privatiniai 
automobilistai be specialių leidi
mų visai benzino negauna.

• JAV armijos štabo viršinin
kas gen. M. D. Taylor įspėjo ka
rinius ir civilinius tarnautojus, 
kurie dirba kariuomenės įstaigo
se, atsisakyti nuo kalėdinių laiš
kelių. Prieš tai sukilo laiškelių 
fabrikantai.

PAVERGTOJE LIETUVOJE
• Šiemet Šiaulių dramos teat

rui sueina 25 metai. Geriausiais 
paskiausiu metu jo pastatytais 
veikalais laikomi Š. Čiurlionie
nės „Pinigėliai“, M. Gorkio „Va- 
sa Žalesnova“ ir Balzako „Vien
gungio gyvenimas“.

• Šiaulių „Aušros“ etnografi
nis muzėjus skelbia šiemet gavęs 
apie 500 naujų eksponatų. Ver
tingų dalykų esą rasta kasinė
jant Salantų rajone esantį sen
kapį, Žagarės rajone Zvelgaičlų 
piliakalnį ir kt. Dabar muzėjuje 
yra per 40,000 įvairių eksponatų.

buvo užfiksuota apie 100 liau-l 
dies dainų su melodijomis. Dau
giausia tautosakinės medžiagos 
pateikė 78 m. senumo P. Tama- 
levičienė, 80 m. M. Kaštetienė ir 
V. Valentukienė.

• Bolševikai skelbia, kad nuo 
lapkričio 15 d. pradėjo kursuoti 
naujas keleivinis traukinys lini
ja — Kaunas — Kaišiadorys. Šią 
žiemą kursuos priemiestinis 
traukinys Kaunas — Mažeikiai, 
o ruožu Vilnius — Kaunas — 
Ryga vėl pradeda eiti dyzeliniai 
traukiniai, kurie, be to, aptar-

Su traleriu „Sverdlovskas“ plau- Į naus keleivius Vilniaus — N. 
kioja du Lietuvos kino studijos Vilnios, Vilniaus Bezdonių bei 
darbuotojai, kurie nufilmavo Vilniaus Lentvario ruožuose, 
apie 5,000 metrų kino filmų juos Lenkijos neseniai gauti 7 tran-

įkurdint eji ukrainiečiai, bet ir 
lenkų naujakuriai meta jiems pa 
vestuosius prižiūrėti ūkius, rū
pindamiesi kaip nors įsikurti ki
tur.

telės. Atžymėti žuvies gaudy
mas, apdorojimas laive ir kiti 
svarbesni momentai.

• Konservatorijos „liaudies 
muzikos kabinetas“ suruošė fol
klorinę ekspediciją į Varėnos ra
jono Zervinų, Mančegerės ir Mer 
gežerio apylinkėse. Kompozici
jos fakulteto studentai susipaži
no su gyventojų papročiais, dai-

zitiniai vagonai.

Neramu Kuboje
MAVANA, Kuba, gruodž. 2.— 

Kubos prezidentas Fulgencio Ba
tistą suspendavo konstitucines 
garantijas keturiose provincijo
se ir pasiuntė būrius kariuome-

nomis ir kt. Ekspedicijos metu nes į Santjago malšinti sukilėlių.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
—Vakarų Berlyno pabėgėlių centras šiais metais užregistravo 

150.000 pabėgėlių iš komunistinės Rytų Vokietijos. Šiais metais 
atbėgo 10,000 vokiečių daugiau negu praėjusiais metais.

—Izraelio pareigūnai praneša: 27 sužeisti egiptiečiai šiandien 
grąžinami į Egiptą.

—Du tūkstančiai britų ir Gurkha kareiviai ir policija puolė ko
munistų sukilėlių tvirtovę pietų Malajoje. 17Jf raudonųjų simpa- 
tikus sulaikė.

—Čekoslovakijos komunistinė vyriausybė nutarė sumažinti kai
nas dviem šimtam įvairitį daiktų, įskaitant ir maistą ir namų reik
menis.

—Vakarai bijo, kad Sirijoje gali įvykti komunistinis pervers
mas ir kraštas visai pateks į sovietų rankas.

—Sovietų kariuomenė apsupo 3,000 vengrų sukilėlių studentų 
ir darbininkų Meczek kalne, pietinėje Vengrijoje.

—Irake įvestas karo stovis. Irako karalius mėnesiui suspenda
vo parlamentą, įšaldė visokią politinę veiklą Vidurio Rytų tautoje.

Naujoji Lenkijos vyriausybė tikisi sušvelninti santykius su 
Vakarų Vokietija.

—Indijos premjeras Nėhru ir raudonosios Kinijos premjeras 
Chou En-lai nesutaria dėl Vengrijos situacijos.

—Islandijos socialdemokratų partija pareiškė, kad tarptautinė 
padėtis reikalauja palikti JAV kariuomenę Islanidjoįe. Pirmiau Is
landijos vyriausybė reikalavo ištraukti JAV kareivius iš Islandi
jos, kurių ten yra apie 5 tūkstančius.

—Maskvos remiamas Egiptas turėjo pulti Izraelį 1,957 m. sau
sio 26 d. ir sunaikinti per tris dienas.

—Sirija dabar yra sovietinės atramos bazė.
—Prezidentas Eisenhoweris vakar tarėsi su Valstybės sekreto

riumi Dutlcs Vidurio Rytų krizės klausimais.
—Vengrijos sukilėliai vakar kovojo prieš sovietų tankus Bu

dapešto mieste.
—Rytų Vokietijos studentai nerimsta prieš sovietų režimą.
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20 METŲ SPAUDOS DARBE
SAI OMSJA NARKSUC NAITft, Brooklya, N. Y.

NEW YORK. Vienas čionykš- tui, kad jis būtų tas, ko iš jo 
čių aktyviausiu spaudos ir vi- reikalauja ū^sa, objektyvumas, 
suomenės veiklos darbuotojų — tikrovė, stilius ir moraliniai įsta 
pranciškonas kun. Barnabas Mi tymai.
kalauskas — pagerbtas New
Yorko lietuvių žurnalistų spe
cialiame susirinkime.

Tai buvo kun. B. Mikalausko 
spaudos darbo dvidešimt me
tų sukakties proga. New Yorko 
lietuvių žurnalistų sąjungos sky 
rius, kuriam kun. Mikalauskas 
vadovauja nuo pat savo atvyki
mo į Brooklyną nuo pereito pa
vasario, išreiškė ne tik padėką 
už jo taip sąžiningai ir stropiai 
einamas pareigas, bet ir palin
kėjo sėkmės tolimesniame jo 
spaudos ir ivisuomeniniame dar
be.

Piliečių klubo salėje lapkri
čio 18 d. susirinkę žurnalistai 
ir jų svečiai “Ateities” vyr. re
daktoriaus kun. J. Petrėncf bu
vo supažindinti su kun. Mika
lausko gyvenimu ir veikla. Po 
to, skyriaus valdybos sekreto
riui Juozui Valakui vadovaujant 
programai, savo sveikinimus ir 
linkėjimus sukaktuvininkui pa
reiškė visa eilė žurnalistųų, ra
šytojų ir jų svečių.

Iš Connecticut atvykęs sky
riaus narys J. Karys sukaktu
vininkui įteikė savo knygą apie 
Lietuvos pinigus. Kalbėjo kun. 
dr. K. Gečas, kun. dr. St. Va- 
liušaitis. Tyrvolis-šešplaukis, dr.
J. Budzeika, Stasys Butkus,
Ant. Sodaitis, Stasys Jakštas,
Emilija Čekienė, poetas Vincas 
Jonikas, poetas Leonardas Žit>,
kevičius, Domas Penikas, dr. -
V. čekas, St. Dzikas, Ignas Po-! • , , . . . .... , ... - j- jo kolegoms, taip ir jam pačiam,vilaitis, ką tik prieš porą dienų ; . , . V.

, •» t, v. , kaip kaikurie sveikinusieji nuro-atvykęs is Paryžiaus, kur yra i - ..... ,/ ... .... i de. yra moraliniai įrodymai, ku-TarptaUtiniO A nt-ibnmnmot,nizil v

Atvykęs į Ameriką, tuojau pat j 
įsijungia į darbą. 1948 m. pra
deda redaguoti Pittsburghe Lie 
tuvių Žinias, dirbdamas jose li
gi išvykimo j Kanadą, į kurią 
buvo perkeltas kapeliono parei
goms, tą laikraštį pranciško
nams sujungus su Bostono Dar
bininku ir Brcoklyno Amerika 
ir įkūrus dabar Brooklyne išei
nantį Darbininką. Kiek pabuvęs 
Kanadoje ir tenai pasidarbavęs 
pastoracijos ir lietuvių švietimo 
bei kultūros srityje, jis nuo

................. , . , , ,1955 m. ir vėl paskiriamas dirb-jdaug kaip seimininkes darbas na! „„ . . • .i11 spaudoje. Dabar jis yra vie-

20 metų rašymo

Kun. Petrėnas, kuris pilnas 
gyvumo ir jumoro, susirinku
sius supažindino su sukaktuvi
ninko gyvenimu, ypatingai nu
rodė, kad “žurnalistika, tai maž

muose — dirbti, dirbti, o kai rei
kia- parodyti,, ką padarei, tai 
taip ir neturi ką parodyti”. Kun. 
Mikalauskas, kuris per dvide
šimt metų yra dalyvavęs spau
dos darbe, ta prasme nepasiju
to vienišas tame susirinkime. 
Šalia jo ir už jo sėdėjo būrys 
tokių pat. kurie darbavosi, ra
šė, o dabar neturi daiktinių įro
dymų. Bet, kaip tiems visiems

Kun, B. Mikalauskas, O.F.M.

nas Brooklyne išeinančio Dar
bininko redaktorių, šalia to, jo 
rašiniai dažnai matyti Drauge 
ir kituose katalikų leidžiamuose 
periodiniuose leidiniuose Ameri
koje ir Kanadoje.

Jis daugiausia rašo religinė
mis temomis, bet ir visuomeni-!

i

nes, ypač kultūrinės, jam ne iš 
kelio. Rašo taip pat ir šiaip in
formacinėm visuotinėm temom.

Visuomeninė veikla

Atiduodamas savo pilną laiką 
laikraščiui, kun. Mikalauskas 
aktyviai reiškiasi lietuvių žur- nimo organizacijomis, jis jau 
nalistų veikloje, o pastaruoju 
metu giliai įsitraukęs ir į visuo
meninę veiklą. Jau darbuodama 
sis New Yorko Kultūros Tary-

SUSITIKIM.AS PO KELIONES

Akt. Roy Rogcrs' ir žmona Evans susitinka su savo šeima Ne\v Yorko, 
po (i savaičių kelionės Afrikoj. Čia Vra jų septyni vaikai, kurių penki 
yra įsūnyti. (INS)

veikėjo darbui atvyko jau su 
dideliu patyrimu iš kitur. Jau 
Lietuvoje pamėgęs darbą su jau

Oflso tol’f. 
ueatsillcpiu,

1
j VAI

LAfayette 3-82!0, Jei 
kaukite Kl.uz.iti 8-288)

F.MItY V. KRUKAS
LYDYTOJA IR CHlEURiv

4146 S. Archer Avė.
Kasdien popiet nuo 
pirm. untr keivlrt

i2-2:a>

UR (KENA KŪRA*
(Gydytoja ir Chirurge) 

cniKių IK VAIKU VIU'
SPEC1ALIHT6“

08 South We«tem Aver
M EDICA1 8UiLDIN<»

. aiad antrad *etv h puolu, 
auo 11 vai ryto — 1 v p p Ir nu 
1 v - 8 vai vakare Trečiad nu
U vai. ryti' — Iv p. p. fleštar 

ryto lkl 8 vai. poi ot
Otlee U-l Kt. 7-il6» 

ei WA!broob 5-*7»

• ta 1-5557, re. KR t-4Hr
IR. FRANK G. KWIM*

i KV1ECINSKAS) 
'VTOJAS IR CHIRURc

1661 West 47th 8tvs.
uiOoNIUS PRIIMA. Kasdien uuv 
'ai tkl 4 v popiet Nuo 7 v tkl 8:8

Antikomunistinio 
Fronto pirmininku. Dalyvavu
sių vardu sukaktuvininkui įteik
ta R. Spalio knyga.

Sukaktuvininkas pabaigoje! simokydamas gimnazijoje (Pas- 
visiems padėkojo už nuoširdų-į valio). Kilimo jis yra nuo Bir
mą ir už linkėjimus, paskai-j žų. 1937 m. įstojo jis į pranciš- 
tydamas keletą savo minčių apie j konų vienuolyną Kretingoje. Ita 
žurnalistiką ir gyvenimą. Įvy-' lijoje baigė teologijos mokslus 
kiui prisiminti kiekvienam va-į prie karališkojo Sienos univer- 
karo dalyviui šis užrašė ką tik | siteto. 1941 m. buvo įšventin- 
išėjusią iš spaudos savo knyge
lę "Kelios mintys žurnalistui”.

rie ženklina jų nueitąjį kelią.
Mikalauskas spaudoje rodytis 

pradėjo dar vaikystėje, dar be-

Pirmasis leidinys

tas kunigu ir, negalėdamas su
grįžti tėvynėn, kurį laiką dirbo 
Italijoje pastoracijos darbą, o 
nuo 1946 m. gyvena Amerikoje 
ir dirba Lietuvos PranciškonųNors per dvidešimt savo ra 

šymo metų kun. Mikalauskas! provincijoje, 
yra sukūręs gausybę rašinių, pareigas.
bet visi jie ligi šiolei tilpo pas- Italijoje būdamas rašė Lietu- 
kiruos laikraščiuose. Vienoje vos laikraščiams ir žurnalams, 
vietoje jie nebuvo išleisti. Todėl Atvykęs į Ameriką, tuojau pat 
šita knygelė, tiesa, nedidelė, tik įsijungia į darbą. 1948 m. prade-

eidamas įvairias,

šešiolikos puslapių, bet yra jo 
pirmoji.

Juozas Valakas paaiškino jos 
atsiradimą. O buvo taip: kun. 
Mikalauskas pereitą pavasarį j

DR. J. J. SIMONAITIS
] GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
I Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 

Ofiso tel. KKllance 5-4410
Rezid. telef. OIlovehUI 0-0617 

valandos: 1—3 p. m. 6—8’ p. m.
Penklad. tik po pietų 

Trečiad. ir šeštad. pairai sutartj

' būdamas Pittsburghe organiza
vo jaunimą, tremtinių draugiją, 
net suorganizavo “Maironio” an
samblį, kuris džiugino savus ir 

boję, kun. Mikalauskas neseniai gražiai atstovavo lietuvius sve- 
apsiėmė nešti sunkią informaci- timtaučių tarpe.
jos komisijos pirmininko naštą! Kanadoj Niagar,.)s pusiasa. 
komitete, kuris 1956 m. N,-w , kj|. yra keturios hetuvių 
Yorke organizuoja Pasaulio I.ie; kolonijos _ st Catherines, Wel 
tuvių Bendruomenės seimą. land Niagara Falls jr port Co].

J Brooklyną kun. Mikalaus- borne, jis ėjo klebono pareigas, 
kas redaktoriaus ir visuomenės Tenai suorganizavo Gintaro cho 
— — rą, taut. šokius, dramos ratelį,

visose kolonijose įsteigė šešta
dienines mokyklas, pats jose ir 
dėstydamas, metus pirmininka-

Lėktuvai ir Aliaskos 
katalikai

Aliaskos vyskupas Dermont 
O’Flangan, dalyvaudamas misi
jų konferencijoje Chicagoje, pa 
pasakojo, kad šiuo metu Alias
koje yra apie 13,000 katalikų, 
išsiblaškiusių po 78,000 kvadra
tinių mylių plotą. Juos vysku
pas nuo 1933 metų lanko lėktu
vu ir dar nei karto neįvyko jo
kios nelaimės.

Tel. ofiso Pltospect 6-2240
Pltospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS EIGOS 
5700 S. W(xxl Street

Priėmimo vai. pirmai/ ir penktad nuo 
—4 ir 6—8; antrad., ketvirti, šešt. 
—4; treč. ir sekmad. uždaryta.

OR. JULIJA MONSTAVIčIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigaa Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly HlUs 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 
Išskirua trečiad. Šeštadieniais nuo J 
iki 4 vai popiet.

Tel.: Ofiso — PVllmae 5-6766 
Buto — REvcrly 8-3946

da redaguoti Pittsburghe Lie 
tuvių Žinias, dirbdamas jose,1 
ligi išvykimo į Kanadą, į kurią] 
fcuvo pergeltas kepeliono pa-l 
reigoms, tą laikraštį pranciško-!

New Yorko1 žurnalistamVškaTtė "aTs, sujun«“s ^ Bostono Dar-’ 
bininku ir Brooklyno Amerikaipaskaitą. Vėliau, diskusijų me

tu, buvo pasiūlyta, kad autorius 
tą paskaitą praplėstų taip, kad 
galima būtų išleisti leidiniuku.

Kun. Mikalauskas ją netru
kus praplėtė, o žurnalistų sky
rius ją išleido.

Knygelės įžangoje autorius 
paaiškina skaitytojui, leidinukas 
nepretenduoja būti studija, jis 
sako, kad tai “tik yra noras 
pateikti keletą pagrindinių min 
čių, reikalingų kiekvienam spau 
dos darbuotojui, redaktoriui 
laikraščių bendradarbiui, kores
pondentui”. Autorius sako, kad 
jo tikslas bus pasiektas, jei tas
leidinėlis bent kiek prisidės prie Kaina .............................................$3.00
gražesnio, kilnesnio ir humaniš- 
kesnio lietuviškos spaudos pa
kėlimo”.

Pradėdamas laikraščio gene
ze, autorius knygelę baigia kon
krečiais lietuvio žurnalisto tiks 
lais.. Knygelės turinyje apibū
dinta ir žurnalizmo sąvoka, laik
raščio truktūra, jo plotmė, žur
nalisto privalumai, jo požymiai, 
jo skaitymasis su tiesa, sąžine 
ir laisve. Atskirai sustojama 
ties žurnalisto nuomone ir viešą 
ja opinija, ties tikrove, kurią 
žurnalistas vaizduoja ir ties žur 
nalistiniu objektyvumu.

Nurodęs lietuvio žurnalisto 
specifinius uždavinius, autorius 
knygelę užbaigia dešimčia punk 
tų, kuriuose sudėtos pagrindi
nės tiesos, privalomos žurnalis-

Amerikos spaudoje

Italijoje būdamas rašė Lietu
vos laikraščiams ir žurnalams, i

Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”

DRAPERIJA...
NEMOKAMAI ĮRENGIAME.
Pagaminami pagal užsakymą 

mūsų nuosavi oje dirbtuvėje.

KILIMAI...
PAGARSĖJUSIŲ firmų
Kainos pagal susitarimą. Ne

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

BALDAI - LEMPOS
— LOVOS IR MATRACAI.

Pagaminami baldai pagal už
sakymą už fabriko kainas.

STAN LEY’S 
FURN ITURE

(Lietuvių Krautuvė)
“Kur klientas atsiunčia savo 

draugą”.

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

Savininkas Stanley C, Tranas

ATDARA SEKMAD. NUO 12
IKI 4 VAL. IKI KALĖDŲ

Kitom dienom 9:30—5:30. Piruiad. 
ir ketvirt. 9:30—9:30 v. v. 

Peuktad. 9:30— <1 v. v.

•arR

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. 3—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rez.: VVAIbrook 5-3018

Ofiso HEmlock 4-5815 
Rez, HEmL 4-3751

DR. A. NARBUTAS '
PLAUČIŲ IH VIDAUS UIGOtl 

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

Priima pagal susitarimą

Kurcdagavo

K. Matulaitis, M.I.C.
Išleido

kiliulių Katalikų Spaudus Draugija 

litu puslapių; IĮ/, colio storumo.

Kun.

Paauksuota................... . .......... $3.50
Tai viena iš pilniausių maldakny

gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos; II novenų; visų sakramentų 
aiškinimai; psalmes; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų mįildos susirinkimams Ir 
alioliileijai; maldos apaštalystės mal
dos; šv. Valandos maldos; 33 giestn.; 
Velykų Ir Vėlinių apeigos: Kryžiaus 
keliui; Sopulingosios Motinos stotys 
ir 1.1.

Maldaknygė ‘'Viešpatie. Išklausyk 
Miiiks1' yra lubai gražini išleista; at
spausdinta. ant balčiausio ir geriau
sio poplirio: tvirtai (rišta, su paauk
savimu ar be: nemažos raidės; daug 
ryškių iliustracijų.

ši maldaknygė yra goriausias pir
kinys Ainerlkoje. I žsisakyklte tuo
jau. Graži dovana Kalėdoms.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 S. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois

vo Wellando LB skyriui. Niaga- Tel ofi3o HK 4.5849. rez. Hi:.4-2324 
ros pusiasalyje įvedė metinę lie
tuvių šventę, kuri užtruko net 
dvi dienas. Ten pat jau buvo iš
rūpinęs leidimus lietuvių koply
čiai ir salei, kad sekmadieniais i 
būtų kur pasimelsti ir susirink- Į 
ti, bet planų įvykdyti neteko, i 
nes buvo paskirtas į Brooklyną, 
redaktoriaus pareigoms.
-twg a Y r

Tel. ofiso IIE I rez. Plt 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ffeštac"<'niaiė nuo 1 iki 4 vai. p. p 
išskyrus kotvirtad. ir sekmad.

DR. PETER T BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 irJ-9 
Ąntr. 1-6, treč.ir i ešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South VVestern Avenue
Chicago 29, III 

pasimatymai pagal sutarties
telefonas REpublic 7-4900 

Rezidcncia: GRovchlU 6-8161

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrginia 7-0036. 

Rezidencijos tel. REvcrly 8-8244 i

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

4S53 S. Wlūpple Str«et
(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 10 iki 1.2; 2—«; 7—9.
Šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta. 

LAfayette 3-4940 
Namų — CEdarcrest 3-7 786

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

DR. J. J. POKAITIS
į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6318 W. Irving Pk. Road
j VAL.: I’irmad., antrad., ketv., penkt.
2-5 ir 7-8:30. šešt. 2-4 p. p.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
į DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted St 

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
I Ofiso tel VTctory 2-1484. Restd. 2417 

62nd St., tel. Republlc 7-8818.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
— Pritaiko akinius —

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

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Kės telef. WAlbrook 5-5076

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė. 

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

Ofiso telefonas — BIshop 7-359S

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

4342 Archer Avenue
(Kampan Kedzie ir Archer) 
Vai. kasdien nuo 2 lkl 9 vai. 

Trečiad ir sekmad tik auditaru?

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West.51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
I’rospcct 6-1796 nuo 2 iki 9 vai. 
P. p. kasdian išskyrus trečiad. Ir 
Šeštad. •

Kės. tel. GKoveliill 6-5003

Ofiso telef. YAnls 7—1166 
. Rezidencijos — NTcvvart 3-1511.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest 35th Street
(kampas Halsted ir 35-ta gatvS) 

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

šeštadieniais 1—4 vai.

OR. ZIGMAS RUDAITIS
•YDYTOJAS IR CHIRURGAI 

Telef. REpublic 7-2290 
4PECI. CHIRURGINES IB 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

FAL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:o0—8:00. 
Šešt. nuo 2:00 — 4:03. Trečiad ir 
kitu laiku susitarus telefonu 1

MOVIHC

IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI JNtJSU TMKAJ- NAUJAUN KHAU5TTM0 (PANK/A! 

H&ų Merų AATr/UMAS - PISUS IPSĄŽIN/PSAS AAIAPNAVNfAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIU>ek S -9209

CRANESAVINGS "E/į?"'
2555 WE«T 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pietkietvicz, prez.; K. R. Pictklevricz, aekr. Ir advokatas 
Mokame augštua divlarndua. Kešiuojame čekius. Parduodame ir 
Mperkame valstybės bonus. Taupytojoms patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITA ftIANDIEN.-Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. Lr ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o fteSt. nuo 9 iki vidurdienio.

Tel. VVAlbrook 5-2070
Ke-s. H Uitoji 5-1560

Dr. Alezander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

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

Telefonas GRovehlll 6-169b
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALIST1

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 ir 7—S v. ▼. pagal 

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 W<wt Marqnette Rd

Tel. REliancė 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
3925 Weat 59th Street 

VAL. 1—4 popiet. 6:10—8 1# vak
Trečiad. pagal sutarti

Tai. ofiso Ir buto ouymplo a-4 ik*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.’
4938 W. 15th St. Cicero 

Kasdien 1—t v. ir 6—8 v. vakare 
išskyrus trečiadienius

Rūtas 1526 No. IDth Ate. 
•eštadlenlais 12 lkl 4 popiet

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akla; pritaiko aklnln. 

keičia stiklus Ir rčnina.
4456 So. California Avė.. Ohicagc 

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

10 yoI ryto iki 4; trečiad. Ir ■•k'nao 
tik Riisitsrn.

Tel. ofiso YA 7-4787, rez. PR 6-19a<,

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

i 4645 S. Ashland Avė. (kamb. 211)
Vai. nuo 2—4 Ir 6—8; •trečiad., šeš 
tad. ir sekmad tik pagal sutartj.

I Jeigu neatsilieps vlršnilnfitl telefuna 
šaukite Mldwar 8-OOO1

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortbopcdas - Protezlstas 

Aparatal-Protezal, Msd. ban 
dažai. Rpec. pagalba kojom

(Arch SupporU) Ir M.
Vai.: 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1. 
JRTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

3860 W. 63rd St. Chicago 39, I1L 
Tel. PRospect 6-5084.

Ofiso vėl. ciulffside 4-28We 
Rezidencijos: LAfayette 3-117

DR. P. STRIMAITIS
ŪDYTOJAS lR CHIRURGĄ 

1724 West 47th Street
Kampus I7tl. l, llermltag

«al. nuo 2 iki 4 Ir 6 iki ii v va.
•»štad nuo 2 iki 6 vai Išskyr ■>

OR. FL iALLAT-KtLPs-
Oflsal: 20 Korth \Vaeker 1 Iri ve 
Clvir Opera House, kam b 868 

Vai. kasd i 2—4 
Tel. CEntral 0-2294 

6002 \Vest lOtli Str., Cicero
kasd. R—8. šeštad. 1 t 

Tel. TOunlialI 3-O95V
Sitų laiku ir trečiad susitarus 

Rezid tel H Einlock 4-7omo

^R. VYT. TAUR^
TUPČIAUSKAS

gydytojas IR CHIRURGĄ» 
BENDRA PRAKTIKA Iii 
8PEC. MOTKRŲ LIGOS

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

TVrčlad. ir Penktad. 6-9 vai. rak tt
šrStadlenials 2-4 vai popiet

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

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6256 South VVestern Aveaag
V AL,, kasdien 2—4 p. p. ir 7—t rak 

Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 
sekmadieniais uždaryta 

mol ofiso- OAn.ihr «-11„

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street

Vai. 1 lkl 4 ▼. p. p. ir 6—S ▼. rak
Šeštadieniais 1—4 ▼. p. p.

VeL o(lx) PRospect 6-0400
Rezid. PRospect 6-9496

DR. ONA VAŠKEVI6IUS
(VaškevičiatS)

GYDYTOJA IR CHIRURG1 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-6 v»L 
vak. šeštad. 1-4 p. p. TrečiadlMlala 
ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso VIctory a-1581
Rez. VIctory 9-974N

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IK CHIRUBOZ. 

802 West SlNt Street
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatrttil 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
flr nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai poplst 

Tel. ofiso PR. 6-6440, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 VVest Marųuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 iki 8 vak

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PK 6-66W

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

TeL ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6«a>
Rezid. 6600 S. Artesian Avs

‘'AL. 11 v. r. iki S p. p.; 6—» •

OR. G. SERNEh
“TTUVIS AKIU GYDYTOJ- 

Virš 96 metu patyri m.
Tel. YArds 7-1831 
'Vltatko aklate. 
kreivas aki.

Ištalsv
Ofisas Ir akinių dlrbtarl 
756 West 35th Street

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 lkl B, tte-
ciu.d. nuo t u-iz, peo*.ladien) . • i 
‘eš’ndieniais 19-2 vai. popiet.

DR. S. VAITUSH, UPT.
Palengvinu aklų Įtempimų, kuru 

/ra priežastis galvos skaudfijimo oet 
ivaiginio ir skaudančių akių karščio 
atitaisau trumparegystę Ir toliregys- 
tę. Prirenku teisingai akinius Vis, 
-gzaminavimal daromi su elektriniais 
instrumentais, rodančias mažiausius 
trūkumus Speciali atyda kreipiama 
J mokyklos valkus.

4712 South Ashland Avenue 
Tel. YArds 7-1378 

Vai. 10:80 iki 7 v. vak. Šeštad. 10:16 
tkl 6 vai. Sekm. Ir tred. uždara.
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Turtingas visuomenininkas
SOCIALINIS KOVOTOJAS

Luomų, dabar nėra. Bet vistiek yra dvi labai ryškios žmo
nių grupės. Tai ^yra tie, kurie pašalpą gauna, ir tie, kurie ją 
duoda.

Turbūt nėra visuomenės, kurioje šis skirtumas visiškai iš
nyktų. Tiesa, socialiniai sąjūdžiai yra prisidėję, kad išnyktų 
elgetavimas. Jie stengėsi, kad valdžia daugiau rūpintųsi netur
tingaisiais, arba duodama jiems pašalpas, arba steigdama prie
glaudas. Visuotiniu ūkio planavimo būdu daugelis pasidarė pri
klausomais nuo valdiškų lėšų. Susikūrė toks visuomenininko 
tipas, kuris šias pareigas neblogai atlieka. Jis moka ne tik pa
šalpą priimti be jokio dėkingumo, bet ir ją išsikovoti reikalui 
esant.

Negalima daug ko turėti prieš šį visuomeninį tipą. Jis ati
tinkamose ribose yra naudingas ir net reikalingas visuomenei. 
Tačiau visuomenė šio tipo socialiniu veikėju neužsibaigia. Jei
gu ji čia užsibaigtų, tai būtų ženklas, kad yra daug reikalau
jančių, bet nėra duodančių.

TURTINGAS ŽMOGUS

Yra ir kitas socialinės šalpos tipas. Jis yra aukotojas, da 
vėjas ir rėmėjas. Jo realumas gyvenime galėjo išryškėti kad

SVARBUSIS TAUTINIŲ TRADICIJŲ 
VAIDMUO

Šeimos susikaupimo diena

Lapkričio 18 d. Nenalt.o Pra
sidėjimo Seserų Vienuolyne tų 
pačių Seserų pastangomis bu
vo surengta šeimos susikaupimo 
diena, kad pasvarstytų jau bai
giančias nykti lietuv.škos šei
mos tradicijas, kaipo vieną iš 
svarbiausių tautinės gyvybės 
palaikymo veiksnių, šeimos tra
dicijų svarstymo dienai vado 
vavo prof. kun. Stasys Yla. Šei
mos tradicijų diena pradėta šv. 
Mišiomis, kurias atnašavo ir pa
mokslą pasakė prof. kun. St. 
Yla. Po pamaldų visi dalyviai

kuriasi tautoje, tad sava me įgi- 
ja tam tikrų ir tautinių žyrAių.

Religija kaip ir dorovė yra 
prigimta žmogui. Sveikos ir- iš
mintingos žmonių paž ūros yra 
atremtos į religiją. Dievybės są 
monė visose tautose -yra gyva. 
Tad ir žmdnių tradicijose, ku
riose kaupiasi žmonių išmintis, 
pasireiškia ir religinis pradas, J 
kuris pagrindžia žmonių pažiū
ras, nurodo jų tikslą bei pras
mę.

Tradicijų reikšmė

Artimiausias tradicijoms da-

Pabaigoje palaiminimas Šv. Sa
kramentu ir vakarienė. Po va
karienės dalyviai nenoromis 
skirstėsi namo, lyg laukdami, 
lyg norėdami išgirsti dar vieną, 

ir iš L. Šimučio apžvalgos, padarytos A. L. R. K. Federacijos kitą konferenciją apie lietuvių

buvo pavaišinti pietumis. Popie-1 lykas yra įprotis. Vienas blo- 
tėje buvo trys konferencijos, gas įprotis dažnai sugriauna

50 metų sukaktuvių proga. Ten išaiškėja, kokiu spontaniškumu 
Amerikos lietuviai dėjo pinigus išsilaisvinusiai Lietuvai paremti.

«
Amerika iš viso yra toks kraštas, kuris, pasak P. Claudel, 

yra gausybės ragas ir rojaus stalas, paruoštas visoms tautoms. 
Amerika yra pripildžiusi auksu ne tik senosios Ispanijos kap- 
šius, bet ir ne vienos dabartinės valstybės bankus, šias tur
tingo šeimininko pareigas Amerika gali atlikti tol, kol ji nėra 
praradusi turtingo žmogaus dvasios.

Turtingas žmogus yra būdingas ne tuo, kad jis daug turi, 
bet tuo, kad jis daug duoda. Yra turtingų žmonių, kurių niekas 
turtingais nelaiko. Jie yra įkyresni už neturtėlius. Visuomenė 
juos laiko šykščiais ir vadina šykštuoliais.

Mūsų dauguma šiandien yra išėjusi iš tos būklės, kad būtu
me reikalingi šelpimo. Dėl to mes šiandien ne tiek daug turime 
ko veikti su tuo socialinio veikėjo tipu, kuris kovoja už savo 
ir kitų vargo pašalinimą. Šiandien mes esame ant slenksčio į 
visai kito visuomenininko tipą, būtent į turtingo visuomenin- 
ko tipą. Ar mes šių naujų pareigų išmoksime? Į tai po keleto 
metų galės duoti atsakymą Balfas, Vilkas ir Bendruomenė.

SUNKI PROBLEMA

šeimos papročius, nes dar daug 
liko neišsakyta, daug nebaigta. 
Teisingai vienas iš dalyvių išsi
reiškė, kad prelegentas tik suer
zino dalyvius ir užintrigavo lie- gesni 
tuvių šeimos tradicijų klausi
mu, bet dėl laiko stokos nebai
gė.

Ta proga noriu supažindinti 
bent su svarbiausiomis prof. 
kun. Stasio Ylos mintimis lie
tuviškų tradicijų klausimu.

žmogaus gyvenimą, o geras — 
iškelia žmogų į viršūnes. Tuo 
tarpu tradicijos yra ne vienas 
geras įprotis, o visa eilė gerų 
įpročių bei papročių. Geri įpro
čiai, papročiai ir tradicijos pa
lengvina tautos auklėjimą. Tra
dicijose glūdi auklėjamieji tau
tos pradai. Auklėjamieji dės
niai yra reikšmingesni, įtakin- 

kai jie taikomi gyveni-

AUKSO MEDALIS

Aincrikielis Bob Richardą laimėjo Mclbourno olimpiadoj aukso medalį šuolyje. su kartimi 
pėdų ir lP/k colio. (

peršokdamas 14 
(INS)

Susidarė bendra nuomonė, ben- tradicijas, bet ji ir liaudyje jas Į Reikia rimtai susidomėti lie- 
dri dėsniai, kurie buvo gerbia-1 sunaikino. Ir Lietuvos liaudis tuviškų tradicijų studijomis, 
mi, jų laikėsi šeimoje vaikus pasidavė racionalitine kryptimi. Suorganizuoti tikrų specialistų 
auklėdami, jais rėmėsi bausda- Tautos ūkinė pažanga, žemės branduolį, kurie rinktų medžia-

Kas yra tradicijos

Tradicijų sąvoka lengviau su
prantama, palyginus su jai gi
miningomis įpročio ir papročio 
sąvokomis. Įprotis apima pavie
nius asmenis (Jonas įprato rū
kyti, Petras — anksti kelti) ir 
gali būti geras ar blogas, pa- 
protis apima jau žmonių grupę 
(medžiotojai papratę fantazuo
ti), tradicijos liečia daugiau 
bendruomenę — tautą, jos dau
giau negu vienas įprotis, bet 
visa eilė gerų įpročių ar papro
čių sistema. Tradicijos yra su
rištos su auklėjamuoju pradu ir 
savyje yra geresnės, tik gali 
būti klaidingai suprastos. Jose 
glūdi šimtmečių bėgyje susi
formavusi tautos išmintis bei

mui be didelių svarstymų, aiš
kinimų bei įrodinėjimų, ypač 
šeimos gyvenime. Tradicijos 
yra atremtos į tautos išmintį ir 
į šimtmetinę patirtį, todėl čia 
galima greit, teisingai ir tiks
liai veikti. Ir kas svarbiausia, 
kad tradicijos apima ne vieną 
asmenį, ne vieną šeimą, bet vi
są tautą, kuri laikydamasi sa
vo tradicijų, veikia sutartinai ir

mi prasikaltusius. Tai yra įkū
nyta tautinė pedagogika, pir- 
įpiausia pasireiškianti šeimoje.

Šeima yra pirmoji mokykla 
ir sakykla, ji suėmė viso gyve
nimo išminties ir patirties me
džiagą. Šeimos atmosfera veikia 
vaikus iš pat mažens, kas anks
čiau tėvų išgyventa, tas per
duodama vaikams, jiems pritai
koma forma, suprantamu jiems 
būdu. Todėl tradicijos nėra be 
šeimos, bet ir be tradicijų nega
li būti ir pedagoginės šeimos.veiksmingai. Jaunimas, bręs

damas tradicijose, daug klausi- Inteligentai sunaikino tradicijas 

mų išsprendžia savaime, be di
delių galvojimų, be didelės įtam

reforma ir kaimų išskirstymas gą ir iš surinktų duomenų visa 
buvo vykdomas vienpusiškai ir tai, kas dabartinėms sąlygoms 
daug prisidėjo prie naikinimo yra galima ir būtina, pritaiky-

Turtingo visuomenininko ugdymas yra sunkesnis uždavinys, 
negu neturtingo visuomenininko ugdymas. Niekas juk negali 
prikišti Evangelijai, kad ji yra pesimistiškai nusiteikusi žmo
gaus prigimties atžvilgiu. O tačiau Kristus turtingo žmogaus 
gelbėjimą laiko tokiu sunkiu uždaviniu, kad išreiškia jį labai 
kontrastišku palyginimu. Visi žinome apie kupranugarį ir ada
tos skylę.

Ar iš to neseka, kad turtingas žmogus yra iš viso bevilty- 
bė ir neišgelbimas dalykas? Greičiau, ne, nes Kristus įvairius 
turtinius ir prekybinius savo laiko santykius laiko galiojančiais 
ir jais naudojasi, kaip priemonėmis augštesnėms vertybėms pa
vaizduoti. Taip pvz. jis kalba apie tėvų palikimus vaikams; patyrimas. Todėl tradicija yra 
apie šeimininko turtinius įpareigojimus, padalytus savo pade- šimtmečių bėgyje išsiryškinusi 
jėjams; apie kasdieninį uždarbį ir kt.

Tačiau, jeigu Kristus turtingo žmogaus išganymą laiko to
kiu sunkiu dalyku, palyginus su neturtingo, tai matyt yra tam 
atitinkama priežastis. Neturtingas žmogus teisingumo ir ar
timo meilės reikalavimus stato kitiems. Turtingas žmogus šį 
artimo meilės ir teisingumo reikalavimą turi pastatyti sau pa
čiam. Jis iš savęs turi išreikalauti dalį, priklausančią artimui.
Štai dėl ko turtingas žmogus, jeigu jis nėra paprastas šykštuolis, 
yra kartu didelės dvasios žmogus. Jis yra tas šeimininkas, į 
kurio rankas yra sudėta daugelio visuomeninių reikalų likimas.
Kur toks žmogus yra, jis natūraliai yra labai gerbiamas. “Kur 
jis yra. ir mes jį pagerbsime”, sako Ekleziastiko knyga. Nes 
“palaimintas yra turtingas žmogus, kuris yra rastas be dėmės; 
kuris nenuėjo paskui auksą ir nesudėjo savo vilties į pinigus 
ir turtus” (31,9).

pos. Ypatingai, kai gyvename 
tarp įvairių tautinių grupių, vai 
kai susiduria su daug neišspren 
džiamų klausimų: namuose jie 
vienaip nuteikiami, o gatvėje

kaikurių tradicijų. Buvo per
vertinta organizacinė technika, 
o užmiršti bendruomeniniai da
lykai. Dabartinė bolševikų oku
pacija baigia naikinti mūsų tau
tines tradicijas. Šeima ir Bažny 
čia kiek išgali stengiasi dar pa
laikyti jas. Emigracijoje taip 
pat veikia skaldomieji veiks
niai.

Grąžinkime i šeimą tautines 

tradicijas

Nepriklausomybės laikais lie
tuvių inteligentija pastebėjo 
tuštumą ir pradėjo rūpintis tau

tų. Specialistų branduolio stu
dijos turi duoti visuomenei pri
einamą leidinį. Tradicijų šalti
nis yra tautosaka, tik labai gai
la, kad ji turi didelį trūkumą 
—- beveik viso?' tautosakoje už- 

.'N'ikPlta 7 »,uf« '

Inteligentija yra per jauna 
kurti šimtmečiais susidariusias
tradicijas. Tiek senoji lietuvių . . ,. .. , . . . „
inteligentija (bajorija), tiek tradie.jų atga.v,n,mu Šu
naujoj! Šviesuomenė sudarė domėjo liaudies menu, tauf- 
tautos mažumą, ji yra daugiau "iais sokia13' ''upintoteluua. Tai 
intemacionali, daugiau pasiduo- |buTO ženklaa. kad "°>™a gi'ĮZ-

mato visai ką kiUy Jei lietuviai moraliai mažiau !U P™ liaudie,s .*“«>»
tėvai veiktų sutartinai, vieno- ...... . ». ..., . . , ? . atspari ir tautiškai mažiau gili.da., tuokart ir vaikams butu
lengviau išvengt, ir atsispirti | daugiau raciona,
pnes tuos nesutarimus. Šian- ;. . ?. ,. 1j. ... .. . kinis, o liaudies — esminis, bu-dien musų jaunimas išvengtų . . ’
daug painiavų, jei mes turėtu- 1 s'
me tvirtas tradicijas ir jų lai-| Senoji lietuvių šviesuomenė 
kytumės. Tradicijos auklėja tau ne tik nusigręžė nuo tautinių

bet tai buvo tik romantinis, me
ninis susidomėjimas, o ne mo
ralia, esminis, jis lietė tik for
mą, o ne patį dalyką. Tai gry-

Muzikos Mėgėjams
KOKS MALONUMAS 

GĖRĖTIS MUZIKOS PERDAVIMU
PER GERĄ AUGšTOS

KVALIFIKACIJOS

- Hi Fi -
FONOGRAFĄ ar RADIJO 

APARATĄ
Vietinių ir Importuotų 

Aparatų Didelis Pasirinkimas

iLDGinfl.

ILllTCLEVISIOn
Csates - Service)

Sav. Inž. A. SEMENAS
nai folklorinis dėmesys, atėjęs 3321 s. Haisted — curiside 4-56«s 
iš V. Europos, jis senas, bet ne
pakankamas.

tautos išmintis bei patirtis, įvilk 
ta į tam tikrą formą, tapusi pa
žinimo šaltiniu bei elgesio ko
deksu ir perduodama iš kartos 
į kartą gymi žodžiu bei prakti
niu veiksmu.

Tradicijose randasi trys pra
dai: žmogiškasis, tautinis ir re
liginis. Tradicijos yra žmogaus 
pergalvojimo ir išgyvenimo iš
dava, žmogaus išmintis, bet jos

tinę stiprybę ir apsaugo nuo 
nutautėjimo.

Kas yra trad.ciių kūrėjai, kur 
jieškoti pagrindinio šaltinio ? 
Liaudis gyvena natūralų gyve
nimą, mažiausia pasiduoda sve
timoms įtakoms ir amžių bėgy
je liaudyje susitelkia sveika 
tautos išmintis. Ji galvoja ir 
kuria pagal savo nepažeistą bū
dą. Tautinė kūryba, tautinis me
nas kilo iš liaudies, taip pat ir 
tradicijos susiklostė liaudyje.

DOSNUMO UGDYMAS
Šiandien kartais yra svarstomas klausimas, ką veiks Bal

fas, nes vargstančių lietuvių skaičius bent šiapus geležinės už
dangos yra sumažėjęs. Nors Balfas nerastų nė vieno šelptino 
lietuvio pasaulyje, jis vistiek turi savo buvimo pagrindą. Jam 
reikia būti dėl to, kad mus išmokytų būti turtingais žmonėmis 
ir apsaugotų, kad mes nepasidarytume paprastais šykštuoliais; 
Jo uždavinys yra ugdyti mūsų dosnumą. Jis turi budėti, kad 
netvarkingo taupumo dėka mes nepasidarytume vieniši ir dėl 
to netinkami jokiam visuomeniniam gyvenimui. Jis turi mums 
nuolat priminti mūsų pinigų visuomeninį uždavinį, kad išgelbėtų 
mūsų širdis nuo užsidarymo, nuo šykštumo ir nuo liūdesio.

Turtas iš tikrųjų yra paliestas kažkokio užbūrimo. Savo 
natūralia paskirtimi turtas, kuris atlieka nuo pragyvenimo, turi 
uždavinį didinti mūsų draugus, plėsti mūsų reiškimosi lauką, 
žodžiu — didinti mūsų visuomeninę įtaką.

Tačiau praktiškai turtingas žmogus dažnai yra netekęs ne 
tik visuomeninės įtakos, bet ir artimiausių draugų. Jis yra su
sigūžęs savo turtų vienumoje.

Turtingo žmogaus auklėjimo uždavinys yra kaip tik grąžin
ti turtingą žmogų visuomenei; atstatyti jo blogą vardą, kurį jis 
yra susidaręs savo solidarumo trūkumu.

“NEBAIGTOJI SIMFONIJA”

Turtingo, bet nevisuomeniško, žmogaus vienuma yra baisi. 
O. V. Milašius panašaus žmogaus dvasios nuotaiką vaizduoja 
savo “Nebaigtoje simfonijoje”. Jis ten vaizduoja seną žmogų, 
leidžiantį nykias vienumos valandas pajūrio sode, kuriame nėra 
gėlių. “Tai yra taika žmonių, kurie neturi meilės”. Turto aist
ros pagautas žmogus yra toks. Jis turi daugybę priemonių my
lėti ir savo meilę plačiai paskleisti. Jis gali būti ir pats labai 
mylimas, tačiau savo galimybių jis neišnaudoja. Jis jas “supa, 
kaip kvailė savo mirusį vaiką”.,

Reikia mums rimtai mokytis būti turtingais žmonėmis, ki
taip mes patys griausime savo laimę. Ir kai Kristus keistam vai

tradicijų, bet at3isakė ir nuo 
tautinės kultūros. Naujoji inte
ligentija, kilusi iš pačios liau
dies, suprato tautos reikalus ir 
jais rūpinosi, bet ji nusigręžė 
nuo liaudies gyvenamo būdo, 
kaip nuo atsilikusio, nemoder
naus. Ji, dalyvaudama tautos 
vyksme, šviesdama liaudį, su
vaidino griaunamąjį tradicijų 
vaidmenį. Jos racionalizmas, 
individualizmas, ateizmas, so
cializmas bei romantinis neopa- 
gonizmas kaip tik pakirto liau
dies tradicijas.

Jie paneigė, kad tradicijos 
yra vienas iš svarbiausių tautos 
veiksnių. Inteligentija, būdama 
stiprioje iš užsienio einančioje 
įtakoje, galvojo, kad viską iš
sprendžia mokslas, apšvieta, ji 
mieščionėjo, jų x šeimos neteko 
tradicinių pedagoginių gairių. 
Naujoji lietuvių inteligentija ne

>0000000000000000000000000

Lithuanian dietionary 
Angliškai lietuviškas ir Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtres8 ir T. Gėriko. 333

valdo, tai jis primena ne ką kitą, tik natūralią turto pareigą 
visuomeniniame gyvenime: skleisti draugystę.

šio mokymosi neatidėliokime tol, kol mes būsime “labai 
turtingi”. Kai mes toki būsime, jau arba mūsų širdis bus perr 
daug sukietėjus, arba jau nebus laiko savo turtą panaudoti drau
gų įsigijimui. Balfo padedami, pradėkime tas pamokas dar šian
dien, kad mūsų gyvenimas nepasidarytų “nebaigtąja simfonija”, 
nutrūkusią prieš tai, kada mums reikėjo pradėti. Reikia linkėti 
Balfo veikėjams, kad jie suprastų, kokį auklėjantį vaidmenį 
jie vaidina mūsų visuomenėje, ir nepagailėtų įvairiais būdais
mus paskatinti. v. Bgd.' tik pas save sugriovė tautines

Lletuvlij tautos tauriausios asmeny
bės Arki vysk. Jurgio Mutulaiėio- 

Ma t Ulevičiaus

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI
vr 1 ko . I- I irafiai: Mintvs, pastabos, pasi-

psl. Kietais viršeliais. Kaina >4.5<J. ryžimai. Čia kaip tik atsiskleidžia 
Gaunama “Drauge ’, 2334 South Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos Įžvel

gimas bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai Ir sielų 
išganymui.

II. Ijaiškal. Tai Įvairiems asme
nims rašytų laiškų Ištraukos, gyve 
nimlškos išminties perlai, išreikš-, 
patarimų, paraginimų ir paaiškini
mų formoje.

III. Vilniuje. Žvilgsnis J Arkivys
kupo kančias .perneštas senoje Lie
tuvos sostinėje, kur Jis stengdamasis 
būti visiems visakuo, kad visus lai
mėtų Kristui, daugiausia yra nuken-

Jakley Avė., Chicago 8. HL 
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Naujasis Testamentas • 
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Vertė lietuvių kalboL JUOZAPAI 
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Užsakymus su pinigais siųskite:

“D R A U G A S” 
2334 So. Oakley Avė.,

CHICAGO 8, ILL.

M. KRUPAVIČIUS roti su demonstrantais. Bistras teisingai galvojo, kad 
kariuomenei ne tie uždaviniai skirti ir nenorėjo jos 
demoralizuoti pakviesdamas kovai su vidaus netvar
ka. Valstybės prezidentui įsakius, jis pakluso ir ka
riuomenę iššaukė. Kokius parėdymus ji gavo, než'nau. 
Tačiau žinau aš, kaip ir visi kiti, kad ji jokio smur
to nepavartojo. Pagaliau Bistras išlaikė ir ne tik man-

7 tęsinys | dagumą, bet ir demokratinėje tvarkoje priimtą papro-
Demonstracija buvo išskirstyta be šaudymo, be tį, sakyčiau naujosios vyriausybei, atžvilgiu lojalumą, 

lazdų, be kraujo praliejimo, nors ji buvo antivalstybi-' Esant naujai, bet dar neperėmusiai į savo rankas val

1926 METŲ GRUODŽIO 17-TOJI 
Liūdna 30 metų sukaktis

nio pobūdžio. Ištrauką paėmiau ilgesnę. Tai reikalin
ga klausimui nušviesti. Su K. Grinium mes skiriamės 
savo teigimais dėl vyriausybės esimo. Aš teigiu, kad 
naujoji vyriausybė jau buvo sudaryta. K. Grinius tai 
neigia. Vienas mūsų klystame. Bet tai nesvarbu. Esi- 
mas naujos vyriausybės ar jos nešimas reikalo nekei
čia. Kiek keistoka, kad valstybės galva ėmėsi šifruoti 
krikščionių demokratų intencijas ir sąžines perkrati
nėti kaltindamas juos sąmoningu nusistatymu pakenk
ti vyriausybinei koalicijai. Ir tuo pat metu jis duoda 
argumentų ir savo tokiam kaltin'mui sugriauti. Bis
tras ėmėsi priemonių demonstracijai išsklaidyti. Ta 
priemonė — gaisrininkai, šaltas vandenėlis galėjo 
karštas galvas greitai atvėsinti. Tokių priemonių daug 
kur imamasi. Kai ji nepadeda, imamasi griežtesnių. 
Krikščionis demokratas Bistras humaniškesnis ir tak- 
tiškesnis. 2;nau tikrai, kad buvo parengta ir policija 

vaizdui pataria darytis draugų to turto pagalba, kurį jis dar tam atvejui, jei gaisrininkams nebūtų pavykę susido-

džios, senoji vyriausybė atlieka tik einamuosius rei
kalus, palaiko gyvybės siūlą, kad valdžios organai ne
nustotų gyvybės. Svarbesni ir jautresni reikalai spren
džiami naujų valdomų organų, kad tuo būdu laimėto
jų planų nesupainiotų ir nesudarytų nesmagumų ir 
kliūč'ų. O visi kalbamieji' čia reiškiniai priklausė prie 
labai opių klausimų. K. Grinius pasakoja, kad demon
stracijos demokratinėse valstybėse paprastai reiški
nys. Teisybė. Tokios demonstracijos paprastas reiš
kinys buvo ir krikščionių demokratų valdymo laikais. 
Viena tokia demonstracija, kurioj dąlyvavo visos opo
zicijos jiems žmonės, sustojusi prie ministerių kabi
neto būstinės Donela:čio gatvėje elgėsi labai nekul
tūringai ir įžūliai. Pagaliau pareikalavo pasirodyti 
min. pirmininką Bistrą. Jam išėjus nedavė nė prasi
žioti. Išniekino, piktais keiksmo žodžiais apmėtė, bet 
Bistras net gaisrininkų nešaukė. Leido “visuomenei 
savo valią pareikšti”. Pagaliau kas tie demonstran

tai? Vienoj vietoj iš Grin’aus pasakojimų atrodytų, 
kad tai paprasti ligi šiol skriaustieji darbininkai. “Lie
tuvos darbininkija, turėdama vyriausybėje du savo at
stovus, pasijuto drąsesnė ir vienur-kitur pareiškė ne
pasitenkinimą labai sunkia savo padėtimi.” Kitur at
rodo palinkęs juos laikyti palinkusiais "prie chuliga
nizmo ir neleistinumų”, už ką buvę kalti kr. demokra
tai. O jau kalbėtos demonstracijos metu Bistrui kalba 
apie žygiuojančią “nelegalią bolševikų demonstraci
ją”. K. Griniui pačiam nebuvo aišku, kas toj demons
tracijoj buvo, bet visuomenė turėjo aiškų apie ją su
pratimą. Ir tas supratimas negalėjo neturėt įtakos į 
perversmą.

Dar skaudesni įvykiai užklupo visuomenę 1926 
m. vėloką rudenį. Buvo surengtų studentų demonstra
cija ne lauke, bet Liaudies namų salėje. Kas ją orga
nizavo, nežinau, lygiai nežinau, ar juos reikėjo kam 
kurstyti tam žygiui. K. Grinius teigia, kad “ją suor
ganizavo tautininkai, kurių sukurstyti jie žyg:avo gat
vėmis ir reikalavo atsistatydinti socialdemokratų ir 
liaudininkų vyriausybę”. Aš nemanau, kad juos kas 
organ’zavo ir kurstė, kaip lygiai nemanau, kad K. Gri
nius ir kita anų laikų lietuviškoji studentija būtų bu
vusi reikalinga betkieno organizavimo ir kurstymo 
stoti į kovą su caro režimu ir Lietuvos okupavimu.

(Bus daugiau)
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LAIŠKAS IŠ PARYŽIAUS
PROF. K. PAKŠTAS

PARYŽIUS, lapkr. 14. — Ne
seniai čia baigta Pasaulinė Krikš 
čionių Demokratų Konferencija, 
kurioje dayvavo 20 tautų, jų 
tarpe — 5 iš Pietų Amerikos. 
Lietuvių Krikščionių Demokra
tų Sąjungą atstovavo dr. Ed. 
Turauskas ir prof. K. Pakštas. 
Dalyvavo ir dr. V. Viliamas, 
kaip vienas konferencijos ruo
šėjų. Konferencija dirbo kaip 
trijų internacionalų junginys: 
Vakarų Europos, Centrinės Eu
ropos ir Pietų Amerikos. Kiek
viena tų regioninių grupių at
siuntė žymių asmenų ir labai 
veikliai reiškėsi šioje pirmoje 
pasaulinėje konferencijoje kaip 
refertais, taip ir diskusijomis.

Konferencijos metu vyko prie 
galo herojiškas, bet labai tra
giškas, Vengrijos sukilimas. 
Vengrijos delegato Kozi - Hor- 
vat kalba irgi buvo liūdna ir 
baigta ašaromis. Visa konfe
rencija sustojo Vengrijos didvy
rius pagerbti. Jos nuotaika klos 
tesi vengrų begaliniai drąsaus 
sukilimo ženkle. Paryžiaus ir 
Europos laikraščiuose daugiau
sia vietos tenka Vengrijos įvy
kiams. Visi piktinasi Vikarų 
Europos ir Amerikos liurbišku
mu ir bailumu. Sakoma, kad

tūkstantis fcazukų vengrų jau-| 
nimo rankose būtų išgelbėjęs 
to krašto laisvę. Prancūzijos 
studentų ir jaunimo tūkstanti
nės demonstracijos dišimtis kar 
tų šaukė: “Rusai — žmogžu
džiai!”, “Duokit ginklų veng
rams!” Bet didžiosjos valsty
bės apsisprendė alkanus ir krau
juojančius didvyrius šelpti ne
reikalingais žodžiais. Niekas 
nenumetė ten duonos ir ginklų. 
Amerikos prestižas labai krito. 
Dabar vargiai kas betikės, kad 
Amerika stovi už mažųjų tautų 
laisvę.

Vakar (lapkr. 13) buvo Pa
ryžiuje labai gausus visų parti
jų sušauktas masinis mitingas 
Žiemos Velodrome. Kalbėtojai 
ir minia išliejo savo pasipiktini
mą rusų barbariškumu ir sim
patijas vengrų herojizmui. 
Daug garsių prancūzų, kaip F.j 
Mauriac. išstoja iš komunistų 
fronto organizacijų. Jei dabar 
būtų rinkimai, tai komunistai 
skaudžiai pralaimėtų.

Beje, mažytė ir neturtinga 
Paryžiaus lietuvių saujelė su
dėjo gausių aukų vengrų pabė
gėliams šelpti, o jų Austrijoj jau 
esą daug.

O^EIČIAURTAS PASAULY ŽMOGUS

Bobby Morro\v iš San Benito, Tex.k Melbournc olimpiadoj laimėjo 100 

ir 200 m. bėginius. Jis yra skaitomas greičiausiu žmogum ]>asaulyje.

MELSKITĖS UŽ MUS
Ties Vengrijos tragedija
P. ŽIČKUS, Boston, Mass.

Sako, kad iš vienos vengrų 
sukilėlių radio stoties pasakė: 
“Rusų tankai aplink ir kieme. 
Nebeturim nei vieno šovinio. 
Melskitės už mus”. Tada pasi
girdęs baisus sprogimas ir sto
tis nutilusi.

Kai nebėra jokios vilties, jo- 
k'os pagalbos, lieka vienintelė 
malda. Maldoje randama paguo
da, suraminimas. Tai vienintelis 
draugas, kuris neapleidžia iki 
gyvybei užgęstant. Benginkliai 
vengrai kovojo ir šaukėsi į pa
saulio jausmus ir sąžinę. Prašė 
užstoti ir padėti. Jų šauksmas 
ir prašymas praslydo pro val
dovių ausis, tik suerzindamas 
ausies bubnelj. Tada beliko vie
nintelis prašymas: “Melskitės 
už mus”. Bet, turbūt, ne daug 
kas ir tą paskutinįjį prašymą 
išpildė.

Tautų Sąjunga ir pirmoji 
agresija

Kai pirmasis Pasaūlinis karas 
supurtė pasauli, buvo jieškoma 
priemonių, kad apsisaugojus 
nuo panašių katastrofų. Gencro 
las Smuts, Lcon Bourgeois ir 
lordas Robert Cecil turėjo idė
ją sukurti pasaulinę organiza
ciją, kuri apsaugotų nuo pana
šių katastrofų. Amerikos prezi-i 
dentas Woodrow VVilson pasiū-j 
lytą idėją sutraukė į 14 punktų 
ir 1919 metais pravedė Pary
žiaus Taikos konferencijoj. To
kiu būdu gimė Tautų Sąjunga, 
kuri jau pirmaisiais savo gyve
nimo metais pasirodė nepajėgi 
teisingai spręsti tarptautinius 
nesusipratimus. Pirmasis jos 
žingsnis paš* graborių buvo len
kų užgrobimas Vilniaus, kur 
Tautų Sąjunga nepajėgė įvyk
dyti savo nutarimų. Nuo tada 
Tautų Sąjungos kelias pasuko 
į kapines.
Jungtinės Tautos Tautų S-gos 

pėdomis

Dar negimusios Jungtinės 
Tautos buvo pasmerktos gėdai 
ir savo principų laužymui. Jung 
tinių Tautų gimtadieniu reikia 
skaityti 1945 m. tarp balandžio 
25 ir birželio 26. Gimdymas bu
vo labai ilgas, todėl jos ir gimė 
jau sužalotos. Viena iš penkių 
didžiųjų tos sąjungos narių jau 
tada turėjo užgrobusi eilę vals
tybių, kurių ne tik nemanė pa
leisti, bet turėjo planus jų geno
cidui. Korėjos kare Jungtinės 
Tautos parodė visišką savo be
jėgiškumą spręsti kraujuojan
čius pasaulio reikalus ir sudraus 
ti b"i nubausti nusikaltėlius. 
Kiek skiriasi jos laikysena Su-

ezo reikalu, bet kartojasi Ven
grijoj. |

Amerika pirmuoju smuiku į

Kultūros ir civilizacijos lop
šys — Europa — paseno ir va-) 
dovavimą pasauliui perleido. 
Naujajam Žemynui — Jungti-! 
nėms Amerikos Valstybėms. A- - 
merikos gyventojus sudaro viso 
pasaulio tautų mišinys, o jos rna i 
terialiniai turtai neišsemiami? 
Nualintam pasauliui reikėjo duo 
nos ir rūbo, reikėjo vadovo, ku
ris saugiai vestų pro visas pa
vojingas olas. Mokėdcma demo
kratiškiausiu būdu sujungti ir 
suvienyti tokį tautų mišinį pas 
save ir pakelti krašto gerbūvį 
ikį augščiausio laipsnio, Ameri
ka tiko būti laisvojo pasaulio 
vadovu ir ji tas pareigas prisi
ėmė. Bet pasirodo, arba pasau
lis, arba pats vadovas dar nėra 
pribrendę eiti vieningu keliu.

Užburtam labirinte
Kai nėra kelio, nėra šviesos 

ir nėra vadovo, tupčiojama ir 
malamasi iš kampo į kampą ir 
toje pačioje vietoje. Amerika 
įstodama j antrąjį Pasaulinį ka
rą turėjo turėti planą, ką rei
kės daryti su komunizmu, kai 
jau bus sunaikintas nacizmas. 
Ji turėjo turėti, aiškų planą ir 
jau nubrėžtai pagrindines to 
plano linijas. Deja, ji to plano 
neturėjo ir net būsimo pokario 
pasaulio kontūrai jai pačiai dar 
nebuvo aiškūs. Buvo tik gra
žios ramtys ir vaikiškas pasitikę 
jimas baisiuoju pasaulio nusikal 
tėliu Stalinu. Amerika tyliai pra 
ėjo • pro Pabaltijo okupuotas 
valstybes, nusileido Vidurio Eu
ropos valstybių okupacijai.. Pa
čiupusi už apikaklės plėšiką Ko
rėjoj nenubaudusi paleido ir 
toliau plėšikauti. Ir taip netu
rint plano, idėjos ir ryžto nepa 
jėgiama išsimušti iš užburto la
birinto.

Berlynas, Poznanė ir baisioji 
Vengrijos tragedija

a
Amerika išmeta milionus do

lerių propagandai už geležinės 
uždangos. Palaiko žmonių viltį, 
kad jie dar nėra pamiršti. Pa
pasakoja apie gyvenimą laisva
jam pasauly. O pavergtųjų visos 
viltys yra Amerikoje, juo labiau 
girdint jos balsą ir pažadus ne
užmiršti ir padėti. Kai paverg
tiesiems našta pasidaro persun
ki ir nebepanešama, jie bando 
ją nusimesti. Metė ją Rytų Ber 
lyno gyventojai. Bet sovietų kul 
kosvaidžiai ir tankai privertė, 
kas dar roiįė gyvybę kraujo kla

nuošė, ją pakelti ir vėl nešti. 
Tas pats atsitiko Poznanėj. Ry- 
tosi galvos nuo pečių, bet naš
ta turėjo būti vėl pakelta ir ne
šama. Tačiau kas dabar vyks
ta Vengrijoj, niekas negalime 
įsivaizduoti. Tūkstančiai tankų 
ritasi per žmonių galvas ir la-! 
vonus, o likusiems gyviems ku! 
kosvaidis, badas ir šaltis prie,1 
išsekusias akis. O tie, kurie tu-! 
kosvaidis, badas ir šaltis prieš | 
gas turėjo pasakyti ir veiksmu 
parodyti, kad jcu užteks. Tada- 
gal nebūtų įvykę tai, kas dabar* 
vyksta. Buvo žiūrima, kaip į kū-1 
dikio grumimasi su tigru ir ža- 
dama: “Jei nugalėsi ir išliksi į 

gyvas, tada mes jau padėsime.” 
Bepiga sovietams siautėti, kai 
savo šnipų pagalba žino, kad

niekas nedrįs jiems pasipriešin
ti.

Todėl iš vengrų stoties ir bu
vo ištarta: “Melskitės už mus”.
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OPEN SUNDAY 
Lietuviai Savininkai

Lietuvių pagalbos šauksmas galėtų bent kiek prašantiems pa 
iš Sibiro 'deti-

i Balto centras, tarp daugelio1 , Didži°*> Ne" Yoruk° ir New 
!i,n„ • * i -i Jersey šio rudens Balfo vajuskitų jam rašytų laiškų, yra ga- , . . ... ,1 ir fi. * 8 j pratęsiamas iki gruodžio 15 d..

Kas dar nesuspėjo savo aukos j 
“Brangūs broliai lietuviai! j atiduoti, prašome dabar tai pa-i 

Mūsų šeima sveikina jus, esan-j daryti ir kenčiančių lietuvių gy
čius laisvoje žemelėje. Mes, vybes gelbėti. Vajaus komite- 
esantieji Sibiro taigoje, vargsta- tas tikisi, kad šaukiančiųjų pa- 
me po Sibiro miškus, kertame galbos balsas bus išgirstas, 
medžius, vežame į paupį ir krau'

' name į didžiausias krūvas. Kai 
ateina pavasaris išeina upės le- 

, dai, rišame į didžiausius sielius 
ir paleidžiame pavandeniui plauk 

j ti upe, o kur ir kas juos ištrau- 
i kia, nežinome.

Čia daugiausia dirba ištrem
tieji lietuviai, vokiečiai, armč- 
nai. gruzinai ir kiti. Jei šeimo
je yra daug darbingų, tai tiems 
kiek lengviau, o kur darbingų 
yra maža, tai labai sunkus gy
venimas. Vargstame ir kovoja
me su žiauriu 'gyvenimu. Jau 
artėja žiema, žiauri ji nepapras
tai. Ir aš, nors labai nedrįsda
mas, prašau brangių brolių lie
tuvių atsiųsti nors kokių apne
šiotų drabužių. Mano šeima yra 
tokia: žmona, dvi dukrelės, vie
na 5 metelių, kita 3 ir seni tė
veliai. Aš jau pasiligojęs, žmo
na serga reumatizmu, ir labai 
sunkiai gyvename. Maistui dar 
šiaip taip užsidirbam, bet apran
gai nė kiek nelieka. Tai nuošir
džiai prašau, brangūs tautiečiai, 
padėti mano šeimai, esančiai di
deliame varge Sibiro taigoje. Iš
tremti esame 1948 m. gegužės 
22 d. iš brangios tėvynės Lietu
vos. Lauksime atsakymo telai
mina jus Visagalis”.

Ar gali atsirasti laisvoje Ame 
rikoje gyvenąs lietuvis, kurio 
šie paprasti, bet skausmu ir 
kančia persunkti žodžiai nesu
jaudintų ir pagalbos rankos ne- ’ 
ištiestų. Tokių prašymų Baffas ' 
gauna labai daug, todėl kreipia- i 
si į visus širdį turinčius lietu- į 
vius, prašydamas aukos, kad1

Įsileis 17,000 vengrų
Pennsylvanijos atstovas kon

grese Francis Walter kelia min
tį, kad į JAV tūtų įsileista 17, 
000 vengrų pabėgėlių.

Duoną Ir (vairina skoningas 
bulkuter kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 S. Lltuanica Ava.

Tel. Gliffude 4-6376 
Pristatome J visas krautuvei 
ir restoranui, taip pat li- 
•lunčla | viliu artimuosius 

miestui.

Mes paimame receptus ir pri
statome vaistus.
Turim visokių reikmenų kūdikiam. 

Pirkite vaistus siuntiniui j užjū
rį. Čia. pristatome.

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

Edward A. Ksiazek, R. Ph.

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

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

Apsirūpinkite laiku 

apšildyti savo butę.

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $28-0C 
pas

Roosevelt Furniture

Company 
(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2310 VVest Roosevelt Road

T< I. SE.drv 3-4711 
Neliie |t< riiiliH ir l<ll» Ilaudoiils, 

Navininkui
Krautus? atidaryta kasdien iki 6 
vai. vak. I’lrmad. ir Ketvirtai!, iki 
9 vai. vak. Ir Sekmail, nūn 11 vai. 
ryto Iki 4; jo vnl. po pietų.

llllllliilHIIIIIIMIIIIIillHIIHIlllllllIlUiilt»

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMU* 
PRISTATOM 
/Isokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LTTVViNAS, Prea
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Vpkain avimą i; Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidara kasdien nuo 

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

'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIItlIlItlIlM*

SOPRIE BARČUS 
RAMO PROGRAMA

Iš WGES stoties — Banga 1390 
PIRMADIENN1O vaJi. nuo 7—8 v Į 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. ' 

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

SEKMAI). H:»O --0:30 v. r. iš stoties 
WOPA — 1490 kil.

7159 SO. MAPI.EWOOD AVĖ.
Chicago 29, 111. IlEmlock 4-2413*

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžininga, 
patarnavimas.

R š E R EN A S
4540 8. Wood St., Chicago a,

Lllinols, tel. VI 7-2972

PIGIAI IR SAUGIAI ’

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IK Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

ir apdraudas
1313 W. Vist St. Chicago, Dl. 

Tel. PRescott 9-2781

P.&J.JOKUBKA
TV. DEIMANTAI III LAIKRODŽIAI 

Tardai imas ir Taisymas 
4077 t>«i. Archer Avė.

Chicago 32. III. — Tel. LA 3-861.

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybe

Prccin Photo Studio
(. intorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 
4058 Archer Avenue

Telefonas VIrginia 7-248 i

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

BLAUPUNKT
GRADINSKAS

vokiški 
radijai

I-abai patobulintas trumpu bangų nustatymas; serai girdėti Europa
J. G. TELK VISION COMPANY

2512 V/. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
Atvykit pasižiūrėti spalvotos TV’

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkrausfymas as

menų turinčių ilgų patyrimų.
STASYS FABIJONAS

2I4S So. Hovne Avė., Telef. VIrginia 7-7097

llilIilIllIlililIlIlIlilIlIlIlIlIlIlIlilllllllllllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIIIIIIIIIilIlhlliiiiiM

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darban. Visi apdraudimai. Ii artimų ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
3415 8. IJTUANICA AVĖ., CHICAGO. ILL. 

Telefonu — FRontler 8-1882
* * ***11 **v 11... ....... ......a U ,. I „Hitu, |„ 1,1111,111,1

NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SKOLINIMO
B-VTŲ LYGOS, KURIOS®

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki SIQ.QQn.Oft 
I R

Paskolos Duodamos Namų įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS A LOAN ASSN.
6234 S. Westero Avė. Chicago 36, Dl.

CRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, U.

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

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

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

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

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

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius 

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrai!., penktad. ir 
•••tad. • vai. ryto iki 4:M p.p.

Trečlad. » ryto Iki lt vai.. 
Katvlrtad • vai. iki S vai. vak.

-L ■ -■<= =a^=

BALYS RADIO & TELEVISION
SALES AND SERVICE

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

Auto radio ir elektriškų prietaisų taisymas.
Atdara: Kasdien 9—G, pirm. lr kctvlrt 9—9, sekm, 9—2

2646 West 7lst Street
Chicago 29, Illinois

Tel. PRospect 8-5374
Sav. B. & J. Brazdžionis

v

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.

kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugo ir pelninga.

Universal Savings and Loan Assoclatlon užtikrina saugo
ma Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra lld 
310.000 90 kiekvienam indėliai 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 kreįpkitėa:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois



Pirmadienis, gruodžio 3, 1956

MŪSŲ KOLONIJOSE
Chicagoje

Inžinieriai pagerbė savo 
. profesorius

menei ir taip pat ALIAS sky
riui bus tradicinis inžinierių ba
lius, kuris įvyks 1957 m. sau
sio 12 d. Dalyvis Rg. i

Š. m. lapkričio 11 d. Holly-
wood svetainės didžiojoj salėj į- R Or buster N Y
vyko ALIAS Chicagos skyfiaus! IVUVIxei’Ler, 1 •
narių metinis susirinkimas. Vai- Abiturientų suvažiavimas
dybos pirm. J. Mulokas, prade- <-• v *.... , . V. . Nuertmgeno lietuvių gimna-damas gus.nnk.mą pakv.ete r.m zi*>s P1™“ abiturientai
ties minute pagerbu neseniai mi s alio 27 h. 2g dienomis 3Uva. 
rus, skyriaus nar, a. a. d,pi.,. Rochestcri N Y Tai
inž. Stasį Radzevičių - Radį. Pa-1 L • Kocheste^-. Y;

at ta e. n / -.r ,; , buvo gimnazijos baigimo dešimtska le ALIAS Centro Valdybos meMo suvaži<masB kai buv0 
sveikinimą garbln»es.ems pro.|sus,Urta aUiė brandos ates

St£v,K0,UPDa.““:, S' ‘atus. Ypač jdomu, kad šuva- 
Dirmantui ir Viktoru, Biržiškai, gavim0 metu Rocheat vie. 
kartu įteikdamas Jiems dova-j tog Waa4a aukKtojaa dr j 
nas — tautiniais motyvais pa-1 Qįrnius
gamintus ALIAS suvažiavimo , ....
proga molinius bokalus. I ,.Malonu susitlktl P° 10 metų

bičiuliams, gyvenusiems artimo- 
Išrinkta sekantiems metams momis idėjomis, kovojant dėl 

nauja valdyba: J. Mulokas — gražesnio rytoj us, siekiant ates 
pirm., J. Kizlauskas — vice- tato; žiūrėjus i gyvenimą taip
pirm., J. Variakojis — sekr., V. šviesiai, idealiai. ■ ........ - ■ — —
Naudžius-ižd., E. Jasiūnas- Dabar vėl susitikus įdomiai'
narys. Revizuos komisija - S. pasika|Mta, „agidalinta jspū- Argentinoje, ir V. Mėlis - 
Švedas, J. Ruokis ir J. Jurkū- džiais iS praeities sma?iaiAustraliojje. _ Dalyvavęs

' T _ , . i leistas laikas. Auklėtiniai ir da-i r . f ~
G. J. Lazauskas pateikė pra- bar mielai ir atidžiai iškIausė j. LOS Angeles, Callf. 

nešimą apie inžinierių veiklos j Girniaus minčių ir daugelis
plėtimą, steigiant daugiau sky- džiaugėsi kad dabar buvusi 
rių Chicagos apylinkėse - Mel-I aukiėtoją pajėgia geriau supras. 
rose Parke, Cicero, Roselande ir ti> kaip tada klasėje.
Indianoje. Šis pranešimas su- „ .. ...... ... i

Pasikalbėjimų temos buvo lie-į sius lietuvių spaudoje (o taip 
čiančios kultūrinius, psichologi- pat ir amerikiečių!) tilpo daug 
ginius ir socialoginius klausi- aprašymų ir nuotraukų iš Kali

fornijos Amerikos Lietuvių res
publikonų skyriaus (American

DEKNRASTis r>RAUHA« rrnc/rto, ILLINOIS

RUOŠIAMASI INAUGURACIJAI

Prieš baltuosius rūmus IVaslnnglone statomas pasta tas, kuriame įvyks perrinkto prezidento inauguracija.

ATDARA SEKMADIENI NUO 10 IKI 6.

BUDRIKAS 3241 So. Halsted Street 
PRIEŠ KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS!

Lietuviai respublikonai 
Kalifornijoj

Paskutiniuosius kelius mėne-
kėlė dideles diskusijas ir susi
domėjimą veiklos pagyvinimu.

J. Mulokas susirinkimui pasiū! , . x,• i „vi „„1,1. u - - • / -v mus. ‘Turtas yra gerai, tačiau le, kad valdyba pasirūpintų is- - , . ..
leisti prog. A. Varno lietuviškų Zm,?gU* netun Pasidaytl 3° ,
kryžių rinkinį (albumą dviejose! į“ ’.bUV° V1C.™ 18 daUgell° J-i Lithuanian Repubhcans of Ca- 
dalyse) “Lietuvos kryžiai”. Ka-!GlrniauS Paukštų mindų. į lifornia) veiklos, 
dangi šis leidinys turės da įg Į Suvažiavimo šeimininkas Kos 
reikšmės tiek visuomenei, tiek ^as ^a^*u^s visus svečius su šei- 
ir lietuviškajai architektūrai J mom’s nufilmavo, 
prof. S. Kolupaila pasiūlė tuojau Sekantis suvažiavimas numa

tytas 1961 metais. Jį suorgani
zuoti pavesta Irenai Sušinskie- 
nei Clevelande.

pat sudaryti leidiniui leisti ko
misiją, kurion įeitų prof. A. Var 
nas, G. J. Lazauskas, V. Vintar- 
tas ir visuomenei žinomas skau
tų spaudos darbininkas B. Kvik

Nedalyvavusieji s u važiavime 
prašomi atsiliepti laiškais adre-

lys. Tikimasi, kad naujoji vai-1 su: Kostas Mačiulis, 166 Al- 
dyba dės visas pastangas, kad1phonse Str., Rochester, N. ‘ Y. 
šis reikšmingas darbas būtų įgy Ypač prašomi atsiliepti V. Ra- 
vendintas. Dalyviai taip pat su- mantauskas, kuris manoma yra
dėjo $42 auką Brazilijoje ren- ==-■----—-----------------
giamai lietuviškosios architek- -S/~

tūros parodai, kurią kruopščiai 
organizuoja įnl. Ivanauskas, i 

Pagerbti garbės nariai
Po susirinkimo įvyko garbės 

nariams pagerbti vakarienė. Da 
lyvių ir skyriaus vardu įžanginį, 
žodį senosios valdybos vicepirm.
G. J. Lazauskas, pagerbiant va
karienėje dalyvaujančius sky- ‘ 
liaus garbės narius — prof. S.
Kolupailą, prof. S. Dirmantą,:

• prof. Vikt. Biržišką, prof. J. ši- 
moliūną, prof. A. Varną ir inž.
A. Rudį. Sugiedota ‘ Ilgiausių ; 
metų”. Nedalyvavusiems gar
bės nariams prof. J. Kaminskui 
ir adv. A. Oliui nutarta pasiųsti • 
sveikinimus raštu.

Daug gražių minčių iškėlė sa
vo kalbose patys garbės nariai.
Prof. A. Varnas įspūdingai api
būdino lietuviškų kryžių atsi
radimą bei jų išsirutuliojimą.
Inž. A. Rudis tarė turiningą žo
di organizaciniais, tautiniais ir 
dabartin o momento klausimais.
Prof. S. Dirmantas papasakojo 
iš savo prisiminimų, būnant stu
dentu, atkuriant nepriklauso
mos Lietuvos valstybę ir jos ū- 
kį bei dabar bcsisiclojant trefn- 
tiniškais veiklos reikalais. Taip 
pat įdomūs buvo ir kitų garbės 
narių pasisakymai visais klausi
mais, nepamirštant d?bartnės 
padėties pavergtoje Lietuvoje.

Prisiminus pastaruosius įvy
kius Vengrijoje, dalyviai nutarė 
susirinkimo vardu pareikšti ven 
grams užuojautą, paskirdami iš 
valdybos kasos pniginę auką 
Be to inž. A. Rudis ir arch. J. 1 
Mulokas įgalioti parašyti prez. Į 
Eisenhovveriui telegramą, kad i 
prezidentas dėtų visas .konkre
čias pastangas pavergtųjų tau
tų išlaisvinimui.

Susirinkimui, kuriame daly-1 
vavo daugiau 40 narių, pirmi-1 
ninkavo J. Stankus, sekretoria-'
/o V. PavilČius. Naujajai val
dybai linkime sėkmingo darbo 
liek savo organizacinėje veiklo
je, tiek remiant visuomeninius 
ir kultūrinius reikalus. Sekantis 
didelis įvykis Chicagos visuo-

T. G. Vizgirda — vicepirm., B. Congress Gordon L. McDo- 
Skirienė— sekretorius, J. Rai-i nough.
bys — sekretorius, V. šeštokas 
— sekretorius, G. Rudelis — iž
dininkas.

Su visuomene bendravimo va
dovybė: (Public Relątions Com- 
mittee): Milton Stark, H. Nash- 
lenas, Algirdas Gustaitis.

Talkininkai (Board of Gover-
nors) : M. Aftukienė, Br. Budgi-
nas, Br. Budriūnas, A. Dabšys,
Br. Gediminas, V. Kazlauskas,
Rūta Lee-Kilmonytė, J. Mordus,
dr. J. S. Naujokaitis, J. J. Pet-

, a . . . | rowski, A. Pranys, J. A. Rud-JįJ pastangomis yra vienaip g p Speecher,
ar kitaip bendrauta su eile kon- T ’ . r1 , • ... 1 J. Uždavinys, dr. G. Valančius,gresmanų, su keliais senatoriais, vičas 
viceprezidentu R. Nixon ir ki-j '
tais žymiais Jungtinių Ameri-i Garbės komitetas (Honorary
kos Valstybių vyrais. ! Committee): Governor of Cali-

ar. ,.x , . • . • . I fornia Goodwin J. Knight, Uni-Minetas skyrius įsteigtas,. . __..... ted States Senator Thomas H. 1956 m. vasarą. Pirmininku iš- T_ , , , . TT ~ „. , a T j , Kuchel, member of U, S. Con-nnktss Leonardas Valiukas, ku
ris rodo labai daug veiklumo.
Valdybą sudaro (Executive 
Board): Leonardas,Valiukas — 
pirm., C. Lukšis — vicepirm.,

gress Patrick J. Hillings, mem
ber of U. S. Congress Glenard 
P. Lipsoomb, member of U. S.
- i . - . .

Amerikos Lietuvių respubli
konų Kalifornijos skyrius labai 
aktyviai dalyvavo šių metų J. 
A. V-bių prezidento ir vicepre
zidento rinkimuose. Tuo būdu 
jie įsigijo eilę naujų draugų 
šios didelės valstybės vadovau
jančių asmenų tarpe. Jų pastan 
gomis Lietuvos bylos reikalas 
yra dar sustiprintas ir Lietu
vos nepriklausomybės atgavi
mui laimėta svarių balsų.

ST. JOHN'S PLACE, HOTEL
Offers a vaeation vvitli reasonable 

rates,— Home eooked meals. Chapcl 

in hotel. Near i'ainous bath liouses.

Pilone National 3-5172 or vviite 

for reservations.

BENEDICTINE SISTERS
591 W. Grand Avesnue

Hot Spring-;, Alk.

Baldai, kilimai, guzo virt. pečiai, skalbiamos mašinos, dulkiasiurbliai, 
televizijos, radio ap<u-atai. šaldytuvai, Hl-I-'i fonograrai, brangeny
bes, deimantui, laikrodžiai, sidabriniai išdirbiniai, Kalėdinės prekės, 
žaislai, lėlės, lemiios, aptkliMlės, vatinės kaldros.

Sutaupysite nuo 25 iki 65%. 24 men. išmokėjimui.
SVEČIU KAMBARIO B.\IJ»\I:

2 daliu (scetionul) komplektas, buvo $120.00, dabar . . .
2 dalių (sectionul) komplektas, laivo $210.00, dabar . . .
2 didių Kria-liler komplektas, buvo $200.00, dabar .........
2 didių Kria-liler komplektas, laivo $150.00. ,labili- . . . .
2 daliu Pnllmann komplektas, laivo $400.00. įkibai* . . . .
Simmons, Kroehler, Sealy, Slis-pritc, mieg. sofos, $(l$.00 
Coimtour kėdės................................................................................$3$.00

. $ (>$.00 
.$ OH.OU 
$15$.00 
$ $$.00 

. $208.00 
daugiau 
daugiau 
(laugtiio 
daugiau

.$5K$.0O

dalių
didių
dalių
didių

dalių
daliu
dalių
dalių
ikdiė
dalių

»l«$.00 
$22».OO 

. $24$.OO

VAISTŲ PAKIETAI Į LIETUVĄ!
DRAUGO SKAITYTOJAI

Remkime Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sųuare, Worcestcr, Mass.

Per mūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėta muitu j Lietu
vi} ii- į visus l .S.S.R. kraštus. Mes užlaikome visus vaistus, kurie 

vi a reikalingi Lietuvoje, kaip Kimi ton, streptomy- 

ein, valiilolo ir nuo reumatizmo antpuolių, vaistu 

dėl širdies ir augšto kraujo spaudimo. I’er mūsų 
vaistinę vaistai pasiekia Lietuvą j 10 dienų, o j 
Sibirą ima 22 dienas oro paštu. Visi siuntėjai per 

mumis gauna garantiją iš rusų valdžios. Rašykite 

mums dėl informacijos. _
VYTAUTAS SKRINSKA

Ideal Pharmacy vaistinės savininkas ir Notary Public

1 MIDLAND
1

Savinas and Lo.an 
Association

r PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ
SAUGIAUSIA IR

^PELNINGIAUSIA 

TAUPYMO
BENDROVĖ

4038 Archer Avenue T«t. IA3-67I? 

august saldukas Pr»zia«ntt»

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

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

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

Chicago Savlngs and Loan Association naujai 
statomas namas, kuris bns baigtas šių metų gale.

Mes 15 anksto kviečiame visus atsilankyti Į 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 
Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėne«|.

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

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovėj yra patogesnes taupytojai, visada išmokėjo ir Išmoka ankštesnių* dividendai 
ir teikia pelningesnins ir naudingesnius patarimas.

Chicago Savings nno pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 82 metas, visada Išmokėdavo taupytojams visas taupy
mui įdėtas sumas su ankštais dividendais. Ka« liečia pelningas patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iškdčiant Čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
klas pinigines operacijas. -- ,

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

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

UIJRRENTLY _ AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT RAID UP INVESTMENTU SKYRI AUS

Ilatlio kėdės ......................................................................... $10.00 ir
Matracai Sealy, Simnions .......................................................... $24.00 ir

M lli.l AMtMO KAMBARIO BALDAI:
didių Liudviko XVI stiliaus, buvo $1.200.00, tlabar ..........
dalių šviesios inaliog. ar riešuto medž., buvo $180.00, dalair $108.00
i niteil Silver I’rost, buvo $309.00, dilbai- .................. '..................$208.00
dalių Minime Riešuto medž... buvo $2(>9.00, dabar . . .

Basset 18 šimtmečio, buvo $420. daliai- ...............
Basic-VVitz. Modern Mahog., buvo $440.00. dabar
su Bookeusc lova, laivo $220.00, dalHir ................. ............$138.00
Riešuto ar šviesaus medžio, buvo$ 140.00, dabar . $ 08.00 

Maliog. 18 šimtmečio Rastasvllle. laivo $8 1!).00, iltlbar $528.00
Saddie Mist. Fin., laivo $430.00, dabar ........................... $288.00
FruitvviMNl l’rov., buvo $400.00, dabar ..............................$325.00
Hazelvvood, l nited, buvo $400.00. dabar ........................ $208.00
t'ordov. Maliog., laivo $300.00, dabar ................................ $248.00

buvo $300.00. dilbiu- ............... »............. $274.00
KILIMAI ....

S32.00. dabar ............... $18.00
dabar ........................  $I2.OJ

0x12 Visas vilnonis, laivo $100.00, dalair ............................................$88.00
27 colių, laiptų kiliui., buvo $1.05 pėd.. dabar .................................. $1.00
2 didių vonios kurnb. Sliag Rug, buvo 83.00, dabar .................$. 98c

IHNFTTES — VIRT. 1’F.CIAI — UAZO 
l-'ormiea (lirom, dinette (valg.), laivo $50.00. dabar .$112.00 
l 'onuiea t'brom. riinnctte (valg<), laivo $00.00, dabar . (i8.0<) 
F’aney Citrom, dinette (valg.). buvo $120.00, įkibai- 888.00 
valgomojo kambario komplektas, buvo $100.00, dabur $118.00
t. pečius — insiiliuotas, buvo $120.00. dabar ................. $$8.00

Automatiškus, buvo $225.00, dabar ....$158.00
buvo 8222.00, dabur...........................................$128.00

ŠALDYTUVAI
įlefrost., laivo 8350.00, dabar 

euli. įm'-iIu. buvo $470.05, da?>ar 
2 eub. i>ė<lų, laivo $190.05. dabar 

, 40 eub. I>ėdų, buvo $289.00, dabar . .. .$178.00
geltonos spalv., buvo $300.00, dulrar ...$285.00

l’uiiiiee iižbaig.,

O\I2 Vilnoii. vir: 
8vO Ctipri, laivo

., buvo 
$24.00,

5 dalių 
7 dalių 
7 dalių 
7 dalių
Ruzo vii 
Guzo virt. i>ečius — 
Elektr. virt. įa-čius,

Admirnl su automat. 
Pliilco 2 durų I 
G. E. 2-jų durų 12 
G. E. ružavos spalv, 

Automatiškas.

. $208.00 

. $358.00 
$348.00

G. E
Frigidnire 10 eub. |>čdų, buvo $200.00, dabar .................................8195.00
l.conurd 12,5 eub. |H-ilų, laivo $120.05, dabur ...................... ,. ..$288.00
l’liileo automat. II eub. ia"<lų, buvo $380.00, dabar .................$288.00
Pliilco Automat. 8 eub. |tėdų, laivo $280.05. ilubui- ................... $188.00
G. E. Air eonditlon. — oro vėsintuvai, kaina smnaž. $350.00, d. 100.00 
I’liileo -y, ..........................................................................................$340.00, d. $199.00

SKALBIAMOS MAŠINOS:
Gcnci-iil Eleetrie Automat.. laito $325.00, dabar ......................$188.00
Philoo uiitomiil., laivo $345.00, dabur ...................................................$225.00
Phileo su Gręžtuvu — \Vrlngcr type, buvo $150.00, įkibai- . .$ 08.00
Itcndiv automat., buvo $225.00. dabar ................................................$125.00
Maytag su Grežt. — \Vringer tu|>e modern., buvo 8180.00. d. 8 08.00 
Hoovcr ir G. E. dulkiasiurbliui sumaž. kiliu, nuo $137.00 ir daugiuu 

AMERIKOS GERIAUSI TELUA IŽUOS APARATAI 
21 colių Ailiniral T.V. ir Radio komi)., buvo $408.00. dabar .$208.00
21 eol. stalo iimmI. Sonorn, buvo $408.00, dubiu- ............................ $208.00
21 eol. Sonora t ousoie švies, medžio, buvo $100.00, dabar . . $138.00
21 eol. Travler Uonsole, buvo $199.00, daliai- .................................. $138.00
21 eol. URS t onsolc švies. misi. su durim, laivo $395.00, įlabnr $198.00
21 eol. Admiral stalo modelis, buvo $180.00, (labui- ................... $128.00
21 eol. Uonsole švies, meil., laivo $305.00, dabar .........................$188.00
ii eol. BOA Vletor stalo niod., buvo $100.00, dabar ..................$155.18)
21 eol. Zenith Spaeo Uonuiml, Spec............................................................. $222.00
21 eol. Gcn. Eleetrie Uonsole 1 Itruvis. Spcc........................................$222.00
21 eol. Pliilco Uonsole, buvo $200.05, dabur ............................. $108.00
21 eol. Zenllli consolc, laivo $310.05, ikihar .......................................$259.00
RUA |M>rta.hle — kilnojant., buvo $110.00, dabar) ............ $112.00
Gerame stovyje vartoti televizijos apiu-utai nuo ..$2 1.00 ir daugiau
lape Reeorder, laivo $110.00, dabar ..................................................... $80.00
laikams elektr. fonografus, buvo $0.00, ikiliur ........................................$8
3 greičių fonografas, laivo $311.1)0, dabur ..............................................810.00
3 greič. automat. plokšt. (reeord) keitėjus, buvo $50.00, dabar $30.00
Hl-I-’i Phileo automat., laivo $150, dabur ...........................................$08.00
lll-Fi Uoliimbla, deimanto tūlai)), buvo $135.00, iIiiImii- ............ $80.0)
HI-FI Uolunilaii Automat., deiui. adata, buvo $180.00, budai- $08.00
Pliilco 14iikn>dis-Radio apurut., buvo $32.00, dabar ................. $10.00
Pliilco mažas Radio iipurat., laivo $21.00, dubur- ........................... $15.00
Zciiltli FM ir AM Spei-ial .......... ...................................................................$10.00

DEIMANTAI -Y- LAIKRODŽIAI Y- l’.YPI OŠA1.AI
Sutaupysite neitu prūsini daug.

Di-iiiiiiiito žiedai II kur. aukso, i/20 karai, laivo $50.00, dabur $2 A()<)
Alot. ilcimant. vestuv. komplektas, laivo $180.00, dubai- .............$88.00
Mot. įlemiiiut. vestuv. komplektas, buvo $300.00, dabar ...$108.00 
laikr. Vyr. 17 akmenų, upsaug. nuo vandens (\\ aterpioof)

laivo $20.00, dabar . . .
Lulkr. Vyr. 17 akmenų II kiirnt. aukso, laivo $53.00, įlahur ..

17 akmenų Self IVIndlng, buvo $70.00, dabar 
17 iikm. Alarm ntivkinls laikr., laivo $80.00, dabur 
21 akmenų |viutuksuotas, buvo $70.00, daliar 
23 akmenų iMuiuksiiotas. buvo $80.00, dubur . . . 

akmenų luikrod., buvo 20.04), dalair ..............................

Vyr. 
V.v r. 
Vyr. 
Vyr.
t:

$1 1.50 
$24.00 
$37.00 
$11.00 
$38.00 
$17.00 
$1 1.00 

. $20.00 
$82.00

Laikr.
Laikr.
Laikr.
Ijdkr.
Motei-.
Motrr. 17 akmenų deimanto lalkroil., laivo $50.00, dabar 
Mot. 17 akmenų 8 deminnto luikrod., buvo $125.00, dalHir 
l/alkrodžiul 17 ir 21 akmenų, Elgln, Griicn. Ix>ngine, Bulovu,

Rennis giirantuojami, orlg. kaiyiu $88.00, syeeluliul įkainuota $10.00. 
Papuošalui (Uostame), auskarai, špilkos, apyrankes, Toilet 

sėt., žiebtuvėliai, karoliai — Vi kainos.
3-jų eilučių |N-rlų karoliai, gražioje dėžulėje, vertės $10.00, dubiu- $5.00. 
Unitui-, tlkni kerių laivo 827.00, dabar — $12.00.
Gintaro karoliai, laivo $12.00. dalHir — $8.00.
Amoniai. Tiaisti-r., S|M-eial ............................................................................. $12.00
Ai.lomiit. kavos perkiillalorins paprastiii $20.00. dnbttr .............$18.00
U’affle Irons, laivo $12.00. dabar .......... .............................'..................$ 7.00
General Elei-trlc šilti. |huI., buvo $0.00, dubur . ..................$5.(8)
5,0(8) setų im|MU'tuotų Domcstlc Dlmii-rvvare, |M>rv-elan<> indui, nu

piginti urmo kapui.....................................................................Ule kiekviena-
32 dalių Neriai, plieno Ir siilnb. pelių komp. buvo $18.00, dabar $8.(8)
Dlde’ės antklialčs Nylon AL I lln., buvo $10.00, (labui- ...................... $5.(8)
Didelės vatinės kaldros, laivo $14.00, dabar................................................ $7.00
8.000 plokštelių (Reeords): Uoliimbia. Vletor, Di-eea, 78 KPM,

paprastai |a> 80e, elosing out |*> ............................................................... Ule
Kalėdinės plokštelės 33 RP.M laivo $2.00, dubai- ................................ 89e

BUDRI KAS v 3241 So. Halsted Street
Krautuvė atdara Ir sekinadleniaia tpio K) iki U vul. l’lrniadientuls Ir 
ketvirtadieniais vukuruin iki 0:30 V6I
nudriko raibu valanda iš stoties W Ii lt' I l.'>o kt Iv Irludieliiinin nu > 
ii iki 7 vai. vilk. su g.vv-liis t a I e 111 uiti ir nauju orkestru.



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAfGO, ILLINOIS Pirmadienis, gruodžio 3 19*6

Lietuvių Prekybos Namai

PIRKITE DABAR, MOKĖKITE SEKANČIAIS METAIS! 

Prekes be brokų, kainos be uzprašymy, išmokėjimai trims (3)

metams - be Finansų Kompanijų.

Pikietavo Mildos salę

Sekmadenyje nuo 1 vai. p.p., 
prie Mildos salės Brięlgeporte 
prasidėjo komunistų bazaro pi- 
kietavimas.

Susirinkęs lietuvių pilkas su 
įvairiausiais progai pritaikin
tais plakatais stovėjo tuoj prie 
Mildos salės ir trukdė musų tau
tiečių susirgusių komunizmo Ii- 
ga pasilinksminimui. Didžiųjų 
miesto dienraščių fotografai ir 
raporteriai gausiai aprašjė įvykį.

PAJIESKOJIMAI

Jieškomos: Marčiulioniįenė Jaru- 
lytė, d. Olgos ir Juozo, prieš karą 
gyv. Pittsburglie. Vitkauąkieae Ja- 
rulytė, d. Marijos ir Juono. .Įieško 
pusseserė A. Jarvilicpiė Lietuvoje. 
Rašyti: Herling, 1612 S. 49th Court, 
Cicero 50, BL

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

REAL ESTATE

REAL ESTATE HELP VVANTED — VYRAI

5 dalių valgomojo baldai, ąžuolo, riešuto ar Mahagony spalvos, pas mus tik . . $99-00
7 dalių valgomojo setas su nedegamu Formica viršum, garsiausių Amerikos

fabrikų, tik ................................................................................................. $ 149-00
8 dalių valgomojo setas, 57 metų stiliaus, ypatingai puošnus 16 asmenų, tiktai $299-00

9 dalių valdomojo setas 16 asmenų, riešuto, ąžuolo, Brazilijos raudonmedžio,
parduodamas virš $500, pas mus be įmokejimo šiais metais, pristatome tuo-'
jaus tik už .............................................................. .................................. $395.00

8 dalių svečių kambario baldai, naujausio stiliaus, Nylon ar vilnos viršumi,
parduodami už $400, pas mus šiais metais tik .......................................... $249 00

Kilimai įvairiausių dydžių, geriausių Amerikos fabrikų, 9x12, tik ............. . $59-00

Televizijos aparatai — Zenith, Dumont, RCA, Motorola, lVestinghouse, Syl-
vania, Admiral ir kiti, nuo .................... J......... ......................... ... $99 jki $250

Šaldytuvai 57 metų modelio, 8 kub. pėdų, 5—6 asmenų šeimai, garantuoti 5
metams, Westinghouse, Admiral, Gene ral Electric ir kitų, tiktai ........... $ J 75.00

Dulkių siurbliai, parduodami virš $100, prieš šventes tiktai nuo .... S39.OO iki $69.00*
5 dalių virtuvėms stalai su Formica viršais, visų spalvų, tiktai...........................  $39 00
Linoleum 9X12, gražiausių spalvų, tik ................................................................. $0.00

Stiklinėm durim knygų spirtos, tik............................................................... . $29 00
Prosinimo, skalbimo maširos, vaikams žaislai ir visa kita jūsų namams.

Už šiais metais pirktas prekes nereikia nieko įmokėti. Pinigus pasilaikykite 
šventėms. Pradėkite mokėti sekančiais metais be procentų.

Mums būtinai reikia vietos dėl kitų prekių — pagelbėkite mums; visas 
prekes pristatome* prieš Kalėdas be jokio pinigo.

FURNITURE CENTER, Ine.
3224-26 South Halsted Street Telefonas - VIctory 2-4226 

Įmonės vedėjas JUSTAS LIEPONIS Sekretorius E. RUDAITIS

Atidaryta pirmadieniais, ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom die
nom nuo 9 iki 6 vai. Sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai.

Nuo gruodžio mėnesio 10-tos dienos krautuvė atidaryta kas vakaras iki 9:30.

1957 metų kalendorius siunčiamas dovanai visiems — pašaukus telefonu.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE
PflĮIEšKOMI ASMENYS
BARGENAS. 2-jų butų namas. 

Arti 28th ir Springfield Avė. 4 
kamb. ir 2 kamb. rūsy. Centrinis 
apšild. 1 kamb. pastogėje. Mokesčiai 
tik $78.00. $11,600; įmokėti tik
$3,000. SVOBODA, 3739 W. 26tb 
St. LAwndale 1-7038.

Atraskevičius, Adolfas.
Banaitienė-Sibitienė, Magdalena, 

ir vyras Sibitis, Jonas.
Baranauskienė - Plauškaitė, Ona, 

duktė Juozo.
Barkaitė - Stengerbergienė, Bronė.
Baronas, Vladas.
Borkeviėiūtė - Denis, Emilė.
Breivaitė, Pranė (France).
Budrys, Pranas, iš Palangos.
Buinau'skas, Petras, sūnus Petro.
Buidydas, Antanas, kilęs iš Kau

no, gyvenęs Santakos k., Igliškėlių 
vai., Marijampolės ap., Amerikoje 
kiek gyvenęs gal Oklaliomos valsty
bėje.

Čeponienė, Apolonija.
Čeponis, Feliksas.
Čeponis, Kazys.
Čepulis, Lionginas, sūnus Antano, 

iš Smilgių vai.
Čiuėiulka, Antanas, čiučiulkienė, 

Ona, Čiuėiulka, Pranas, ir Čiuėiul- 
kaitė, Anelė ir Aloyza.

Čižauskas, Jonas, sūn. Jono, iš 
Vilkaviškio ap.

Darginaviėius, Stasys, iš Palan
gos.

Dijokaitė-Kazak (buvusi Lukas). 
Elena.

Galbuogis, Antanas, sūnus Prano.
Gerkaitė - Tulkus, Julija, gyvenu

si Chieagoje.
Girdžius, Antanas, iš Rantiškių k.
Golobuvaitė - Steponavičienė, Liu

da, ir sūnus.
Irtmanas, iš Šilalės, Tauragės ap.
Jašinskas, Steponas, iš Palangos.
Juozapaitytė - Matilionienė, Ona, 

duktė Povilo.
Kaupienė, Matilda, ir Karpis, Jur

gis Edvardas.
Kaveckas, Antanas.
Kizis, Motiejus, sūnus Antano, iš 

Ragūvos vai.
Kižvtė, Agota, duktė Adomo.
Kondratavičius, Jonas, Juozas ir 

Vladas, sūnus Jono.
Kripas, Damazas, iš Plungės vai.
Kvietkienė, Ona, iš Kražių vai., 

Raseinių ap.
Lionas, Juozas, gyvenęs Chicago, 

Ilk, 5916 So. Mayfield Avė.
Lukšytė-Mikntienė, Zozė, iš Žaga

rės vak
Mačiulienė Petronėlė.
Mačiulis, Izidorius, iš Naujininkų 

k., Eržvilko vai., Tauragės ap.
Motiejūnienė - Kvietkutė, Adelė, 

duktė Jono.
Natkevičius, Gediminas, iš Palan

gos.
; Norkienė, kilusi š Papilės vai.

Petraitis, Kazys.
1 Ramanauskienė-Ruselevičiūtė, Pe
tronėlė.

Sasnauskas, Povilas.
Savickienė, O., kilusi iš Papilės

ral
Senkus, Jurgis, iš Moekabūdžio k., 

Keturvalakių vai., Vilkaviškio ap., 
sūnūs iir duktė Ona King.

Sikorskis (Sikis), Petras.
Šimkienė, Jadvyga.
Šimkus, Juozas.
Staškūnns, Viktoras, iš Gružų k., 

Siesikų vai.
Tnraškienė, kilusi iš Papilės vai.
Tautkevičius, Jonas.
Vaškys, Kostas, iš Plungės.
Zakarevičius, Marynas, su šeima.
Jieškomieji arba apie iuos ži

nantieji maloniai prašomi atsiliep
ti:

CONSULATE EGNERAL 
OF LITHUANIA

41 We«t 82nd Street 
New York 24, N.Y.

Geriausi prieš kalėdiniai 
paširdy inai

2 po 5 naujas
baigiamas įrengti nu visais mod<*r- 
nlšk jaustais patobulinimais ant pla
taus kampinio sklypo, visas Šviesių 
fronto plytų, galima išdėk. pagal 
pirk. pageidavimus.

*4,000 įmokėti
už meilinį (i kamb. su 3 kamb. skie
pe, namų su 2 auto garažu, kaina 
tik $11,650.

Tuoj galinta ii-žiniti
Mūr. 2 po 5 centr. Sild. garažas, 

Brighton Parke.
7 kamb. 4 mieg.

mūr., pusantro augšto ant plataus 
sklypo su garažu ir centr, Sild. arti 
susislekilo ir mokyklų.

Taverna ir 4 butai 
Brighton Parke judrioje vietoje, ge
ri įrengimai, voras šildymas, gala- 
tas. puiki vieta lengvai uždirbti

Baldų krautuvė ir 2 butai 
Juk gali būti didelio fabr. savinin

kas. bet pradėk nuo dirbtuvės. Kai
na $10,500.

Turime daug visokių narni, ir vi
jau r, padedame gauti paskolas, esame 
centrinėje lietuvių kolonijoje Brigh
ton Parke.

SIMAIČIAI
Realty. Builders. Insurance 

2737 West 48 St

CLiffside 4-2390

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

WALTY 
4081 Archer Avė. (prie

Californijos g-vės)
LAfuyette 3-3384

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 5»tb St. Tel. Prospect 8-6154

ĮSIGYKITE DABAR !

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

Galima gauti “DRAUGO“ 

Administracijoje

2334 So. Oaklej Avenne 
CHICAGO 8. ILLINOIS

Nepraleiskite progos! Marųnette 
Parke 5 apartmentų mūr.- namas, 
3x4 ir 2x3. Mūr. 3 karų garažas. 
Mėn. pajamų $417. Namas tikrai ge
tai užlaikytas. $44,000. A. Linas.

Geriausias pinigų investavimas.
Medinis 4x4 ir mūr. kieme 2x4. Abu 
namai gerai sutvarkyti. Vonios, šil
dymas krosnimis. $205 mėn. pajamų. 
Visa kaina tik $14.300. A. Sirutis.

Pilnai įrengta grosci-nė prie 71 Ir 
falifornia Avė. Pelningas biznis. Tik 
$2,700 plius visos prekės savikaina. 
Volodkevičius.

Marųuette Manot- mūr. namas. 2x 
5’z4, dvigubas garažas. Autom, šildy
mas karštu vandeniu. Rūsyj dar 1 
kamb., virtuvė, tualetas. $28,500. A. 
Rėklaitis.

Maria Higli School apylinkėje 7
kamb. bungalow (4 mieg.), kabin. 
virtuvė, kerent. plytelių vonia. šil
dymas karštu vandeniu-gazu. Dvigu
bas mūro garažas. Savininkas nori 
skabiai parduotu $21,500. J. šaulys.

P LEONAS
REAL ESTATE

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

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

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Kcal Estate 
General Insurance, Nota r y Public 

6916 S. W estėm Avė.
REp. 7-6886 arba HEm. 4-7085

ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai

Romanas
81 knyga, pasakodama kovos uS 

spaudos laisvę žygius, yra įkvėpimų 
knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
kyti lietuvišką, žodį. Ji yra puiki do
vana jaunimui.

Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
Stl psl., Broniaus Mūrino viršelis, 
kaina $3.00.

Lietuviškos literatūros ugdymas 
yra visų susipratusių lietuvių darbas.

Užsakymus su pinigais siųskite: 

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avenne 
CHICAGO 8. ILL.

Perskaitę “Draugą”, duokite 
kitiems!

Nesuprantu, kaip gali gyve
nimą pakęsti tas žmogus, ku
ris apie save dažnai mąsto, o 
apie Dievą nieko nežino ar ne
nori žinoti. Bismarekas

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

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St. 
VVAlbrook 5-5030 

PRoapect 8-3579 (vak. Ir sekm&d.)

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

E. KURŠIUS 

REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

Marlena Olsen, 4 m., gyv. Boston, 
Mass., parinkta 1957 m. March of 
Dimes mergaite. Ji yra paliesta po
lio ligos. Kovai su poliu fondas pra
dės naują vajų.

Perskaitė ilienr. "DraiiiĮa". duokite ji kitiems

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDUODAMA jM£SIX£ — Bl’TCH- 
ER SHOP. Geroje vietoje Prieinama 
kaina. 4342 Archer Avė. Tel. 
LAfayctte 3-2015.

MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudoe. Automobl 

Hų finansavimas. N o tarta tas. Valsty 
bšs patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudaa kitai 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITI!, 
VVAlbrook 6-6671

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
6108 S. Ashland Avp- Chicago 36. ID

ŠILDYMAS
A. Stančlauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus ,(Air conditioners) ir atlieka 

[visus skardos darbus.
I <546 8. 49th COURT, CICERU 
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai 

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

OLympic 2-6752

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

DIE MAKERS
Severai lst Class

Die Makers Needed ! ! 

ALSO
JIG AND

FIXTURE MEN

Overtime & Top Pay 
to Qualified Men

R. KRASBERG & SONS 
MFG. COMPANY 

2501 W. Homer St.
Tel. DI 2-1100

HELP VVANTED — FEMALE

ATTENTION, VVOMAN COOK 
NEEDED AT ONCE.

PART TIME COOK
Salary — $50.00 per week
for 5 hours a day — 5 days a 
week. No Sundays, Saturdays or 
holidays.

Come ready to start.
Tel. ENg. 4*9820

BUILDING & REMODELING
VIKTORAS ŠIMAITIS 

General Contractor

Stato rezidencinius Ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-422* 
arba rez. tel. BI 7-3340. Kreiptis —

SIMAIČIAI 
Realty - Builders - InsunuKM 

2737 West 43rd Street

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiii  

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
niT-ll West 7l«t Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881 
lllllllllllllllllllllllllllUUlUlIllllllIllIlIlIlI

'Jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiu
LIETUVIU STATYBOS

be;jdrov»

Į MŪRAS
Builders, Gen. Contractor.

— Atlieka planavimo ir staty
si bos darbus gydytojų ofisų, gy- 
“ venamųjų ir viešųjų pastatų.
S Namų Įkainavimas ir įvairūs 
5 patarimai nemokamai.5 Kreiptis šiuo adresu:

i I0NAS STANKUS
— Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 

i 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus
E Tel. PRosnect 8-2013
= 8800 so. Campbell avk,

Chicago 29. Illinois

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

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

Statome naujus namus ir garažus.
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų {vairius remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-270S nuo • vaL 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLympic 2-6121 nuo 6 vai. 

vakaro iki lt vai. vakaro.

IEŠKO NUOMUOTI

Viengungiui vyrui reikalingas 
kambarys su maistu. Telefonuokit 
VVAterfall 8-7185 po 6 vai. vak.

"’išnuomuoJama’
MARQI'ETTE PARKE. 7034 S. 

Rockvvcll St. išnuom. gražus, šiltas 
saulėtas kambarys. Apžiūrėti galimu 
nuo 6 v. vai., švštad. ir sekmad. nuo 
12 vai.

AOTOMGBILEb — TRDOKS 
Automobiliai — Snnkvetimlal

VIKTORO K O 2 I C O 8 
lietaviška gazolinu iitotis ir auto

labynias
itllek&ml motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai Ir keičiamos dalys

CALL-ME-MOTORS C0.
6760 8. WE8TERN AV E. PR 8-0661

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimimimiiiimiiiiimiiiiimiiiiii

UŽ LIETUVOS 

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

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo 
kus.

40 {vairių vokų $1.00

Užsakymus ir pinigus siūs
kitę:
DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, Illinois

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIt
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A. a. inž. P. Narutavičius ZenklLniai dalykai Lietuvis kelyje į altoriaus yra 2327 w 23 PL> Chicagoje,
’ . u x «• j ir Sv. Stanislovo Kostkos, Stock-, 1Namai yra pirmoji bažnyčia gaiDę i » i aA. a. inžinierius-elektrikas 1940-1941 m. Vilniaus elck- .

Petras Narutavičius, gimęs 1885 Iros stoties direktorius. 1941 j U’mokykla, maža meno ^gaieri- j Lankydamasis Romoje laik
ui Padvaiskiuose. prie Kuršėnų, 1943 m. -L- Žemaitijos rajonol Ja’t. 1\ulturos z*ulnys Samtes raštininkas Stasys Pieža patyrė,

bridge, Mass.

i

rytas už lietuvybės reikalus. 
Iš Petrapilio nelegaliu būdu nu
vyko į Šveicariją, kur įsigijo 
brandos atestatą ir įstojo į uni
versitetą Berne. Iš tenai nuvy
ko į Liežą, į institutą Montefio- 
re. Galutinai baigė savo moks
lus karo metu Politechnikos In
stitute Petrapilyje, drauge tar
naudamas Metalinių konstruk
cijų fabrike, kaip garo turbinų 
konstruktorius.

1917 ir 1918 metais dirbo Smo 
lenske Vilijos fabrike kaip tech
nikos departamerito šefas. Ten 
pat organizavo vakarinius tech
nikos kursus lietuviams tremti
niams, drauge su miškininku 
Povilu Matulioniu.

Sugrįžęs po karo Lietuvon 
statė elektros stotį Anykščiuo
se. 1919-1921 m. tarnavo Pre
kybos, Pramonės ir Finansų mi
nisterijoje, turėdamas savo ži
nioje elektros stotis.

1921-1924 m. piojektavo
statė Bačiūnų elektros stotį 
prie Šiaulių ir organizavo vieti
nio durpyno eksploataciją. 1924 
-1932 m. grįžo į Bačiūnų elek
tros stotį kaip jos direktorius. 
1932-1940 m. tarnavo Kauno 
miesto valdyboje kaip inžinie
rius elektrikas. Buvo paskirtas 
technikinis ekspertas miesto vai

boję Su šia įstaiga buvo de- mantiniu ženkliniu simboliu, su!jurgįo Matulevičiaus paskelbi- daug metų. Pirk pas specialistą-- 
poruotas į Rytprūsius. Vėliau kuriuo nenorime skirtis visą gy- ' šventuoju, šios bylos postu- StJ

Inž. P. Narutavičius

pateko į Bregcnzą, kur tarna- 
ir v<^ elektros stotyje.

1946-1948 m. — tarptautinių
•organizacijų UNRRA ir IRO vai 
dininkas, kur tarnavo iki pat 
išemigravimo į Kolumbiją.

Kolumbijoje tarnavo elektros 
! įmonėje Medelline, vėliau Arme 
1 nijos municipalitete, hidroelek
tros gamykloje Anchicaya ir 
Manizaleso municipalite “Chec”, 

dybos byloje su belgų elektros | kur projektavo elektros tinklus, 
bendrove. , Inž. Bronius Garšva

Nuomonės ir pastabos

Gen. K. Musteikio pareiškimo reikalu
Spalio mėn. 1 d. “Drauge” skundas įteiktas prezidentūrai 

gen. K. Musteikis, buv. Karo irgi buvo atmestas.
mokyklos viršininkas, replikuo
damas į gen. St. Raštikio pa
sikalbėjimą, tvirtina, kad Karo 
Mokyklon stojant nebuvo reika
laujama ištikimybės režimui pa 
žymėjimo, o tiktai ištikimybės 
savajai valstybei.

Daugeliui tų, kurie j Karo mo

Kai šiuo metu visoje eilėje 
“Dirvos” numerių yra bandoma 
asmeniškai užgauti gen. St. Raš 
tiki. tikslu yra prisiminti mūsų 
buvusių naujokų atsilankymą 
pas jį, kaip Kariuomenės Vadą, 
su savo skundu. Jis be svyravi-j

, ,, , ...... 1 1 mų pripažino mums pilną teisękyklą neouvo priimti, tai yra la-i , -j. , ... . \ . .L ’ J 1 būti kariūnais aspirantais ir pa-;

venimą

Pirmas namų ženkhnis daly
kas yra kryžius, kuris turi bū
ti ne paslėptas kur nors miega
majame, bet vieešoj vietoj ant 
’.iencs pakabintas. Vis dar ir 
šiandien daugelį lietuvių šeimų 
lydi kryžiaus baimė. Buto sie
nas turėtų puošti keletas meniš 
kų paveikslų, bent vienas iš jų 
turėtų Lietuvos vaizdą, galėtų 
būti bent viena meniška šeimos 
nuotrauka. Senųjų kaimo lietu
vių buvo didžiai gerbiama knyg
nešių atnešta maldaknygė, ji 
buvo maldos, mąstymo, pasis
kaitymo, ir drauge elemento
rius, iš kurios mokėsi skaityti. 
Negali būti namų be knygų, ji 
reikalinga ir suaugusiems ir 
jaunimą įpratinti pamilti lie
tuvišką knygą. Reikalinga bute 
laikyti ir gėlių.

Namų centras
Šiandien namų rentru tampa 

televizija, anksčiau namų cent
ras buvo stalas. Šiandien stalas 
turėtų taip pat būti centre vai 
gomajam ir svečių kambaryje. 
Stalas buvo ne tik valgymo vie
ta, bet ir susitelkimo, maldos 
vieta. Prie stalo tėvai teikė vai
kams palaiminimą, apie stalą 
suklaupę meldėsi, prie stalo tė
vas davė nurodymus savo šei
mos nariams, atvykusį svečią 
sodino į užstalę. Kur nėra ben
dro susitelkimo prie stalo, kur 
nėra bendros maldos, ten nėra 
ir bendros šeimos.

Stalas yra garbės vieta, prie 
stalo sodinamas svečias ir kiek
vienas asmuo, kuris gerbiamas. 
Kai svečias prie stalo, vaikai 
pasitraukia nuo jo ir nedalyvau
ja svcečio priėmime, išskyrus 
bendrų vaišių atvejį. Namų pa
garbos centras yra svečias. Sve
čias į namus — Dievas į namus. 
Jam teikiami geriausi valgiai, 
jam reiškiama pagarba.

latorius kun. dr. Kas. Rėklaitis 
ir jo pavaduotojas kun. dr. K. 
Matulaitis šiame reikale gra
žiai darbuoj’si. Jau yra užbaig
ti du procesai: 1) yra surinkti 
liudijimai arkiv. Matulevičių pa
žinusių žmonių ir 2) surinkti pa
ties arkivyskupo raštai, kurių 
susidarė 10 tomų po 500 pusla
pių kiekvienas. Daugelio jo laiš
kų mikrofilminės nuotraukos I
yra gautos iš Lenkijos. Šie ar
kiv. Matulevičiaus raštų rinki-1 
niai bus įteikti Vatikano komi
sijai sausio mėnesį. Numatoma, 
kad tie visi duomenys leis Šv. 
Tėvui paskelbti arkiv. Matule
vičių kaip herojiškai krikščioniš 
kąsias dorybes praktikavusį vy
rą.

Tolimesnis procesas, kuris 
ves į beatifikaciją ir kanoniza
ciją, dar pareikalaus ilgesnio lai 
kotarpio. Arkivyskupo Matule
vičiaus paskelbimo šventuoju 
laukia visi lietuviai, bet ypač dvi 
tėvų marijonų provincijos JAV: 
Šv. Kazimiero, kurios būstinė

Tėvas yra dinamiškasis na
mų centras. Pirm jo niekas prie 
stalo nepradeda valgyti ir be jo 
leidimo niekas pirmas nuo stalo 
nepasitraukia. Jis prie stalo 
kalba kaip^šeimos galva ir duo- ‘ 
da nurodymus. Tėvas vadovau
ja ir bendrai šeimos maldai.

—Pr.

FR 6-1998. Atidarą ir sekm. 11-3.

» A. j A.

Pulk. JUOZUI MUSTEIKIUI mirus, jo 
šeimą ir artimuosius širdingai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

A. Matulsvičiene, Kamavičiu 
ir Sriubu šeimos

■ -y.,, „y..
k ...i .. .

/ * *
FELIKSAS AIMKIS

(ANNICKS)
Gyv. 837 W. 34th Street.
Mirė gruod. 2, 1956 m.
Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdi

me žmona Petronėlė Giedri- 
naitė, sūnus Robert, U.S. Na- 
vy, 2 seserys Catherine Jan- 
kovec, švogeris Juozas ir jų 
šeima, Ona, Martinkus ir švo
geris Kazimieras, brolis Bro
nislovas ir jo žmona Kazimie
ra ir jų šeima ir kt. giminės.

Kūnas pašarvotas ,A. Phil
lips kopi., 3307 Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks trečiad., 
gruod. 5 d. Iš koplyčios 8:30 
v. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Jurgio par. bažnyčią, kurioj 
įvvks gedulingos na,maldos už 
velionies sielą. Po pamaldų 
laidoiamas Šv. Kazimiero ka
pinėse.

Kviečiame visus gimines 
bei draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

N uliūdę: žmona, .seserys, 
brolis ir kiti giminės.

Laid. direkt. lAnt. Phil
lips, tel. YArds 7-3401.

/•

VIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
4914 West lllth Street

Vienai blokai nuo kalinių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

lelef. — CEdarcrest 3-6335

LIODĖSIO VALANDOJ 
Šaukit!

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

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

bai neteisingas ir žiaurus kalti
nimas.

1935 metais rudenį inž. J. Mi
kailos, Vyt. V. ir mano prašy
mai įstoti į Karo mokyklos as
pirantų kursus buvo atmesti. 
Tuo tarpu savai valstybei tikrai 
jautėmės ištikimi, teturėjome 
tiktai konfliktų su tautininkų 
partijos rėžimu dėl Moksleivių 
Ateitininkų S-gos persekiojimo. 
Bet argi nepataikavimą valdan- 
dančiai partijai galima laikyti 
neištikimybe valstybei?

Tie, kurie bandė tai sutapdin- 
ti, turėtų būti pagrįstai dabar 
ir anksčiau paakinami. Bet 
jie yra ant tiek įžūlūs dabar, 
kad net drįsta priekaištauti 
tiems, kurie priešinosi neteisė
tiems partijos kėslams ir gynė 
ar tai kariuomenės orumą ar iš 
viso valstybingumo mintį.

Su gen. K. Musteikiu kalbė
jomės mūsų prašymų reikalu 
dukart ir nebuvo parodyta noro 
bent persvarstyti juos. Mūsų

žadėjo savo visą paramą priėmi 
mo klausimui teigiamai išspręs
ti. Nors tas if jam nepavyko, 
bet jo aiški nuomonė tuo klau
simu ir pripažinimas mums tei
sės nepaliko mumyse kartumo 
kariuomenei. Tą įspūdį dar su- 

, stiprino Priešlėktuvinės Rinkti- 
1 nės vadas pulk. Babickas, ku- 
j rio pulke atlikome karinę prie- 
1 rolę puskarininkių laipsniais. 
Jis pasikvietęs pranešė, kad ne- 

j kreipsiąs dėmesio į komendanto 
“atestacijas” ir mus laikysiąs 
lygiais su visais kitais savo ka
riais ir prašęs kuo puikiausiai 
jaustis, j

Tad, gerbiamieji, nepulkime! 
tų ir parodykime daugiau man
dagumo tiems, kurie priešinda
miesi tautininkų partijos kišimui 
si į kariuomenės reikalus, gynė 
kariuomenės orumą.

Adolfas Darnusis
Cleveland, O.
1956 m. lapkričio mėn. 25 d.

GUŽSUSKŲ
REVKRLY KILIA GBLINYCIA 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke

1 laidotuvių Ir kitu paminsimų, 
a44S WEST O3RD sTRECT

SeL l’Kosp^ci s-osna Ir PR S-«88<

TAUTINIŲ TRADICIJŲ 
VAIDMUO

(Atkelta iš 3 pusi.)

kos, erdvės ir bendros 
Reiktų bute daugiau erdvės, 
tenkintis tik būtinais baldais.

Spalvinė pusė yra daugiau 
individuali, bet lietuvių liaudisfiksuotos tradicijos turi pago

nišką interpretaciją, tai XIX! mė8° daugiau natūralias spal 
a. neopagoniško romantizmo 
srovės įtaka, kurią mes visai 
be kritikos esame pasisavinę.

Tradicinė aplinkų ir erdvė

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie. kurie kenčia nuo SENŲ 

ATVIRŲ III SKAUDŽIŲ ŽAIDU 
nugali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenėjusios žaiždos 
niežėjimų ir skaudėjimų seiTų atvi
ru ir skaudžių žaizdų uždėkite 
LEGl.'LO Ointnient .los gydymo 
yputbyes palengvins jusu skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite jų iapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pasalina 
niežėjimų ligos vadinamos F’SORIA- 
SIS Taipgi pafialina peršėjimų ligos 
.vadinamos ATHLETE.S EOOT. su
stabdo džiovinimų odos ir perplySimų 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiilstančios snskilsios odos deder
vinių, odos išbėrimų ir t ' t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams. kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduojė nuo iš
virtimų odos ilgų. Es
{Ulo Olntment j ra 
parduodama po 75 
ot., 11.15, Ir 51.60.
Pirkite vaistinėse Chl 
eagoj Ir apylinkėse—
Kllwauk«e, Wlsc..Qa 
ry.Ind.lrDetrolt, Ml- 
ihlgan arba ratykl- 
ce Ir atsiųskite Mo
lių ordsr J

LEGL’LO, Department D., 
5618 W. Eddy St., Chicago 34, UI.

A A.
DOMIN1NKAS CHESNA
Gyv. 3417 Lituanica Avė.Tel.

Mirė lapkr. 30d., 3:30 p. p.
sulaukęs pusės amžiaus

Gimė Lietuvoj#. Kilo iš lta- 
šeinių apskr. ltuseinių parap. 
Azškainių kaimo Amerikoje 
išgyveno 44 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Paulinų (po tėvais 
Vaitekus), podukra Silvija 
Jankauskis, jos vyras Kazys 
as, dvi seserys Mary Harocka, 
jos vyras Kazys ir ju seimą 
Monika Pocius, jos vyras Kazys 
ir ju šeima, broile Emilija 
Dobcck. jos vyras Vladas ir 
daug kiti} giminų, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvtas Yurcio 
ltudimino Koplyčioje, 3319 So. 
Lituanica.

Laidotuvės įvyks antradiena 
gruod. 4d. 9:30 -vai. ryto bus
nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona. podukra,
seserys ir visi kiti gimines

Laido, direkt.
Tel. Y A 7-11

A. A
MA R1J<)N V J AN A VIČIEN Ė

(po tėvais Baršauskytė)
Gyv. 4519 S. Paulina Si.
Mirė gruod. 2 d., 1956 m., 

8:15 vai. ryte, sulaukus pu
sės amžiaus.

Gimė Lietuvoje.
Amerikoj išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliam? nuliūdi- 

meme 2 dukterys: Pranciška 
Janavičienė ir Ona Borivic- 
ka, anūkas Dennis. daug gi
minių, draugų ir pažįstamų, 
ypač Mr. ir Mrs. Walter Lou 
Massey.

Kūnas pašarvotas Eudeikio 
kopi., 4605 S. Hermitage Avė 
'Avė. Laidotuvės įvyks gruod. 
5 d. Iš koplyčios 8:30 v. ryto 
bus atlydėta j Šv. Kryžiaus 
par. bažnyčią, kurioj įvyksta 
gedulingos pamaldos už ve
lionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Kviečiame gimines, draugus 
ir pažįstamus dalyvauti šiose 
laidotuvėse.

Nuliūdę: dukterys, anūkas 
ir kiti giminės.

Laid .direkt. Eudeikis, te
lefonas YArds 7-1741.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0. WESTERK AVĖ. 1410 SO. 50th AVĖ. 
'? CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 

, T0wnhali 3-2109

JOHN F. EliDEIKIS
"LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenut

Tel. Yfl 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTJ

vas: gelsvai rusvą medžio spal
vą, baltą, pilką spalvas. Namo 
vidus pasižymėjo daugiau vien
tisa spalva, o išorė, ypatingai 
darželis įvairiasvalviais žiedais.

Senoji ųadicinė aplinka buvo 
kaimas, šiandien miestas. Šis 
klausimas emigracijoje sunkiai 
sprendžiamas. Reiktų tik at
kreipti dėmesį į statomas repre
zentacines vilas ir jų tinkamą 
ornamentiką.

Gyvenamasis lietuvių butas. 
pasižymėjo paprastumu ii’ nuo-; 
saikumu, šiandien pasireiškia 
buto perkrovimas baldais, tai 
lyg buto pavertimas sandėliu. 
Sandėly paprastai trūksta tvar-

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikoa kuy 
grutėje

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 

ŠILUVOJE
Kaina 40 centų

Ją galite gauti
“D R A U G E”

2334 So. Oakiey Avė. 
CHICAGO 8, tLL.

MALDAKNYGE

“JAUNUOLIU MALDOS”
Kuria paruoiė 

Run. P. Kirvelaitia 

Kaina: $1.50 ir L-50
UžMAkymus adresuokite

DRAUGAS
2334 South Oakiey Avcnue 

CHICAGO 8, ILL.

Mirus
A. f A.

pulk. JUOZUI MUSTEIKIUI, 
jo šeimai ir broliui gen. Kazimierui Mustei- 
kiui nuoširdžią užuojautą reiškia

Petras Baltuška

Skausmo valandoj, netekus brangaus tėvelio
A. | A.

pulkininko JUOZO MUSTEIKIO, 
kolegą Jolandą ir Vytautą Mikūnus užjaučia 
ir kartu liūdi

Akademinis Skautu Sąjūdis

2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PEACE

Mirus
A. f A.

pulkininkui JUOZUI MUSTEIKIUI,
jo broliui Gen. Kaziui Musteikai ir šeimai ir miru
siojo pulk. J. Musteikio šeimai reiškia gilią ir nuo
širdžią užuojautą

BALF’o 5-ro Skyriaus Valdyba ir Nariai

‘•CKAMIEJ1 YRA NARIAI CHICAGOS L1ETBVII 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

vmbul&naų patam* turime koplyčia*'
tma* dieną Ir nak Chicago. i

4. Reikale Jaukiu Roeeiando dalyie t
nn* tuoiau Datamauia rr

,r* PETRAS MELIONAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ,______ LAfayettc 3-3572

AMTAHAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3101

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18tli STREEET Tel. SEeley 3-5711

ALFEDAS VANCE
177 WCM)1XSIDE Kd„ Riversidc, III. Tej, Ol^nipic 2-3245

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HAESTED STREET_______ Tel. YArds 7-1911

LEOHARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

"JURGIS F. RUDMIM
3319 S. LITI ANICA AVĖ. ' Tel. YArds 7-1138-1139

—VASAITIS — BUTKUS
1146 S. 501.li AVĖ., CICERO, III. Tel, OLympic 2-1003

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

STEPONAS C. LACKAVVICZ
REpublic 7-1213 
VIrginia 7-6672

Pasinaudokite Draugo” Classil'icd skyriumi.
ji

Wlsc..Qa


Ii

DieNRaATIS draugas, (TUCaGO, IlUNOtB Pirtoadienis, gruodžio 3. 19-8

X Tautiniu šokių šventėje, 
kuri įvyksta Chicagoje 1957 m. 
birželio mėn. 9 d., jau pasiža
dėjo dalyvauti sekančios šokė
jų grupės: Ateities, Dainavai, 
ateitininkai (Chieagos), Skau
tų grandis, Jūrų skautai, Jau
nimo ratelis, Tautinis mokslei
vių ansamblis, Cicero šokėja;,

X Kan. dr, J. B. Končius, Meirose Parko Augštcsnioji 
viešėdamas Chicagoje ir lydi- Lituanistikos mokykla Ulba
mas Chieagos Balio apskrities nos dudentų, Rockfordo, De- 
pirmininko kun. St. Šantaro,' troitOi Clcvelando jungtinė
aplankė Lietuvių Prekybos Na- grupė New Yorko, Toronto, 
mu3 ir pasidžiaugė šia lietuvis-( žarijos Augštcsnioji mokykla, 
ka įmone ir buvo labai nuste-j žaulių (Chicago), Grand Ra
gintas, kad lietuviai taip gra-!pidSi Hamiltono šokėjai ir kiti. 
žiai susiorganizavo ir sekmin-kaukiama užsiregistruojant ir 
gai prekiauja. ! daugiau šokėjų grupių. Regist-

Ta pat proga kan. dr. J. B. [motis adresu: J. Jasaitis, 4430 
S. Campbell Avė., Chicago, III. 
Tel. LA 3-2180.

Končius, kaip Balfo pirminin
kas, padėkojo Lietuvių Preky
bos namų vadovybei už nuola
tinį Balio rėmimą, nes 5 metų 
laikotarpy lietuviška jmonč 
Baltui paaukojo virš $1000, pa
darė 10 sutarčių tremtiniams, 
pažadėdama darbą savo įmo
nėje ir sušelpė organizacijas 
bei pavienius asmenis, reikalin
gus pagalbos.

X Vacys Petrauskas, kuris 
vaidybiniais sugebėjimais reiš
kiasi ne tik Dainavos ansamb
lyje, bet ir teatre, radijo vai
dinimuose ir humoristinių eilė
raščių kūryboje, šiuo metu 
persikėlė į naują butą 4327 S. 
Campbell Avė. Telef. Y A 7- 
9675. Jis yra geras namų sta-

X Amerikos Lietuvių (lydy- tytojas (kontraktorius) ir su
tojų draugija lapkričio m. 27 d. 
įvykusiame susirinkime išban
dė naujai nupirktą filmų pro
jekcijos aparatą. Dr. S. Bud
rys pademonstravo dvi garsi
nei mediciniškas filmas: apie 
podagrą ir apie fizinę terapi
ją-

pasisekimu yra pastatęs eilę 
tvirtų ir gražių namų.

X Dail. Adolfas Valeška
energingai rūpinasi meniniu 
scenos paruošimu rengiamam 
1941 m. sukilimo 15 metų su
kakties minėjimui 1956 m. 
gruodžio 9 d. Dail. A. Valeška 
1941 m. buvo vienas iš pagrin
dinių sukilimo organizatorių 
Lietuvos sostinėje Vilniuje.

PREMIJOTAS BERAGIS

Beragis 870 svarų jautis premijuotas 57 gyvulių parodoj Chicagoje. Jis 
užaugintas Acadia farnioj, netoli Cleveland. (INS)

Nauja cineramos 
programa

IJgšiol Palace teatre redytas 
filmas "Cinerama lloliday” baig 

jau

Atrodo, kad aparatas yra 
gan geras,, nes vaizdus perduo
da gan ryškiai, o garso temb
ras yra malonus. Jau yra užsa
kyta keletą įdomesnių medici-Į X Chieagos augštesniosios 
niškų filmų, kurias bus galima Lituanistikos mokyklos Tėvų 
gauti tik po naujų metų. [ komiteto rengiamame tradici

niame linksmavakaryje 1957Susirinkime priimti nauji na
riai: dr. A. Katiliūtė-Rugienė 
ir dr. L. Žibąs.

X Anis Rūkas ilgesniam 
straipsnyje Draugui pastebi, 
kad lietuviai privalėtų siųsti 
kalėdinius sveikinimus tik lie
tuviškus, kaip tai daro kitos 
tautos, ispanai, italai ir kt. Jis 
nurodė konkrečių pavyzdžių, 
kad kaikurie amerikiečiai la
biau pageidauja tautinių atvi

ru. sausio mėn. 5 d. Lietuvių 
auditorijoje šokiams gros muz. 
Broniaus Jonušo orkestras.

X Senas ar jaunas, vyras 
ar moteris bus naujas Draugo 
romano konkurso laureatas pa
aiškės 1957 m. sausio 12 d. 
7:30 vai. vakaro Sakalų salėje.

X Dr. maj. E. Tallat Kelpša,
tarnaujantis Amerikos kariuo
menėje, šiuo metu atostogauja

rūkų negu amerikoniškų. Šie Į Hong Konge -r iš ten siunčia
esą įdomesni ir ne tokie stan- visiems linkėjimus.
dartiniai, kaip amerikietiški.
Kitame straipsnyje A. Rūkas i * Vladas Norikas, gyvenęs 
liepia tėvams padrąsinti vaikus 620 W. 35 st., persikėlė i nuo

savus 2-jų augštų namus, 2012 
53 pi.

kalbėti lietuviškai, nes angliš
kai visada išmoks, o lietuviškai 
gali neišmokti ir tokiu būdu x Norbentui Kulikauskui 
užaugęs nemokės nė vienos sve- yra Įaįškas Draugo administra- 
timos kalbos. , cijoj.

X Bernardas Brazdžionis ___ _
atvyksta į Chicagą dalyvauti1
1941 .m. sukilimo ir lietuvių IŠARTI IR TOLI 
rezistencinės veiklos 15 metų
sukakties iškilmingojo minėji- Mirė Brooklyno arkivysk. 
mo programos išpildyme. Bcr- £ Molloy
nardas Brazdžionis skaitys ei
lėraščius, rašytus Lietuvoje Lapkričio 26 d. mirė Brook- 
1941 m. sukilimo metu. Braz- lvn° arkivyskupas Tomas E 
džionis jau antri metai gyve- “'“V; gyvenę. 71 metus. B- 
na Les Angeles, Calif.. kur re-1 buv«s kunl«u 48 lr v-v’kur,u 35

agujja popu arųjj žarna ą Velionis savo vyskupijoje gar 
Lietuvių dienos. Upre9dama8 Uarįta tyv,nį

X Lietuvių tautinių šokių veikimą ir steigdamas, plėsda- 
šventėje dalyvauti įsiregistra-, mas mokyklas. Jis buvo ir Šv. 
vo apie 500 tautinių šokių šo- Jono universiteto kancleris, 
kėjų. Šventei rengti komitetas Gimęs Nashua, N. H., 1885
kreipiasi j tas veikiančias lie
tuvių tautinių šokių grupes, 
kurios dar nėra įsiregistravu
sios

m., mokėsi Brooklyno kolegijo
je, kunigo mokslus baigė Ro
moje Amerikos kolegijoje, ir

..... galimai greičiau regisi- buvo Įšventintas 1908 m. j 
motis adresu: Mr. j. Jasaitis,
4430 S. Campbell Avė., Chica- !" 3 ’021, t”red"n" 38 T 

1 tus ir buvo laikomas jauniausiugo, III. vyskupu. O jo vyskupija yra
X Kristaus Karaliaus Laivo savo didumu antroji Ameriko- 

naujausiam numery rašo vysk. Je turi beveik pusantro mi- 
V. Brizgys, K, Baras, kun. J.
Prunskis, J. Br. ir kt. Randa
me labai įdomų pasikalbėjimą 
kard. Mindszenty su amerikie
čiu žurnalistu ir šiaip įvairių 
straipsnių ir įvairenybių.

liono katalikų.
ISPANIJOJ

— Dr. Z. Brinkis, jaunosios 
kartos Lietuvių Fronto veikė
jas Europoje, dar prieš Kalė
das išvyksta i Ameriką ir žada 

X Dainavos ansamblio mo- kurti? Chicagoje. Paskutiniuo-
terys Padėkos dienos išvakarė-, ju metu dr. Z. Brinkis gyveno 
se suruošė šeimynines an-[ Ispanijoj ir rūpinosi lietuviš- 
samblio vaišes, kuriose buvo kosios radijo valandėlės reika- 
pasivaišinta skaniais kalaku- Jais. Tuo pačiu metu į Ameri- 
tais ir pasilinksminta šeimy- ką rengiasi atvykti ir dr. Nor- 
niškai jaukioje nuotaikoje. i kaitis.

CHICAGOS ŽINIOS
Į Pietų Pacifiką

Šv. Širdies misijonieriai išly
dėjo grupę savo darbuotojų į 
Kavieng misijas Pietų Pacifike. 
Išvykstančių tarpe yra ir čika- 
gietis kun. Antanas Gendusa.

ARGENTINOJE
— Kazimieras Urbonas, 49 

m. tautietis, mirė Vilią Guay, 
Entre Rios provincijoje rugpjū
čio 19 d. džiova, Llanura ligoni
nėje. Buvo gimęs Lietuvoj, An
takalnių k., Utenos ap.. 1927 m. 
atvyko į Argentiną ir dirbo ke
pykloje. Paliko Petrą ir Eleo
norą Plukus (dėdę ir tetą) ir 
krikšto sūnų Viktorą Pluką, ku
rie pastatė tautiečiui paminklą 
Vilią Guay kapinėse.

— Argentinos Lietuvių Ben
druomenės Temperley Apylin
kės Valdyba, protestuodama 
prieš sovietų komunistinį terorą 
Vengrijoje ir kituose kraštuose, 
surinko vengrų kovotojams pa
remti 567 pesus. Aukų rinkimo 
iniciatorius ir rinkėjas V. Ciba- 
vičius, Apylinkės pirmininkas. 
Aukų lapas nr. 1047.

Kalėdų dovana 
vargstantiems lietuviams
Lietuviai, kaip ir kitų tautų 

žmonės mėgsta Kalėdų švenčių 
proga savo giminėms, drau
gams ir pažįstamiems suteikti 
džiaugsmo ir prisiminimo. To- 

Įkiu laiku nereikia pamiršti ir 
mūsų tautiečių, gyvenančių sto
vyklose. o ypatingai jaunimo,' 
kuris mokosi Vasario 16 gimna
zijoje, vargo mokyklose ir Sa
leziečių gimnazijoje, Iatlijoįe.

Prieš keletą savaičių lankiau 
lietuvius stovyklose ir mokyk
lose. Jie mane prašė, o ypatin
gai vaikučiai, k?d j:ems atsiųs
čiau Kalėdų senelį iš Amerikos. 
Dar yra stovyklose apie 690 vai
kučių nuo 2 iki 12 metų amžiaus 
ir apie 1,000 senelių ir ligonių, 
kurie pasiilgę laukia Kalėdų se
nelio, atvykstančio su dovano
mis iš Amerikos.

Yra žmonių, kurie vietoje 
sveikinimo Kalėdų proga skiria 
dovaną per Balfą likusiems Eu- 
ropej. Jų vardu kreipiuosi į vi
sus geros valios žmones, kad su 
teiktumėte auką — Kalėdų do
vaną, kurią įteikite vietos Bal
fo skyriui arba siųskite ULRA - 
BALF, 105 Grand Str., Brook- 
lyn 11, N. Y.

Kan. J. B. Končius, 
Balfo Pirmininkas

Lietuvių programa prie 
eglutės

Mokslo ir Pramonės muzėju- 
je jau kasdien vyksta kalėdinės 
programos. Lietuvių programai 
skirtas antradienis, gruodžio 4 
d. Ji bus 2 vaJ., 7 vai. ir 8 vai. 
30 min. Ją globoja ręžis. St. Pil
ka, dalyvauja Ateities šokėja: 
ir bus parodyti mok. Frankie- 
nės sukurti kalėdiniai vaizdai.

Kitų tautų programos: pir
madienį, gruodžio 3 d., ukrai
niečių; gruodžio 5 d. — popiet 
kinų, vakare — italų; gruodžio
6 d. — airių; gruodžio 6 d. — 
prancūzų, gruodžio 8 d. popiet 
—danų, vakare britų; pagaliau 
sekmadienį, gruodžio 9 d. — 
JAV.

Studentai — vengrams
Lojolos universiteto studentų 

organizacijos gruodžio 6 d. 7 v. 
v. Levvis towers balių salėje, 
820 N. Michigan, Chicagoje, or 
ganizuoja parengimą vengrų 
šalpos naudai. Studentų korpo
racijos dar nuo savęs skirs au
kas vengrų reikalams. Progra
mos metu dainuos vengrų cho
ras, kuriame jau yra keletas 
jnauai atvykusių pabėgėlių. Da 
lyvaus taipgi ir lietuvių šokėjai. 
Programos rengimo komisijos 
pirmininkė yra Violeta Rudytė. 
Kviečiami visi parengime daly
vauti, kad ir nebūtų studentai.

įieško $250,000 už 
suviliotą meilę

Arlelle Johnson, 35 m. am
žiaus, iškėlė bylą savo buvu
siam darbdaviui Lothar Ede- 
rer, 58 m. amžiaus, kad jisai 
per aštuonerius metus su ja 
draugavęs, ją mylėjęs ir žadė
jęs vesti, paskiau ją pametė ir 
vedė kitą. Mergina iš jo jieško 
$250,000. Teisme buvo skaito
mi kaltinamojo laiškai ir jisai 
prisipažino pirma tikrai ją my
lėjęs, bet paskiau nuo jos at
šalęs.

Katalikų radijo programa
Chicagoje, pirmadienį, gruo

džio 3 d., 7 vai. ryto per WB- 
KB — demonstruojama New 
World plakatų laimėtojai; 3 v. 
p. p. xPer WGN kun. J. Battle 
pasakoja apie mąstymo meną;
7 vai. 30 mint per WTTW — Da 
Paul universiteto paskaita apie 
žvaigždes; 8 vai. v. per WBKB 
vysk. Sheen paskaita.

sis graudžio Ifi d. ii jau nuo 
gruodžio 12 dienos bu,; pradėta' 
rodyti naujas dalykas “Seven 
VVonders of the VVurld”. Sean
sai tus 2 vai. 30 min. po pietų 
iir 8 vai. 30 min. vakare; šešta
dieniais bus 2. vai. 30 mis., 7 v. 
30 min. ir 10 vai. 33 min., o sek 
madieniais — 2 vai., 5 vai. ir 8 
vai. 30 min. Penkt?dieniais — 
1 vai., 7 vai. ir 10 vai. v. Bile- 
tus reikia įsigyti iš ank-o.

Pagelbėjo 40,000 vaikų
Chicagoje. 739 E. 35 str., vei 

kia vadinamoji Šv. Juozapo Pa
stogė Benemiams. šiai įstaigai 
vadovauja seselės, o ją išlaiko 
Katalikų Labdaros sąjūdis. Įs- 

. taiga nuo 1864 metų ir jau yra 
[ globojusi apie 40,000 vaikų. Sek 
madienį joje buvo surengtos 
vaišės, kurių metu įstaigos rė
mėjų organizacija savo auko
mis gausiai parėmė šį artimo 
meilės židinį.

Mokslapinigiai vengrei

Chicagą pasiekusi vengrų 
pabėgėlė Alice Slezak jau gavo 
stipendiją Chieagos universite
te. Iš karto universitetas jai 
davė darbą radiologijos labo
ratorijoje su atlyginimu $290 
mėnesiui, o paskiau paskyrė 
stipendiją. Ji ruošiasi būti dak
tare. Angliškai ji išmoko klau
sydama Amerikos Balso ir 
Britų radijo. Pabėgusi iš Ven
grijos ji šį kraštą pasiekė su 
motina, kurią išlaikys bestudi
juodama. ,

Radijo programos

Chicagoje, pirmadienį 10 vai. 
45 min. per WHFC ir WRHS 
(FM) — pranciškonų valandė
lė. Antradienį, gruodžio 4 d., 10 
vai. 15 min. iš ryto per W0PA 
— pranciškonų valandėlė. Tre
čiadienį, gruodžio 6 d., per WE- 
DC 4 vai. p. p. Šv. Pranciškaus 
valandėlė; per WJOL (Joliete) 
7 vai. v. — Avė Maria valanda; 
per WGES 9 vai. v. De Paul 
universiteto Tarptautinių San
tykių klubo valanda.

Katalikų televizijos 
programos

Antradienį, 10 vai. 45 min. v. 
per WTTW De Paul universite
to dėstytoja M. Morgan — kal- 

I bės apie moteris poetes. Penk- 
I tadienį, gruodžio 7 d., 3 vai. p.
' p. per WGN Lojolos universite
tas dėsto apie mokslo įdomy- 

I bes, 9 vai. v. per WTTW Lo- 
Ijolos universiteto prof. dr. R. 
Marietta dėsto apie metalus ir 
alavus.

Čikagietį vaikosi blondinė

Henry N. Rovvley, Jr., kurį 
ėmė įkyriai sekioti viena blon
dinė ir apie kurį plačiai aprašė 
JAV laikraščiai, yra čikagietis, 
nors gyvena New Yorke. Da
bar jis turi 28 m. amžiaus ir 
savo tėvų namus Lake Foreste 
apleido tik prieš dvejus metus, 
nuvykdamas i New Yorką dirb
ti skelbimų versle. J jį įsižiūrė
jo blondinė Arlene Wabur, 28 
m. amžiaus, pradėjo jį sekioti,

[ belstis į jo duris, o vieną naktį 
pramerkęs akis jis persigando 
pamatęs ją čia pat bestovinčią. 
Tą blondinę jisai patraukė į 
teismą. Mergina prisipažino iš 
dalies esanti kalta. Teisėjas 
bylą atidėjo iki sausio mėn. 15 
d., įsakydamas jai laikytis nuo
šaliai nuo Rovvley.

Moksleivių misijų rėmėjai
Tikėjimo Skleidimo draugija 

sekmadienį gruodžio 2 d., su
rengė pasitarimą ir pietus mok
sleiviams, kurie talkina misi
joms. Pietūs buvo Quigley Pa
ruošiamoje seminarijoje, o pie
tūs —Lewis Tower. Pačių mok 
sleivių atstovai kalbėjo į susi
rinkusius draugus misijų klau
simais.

Seselių rankdarbių paroda
Mundelein kolegijoje, 6363 

Sheridan, Chicagoje, gruodžio 
9 d. nuo 2 vai. iki 5 vai. popiet 
bus seselių rankdarbių paroda 
ir išpardavimas.

jungos brutalią ir kruviną prie
spaudą Vengrijoje. Mes reikalau
jame, kad norvegų vyriausybė 
per savo atstovą JT pareikalau
tų efektyvių priemonių atstatyti 
laisvę Vengrijoje. Mes reikalau
jame, kad vyriausybė darytų vis
ką, ką gali, kad siena būtų pilnai 
atverta raudonojo kryžiaus pa
galbai vengrų tautai".

• Vokietijos kancleriui Ade
naueriui 1956. XI. 8 Vokietijos 
fed. parlamente (Bundestage) 
pareiškus, kad pavergtųjų Rytų 
Europos tautų išlaisvinimas su- 
dai-o vieną iš pagrindinių Vokie
tijos politikos uždavinių, Pabal
tijo taryba pasiuntė jam padėkos 
telegramą už jo ligi šiol rodytą 
palankumą mūsų laisvinimui ir 
drauge paprašė, kad Federalinės 
Vokietijos Respublikos vyriausy 
bė visomis priemonėmis remtų ir 
padėtų pavergtiesiems atgauti 
savo nepriklausomybę.

ĮVAIRIOS žinios
• Didžiojo norvegų poeto Ar

nui f Overland žodis. Universite
to aikštė prieš pat Oslo univer
sitetą Norvegijoje buvo prisikim 
šusi žmonių, kai ten jie š. m. lap
kričio 6 d. susirinko mitingui šū
kiu „Padėkime Vengrijai“. Nė 
viena ranka nepakilo prieš, kai 
didysis norvegų poetas Arnulf 
Overland perskaitė rezoliuciją. 
„Mes pasmerkiame Sovietų Są-

MAI.DOS KULTCRA 
KrizTCKAI

SI EI JOS

NAUJU MASINU 
FONDAS

Sesuo dekanė
Čikagietė V. Grant, gailestin

goji sesuo, gilinanti savo studi
jas Katalikų universitete Wa 
shingtone, gavo padėjėjos vie
tą moterų dekanės įstaigoje.

LIETUVIŠKŲ KORTELIŲ
KALĖDŲ SVEIKINIMAMS

GALIMA GAUTI “DRAUGE’
16 kortelių už $1.00

(su persiuntimu)
Jau laikas užsisakyti Kalėdines 

sveikinimų korteles. D R A U G A b 
tuojau Jums pristatys praž.innsiaa 
kalėdines korteles su atatinkamais 
lietuvi&kais sveikinimais.

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

Sveikinkite savo prietelius lietu- j 
viškomis kortelėmis ir jas pirkite 
DRAUGE.

Užsakymus su pinigais siųskite, 
šiuo adresu:

"DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8, ILL.

Šią. tiesą, gyvenimiškai, trumpai U 
išsamiai nušviečia vienintelS šios rfl 
Sies mūsų kalboje studija —

TOMO ZI f HAIČ IO, O.P.,

Nevystančios Rožes
šv. Rožančius lr Gyvenimas.

II laida

"Sąmoninga, kultūringa malda yra 
galingi kiekvienos asmenybės dvasiot 
sparnai i žydriąsias gyvenimo viršū
nes” (Autorius).

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

Tėvų Domininkonų leidinys, 87 
pusi., kaina tik 60 centų. Užsakymus 
iir pinigus siųskite —

Užsakymus kartu su pinigais siųskite.

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avenue

Chicago, Illinois

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

Draugelis, K......... .. .$10.00
Žurlis, L............... . .40 10.00
Bartašius, M. ir J. . .. . 5.00
Braždžionis, Ig. . .. .. . 5.00
Stanulis, Jonas . .. . . . 5.00
Andruliūnas, J. ... ... 2.00
Ambrozas, Ella . .. .. . 2.00
Jokubauskas, P. .. ... 2.00
Klimavičius, P. .. . . . 2.00
Kupson, John .. .. .. . 2.00
Macezinskas, M. .. .. . 2.00
Matulis, Ladis . . . .. . 2.00
N. N....................... .. . 2.00
Odinas. Pr............. .. . 2.00
Razma, M. D., Antanas 2.00
Šalkauskas, Mary . ... 2.00
Šaltimiras, VI. ... ... 2.00
Tamašiūnas, VI. .. ... 1.00
Urbonas Ant. . .. .. . 1.00
Bartkus. Ant......... .. . 1.00
Butkus, St............. .......1.00
Burokus, K............ ... 1.00
Gedmint, Frank .. ... 1.00
Getneris J............. ... 1.00
Gilienė Elz............ .... 1.00
Kairaitė, Magd. . .. . 1.00
Leknius, Dr. V. .. ... 1.00
Manelis V............. . ... 1.00
Naujalis, J............. 1.00
Pinkus, J............... ... . -.00
Pivoriūnas, Al. . . . . 1.00
Pupalaigis, B........ .... 1.00
Ramanauskas, K. ..... 1.00
Raudys, St..................... 1.00
šablinskas, B......... ... 1.00
Šidlauskas, O......... ... 1.00
Vabalis, R.............. ,... 1.00
Vaikučiai, F. ir P. . ... 1.00
Viederis, Povilas ... 1.00
Vitkus, Iz............... ... 1.00

KAS BUS NAUJAS “DRAUGO”
ROMANO KONKURSO

LAUREATAS?
1957 m. sausio 12 d., šeštadienį,

7:30 vai. vakaro
SOKOL SALEJE 

2345 South Kedzie Avenue,
Chicago, Illinois

Amerikos visuomenė bus supažindinta 
su nauju laureatu.

Lietuvių visuomenei tai yra svarbi diena. Šiais metais 
7 rašytojai atsiuntė kūrinius norėdami laimėti $1,000, 
kuriuos kiekvienais metais parūpina dienraščio Draugo 
Bendradarbių klubas.

Paskelbus laureatą, įvyks koncertinė dalis. Dainuo
ja ALDONA STEMPVŽIEN®, garsi Clevelando daini
ninkė.

Rezervuokite tą dieną DRAUGO romano konkurso 
šventei. Kiekvienais metais konkursas iškelia naujas 
ir įdomias asmenybes. Tikimės, kad ir šiais metais bus 
didelis surpryzas Amerikos visuomenei, kai bus paskelb
ta laureato pavardė.


