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VENGRIJOS PARTIZANU KOVOS RUSUS
Kremliaus vadai ir toliau

vykdo visą stalininę sistemą
A. VIRŽIS, Vokietija

Prie Vengrijos sukilimo jsiliepsnojimo tam tikra prasme yra 
prisidėjusi pakarto buvusio Vengrijos vidaus ir užsienio reikalų 
ministerio Raiko žmona. Gal pirmą kartą sovietinės imperijos 
istorijoje sena komunistų veikėja, net gavusi savo partijos pritari
mą ir paskatinimą, sovietinių budelių tada dar nepasiekiama, nu-
Švietė Vakarų spaudos atstovams, kaip žiauriai bolševizmas ryja tų davė
žmones.

Tai buvo 1956. spalio 5 d. va
kare. Raiko žmona smulkiai spau kartas Budapešto centriniame ka 
dos atstovams atpasakojo, kaip Įėjime. Kalėjimo budelis Gezą 
Stalino budeliai 1949 m. gegužės atsidėjęs apžiūrėdavo savo aukas 
30 d. anksti rytą išvilko iš lovų ir, parodydamas „gailestingų
jų, jos vyrą ir 4 mėnesių sūnų. 
Policininkas dingo su sūnumi, ir 
Raiko žmona jį pamatė tik paleis 
ta iš kalėjimo. Budapešto centri
niame kalėjime ji vieną kartą iš
girdo kalėjimo gydytojo balsą: 
„jau miręs“. Paskum vėl pasida
rė tyla. Po kelių valandų ji su
žinojo, kad tie žodžiai buvo tai
komi pakartam jos vyrui, kurio 
gydytojas konstatavo mirtį. Per 
vieno mėnesio laikotarpį dar 50 
kartų girdėjo panašius žodžius, 
skatinančius kalėjimo koriką Ge
zą „tinkamai atlikti savo parei
gas“.

mą“, savo kūnu dar užguldavo 
pakartąjį, jog greičiau baigtųsi 
agonija. Taip jiems būdavo pa
rodoma budelio malonė...

* Atsivėrė akys
Ką papasakojo Raiko žmona 

spaudos atstovams, tiesiog šiur
pu nukrečia kiekvieną. Bet negi 
raudonieji budeliai taip elgėsi tik Į 
su Raiku? Milionai nekaltų aukų, , 
tai p jų nemaža ir lietuvių, buvo j 
panašiu būdu likviduoti. Tik gal 
pirmą kartą taip viešai, niekieno 
kol kas dar nenubausta, bolševi
kinius budelius kaltino sena ko
munistų veikėja, visą gyvenimą 
kovojusi už bolševikines idėjas. 
Galų gale ir jai atsivėrė akys.

Bet ar daug kas mato ir suge
ba įžvelgti, kad tie patys sovietų 
vadai, kurie Kalthųv biauriausk> 
mis žmogžudybėmis Staliną ir 
skelbia kovą „asmenybės kul
tui“, betgi patys toliau vykdo są- 

visą sta-

Rokosovski tyli

Pati Julija Raik yra sena ven
grų komunistė, vadovavusi ko
munistų moterų sąjungai Ven
grijoje ir drauge su vyru išgyve
nusi sunkiausias valandas. Kada 
kiti, paliestieji sovietinio „teisin
gumo“, stengiasi tylėti, Julija 
Raik apsisprendė kitaip pasielg- jo'įSikimą
ti. Tarp tylinčių yra ir sovieti- lininę gigt ?
nis marš. Rokosovskis, kuriam |_____________
per Tuchačevskio „valymus“ Liu 
bankoje bolševikai išmušė visus 
dantis. Tuo tarpu Julija Raik iš
pasakojo visas komunistų žiau
rybes — kaip ją tardė, kaip bar
bariškai elgėsi su jos vyru ir ki
tais žymiais bolševikų pareigū
nais. Iš to, kad jos vyras prisi
pažino gimęs visai ne ta data, ne
gu iš tikro, Julija Raik nurodė, 
viskas, kas buvo paskelbta kalti
namajame akte ir kuo jis prisipa 
žino kaltas, yra perdėm suklas
tota. Julija Raik, laikyta nacių 
KZ, drauge su vyru kovojusi is-

Jordaniečiai neduoda

britams vandens
NICOSIA, Kipras, gruodž. 3. 

— Britanijos oro jėgų pranešė
jas vakar patvirtino, kad britų 
oro bazė Mofroą Jordane yra be
veik apsiausties stovyje. Niekas 
neleidžiamas prie bazės sienų.

Lakūnai, grįžę į Kiprą iŠ ba
zės, praneša, kad arabų kontrak- 
toriai atsisakė pristatyti vandenį 
į bazę. Jordaniečiai vagia britų 
ginklus.

1,200 lietuvių jaunuolių
nugrūsti į Pavlodaro statybas

ŠiUo metu bolševikai visaip stengiasi girti Kazachstaną ir 
kitas Sibiro sritis. Bolševikai skelbia, kad pvz. Kazachstanas duo- kūpąs. Kai kardinolas laikė pon 
da 61 proc. bendros cinko gamybos, 57 proc. vario, 60 proc. švino, I tifikalines mišias Pilipinų res-
KO Ofl ____ - X____c .____ j .... . _ ’ .58 proc. kadmio, 26 proc. nikelio ir žymų kiekį kitų Sov. Sąjungoje 
gaunamų metalų.

Paskiausiu metu Kazakijos
TSR užimanti pirmą vietą visoje
Sov. Sąjungoje pagal vario, cin-

, ko, švino, volframo, molibdeno, 
panų pilietiniame kare, 10 metų g atsargas. Ypač gausūs
su juo išdirbusi ir kovojusi už o t- o
Staliną visoje Europoje, visą lai
ką kaip akies lėlytę saugojusi 
partijos direktyvas iš Maskvos,
sakiusi niekaip negalinti tikėti, džiausią Sov. Sąjungoje aliumi-
kad jos vyras būtų prisipažinęs, 
jog buvęs išdavikas, Tito agen
tas, dirbęs vokiečių geštapui, 
prancūzų saugumui, amerikiečių

esą telkiniai Kustanajaus srity
je.

Pavlodare pradėta statyti di-

nio gamykla. Plačiai pradėti pa
ruošiamieji darbai. Šios įmonės 
statyboje turi dalyvauti ir 1,200 
iš Lietuvos nuvežtų jaunuolių

žvalgybai ir pasidavęs jugoslavų bei merginų, pasiųstų į statybą 
pagal „komjaunimo kelialapius“. 
„Komunistas“ Nr. 10 1956 rašo, 
kad „Nuolatiniam darbui į Ka 
zachstano tarybinius ūkius išvy
ko daugiau kaip 2,000 mūsų res
publikos jaunuolių ir merginų“...

žvalgybininkų pinklėn. Julija 
Raik sako: Stalino agentai me
luoja ir privertė meluoti jos vy
rą.

Krokodilo ašaros
Tuo tarpu, pravedus nustalini-, 

mą Vengrijoje, tie patys jos ir 
kitų vengrų komunistų veikėjų 
žudikai, raudodami krokodilo 
ašaromis, viską stengiasi suvers
ti „teisėjų klaidai“, „imperialis
tų sabotažui“. Tiesa, Raiko lavo
nas buvo iškastas iš kalėjimo 
kieme kalkių duobės ir cininiame 
karste palaidotas centriniuose 
kapuose prie Kosuto mauzolie
jaus angos. Bet ką bepadės viso
kios nekaltai pakartiesiems už
uojautos ir pasiteisinimai. Juk 
jie neatgaivins nei Raiko Ven
grijoje, nei Tra.čo Rostovo Bul
garijoje, nei Slanskio Prahoje.

Per jų visų bylas buvo sten
giamasi Tito apšaukti „Hitlerio 
įpėdiniu“, varančiu Balkanuose 
ir Rytų Europoje hitlerinę poli
tiką... 1949 m. spalio 15 d. Rai
kąs su savo draugais buvo pa-

Netenka abejoti, kad ir toliau 
„savanoriais“ į Kazachstaną ir į 
kitas sritis Sibire bus siunčia
mas jaunimas ir specialistai iš 
okup. Lietuvos.

Kubos preeidentas Fulzencto Ba
tistą kovoja prieš sukilėlius savo 
kraite. (INS)

Sirijoj griežta spaudos
ir radijo cenzūra

BEIRUTAS, Lebanas, gruodž. 
3. — Sirijos prosovietinė armija 
nepraleidžia jokių žinių iš Vaka
rų Sirijos spaudoje ir per radiją. 

' Sirijoje yra paskelbtas karinis
stovis.

t
| S rijos premjero Sabri Assali 
'ministerių kabinetas nesutaria. 
Jo nacionalistinė partija ir socia
listų partija, vadovaujama užsie
nio reikalų minrsterio Salah Bi- 
tar, eina prieš populistų partiją, 
vadovaujamą vidaus reikalų mi- 

, nisterio Ahmed Quanbar.
Qanbaro prieškomunistinė po

pulistų partija turi daugiausia 
narių Sirijos parlamente. Minia- 
terių kabinete turi 3 narius. Bet 
populistai yra suskilę.

GHAT I

Jugoslavijos komunistai

kaltina bulgarus
BELGRADAS, J u g oslavija, 

gruodž. 3. — Jugoslavijos komu
nistai vakar puolė Bulgarijos ko
munistus. Bulgarijos komunistai 
kaltinami, kad jie naudoja stali- 
nistinius metodus prieš Jugosla
viją ir jos diktatorių TiU>.

Borba, Jugoslavijos komunis-

pamoką Rabotnichesko Delo, Bul 
garijos komunistų partijos laik
raščiui, kuris rašė, kad Tito tar
nauja kapitalistų interesams.

Danijos kareiviai, priskirti prie Jungtinių. Tautų policijos jėgų, sustojo 
Abu Suweir stovykloje, Egipte. (IXS)
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Naujose pareigose
WASHINGTONAS, gruodž. 3. 

— JAV iždo sekretorius Humph- 
rey vakar pranešė, kad John P. 
Weitzel, 33 metų, paskirtas iždo 
generalinio patarėjo pagelbinin- 
ku, vieton Charles R. McNeill. 
Charles R. McNeill bus Ameri
can Bankers organizacijos pata
rėjas. Krikščionis negali būti neutralus

Pasakė Pijus XII Pilipinų Eucharistiniam Kongresui
MANILA, gruodž. 3. — Uždarant Pilipinų Eucharistinį Kon

gresą, popiežius Pijus XII vakar pasakė per radiją kalbą, kurioje 
pareiškė, kad tikras krikščionis negali būti neutralus, kai yra 
puolama žmonijos sąžinė, norint ją iškreipti.

Popiežiaus Pijaus XH kalba 
buvo pasakyta pusiau angliškai 
ir ispaniškai.

„Geresnis pasaulis, kurio lau
kia tautos gims ir bus maitina
mas Jo pašvenčiamosios ir gy
dančios malonės, arba jis visiš
kai negims“, pasakė Pijus XII, 
kalbėdamas apie Kristaus reikš
mę tautų gyvenimui. „Pergalė 
globalinėje kovoje už dieviškas ir 
žmogiškas vertybes yra užtikrin
ta tik tiems, kurie yra lojalūs Jo 
reikalui ir klauso Jo vadovavi
mo“.

Popiežių Pilipinų kongrese as- šveicariško sūrio, asparagus, va- 
meniškai atstovavo kardinolas 
Spalmanas, New Yorko arkivys-

Michigan universitete
> maisto riaušes

ANN ARBOR, Mich., gruodž. 
3. — Apie 1,200 — 1,500 Michi- 
gan universiteto studentų vakar 
vakare mėtė maistą, daužė lėkš
tes universiteto valgyklose, pro
testuodami prieš „prastą“ vaka
rienę.

Studentai šaukė: „Mes norime 
gero maisto“. Tą vakarą studen
tai gavo šį maistą: comed beef,

nilla pudding, ir pieno.

Izraelis nesitrauks?
TEL AVTV, Izraelis, gruodž. 3. 

— Visi duomenys rodo, kad Iz
raelis neketina pasitraukti iš Ga
zos ruožo, paimto iš Egipto.

Izraelis Gazos ruože paskyrė 
savo civilinę administraciją, ku
rią prižiūri karinis gubernato
rius.

publikos prezidentas Magsaysay 
sukalbėjo viešą maldą, kurioje 
prašė Kristaus pagalbos visoms 

Dabar Kazakija paversta svar- va^i°s įstaigoms, „nes ši pa- 
biausiu po Rusijos respublikos ^ra esminis dalykas sie-
grūdų aruodu. „Naujai įsisavin-, kiant mūs?( respublikos progreso 
tose žemėse“ buvo sukurti 333 *r &erovėg •
grūdų sovehozai. Tačiau apie pu
sę visos Kazachstano teritorijos 
sudaro sausos stepės ir dykumos.
Bolševikai yra numatę per šį 
penkmetį pravesti didelius iriga- 
cinės statybos darbus. Alkano
joje Stepėje numatoma sukurti 
„nepaprastai stambus medvilnin- 
kystės rajonas“.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Baltieji Rūmai vakar panei-, kiprietėm ,kad jos pas save lai

gė pranešimą, kad prezidentas kė namie gamintą bombą. 
Eisenhoweris dvi dienas prieš i _ r .
nnkimus grasinęs panaudoti 6-tą . „ . . . . .,
laivyną prieš britų ir prancūzų,Jus M“k™ aikšte-
jėgas Vidurio Rytuose, nebent į^'.skmimų“ “ 3 ''
jie tuojau sustabdytų karinę ug
nį- • Šiaulių „Verpsto" fabrikas

• Londone diplomatai galvoja, su savo gaminiais dalyvavo pra-
kad Britanija ir Prancūzija ture- monės parodose Maskvoje, Tali- 
tų pavesti visą Vidurio Rytų pro' ne, Vilniuje, Rygoje. Dabar duo- 
blemą Jungtinėms Amerikos tas įsakymas, kad fabrikas pa- 
Valstybėms. _ ruoštų tinkamų gaminių Sovie-

• Egipto prezidentas Nasseris tų Sąjungai atstovauti per Pa- 
ir Sirijos kariuomenės žvalgybos sarHnę pramonės parodą, kurią 
viršininkas Sara j atidarė du- ruošia 1957 m. Briuselyje.
ris sovietams į Vidurio Rytus.
Nasseris ir Saraj yra arabai na- -----------
cionalistai. Nasseris ir Saraj sva
joja apie arabų imperiją. Klausi
mas, ar abiejų arabiškos ambici
jos išsiteks imperijoje.

• Britų teisinas paskyrė kalė
jimo bausmę dviem jaunametėm

Kalendori .a

Gruodžio 4 d.: šv. Barbora, šv. 
Petras Krizologes; lietuviški: 
Stangis ir Erdmė.

Saulė teka 7:00, leidžiasi 4:21.
Oras

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien šai
žiau.

Vengrų kaimas
REUTLJNGENAS, Vokietija. 

— Belgų domininkonų tėvas Lc 
P. P. I. Pire, pasižymėjęs tei
kiama pabėgėliams iš Rytų Eu
ropos pagalba ir suorganizavęs 
du „europinius kaimus“, pasiry
žo trečią „europinį ka rną“ suor
ganizuoti tik vengrams pabėgė
liams. Jis numatytas Augsburgo 
apylinkėse; jame bus apgyven
dinta 120 vengrų pabėgėlių. Bet 
išimtinai tik vienų vengrų. Pir
moj eilėj jame bus kurdinami pa
tys nepajėgiausi pabėgėliai, kad 
galėtų ramiai gyventi.
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Vengrijos partizanai smarkiai 
puola sovietų karinius dalinius

VIENA, Austrija, lapkr. 3. — Būriai Vengrijos laisvės kovo
tojų, gerai ginkluoti, visą naktį puolė sovietų karines jėgas pieti
nėje Vengrijoje. Sovietai smarkiai nukentėjo kovoje. 

Nenugalimi priešsovietinlai su
kilėliai telkiasi miškų rajonuose 
aplink Pecs, Vengrijos uranijaus 
kasyklų apylinkėje.

Vengrijos partizanai iš savo 
slaptų tvirtovių naktimis puola 
sovietų kariuomenės vienetus.
Sovietai į tą apylinkę pasiuntė 
vieną iš žiauriausių savo vadų.

Sovietai vėl paleido savo kari
nę mašiną prieš sukilėlius. Tele
foninis susisiekimas tarp Buda
pešto ir Pecs šiandien buvo nu
trauktas.

Budapešte tūkstančiai vengrų 
vaikšto kapinėse ir bando atpa
žinti žuyusius kovoje prieš sovie
tus.

Nėra oficialių žinių, kiek krito 
vengrų revoliucijos metu. Teigia 
ma, kad nuo sovietų kulkų žuvo 
apie 20,060 — 50,000 asmenų.

Budapešto radijas, premjero 
Janos Kadar prosovietinės vy
riausybės kontroliuojamas, pri
pažino, kad „beveik 100,000 ven
grų pabėgo į Austriją“.

Radijas bando piešti vargingą 
vengrų pabėgėlių padėtį Austri
joje, pabrėždamas, kad pabėgė
liai turi gyventi kaip ir koncen
tracijos stovyklose, kurios ap
tvertos spygliuotomis vielomis.

Indija tarpininkauja
WASHINGTONAS, gruodž. 3. 

— V. K. Krishna Menon, Indijos 
delegatas Jungtinėse Tautose, pa 
sakė: nebus staigmena, jei komu
nistinė Kinija „labai greitai“ pa
leis 10 įkalintų amerikiečių.

Indija tarpininkauja, kad ame
rikiečiai būtų paleisti iš Kinijos 
komunistinių kalėjimų. JAV ne
turi diplomatinių ryšių su raudo
nąja Kinija.

Skaudi nelaime
TOKIO, Japonija, gruodž. 3.— 

Du Japonijos elektriniai trauki
niai vakar susidūrė Tokio prie
miestyje. 72 keleiviai buvo sužeis 
ti, 10 sunkiai. I

Naujai atvykę iš

Klaipėdos krašto
REUTLJNGENAS, Vokietija.

— Elta praneša: Neseniai iš 
Klaipėdos krašto į Vak. Vokieti
ją atvyko Erwin Klaws iš Vabe- 
lių prie Šilutės, be to, Maxas ir 
Frieda Koehler iš Taurlaukių. 
Kiek vėliau į Vokietiją buvo iš
leisti Gertrūda ir Leonas Witten- 
bergai iš Pleškučių prie Klaipė
dos, Heinz Groeger, Arthur Neu- 
bert ir Schmidtų šeima iš Klaipė
dos su savo giminaite Marie Mis- 
sulis, Anne Lange — iš Barzdū- 
nų prie Šilutės, Jakob Trauschin
— iš Dravėnų prie Klaipėdos.

Lydia Klein po 12 metų pastan
gų išleista iš Šilutės pas savo vai 
kus į Vak. Vokietiją.

Kai kurie Klaipėdos krašto vo
kiečiai gauna leidimus iš Sibiro 
išvykti per rytinės Vokietijos 
ambasadą Maskvoje. Taip išvyk
ti esą net lengviau.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Irako laikraštis Shaab praneša: Sirijos premjeras Sabri 

Assali pasitraukė iš vyriausybės posto. Prezidentas Shukri Ku- 
watly atsisakė pasitraukti iš prezidento pareigų.

— Britanija ir Prancūzija, prašant Jungtinėms Tautoms, su
tiko ištraukti savo kariuomenes iš Suezo kanalo zonos.

— Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Dag Hammarsk
jold išreiškė viltį, kad Britanijos ir Prancūzijos jėgos pasitrauks 
iš Port Saido, Egipto, gruodžio viduryje.

— Vengrijos premjero Janos Kasar vyriausybės pranešėjas 
vakar pripažino, kad vengrai vežami į Rusiją.

— Vengrijos vyriausybė sutiko įsileisti Jungtinių Tautų gen. 
sekr. Dag Hammarskjold į Budapeštą, bet tik „vėliau“.

— Komunistų slaptoji policija infiltravo į pabėgėlių stovyklas 
Austrijoje ir prievartauja prieškomunistinius vengrus, kad jie grįž
tų namo, vakar pranešta iš Austrijos sostinės.

— Graikai kipriečiai sukilėliai vėl pradėjo bombarduoti britų 
karines linijas Kipro saloje.

— Maskvos radijas vakar pranešė: Turkija pasiuntė du bata
lionus kariuomenės į Iraką.

— Jungtinių Tautų policinės jėgos vakar užėmė ketvirtadalį 
Port Saido, Egipte.

— Prahos laikraštis paskelbė: komunistų kontroliuojamas Če
koslovakijos parlamentas priėmęs naują baudžiamąjį kodeksą. 
Girdi, naujas kodeksas duos geresnes sąlygas gintis kaltinamie
siems.

— Valstybės sekretorius Dulles, pasveikęs po operacijos, va
kar vėl pradėjo vadovauti JAV užsienio politikai.

— Vengrijos rašytojų grupė, pasivadinusi Vengrijos demokra
tine rašytojų draugija, iš Vienos pasiuntė prašymą Lenkijos rašy
tojams ir prašo jų pasirūpinti, kad būtų įleista 18,000 vengrų pabė
gėlių į Lenkiją, pranešama iŠ Varšuvos.

— Kubos lėktuvai ir kariuomenė vakar dar tebekovojo prieš 
sukilėlius. Sakoma, kad sukilėlių vadas Fidel Castro žuvęs.

— Jungtinių Tautų generalinė asamblėja pakartotinai prašo, 
kad Vengrijos vyriausybė įsileistų ten Jungtinių Tautų stebėtojus.

— Lenkijos jungtinių darbininkų (komunistų) partijoje nera
mu. Komunistai, netekę apmokamų vietų kaip politiniai komisarai, 
yra nepatenkinti Gomulkos režimu.

— Lenkijoje tebėra baimė, kad sovietų armija kokią dieną 
gali okupuoti Lenkiją.

— 10,000 vengrų pabėgėlių bus įsileista į Šveicariją iš Austri
jos.
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SVEIKATA BRANGUS TURTAS)
~ 4342 Archer Avė.. Chieago, 32

Žiemos šalčiai ir “šalčiai”
Lietuvoje žmonės slogas va- vybe turi atsisveikinti, jei jų 

dino kataru, o čia Amerikoje tąi nusilpusi širdis neištveria, kai 
pačią ligą lietuviai jau vadina komplikacija smarkiai prislegia 
“šalčiu”. Mat ir amerikiečiai an- 4. Patikrink savo sveikatą, 

glų kalboje slogas vadina “cold”. Į Jei gauni slogą vieną po kitos, 
Nei šis, nei tas. Žodis kataras1 jei dažnai gerklę giežia, arba ko 
graikiškai reiškia “nutekėji-i sulys tęsiasi daugiau negu dvi 
mas”. Kadangi slogas gavus savaites, arba sinusitas patam- 
dažniausiai iš nosies skystis te- pa lyg ir chroniško pobūdžio — 

tai būtinai turi eiti pas gydyto
ją savo sveikatą patikrinti

ka, varva, tai žmonės ir pavadi
no tą ligą kataru. Bet, kai slo
ga sergąs žmogus visas karš- Kartais jis gali atrasti tavo
čiu dega ir iš šnervių karštis 
veržiasi, o sakosi “šaltį paga
vęs” arba “šaltį” turįs, tai jau 
tikrai keistoka nesąmonė. Tiek 
to.

negalavimo ar nuolatinių slogų 
kaltininką ir kartais gali visiš
kai lengvai atitaisyti būklę ir 
ligą pagydyti. Jis gali pagelbė
ti žmogui bent tiek, kad laike

Kad žiemos metu daugiau l ?‘e™s Salčių rečiau “pagaus 
žmonių čiaudo, kosti ir sloguo- sa
ja, tai jau taip pat visiems aiš
ku, kad ginčyti nereikia. Ir šią 
žiemą milionai amerikiečių su 
slogomis kovos, daug jų negalės 
darbo dirbti. Apdraudos bend
rovės ir skaičių mėgėjai jau iš- 
anksto apskaičiuoja, kiek milio- 
nų dolerių Amerikos ekonomi
jai slogos kainuos.

Paprastos slogos be kompli
kacijų, tai dar pusė bėdos. Bet 
kai prie slogu ir po slogų atsi
randa bronchuose, plaučiuose, 
širdyje ar kitose kūno dalyse 
koki nors rimti sukrikimai, tai 
jau blogiau

Nors žiemos metu yra dau
giau galimumo “pagauti šaltį”, 
arba kitaip sakant “šalčiui pa- 

• gauti tave”, tačiau išmintingas 
bei atsargus žmogus vėjų ne
vaikys ir šalčių negaudys. Slo
gų galima išvengti ir reikia veng 
ti. Slogomis susirgus, reikia 
viską daryti, kad nesusidarytų

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Atsakymas M. T. — Į tams
tos klausimą, kaip geriau gydy
ti veido inkštyrus (acne vulga
ria) ar kvarco lempa, ar rentge
no (X-ray) spinduliais, neturint 
daugiau duomenų apie tamstos 
sveikatos stovį, sunkoka ką 
nors patarti. Tačiau apie kvar
co lempą ir apie X-ray tenka 
bendrais bruožais štai ką pa
sakyti. Jaunesniems kaip 16 ar 
18 metų amžiaus jaunuoliams 
rentgeno terapija ar kvarco lem 
pos ultravioletiniais spinduliais 
gydytis yra gana pavojinga, nes 
1) gali atsirasti blogios radia
cijos pasekmės, b) gali sužaloti 
lyties vaisingumą, c) gali iš
šaukti baisią ir beveik nepagy
domą kraujo ligą, vad. leukemia, 
d) gali iššaukti net vėžio ligą.

! Be sepcialisto gydytojo priežiū-

> i. i
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Vvr. teisėja?' AVarveu ir žmona stebi, kaip tlr. Silverman leidžia anti- 
IMilio vaistus Augštesniojoj mokykloj NVashingtoue. Teisėjas 
mokinius skiepytis nuo polio ligos. o)

DOVANA JAUNIMUI
Z. JUŠKEVIČIENE, Cicero. III.

manistinės mokslo tiesos bus pa 
teiktos dvasios šviesoje.

Tai yra didelė dvasinė dovana 
jaunimui, kuriai jis turėtų su
rasti laiką.

Suprantama, bus atviros pas
kaitų durys ir suaugusiems in- 

• telektualams, siekiantiems ženg 
I ti su gyvenimu drauge, papil
dyti, pasikartoti žinias. Ir sena 
lotynų patarlė sako: “repetitia 
ėst mater studiorum”.

Oflao teist. LAfayette 3-8210. Jet 
neatsiliepiu, šuukile K Edžio 8-2868

OR. r. MII Y V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGI. 

4146 S. Archer Avė.
I VAU. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
(Vat pirm., antr., k et virt. 6-8:6* »/4 4r*« *81. .T elš*) •

Skclltkitės “Drauge”

Tel. ofiso HE 4-6699, rez. PU 6-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šeštad’eniai;> nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Western Avenue
vai.: kasdien 10-12 vai. ir 7-9 vai.

Jau keli metai kai Chicagoje pasiekė augšto civilizacijos ly- 
veikia Lietuvių Mokslo Studijų gj°- Trumpu laiku žmogus pasi- 
klubas, kurio nariai yra pasi-, lengvino savo gyvenimą^ Šią pa vak. šeštadieniais 10-1 vai .Trečia- 
žymėję mokslo darbais, ar as-1 siektą gerovę neigti būtų ne- j dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 
menys apsivainikavę augštais tikslu. Tik. apgailestavimu ten- i^^ief^u^ubrLk 5-5076 
mokslb laipsniais. j pastebėti, kad ne retai si&

Prieš kelis metus šis klubas krašto žmogus visą dėmesį nu
yra įsteigęs Lietuviškų Studijų kreipęs į technikos pasaulį visai 
institutą Chicagoje, kuris jau apleido dvasinius dirvonus... 
yra pateikęs penkis ciklus pas- žmogus yra psichologinė bū- 
kaitų, skirtų lietuviams intelek- tybė ir kaipo tokiai privalo ri
tualams. Paskaitų ciklas yra nu pėti ne tik medžiaga, jos ap- 
matytas ir šiems metams. Jau valdymo menas, skirtas žmo- 
parinkti profesoriai ir laukiami gaus fizinei gerovei laimėti, bet 
klausytojai. j lygiagrečiu privalo rūpėti viso

Atrodo, kad niekam nebus nu žmogaus prigimties reikalai — 
sikalsta, jei bus garsiai aptarti jr dvasinio pasaulio reikalas 
esama padėtis. Šio krašto mo-

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KCDLKIŲ IK VAIKŲ LIGŲ 
SPECIAL1HTK

T1M South Weatern Arenai
(MEDICAL BUILDING)

/lrmad.. antrad., ketv. Ir penktai 
auo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nu< 
ir. — 8 vai. vakare. Trečiad. nu< 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Bet tad. 1 
vai. ryto iki 8 vai. poi 'et.

Ofloe tel, RE. 7-1168 
Rea. tad. YVAlbrook &-S7U

1X1. ofiso 14. 7-6551, rea. RE. 7-4M>
DR. FRANK G. KWINN

(KVIECINSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1661 W«t 47th Street

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki •:>> 
r'Ma-B iriau, rit»Tia lr vaalr

Tel. ofiso l’Itospect 6-2240
l’Itospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPF.O. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. Wood Street

Priėmimo vai. pirmad ir penktad nuo
—4 ir 6—8: antrai!., ketvirt., šešt. 
—4: treč. ir sekmad. uždaryta.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujus adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso tek lt kllaime 5-4410 

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

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

Ofiso tek CLUfside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47 th Street 
(Kampas 47tb Ir Uermltage)

Vai.; nuo 2 iki 4 Ir 6 iki 9 v. vak 
šeštad nuo 2 iki 6 vai, lšskyr. .eh

DR. FL TALLAT-KELPH
Ofisai: 20 North VVacker Ori ve

(Civlc Opera House, kamb. 858) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CUntral 6-2294 
5002 West 16Ui Str., Cicero 

Vai. kasd. 6—8, šeštad. 1—8 
Tel. TOvyiUiall 3-0969 

Kitu laiku ir trečiad. susitarus 
Rezid tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
TUP6IAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 

MPEG. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st St
Tel. l’Itospect 8-1223 arba WE 6-6671)

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antri,,
Trečiad. ir Penktad. 6-9 vai. vak 1» 

šeštadieniais 2-4 vai popiet

Mūsų profesoriai, suprasdami 
kultūros pilnumo reikšmę, susi
rūpinę žvelgia į esamą padėtį.

Jie tautinės meilės vedini šie

kyklos vyriausias uždavinys y- 
ra jauną žmogų išmokyti pa
žinti techniką, ją prisitaikyti 
kasdienos gyvenimui — išmok
ti -taisyklingai ir tiksliai kopti] kia padėti asvam jaunimui

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

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

Res. tel. GRoveMll 6-5603

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

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

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

Telef. ofiso LAfayette 3-0048 
Itez.: YVAlbrook 5-3048

OR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHJRURG® 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly HlUs 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v. 
išsklrua trečiad. Beštadleniala nuo 
iki 4 vai. popiet

Tel.: Ofiso — PTTUraaa 5-676* 
Buto — BEverly 8-3946

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

OR. A. NARBUTAI
-"LAUCIŲ IR VIDAUS LIGOS 

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

fViima pagal susitarimą

Tel. ofiso Re. 4-2123, rez. PR. 0-848"

OR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

4266 South VYestem Avuu
r

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir T—9 v»> 
Trečiadieniais, šeštadieniais Ir 

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

OR. A. V A LIS-LABO K Ai
. MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJA)

3267 South Haisted Street 
Vai. 1 Iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v »»

Šeštadieniais 1 —4 v p p

, ... , , .ros gydymas ultravioletiniaiskokių nors komplikacijų, kad! . . .. . ....-i * • .. . i spinduliais yra gana rizikingasgreičiau pasveiktum ir sustipre- , , , -L. ..... ,t)rri 1 | dalykas. Nezinelio rankose
kvarco lempa yra labai pavo
jingas instrumentas. Atsargiai! '

Atsakymas V. V. — Taip, žir
niai ir žirniukai ne vien tik kiau-

tum.
Čia patiekiu keletą patarimų, 

prie kurių žiemos metu kiekvie
nas išmintingesnis žmogus pri
valėtų prisiderinti.

1. Nesilpnink savo atsparom©.' les» bet ir kiekvieną gyvulį tti- 
Ne vien tik slogos, bet ir visos kina- TaiP Pat ir žmogų.
kitos infekcinės ligos žmogų a- 
takuoja, kuomet jis yra išvar
gęs arba kai jo kraujo atsparu
mas yra nusilpęs ir nepajėgia

civilizacijos laiptais augštyn. Ir 
taip, šio krašto žmogus techni
kos mokslo žiniomis nešinas, gy

siekia papildyti šio krašto mo
kyklos humanistinės išminties 
spragą. Šiuo tikslu šiemet ir pa-

venimo pažangos skatinamas,! teikia paskaitų ciklą, kur bū

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

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir i ešt. pagal sutarties

— Atsakymas St. G. — Yra 
geresnių vaistų nuo kosulio, ne
gu medus. Bet ir medus, jei 
šviežias tipgi gerai. Tačiau, jei 

kovoti su bakterijomis. Todėl kosulys kamuoja ilgiau negu dvi
apsimoka žmogui gerai pamie
goti, tinkamai ilsėtis, gerai val
gyti, bet nepersivalgyti, vengti 
sušvinkusį ar sugedusį orą kvė-

savaites, privalai eiti pas dak
tarą, nes tai gali kartais reikš
ti rimtesnę ligą, negu tamsta 
manai. Kosulys yra tik ligos 

puoti; reikia ir šiltus, bet neper- reiškinys, o ne liga; t3d reikia
sunkius, drabužius dėvėti, reikia' gydyti kosulio kaltininką — 
vengti šiurpo — peršalimo. Mais! pačią ligą ir jos priežastis šalin
tas oras, mankšta, poilsis, dn- ' ti. o ne ligos signalą kosulį mal

RADIJO VAIANDA JAll/dltlS M E 
;TUS SKRIEJA PAS KIEKVIENA 
LIETUVĮ DIDŽIOJO NEUZYORKO 
N-J. IR.CONN. APYLINKĖJE KU
RIS-IEŠKO ATSIGAIVINIMO LIE
TUVIŠKAME ŽODYJE IR DAINOJE. 

DABAR. .
NAUJU IAIKU

fiki 5*00

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Westem Avenue
Chieago 29, III 

pasimatymai pagal sutarties
telefonas REpublic 7-1900 

Rezidencia: GltovebUI 6-8161y

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Vlrginia 7-0030. 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8244

|Tcl -0801

bužis ir ūpas — tai dalykai, ku
rie palaiko žtnoguje gerą svei
katą, arba ne.

2. Nejuokauk su sloga. Jei 
jauti, kad turi slogą, jei giežia1 
gerklę ar nosį kniečia, jei trupu
tį karščiuoji, tai patartina mes
ti darbą ir pagulėti lovoje bent 
porą dienų. Miegkok ir ilsėkis 
tik gerai vėdinamame kambary
je, kur oras yra tyras ir tem
peratūra apie 75 laipsniai pagal 
amerikietišką termometrą. Už
silaikyk šiltai ir valgyk lengvą 
maistą. Valgyk mažai. Po die
nos kitos, jei kūno temperatū 
ra nesumažės, tai neatidėlioti
nai reikia kviesti gydytoją.

3. Persirgęs slogą, nesisku
bink. Gydytojo prirašyti vais
tai gali tuojau kūno temperatū
rą sumažinti, gali galvos bei rau
menų skausmą palengvinti, ir li-i K,„, Mpivll„4i.i»i, Amonkoj.-: vizos ii-I
gonis gana greitai gali jaustial sakiam, iuu Į

•i 4.*r r> , . d.. aiškinimui; ps;i1nv*H; pilnos pukolrk-Į
SVClKUtell3. Bet tokia S9LVlJ3Uta ( įjos; \ iHij Hpknvnlp’nhj < vnngTlijoH ;
nereiškia, kad jau gana tingi-, suHii-mkiiiiatiiH n Į

” alioliucijai; maldoH apiišlnlynlča mal-
mautl, kad jau gali keltis iŠ lo-|<l„n: Sv Valandos maldos: 3:1 glemn.;

Vi'lvk', ir Včiinįij apeigoj,: Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
ir i t.

dinti.

Paminklas Vengrijos 
kankiniams

Bolzano mieste, Italijoje, pas
tatytas marmoro paminklas su 
p?rašų “Vengrijos kankiniams’’.

Nauja maldaknygė
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”
Suredagavo

Kun. K. Matulaitis, M.I.C.
Išleido

l.iilu\iii Kataliko Spaudos ltraugija 

610 pusini,it,. :!/, coliu slorunio

Kaina ................................................ $3.00
Paauksuota ...............................$3.50

Tai vbtui iš pilniJiiisin tnaldakny-

vos ir darban priRtistatyti.
Iš lovos peranksti kėlęs, gy

dytojo įsakymų nepaklausęs 
vien tik todėl, kad “puikiai ’ jau
tiesi, kartais gali susilaukti liūd
nų pasekmių. Labai dažnai net| 
perdažnai, loki n 'kantruoliai po 
slogų pakankimai nesustiprėję, 
kai atkrinta lovon, lai jau at
krinta. Labai dažnai, net per
dažnai, rimtų iė pavojingų konip 
likaeijų atsiranda, pas neatsar j 
giuosius po sl"gų. kuomet ligo-i 
nis dar nėra gana gerai auatip-Į 
įėjęs. Kartais toki net ir su gy-l

Muhlukuygi *' Vlopiitie. IšUlungyk 
M«nęh" ) ru. b.b.ii gružliii Išlvtstu; ut- 
epausilinl.'i ant biilčiiiuHio ir giTiau- 
mIo poplcrlo; tvirtai (rišta, nu puiiuk- 
KiAimu ar be: nrniažOM iiiI<I6h; daug 
r>škii; IliiiMt 1 ai'i.iij.

ši maliliik iiv gė yra geria iimihh ptr- 
kipya Amerikoj*1. T’ZaiMakvklto tuo
jau. (liaži dovana Kalčdonia.

Užsakymus su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 S. Oakley Avė.

Chieago 8, Illinois

SESIADTENIAIS 
“NUO

vau r. n

(.1530 KILJR 97.9MEG.EM)

1MWHITE5x

HILLSIDEN.3.

“Kausiąs -
IŠ TOLI. IR ARTI 

NAUJI 0/DSU TMKAt- NAUJAUSI KPAUSTf^O (PANKUI 
Udį PIKTŲ PAOrfilPIAS- PIKUS !P SĄtlNIN6AS PATAPNAWiAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VAIkrook 5-9209

CHANE SAVINGS Tss“"*
2555 WKMT 47th STREET LAfayette 6-1083

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. PIetkiewtcz, gekr. Ir advokatas 
Mokame augstug dividendus. Kėši u o jame čekius. Parduodame ir 
isperkame valstybės bonus. Tau pyto jams patarnavimai veltui
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ AIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 0 iki 5; treč. uždaryta, o šeSt. nuo 9 iki vidurdienio.

ofiso VI 7-0000, rez. III'.

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė. 

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

DANTISTAS

OR. J. A. PAUKŠTYS
<253 S. Whipple Strte*

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; T—9
Šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta 

I.Afay.'tte 3-4949 
Namu — CEdarcrisit 3-’<78š

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

DR. J. J. PLIKAITIS
GYDYTOJAS ,IR CHIRURGAS 

6318 W. Irving Pk. Road
VAI,.: Pirmad., antrad., k«'tv., penkt. 
2-5 ir 7-8:30. šešt. 2-4 p. p.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Haisted St.

I Kasdien 8—7 vai. vak. Šeštad. nuo 
1—5 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą
(Ofiso tel Vlctory 2-1484. Resid. 2487

V7. 62nd St., tel. RepubUo 7-8818. *

’ Oftoo telefonas — ltlshop 7-9596

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzle ir Archer).
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. tr sekmad. tik susitarus

i'el. ofiso PRospeot 6-9400
Rezid. I’Rospect 6-940

OR. ONA VAŠKEVIAHIS
(VaškevlčiūtB)

GYDYTOJA IR CHIRURGI 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 8-8 v.
I vak. šeštad. 1-4 p. p. TrečladlsaU’

Ir kitu laiku tik susitarus

rei ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

802 Weat Slst Street
Kamp. Haisted Ir 81-mos gatvių;

Prllmlmo valandos kasdien: 1-4 p.i 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad 1-4 vai popl«.

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3151?

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0257, rea. PR 9-MM

DR. P. Z. ZAUTORIS
1821 So. Haisted Street

Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-96M 
Rezid. 6600 S. Artesian Ava.

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—9 v, a.

Ofiso telef. YAr<ls 7—1166 
. Rezidencijos — STcvvart 3-4511.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS į 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. YVAlbrook 5-2670
Itca. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Marąuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

VAI,. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutart 1

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublie 7-2290
BPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street 

▼AL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt 
nuo 9 iki 1 i ryte ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00 — 4:03. Trečiad. ir 
kitu laiku susitarus telefonu

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

keičia stiklus Ir rčmiis.
4468 So. California Avė.. Ohicagc 

Šaukite YArdS 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9: šngtad. 

10 vai. ryto iki 4; trečiad. Ir stknad 
tik susitarus

TeL ofiso YA 7-4787, res. PR S-J9a.
DR. STRIKOL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4646 8. Ashland Ava. (kamh. 211)
Vai. nuo 2—4 tr 6—8; trečiad., SeA

DR. G. SERHER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAg 

Virt 15 metq patyrimą
Tel. YArds 7-1829 
Pritaiko aklatas 
Kreivas akis 

Ištaisa
Ofisas ir akintą dirbtu 
756 Weet 35th Street

Vai. nuo 10 iki 2, nuo S Iki R, 
čiad. nuo 10-12. peuutadl«"i ts-> iŠ 
teš’adieniais 19-2 vai. popiet.

virs ss

so\)8

Tel otIro PU 6 3838 rez RE 7-9199 lr sekmad. tik pagal sutartį., rel. oliso l ll. 6 3538. r z. Itl^ 7 Ji Ji) Jelgu neftts,Uep8 vtrftintn8tl telefoną
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 West 63rd Street

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

šaukite MIdway 3-0001

Telefonas GRovehill 6-169b

OR. ALDONA A. JUŠKA
4KIŲ LIGŲ SPEUIALIST*

PRITAIKO AKINIUS 
i balandos: 9—12 lr 7—» v. v. page

•uaitarlmą Išskyrus trečiadienius
We«t Marqnett> Rd

Tel. REliance 5-1811

OR. WALTER j. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 

(LIETUVIS OTDYTOTAH)
3025 West 59th Street

VAL 1—4 popiet. 6:80—8: •• »•»
Trečiad pagal sutarti

Tat oflao ir buto «»I,ymplc 2-4«*•
DR. P. KISIELIUS

, GYDYTOJAS TR CHIRURO*
4938 W. 15th St. Cicero 

Kasdien 1—S v. Ir 6—8 ▼. vakare
« Išskyrus trečiadienius 
Butas 1526 feo. 49th Ava 
BeštadleulaLs 12 Iki 4 pvplal

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedaa - Proteaiataa 

aparatai-Protezai, Med. ban 
dažai. 8pec. pagalba kojoui

(Arch Supports) tr t-L
Va).: 9-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1 
»RTHOPEDIJO8 TECHNIKOS LAH 

9850 U . 63rd St- Chieago 29, Ui 
Teb riVospect 6-5084.

Rcmkite dien. Draugi

2331 S.

DRAUGAS
tTTF LITHFANIAN DAILY •rRrt’OT

Oakley Avė.. Chleaco 8, Ui. ’W. Vlrginia 7-6611; 7-6612

Entorcd as Sccond-Class Mattcr Man h 31, 
Etpier tiic Art of Vlarrit

1916. at Chieago, Illinois 
3. 1879.

Meiuber of tiro Catholic l’ress Ass'u 
l’ublislicd dally, exept Šundays 

l>y tlio
Uatliolic l’i css SodelyLitlmaiiian 

PRENUMERATA: 
Ghtcagoj ir Cicero!
Kitur JAV 
Užsienyje

tr Kanadoj

M'tanm 
$9.00 
$8 00 

$11 00

SPBSCRI1T1ON KATES 
$5.00 per yetir oiitsldo of Chieago 
$9.00 per yeur in Chieago & Cicero 
$8.00 per yeur iii t'anada 
b'orelgn $11.00 per ycor.

inrtij 
Ii.00 
$ I 1.0 
$3 t.O

3 nien. 
13.76 
|2.Ml 
$3.00

1 niCn. 
$1.25 
$1.00 
$1.35

Uedakdju striilpHiiiiiH iatso savo iiiiožiura. NeHUiiaudoti) straipsnių no- 
I raugo. Juos grąžina tik iš aukoto autiltarus. Redakcija u« skelbimų turiuį 
ncatsaku. Skelbimų karnos pribiuuėiamoa gavus piašjaių.
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REIKIA DVASINIO NATO
Šiomis dienomis per 26 pavergtųjų tautų Vakaruose esan

čią spaudą ir radijo valandėles buvo plačiai nušviestos Vokieti
joje posėdžiavusio VI Kenčiančios ir Kovojančios Bažnyčios 
kongreso rezoliucijos, prie kurių paruošimo prisidėjo ir iš lietu
vių dr. P. Karvelis.

šeštasis kongresas, j kurį savo atstovus buvo atsiuntusios 
26 tautos, dar kartą atkreipia laisvojo pasaulio dėmesį į tuos 
pavojus, kuriuos sudaro sovietinė sistema savo melais pagrįsto
mis skambiomis propagandinėmis frazėmis apie tariamąjį “tai
kųjį sambūvį”, tuo būdu stengdamasi palaužti laisvojo Vakarų 
pasaulio budrumą. Kongresas, apsvarstęs Antikristo dvasios 
pasaulyje siautėjimą, komunistų ardomąjį darbą ir bolševikinę 
infiltraciją, kviečia laisvuosius kraštus gerai įsidėti į galvą gre
siantį bolševizmo pavojų, ypač stengiantis nuo bolševikinio im
perializmo kėslų nukreipti Vakarų politikų akis. Kongresas kon
statuoja, jog tegali būti tiktai koegzistencija teisybėje ir tiesoje,, 
kuria būtų pagerbiamos pagrindinės žmogaus teisės ir kiekvie
name žmoguje būtų matomas gyvas Dievo atvaizdas. Bažnyčiai 
turi būti suteiktos teisės laisvai veikti kiekviename krašte, sau
go jant moralines vertybes ir vykdant jo paskirtį žemėje. Tačiau 
nė viename komunistų pavergtame krašte neišpildomos sąlygos, 
reikalingos žmogiškajai egzistencijai ir žmogiškajam vertingumui.

Koki pavojingi yra koegzistencijos šūkiai, parodė ir pas-

LAISKAS IŠ ŠVEICARIJOS
PROF. K. PAKŠTAS •'

I
BASEL, lapkr. 17. — Pran- “Baseler Nachrichten” surinko 

ICO.000 frankų.
Komunistavę žurnalistai me

ta jų fronto organizacijas, nes 
gausūs vengrų lavonai Budapeš-

BENDROMIS JĖGOMIS
ST. DZIKAS, Brooklyn, N. Y.

cūzų linijos lėktuvas per pus
antros valandos lapkr. 14 d. per
kėlė mane Šveicarijon, kur. teko 
man 1918 — 1923 m. smagiai
studentauti bent 4 metus. Tuo- to gatvėse ir jiems atidarė ak- 
jau pasiskubinau į Bazelį, kur ias akis.
gyvena aenas bičiulis prof. J.l gvelcarijojc yra lr bcn, kiek
Eretas. Jis vis labai gyvas, dar
bais apsivertęs ir visai jaunas,, tQjjir bailumo, nes Rusija nelabai

nuo jos. Bailesnieji čia ma

Už poros metų New Yorke 
įvyks P. L. B. seimas, kurio 
proga ir svetimiesiems bus sten
giamasi parodyti geriausi lietu
vių tautos laimėjimai. Tais pat 
metais nepriklausomybės ketu
riasdešimtmečio proga siūloma

.... . , Surengti visų lietuvių politini}
koti -jie perdaug gerai žino- eimanis. Kvietimas gi negali ba-' k sa ^ikimc kad siemg 
nu Ir šiuo metu šakota įSeivių t. laikomas jpareigojimu. Svar-|ir kltlem, mf žyglam3 visi 
veikla, be abejo, šen bei ten blausia tačiau, kad tokie paren-
tirpdo viešosios pasaulio opini-f girnai, kurių pagrindinis tiks- 
jos ledus ir nors šiek tiek priar- las yra parodyti lietuviškąsias

Išeivių pastangos pagelbėti ročių. Pirmiausia, nereikėtų už- 
paliktai į vargus patekusiai tė- kabinėti ir niekinti nuošaliai sto
vynei visada buvo labai reikš
mingos. Pavyzdžių nereikia jieš-

vinčių tiems, kurie imasi va-j 
dovauti .didesnio masto paren-

sujungsime savo jėgas ir jokia 
grupė nepasišaus vadovauti bei 
piktais žodžiais jieškoti sau tai-

ltos, puikiai išauklėtos, savisto
vios ir vis tarp savęs lietuviškai 
kalbą, apsupo mane labai jau
kia jaunatvės atmosfera. Mūsų 
Juozas Eretas dabar pasidarė 
svarbiausiu laisvės šaukliu visoj 
Šveicarijoj. Kas savaitę jis da
bar kalba keliuose miestuose už 

kiausias komunistų partijos XX kongresas Maskvoje, aiškiai at- Vengriją ir kitas rusų paverg- 
skleisdamas savo tikslą, jog senieji komunistų kėslai stengia- tas tautas. Bazely priešsovieti- 
masi vykdyti su dar didesniu veržlumu. Komunistų pavergto- nis mitingas svarbiausion aikš- 
sios tautos, pačios savo praktika patyrusios komunistinę ver- tėn sutraukė net 12,000 žmonių, 
giją, įspėja laisvąjį pasaulį, kad nesiduotų užliūliuojamas taikiais Svarbiausiu kalbėtoju, drąsiu ir 

ir puošniu žodžiais, elegantišku 
išėjo mūsų prof. Eretas. Jis nie 
kur neapleidžia ir Lietuvos ne
laimių.

Neutrali Šveicarija purtosi ir 
piktinasi rusų barbarišku žiau
rumu. Visi miestai, redakcijų 
vadovaujami, renka nukentėju- 
siems vengrams aukas. “Gazet- 
te de Lausanne” iš savo skaity
tojų jau surinko 50,000 frankų,

nežiūrint vieša, paskelb ų jo 60, kad barbarai gali ir
metų. Jis atrodo apie 15 metų šveicarijon atžygiuoti jj Buda- 
jaunesnis. Jo trys dukreles (ket' įt0 Tad jie 8tebisi f Ere. 
virta - artistė Vokietijoj) zva-l,u kam jig Mi d iai ^,dena

ir smerkia rusų žiaurumus. 
Prof. Eretas entuzaistingai

yra pasinėręs Į prof. St. Šal
kauskio biografiją. Jis ją veda 
jau prie galo. Mačiau jo darbą 
ir įsitikinau, kad ta 500 pusi. 
knyga bus lyg ir apoteozė vi
sam mūsų nepriklausomybės pe
riodui. Tad tenka jos laukti su

tina tėvynės išlaisvinimo-gal-1 vertybes svetimiesiems turėtų ki„inkų Kultaros kongresas
mybes. Gaila tik, kad tiek nuo- būti organizuojami visų lietu- 
latinio pobūdžio, tiek atsitikti- vių, taigi visų grupių bendro- 
nių, spontaniškų darbų negali-' mis jėgomis. Tokiu atveju kiek-

ir dainų šventė buvo gražus ben 
drų pastangų pavyzdys. Laukia 
me. kad juo bus pasekta visų,

me arba pasidalinti, arba juos viena grupė duos bendram rei- kam tikr-ai rūpi išeivijos 
palydime tarpusaviu įssipludi- j kalui ką ji tun geriausio. Tuo 
mu ir piktais priekaištais. būdu visi jaus atsakomybę ir vi-

_ .. . ■ , , si džiaugsis bendru laimėjimu.Praėjusių vasarą įvykęs tau-, N į mB dar njajaiam bent 
t,ninku sąskrydis Wash.ngtone trumpkm laikui auJll„ ti viaas 
dar ir iki šiol, ypač jo rengėjų, j4 ir priekaistavin)Ui Snal. 
komentur, mas ir vis nepal.au-, ravimų ar neapykanlos padirbė 
jama priekaištauti tiems, kurie u ,ietuvi5kam reikalui? Jei gi
jame nedalyvavo, ar prie jo ne
prisidėjo. L. T. S. atliko gražų

dideliu smalsumu. Ji bus didelė darbą surengdama tą sąskrydį,

vienm-
gas darbas ir tėvynės reikalai.

bolševikų žodžiais, bet žiūrėtų pirmoj eilėj jų darbų. Komunis
tinė infiltracija pasaulyje, ne tik Azijoje, bet ir laisvosios Euro
pos kraštuose, pastaruoju metu nepaprastai sustiprėjo. Lais
vasis Vakarų pasaulis į šios rūšies plėtrą žiūri labai abejingai. 
Todėl kongresas su dideliu pasitenkinimu pritaria pasiūlymui, 
kad laisvosios tautos gyvybinę bendruomenę bolševikų grėsmei 
sustabdyti ir apsijungtų į savo rūšies tam tikrą “dvasinį Nato”. 
Nors Sovietų Sąjungoje ir kaikuriuose satelitiniuose kraštuose 
aktyvia ir pasyvia rezistencija yra pavykę iš bolševikinio režimo 
iškovoti žmogui daugiau priderančių teisių, bet šie veiksmai 
neturi suklaidinti laisvojo pasaulio.

Kongresas pareiškė įsitikinimą, kad komunizmas sugeba pa
vergti žmogų, paneigdamas pagrindines teises ir laisvės reika
lavimus, taip pat nacionalistiniais šūkiais. Kongresas įspėjo 
laisvąsias tautas ir Vakarų politikus, kad giliau įžvelgtų, kas 
slypi už bolševikų siūlomų visokių keitimųsi kultūrininkais, 
kurie y a karų kraštuose iš tikro turi padėti vykdyti komunistinę 
propagandą, ir parlamentarų kelionių į Maskvą, kurios taip 
pat išnaudojamos bolševizmo reikalams. Kongresas įspėja lais
vuosius kraštus ir jų atsakingus politikus, kad būtų itin vie
ningi ir problemas spręstų krikščioniška dvasia... Vieninga visų 
laisvųjų Europos tautų veikla yra šios valandos įsakymas!

Kongresas kviečia visus tikinčiuosius prisidėti prie Šv. Tėvo 
paskelbtojo maldos žygio, skirto padėti pavergtosioms Rytų 
Europos tautoms. Kongresas kviečia visus geros valios žmones 
iškilmingai pasižadėti ir įsipareigoti, kad niekad nepailstų be
kovodami su komunizmu, bet priešingai — visi kuo galėdami 
padėtų bolševikų pavergtosioms tautoms, kol jų kraštuose bus 
atstatyta laisvė, pagrindinės teisės ir žmogaus vertingumas. Pa
vergtųjų tautų atstovai savo ruožtu, atmindami tas kančias ir 
aukas, kurias yra sudėjusios jų tautos, bekovodamos su ko
munizmu, pasižada būti dar daugiau vieningi, besistengdami su
kurti Europoje ir visame pasaulyje naują santvarką. A. V.

dovana šveicariško lietuvio ko
vojančiai tautai.

Iš Bazelio pervažiavau Vokie
tijos sieną ir vieną dieną pralei
dau su žymiausiu mūsų filosofu 
prof. A. Maceina. Jis skaito pa
skaitas Freiburgo universitete 
apie tas filosofines sritis, kur 
Rytų ir Vakarų mintys susi
kerta, trinasi ir lenktyniuoja. 
Pasikalbėjimas su juo man bu
vo gaivinantis balzamas.

Šiandien šveicariškas lėktu
vas neš mane iš Zuericho į Ro
mą, iš kur vėliau parašysiu.

niečių kalbos, literatūros ir jų mas pavadinimas. Lietuviškąją 
kultūros kursams Wayne State, dalį baigus, pasigirsta Maskvos
University, Michigan valstybėje, 
finansuoti. Ukrainiečiai džiau
giasi, kad dalį išlaidų sutiko pa
dengti pats universitetas ir tuo 
gražiai prisidėti bei skatinti jau
nuosius ukrainiečių kilmės ame
rikiečius plačiau pažinti savo tė
vų krašto giliąsias tradicijas ir 
tautotyros lobius.'
Vilnius ir “Amerikos Balsas”

Įdomiu sutapimu, dvi lietuviš
kos radijo programos, skirtin
gos savo dvasia ir turiniu, per-

radijo signalas ir 6 vai. prade
dama transliacija angliškai.

900,000 arabų pabėgėlių
Metinėje JAV vyskupų kon

ferencijoje kalbėjo Popiežiaus 
Misijos Palestinoje pirmininkas 
prel. P. Tuohy. Jis pabrėžė, kad 
vakarų tautos privalo vykdyti 
“protingą, teisėtą ir teisingą” 
politiką atžvilgiu arabų valsty
bių ir apbėgėlių iš Palestinos, 
kurių jau susidarė iš viso dau- 

duodamos beveik ta pačia ban- giau kaip 906,000. Jis pabrėžė,

tačiau visa ta kaltinimų tirada 
nuošaliai pasilikusiųjų adresu, 
visa ta neapykantos sėkla sėta 
per visą rengimo ir Vėlesni) lai
kotarpį, labai nustelbia jo lai
mėjimus. Tokia parengimus ly
dinčių kitų užkabinėjimų prak
tika, atrodo, turi tendencijos 
virsti liga. Štai Chicagoj rengia 
mą 1941 metų sukilimo minėji
mą tūlas laikraštininkas spau
doj pagarsino ilgoku straipsniu, 
kuriame rado reikalo suniekin
ti tuos, kurie to minėjimo ne
rengia, lyg tai būtų esminis da
lykas rengėjų nuopelnams ati
tinkamai iškelti. Yra ir švie
sesnių prošvaisčių. Antai, L. R. 
Ę. F. konjnrencijos rengimo pro 
ga nepastebėjau spaudoje jo
kių priekaištų nė tiems, kurie 
joje nedalyvavo, nė kurie prie 
jos rengimo neprisidėjo.

Kad ateityje nebūtų nuodi-

Muzikos Mėgėjams 
KOKS MALONUMAS 

GftRftTlS MUZIKOS PERDAVlMlJ 
PER GERA AIGŠTOS 

KVAIJEIKACIJOS
- Hi Fi -

FONOGRAFĄ ar RADIJO 
APARATA

Vietinių ir Importuotų
Aparatų Didelis Pasirinkimasl(i,|Dfl i im

niams žygiams turime ALTą ir .ILUTCLCVI.SIOn 
kitas institucijas, gi kultūrinėms CsatOS - Service) 

demonstracijoms «--■»------  V”1

kuri grupė dėl ypatingų priežas
čių imasi viena tokių bendrinių 
darbų, lai ji jaučia tiek savigar
bos, kad nesigriebtų koliojimais 
ir niekinimais jieškoti savo dar
bui talkininkų. Pritarimų ir ne
pamainomų vadų erą reikėtų 
užmiršti.

Politinio pobūdžio bendri-

Bendruome 
nę. Visas pastangas, nukreip
tas į nelietuvišką visuomenę, at
likime per šias organizacijas, ku 
riose telpa visų pakraipų lietu
viai. Jų darbus rems visa išei
vija be priekaištavimų ir prievar 
tavimų. Žinoma, kas jieško tik 
“kryptelėjimų” ar paprasčiau 
tariant — priekabių, visada ras 
progos, kad ir nuoširdžiausias 
kitų pastangas suniekinti. Ta
čiau tokius jau gerai pažįstame. 
Paskutiniu metu besireiškiąs 
linkimas į nuosaikumą ir nuo
širdų bendradarbiavimą turėtų 
paruošti sąlygas čia pareikštom

Sav. Ini. A. Sl'.MFAAS 
3321 S. Halsted — CLiffside 4-5065
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UTHUANIAN RECIPES
Surinko JUZE DAUŽVARDLENE

• •« ’’ • • ’ S. . u: •i: »aT«a’niTaas

KŠodMi

VAKAR IR ŠIOS DIENOS ĮVAIRUMAI
AL. CIMANTAS 

Rusas apie padėtį

Mūsų spaudoje mirgėte mir
ga verstinių, o rečiau ir origina
lių, pasisakymų bėgamojo meto 
opiaisiais pasaulio reikalais. Bet 
kas geriau gali perduoti eilinio 
sovietinio žmogaus galvoseną, 
kaip tie, kurie patys ilgus me
tus gyveno ir vargo raudonojo 
slogučio gaubiami.

Nikolas T. Gončarovas, raud. 
armijos karininkas, tankų dali
nio * vadas II Pasaulinio karo 
metu, vėliau perbėgęs į Vakarų 
pusę, šiandien dirba YMCA or
ganizacijoje instruktoriumi. Su-
aktualėjus politiniams ir kari- riaL

Be to Gončarovo žiniomis, Ru 
sijoje dar didelę įtampą sudaro 
skaudūs prisiminimai 1937 m. 
valymo akcijos, kada 30,000 
raud. kariuomenės karininkų ir 
kareivių sušaudyti ar išsiųsti 
į prievartos darbo stovyklas. 
Iki šiol sovietams dar vis nepa
sisekė galutinai sukomunistinti 
jaunimą, nepasisekė planai pa
ruošti naujiems milionams įvair. 
technikų ir be to jaučiama, tą 
mato ir senieji bolševikai, jog 
visas revoliucinis judėjimas nu
stoja savo dinamizmo, nes vie
nas po kito nyksta senoji gva- 
dija, pirmos kartos revoliucio-

ga, 25 m ilgio diapozone. Vil
niaus radijas per Maskvos trum 
pųjų bangų siųstuvą teikia pro
gramą specialiai užsienio lietu
viams nuo 5:30 iki 6 vai. kiek
vieną vakarą, o “Amerikos Bal
so” iš Washingtono duodama lie 
tuviškoji programa per Tangie- 
ro radijo stotį girdima 11:15 
vai. vakaro. Ši penkiolikos mi
nučių programa pakartojama 
tris kartus. Vilniaus radijas be 
žinių, paprastai iš plokštelių pa- 
groja lietuvių tautinių dainų.
Baigiant transliaciją, kviečiama 
parašyti savo pageidavimus. Į- 
domu, jog radijo adresas nusa
komas sekančiai: Lietuva. Vil
niaus radijas. Neminima jokia žmonių spūstis gatvėje. Mato- 
Tarybų Lietuva, neprikergia- si bežygiuoja net ir kalėdiniai 
mas koks nors panašus sveti- seneliai.

kad Artimųjų Rytų problemų 
išsprendimas bus pasiektas ne 
tik sutarptautinant Suezo kana
lą, bet ir sutarptautinant patį 
Jeruzalės miestą. Toliau, teisin
gumas reikalauja, kad būtų leis
ta grįžti į savo namus arabų pa
bėgėliams iš Palestinos, o ku
rie nenorės grįžti, kad jiems bū
tų tinkamai atlyginta.

Minios miesto centre
Chicagos centrinių krautuvių 

langai jau išpuošti kalėdiniais 
viazdais ir spalvomis. Gatvėje 
kabo įvairūs skambalai, šviečia 
lemputės. Ypač šeštadienį —

M. KRUPAVIČIUS

niams įvykiams, jis važinėja su Turint visa tai galvoje ir ži-paskaitomis ir bando perteikti! Sovietų Sąjungos gilpnu.
savuosius patyrimus, kurie, anot 
jo. panašiai turėtų būti supran
tami ir virškinami šios dienos 
ruso galvosenoje. Gončarovas 
pirmiausia sako, jog yra didelė 
klaida nedaryti to milžiniško 
skirtumo, kuris yra tarp eilinio 
ruso ir saujos privilegijuotų ko
munistų partijos narių, ši klai
da juk brangiai atsiėjo Hitleriui, 
kuris išėjo į karą ne vien prieš 
komunizmą, tttt ir prieš žmones, 
gyvenančius raudonojoje vergi
joje. Jis toliau sako, kad ir a- 
merikiečių užimtoji pozicija bei 
žodžiai revoliucijos metu sovie
tų puikiausiai išnaudojami tik 
propagandos tikslams, įrodinė
jant būk tai patys žmonės, o ne 
komunistai, amerikiečių laikomi 
savo priešais. Šis tinkamai iš
naudotas momentas žmones so
vietuose tik klaidina; gi jų tau
tinį nacionalizmą vėl gali pa
žadinti dabartiniai Kremliaus 
vadai, kaip tai anuo metu buvo 
padaręs Stalinas.

mą dabartinėmis dienomis, JAV 
būtų daug padėjusios Vengrijai 
ir sutaupiusios vengrų patriotų 
kraujo, jei JAV Kongresas bū
tų paskelbęs vieningą deklaraci
ją, pasmerkiančią sovietų elgesį 
Vengrijoj ir reikalaujančią lais
vų rinkimų. Ryšium su kylan
čiais neramumais ir nepasiten
kinimu satelituose ir pačioje Ru
sijoje, sovietams nebūtų likę 
nieko kito, kaip tik pasitraukti 
iš Vengrijos. • Bet tas momen
tas buvo pražiopsotas. Tas te
galėtų reikšti naujas, tik šį kar
tą gal ir nesąmoningas nuolai
das raudonųjų režimui. 

Ukrainiečių kultūros fondas

Amerikiečiai ukrainiečiai da
rydami viską, kad išeivijos gy
venime sustiprintų savuosius kul 
tūrinius ir mokslinius pasireiš
kimus, šiuo metu veda aktyvų 
vajų surinkti bent 4.000 dole-

1926 METŲ GRUODŽIO 17-TOJI 
Liūdna 30 metų sukaktis

8 tęsinys

Studentija yra jau subrendusi, savo nuomonę jau turi

jamos visuomenės nuotaikos pik 
tais priekaištais ir plūdimais, j ^intims f gandintu 
mūsų įvairios grupės turėtų pri
silaikyti, rodos, visam kultūrin
gam pasauly gajiojančių pap-
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Lithuanian dietionary 
Angliškai lietuviškas lr Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge ’, 2334 South 
Jakley Avė., Chicago 8. HL 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOt

Naujasis Testamentas - 
šventas Raštas

Vartė lietuvių kalbuti JUOZAPAI 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys 
kūpąs Metropolitas. IV laida. II 
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte 
620 pusi. Kalus $1.59. Gaunamo

“DRIBGE” 
2334 So. Oakley Ava.Chicago 8, IUinois

Lietuvių tautos tauriausios asmeny
bės Arklvysk. Jurgio Mntulaičlo-

Matulevlčiaus 

Trijose dalyse:

UŽRAŠAI
I. Užrašai: Mintys, pastabos, pasi

ryžimai. čia kaip tik atsiskleidžia 
Arkivyskupo Jurgio gilus tiesos Jžvel- 
girnas bei visiškas pasiaukojimas 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai ir sielų 
išganymui.II. Laiškai. Tai Įvairiems asme
nims rašytų laiškų Ištraukos, gyve 
nimiškos išminties perlai, išreikš, 
patarimų, paraginimų lr paaiškini 
mų formoje.

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

Knyga turi 220 psl., paveiksluota 
Ir jrišta J kietus viršelius. Kaina 
|2.50.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.,

CHICAGO 8, ILL.
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Tai nepaprasta knyga. Virš 200 re 
ceptų grynai lietuviškų valgių gami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar- 
dienS, kuri dažnai pasakodavo apls 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo ir televizijos stotis, surinko pa
čius įdomiausius lietuviškų valgių 
receptus ir DRAUGAS Juos išleido 
labai parankioje formoje. Pirmą, kar
tą tokia knyga pasirodo knygų rin
koj*.

Gera dovana kitataučiams ar ang. 
liškal skaitantiems lietuviams

Kaina — $2.00 .

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS” 

2334 So. Oakley Avenne, 

CHICAGO 8. ILL.
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siekė Karo muzėjaus sodelį. Rezervistai čia juos ūžti-minėtas dr. V. Viliamas, buv. Kauno universiteto pro- 
kę, vėl raiti bloškė, vadinasi — išniekino ir nežinomo- fesorius, taip rašo: — “ją pasirašė krikščionių demo- 
jo Lietuvos kareivio kapo šventovę” ir išmynė Nage- j kratų bloko, tautininkų ir Ūkininkų Partijos atstovai, 
vičiaus rožių krūmus. Kito tos demonstracijos daly- Joje buvo surašyti visi įvykiai. Kalbos prieš vyriau- 
vio, buv. Kauno teisėjo ir Vliko vicepirmininko J. Kai- sybę buvo griežtos, grasinančios ir triukšmingos. Iš- 
rio pasakojimu, Nagevičius policiją iš sodelio išvijo, eina į griežtą kovą su vyriausybe ir pasiryžta, kad 
uždarė vartus ir tuo išgelbėjo studentus nuo tolimes
nių jos niekinimų ir mušimų.

Dr. V. Viliamas tuo pat reikalu taip rašo:—“1926
m. lapkričio 21 d., patriotinė studentija susirinkusi

ir pati susiorientuoja, kas tuo ar kitu momentu reik Liaudies namuose griežtai pasisakė dėl krašte vyks-
daryti. Studentiją gal dažniau reikia prilaikyti, o ne 
kurstyti. Mes ir kitos valstybės pakankamai tam turi
me pavyzdžių ir žinome studentijos vaidmenį ne tik 
visuomenėje, bet ir politiniaine gyvenime. Studentai 
matė, kas darėsi Lietuvoje ir tų įvykių nuošalyje ji 
negalėjo stovėti. Raštikis tuo klausimu teisingai pa
sisakė. Studentija išėjo protestuoti “prieš komun:stus 
ir valdžios neveiklumą.” Tame studentų proteste da
lyvavo įvairių pažiūrų žmonių — ne vien tautininkai 
ir ne vien tik ateitininkai. Atlikę savo programą Liau
dies namų salėje, kaip rašo savo atsiminimuose J. Dia- 
niusevičius, buv. Lietuvoj kurios gimnazijos direkto
rius, o dabar profesoriauja kažkur apie Los Angeles 
ir pasivadinęs Dainiu, “ėjo į Karo Muzėjaus sodelį 
patriotinių jausmų pareikšti. Lukšio gatvėj puolė 
juos Kauno raitosios policijos rezervas ir kazokišku 
papročiu daužė guminiais ne tik studentus, bet ir stu
dentes. Lukšio gatvės ir Ukmergės plento sąkryžoje 
parengtyje laukė ir gusarų eskadronas. Bet “tvarkos 
daryti”, kaip rezervistai, neišstojo. Iš Lukšio gatvės

rių, kurie būtų sunaudoti ukrai-1 išblaškytieji studentai dauguma pavieniui vistiek pa-

tančių komunistinių elementų siautėjimo, gen. Glovac
kio ir Plechavičiaus areštų, dėl gen. Bulotai padarytų 
kažkokių užgauliojimų ir t. t. Gausus studentų susi
rinkimas, kuriame ir rašančiam šias eilutes teko da
lyvauti, priėmęs atitinkamas rezoliucijas, po susirin
kimo nutarė nueiti į Karo muzėjų ir ten pagerbti ne
žinomąjį kareivį. Tačiau studentus pasitiko V. Požė
los žinioje esanti policija su stekais ir ginklais, o greit 
ir raitosios policijos eskadronas arklių kanopomis ėmė 
sklaidyti į Lukšio gatvę išsiliejusią studentiją. Būta 
daug areštų, sužeidimų ir kitų žiaurumų. Man neteko 
dalyvauti nei tame mitinge, nei studentų žygiuotėje. 
Tačiau pas mane atsilankė patarimui prašyti, kaip re
aguoti į tokį policijos elgesį. Mačiau savo akimis ir 
studenčių ir studentų su perskeltais pakaušiais, sudra
skytais drabužiais ir suraižytomis nugaromis. Kam gi 
skųsi policiją, jei ji buvo pasiųsta augščiausių parei
gūnų — ministerių. Ministerius gi galima tik Seimui 
apskųsti. Bet ministeriai yra Seimo daugumos pasta 
tyti, tad to skundo pasėkos labai aiškios. Tačiau Sei
mui tuo reikalu buvo įteikta interpeliacija, apie kurią

tuo keliu daugiau negalima eiti. Tie įvykiai visai su
drumstė Lietuvos gyventojų nuotaikas, ypač jos pa
veikė kariuomenę, kuri ypatingai tautininkų kursto
ma gruodžio 17 įvykdė perversmą.”

Nemaža nerimo ir nepasitenkinimo kėlė ir žemės 
reformos užsimojimas perreformuoti. Kandidatus že
mei gauti nustatydavo tam tikros žemės reformos ko
misijos. Žemės reformos valdyba tik tikrino, ar tie 
kandidatai turi teisės gauti žemės, ar jie atitinka že
mės reformos įstatymo reikalavimams. Į pažiūras 
nežiūrėta. Dabar prasidėjo valymas katalikų. Žemės 
reformos padarytas darbas buvo iš naujo peržiūrimas. 
Katalikas buvo tas žmogus, kuriam pagal naujų val
dovų nusistatymą žemė nepriklauso. Todėl katalikai 
buvo masin;ai varomi nuo gautos žemės, o į jas sodi
no savuosius. Čia ypatingai siautėjo socialdemokratų 
frakcijos narys Jeronimas Plečkaitis. Senos moterė
lės, kurios turėjo seniai pasistačiusios savo lūšneles 
ant dvaro žemių, ir kurios turėjo pagal įstatymą pir
menybės gauti po darželį prie savo lūšnelių, buvo nu
šalinamos ir verčiamos savo trobeles nusiimti. Tokiu 
elgesiu ypatingai pagarsėjo Gelgaudiškiu dvaras ša
kių apskr.

(Bus daugiau)



1956 m. gruodžio 9 d. 10 v. šv. Kry
žiaus bažnyčioje pamaldos už kritusius 
laisvės kovotojus. Pamaldų metu giedos 
“Dainavos” ansamblis. Minėjimui skirtą 
pamoksi? pasakys kun. dr. V. Rimšelis, 
MIC. 3 vai. Marijos Aukštesniosios Mokyk
los didžiojoj salėj iškilmingasis minėjimas. 
Kalbės Vytautas Vardys ir dr. A. Damušis.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
Antradienis, gruodžio 4, 1956

1941 mėty lietuvių tautos sukilimo ir rezistencinės * veiklos 15 metų sukakties

Iškilmingas Minėjimas
Rezistencijos kovu vaizdus, dainas ir Lietuvos partizanų poeziją išpildys solistas V. VERIKAITIS, 

solistė PRUDENCIJA BIčKIENĖ, aktorius - režisierius ALG. BIKINIS, aktorius KAČINSKAS, prof. VL. 
JAKOBĖNAS, BERNARDAS BRAZDŽIONIS.

Kvietimai iš anksto gaunami šiose 
vietose: Bridgeporte Dainoje, Terroje, Lie
tuvių (Auditorijoj ir J. Karvelio prekyboje. 
Marųuette Park Marginiuose, 2511 W. 69 
St., A. Šležio krautuvėj, 2543 W. 69 St. ir 
Roselande J. Markausko valgykloje "Rose 
Room", 10758 S. Michigan Avė., o minė
jimo dieną prie įėjimo. Rengėjai

KARD. MINDSZENTY KANČIOS 

KALĖJIME
J. KUZMIONIS, Didžioji Britanija

Kai Vengrijoje laisvės dvasia kun. Belą Ispanky, kurį taipgi■ ... « « • . , • V 1 . !V1 • • t. •

SVEIKINIMAI ARMIJAI it Itf pašalinti “dėi Administracinių priversti visuomet tartis su tos 
motyvų”. Tokia padėtis, Čeko-! pačios įstaigos paskirtais gene- 
slovakijos komunistų nuomone, raliniais vikarais ir — tarsi to 

' esanti visai normali, garantuo-j viso dar nepakaktų — yra nuo- 
janti tikintiesiems pilną religi-'lat kontroliuojami į kurijas spe-

tebegyva, kai jos sūnūs ir to
liau kovoja dėl šventų savo tė
vynės teisių, kard. Mindszenty 
yra amerikiečių ambasadoj Bu
dapešte. Tačiau ir ten jis nesė-

iš kailėjimo išlaisvino laisvės 
kovotojai spalio 28 d.

Specialiam “Daily Mail” ko
respondentui jis pareiškė, kad 
kard Mindszenty Budapešto

di nuleidęs rankas, bet rašo a-j slaptosios policijos kankinimų, 
pie savo praėjusio gyvenimo kambary — rūsyje — buvo žiau 
kančias — suėmimą ir įkalini- riai kankinamas elektra.

Kun. Ispanky, kuris buvo kan
Prieš kreipdamasis į JAV pa

siuntinį apsaugos, jis korespon
dentams pareiškė, kad visa ta 
istorija liečia įvykius, kurių tie
siog neįmanoma papasakoti, nes 
jie pralenkia lakiausią fanta
ziją.

“Tiesiog Dievo stebuklas, kad 
aš esu čia toks, koks esu”, pa
reiškė kardinolas. Vengrijos pri 
mas taip kalbėjo lapkričio 4 d., 
kai sūbarbarėjusios sovietinių 
mongolų gaujos pradėjo begink
lių vengrų išniekinimą.

Kard. Mindszenty pareiškė, 
kad jis kentėjo kūno ir sielos 
kančias, būdamas žiaurių sau
gumiečių (A. V. H.) rankose.
J ' i • <

Kai sovietų tankai, šaudyda
mi į vaikus ir ramius žmones, 
stovėjusius prie kepyklų, pradė
jo dangaus keršto ■ šaukiančias 
žudynes, kard. Mindszenty pa
reiškė:

“Jei Jungtinės Tautos mūsų 
negelbės, Vengrija susilauks 
dar didesnės priespaudos. Žy
miai skubesni ir efektingesni 
•žygiai reikalingi — skandina
mas žmogus nereikalingas at
sišaukimų. Mums reikia, kad 
JT generalinis sekretorius at
vyktų į Budapeštą šiandien, bet 
ne rytoj. Buvo daug balsavi
mų ir gražbylysčių. Mes esame

kin^mas kartu su kardinolu, pa
sakė:

“Aš mačiau tą kambarį. Aš 
girdėjau augšto įtempimo elekt
ros srovės ūžesį, kai ji buvo lei
džiama j jo nusilpusį organiz
mą. Aš girdėjau kardinolo bal
są, kai jie stengėsi jį palaužti — 
kambaryje, kuris buvo šalia ma
no — trečiojo laipsnio kanki
nimų. Sekančią dieną aš pats 
buvau tame pačiiame baisiajame 
kankinimų kambaryje, kuriame 
mačiau kankinimo ženklus. Sie
na, kurioje buvo elektros myg

Svcikininius armijai atiduoda autipovandeninis laivas armijos kariams, prieš futbolo rungtynes Armv-Navy

jos laisvę.

“L’Osservatore Romano” pri 
pažįsta, kad iš tikrųjų penki 
Čekoslovakijos vyskupai šiuo 
metu jau nėra kalėjime. Tačiau 
jų laisvė yra tik tariama, o ne 
tikra. Kiekvienas jų žingsnis 

J komunistinių agentų yra seka- 
} mas ir kontroliuojamas, be ko

munistinių įstaigų žinios jie ne
gali teikti Sutvirtinimo Sakra
mentą, savo kunigus gali priim
ti tik komunistinės Kulto Įstai
gos pareigūnų akivaizdoje, yra

cialiai pasiųstų komunistinių pa 
reigūnų. Tokia yra Čekoslovaki
jos vyskupų laisvė.

PIGLAI IR SAUGIAI
PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IK Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS

ČEKOSLOVAKIJOJE TARIAMA LAISVĖ i žinimą iš kalėjimo. Komunikate
J i tarp kitko pastebima, kad šiuo

Vatikano dienraštis “L’Osser-j kinių kalėjimų paleistieji Čeko- metu jau tik vienas Litomoricų 
vatore Romano” šiomis dieno-' slovakijos ganytojai yra jau I vyskupas Trochta esąs kalėjime,
mis išspausdino straipsnį apie senyvo amžiaus ir kankinimų per_ki vyskupai esą savo vieto 
Čekosl'OVaknnR vvalrnnne Dnt,i 1.1—: ---- -----------------

x-------t —X-----
Čekoslovakijos vyskupus. Pasi
remdamas iš įvairių šaltinių su 
rinktomis ir patikrintomis žinio-!

kalėjimų paleistieji Cekeslavi-
. _ , jos vyskupai gali naudotis tik 

tukas, buvo pajuodusi nuo nau-1 tariama laisve. Moraliai jie y-•  3 ? - - * ’ 1 * ‘

abai išvarginti. Nė vienas iš jų j se, o trys iš savo vyskupijų esą*/ «•
nėra grąžinamas į savo vysku
pijas, iš kurių prievarta buvo

mis, laikraštis tvirtina, kad iš pašalinti. Vienintelis jų tariamo

i tauama laisve. iviura,uai jie y- 
jų apdeginimo ženklų, įtaigoda-|ra gal net labiau suvaržyti už 
dama, kad srovė buvo leidžia
ma ilgą laiką”.

Toliau kun. Ispanky papasa
kojo, kaip kardinolas buvo su
imtas ir kaip jis pats buvo kan
kinamas, kad pasirašytų “prisi
pažinimą”, jog kartu su kar
dinolu buvo fašistas ir šnipi
nėjo Vatikanui.

Vienutėje jis netekęs 60 sva
rų svorio. Maistas buvo lėkštė 
dienai. Sargai — brutalūs ir 
žiaurūs cinikai. Dienų dienas, 
jie norėjo iš jo išgauti parašą.: Į

........ _ . . pcmc. ttllUUU-
reikalingi akojo., Rusa, pan,e- kite profesionalams kan
kino Jungtines Tautas kieky,c- Wntojams Užtikri R d - 
komas į7?” “u™ ta“ I Parašys’. Tada buvau įmestas

Kard. Mindszenty buvo giliai 
sujaudintas, matydamas, kaip 
rusų karinės jėgos naikino veng 
rų tautos laisvę. Tačiau jis pri
dėjo: “Kas dabar bebūtų, ko
munizmas Vengrijoje patyrė le
miantį pralaimėjimą. Nuo pat
mano išlaisvinimo dešimtys taks j 
tančių buvusių komunistais dar
bininkų aplankė mane. Aš tikiu, 
kad per mūsų tautos kovas ko
munizmas patyrė pralaimėjimą 
žmonių protavime”.
Kokias kančias pergyveno kard. 

Mindszenty kalėjime?

ti.

ALUMINUM___ rVUVUAA.i’l ViU
išlaisvinimo tikslas yra sudary-į* STORM WINDOW5 
ti isnnrli Vn/4 i “ ' *■ ** —ti įspūdį, kad Bažnyčia Čeko
slovakijoj grąžinama į normalią'

iz i padėtį ir kad nesą jokio pagrin-. A------ c — liVKjtĮ £J<Xgl<LIl
tuos, kurie dar tebėra kalinami. , d0 kalbėti apie kažkokius reli

Neseniai oficialūs Cekoslova- Sin<įs laisvėa suvaržymus ar ti- 
kijos komunistų organai paskel |kinclų^ persekiojimus. Tikrieji 
bė, kad į laisvę esą gražinami j Čekoslovakijos komunistų tiks

lai labai aiškiai pasirodo ir iš 
jų komunikato, kuriuo buvo pa-

Spis vyskupas Vojtassak ir Tir- 
novo vyskupas pagelbininkas
Buzalka. Abu jie buvo nuteisti:skslbta aPie dvie™ vYskupų gra 
1951 m. po smurtu ir teroro 
priemonėmis išgautu tiriamų 
prisipažinimų prie jiems primes- ; 
tų “valstybės išdavimo ir šnipi 
nėjimo” nusikaltimų.

Kankinimų labai išvarginti
Vatikano dienraštis visų pir- 

“Jie daužė mano rankas gu- ma pastebi, kad abu iš bolševi-
minėmis lazdomis ir, kai aš vis _____________
atsisakinėjau, vyr. kaltintojas!
Sandor Lusztig įsakė: ‘Atiduo-

į kankinimų kambarį, kur man 
buvo parodyti kankinimo įran
kiai. Buvau atiduotas trečiojo 
laipsnio kankinimams ir gąsdi
nimams, kad jie sudraskys vi
sus mano sąnarius, jei nepasi
rašysiu”.

Kai kankinys kunigas pamatė, 
kad sunku bus priešintis, jis pa
galiau pasirašė, pažymėdamas, 
jog parašas yra prievarta iš
gautas ir dėl to jis neturi reikš
mės laisvame pasualyje.

STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
visokių Rūšių
medžiagą

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS LITVINAS, Prea.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272 
Ipkainavimą ij Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai 
•taštinė atidarė kasdien nao 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro i’ 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaroTokias kančias perėjo kard _________ _____ ________

Mindszenty. kun. Ispanky ir tūk iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
|stančiai nekaltų komunizmo au- ~~ - 1 — ~ —------ ———

Apie tai pirmą kartą sužino- Tad nenuostabu, kad veng-, 
jome tikrų žinių, kurias suteikė kantrybė galutinai išseko ir1 
kartu su juo kalintas vengrų jie pasirinko mirtį arba laisvę.

Duona ir (vairiau akonlngaa 
bulkutrr kepa

Puriu naują didelj sunKveiimj 
Ir apdraudaa

BIS W. 91 at St Ohicago, m. 
Tel. PRescott 9-2781

$15.95
Combination Aluminum

STORM DOORS
$39.95

Instalation Extra
NO MONEY D0WN

KRIDE GOMPANY
2719 W. 71st St.,HE 4-9114

OPEN SUNDAY
Lietuviai Savininkai

: : --igį

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA

Iš WGES stoties — Banga 1390 
PlItMADIENNlO vtkk. nuo 7—8 v 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.

8:45 iki 9:30 vai. ryte _ _______
r;i<*•««" «• st -«•* »*■1

WOI’A — 1490 kū.
7159 SO. MAPLEWO0D AVĖ.

Chicago 29, 111. HEmlock 4-2413

-

P.&J. JOKUBKA
TV. DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas ir Taisymas 

4077 Su. Archer Avė.

M ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus dideli* 

sunkvežimis su pilna ap
draudė. PIkus ir sąžininga, 
patarnavimas.

RŠERENiS
4546 S. Wood St., Chicago B,

Illinois, tel. VI 7-2972

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

musu specialybe
i Prccin Photo Stiylio

i Ineorporated)
EDVARDAS ULIS, sav,
<058 Archer Avenue 

Telefonas Vlrginia 7-248 i

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOMU

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 So. Halsted St. CAIumet 8-7252

HHI'llltlIhlllHIIIIIIIIHIMIIIIIIIIIIIlIMlIt

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM , VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT
k Saugus baldą perkraustymas as-

menti turinčiu ilgą patyrimą. 
STASYS FABIJONAS 

2146 So. Hovne Avė.,Teiet. Vlrginia 7-7097
-------------------------------------------------------------------- ------------------ •’ * —
IIHIIHIIIIilIilIltlIlIlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIilIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItl

PERKRAUSTYMAI — MOVING
._________ •/ ____ __ ___ ---------------- :-----:------- ’............................... ------------------------------------------------ 1BL-a« HafeSgjSįM

iHlilo.

JONAS GRADINSKAS
blaupunkt

Labai patobulintas trumpu bangi; nustatymas; gerai girdėti Europa

J. G. TELEVISI'ON CJOMPANY

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

I
I

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

įstaigoje ~ BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kipkvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

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

CHAJtLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
PlrmaO., antr&d., penkt&d. Ir TreClad. • ryto Iki II ▼*!.. 

• vai. ryto Iki 4:18 p.p. Katrirtad. I vai. iki I t»L rak.

įdomiausias romanas!

į

J.GLIAlJDA

OfiAPftO
MOBIS

PftEMIJl/OTAę 
ROMA NA ę

Gyva Intriga ir Šiurpūs 
įvykiai, išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų.

Abi dalys vienoje knygoje 
448 pal. — tik |4-00

Užsakymus siųsti:

“DRAUGAS’1 
2334 Se. Oekley Avenue

Chicago 8. Dlinois

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge”.

BRUNO’S KEPYKLA
S8S9-41 S. Utnnnlcn Avė.

Tel. Cliffaide 4-6379 
Pnatatome ) viaaa krautuve* 
ir reatoraoua. taip pat 11- 
alunčia | Ttaua artimuoalna 

mleatua

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. fclbhop 7-7075 arbv 
PRospect 8-9842

Skelbt !■ “DRAUGE” apsimoka, 
ocs jis yra plačiausiai akattomar 
lietuvių dimraštia. o skelbimu 
kaina yra prieinama visiems.

Pigus, aažiningas darbas. Visi apdraudimai. U artimų ir 
tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
S415 S. LJTUANICA AVĖ., CHICAGO. ILL.

Telefonas — FRontier š-1882 i

NARIAI LIETUVIŲ TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS. KURIOS*

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki 810.000 00
t N

Peskolos Duodamos Namu įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO i SAVINGS A LOAN ASSN.
5234 S. Wsiien Xra. Chicago 36, 01

CRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
25S5 W 47th Si. Chicago 32, III

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

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

UNIVERSAL SAVINAS A LOAN ASSN.
J 800 S. Halited St. Chicago 8. DI.

BALYS RADIO & TELEVISION
SALES AND SERVICE

^lektriški prietaisai, dovanoms prekės, plokštelės, fonograrii, 
sveikinimų kortelės, foto aparatai, filmos, TV ir radio lempos.

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

2646 West 7lst Street Tel. PRospect 8-5374
Chicaiio 29, Illinois Sav. B. & J. Brazdžionis

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.
Z J
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėj yra 
saugu Ir pelninga.

Ųnivcrsal Savings and Loan Asaociation užtikrina saugo
mą Ir gražų pelną.

Saugumą ožbirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
110.000 90 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir są^ftiingų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais krelpkltėa:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
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PAS BUDRIKĄ
ATVAŽIUOKITE I

Jūsų laukia graži dovanoje ,
Dykai

prlces tncl. fed. tox J

PAYAS *
UTTLE * 

A$

Y ‘

100
dOVD

I

DIENRAŠTIS draugas rrncAGO, ILLINOIS

SVEIKIAUSI NARIAI 4,ar

Sveikiausi jaunųjų ūkininkų organizacijos 4-II nariai yra šios jienkios merginos ir šis vaikinas genantys 
pienų, draugijos suvažiavimo metu Clicftgoje. _ \

.’Slf šiamąsias konvencijas: gruodžio ti buliaus šuoliui (FBI) nu
meryje skyriuose, sausio vi.; kreipti nuo savo slapty išdavi

kiškų darbų.duryje apskrityse ir sausio ga
le stekuose. Tose padalinių kon
vencijose bus jau viskas apta
šyta, nudailinta, susitarta, taip 
kad nacionalinėje konvencijoje 
beliks tik rankų plojimais pri
imti ateities planus, rezoliuci
jas, nors visiems ir bus žinoma, 

i kad visa tai tik raudona skrais-

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

PAINŪS MAZGAI JAV KOMPARTIJOJ
tų bosai negali išdėstyti visiemsZ. ANTAKIUS

Įvykiai Lenkijoje ir Raudono-! vos instrukcijas ‘ priešakiniai
i bos armijos teroras Vengrijoje 
visai sumaišė kortas JAV komu 
nistams, kurios dar ir taip tebe
buvo palaidos po nustalinimo an 
tausio. Vargu ar kas iki šiol ga- 

i Įėjo tiksliau durti pirštu j komu
nistų kreivą sąžinę, kaip kad 
pirmieji Vengrijos pabėgėlių 
transportai j JAV.

Partijos “rabinai” nesusigrai
bo kodėl ir kaip juos pulti. Pa
gal Maskvos informaciją veng 
rai jau seniai nusikratė hitleriš
kais nacionalistais, buržujais, 
darbo žmogaus išnaudotojais, 
atseit, liaudies priešų ten nebe
būta. Titoistai, Nagyistai? Abu

darbuotojai tuo reikalu tik ret
karčiais vampterės ir, ausimis 
skliautydami, žvalgysis ar ne
išgirdo FBI.

Jau ir prieš paskutinių savai
čių įvykius JAV komunistų par
tija buvo “šaltį” pagavusi. Par
tijai karštis pakilo kai FBI rim
tai susidomėjo apie tai, kas mai 
tina jų dienraštį Daily Worker, 
kuris pagal oficialią sąskaitybą 
turi 5 milionus nuostolių. Aiš
ku, FBI žino visus vamzdžius ir 
vamzdelius, kuriais teka dole
riai į kompartiją, tačiau negrie 
bia už gerklės nė vieno, o leidžia

^Gcriauaia viela pirkti Kalėdų dova
nas. I’as Budrikų Deimantai, Brili- 
jantai. Žiedai. Auksinės Plunksnos, 
manieure Setai, Sidabro Kryželiai, 
Kankinės Perlai, lavalierai, Auks- 
Parai, Gintaro išdirby.stos, Armoni
kos, Rašomos mašinCdes, Blanketai, 
Kaldros Servyzai, Toasteriai, Radios 
]'. Aį., A. M., Hi-I-’i. Automatiški 
Patefonai, gražus mažutis Radio už 
619.95.

Gražus Automatiškos Patefonas ir 
Radio vertės 09.on, už ............49.0".

Gražus Portablc Televizija - 89.00
ir augši'iaii. Za-nitli. Pbilio, G'-neral 
Klcctrie, Adinlnil, C A.\ Victor, 
Travler, llmlrik iJipcl T.V.

Pilkėjai Televizijų gaus dykai l.iik- 
rodėlj l>ėl Televizijų Palaisvino pa 
ti-lcfoliuokllu CAIunu t 5-7237.

llliilllilllllllillilliiililliiiiiiiiiiniiiiiiiiiii
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti. pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduot 
telefonu: Vlrginia 7-6640.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllll v

SIUNTINIAI
greičiausiai pasieks gavėją LIETUVOJE ir kitur siun
čiami be eilės per lietuvių kontorą „LĖVUO” — 

Overseas Parcel and Gift Service. Marquette Parke,

6653 So. Artesian Avė., Chicago 29, Illinois
Tel.; PRospect 6-6848. Kasdien ir šeštadieniais nuo 12 iki 8 vai. 
vak. Kitu laiku ir šventadieniais, pašaukus WAlbrook 5-8713. 

Visi mokesčiai sumokami vietoje.

%

saviesiems apie ruošiamas pink 
les JAV demokratinei santvar
kai. Provincijos komunistukų 
veikla ir nekalti išsišokimai yra 
tik fakyro muzika FBI užbovy- 
ti, nors paskiri asmenys Mask
vos pasamdyti ir varo šnipinėji
mo darbą.

Du frontai

Žymiausieji JAV komunistų 
“pažangiojo fronto” vadai yra 
John Gatės, Daily Worker re
daktorius ir Steve Nelson, savo 
laiku vadovavęs A-bombos šni
pinėjimo gaujai. Jie abu seka 
Chruščevo liniją ir tuo pačiu ne
pritaria Sovietų per grubiai po-, 
litikai jų okupuotuose kraštuo
se. Senojo fronto atstovai yra 
William Foster, senas stalinis- 
tas, kurs socialdemokratų la- ]

Šiais metais padekime kai ką g e i e s R i o po eglutę...

SUNNY
BROOK

KENTUCKY STRAIGHT BOURBON

dienraščiui pačiam be triukšmo 
jie marksistai, reiškia, ne kapi-J nudvėsti. Bet jis taip greit ne- 
talistai, o liaudies žmonės. Taip'dvės, US konstitucija yra gai- 
visokio plauko marksistai ir jųjlestinga net ir jos priešams, to-
simpatikai atsidūrė aklygatvyje. Į dėl ir dienraštis suras straips-į biau hekenčia, negu demokratų 

Tačiau atskirų kraštu komu-!nius ir pastraipas savo egzis-j ar respublikonų. Jis ir “eretiką” 
nistams ir nereikia sukti galvos tencijai apginti. Tačiau, atvirai John Gatės priskiria prie so- 
tokioje situacijoje. Jiems reikia ■ kalbant, jis šiandien ir nebepa-, cialdemokratų bloko, o ne prie
tik kantriai laukti. Laukti kol 
jų smegenys, budį Maskvoje ant 

'.Kremliaus stalų, piy^iųs vęįklai (Daily Worker redaktorius, 
planus, taisykles puolimui ir gy
nimosi. Ir šį sykį, kada komu
nizmo aukos iš Vengrijos, radu
sios prieglau.de, pas mus, kalba 
apie sovietų terorą Vengrijoj, 
žmogiškumo išniekinimą, laisvės 
(dėl kurios sovietai skelbiasi ko 
vc'ą) išplėšimą. Amerikos kom
partijos raudonosiai tik tupi gal 
vas į pečius įtraukę ir nekant
riai laukia Maskvos linijos nu
rodymų.

Bet ir Maskvoje šiomis dieno
mis planai sunkiai lipdomi, nes 
Molotovui, perėmus kartuvių 
virves, pirmiausiai reikės Chruš 
čevo planuotojus “sukabinti” 
ant gembių, jų vieton savus pas
tatyti ir tik tada apšviesti nau
ja saule savo skalikus užsieny
je. Tad iki Daily Worker, JAV 
komunistų biblija, gaus Mask-

vojingas, amerikiečiai komuniz- ' komunistų. Fosterio dešinioji 
ranki yra Eugene Dennis, ku
ris tačiau dirba ne tiek dėl savo 
fronto sustiprinimo;- kiek prieš 
Gatės ir jo socialistiškai demo-

mą jau pažįsta geriau už pačius 
Worker redaktorius 

Plišys partijos Įklijoj
Kitas susipainiojęs mazgas JA Kitaip sa-

V kompartijoj - tai plišys par-1 *an‘ Denn19 3ed’ °P°Bclni° fron 
tijos linijoj. Kaip Kremliuje! u^rlet“Je 5 ant j°s
taip ir čia vyksta aštri kova !’ ka. j« pradeda lenkt,
dėl vadovaujančių vietų parti- fronto-jšgverusi ve-
joj. Savaime suprantama, kad
JAV komunistų vidai negali Vasario mėnesį JAV komunis
viėns kitam nerti virvę ant kak
lo, kaip kad jų “tėvai” Mask
voje daro, bet tarpusavio kova 
vyksta, protarpiais ir labai ašt
riai. Neseniai vieni partijos pa
tikėtinė ir prisiekusi komunistė 
taip nusivylė anuo partijos er
zeliu, kad spiovė į abu frontus 
ir'su krūva slaptų partijos do
kumentų prisistatė saugumui. 
Taigi, nesant vienybės ir pasi
tikėjimo viens kitu partijos vir
šūnėse, ne tik Maskva negali

tų partija turės savo tautinę 
konvenciją, kurioje bus atsto
vaujami abu frontai. Buvo ma
noma, kad prie dabartinio fron : 
to nuomonių skirtumo ir neraa- 
lonių politinių klaidų, Sovietuo
se, konvencijoje vieni kitus 
smarkiai kaltins, grasins, ar net 
apstumdys. Tačiau abi grupės 
tai pramatė ir nusprendė to iš
vengti, sušaukiant pirma paruo

pi<

4/5 Qt.
TAIP PAT TIKIME:
Kentucky Blcndcd \Vhiskcy 
tradicinėje* apvalioje bonkoje 
ir Bottled in Romi 1 Uit Proof.

0L0 SUNNY BROOK CO., DIV1S10N OF NATIONAL DISTILLERS PRODUCTS CORPORATION, LOUISVILLE. 
KENTUCKY, BOTH 86 PROOF. KENTUCKY BLENDED VVHISKEY CONTAINS 65% GRAIN NEUTRAL SPIRITS.

Geri Žiemos Maisto Pakietai Lietuvon

t iii yra musų link<iihihu.-si maisto pakiotnj siųsti Lietuvon Saitu 

žiemos melu. > į>:ič riebalų padaugintu. Priataty mns trunka tarp 8 
ir 10 savaičių. Muitas ir .siuntimo išlaidos įeina į kuinų. Atsiųskit 

tik čekį ir aiškų adresų ir mes viską atliksime.

Nauji laiikrodėliai 17 
tės $39.00, už $14.59.

B U D R i K’3, 

3241 So. Halsied St.
Krautuvė atid.ua ir sekimui, nuo 

lo- 6. Pirmadienio ir Ketvirtadienio 
vikarais iki 9 3o. Budriki) Radio 
Valanda 16 Hloil-a VV.IIT’.ę. 1150 
Ketvirtadieniais lino G iki 7 vai. va
kare, Ku gyvata Tateutaln ir dideliu 
liauju Oi kaitru

BALTIC PAKIRTAS N r. 1. Kaina $4t2.OO. Jame yra:
Ii -vatai kumpio, K svarui taukų, 4 svarai cukraus.

BALTIC PAKIRTAS Nr. 2. Kaina $45. Jame .yra:
• > sv arai lauki), I sv. kavos. 1 sv. kakao, 6 sv. kumpio,
2 svarai pieno, .'! svarai cukrumi.

IDRAL PHARMACY, 29 KRLLY SQ., VVORCRSTRR, Mas?.

kincnų vii

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

• ENOROVt

<038 Archer Avcm T«i. LA3-47I* 
AUGUST SALDUMAS Preil<br»ee

____________________________
* «*■

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

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

2641 West 7lst Str. (Kampas Tai man Avė.)
Telci. PRospect 8-9842, Namu tel. WAlbrook 5-5934

Chicago Savings and Loan Amoctttlon naajal 
statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes Iš anksto kviečiame visus atsilankyti J 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 
Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesi-

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

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės tenpytojsi. visada Išmokėjo ir Umoks snkštesnins dividendai 
ir teikia pelnlngesnius Ir naudingesnius patarimus.

Chicago Savings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per (langiau, negn 82 metus, visada Išmokėdavo taupytojams visas taupy
mui įdėtas snmas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai telkia patarnavimus, iškdčlant čekins» apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
irias pinigines operacijas.

Chicago Savings b-vė, sąžiningai Ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu Iki $ 18.000,000 
Kviečiame visos pas mus J mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — alsiklanskite.

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

CFKR1CNTLY — AFK8CIAUBIAH DIVIPCNUAS IŠMOKAMAS ANT PAID IIP INVESTMCNTŲ SKYRIAUS.
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Pastabos ir nuomonės

TIKRUMOJE TAIP IR BUVO
1932 m. haigus Zarasų valdžios Atrodė, kad mano patriotišku- 

augštesniąją komercijos mokyklą mu negalima buvo abejoti, nes 
(gimnaziją), mes baigusieji 8 gim-, pats tuometinis komendantas pik. 
nazijos klases, rudenį turėjome Išlinskas galėjo būti persitikrinęs
stoti (kaip abiturientai) j Karo 
mokyklą. Tuo metu Zarasai pri
klausė Utenos komendantui pik.

mano prolietuviška ir patriotine 
veikla, nes tik 1932 m. birželio 
mėn. baigęs Zarasų gimnaziją, pa-

lt. Išlinskui, kuris buvo atvykęs siskolinęs nuo Zarasų spaustuvi- 
priimt mus j Karo mokyklą, kaip ninko žydo 5 litus, nuvykau į Ute-
naujokų ėmimo komisijos pirmi
ninkas, ir priėmimo faktinis vyk
dytojas buvo Karo mokyklos vyr. 
gydytojas pulk. Janulionis.

Karinę prievole turėjome atlik-

ną pas komendantą pik. Išlinską 
ir išsiėmiau leidimą leisti patrio
tinį Zarasų, Utenos ir Rokiškio 
apskritims skirtą savaitraštį “Za
rasų Kraštas”, Mano pastango
mis suorganizuotas, leidžiamas irti aštuoni abiturientai, tai tiek ir „pdn£nloi.,mas laikraštis turėio pa buvo pašaukti stoti į komisiją. La- ^^įjJtiksią kovoti su žarasų ir 
Utenos apskrituose pasklidusiubai puikiai atsimenu, kad patikri

nus sveikatą pulkininkas dr. Janu
lionis pareiškė apie mane komen
dantui pik. lt. Išlinskui: “Tas vy
rukas yra labai tinkamas Karo 
mokyklai, tik truputį liesokas, bet 
užvalgys kotletų ir turėsime pui
kų karininką”.

Iš aštuonių kandidatų priėmė 
mus šešis (Ad. Šukį ir Joną Ši- 
leikį pripažino netinkamos sveika
tos ir nuo karinės prievolės atlei
do). Komisijai baigus tikrinimo 
darbą, penki kolegos gavo pasky
rimo lapelius vykti į Karo mokyk
lą, o aė — raudoną lapelį vykti 
į IV pėstininkų DLK Mindaugo 
pulką į Panevėžį.

Na ir kodėl gi taip? Štai atsa
kau. Visi penki mano klasės drau
gai jau gimnazijoje buvo priklau
sę jaunalietuviams. Aš gi gimna
zijoje platinau studentų varpiniu

lenkomanizmu, su labai paplitusia 
prolenkiška “Chata Rodzina”, Po- 
chodnėm, ir t autininkiškam reži
mui mano savaitraščio linija tu
rėjo būti labai aiški. O visai ko
mendantas manęs, kaip “Zarasų 
Krašto” redaktoriaus nenumatė 
galimybės priimti kadro kariūnu 
į Karo mokyklą, nes aš, tuome
tinio Zarasų apskrities jaunalietu
vių vado Juozo Adomaičio žo
džiais kaip gabus žurnalistas, ne
sudėjau prie jaunalietuvių, tai ir... 
netinkamas tapti Lietuvos karinin-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, rLLINOlS

, dažnai susitikdavau Zarasuose su 
valstiečių liaudininkų lyderiu dr. 
Juozu Buzeliu.

Va, šitas savo prisiminimų pa
stabėles pasidalinau su garbingais 
Amerikos lietuviais vien dėl to, 
kad visuomenė susidarytų aiškes
nį vaizdą, kaip tikrovėje į Karo 
mokyklą buvo sunku patekti val
dančios partijos nepateptiems jau
nuoliams, nors ir gabiausiems. 
(Tiesa, ta pačia proga ir aš turiu 
pasidžiaugti, kad gimnazijos bai
gimo atestatą turėjau veik penkiu
kių). ,

Šios mintys tebus lyg ir papil
dymu “Drauge” š. m. spalio 1 d. 
tilpusių gen. K. Musteikio ir š. 
m. lapkričio 20 gerb. M. Krupavi
čiaus straipsnių pastabėlėms.

0 visgi užbaigiant savo kelias 
mintis tenka suminėti, kad Lietu
vos kariuomenė ir smetoninio re
žimo metu nevisuomet taip giliai 
kreipdavo dėmesį į "partinio reži
mo” liniją... Pavyzdžiui aš iš ket
virto pėst. pulko buvau pasiųstas 
į Karo mokyklą, nes mano vadai, 
kaip gen. štabo pik. Griganavičius, 
mane pažinę pulke, matė, kad ne
su toks “raudonas”, kaip saugu
miečiai bei jaunalietuvių “maršal
kos” žmogų tais “pateptais” me
tais numatydavo. Juoz. Gaigalas

PADĖKA
Labili nuoširdžiai dėkoju Grent 

Neeko, L I., N. Y., Lietuvių Ben
druomenės -Apylinkės Valdybai ir 
visiems nariams, kurie mane giliai 
užjautė ir gausiai materiališkai pu- 
rėmė, kai praėjusiais metais mirė 
mano mylimiausioji žmona Ona Šau
lytė-Urbonienė. Vėliau, man pačiam 
ištisus metus būnant ligoninėje ma
ne dažnai aplankydavo ir ajslova- 
nodavo.

Taip pat mano gili padėka mielo
sioms Cliicagos birutininkėms už 
nuoširdų prisiminimų ir parama 
mano šeimai. Aš taip jmt niekuo
met nepamiršiu mielo bičiulio Vik
toro Pnšginto, N. J., su šeima. Ne
mažiau esu dėkingas ir Mrs. Beat
riče Elliott.

Didžiausiu mano padėka priklau
so Bronei ir Jonui Palnkaičiams, 
Ikemont, 111., pastaraisiais nelaimių 
metais labai daug padėjusiems ma
no šeimai.

Visiems giliai dėkingas,
Simas Urbonas

Antradienis, gruodžio 4, 1956

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS

RADIO PROGRAMA
x A „ . Liet Radlo Programa 1A stotieku. Anot tuolaikinių Zarasų vai- wbms, įoso kll. sekmadieniais ia- 

dančių ponų, kurių pavardes ge- I2:«o vai. per pietus: liet muzika 
rai atsimenu ir kurie šiandien yra £££
su manimi Chicagoje, žodžių, as Baltlc Flortsta, Gelių ir Dovanų Kran
Mas peras žmosrus tik nėr “rau- bivę, 602 E. Broadway So. Boston esąs geras žmogus, uk per rau J?> Tel g.04g#
donas” — vieninteliai dėl to, kad raunama laik. . .Drauasa“.

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiuiiiiiiiiiiitiiiiiiimiiiiirtiliiiiiiiiiiiiiiiiikų leidžiamą moksleiviams žurna
lą Moksleivių varpus” ir rašinė- Siunčiame Maistą Lietuvon su Garantija

Gerinusi prieš knJėtUnlni 
pasiūlymai 

2 po 5 naujus
baigiamas įrengti su visais moder- 
nlAkiauHinis patobulinimais ant pla
taus kumpinio sklypo, visas Sviestų 
fronto plytų, galima išdėk. pagal 
pirk. pageidavimus.

*1,000 įmokėti
už medinį 6 kamb. su 3 kamb. skie
pe, namų su 2 auto garažu, kaina tik $n,cr>o.

Tuoj gnliniA užimti
Mūr. 2 po 5 centr. Aild. garažas, 

Brighton Parke.
7 kamb. 4 mii-g.

mūr„ pusantro augšto ant plataus 
sklypo su garažu ir centr. šild. arti 
euslslekllo ir mokyklų.

Taverna ir 4 butai 
Brighton Parke judrioje vietoje, ge
ri įrengimai, veras šildymas, gara- 
ias, puiki vieta lengvai uždirbti

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

kas, bet pradAk nuo dirbtuves. Kai
na $1-9,500.

Turime daug visokių namų ir vi
sur, padedame gauti paskolas, esame 
centrinėje lietuvių kolonijoje Brigh
ton Parke.

SIMAIČIAI
Realty, Builders. Insurance 

2737 West 48 St 

CLiffside 4-2390

REAL ESTATE

REAL ESTATE

REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
ir parduodami uždirb
site per šią {stalgų.

9ĮUDRECKAS

IALTY 
4081 Archer Avė. (prie

Callfornljos g-vės)
LAfayette 3-3384

ĮSIGYKITE DABAR !

HELP VV ANTED — VYRAI

jau noveles bei eilėraščius į “Lie 
tuvos Žinias”, “Jaunimą”, iAmery 
kon į “Dirvą”, “Tėvynę” ir kt.

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butą.

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo #28«0C 
pas

Roosevelt Fumiture
Company 

(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2310 West Roosevelt Road 

Tel. SEeley 3-4711 
Nellie Bertulis Ir Felix Raudonis, 

savininkai
Krautuvo atidaryta kasdien iki 6 
vai. vak. Pirmad. tr Ketvirtad. iki 
9 vai. vak. ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto Iki 4:30 vai. po pietų.

Šioje nejudomo turto pardavimų 
ištaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

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

Mūsų vaistinė yra įgaliota priimti užsakymus dėl maisto pa- 

kietų siuntimo į Lietuvą ir į visą Rusiją ŠU Amerikoje apmokėtu 

iš anksto muitu ir su garantija, kad pakietas bus pristatytas 

tam, kam jis siunčiamas. Pakietai yra gatavi.

• Pakietas Nr. 1. Kaina $26.00. Jame yra 1^2 sv. bekono, IV2 
sv. jautienos, 1 sv. taukų, 3 kenai pieno, 5 sv. miltų, 2 sv. ryžių, 
3 sv. cukraus ir V2 sv. šokolado.

Pakietas Nr. 2. Kaina $32.00. Jame yra 2 sv. kumpio, 2 sv. 
jautienos, 2 sv. bekono, ,2 sv. taukų, 3 kenukai sardinių, 5 sv. 
miltų, 2 sv. cukraus ir y2 sv. kakao.

Pakietas Nr. S-l kaina $49.80. Jame yra 5 svarai miltų, sva
ras sviesto, 2 sv. kumpio, 3 sv. taukų, 2 sv. jautienos, 2 sv. cuk
raus, 2 sv. bekono, l'/a sv. pieno miltelių, 1 sv. kavos, 1 sv. ka
kao, sv. arbatos.

Viskas gerai supakuota. Tik atsiųskite čekį ir nurodykite, 
kokį pakietą nort siųsti, o taip pat aiškiai parašykit gavėjo 
adresą. Muitai j paminėtas kainas įrokuoti. Rašykt:
IDEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. W0RCESTER, MASS.

, Vytautas Skrinskas, Savininkas.
amiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi

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 paveik&rai. Kaina 
$2.00.

Galima gauti “DRAUGO“ 

Administracijoje 

2334 So. Oakley Avenue
CHICAGO 8, ILLINOIS

Pašalink plaukų šilimą su FLO- 
RAL HERB. Lengva vartoti — ma
žos išlaidos. Tikras ir saugus meto
das!

Neatsilik laiko užpakaly — mados 
keičiasi — žili plaukai atgy veno sa
vo amžių. Kiekvienas nori išrodyti 
jaunu ir niekas taip nedaro asmens 
senyvu, KAIP ŽILI PLAUKAI.

Dėlko jūs nedarot, kaip kiti ir 
nesinaudojat geriausia jūsų proga ?

Lengva vartoti!! FLORAL-HERB 
nereikalauja komplikuoto vartojimo 
— tik ištepkite plaukus ir skalpu 
liuosai su FEORAL-JIERB — po to 
stipriai ištrinkite (masažuokite). At
kartokite kasdien iki žili plaukai 
bus tos pačios spalvos, kaip ir origi
nalūs; po to vartokite kartą i savai
tę, ar dvi, ar tris kartus i mėnesį, 
pagal reikalą. Čia jokio nemalonumo 
nėra. _

Kaina $2.00. Kanadoje ir kitose ĮKVĖPIMŲ KNYGA 
valstybėse $3.00.

FLORAL HERB COMPANY
P. O. Box 305 — Dept. 23

Clinton, Indiana

Jurgio Gliaudos

Raidžių Pasėliai
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Tinkamiausia KALĖDINĖ Dovana 
savo šeimai, vaikučiams, draugams! •

DU NAUJI KALĖDINIAI REKORDAI (Plokštelės)
Įrekorduoti Operos solistės Izabelės Motekąitie- 

nės, pritariant vargonams: “Tyliąją Naktį" ir “Links
mą Giesmę", "Sveikas Jėzau Gimusis" ir “Gul Šian
dieną". Minėti rekordai padaryti gerai, Hi-Fi, skam
ba labai gražiai. Juos galima gauti

JOS. F. BUDRIK FURNITURE, INC.
3241 South Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Kaina $1.50 vienas. Galima užsakyti ir per paštą. Prisiuntimas 
ir supakavimas $1.00.

Pažymėtina, kad lietuviški Kalėdiniai rekordai įrekorduoti 
prieš 30 metų visi išsibaigę.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS.

• Įsteigta Chicvgoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų Si bendrovė pergyveno karna, 
ekonomines depresijas, panikas ir krizes Ir 
savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau
pytą dolerį.

• Angštng dividendus išmokėjo visada be per
sto jimo.

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne
šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia važinėti.
/ a

Juos galite pasiųsti paštu.

Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN I

2202 W. C.rmak Rd., Chicago 8, III. 
Phma VI 7-7747

bythcu. H JOKS J. KAZAHAŪSKAS, Pm

Ohartored ir Bnyrviied by tto ūnltod Statai OnvcmoMat

Įstaigon VALANDOM: Kasdiea ano 9-toe ryto iki K vai. po pietų. Ketvirtadieniais ano 0-toa valandos 
ryto iki S vai. vakaro. Acttadieniaia nne 0 vai. ryto iki 1 vai po pietų. Troėiadianiai. vigai amtidar

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikos kny
gutėje

MARUOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE

\ Kaina 40 centų

Ją galite gauti

“DRAUGE”
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8. ILL.

Romanas
81 knyga, pasakodama kovos ui 

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

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

Lietuviškos literatūros ugdymas 
yra visu susipratusių lietuvių darbas,

Užsakymus su pinigais siųskite: 
“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avenne 

CHICAGO 8, ILL.

Perskaitę “Draugą”, duokite 
kitiems!

KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 
IR NESENSTA 

Tai Juozo Švaisto

Šioje knygoje grailoe mūsų įmonių 
pasakos, su paveikslais. Jas mielai 
skaito ir suaugę tr Jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalbos pamokoms. D 
viso 71 pasakos. Kaina $2.60. Pla
tintojams dldelS nuolaida.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS” 
2384 So. Oakley Ava. Chicago 8, Illinois

PER PASAULI KELIAUJA 
2M0GUS J

Bernardo Brazdžionio poesljo> 

rinkiny. Nedidelis skaičius iiof 

knygos gautas šiomis dienomis 

“Drauge”, 2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ILL. Knygos kaina 

kietais viršeliais $2.
IIIHIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllll

MARCH OT DIMES

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

Perskaitė dienr. “Dranga”, duokite jj kitiems.

Nepraleiskite progos! t Marųuette 
Parke 5 apartnjęntų mūr. namas, 
3x4 ir 2x3. Mūr. 3 karų garažas. 
MPn. pajamų $417. Namas tikrai ge- 
l-ai 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 grosemė prie 71 ir 
California Avė. Pelningas biznis. Tik 
$2,700 plius visos prekės savikaina. 
Volodkeviėius.

Marų net te Manor mūr. namas, 2x 
514, dvigubas garažas. Autom, šildy
mas karštu vandeniu. Rūsyj dar 1 
kamb., virtuve, tualetas. $28,500. A. 
Rėklaitis.

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

P L E 0 R A S
REAL ESTATB

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

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

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real ilsta te 
General Insurance, Notary Public

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

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.
KU7RA-N0RKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY. PUBLIC 
2405 West 51 St 
YVAlbrook 5-5030 

PRospect 8-3579 (vak. b sekmad.)

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

E. KURŠIUS 

REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

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. 26th 
St. LAwndale 1-7038.

CTCERO. 2-jų butų namas. Arti 
35th ir 54th Avė. 5 ir 5 kamb. Ga- 
zu apšilti. 2 autom, garažas. 50 pė
dų sklypas. $13,500; įmokėti $3,800.
SVOBODA, 6013 Čermak Road, 
Blshop 2-2162.

MISCELLANEOUS 

Įvairūs Dalykai

LIET. APDRAŲDŲ AGENIVRA
Visų rQ81ų apdraudos. kutomotoi 

ttų finansavimas. Notarlatas. Valsty 
bše patvirtintos kalnoa

Prieš darydami apdraudas kitu) 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITM, 
WAlbrook 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AGENCT1 
0108 8. Ashland Avė- Chicago 30. TT)

ŠILDYMAS
A. StančJanskas lnstoliuoja vi

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

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

Telefonas nno 5 vai. vakaro: 
OLymplc 2-8752

DIE MAKERS
Severai lst Class 

Die Makers Needed ! h 

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 WANTED — FEMALE

ATTENTION, YVOMAN COOK 
NEEDED AT ONCE.

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

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

BUILDING & REMODELING
VIKTORAS SIMAITIS

General Contractor

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

SIMAIČIAI
Realty - Builders - Inmiranos 

2737 West 43rd Street

.........................................................................nu

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Stred

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

Tel. — HEmlocb 4-5881 
iiiiiilllillilllliliiiiiiiiiuiiuiiiinuiiiiiiiiir 
'jĮiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimmiiiK 
| LIETUVIU STATYBOS 

= BENDROVE

Į MORAS Į
5 Builders, Gen. Contractora E 
S Atlieka planavimo ir staty- S 
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- 5 
5 venamųjų ir viešųjų pastatų. 3j 
S Namų įkainavimas ir įvairūs E 
S patarimai nemokamai. -

Kreiptis šiuo adresu: -

ĮIONASSTANKUS |
5 Kasdien nuo 8 vai. rvto Iki E 
3 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus 5
E TeL PRosDect 8-2013 E
s 8800 SO. CAMPBELL AVK, E 
E Chicago 29. Illinois E 
nllllllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIillliiiiiiG

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

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

Statome naujus namus ir garažus.
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbus, skubiai, 
gerai ir pigiai.
Šaukite DAnube 0-27ZS nno • vaL 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLymplc 2-5121 nno 0 vaL 

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS

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

MASTER BUILDFRS
General fontractlng Co.

(Sav. V. Sodeika ir J. Skorvbskas) 
1600 S. 48TH CT., CICERO 50, ILL. 
Tel. OLympio 2-7381: TO 3-4230

AUTOMOBILE^ — TRUCKZ 
Antomobillad — Snnkveilmlal

VIKTORO KOŽICO8 
lietuviška gazolino stotis tr auto 

taisymas
Ktllekaml motoro remontai, lyginimo 
lašymo darbai ir keičiamos dalys

GALL-ME-MOTORS C0.
675* 8. WENTERN AVĖ. PR 8-M31

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 įvairių vokų $1.00

Užsakymus ir pinigus siūs 
kitę:
DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, Illinois
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Antradienis, gruodžio 4, 1956

MŪSŲ KOLONIJOSE
Rochester, N. Y. Vengrijos įvykiai Rochestery

Lietuvos kariuomenės 
minėjimas

Vengrijos kruvinieji įvykiai 
[Rochestery vis dar dienos aktu- 
alija. Plačiai apie juos rašo vie- 

Lapkričio 25 d. lietuvių karių į tos spauda ir daug pateikia ži- 
veteranų Ramovės skyriaus na-jnių radijo ir televizijos stotys, 
riai paminėjo Lietuvos kariuo- Lietuviai pavergtų, tautų laisvi- 
menės įkūrimo sukaktuves. 9 v. nimo įvykiuose dalyvauja labai 
iš ryto per liet. radijo Vyt. Žmui aktyviai. ALT skyr. ir L. Ben- 
dzinas iškėlė Petuvių kariuome- dmmenė3 skyriaus valdyba y- 
nės būdingesnius bruožus. Be to, ra nvtarhnios gruodžio 2 d. pra
buvo pagrota Lietuvos kariuo- vesti piniginę rinkliavą, paremti
menės kariškų dainų ir maršų.

11 vai. šv. Jurgio liet. para
pijos bažnyčioje buvo atnašauja 
mos'šv. mišios už gyvus ir mi
rusius Lietuvos laisvės karius.
3 vai. p. p. parapijos salėje iš-

Vengriios laisvės kovotojus. 
Lapkričio 25 d. Vengrijos ne
priklausomybės minėjime lietu
vius atstovavo ALT skyr. pirm. 
P. Norkeliūnas ir L. Bendruome 
nes skr. pirm. J. Jurkus ir Jo-

kilmingojo minėjimo metu kai- Į nas Musteikis. Minėjimą rengė 
bėjo H. Žemelis ir pulk. Pr. Sa- vietos vengrų bendruomenė, 
ladžius. Pertraukos metu lietu- — Sherelienė J., žinoma liet. 
vių karių invalidų reikalams su- [ prekybininko žmona ir Andrius 
rinkta virš 120 dolerių. Po per-, delninis, aktyvus bendruome- 
traukos, P. Armono vadovauja-! nės narys, abu po sunkių ope-

LAIMI IR PRALAIMI

mas vyrų choras (22 dain.) pa
dainavo kelias popularias lietu
vių karių dainuotas dainas.. Mi

racijų jau sveiksta savo namuo
se.

— Latvijos nepriklausomybės jis 3 m

ALT skyr. pirm. P.
nėjimas baigtas Lietuvos him- minėjime liet. bendruomenę fct- pastatydamas naują rekordą. (INS)|Slan<e veikale. Knygą išleido Austrą

nu. Minėjimui vadovavo Vyt. į stovavo: 
Žmuidzinas.

Po minėjimo įvyko jaukus po 
būvis, kuriame dalyvavo apie 
100 svečių, daugiausia įvairių 
organizacijų atstovai. Pobūvio

Norkeliūnas, sekr. A. Sabalis, IŠ sandelio — raštines 
narys Jonas Morkūnas, Jonas Butler Brothers sandėliai 
ir Ona Adomaičiai, Kazys Zlot- Canal gatvėje baigiami per- 
kus ir Br. Velmininkas, kuris dirbti į raštines. Visas tas ka 
latvių kalba pasveikino latvius pitalinis remontas kainuos 

$7,000,000.metu M. Žmuidzinienė, A. Skruz lietuvių vardu ir Jonas Morkū- 
dys, R. Skorobogatas ir Pr. Sa- nas an?lų kalba pasakė ugnin- 
ladžius pateikė gana vertingų %% sveikinimo kalbą ALT sky- 
atsiminimų iš pirmųjų dienų mū! r^aus vardu. St
sų kariuomenės kūrimosi. Sava
noriai kūrėjai: Petras Druseikis,
Romualdas Skorobogatas, Ant.
Skruzdys ir Zigmas Arlauskas 
ir kt. buvo pagerbti.

Pažymėtina, kad minėjimas 
buvo gausiai atstovaujamas lie
tuviškojo jaunimo.
Nauja liet. studentų valdyba
Rochestery lietuviai lanką 

augštąsias mokyklas yra susi
organizavę į liet. stud. s-gos sky 
rių, kuriam pr. metais labai sėk 
mingai vadovavo stud. Gražina 
Musteikytė. Pr. savaitę įvyku
siame susirinkime valdybon iš-į 
rinkti: Alb. Kurkulis. pirm., Al
gis Naujokas, sekr. ir Arvydas 
Grigolaitis, narys.

Esso dovana universitetams
Esso Švietimo fondas pasky

rė $1,191,450 privatiems uni
versitetams ir kolegijoms. Iš tos 
sumos bus sušelpta 297 augšto- 
sios mokyklos, jų tarpe — 35 
vadovaujamos katalikų. Chica- 
goje gaus dalį Dė Paul ir Lojo
los universitetai, taipgi Notre 
Dame universitetas.

KAS KĄ IR KUR
— Kazlauskas B. praneša, kad 

Lietuvių I{. Kat. Labdarių Sąjun

gos Centro Valdybos posėdis įvyks
ta gruodžio mėli. 5 d. 8 vai. vakare 

8v. Kryžiaus parapijos žemutinėje 
salėje.

— 1941 m. sukilimo 15 metų su
kakties minėjimo programa galuti
nai nustatyta tokia: 10 vai. šv. 
Kryžiaus bažnyčioje iškilmingos pa
maldos už kritusius sukilimo daly
vius ir žuvusius lietuvių rezisten
cijos kovotojus, šv. mišias ai našaus 

kum kleb. ,\. Linkus. Pamaldų me

lu lietuvių pat rijo! ines giesmes gie
dos Dainavos ansamblis. Minėjimui 
skirtą pamokslą pasakys kini. dr. 
Viktoras Rimšelis, VLIC.

3 vai. Marijos Augštesniosios mo
kyklos didžiojoj salėj iškilmingasis 

minėjimas. Rengėju vardu atidary

mo žodį tars Vytautas Vardys, jau
nosios lietuvių kartos iškilus visuo
menininkus ir politikas. Pr. A. Pa

mūšis, svečias is Clevelando, Lietu
vos Laikinosios vyriausybės niinis- 

teris bus pagrindinis kalbėtojas. Bu
vo kalboje jis išryškins rezistenci
jos bruožus, aktyviosios rezistenci
jos pavyzdžius ir mūsų uždavinius. 
Meninėje dalyje Lietuvos partizanų 

ir lietuvių rezistencinė Įioezija, re
zistencijos kovų \aizdai ir dainos, 
išpiklotni solistę V. Vcrikaičio, so
listės Prndeneijos Bičkicnės, akto
riaus Henriko Kačinsko, aktoriaus 

Algimanto bikinio, poeto Bernardo 
Brazdžionio ir prol. Vlado Jakūbė- 

mi. Meninį scenos api|žnydulinima 

paruošė dnilininkns Adolfas Yaleš- 

k:i. Minėjimas įvyksta gruodžio 9 

(k

What You Do 
Wh.cn You Buy

CHRISTMAS
SEALS

This ts an actual photo- 
graph taken in a tubercu- 
losis hospital . . . ot two 
sisters, aged 3 and 4. 
Tliey are orpbans. They 
both have tuberculosis. 
They cauglit it from their 
mother, who died af TB. 
When you buy and ūse 
Christmas Seals. you do 
two things: You help 
prevent TB , . . you 
hc4į, resesrch find 
bc’.ter W3gv> of treating 
Ratients l.t.e tina. 
mJ in yeur
CSntr.button, today.

Azmual Sale
7H

Bcrause ot the im-

above messege. ,'hu (Y3UR NAME HERE)
ipace hai baoa ' 9
•ontrlbuted br

Patikslinimas
Maloniai prašau, p. Redakto

riau, atitaisyti klaidas, įsibro
vusias ne dėl mano kaitės tal
pintame straipsnyje "Marksas ir 
jo mokslo pasekmės” š. m. lap- ' 
kričio 26 d. ‘‘Drauge’’ nr. 277.

“Jie įgyvendino taip žiauriai 
ir tokiomis priemonėmis, kaip j 
matė pats Marksas’’... Turi bū
ti: ..‘‘kaip mokė pats Marksas”. '

‘‘Jei kaikuric marksistai - so'- : 
eialistai išsigando Markso moks- ' 
lo pilnutinių išdavų ir apsistojo 
pasaulyje’... Turi būti: ..."apsi
stojo pusiaukelyje”...

J. Navakas

A. f A.

PULK. JUOZUI MUSTEIKIUI 
mirus, jo šeimę ir artimuosius širdingai už

jaučiu ir kartu liūdžiu.
Juozas Irbinskas

Lietuvos Kariuomenės Kurejų-Savanorių Sąjun
gos Garbės Teismo Pirmininkui, kūrėjui-savanoriui 

GENEROLUI KAZIUI MUSTEIKIUI 
dėl jo brolio, PULK. JUOZO MUSTEIKIO mirties, 
reiškia nuoširdžią užuojautą

LK.K.S. S-gos Cenfro Valdyba

OLENRAflTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLUIOIB

Maldos JAV prezidentūroje; tuo laikotarpiu bus stengiama-
Šiemet Kalėdų laikotarpyje! 8i P»brtžti “T"ta

prie Baltųjų Rūmų Washingto-1 mėje . 
ne bus įtaisyta milžiniška eg
lutė, atvežta-iš Sacramento miš
kų, netoli Alamogordo, N. Mex.
Šalia jos bus įtaisyta platforma,

i kurioje nuo gruodžio 20 d. iki keli garsiakalbiai. Gradinskas, J. G. | 
Į sausio 1 d. pakaitomis bus pro- Televiaion Co., 2512 W. 47th St.,j 
tarpiais atliekamos maldos ir ER 6-1998. Atidarą ir sekm. 11-3. j 
giedamos giesmės katalikų, or-| 
todoksų ir protestantų. Visu

Radijas, Patefonas ir Baras —,
viename daikte tokie yra nau-i 
jieji vokiški aparatai. Trumpos 
bangos Europai klausyti, AM, KM,

Knyga, kurią. Įvertino Vincas Ku
dirka. kurią pats ėmėsi versti — ne
gali būti mums svetima. Tai Marijos 
Radzevičiūtės

ŽEMELĖ ŠVENTOJI
Tai Žemaitijos knygnešių romanas, 

naujai išverstas C. Petriko, kalbą 
peržiurėja P. Andriušlo.

Knyga vaizduoja Žemaitijos kaimą 
spaudos draudimo metu. Knygos he
rojus I.aurynas Kareivis, prasiskynęs 
kelią į laivo kapitonus, grįžta į sa
vo šventąją žemelę, apie kurią atsi
liepiama: "Kas bent vieną lašelį sa
vo prakaito Į tave paliejo, tas amži
nai jau susijungė su tavimi".

Lauryno meilė Rozalijai, dievdir- 
bio Rūpino mąstymai, žandarų įvyk-

parbėgo per 8:43.6 miii.< knygnešio švedo suėmimas, vi-
. 1 no ciidnrn i r, i rVPiinm nrin. nVflP

lijos lietuviai, minėdami spaudos 
laisvės atkovojimo 50 m. sukaktį. Jų 
pastangomis negalimo nesidomėti. 
Knygos kaina $2.00.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

DRAUGAS 

2334 South Oakley Avenue 

Chicago 8, Illinois

f
A.. A.

Britas Braslier pasiekia finalų 

3000 111. bėgime Melboume olimpia

doj. .lis buvo diskvalifikuotas už 
konfliktą i su norvegų Larsen, ta

čiau vėl jam buvo leista startuoti ir

►S;;

GUZAUSKŲ
BEVERLV HH.LS GFLINVCl
lerlaasioa gėlės dėl vestuvių, banki 

i laidotuvių Ir kitų paouošlmų.
IMR V I ST 03RD STREET 

iei Pltoepect 8-UH33 ir PR H-OKJU

NUO UŽSISENfiJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie. kurie kenčia nuo SENŲ 

ATVIRŲ Iii SKAUDŽIŲ ŽAIBU 
nagai i ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti nes jų užsisenėjusios žaiždos 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
ru ir skaudžių žaiždų uždėkite 
LEGULO Ointnient Jos gydymo 
ypatbyes palengvins jusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite ją tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA- 
S1S. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perptyšimą 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 

| džifistančios suskilsios odos dedir- 
vinių, odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų. Le
gulo Ointment > m 
parduodama po 75 
et.. 11.25, tr $S 60.
Pirkite vaistinėse Chi 
eagoj Ir apylinkėse—
Mllwaukee, W)sc.,Ga 
ry. Ind.lr Detrolt, Ml- 
ihlgan arba rašyki
te Ir atsiųaklta >fo 
ney order J

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

MALDAKNYGE

“JAUNUOLIU MALDOS'
Kurią paruoM

Kon. P. Kirvelaitis
Kaina: $1.50 ir $2.50 

Užsakymus adresuokite
DRAUGAS 

2334 South Oakley Avenue
CHICAGO 8, ILL. .

A A
FELIKSAS EINIKIS 

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

me žmona Petronėlė Giedri- 
maitė, sūnus Robert, U.S. Na- 
vy, 2 seserys Catherine Jan- 
kovec, švogeris Juozas ir jų 
šeima, Oni, 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 sreduHngos namaldosuž 
velionies sielą. Po pamaldų 
laidoiamas Šv. Kazimiere ka
pinėse.

Kviečiame visus gimines 
bei. draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, seserys, 
brolis ir kiti giminės.

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

. LIUDVINA 2ELNIS .
III l/Tl ŠMKAITF:)

(Pagal I-ą vyrą Atraskieuiez)
Gyveno 4olO S. Tai m a n Avė.

Mirė gruod. 2 d., 1956. 8:2.5 
v. ryto, sulaukus pusės amž.

Gimė Lietuvoje.Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Raguvos para
pijos, Justininkų kaimo.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
duktė Įaudrina Maskaliūnas, 
anūkas Ben, 3 supūs: Antanas, 
Žedaras ir Jonas Atraskieivie:, 
sesers dukterys: Veronika Bu
činskas su šerpia, Barbora 
Chapakonis. jos ’vyras Charlie 
ir jų šeima, brolio sūnus Anta
nas Machanes, jo žmona Doro- 
thy ir jų šeiniu, brolio dūlius 
Antanas Bultušnikas su šei
ma, švogerka Veronika Gle- 
bauskas su šeima, švogerka 
Juzė Juozaitienė -*u šeima, ki
ti giminės, draugui ir pažįsta
mi.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas I’etro Bie
liūno koplyčioje, 434S S. Ca- 
lifornia Avė.

l.aidotuvės įvyks ket., gruod. 
6 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta j Švcnč. l’unelės 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, sūnūs, žen
tas ir anūkas.

Laidotuvių direktorius Petras 
Bieliūnas. Tel. I.Afayette 
3-3572.

A. A.
MARIJONA JANAVIČIENĖ

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

8:15 vai. .ryte, sulaukus pu
sės- amžia«s. ■

Gimė Lietuvoje.
Amerikoj išgyveno 50 m.
Pasiliko did,eliax£e 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 Avc 
Avė. Laidotuvės įvyks gruod. 
5 d. Iš koplyčios 8:30 v. ryto 
bus atlydėta į Šv. Kryžiaus 
par. bažnyčią, kurioj įvyksta 
gedulingos pamaldos už ve
lionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Kvįečiame gimines, draugus 
ir pažįstamus dalyvauti šiose 
laidotuvėse.

Nuliūdę: dukterys, anūkas 
ir kitį giminės.

Laid .direkt. Eudeikis, te
lefonas YArds 7-1711.

Del musų mielo jauno draugo ir konfirm. sunaus
A. *J- A.

Stud. RIMANTO PETRIKO
netikėtos mirties, kartu su tėveliais DR. JUOZU, ONU
TE ir sesute RITELE jautriai liūdime, meldžiamės ir 
jiems giliai užjaučiame. . ,

Dr. Grigas, Bronė ir Dalilė Valančiai

Mielę Collegę DR. J. PETRIKĄ ir šei- 
mą, tragiškai žuvus j u mylimam sūnui RY- 
MANTUI, giliai užjaučiame ir kartu liūdi
me.

Dr. J. Jusionis ir šeima

Tragiškai žuvus mylimam sūnui Ryman- 
tui, DR. J. PETRIKĄ IR ŠEIMĄ nuošir
džiai užjaučia

JAV Lietuvių Bendruomenes

East St. Louis, Illinois Skyrius
J

~;<s

Gilaus liūdesio valandoje,
A. -j- A.

PULK. JUOZUI MUSTEIKIUI mitus,
žmonai VIKTORIJAI, dukteriai JOLANTAI, broliui Ka- 
ZIUI MUSTEIKIUI ir artimiesiems reiškiame nuošir
džią užuojautą.

E. ir G. Songinai

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON.

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
J914 West lllth Street

Vienu bloku nuo ka/lnių.

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimu mieste 1

Telef. — CEdarcrest 3-6335

LIŪDESIO valandoj

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

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

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 30 WESTERM AVĖ. 1413 30. 50th AVĖ.

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba

T0wnhall 3-2109. - - . -‘ .r .

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir Lfl 3-9351

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

| Ambulansų patarna- 
| vimas dieną ir nak- 
I tį, Reikale šaukite
i mus.

zMes turime koplyčias’ 
visose Chicagos ir I 
Roselando dalyse ir |

(tuojau patarnaujame |

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

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

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18tk STREEET Tel. SEelcy 3-5711

ALFEDAS VANCE
177 UOODSIDE Rd., Riverside, IU. Tel. OLjmpic 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. IIALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. C’Ommodorc 4-2228

Tiurgis f. rudmin
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138 1139

VASAITIS — BUTKUS
1146 S. 50th AVĖ., CICERO, III. Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUNŪ (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th 8TREET YArds 7-0781

steponas^c7lackawicz
2424 W. 69th STREET REpublic 7-1213
2314 W. 23rd I’LACE Virgiui* 7-6672

ra.sinaiitlokite brangu" Classiiicd skyriumi.

✓



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLTNOLB

X Kun. P. Gasiūnas* sunkiai 
susirgo ir pirmadienį nugaben
tas j Šv. Kryžiaus ligoninę.

X Kan. J. Končius ketvirta
dienį išvyksta į Clevelandą, kur 
savaitgalyje laikys paskaitas 
Balfo reikalais.

X Inž. P. Labanauskas, vyk
damas iš Milvvaukės, kur įre- 
kordavo lietuvių pasirodymą,

Antradienis, gruodžio 4, 1956

LIETUV. ŠIRDŽIŲ ORGANIZACIJA
Pagerbti žymieji Ralfo 

veik? jai
atvykęs iš Europos dr. K. Pem- 
kus gyvu ir nuoširdžiu žodžiu

sų auka, kad ir maža, galės už- 
tegti vilties kibirkštį palaužto
je širdyje. Dažnai taip nedaug

Tardo raudonuosius
JAV Kongreso pakomisija, 

tirianti priešvalstybiniį veikimą,

Sekmadienio vakar, Lietuvių Eur°P°Je pasilikusių pa
auditorijoje dalyvavo apie 500 1 e
asmenų Balfo bankete, kuriame 
buvo pagerbti senieji Balfo rė
mėjai, dirbę Balfo veikloje ne
mažiau 10 metų. Prie lietuviš
kais valgiais apkrautų stalų su
sėdo visų generacijų, visokio iš
silavinimo ir visokių grupių lie
tuviai, kuriuos jungė meilė bro
liui lietuviui.

Garbės adresų {teikimas

Sunku tinkamai įvertinti ir 
tinkamai atsilyginti didelei ei-1 
lei aukotojų ir Bilfo darbuoto
jų, bet, norint nors dalinai pa
gerbti nuoširdžius Ęalfo veikė
jus, buvo visai eilei įteikti me- 

; niški adresai su atitinkamu teks

rengti komiteto pirmininkas K. 
Bružas, pakviesdamas prcl. Ig. 
Albavičių sukalbėti maldą. Ban- 

porai dienų sustojo Chicagoje. ’ ketui vadovavo inž. A. Rudis, 
kad galėtų irekorduoti progra- JP° trumpos pertraukos vysk. V. 
mą. prie lietuviškos eglutės Brizgys tarė neilgą žodį, pa- 
Mokslo ir Pramonės muzėjuje.' brėždamas Balfo atliktą ir te- 

Į bedirbamą darbą, kurio kas kar- 
X Studentų ateitininkų ren- vjg daugįau yra p0 J2 šal- 

g;ainam Naujų Metų sutikimo į pos me(ų jr išsilaisvinus Lie- 
baliuje šokiams gros Broniaus Į tuvai tokios Balfo pagalbos rei- 
Jonušo orkestras. Į balių pa- - kės visai 3 mil. lietuvių tautai.

Neužmirškite testariientuose Itu’ Pažymėjimai buvo įteikti 
Vakarienę pradėjo banketui1 šiems asmenims: Balf0 Pa

kan. prof. dr. Juozui B. Končiui, 
prel. Ignui Albavičiui, kan Jur
giui Paškauskui, kun. Petrui 
Gasiūnui, kun. A. C. Martinkui, 
kun. Juozui šaulinskui, kun. Jo
nui Vyšniauskui, Adomui Ba
niui, Sophie Barčus. Pranui Bru 
žui, Aleksandrui Budriui, Anta
nui Butkui, Benetai Cicėnienei, 
Petrui Cibulskiui, Viktorijai Dau 
girdienei, Kaziui Deveikiui, Vin-

GRUODŽIO GĖLĖ

Gruodžio mėn. gėlė Garfield ir Lincoln parkuose yra išrinkta vadina
ma Ti gėlė, kuri auga Havajuose. Iš jos lapų daroma krepšiai, lėkštės, 
uždangalai ir kit. ' (INS)

CHICAGOS ŽINIOS

tėra reikalinga: šilta sriubos vakar teismo rūmų 209 kam-

CUl

kvietimai ir staliukai rezervuo
jami iš anksto.

X L. S. Ramovė, įvertinda- 
la Lietuvių Moksleivių Tauti-
nio ansamblio dirbam, lietuvis- nlcr|ų kurje galėtų aplankyti

i Duobai, Verai Galnaitei,: Šiandien lietuvių programa viename plakate buvo pa

ką darbą, paaukojo ansambliui 
25 dol: Ramovės pirm. yra P. 
Dirkis.

Konsulas Daužvardis pastebėjo, 
kad Balfas yra lietuviškų šir
džių organizacija, kad Balfo 
reikšmę reikia kelti kasdien, 
kad reikia naujų Balfo misio-

visus, kad reikia amerikiečių 
pavyzdžiu nepamiršti šalpos rei
kalų testamentuose. Neseniai

X Mųta* Zizas ir ponia sa
vo naujoj ir puošnioj rezidenci- x Chicagos Lietuvių Futbo- 

joj praėjusį šeštadienį suren- jo kiubas, anksčiau vadinusis 
gė šaunias vaišes savo drau- i Vainutas, šia sporto šaka susi- 
gams ir artimiesiems, kurių domėjusiai visuomenei pagei- 
tarpe buvo Daužvardžiai, Mac- daujant ir daugumai klubo na- 
kevičiai, Pakels, Kaledinskai, rįų tam pritarus, atsisakė Club 
Kuraičiai, Krukai, kun. A. Sta- Vainutas savininko pono Pau- 
šys, redaktoriai M. Vaidyla, L. pero globos, su tikslu persior- 
Šimutis ir kiti. jganizuoti į tikrais sportiniais

X Kan. J. B. Končius, Balfo pagrindais ir lietuviškom tra- 
centro valdybos pirmininkas, dicijom atitinkantį sporto klu- 
kuris tik ką grįžo iš ilgos ke- ke
lionės po Europos kraštus šal
pos reikalais, ir kuris šiuo me
tu lankosi Chicagoje, dalyvaus 
Balfo Chicagos ap3kr. valdy

Charles Geniui, Petronėlei Gry-j 
bienei, Norai Gugienei, Jonui < 
Gustainiui, Jonui Kass, Juožui 
Kikiui, Teresei Kikis, Jonui Ke- 
ruliui, Petrui Kurzikauskui, A- 
polonijai Laurinaitieni, Aleksan 
drai Laurinaitis, Emilijai Mor
kūnienei, Sofijai Mickūnienei, 
Petrui Niedvarui, adv. Antanui 
Oliui, Bronei Pivarūnienei, So
niai Pipiraitei - Tomarienei, Vin-

muzejuj
Mokslo ir Pramonės muzėju- 

je, prie Michigan ežero, ties 57 
gatve, šiandien antradienį,

vaizduota komunistinė laisvė .

lėkštė, batų pora, šiltas ap
siaustas, keletas nuoširdžių žo
džių — gali tiek daug paveikti. 
Tikėkite mums, nes mes tai 
'daug kartų matėme iš arti.” Ir 
.toliau ragina sušelpti nepažįs
tamus tremtinius, esančius už 
tūkstančių mylių, ir tie dvasi
ninkai dėkoja jų vardu už jun
gimąsi į laisvės ryšį.

Nužudyta moteris
Chicagoje, 6059 So. Sacra- 

mento avė., bute, įtaisytame 
rūsyje rasta nužudyta to na
mo gyventoja Margarite Cor- 
bett, 38 m. amčiaus. Jos galva 
sunkiai pramušta. Jieškomas 
yra jos vyras. Kraujo lašai nu
sidriekia nuo velionės lovos į 
šalį, kur rastas lavonas. Velio
nės duktė papasakojo, kad tė
vai jai telefonavo sekmadienį 
valgyti vienai, nes jie esą išėję
į tauerną. Motinos lavoną ji

baryje pradėjo apklausinėji
mus įvairių asmenų, kurie už
maskuotai tęsia komunistinį 
veikimą. Įsakyta atvykti ap
klausinėjimams dvidešimčiai as
menų. Gauta žinių, kad raudo
nieji nori į tardymų salę pa
siųsti savo žmones, kurie truk
dytų tardymą.

Jaučių kovos Portugalijoje
Teatre Today (Madison ties 

Dearborn) šios savaitės pra
džioje yra rodomas filmas jau
čių kovų Portugalijoje. Taipgi 
plati politikos, sporto, madų 
naujienų apžvalga. Tokia tikro
vės įvairumų programa tęsiasi 
valandą laiko.

Leo — čempionai
šeštadienį Chicagoje įvyku • 

siose futbolo rungtynėse tarp 
geriausios katalikų augštesnės 
mokyklos ir tarp geriausios 
miesto mokyklos komandos,enkavedistas geria ant kau- ' ; .7 . 3 , ? j mvavmua numanus,

krūv™ ado Snžusl 1S miest0 centro, katalikų Leo mokykla laimėjokolių krūvos.
Piketavimas visai suardė

raudonųjų bazarą — teįėjo ke-
gruodžio 4 d. bus lietuvių pro- j iįojįka žmonių. Piketuotojai lai- 
grama. Po pietų 2 ir 3 vai. 30 kėši tvarkingai. Naujieji atei
nam., du kartu, programą iš-lvįaį gjo šalia Amerikoj gimu- 
pildys Marijos Augštesniosios sjų Buvo atvykę amerikoniškų
mokyklos auklėtinės, vadovau 
jamos Alice Stephens ir sesers

cui Rekui, Kazimierui Rubinui,. Augusto®. Šios pačios mokyk- 
Emilijai Rudytei, Elzbietai Sa- įos auklėtinės taipgi gražiai iš-

X Frankienės Vandos sce
nos vaizdelio Kalėdos tėviškė
je, kuriame vaizduojama lietu-

mienei, Antanui Stankui, Teodo
rai Stučinskas, Matui šeštokui, 
Broniui Tubeliui, Viktorijai Tu- 
belienei, Pranei Vaitkaltei, Ado
mui Varnui ir Aleksandrui Va
karui. Adresus įteikė Balfo Chi
cagos apskrities pirm. kun. St. 
Santara s. Po adresų įteikimo žo
dį tarė Alto Vykd. Komiteto 
pirm. L. šimutis ir JAV LB 
atstovas J. švedas, kurie savo 
trumpose kalbose pasidžiaugė 
Balfo nuveiktais darbais. 

Laisvųjų daina
viski Kalėdų papročiai, ištrau- 

bos posėdyje, kur suteiksj kog bus parodytog Museum of Meninę programos dalį atliko
smulkesnių informacijų Balfo Science lietuviškoje kalėdinėje 
darbuotojams. Posėdis įvyks ,progra,moje šjandįen, gruodžio 
inž. Rudžio rezidencijoje, 9334 rpC0 pačįos autorės knygą
S. Oakley Avė., gruodžio 4 d., jaunimui, Karalaitės Gintarės 
7 vai. vak. ilgesys, išleidžia šiais metais

X T. Stučinskienė, Cicero Sūduvos leidykla. Knygą spal- 
lietuvių senosios kartos orga- votai iliustravo seselė Mer- 
nizacijų veikėja, žymi rėmėja cedes.
mūs vienuolynų, labdaros ir x ,domfls wportai,L Chica- 
tautinių reikalų, įsirašė į vy- go American ir kituose mfes. 
ėius sendraugius. Džiaugias vy- tu08e leidžiami Hearsto laik. 
čiai, kad į jų gretas įtsojo na- raš{iai prad-,0 dintj sa. 
riais Chicagos lietuvių veikė- VQ rcdakcijos nario Stasio pie. 
jai, veikėjos, lietuviškumo iš- žos reportažus is Europo8, kur 
laikymo veteranai. jjs praIeido m5neJ. ap.

X Dail. A. Rūkštelės paro- lankydamas visą eilę valstybių 
da Lietuvių Auditorijoje buvo ir turėjęs audiencijas su vy- 
iškilmingai atidaryta šeštadie- riausybių viršūnėmis. Vyčiai 
nio vakare. J atidarymą susi- sendraugiai nutarė, jam grįžus 
rinko itin daug rinktinės lietu- namo, suruošti vakarą, kuria- 
vių publikos, kuri gėrėjosi dai- me S. Pieža padarys praneši- 
lininko trtingais peisažais. Dali mą iš savo kelionės ir kokios 
viams buvo iškeltos vaišės. Pa- nuotaikos vyrauja Europoje 
rodą tęsis iki sekmadienio im- šiuo politinių krizių, karo pa
tinai, kasdien atdara nuo 2 vai. vojų ir netikėtumų metu. 
iki 10 vai. I x pefras Daužvardis,

sol. Citvaras, padainuodamas 
keletą dainų, tarp jų ir komp. 
Jakubėno ‘‘Laisvųjų dainą”. So
listas buvo labai šiltai sutiktas 
ir turėjo padainuoti virš progra
mos. Solistui ir akompaniato
riui VI. Jakub'ėnui buvo įteikta 
gėlių. ‘‘Laisvųjų daina” galima 
sakyti, yra simbolinis visos iš
eivijos siekimų ir darbų pavadi
nimas, nes kiekvienas lietuvių 
veiksmas ir žodis liudija mūsų 
kovą už žmoniškumą ir Lietu
vos laisvę.

Kan. dr. J. B. Končiui taip 
pat buvo įteiktas adresas, šio 
didelio veikėjo darbui atsimeti. 
Savo ilgesniame ir įdomiame žo
dyje Balfo pirm. kan. Končius 
nupasakojo Balfo darbus, atlie
kamus Vokietijoje ir Sibire e- 
santiems lietuviams šelpti, pa
brėžė, kad Vokietijoje esą ir pa
tys šalpos reikalingi lietuviai 
neretai atsisako šalpos, saky
dami, kad ji būtų panaudota Si
bire ištremtiesiems šelpti. Ka
nauninkas pažymėjo, kad visi

X Viešoji rinkliava (Tag Lietuvos konsulas Chicagoje, garbės, bet iš mei-

Day) Chicagoje pabėgusių lais- dalyvaus 1941 m. lietuvių tau- 
vės kovotojų vengrų reikalams tos įsukilimo ir rezistencinės
įvyks gruodžio mėn. 6 d., ket
virtadienį, tarp 6 vai. ryto ir 6 
vai. vakaro. Galintieji bent po
rą valandų rinkti aukas prašo
mi pranešti pavardes, adresus 
ir telefonus. Skambinkite Che- 
sapeake 3-4600, ext. 540. In
formacijas taip pat priims Ven
ta Real Estate, Lafayette 3- 
3881; Daina Televizijos krau
tuvė CL 4-5665; Margutis 
Grovehill 6-2242; Šv. Kryžiaus 
klebonija (Petras Saluka® ir 
kun. A. Stašys) Frontier 6- 
3900.

Gruodžio 4, 5 ir 6 dienomis 
galite taip pat skambinti į Don 
Varnas Amer Legijono postą 
Grovehill 6-9858.

veiklos 15 metų sukakties mi
nėjime gruodžio 9 d. Veiklusis 
Lietuvos konsulas dr. P. Dauž
vardis, Lietuvos ir Lietuvos 
piliečių sargas Chicagoje, atsa
kydamas į rengėjų kvietimą 
minėjime dalyvauti, rašo:‘‘lai
kau tautine pareiga minėjime 
dalyvauti ir didžiuosius tautos 
įvykius realiau ir gyviau įre
gistruoti.”

Lietuvių tautos 1941 m. su
kilimas siekiant laisvės prime
na dabartinį Vengrijos sukili
mą. Abu sukilimai prieš tą pa
tį sovietinį pavergėją ir ap
laistyti Lietuvoj ir Vengrijos 
sūnų ir dukterų krauju, kan-

lės broliuį lietuviui, ne3 jieškoti 
garbės šelpiant nuskriaustuo
sius būtų nusikaltimas. Pirmi
ninkas pasidžiaugė, kad vokie
čių pranešimais lietuviai labai 
vieningai laikosi ištr'ėmime ir 
yra nepalūžę dvasioje. Nemo
kėdami lietuvių kalbos, buvę Si-

puošė lietuvių eglaitę, 20 pėdų 
augščio. Puošimui vadovavo 
.mokytoja seselė Gratia.

Vakare, 7 vai. ir 8 vai. 30 
min., bus muzėjaus teatre pa
vaizduoti lietuviškieji Kalėdų 
papročiai. Šiai programai va
dovauja Stasys Pilka, kurį pa
kvietė Lietuvių, Kultūros tary
ba. Visu šiuo reikalu taipgi rū
pinasi Liet. Bendruomenės 
pirm. dr. J. Bajerčius. Prieš 
lietuvių programą nuo 1 vai. 
11 min. p. p. Madonnos Augšt. 
mokyklos Glee klubo choras, 
iš 50 asmenų, vadovaujamas 
seselės Lucretįjos, giedos reli
gines giesmes.

Piketavo komunistus
Sekmadienį nuo pietų iki vė

laus vakaro per visą dieną be 
pertraukos, lietuviai piketavo 
buv. Mildos teatro patalpas, ar
ti “Vilnies” laikraščio, kur ko
munistai surengė bazarą. Pike
tavo Don Varnas posto vetera
nai, šiaip jauni lietuviai vyrai, 
Flanders poeto lenkų vetera
nai. Matėsi ir studentų bei 
moksleivių. Ilgos piketuotojų 
gretos nešiojo plakatus, ku
riuose buvo įrašyta:

— Šalin nuo komunizmo; te
būnie Amerika švari.

— Komunizmas yra pasaulio 
vėžys.

— Užlaikykime Chicagą šva
rią nuo raudonųjų žiurkių.

— Šimtai tūkstančių lietuvių 
Sibire.

— Laisvės pavergtoms tau
toms.

— Taip įvyko Lietuvoje, taip 
įvyko Vengrijoje, neleiskime, 
kad taip įvyktų Amerikoje!

laikraščių korespondentai ir 
fotografai.

Vengrų laiškas
Mūsų dienraštis gavo iš 

Austrijos sostinės Vienos laiš
ką, kurį atsiuntė vengrų atsto
vai. Laišką pasirašęs J. Cou- 
denhove-Kalergi. Laišku veng
rai kreipiasi į laisvąją Ameri
kos spaudą: “Kautynės pasi
baigė, patrankos nutilo, bet 
vargas pasiliko — pabėgėliai, 
gelbėdamiesi nuo tremties į 
Sibirą, prasiveržia į Austriją 
po porą tūkstančių kasdien... 
Neužmirškime, kad vengrai ko
vojo ne tik dėl savęs, bet ir 
dėl viso pasaulio laisvės... Pir
mą kartą pačių komunistų iš-

kur žiūrėjo filmą,

Nuvirtus paramsčiams 
susižeidė 19

Illinois Central geležinkelio 
pareigūnai tiria dėl kurios prie
žasties nuvirto paramsčiai laip
tų, kuriais daugybė žmonių ėjo 
iš Soldieer Field stadiono po 
rungtynių tarp Leo ir Calumel 
komandų. Devyniolika sužeis
tų; kaikurie dar ir dabar gy
dosi ligoninėje. Nelaimė įvyko 
stotyje ties 18 gatve. Tada 
platformoj buvo susikimšę 
apie 1,200 žmonių.

Radiologų kongresas
Pirmadienį Chicagoje prasi 

dėjo radiologų (rentgeno spin
dulių specialistų) kongresas, 
kuris tęsis iki penktadienio 
imtinai. Kongrese dalyvauja

čempionatą, nugalėjusi Calu- 
met Augšt. mokyklą.

Vėžio ligos tyrimui
JAV Kovai Su Vėžiu draugi

ja Illinois valstybėje surinko 
$1,493,203 per savo didžiąją 
rinkliavą balandžio mėnesio 
pradžioje. Dabar iš tos sumos 
gausiai paremia vėžio ligos ty
rimui.

Areštai landynėse
Calumet miesto naktiniuose 

klubuose už netinkama elgesį 
policija areštavo devynis žmo
nes. Jų tarpe yra ir mažame
čių.

Adamowski pradeda 
pareigas

Naujai išrinktas Illinois val
stybės prokuroras Benj. Ada-

auginta karta prieš juos suki-1 Ariant brangių paveikslų, 
lo... Lai tie, kurie išsirinko brangių pašto ženklų tikrumą.

apie 2,500 tos šakos specialia- ' mowski vakar, pirmadienį, at- 
tų. Yra paroda, kurioje de- Į Ūko priesaiką ir pradėjo eiti 
monstruojami įvairūs peršvie- pareigas.
timo panaudojimo būdai, pvz.

jiems nepažįstamą vakarų ran
ką prieš Rytų kumštį, nebūna 
apvilti... Viskas, ką dabar jie 
turi, tai laisvė. Jie yra sušalę, 
alkani, skausmo pavergtomis 
širdimis, vyrai atskirti nuo 
žmonų, vaikai be tėvų. Austri
ja viena be pagalbos negali iš
laikyti šių pabėgėlių. Mes pra
šome kiekvieną amerikietį pri
sidėti...”

Drauge atsiųstas ir laiškas, 
pasirašytas Vienos katalikų ar
kivyskupo dr. F. Ęoenig, evan
gelikų vyskupo dr. G. May ir 
vyriausio Vienos miesto rabi
no dr. A. Eisenberg. Jie prane
ša apie atplūdusią didelę dau
gybę pabėgėlių, kuriems visi 
stengiasi padėti. “Visur jau
čiama Gerojo Samariečio dva
sia, neskiriant tautybės ir ti
kybos. Bet to nebeužtenka. Pa
bėgėlių srovė — begalinė... Jū-1

ar jie nėra kaip apgaunančiai 
suklijuoti ir tt.

Peršovė banditą
Pietinėje Chicagos dalyje ta

verną užpuolė du plėšikai. Vie
ną iš jų — Clarence Turnėr, 
40 m. amžiaus — peršovė vie
nas iš tarnautojų per koją, o 
tavernos tarnautojui buvo pa
viršiuje padaryta žaizda. Abu
du nugabenti į Šv. Bernardo 
ligoninę.

MAIjDOS KUL/TCRA — SU JOS 
KULT C RA!

Šią. tiesą, gyvenimiškai, trumpai i* 
išsamiai nušviečia vienintelė šios ri 
Sies mūsų kalboje studija —

TOMO ŽICRAIČIO, O.P.,

Nevystančios Rožes
Šv. Rožančius ir Gyvenimas.

U laida

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

"Tenka tik palinkėti, kad tautle. 
člai katalikai taip vertingą leidinį 
Įsigytų ir uoliai perskaitytų” (Kun. 
Jonas Gasiūnas).

, •••.»«« l Tėvų Domininkonų leidinys, 8?Mokslapinigiai 100 vengru Pusl- kaina tik 50 centų. Užsakymus 
Chicagoje yra susidaręs i,r plnigus Hlųsk,te —

Amerikos Vengrų StudijiĮ fon
das, kuris pasiskelbė parūpins 
100 stipendijų vengrų tremti
niams, ' kurie pasirinks eiti 
augštąjį mokslą,

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

‘‘DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avenue

Chicago. Ulinois

tunte parduoti ar linuom< 
b <AstRkPlhktt«- nTnulklŲ skelbiau 
•kvTltiie Skelbimą galite perduot 
telAtnnn VI r kibu

ja 25 dol., kun. P. Cinikas, MIC, 
dol., Chicagos L. Mot. Klubas 

bire vokiečiai iš lietuvių išmo- A. Stephens 5 dol., J. Mackevi- 
ko “Mariia, Marija” giesmę ir; čius 500 dol., Marijona ir Ant.
dainą “Leiskit į tėvynę”. Rudžiai 100 dol. ir Lietuvių Pre-

Vakaro programą baigė ra- kybos Namai 100 dol. 
šyt. Al. Baronas, paskait'da- Banketo rengimo komisiją 
mas porą humoristinių eilėraš- sudarė Balfo Chicagos apskri
čių. Banketą uždarė inž. A. j ties pirm. kun. St. šantaras, 
Rudis. , komisijos pirm. Kostas Bružas

.. , ... Į ir nariai — Petras Balzaras,Jiems priklauso padėka _ „ .

r 1 j Juozas Bernotas, Pranas Bičiu-
Banketo metu buvo įteikta nas, Albinas Dzirvonas, Anta-

Balfui aukų. Tokių aukų nu
matoma sulaukti ir daugiau.

.. • - , . , Štai aukojusių sąrašas: J. Kar- iauonJa, k/uman cauono, o.u.uuo
lomia, u ymais ir pa en įn 1' vejįa d Jurjonas 10 Tūbelis, inž. Juozas Urbelis ir

begalimu ryžtu, ištverme ir dol., K.radin.1.. 5 dol., Br. Pi-’Pranas UkIIs.
pasiaukojimu. Lietuvių tautos 
ginkluotame sukilime dalyvavo 
85,000 lietuvių. Sukilimo daly
vių, Rainių miškelio, Pravie
niškių ir kitose vietose atliktų 
žudynių aukos siekia 4,000.

nas Gintneris, Kostas Januška, 
Ona Krikščiūnienė, Ignas Pet
rauskas, Domas Sabalis, Bronius

variūnienė 10 dol., J. Pakel 200, Jiems tai ir priklauso didelė 
dol., V. Šimkus 100 dol., Maž. i padėka už šį taip puikiai suor-
Liet. Lietuvių Dr-ja 20 dol., J. 
Kikis 10 dol., dr. J. Beinoris 10

ganizuotą banketą. Apskritai at 
rodo, kad lietuviai moka dirbti

LIETUVIŠKŲ KORTELIŲ
KALĖDŲ SVEIKINIMAMS

GALIMA GAUTI “DRAUGE*
16 kortelių už $1.00

(su persiuntimu)

Jau laikas užsisakyti Kalėdines 
sveikininu; korteles. D R A U G A b 
tuojau Jums pristatys gražiausias 
kalėdines korteles su atatinkamais 
lietuviškais sveikinimais.

Nesivėlinkite užsisakyti, nes kor
telės siunėiatnos k etvirtos klasės 
paštu, todėl kelionėje užtrunka iki 
2 savaiėii;.

Sveikinkite savo mietelius lietu- ' 
viškomis kortelėmis ir jas pirkite 
DRAUGE.

Užsakymus su pinigais siųskite 
šiuo adresu:

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8, ILL.

dol. Chicagos L. Mot. Klubas ir, kai reikia, būti vieningi ir 
110 dol., Liet. Gail. Seserų Dr-| dosnūs. Al. B.

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.

i

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 STEMPUŽIENfS, 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.

'7*1 ” n't'i i ■ i'i BAM—Baa


