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ITALIJA VISGI NEĮSILEIDO KREMLIAUS VYRO
Sovietiniai turistai turi pasižadėti, 

kad keliones metu nesusirgs

STOCKHOLMAS, Švedija. — švedų žiniomis, visi j užsieni 
per turistines ekskursijas išleidžiami sovietiniai paieigūnai — tiek 
iš Sovietų Sąjungos, tiek iš satelitinių kraštų — parenkami labai 
rūpestingai.

Ypač žiūrima, kad visi išlei
džiamieji būtų politiškai patiki- Pakeitė kelionių planą 

•

Čekoslovakų kelionių biuras 
„Cedok“ pakeitė savo kelionių 
planą. Dabar čekoslovakai kėliau 
tojai jau nebevežami į Berlyną, 
nes pasirodė, kad ten ne vienas, 
pasiekęs miestą, pasinaudodavo 
proga pasprukti į vakarinius Ber 
lyno sektorius. Per paskutines 
tris „Cedok“/keliones taip pabė
go apie 10 turistų.

mi. Daugumą turistų sudaro už
grūdinti kom. partijos nariai ir 
saugumo ar kitų įstaigų pareigū
nai. Ir visdėlto ne vienas net iš 
jų, pasitaikius progai, verčiau) 
pasirenka laisvę negu sovietinę 
vergiją.

Kai sovietinis pilietis nori ap
lankyti užsienį, tai pirmiausia jis 
klausiamas: ar į „liaudies demo
kratijų kraštus“, ar į Vak. Euro
pą — su „Inturistu“.

Norintieji keliauti po „liaudies 
demokratijas“ pirmiausia turi pa 
duoti prašymą, pasirašytą pra
šytojo ir nukreiptą atitinkamai 
prof. sąjungai. Tik gavus iš prof. 
sąjungų pritarimą, prašytojo pa
vardė įtraukiama į kandidatų są
rašą. Paskum reikia dar pridėti 
sveikatos pažymėjimas ir prita
rimas raštu. Jame turi būti įstai
gos viršininko, v kur kandidatas 
tarnauja, duota prašytojo cha
rakteristika, nurodant tiksliai 
šeimos padėtį, priklausymą par
tijai ir kt., nurodyti artimiausi 
giminės, asmens dokumento nu
meris.

Vidaus reikalų ministerijos 
iodis .

Norintieji vykti į vad. „kapi
talistinius kraštus“, turi pasiža
dėti, kad kelionės metu nesu
sirgs, nepaliks grupės ir savo bu
vimo svetur metu nesileis į „jo
kius nuotykius“... Norį keliauti j 
užsienį praktiškai tegali laukti, 
kad visi tie, apie kuriuos bus 
apie jį klausiama, taip pat įstai
gos teigiamai apie jo pageidavi
mą atsilieps. Faktiškai apklau
siamieji turi duoti laidą, kad už 
vykstantį turistinėn kelionėn at
sako. Bet net ir gavus tokį laidą 
ir pritarimą, tik išimtiniais at
vejais leidžiama pvz. porai vykti 
drauge, bent kiekvienu atveju 
neleidžiama vykti drauge ir vai
kams. Galutinis žodis, ar leidžia
ma tokioje turistinėje kelionėje 
dalyvauti, tariamas vidaus rei
kalų ministerijos, kurios žinioj 
yra visos kartotekos, nusakan
čios išleistino į turistinę kelionę 
asmens patikimumą. Visi pasi
ruošimai galiausiai baigiami spe-
™adX“t^ert“S Lietuviai naujokai gabenami
svetur laikytis, ką šnekėti sveti
miesiems ir kt. Kad viskas vyk
tų pagal iš anksto sudarytą pla
ną — grupes prižiūrėti paveda
ma paskirtiesiems vadovams.

Vengrijos pareigūno i n i • i - i • r i •
. . Italai užtrenkė duris Suslovui

Kubos armijos sargybiniai pasislėpė už karinio vežimo, kai- sukilę-- 
liai juos apšaiulė iš pastatų. Strėlė rodo kulkos skylę karinio vežimo 
lange. Kuboje sukilėliai dar nenumalSinti. (l^S)

Vengrijos lėlinis premjeras 

vėl pasišaukė teroristines jėgas
i 4

VIENA, Austrija, gruodž. 7. — Vengrijos nekenčiama slap- 
nizacijos ir paskiri asmenys per toji policija šiandien atgavo jėgą. Slaptoji policija masiniai areš-

Sovietai ir toliau

plėšikaus muitais
STOCKHOLMAS, Švedija. — 

Įvairios pabaltiečių šalpos orga-

švedų labdaringas organizacijas 
kreipėsi į Sovietų Sąjungos am
basadą, kad sovietai sumažintų 
muitus siuntiniams į Pabaltijo 
kraštus ar į Sibirą, nes imamieji 
muitai yra nežmoniškai dideli. 
Tai esąs tikras plėšimas.

Gautas iš Sovietų Sąjungos 
ambasados pranešimas, jog so
vietinė vyriausybė atsisakė mui
tus sumažinti. Pabaltiečiai nuro
do, kad vien už muitus, susidarą 
apie 100,000 kronų sau pelno.

Tuo būdu plėšikavimas mui
tais bus vykdomas toliau — ma
tyti, tam, kad būtų parūpinta 
kiek galint daugiau bolševikams 
taip reikalingos užsieninės va
liutos, kuria būtų remiamas bol
ševikų ardomasis darbas Vaka
ruose, besiruošiant pasaulinei re
voliucijai.

Jau orientuojasi

j Washingtoną

tuoja vengrus, norėdama užgniaužti priešsovietihes demonstra
cijas.

Vengrijos lėlinis premjeras Ja 
nos Kadar pastatė ant kojų savo 
„teroristinius kareivius“ išvaka
rėse demonstracijų, kurias ven
grai sučuošė prieš sovietus an
tradienį, trečiadienį ir ketvirta
dienį Budapešte ir kituose mies
tuose. . »• y

Mažiausia keturi asmenys žu
vo ir keliasdešimt asmenų buvo 
sužeista, kai sovietų tankai ir 
raudonoji Vengrijos policija ket
virtadienį apšaudė vengrus de
monstrantus Budapešte.

Šimtai demonstrantų areštuo
ta. Slaptoji policija nakties metu 
vykdo masinius areštus. Traukia 
žmones iš lovų.

BONNA, Vokietija. — Vokie- kėse.

Budapešto radijo žodis
Komunistų k o n traliuojamas 

Budapešto radijas pripažino, kad 
opozicija prieš raudonuosius yra 
veikli ir kitose Vengrijos apylin-

čių laikraštis „Der Ruf“ skelbia, 
kad iš rytinių Vokietijos sričių 
kilusių vokiečių organizacijos 
dabar orientuojasi jau į Washing 
toną. Rytprūsių vokiečių vad. 
„Landsmannschaft“ ’ suėjo į są
lytį su vokiečių kilmės amerikie
čiais ir JAV-se įsteigė savo rei
kalams ginti delegatūrą. Jų pa
vyzdžiu žada pasekti ir kitos vo
kiečių organizacijos.

Egere, šiaurytiniame Budapeš 
te, yra nustatytos valandos, ku
riomis gyventojai negali išeiti iš 
namų. Ten yra laisvės kovotojų 
tvirtovė.

Prieškomunistinės demonstra
cijos taip pat buvo suruoštos 
Veszpreme, vakarinėje Vengri
joje.

Vengrai nekenčia slaptosios 
policijos (AVH) kaip ir sovietų.

į Sovietų Sąjungos gilumą

Okupuotoje Lietuvoje tarnauti skiriama nedaug naujokų ka
reivių. Daugiausia jie skiriami j Rusijos gilumą ir į rytinius jos 
pakraščius.

Pašauktiems į kariuomenę įsa-, ■ -............ ......................

Vengrijos slaptosios policijos 
būstinė Budapešte buvo didžiau
sių kovų scena sukilimo metu.

Bandant nusileisti darbinin
kams ir baigti vįsuotinį streiką, 
sovietinis premjeras Kadar pa
žadėjo likviduoti slaptąją polici
ją-

Bet duomenys rodo, kad Ka
dar vėl stiprina teroristines jė
gas, kurios yra sovietų rankose. 
Šitos teroristinės jėgos nori už
spausti betkokią prieškomunisti- 
nę opoziciją.

sūnūs tėvą
pavadino išdaviku

LONDONAS, gruodžio 7. — 
Imre Horvath jr., sūnus Vengri
jos komun'stų užsienio reikalų 
ministerio, pabėgo iš Vengrijos 
į Austriją.

Londono Evening Standard 
laikraščio korespondentas kalbė
josi Su jaunu Horvathu, kuris 
pareiškė:

— Aš tikiu, kad niekada dau
giau nematysiu savo tėvo. Jei su
tikčiau, spjaučiau jam į veidą 
akivaizdoje visų Jungtinių Tau
tų. .

Toliau Londono Evening Stan
dard cituoja Imre Horvath jr. žo
džius:

— Mano tėvas yra išdavikas. 
Aš nekenčiu savo tėvo.

Pabėgėlis, praneša Standard, 
nori vykti į Clevelandą, kur jo 
motinos brolis gyvena.

Minimo pabėgėlio tėvas dabar 
dalyvauja Jungtinių Tautų ge
neralinėje asamblėjoje.

Premjeras Edenas

gavo pasitikėjimą
LONDONAS, gruodž. 7. — 

Britanijos premjeras Edenas va
kar laimėjo pasitikėjimą parla
mente dėl britų — prancūzų in
vazijos į Egiptą.

Darbo partija smarkiai puolė 
Edeno vyriausybę. Atostogaujan 
tį premjerą Edeną dabar pava
duoja Butleris.

ROMA, Italija, gruodž. 7. — Italija šiandien sudavė per Sovie
tų Sąjungos diplomatinį vedą. Italija neįsileido į savo laisvą kraš- 
tą Mikail Suslov, Sovietų Sąjungos komunistų partijos centro ko
miteto įtakingą sekretorių.

i Jis tikėjosi dalyvauti Italijos '
komunistų aštuntame kongrese, Sibire yra dar 
kuris prasideda šį šeštadienį.

Suslov rankos kruvinos ven
grų krauju, nes jis pagelbėjo su
daryti planus užgniaužti sukili
mą Vengrijoje. Taip kalba pati- 

i kimi šaltiniai.
Italijos vyriausybės pareigū

nas praneša: Suslovui buvo už
drausta įžengti į Italiją, nes jo 
atvykimas į Italiją gali sukelti 
prieškomunistines riaušes.

Tai buvo Italijos stipriausias 
pokarinis smūgis Sovietų Sąjun
gai.

Italijos vyriausybės pranešė- _______, __
jas nieko neprisiminė, kad Sus- rie buvo II Pasauk karo pabai- 
lovui, vienam iš Kremliaus vyrų, goję iš Vokietijos rytinių sričių, 
pirmiau užsienio reikalų ministe
rija buvo suteikusi vizą į Italiją, 
bet vėliau ją atšaukė.

Tenka tik sveikinti Italijos vy
rišką žygį.

83,000 vokiečių
REUTLINGENAS, Vokietija. 

— Lapkričio pabaigoje į Vokieti
ją atvyko stambus vokiečių trans 
portas iš lenkų valdomos pieti
nės Rytprūsių dalies, tarp jų — 
visa eilė iš kaimyninių Lietuvos 
vietovių. Lapkričio mėnesį iš S. 
Sąjungos buvo paleista grįžti į 
Vokietiją apie 100 vokiečių.

Vokiečių spauda mirga žinių, 
kad Sibire yra dar 83,000 vokie
čių. Iš jų 50,000 žinomi vardais. 
Tai tėra tik dalis tų 750,000, ku-

Vyksta į Tokio
MASKVA, gruodž. 7. 

tų Sąjungos užsienio reikalų mi
nisterio pagelbininkas Nikolai 
Sedrenko vyksta į Tokio pasi
keisti Sovietų Sąjungos — Japo
nijos taikos ratifikavimo doku
mentais.

Pabaltijo kraštų, Besarabijos 
etc. prievarta departuoti į Sibirą. 
Dėl jų likimo tarėsi vokiečių pa
bėgėlių reikalams min. Oberlan- 
deris su Vokiečių Raud. Kry- 

Į žiaus pirm. dr. Weitzu. Stengia- 
, masi 'kiekvienam atskiram atve- 

. jui paruošti įrodymų, kad jie yra 
Sovie- vokiečių piliečiai.

MAIZURA, Japonija, gruodž. 
7. — Dvidešimt trys japonai be
laisviai grįžo namo iš Sovietų Są 
jungos, kur jie komunistų kalė
jime išbuvo 10 metų.

Grupės prižiūrėtojai turi duoti
apyskaitą koma pasiimti baltinių, odinę ava į skiri kareiviai, bet ir didesni jų

Tie, grįžę atgal, turi duti savo lynę, gerų drabužių, tualetinių būriai. Iš viso Rusijoje matyti 
veiklos ir priežiūros smulkią smulkmenų ir maisto kelionei. nemaža kariuomenės, o pvz. Uz- 

Pradžiai pašauktieji gauna jbėki joje jų yra ar tik ne dau-apyskaitą. Kelionės išlaidos yra 
gana didelės. Pvz. su sovietine 
turistų grupe atvykę 12 dienų į 
Švediją turistai turėjo sumokėti vežami į Klaipėdą, Vilnių ir kt 
po 2,500 rublių. Į tą sumą buvo O jau iš ten Lietuvos jaunimas 
įskaityta kelionė geležinkeliu didesniais būriais prekiniais va-1 
Leningradas — Helsinkis ir lėk-1 gonais išvežamas į Rusiją, 
tuvu kelionė Helsinkis — Stock- Į Vagonus lydi palydovai kari- 
holmas ir atgal. Asmeniniams ninkai ir kareiviai. Drausmė la- 
reikalams 12 dienų kiekvienas bai griežta, nuotaikos kareivių 
gavo iš viso po 100 švedų kronų. prastos, niekas nemėgsta karo 
Kitus sovietinius pinigus, perei- tarnybos. Ir patys kareiviai sa- 
dami Suomijos sieną, turėjo pa- vo tarpe maža tesišneka. Alga 
dėti depozitam įnedidelė, o iš tos pačios reikia

Tai taip atrodo asmeninės lais dar pirkti valstybinė paskola — 
vės toje „visų darbo žmonių tė- žinoma, „savanoriškai“, 
vynėje“ ir sovietinės turistinės Sovietų „raudonosios imperi- 
kelionės, palyginti su Vakarų tu- jos“ pakraščiais dar vis pasitai- 
ristinėmis kelionėmis. Į ko ,kad užpuldinėjami ne tik pa

šiek tiek pinigų. Paskirtą dieną 
renkamasi „vojenkomate“, iš kur

ginu negu Lietuvoje.

Lėktuvas sudužo
PRESTWICK, Škotija, gruodž. 

T. — Jungtinių Amerikos Vals
tybių oro jėgų T-33 sprausminis 
lėktuvas užsidegė, nukrito ir su
dužo po trijų minučių pakilus iš 
Prestmick aerodromo. Pilotas žu 
vo. Lėktuve jis vienas buvo.

Pirks kviečių
RIO DE JANEIRO, Brazilija, 

gruodž. 7. — Brazilija pirks dau
giau kaip milioną tonų kviečių iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių.

Didžiulis gaisras

traukinėlyje
CHICAGO, gruodžio 7. — Chi- 

cagos susisiekimo vadovybės 
tvarkomame Evanstono ekspre
siniame traukinėlyje šiandien už 
sidegė pirmasis vagonas ir jame 
mirtinai sudegė mašinistas Da- 
niel Cullen, 47 m. amžiaus, o bu
vo sužeista apie 50 keleivių. 
Apie 300 kitų keleivių išdaužė 
langus ir pabėgo. Konduktorius 
traukinėlį sustabdė apie 400 pė
dų į pietus nuo Howard stoties. 
Manoma, kad gaisras kilo susi
jungus elektros laidams. Sužeis
tųjų skaičių padidino kilusi pa
nika. Nemažai yra apdegusių, 
kaikurie net kritiškai. Nukentė
jusieji nugabenti į šv. Pranciš
kaus, Edgewater, Evanston ir 
Švedų ligoninę. Lietuviškų pa 
vardžių tarp sužeistųjų nema
tyti.

Westminsteris gavo

naują arkivyskupą
VATIKANAS, gruodž. 7. — 

Popiežius Pijus XII Liverpoolio 
arkivyskupą William Godfrey 
paskyrė Westminsterio, Anglijo
je, arkivyskupu, vieton mirusio 
kardinolo Bemard Grifin.

Manoma, kad naujas West- 
minsterio arkivyskupas Gorfrey 
bus paskirtas kardinolu.

Kalendftri
Gruodžio 8 d.: Švč. P. Marijos 

Nekaltas Prasidėjimas; lietuviš
ki: Gaila ir Gūna.

Gruodžio 9 d.: šv. Valerija ir 
šv. Leokadija; lietuviški: Gerda 
ir Irutė.

Saulė teka 7:04, leidžiasi 4:21.
Oras

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — ap
siniaukė ir šalčiau.

Douglas MacArthur II, naujas JAV 
ambasadorius Japonijai. Jis yra gi
minaitis karo vado Douglas Mnc- 
Arthur.

Lietuviškos ttfanslacijos 

iš Vakarų sekamos

net Sibiro tremtyje
MUENCHENAS, Vokietija. — 

Gaunamieji iš anapus geležinės 
uždangos pranešimai rodo, o 
juos patvirtina taip pat pasieku
sieji laisvuosius Vakarus žmo
nės, kad tiek pavergtoje Lietu
voje, tiek Sibiro tremtyje lietu
viškosios transliacijos iš Vaka
rų, tiek per Muencheno Ameri
kos Balsą, tiek per kitus siųstu
vus, atsidėjus sekamos ir mielai 
klausomos. Jų klausosi visi gy
ventojų sluogsniai — ir valstie
čiai, ir inteligentai, ir darbinin
kai, ir jaunimas.

Stebimasi, kaip Vakaruose ge
rai žino įvykius pavergtame kraš 
te ir skubiai apie juos painfor
muoja. Tačiau klausytojų dau
gelis turi ir savo pageidavimų.

Kuboje neramu
HĄVANA, gruodž. 7. — Ku

bos kariniai lėktuvai šiandien 
bombardavo sukilėlių tvirtovę 
Sietrra Maestroje, Oriente pro
vincijoje. „Mažiausia“ trys suki
lėliai buvo užmušti, praneša Ku
bos vyriausybės pareigūnas.

TRUMPAI
t Raudonoji Kinija pritarė 

raudonosios Rusijos skerdynėms 
Vengrijoje. Tačiau raud. Kinijos 
ministeris pirm. Chou En - ląi iš
sirengė į kelionę po septynias 
Azijos valstybes — Vietnamą, 
Burmą, Pakistaną, Indiją, Afga
nistaną ir kt. panašiai kaip per
nai Bulganinas su Chruščevu. Jis 
nori laimėti populiarumo pietų 
Azijos valstybėse. Tai konkuren
cija su Maskva.

• Sovietų Sąjunga gamina naf 
tos 1,6 mil. statinių per dieną. Ji 
eksportuoja į laisvąjį pasaulį 
100,000. Satelitai aprūpinami iš

IŠ VISUR
Rumunijos ar Austrijos. Sovietų 
pažadai aprūpinti Europos kraš
tus nafta yra neįvykdomi.

• R. Matulionis „Tiesos“ Nr. 
258 1956 nusiskundžia, kad Vil
niuje daug yra gatvių, kuriomis 
niekas nesirūpina. Ypač apleis
tas Žvėrynas.

• Lenkijoje Krokuvos univer
siteto profesorius lingvistas J. 
SafareviČius paskelbė lenkų kal
ba studiją „Lietuviškieji vieto
vardžiai galūne „iškė“. Prof. J. 
SafareviČius yra paskelbęs pas
taraisiais metais ir daugiau dar-

Į bų iš lituanistikos srities.

Šypsena atneše $1,000

SAN DIEGO, Calif., gruodž. 7. 
— Valgyklos tarnaitė gavo vieną' 
tūkstantį dolerių arbatpinigių 
(tips) už šypsantį patarnavimą 
tūlam asmeniui. Jis vadinasi 
„Mr. Johnson“, kuris atėjęs iš
gerdavo tik vieną puoduką ka
vos.

Mrs. Gerda V. Olson, tarnaitė 
(waitress) nuosavoje valgykloje, 
ketvirtadienį švelniai kalbėjo:

„Aš niekada neturėjau tokios 
staigmenos savo gyvenime. Tas 
džentelmenas ateidavo į mano 
valgyklą, išgerdavo puoduką ka
vos ir išeidavo. Aš paduodama 
jam kavą nusišypsodavau, kaip

Ir kitiems atėjusiems į valgyklą. 
Vakar tačiau jis delsė prie ka
vos. Paskui jis ištraukė iš savo 
kišenės rudą voką ir pasakė: štai 
mažas arbatpinigis (tip) jums.

Ar gali įsivaizduoti, koks ma
no nustebimas, kai atidariau vo
ką. Voke buvo vienas tūkstantis 
dolerių po dvidešimkę“.

Jinai ketvirtadienį nuvyko į 
krautuves pirkti kalėdinių dova
nų.

• Indijos premjeras Nehru šio 
mėn. viduryje atvyksta į JAV.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Vengrijos darbininkų vadai vakar įspėjo vyriausybę, kad 

bus visuotinis streikas, kraujo praliejimas ir nauja tautinė trage
dija, jei areštai bus tęsiami. Budapešto darbininkų centro taryba 
proklamacija įspėjo lėlinį premjerą J anos Kadar, kad jis liautųsi 
persekiojęs darbininkus ir jų vietines tarybas. Budapešto darbi
ninkų taryba paskelbė proklamaciją po to, kai policija, remiama 
sovietų, areštavo 150 Budapešto darbininkų tarybininkų. Darbi
ninkai vaikšto gatvėse ir yra pasiruošę betkokiems įvykiams.

— Švedijos ekspertai įspėjo, kad Švedija turi tuojau pasirū
pinti atominių jėgų įrengimais arba rizikuoti valstybės ateitimi.

— Egipto prezidento Nasserio vyriausybė paėmė į savo ran
kas 50 brtų ir prancūzų mokyklų, esančių Egipte, praneša švieti
mo ministerija tš Kairo.

— Vakar 1,562 vengrai pabėgėliai pasiekė Austriją. 119,000 
vengrų pabėgo iš savo tėvynės į Austriją šešių savaičių laikotar
pyje.
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BALFO SEIMAS DETROITE
Pamaldos, iškilmingas atidarymas, sveikinimai ir 

darbų tvarka

A. GINTNERIS, Chicago, III.

.-.ITT

Aštuntasis Balfo seimas šie
met įvyko Detroite lapkričio 
mėn. 23-24 d. Statler viešbutyje, 
Washington Blvd. ir Bagley 
Avė., kuriame dalyvavo kelios 
dešimtys atstovų ir Balfo direk
torių. Vėlyvas laikas ir šaltas 
oras daugeli sutrukdė nuo at
vykimo, todėl sekantis seimas 
nutarta rengti ankstyvesnių lai
ku Washingtone.

Pamaldos buvo atlaikytos 
vysk. V. Brizgio Šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje, o prelatas 
J. Balkūnas pasakė, seimo su
važiavimo proga, pritaikintą 
pamokslą apie šalpos reikšmę 
ir prasmę žmonijos gyvenime.

Seimo posėdį Statler viešbu
tyje atidarė Detroito Balfo 76 
skyriaus pirmininkas P. Pago
jus ir seimo rengimo komisijos 
pirmininkė E. Paurazienė tarė 
trumpą pasveikinimo žodį. Pas
kui buvo sukalbėta invokacija 
ir sugiedota JAV ir Lietuvos 
himnai Pr. Zarankos, akompa
nuojant Alb. Mateikai, ir prita
riant seimo delegatams ir sve-

TAIP ATRODO BUDAPEŠTAS

Čia viena iš paskutiniųjų nuotraukų i.š Budapešto. Sugriauti namai dar labiau pasunkina gyvenimų Bu
dapešto gyventojų artėjant žiemai ir grasinant šalčiui ir badui, tačiau vengrai, nežiūrint 
veiklumo, yra pasiryžę kovų, tęsti toliau.

Direktorių ir skyrių atstovų 
žodis

Šiemet Balfo seime pasirodė 
tiktai pusė direktorių, kurie pa
reiškė savo mintis veiklos at
žvilgiu. Kiekvienas direktorius 
buvo iššauktas duoti savo dar
bų apžvalgą. Skyrių atstovai, 
kaip delegatai, pranešė apie sa
vo 3kyrių veiklą. Gavosi įspūdis, 
kad Balfas veikia patenkinamai 
ir kasmet jo veikla didėja. Pas
kui kalbėjo Valaitis, Lūšys, Brie 
dis, Keturakis, Pagojus, P. Gry
bienė, N. Gugienė, Laniauskas 
ir kiti, o atst. Lialis apie Kana
dos Lietuvių Šalpos Fondą. Dis
kusijos buvo gyvos ir papildan
čios ar išryškinančios Balfo veik 
los planus. Ypatingai jautriai 
kalbėjo apie Balfo vargus De
troito pirm. P. Pagojus ir ra
gino lietuvius aktingiau įsijung- ištremtuosius į Sibirą, grįžusius lyvavo apie 150 svečių delega-

galbos fondui, kuris šiuo metu 
jau esąs pasiekęs 108,885 dol.

Atvežamiems į Ontario pro
vinciją pabėgėliams Toronte yra 
numatytas didžiulis namas “The 
Bernardo Home”, kuriame pir
miausia jiems bus suteikta pa
stogė, maistas ir visa kita.

Beje, Kanados federalinė vy
riausybė Vengrijos tragedijai pa 
lengvinti yra paskyrusi vieno 
miliono dolerių auką

ti. Kinijoje jis dirbęs fabrike. 
Kelionę atgal pradėjęs spalio 
pabaigoje.

KAI RKIKAIJNGAS

ORKESTRAS
(didesnis ar mažesnis) 

Koncertams, baliams, vestuvėmi 
ir ldt. pareiudmams kreiptis | 
muz. BRONIU JONUŠĄ- Tel. PB« 
spect 6-6584.

vakariečiu ne- 
(INS)

r* • v • v fjr* * •Guzo iš Kinuos Siuntiniai į Lietuvą
Lietuvių bendrovė OVERSEAS 

Arlie Pate, 25 m. amžiaus CARGO CO. siuųčia į LIETUVĄ
amerikietis, Illinois valstybės pr kitur) siuntinius su: angliš- 

. . , . . . I kom viln. medžiagom, avalyne,
gyventojas, kuris patekęs į1 vaistais, maist“. siuv. mašinom, 
raudonųjų nelaisvę Korėjoje dviračiais, laikrodžiai?* akordeo-
buvo Dannres nasilikti Riniin- nais- (siunčiama iš Anglijos, cuvo paniręs pasilikti Kinijo Bendrove taip- pat persiunčia i 
je, dabar sugrįžo namo. Chica-! LIETUVĄ ir Jūsų sudarytus ir 
gos Midway aerodrome laik- mums pristatytus siuntinius (siun- 
„„-x- • i „ , - i j čiam ir °ro paštu). Visi mokes-astimnkams jis pasakė, kad ; gįaį sumokami siuntėjo, gavėjas 
pasiilgęs namų ir nutaręs grįž-1 NIEKO NEMOKA. Pristatymas 
——————————______________  garantuojamas — PILNAS DRAU

_.. j ‘ ‘ DIMAS.Viena kultunngiausaų ir gra-

ti ir remti Balfo judėjimą lietu
vių tarpe.

Balfo veiklos išplėtimas ir 
pagyvinimas

Šitą klausimą svarstė visas atgaus
seimas. Pirmuoju kalbėjo pats 

čiams. Vėliau kalbėjo pats Bal- Balfo pirm kan dr j B Kon. 
fo pirmininkas kan. dr. J. Kon-į čįES Paskui plačiai nušvietė ši->

iš trėmimo vietovių po 15 metų 
ir kitus patekusius lietuvius į 
vargą tėvynėje. Todėl turime dė 
ti dar daugiau pastangų ir di
dinti šalpos darbą, iki Lietuva 

savo nepriklausomybę,

žiausių dovani} V. Jonuškaitės
___________ plokštelių albumas, kuriame tel-
ris tiems nelaimingiesiems mes i P& 15 įvairių dainų. Reikalaukite 
Ontario provinfcijoj, įsteikime visuose knygynuose ir pas J. Kar- 
“oro tiltą” jų ko greitesniam veli’ 3322 S. Halsted St., Chicago

čius ir Detroito miesto tarybos 
pirmininkas L. C. Miriani svei- 
kiniriiai.

Prezidiumas, komisijos 
sveikinimai

ir

Suvažiavimui pravesti buvo 
sudarytas prezidiumas: pirmi
ninkas — M. Kesevičienė. iš De
troito, ir du vicepirmininkai, A.
Gintneris iš Chicagos ir Jurke
vičienė, Washington. Sekretoria 
tas — iš trijų asmenų: Viščinis,
Keturakis ir Kodąitienė. Nomi
nacijų komisiją sudarė: A. Ru
dis, Bakas, Kūtltus ir Lialis. Be 
to, buvo sudarytos: finansų, re
zoliucijų ir mandatų komisijos, 
kurios atliko savo paskyrimo
darbus. Balfo sąmata ateinantiems

Sveikinimų buvo labai daug'dvejiems metams rėf. St. Lūšys, 
raštu ir telegramomis, žodžiu, kaip Balfo reikalų vedėjas. Ji- 
sveikino Alto vardu M. Vaidyla,! sai pažymėjo, kad Balfo šalpa 
konsulas P. Daužvardis ir kiti. turi pasiekti: Vokietiją, Aust-

tą reikalą Valaitis. Tuo klausi
mu pasisakė daugelis atstovų 
ir direktorių, nes mandatų ko
misijos pranešimu seime daly
vavo 26 atstovai ir 13 direkto-, 
rių, arba 39 asmens, neskaitant 
svečių. Nutarta išplėsti Balfo 
veiklą Sibire ir Lietuvoje, ją 
mažinant Europoje ir kitur. Rei 
kalinga steigti nauji Balfo sky
riai, nes darbas plečiasi ir didė
ja. Per 2 paskutinius metus Įsi
steigė tiktai du skyriai: Wa- 
shingtono ir Floridos. Tuo rei- 
kaly; buvo priimta atatinkama 
rezoliucija, kuri bus paskelbta 
atskirai.

Sąmata arti milijono dol.

baigė savo-įįodį Balfo pirmi
ninkas. >«• ’ ■ ' '■ £ <

: >■* . <-■.,/
Banketas ir seimo užbaiga

Po dviejų dienų suvažiavimo 
Balfo seimas pasibaigė banketu 
Statler viešbutyje, kuriame da-

tų. Programai vadovavo žinoma 
Balfo veikėja ir direktorė Nor3 
Gugienė. Bankete dalyvavo ir! parskraidinimui iš Austrijos į 
pasakė gražų sveikinimo žodį I Ontario. Jaunas ar senas, svei- 
vysk. Henry Donnelly, kaip karj kas ar ligotas, turįs profesiją ar 
dinolo Mooney atstovas. Jaudi
nantį žodį tarė Lietuvos konsu
las dr. P. Daužvardis ir pats 
Balfo na i jai perrinktas pirmi
ninkas kan. dr. J. B. Končius, 
kuris pasižadėjo visas savo jė
gas pašvęsti Balfo šalpos dar
bui. '

KANADOS HUMANIŠKUMAS VENGRŲ 

TREMTINIAMS
PRANYS ALšENAS, Kanada

Kanados federalinė vyriausy
bė rodo itin didelį palankumą 
nelaimingiems Vengrijos trem

8, III. Telef YA 7-0677.

Prašykite katalogų bei informa
cijų:

OVERSEAS CARGO CO., 
2412 W. 47 St., Chicago 32, I1L:

LA 3-5049, YA 7-4337 
Siuntinių tarnyba 8 metai — S. P.
JUODVALKIS.

Vieni sveikino pradžioje, kiti, 
antrąją suvažiavimo dieną. Dau

riją, Prancūziją, Italiją ir kitur. 
Tiktai už Geležinės uždangos nu

OELZE BROS.
Service Station and Garage

Greasing - Wash- 
ing - Batteries 
lires - Accessories 

TOWING
Anyvvhere-Anytime

Telephone 
GLobe 8-0420

7322 Archer Avenue, Sununit

SPEC1AL BAIIGAIN
Christman Cards from the Holy land. 
Actual Photogiaphs of Holy scenes 
in Bethlehem and Jerusalein wlth 
presuoti flowers in each card.

12 for $1.50 — 24 for $2.50 
Advertised over TV and radio for 
25c each. Send chcck or Money or- 
der now. Wlll mail within 24 hrs.

A. M. Eli KHA1KY 
2742 N. Hampden Court 

CHICAGO 14, IIxb.
After 6 p. m. phone D1 8-3304

ne — visi turi rasti vietą ir pa
stogę bei pragyvenimą Ontario i 
provincijoje”.

Šis vedamasis rado begaliniai 
didelį atgarsį Ontario provinci- ( 
jos visuomenėj ir vietos bei fe
deralinės valdžios sluogsniuose 
Redakciją užplūdo paskirų as
menų laiškai, kuriose visiškai 
pritariam laikraščio mintims, o 
federalinė valdžia, juo labiau 
provincinė, parodė skubų susi
rūpinimą šiai problemai spręsti 
Laikraštis ir teigė, jog visa tai' 
reikia daryti labai skubiai: ne 1 
už mėnesių ir ne už savaičių,’ 
bet dabar — šiandien, vėliausiai 
rytoj.

Cntario provincijosvyriausy-J 
bė jau išsiuntė į Vieną savo par 
lamentarų atstovą. *'Ukrainiečių 
kilmės, John Yaremko ir vieną 

atspausdinęs keietą! vietos vengrų visuomenės To
ronte atstovą Joseph Bottlik. j

Ta pačia proga Ontario pro
vincijos valdžios premjeras L ' 
Frost įteikė provincijos auką 
25,000 dolerių vietos vengrų pa-

parodė Ontario provincijos vy
riausybė, kuriai jau eilė metų 
vadovauja progresyvieji konser-

tiniams, šiuo metu esantiems! vatoriai su premjeru Frost prie- 
Austrijos naujai įsteigtose pa-| šakyje. 9:
bėgėlių stovyklose. Tuo reikalu 
į Austriją išvyko netgi Kana
dos imigracijos ministeris. No
rintiems vykti į Kanadą veng
rams pabėgėliams nebus taiko
mi joki imigracijos nuostatai; 
nei sveikatos patikrinimas, nei 
politiniai “skryningai”, pagaliau

Jų organas 
Mail” yra

“The Globė and

gelis sveikintojų paskyrė ir sa- • matyta šalpos išlaidų $1,000,090 
vo auką pinigais Balfui, nes' pinigais ir gėrybėmis, įskaitant 
kaip pranešė fin. kom. vardu 1 vaistus ir siuntinėlius, cmigraci- 
Briedis Balfo seimo metu De-! jai — $5,000 ir įsikūrimui pasi- 
troite buvo sudėta $10,579. Dau j likusiems tremtyje $45,000. Vi- 
giausiai aukojo Chicagos apskri so išlaidų numatyta $915,000. 
tis — $4,000, Detroito skyrius Arba kitaip sakant, rekordinis ! 
— $4,000, Newarko — $1,000, Balfo biudžetas istorijoje! Už-! 
Bostono — $700 ir kiti mažiau., tat numatyta ir rekordinės pa-1 

ja mos: pinigais $368,000, rūbais] 
$160,000, gėrybėmis $350,000 ir! 

Balfo vadovybė seimui pada-1 tp., kas sudarytų pilną Balfo 
Tė plačius pranešimus iš savo ' veikimo sąmatą, kuri atitiktų iš 
dvejų metų veiklos. Pirmiausiai į laidoms. Tokia seimo ir buvo 
kalbėjo pirmihinkas kan. dr. J,! priimta po trumpų diskusijų.
B. Končius apie Balfo veiklą. Direktorių rinkimai, rezoliucijos 

Kai nomicijos komisija pas-i 
kelbė naują direktorių sąrašą, 
kuris kiek skyrėsi nuo pereitų 
metų, tai prasidėjo gyvesni po
kalbiai ir ginčai. Vienas kitas! 
mėgino atsiimti savo kandida-' 
turą. Buvo aiškiai jaučiama “po 
litika” ir Balfo direktorių tar-

vedamųjų, siūlydamas parodyti 
nelaimingos aukos vispusišką 
humanizmą. Viename jų dien
raštis šitaip teigė: “Ir kas gi tai 
yra šitokiam milžiniškam, tur-

„ , x . . v . . . ' tingam ir pusiau tuščiam kraš-Kanada net ir atves iuos is Aust: . • , • T- j > i. „ , tui, kaip Kanada, paimti kokiusrijos savo lesomis. Sakoma, įog cn nnn *x . „ , , , . 6! 60,000 tuk3tancių vengrų patai Kanados dovana nelaimin- r • •, , •! regelių, laik nai prisiglaudusių 
giems vengrams. Gi ypatingą i
dėmesį nelaimingoms agresi
jos aukoms — vengrams —

mažytėj Austrijoj? Jei kartais 
federalinė vyriausybė dar svy
ruotų, atidarykime plačiai du-

Pranešimai ir diskusijos

užsienyje ir gautų gėrybių pa
skirstymą bei šalpą Sibire ir Lie 
tuvoje. Jį papildė prel. J. Bal
kūnas, kuris ėjo Balfo pirminin
ko pareigas JAV, kaip pats 

buvo išvykęs 18 mėn. Eu
ropoje. Pažymėjo, kad sutarčių 
atvykimui į Ameriką sudaryta 
3,000 asmenų, iš kuriij jau apie p?. Vieniems tai atrodė norma-

ko p

MILŽINIŠKAS
Prieš - Kalėdinis & Auksinio Jubilėjaus

BALDŲ IŠPARDAVIMAS
——-———-—-—- Didelis pasirinkimas Importuotų 

krištolinių lempų su nuolaida 259 
ir daugiau.
Lionei & American Flyer Elektri
niai traukinėliai po 20% nuolaidoj 
Visokiausių rūšių baldai.
Gražūs kavos stalai ir "end ta'oles” 
už nuostabiai žemas kainas.

su

1000 atvyko į JAV. Daugiausiai 
sutarčių padarė: Chicagos lietu
viai — 27%, New Yorko —
159 ir t. t. Vysk. V. Brizgys,'darbą, atrodė, 
iškėlė naujų idėjų ir projektų,1 nesuprantama.

J

lu ir tutina, o kitiems — kurie 
nepriklauso jokiam politiniam 
gyvenime ir tik dirba šalpos 

labai keista ir 
Pasirodo, kad

Balfo darbus vykdantiems asme' garbės jausmas stipriai pasirciš 
nims ir sveikindamas linkėjo gc- j kė ir Balfo veikėjų tarpe. Re- 
riausios kloties. | zultate — reikėjo viešo balsavi-

, .... „T ,< • - i mo renkant vieną direktorių, oVėliau kalbeio N. Gugienc, I . ... . * ..., . i x- - V, ir , x -1 pirmininkaujančiam posėdy rei- kaip nuolatine Balfo sekretorei*.. .... J į. , ... . . .... . , ikeio išlieti net karčią ašarą...ir buvo įklausytas iždininko 1 m_“._ __ -7..
Trečioko pranešimas apie kasos

Dovanos namams, Radio, Patefonų ir TV aparatų kainos 
nuolaidom. Pirkite anksti ir sutaupykite p’nigų už šias Vicną- 
Kartą-Gyaonlme kainas! — Kol prekių užteksime!

Z. BASINSKI FURNITURE 
COMPANY

1701-0? W. 47th Street YArds 7-1176

stovį. Paaiškėjo, kad laike dve
jų metų Balfas gavo pinigais 
ir gėrybėmis $718,670.42 et. su
mai. Tai buvo gauta iš lietuvių, 
organizacijų ir vyriausybės, 
kaiji šalpos aukos vargstan
tiems tautiečiams.

Tačiau viskas pasibaigė gražiai 
ir trrimę naują Balfo vadovy
bę.

Dr. J. B. Končiaus Zod.s

....... ........ ,w,,,,"»w»«»»"«'ww*,"'«»iiiiiiiniiiiiiniiiiiininmmmimiiiiimiiniiiiii
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i J Kokios pasirodo tik retais laikotar

piais.
.. PREMIJUOTASIS DRAUOO .. 

ROMANAS
Didelė LietuviSkon hnitios knyga, 

išrinkta iš daugelio kūrinių jnry 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

— Lietuvių geresnė ateitis 
mus turi jungti, sako pirmi
ninkas. Per 12 metų Balfo or
ganizacija atliko didelį šalpos 

M. Zujus padarė revizijos ko- ir labdaros darbą, padedamas į
misijos pranešimą. Iš jo paaiš- laisvę pabėgusiems lietuviams 
kėjo, kad komisija patikrino pa- atvykti į Ameriką ir čia įsikurti, 
jamų ir išlaidų dokumentus ir Balfo uždaviniai nemažėja ir da- 
rado viską tvarkoje. Siūlė pra- bar. Dar turime vargstančių 
dėti diskusijas ir apyskaitą pri-, tautiečių tremtyje,*bet dabar iš
imti. ' kyla nauji uždaviniai — šelpd

Aplankas da.il. J. Paukštienės, 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys, 
434 psl. Kaina $4.00.

Uisakymns ir pinigas siųskite 
DRAUGAS 

M34 So. Oakley Avė., 
Chicago 8. HL
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Pcrskaitę'dicnr. "Draugą”, duokite jį kitiems.
i

PRIEŠKALĖDINIS
IŠPARDAVIMAS

Svarbus pranešimas visiems 
mūsų klientams !

. Ką tik dabar gavome didelį kiekį žieminių 
drabužių moterims, vyrams ir vaikams.

Turime didelį storų apatinių, mėgstinių, lo
voms uždangalų, pagalvių Ar visokių kitokių žie
minių reikmenų pasirinkimą.

Kviečiame atsifeankyti — būsite patenkinti mū
sų kainomis ir patarnavimu.

Joscph's Dry Goods Store
3218 So. Halsted Street, Chicago, Iii.

FRONT
COMPLETE VVITH 
24 STAINLESS STEEL BALL

MARYTAG
Archbishop Edwin V. 

Byrne of Santa Fe has 
asked his people to or- 
der Identification tags 
containing data recom- 
mended by the Federal 
Civil Defense Adminis- 
tration on one side and 
a Miraculous Medai on 
the other.

In a letter to his pas- 
tors, the Archbishop 
noted that some New 
Mexico Catholics have 
folmed a Corporation to 
make the tags. He urged 
all fo order "this person
ai Marytag."

Tags Pictured Are 
Double Rcgular Sizc. SACK

CHAIN........................................$ | 0 0
‘Recommended by Civil Defense Administration for Children

Marytag is a combination Catholic Medai, en Identification Tag all in one, made of hard 
aluminum. On the faca of the tag is a miraculous medal, beneath which is the notation, ”1 
Am a Catholic. In Case of Accident, Please Notify a Priest." On the rsverre side is the 
Identification data required by yeur Federal Civil Defense Administration. Your name, the 
name and address of the person to be notified in case of omergency and your birth data. 
Your local jeweler will sta.np your blood type on tag (when known).
Recommended not only becaute of possibility of a nailonai disaster, būt also with a view 
toward minimizing the heartaches incident to local calamities. Mothers and Fathers well 
realire the comfort and proteetion knowing' their family is wearinq idenii.'icaliens and a 
Catholic Medai at all timea. DO YOUR CHILDREN HAVE THIS PROTECTION N0W?

THE CATHOLIC WAY
BE PREPAREO

MARYTAG—For llial exlrą Chrislinas Gift for yourself and otlicrs 
C'crtificalcs availablc. Send $1.00 for each Cerlificatc desired.

Public Officials In An Emergency Look for the Marytag wilh 
Personai Identification on the Beck.

THE MARYTAG WAY

C'olorfuI Gift

1. Your name

4. City and State of 
named on 2nd line

5. Your data of birth

fied in emergency
3. Street address or rural routo 

number of person named on 
2nd line

person

(first ruime, middlc initial, lašt name)*

(first name, midillc initial, laši name)*

(strcct address jr rural roule)

(cily) (siute)
Examplc 2.7. 19

yr.Montli </zji/ yeur m d
*lf full name contains more than 14 lcttcrs, ūse initial for first name.

Name of Parish................................................................... City........................................... .. ..........Prie. $1.00
Mail Coupon with $1.00 to

JOHN P. WHITESELL ASSOCIATES lept l 
P.O. BOX 529

IOVVA FALLS, IOWA
ANY PARISI! PRIEST OR PARISH GROUP IN I GRESIED IN MARYTAG KOI! bUNL* 

RAISING PLEASE VVRITE ABOVE
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LIETUVA IR VENGRIJA

Su vengrų tauta nejungia musų ne giminystės, nė kai
mynystės ryšiai. Mus jungia laisvės troškimas ir kova už ją.

Vengrų tautos klaikųjį pagalbos šauksmą pergyvename taip 
jautriai, nes patys šaukėme ir šaukiame SOS!• ’ ‘ * Į I

Tik nedaugelis mūsų ir jų pasiekė išsigelbėjimo uolą. Mū
sų laivai su trimis ir devyniais milionais keleivių tebemėtomi 
įsiutusio komunistinio orkano. Šimtai ir tūkstančiai keleivių 
kasdien nušluojami nuo denio į krauju nudažytas bangas. Jie 
pasmerkti pražuvimui! Joks laivas neatskuba pagalbon. Tik 
užuojautos žodžiai pasiekė juos. Bet visa, ką vengrai užrašė 
savo krauju laisvėn vardan, liks ne tik kaip istorinis paminklas, 
jis liks Vakarų laisvajam pasauliui kaip priekaištas ir gėda.

Kai 1941 metais, žudynių ir trėmimų naktims besitęsiant, 
pasigirdo pirmieji šūviai iš už Nemuno, visa lietuvių tauta su
kilo. Po nemigo nakties studentas metė mokslo knygas, tarnau
tojas paliko savo įstaigą, ūkininkas užmiršo savo žagrę. Visus 
sujungė vienas bendras tikslas — laisvė. Niekas tada nežinojo, 
kaip viskas baigsis, niekas nežinojo, kiek ta, nors ir laikinoji 
laisvė, pareikalaus aukų. Nė vengrams, nė mums nebuvo laiko 
galvoti, reikėjo veikti. Ir štai po kelių dienų plevėsavo tauti
nės vėliavos visame krašte. Mes buvome vėl laisvi. Vilnius vėl 
tapo pilnateise Lietuvos sostine, kaip Budapeštas prieš mėnesį 
buvo laisvosios Vengrijos sostine. Ir mes apdengėme tada ge
dulo vėliavomis tuos, kurie krito už laisvę.

Neilgai tęsėsi mūsų laisvė, dar trumpiau vengrų. Raudona
sis teroras tokio sukilimo prieš vad. “nenugalimąją armiją” ne
užmirš ir amnestijomis jo dalyviams neatleis. Daugumas tų su
kilėlių jau padengti, kapų tyla, daugumas ištremti į Sibiro tai
gas, dalis dar tebekovoja krašte ir dalis Vakarų laisvajam pa
sauliui liudija apie lietuvių tautos vieningos kovos pradžią prieš 
savo pavergėją.

Praėjo 15 metų, bet komunistiniai diktatoriai to nepamiršo 
ir nepamirš. Nepamiršta jie ir Rytų Vokietijos sukilimo, Pozna
nės streiko, nepamirš ir Vengrijos. Laisvoji Vakarų Vokietija 
Rytų zonos sukilimą padarė savo tautine švente. Vengrai ne
pamirš, kad jie turėjo brangiai kainavusią kelių dienų laisvę 
komunistinėje vergovėje.

Prisiminkime 'ir pagerbkime tuos, kurie turėjo drąsos ir 
jėgų pasipriešinti raudonajai audrai. Dalis žuvo, dalis yra kar
tu su mumis.- Pagerbkime žuvusius ir žūstančius lietuvius, kaip 
gerbiame vengrų sukilėlius. Su pagarba nulenkime galvas prieš 
aukas už laisvę. Su užuojauta prisiminkime tremiamuosius į 
Sibirą, nes jie sutiko geriau mirti, o ne vergauti. Šiandien, kada 
pasaulis taip įvertina vengrų kruviną auką, argi mums lietu
viams 1941 metų sukilimo drąsiųjų kovotojų kraujas ir mirtis 
turėtų būti bereikšmiu ir pamirštu dalyku. Keturi tūkstančiai 
žuvusiųjų dviejų dienų laikotarpyje, o taip pat ir kiti tūkstan
čiai kovojusių, tebekovojančių, ir žūstančių lietuvių teduoda 
mums stiprybės ir atsinaujinimo kovoje už Lietuvos prisikėli
mą naujam ir palaimingam gyvenimui. Dr. Kazys Pemkus

ĮSPŪDŽIAI IŠ MEKSIKOS (2)
DR. BUDZKIKA

šeimos gyvenimas

Tęsiant toliau savo bendras 
pastabas apie Meksikos gyveni
mą, tenka panasakoti savo įspū 
džius apie šeimos gyvenimą, eko 
nominius santykius ir politinę 
santvarką.

Pasakojant savo įspūdžius as
meniškuose pasikalbėjimuose, 
daug kas klausinėja, kokie yra 
meksikiečiai vyrai ir-' moterys, 
ir kuo jie skiriasi nuo mūsų? 
Šis klausimas labai dažnai sta
tomas turbūt todėl, kadangi vy
rų ir moterų padėtis Meksikoje 
yra visai skirtinga negu pas 
mus. Kas liečia vyrus ir jų pa
žiūras į gyvenimą ir į šeimą, tai 
jie nėra labai simpatiški. Mek
sikiečiai vyrai laiko, kad pasau
lis yra “vyro pasaulis”. Jie ei

(-autarkinius režimus, kurie ten 
| viešpatavo tarp dviejų pasauli- 
| nių karų. Meksikoje žmonės ga-

. x l U laisvai kritikuoti savo valdžią,Išoriniai meksikiečiai vyrai y- Meksikoje labai ryškia, mato- įf t&. nipkaa jų . kaiėjifną ne. 
ra labai mandagūs moterų at- "kirtumas tarp turi ingųjų ki,& pe( pep Mento rinki.
žvilgiu, ir labai dažnai jie pasi-,ir *o<. n,ijų. .Xl< ° -4ai,Jia, raug rezultatai paprastai yra 
reiškia kaip “charming gentie- į matyti graž ų ir turtingų pasta-' 
men”. Bet tas mandagumas yra gi provincijos miesteliuose 
tik išorinis, falšyvas ir klaidi-1 matosi daug vargo ir skurdo, 
nantis. Jie mandagūs tiktai, Vidurini°j* klasė egzistuoja tik- 
smulkmenose ir tik viešoje vie- ^a* sostinėje ir keliuose kituose

V
Socialiniai santykiai ir 
ekonominis gyvenimas 

Kaip visur lotynų kraštuose,

miestuose, visur k'tur praktiš
kai jos nėra. Visur matosi la- 

nos simpatijas. Bet kai tas tiks-į bai daug feodalizmo palikimų 
las yra atsiektas, po vedybų su visomis jo neigiamomis pa- 
mandagumas ir pagarba pasi- sėkmėmis.
baigia. Tuo atžvilgiu amerikie-j Kraštas yra neturtingas ir 
čiai vyrai yra daug augštesnės žmonių pajamos yra mažos, 
kultūros. Žinoma, jie nėra tokie Žmonių maistas, butas, ir ap- 
mandagūs smulkmenose kaip lo slrengimas yra nepalyginamai j 
tynų vyrai. Bet amerikiečiai vy- vargingesnį negu pas mus, au
rai yra ištikimi šeimos gyveni- tomobiliai yra tik liuksuso pre-

toje, ir to mandagumo vienin 
telis tikslas yra laimėti mergi-

me, jie visą laiką vienodai ger
bia savo moteris, lygiai prieš 
vedybas ir po vedybų, ir nelaiko

giasi kaip visagaliai šeimininkai, moterų žemesniais sutvėrimais, 
ir moterys turi klausyti jų įsa-Į kajp daįnaį pasitaiko pas loty- 
kymų. Stebint jų gyvenimą, su- vyrus. Meksikiečių ir ame- 
sidarė įspūdis, kad Meksikoje rikiečių vyrų ir moterų santykių 
viešpatauja dar 19 amžiaus filo- skirtumas galima trumpai ge- 
sofija, ir moterų emancipacija rįausįaį chaarkterizuoti nuro-

TCKpraa n

ticA an

Cesariui, kas Cesario. O ką Cesaris? 
t VYSK. V. BRIZGYS

Nors įvairiose kalbose Cesarį 
skirtingai vadino, bet jo sąvo
ka visur buvo ta pati. Tai reiš
kė žemišką valdovą, kurį visi 
pavaldiniai turėjo gerbti net lig 
garbinimo; turėjo klausyti, mo
kėti jam duokles ar eiti bau
džiavą, o reikalauti iš jo nebu
vo galima ni\ko; nevalia buvo 
jo kritikuoti ir net manyti, kad 
jis ką nors žmonėms privalo. 
Buvo galima iš jo tik maldauti, 
o už kiekvieną menkniekį labai 
nužemintai dėkoti. Kad žmogaus 
protas ir širdis nedrįstų tokiai 
valdovo sąvokai prieštarauti, 
nežinomi autoriai sukūrė Cesa
rio dieviškumo pasaką. Ir taip 
buvo laikomi dievais senovės E- 
gipto faraonai, lig krikščiony
bės įsigalėjimo Romos cesariai, 
net lig mūs dienų Japonijos im
peratoriai. Kai prieš kelis me
tus pareiškė dabartinis Japoni
jos imperatorius, kad jis nelai
kąs savęs dievu, tai jo pareiški
mas labai nepatiko tiems, esan- 
tais tarnauti tautai.

Toks klaidingas žemiškų val
dovų supratimas ir gilioje se
novėje nebuvo visuotinis. Antai 
žydų tauta, išvesta iš Egipto 
vergijos ir Palestinoje susikū
rusi valstybę buvo valdoma ne 
tokių valdovų, kaip Egipto fara
onai ar Romo,s cesariai; žydų 
tautą valdė teisėjai, kurių es
minė žymė buvo ta, kad jie sau 
nereikalavo iš tautos jokių pri
vilegijų, o save laikė pašauk- 
taais tarnauti tautai.

Kristus gyveno ir jo apašta
lai augo tais laikais, kada žy
dai buvo jau primiršę Teisėjų 
laikus. Nuo Sauliaus laikų jau 
ilgai buvo valdyti karalių, pa
našių į stabmedžių karalius. Kri 
staus laikais žydai turėjo kara
lių labai panašų į šiandieninius 
komunistinių kraštų preziden

tus: Romos imperatoriaus pas
kirtą ir vykinantį Romos įsaky
mus.

Viena proga apaštalai užpyko 
ant savo dviejų draugų — Jo
kūbo ir Jono, kam juodu prašė 
Kristų jo karalystėje paaukštin
ti juodu labiau už kitus. Ta pro
ga Kristus paaiškino apašta
lams: “Pagonių kunigaikščiai 
viešpatauja jiems ir kurie didės 
ni, valdžią jiems turi. Ne taip 
bus tarp jūsų; bet kas tik tarp 
jūsų nori didesnis, tebūnie jū
sų tarnas...; taip pat, kaip žmo
gaus sūnus atėjo, ne kad jam 
tarnautų, bet pats tarnauti ir 
atiduoti savo gyvybę daugeliui 
atvaduoti”.

Pagal Dievo nustatytą tvarką 
ir pagal žmonių prigimtį, žmo
nių tarpe vienų kitiems vien 
viešpatavimo nėra. Yra vienų 
kitiems tik tarnyba. Kai žmonės 
savo susitarimu ar kitais keliais 
vieni kitus skaito kuom nors 
augštesniais, tai ne tokia pras
me. kaip Romos cesario, kad 
žmonių vyresnieji save laikytų 
viešpačiais reikalaujančiais žmo 
nių pagarbos, klusnumo ir duok 
lių. Pagal natūralius žmonių san 
tykius ir pagal Kristaus paaiš
kinimą, juo kuris žmogus kitų 
tarpe yra aukščiau pastatytas, 
tuo jis turi daugiau pareigų ki
tiems tarnauti. Žmonių tarpe 
tokių viršenybių, kad viens žmo 
gus kito tik priklausytų, nėra. 
Prigimtimi visi žmonės yra ly
gūs. Žmogus tikra prasme pri
klauso tik vieno Dievo, nes Die
vas yra žmogaus buvimo auto
rius. Tačiau ir Dievas žmogų 
susikūrė ne tam, kad turėtų ką 
valdyti, o kad su juo pasidalin
tų savo laime ir garbe. Dievas 
daro žmogui tiek daug gero, 
kad, atrodo, tarsi Dievas žmo-

dar palyginamai mažai pažengu
si. Vyrai nėra ištikimi šeimyni
niame gyvenime, jiems daug 
kas leistina kas moterims yra 
draudžiama. Moterys turi pa
reigą prižiūrėti šeimą, jos turi 
būti ištikimos, ir turi klausyti 
vyrų įsakymų, gi vyrai turi pil
ną laisvę.

atžvilgiu, kad tėvai turėtų val
dančios galios savo vaikams. Ta 
čiau argi tėvai netarnauja sa
vo vaikams nuo pat jų gyvybės 
pradžios ligi subrendimo metų? 
Vaikai tik po daug metų gal ka
da ir pasitarnaus savo tėvams.

Jeigu taip yra tarp Dievo ir 
žmogaus, tarp gimdytojų ir žmo 
gaus, tai kaip turi būti tarp 
žmonių, kurių santykiai yra vi
sai laikinės ir mažiau svarbios 
kilmės? Žmonių tarpe yra tik 
tarnybų, o ne viešpatavimo laip 
sniai. Kas vienokią ar kitokią 
pirmenybę sau lygių žmonių tar 
pe suprastų ne patarnavimo, o 
viešpatavimo prasme, tas savo 
santykius su artimu suprastų 
stabmeldiškai.

Žmonių tarpe aukščiausias au 
toritetas — šventasis Tėvas jau 
beveik nuo krikščionybės pra
džios save vadina Dievo tarnų 
tarnu. Tai nėra poetiškas išsi
reiškimas. Taip šventasis Tėvas 
supranta savo vietą ir savo pa
reigas. Ir mūsų kiekvieno su
pratimas betkokios pirmenybės 
kitų tarpe yra tiek krikščioniš
kas ir natūralūs, kiek jis ati
tinka šiai minčiai.

dant kad Meksika yra “vyro 
pasaulis”, gi Amerika yra ly
giai “vyro” ir lygiai “moters 
pasaulis”.

Kas liečia meksikietes mote
ris, pas mus vyrauja nuomonė.

kė, kurią gali įsigyti tik tur-1 
tingi žmonės. Kaimuose žmonės 
gyvena labai atsilikę, — mažo
se bakūžėse, be elektros, be van 
dens ir be jokių patogumų, daug 
kur gyvenimo sąlygos yra pana
šios, kaip j-os yra buvę prieš 
porą šimtmečių.

Netenka daug stebėtis tuo 
krašto neturtu. Tauta miegojo 
400 metų ir buvo savo pačių ir 
svetimų išnaudotojų išnaudoja
ma. Tikrasis krašto ūkio atsta
tymas ir geresnio būvio kūri
mas prasidėjo tik prieš du de
šimtmečiu jų tautinei revoliuci
jai pasibaigus. Reikia tačiau pri 
pažinti, kad per paskutiniuosius

kad jos visos yra labai gražios 
ir temperamentingos moterys.
Pabuvus Meksikoje du mėnesiu OA__ . . ... .... 20 metų ekonominėje srityje pasusidarė kitoks vaizdas. Ame- A
rikoje mes matome tik rinkti
nes meksikietes moteris, pavyz
džiui ant scenos ar filmose. Ži
noma, jos visos yra gražios, ir 
todėl susidaro bendra klaidinga 
nuomonė, lygiai kaip dažnai ne
teisingai yra galvojama apie 
Paryžiaus moterų grožį remian
tis keliais pavyzdžiais filmos* 
ar magazinuose. Pačioje Meksi
koje yra įvairių žmonių, gra
žių ir mažiau gražių, ir jokiu 
būdu negalima pasakyti, kad

ra didesnė negu betkokiame ki 
tame krašte. Be to, žmonių gro
žį stebint reikia atsiminti, kad 
Meksikoje daugumą žmonių su
daro indėnai arba maišyto krau
jo žmonės. Indėnai gi yra mon 
goliškos kilmės, ir todėl jų gro
žis yra kitoks ir savotiškas. 
Taip pat reikia atsiminti, kad 
ten visi žmonės yra juodplaukiai 
ir tamsios kompleksijos. Kai vi
są laiką tenka žiūrėti į tą juo
dumą, tai aišku jis visai kitaip 
atrodo, negu pas mus, kur yra 
didesnis įvairumas.

Visos tos kalbos apie grožį, 
aišku, yra gan reliatyvus daly
kas, .bet jeigu tenka trumpai 
charakterizuoti meksikiečių mo
terų grožį ir lyginti jas su 
amerikietėmis ar lietuvaitėmis, 
tai nėra jokios abejonės, kad

Cesaris, didelis ar mažas, ku
riam kiti tarnautų, jį garbintų, 
duokles mokėtų ir iš jo nieko 
negautų, yra stabmeldiškos mi
tologijos liekana. Žmogaus pri-1 masU lietuvaitės yra daug gra- 
gimtis ir Evangelija tokių cesa-Į žesnės ir įdomesnės negu tam- 
rių nepateisina. Į siaplaukės meksikietės.

M. KRUPAVIČIUS

1926 METŲ GRUODŽIO 17-TOJI

Liūdna 30 metų sukaktis
12 tęsinys •

žinomi iš anksto ir rinkimai yra j 
tik formalumas.

Žmonės gan laisvai kritikuoja' 
savo valdžią, nerodo jai daug 
pagarbos. Amerikiečiai turistai 
dažnai girdi iš vietinių gyven
tojų, kad jų valdžia negera, kad 
valdžios pareigūnai pirmoje ei
lėje rūpinasi savo gerbūviu ir. 
kad jie išnaudoja savo pozicijas Į 
savo asmeniniam prasiturtini- 
mui. Bet meksikiečiai dėlto kaž 
kaip nesijaudina. Turistui susi- 

(Nukei^: . 4 psl.)

daryta daug pažangos. Praties
ta daug naujų kelių, geležinke
lių, pastatyta elektros jėgainių, 
vedama kova prieš tropines li
gas, plečiamas socialinis draudi
mas, ir plačiai plečiama pramo
nė ir įvairių suvartojimo gėry
bių gamyba. Tas visas industria 
lizacijos procesas vykdomas sa
vo jėgomis, ir rezultatai pasiek-jį 
ti tikrai yra dideli. Bet, kaip 8 
minėta, bendras krašto ekono
minis standartas vis dar yra la
bai žemas, nes tauta pradėjo

atstatomąjį darbą nuo Ubai
žemo lygio. Gi ekonominiame gy 
venime stebuklų negali būti., Tik 
tais ilgas, kietas ir atkaklus dar 
bas gali pakelti ekonominį ger
tai ilgas, kietas ir atkaklus dar 
ilgai ir-kietai dirbti, kol jie ga
lės pradėti galvoti apie šiokį to
kį palyginimą su Amerika.

Ekonomistui yra labai įdomu 
stebėti meksikiečių pastangas 
kelti jų ekonominį gerbūvį, ypa
tingai įdomu yra tai stebėti lie
tuviui ekonomistui, nes meksi
kiečių darbai ir pastangos dau
geliu atvejų yra labai panašūs 
į tuos darbus, kuriuos ateityje 
reikės atlikti atstatant būsimos 
laisvos Lietuvos ūkį.

Politinė santvarka 
Nors Meksika šiuo metu turi 

konstitucinę ir legaliai išrinktą 
valdžią, tikros laisvės pas juos 
nėra. Jų demokratija nėra pilna, 
ji primena šiek tiek Rytų ir Vi
durio Europos valstybių pusiau

“Kalba Vilnius” įjunk naujausią 
vokišką radiją ir klausyk. Žinios 
ir muzika iš viso pasaulio. Tobu
las perdavimas; automatinis pa- 
telefonas. Gradin-kas, I. G. Tele- 
vision Co„ 2512 W 47th St.. FR- 
6-1998. Atidaro, ir sekinau. 11:00- 
3:00.

HOMER MARTIN 
GONE MAD!

Mokėsiu $35 už kiekvieną au
tomobilį atvežtą ar atstumtą 
—turi turėti bateriją, genera
torių ir starterį.

H. MARTIN AUTO PARTS
RET.21 LIBERTYVILLE, ILL. 

Tel. LTb. 2-3143

MARQUETTE
RADIO & TV SERVICE

2419 West 67th Street 
Kasdien ir sekmad. nuo 9 iki 9 valandos vakaro

Tel. PRospect 6-5216JUOZAS RAKŠTYS
J?

Pasinaudokite mūsų Kalėdi
nių dovanų pasiūlymais — 
ir tuo tarpu nusipirkite sau 
puikų Eagle Blue firmos 
kostiumą '

ar Double Breasted

VAN ZANT & WILLMAN
6222 So. Halsted Street

Krautuvė atdara kas vakarą iki 9:30 — iki Kalėdų

Arrow Marškiniai 
Manhattan Marškiniai 
Jansen Sweaters 
McGregor Sportswear 

" Weathercrest Jackets 
Rabhor Robes 
lnterwoven Kojinės

"Paris Diržai 
Shields Jewelry 
Wilson Bros. Pajamas 
Knox Skrybėlės 

"Maliory Skrybėlės 
"Gatės Pirštinės 

Wimbledon Markšiniai
Visi šie dalykai bus nemoka
mai supakoti dovanų dėžutėj.

Galima pirkti gražius “gjft 
certificates” už bet kokią kai
ną.

į manymu, “Sidzikauską į prezidentūrą atvedusi ne tė
vynės meilė, ne gilus susirūpinimas savo Krašto atei
timi”. Visi jie terorizavo prezidentą Grinių kilusiais 
tėvynei pavojais ir apeliavo į jo tėvynės meilę ir baig
davo paraginimu atsistatydinti iš prezidento pareigų. 
Prezidentąs visai teisingai ir gražiai į jų argumenta-

jo atsistatydinimas gali apsaugoti Lietuvą nuo gali
mų nelaimių”, sutiko nusileisti smurtui ir atiduoti 
krašto valdžią Smetonai, bet už tai juodu abudu tu
ri pasižadėti gerbti Lietuvos konstituciją ir kraštą 
valdyti jos dvasioje”. Voldemaras pasižadėjo tai vyk
dyti. “Tokį pažadą davė ir Smetona, prisiekdamas

ei jas ir graudenimus bei terorizavimus atsakydavo — i kraštą valdyti 7922 m. konstitucijos dvasioje”. Taip 
‘ne aš pastačiaus kraštą į šią pavojingą padėtį ir ne' baigėsi šis istorijos lapas. Tai įvyko gruodžio 18 d.

Tuo būdu ir Respublikos Prezidentas K. Grinius,' mane turit mokyti tėvynės meilės ir pasiaukojimo.
ir vyriausybė, ir kariuomenės vadovybė žinojo iš visai 
patikimų šaltinių, kaip perversmas rengiamas. Jie taip 
pat žinojo, kad toks perversmas ne tik padarys daug 
žalos visam kraštui, ne tik palaidos demokratinę san- 
tvarką Lietuvoje, nes K. Grinius labai teisingai api
būdino tautininkų siekimus ir pažiūras į demokrati-

Perversmininkai kalti už pavojų, kuriame atsidūrė 
Lietuva ir bus geriausia, jei nueis pas juos ir papra
šys grįžti į kareivines ir tuo išgelbės kraštą iš even
tualaus lenkų okupacijos pavojaus.”

“Tikrieji perversmo vadai ir įkvėpėjai buvo A. 
Smetona ir A. Voldemaras”, teisingai tvirtina K. Gri-

nę santvarką, bet žinojo taip pat, kad perversmas gali ntus. Kur gi jie tuo metu buvo? Juodu ilgai preziden-
4-.X Y ■ ----- —A,? — _ • * s ___ • 2 _ _ v • i S  s  _ . _ . _ _atiduoti Lietuvą svetimai jėgai, jos priešui, kuris ty 

koja visą laiką progos paglemžti Lietuvą sau. Kilusi 
krašte netvarka tokiems priešams duoda labai geros 
progos savo tikslui pasiekti. Jie paprastai tokią pro
gą sugeba labai gražiai pridengti ne tik pavojais jo 
kraštui, bet dažnai ir visam pasauliui. Tokių pavyz
džių turime ir dabar 1956 m. įvykiuose. Ir vis tik ne
paisant viso to kalbamoji vyriausybė ramiai leidosi 
perversmininkų išvaikoma.

K. Grinius plačiai pasakoja apie jo lankytojus, 
kai jis buvo laikomas po perversmo lyg namų arešte.

tūroje nesirodė. Pleirytė-Puidienė Griniui pasakojo, 
kad jai atsilankius perversmo reikalais pas Smetoną, 
rado juos ramiai kortomis lošiančius. Pleirytė-Pui
dienė tuo labai pasipiktino ir pasakė: “Kada kraštas 
tokiam dideliame pavojuje, yra žmonių, tariamų pa
triotų, kurie turi laiko ir norų patenkinti savo aist
ras.”. Tokiai pastabai padarius viešniai, gal neprašy
tai “lošusieji kortomis pasijuto labai nesmagiai.”

Abu perversmininkai ilgai prezidentūroj nesiro
dė. Pagaliau Voldemaras atsilankė net du kartus. Jo 
buvo tokia daina, kokią giedojo Griniui pirmiau minė- 

Tai buvo generolai Nagevičius, Bulota ir Plechavi-| t*eJi lankytojai —— apie pavojų Lietuvai, apie tėvynės 
Siu, au trimis pulkininkais - Petraičiu, Skorabskiu ”eiI« lr Grinius J“m ‘““į4’kad V°!?emarM da’ 
ir trečiu neprisimenu ir dipl. V. Sidzikausku, kuri. F tUr,e ger“M‘4 prOg* “V°

Griniaus pasakosimu kalbėjęs gražiai ir teisingai, bet
ir vietoj ilgų kalbų ir pamokymų likviduoti tą pavo
jingą situaciją vienu savo žodžiu.” Grinius įsitikinęs,

gui tarnautų, Atrodytų, kilmės 1 vis tik jis Sidzikausko atsilankymą laikė įtartinu. Jo kad “Smetona ir Voldemaras rizikuoa ligi galo ir tik

Gruodžio 19 dieną Seimo pirmininkas Seimo posėdyje 
perskaitė Griniaus pasirašytą Voldemaro paskyrimo 
ministeriu pirmininku raštą ir prezidento Griniaus at
sistatydinimo raštą. Tuo pat metu atsistatydina iš 
Seimo Pirmininko pareigų dr. J. Staugaitis. Volde
maras pristato Seimui tokios sudėties ministeriu ka
binetą — ministeris pirmininkas ir užsienio reikalų 
ministeris A. Voldemaras, finansų — P. Karvelis, 
krašto apsaugos — A. Merkys, švietimo — L. Bistras, 
žemės ūkio — J. Aleksa, susisiekimo — Jankevičius, 
teisingumo — St. Šilingas. Seimo pirmininku čia pat 
išrenkamas Aleksandras Stulginskis, I vice pirminin
ku — M. Krupavičius, II vice pirmininku — K. Amb
razaitis, ir sekretoriais — J. Masiliūnas ir P. Jočys. 
Pagal Seimo statuto 23 str. “Seimo Prezidiumas eina 
savo pareigas ir Seimo kadencijai pasibaigus arba Res
publikos Prezidentui Seimą paleidus, ligi įvyksta pir
masis naujojo Seimo posėdis”. Kadangi naujasis Sme
tonos Seimas buvo ne pagal Konstitucijos nuostatus 
išrinktas, minėtasai Seimo prezidiumas jo nepripažino 
ir nepaisant visokių saujos tautininkų spaudimų ir 
daromų nemalonumų save laikė teisėtu prezidiumu 
ligi pat Lietuvos nelaimių — svetimų jėgų okupa
cijos.

(Bot daugiau) J
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NAUJAS ŽODYNAS
virš 20,000 žodžių

ANGLŲ-LIETUVIŲ kalbos žodynas, tokio žodyno Amerikoje 
dar nebuvo, kaina tik $4-.

Greit pasirodys ir LIET.-ANGL. žodynas. Užsisakykite iš anks
to, nes prieš šventes bus daugybė užsakymų.
Dovanoms gauta iš Europos RADIO aparatai su kuriais girdi
ma VILNIUS ir kiti miestai.
RAŠOMOS MAŠINĖLĖS su lietuvių ir kitų kalbų raidynais kai
no, nuo $55.
LAIKRODŽIAI šveicarų irt kitų firmų reto gražumo ir gerumo. 
FOTO aparatų nuo pigiausio iki brangiausio.
GINTARO KRISTALO įvairiausių dirbinių didelis, didelis pa- 
sirinkmas. x
Devynios galybės LIETUVIŠKŲ plokštelių, KNYGŲ, ALBUMŲ 
ir kitokių prekių dovanoms, viską išvardinti neįmanoma, reik 
pamatyti. Katalogus ir prekes siunčiame į vLas pasaulio ša
lis. O kalėdinių sveikinimų marios.
J. Karvelis, 3322 S. Halsted St., Chieago, III., tel. YArda 7-0677. 
P. S. Vaikams vežimėlių iš Europos įvairių rūšių kaina nuo $30.

A NEW MEDAL REAL ESTATE
ln anavver to a rcųuest by the Ke

denti Clvll Defense Ad Uliniai ratlon,
John I*. VVhitesell Associates of Iowa 
l-'alls, Iowa are solling a nondeatruc- 
tlble ntodal to provldc indcntlfication 
in case of atomic attack or other 
diaaster. Tilo name of the medal is H*nka. Autom, alyva-garu upšild.

11530 S. HON'OKE ST.
Savininkas parduoda 2-jų butų 

ntQrinj namą. Didelis sklypas, dideli 
kambariai. šviesaus ąžuolo medž. 
papuošimai. Tilo vonia. Cabinet

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

Marytag, and the cost is one dollar

l’ertinent Information nucessary 
in sueh an cmergeney (name, next 
of kln, and age) is engraved on the 
reverse side of the tag. The face 
holds the complete Miraeulous Medai 
and the indeription, "I am a Catho- 
lie. In ruso of accldent, please rali a 
Priest.”

autom, garažas. Abu butus galima 
bus užimti. Prieinama kainu. HEm- 
hxik 4-1207.

‘Kirst reciplent of these new ine-. 
dals was bis Exeelloncy, the Most “♦nuomavimui, 
ltev. Edwln V. Byrne, Archbishop
of Santa Ke. Archibishop Byrne in- 
dicated his pleusure at the valuable 
service which the tag renders Ca- 
tholies, astmring them the proteetlon 
of tho Blessed Mothcr as well as 
providing adeųuato mcans o£,_idcntl- 
flcation.

At'ŠItOS VARTĘ parapijoje 2-jų 
augštų mūrinis su galimybe atida
ryti kirpyklą ar kitos rūšies bizni 
su 2-j.ų kamb. butu, ir & k. butas 
2-me augšte. Alyvos šildymas, 2 ma
šinų mūr. garažas. įkainuota grei
tam pardavimui ar biznio patalpos

2-jų butų mūriikis namus. Harge- 
nas. 5 ir S kamb. Rūsys. Centrinis 
apšild. 3 mieg. kumb. Spintos virtu
vėj. Garažas. $15,900, įmokėti $4,000 
Apylinkėje 26th ir Pulaski Road. 
lAunilaii' 1-7038.

Gardner, Mass.
Sukaktis

Simonas Mačionis, senas Drau 
go skaitytojas, ką tik sulaukęs 
65 metų amžiaus išėjo į pensiją, 
išdirbęs Nichols & Stone komp. 
arti 40 metų. Mr. Nichols pado
vanojo brangų laikrodį, o dar
bininkai 100 dol. vertės kėdę.

Mačioniai yra visų gerų dar
bų rėmėjai, dosnūs ir vaišingi 
žmonės, jie neužmiršo tėvynės, 
rėmė visas organizacijas ir su 
visais sugyveno. Simonas yra 
kilęs nuo Raguvos, o Ona kilusi 
iš Kupiškio parapijos. Turi duk
terį Sargotienę, kuri dirbo kaip 
vietinės High School Principal 
sekretorė.

Šiomis dienomis jie atšventė 
44 metų vedybiniu gyvenimo 
sukaktį. Linkime Mačioniams su 
laukti dar daug daug gražių 
jubii'čjų ir darbuotis Lietuvos 
ir lietuvių gerovei.

Įkurtuvės
1

Gruodžio 1 d. didelė grupė 
artimųjų, draugų ir giminių nu
važiavo į Sargotų naujai įgy- Į 
tus namus Worcester, kuriuose, 
įvyko įkurtuvės. Grupei vado-Į 
vavo Sargotai ir V. Vyšniaus-f 
kas. Šeimininkės, Tunkūnaitė ir I 
Penytė. Įkurtuvės buvo aprašy
tos vietinėje spaudoje. Vytis

PAJIESKOJIMAI
Jieškomi: 1) Jonas Belevyčius, 

Valių k,, Žvirgdaičių vals. Tuviu 
svarbių žinių nuo jo žmonos. 2) Iš 
Sibiro Juozas, Kuras, Mczgbūdžio 

dviu., įieško Jono ir Antano Snopių, 
kilusių iš Birštonu km., Griškabū
džio vals. Jieškomi ar žinantieji 
apie juos {įrašomi atsiliepti šiuo ad
resu: Antanas Kaunas, 657 W. 55tli 
St., Chieago 21, III.

Jieškoma Stasė Norvydienč, ki
lusi iš Joniškio m. Turėjusi ke
pyklą Chieagoje. Jieško Ona Kliau- 
sevičiūte iš Lietuvos. Atsiliepti šiuo 
adresu: Della Poškus, 5931 North- 
west Highuay, Chieago 31, III.

Ona Būdvytienė jieško krikšto sū
naus Zigmo Jokūbaičio, s. Antano, 
gimusio 1925 m. Tauragės apskr., 
Tarailių km. Atsiliepti šiuo adresu:
Ona Būdvytienė, Jūros g-vė Nr. 5, 
Tauragės miestas, Lithuania.

Jieškomas Pranas Švarcas, kilęs 
iš Suudargo, Šakių apskr. Jieško 
brolis Klcmencas. Atsiliepti: A. Fi-
ravičius, 6 Constance St., Toronto 3, 
Ont., Canada.

Jieškomi: 1) Pranas Butkevičius, 
atvykęs j Ameriką, iš Ukmergės, 
1926 m ar jo giminės. 2) Aleksas 
Gulbinas, gyv. Chieagoje ar Wa- 
sliingtouc. Jieško giminaitė Stefani
ja Giedraitytė - Koiitrimaviėienė iš 
Liet. Kaunas, Raudonosios Armijos 
g-vė Nr. 275, bt. 2. Abiem jieško- 
miems asmenims yra laiškai iš Liet. 
jias — A. Kraujalienę, 129 Sheridan 
Avė., Brooklyn 8, New York.

Originators of the “Marytag” idea 
are a group of Cutholics, Informa
tion about Marytad can be obtain- 
ed from John Whitesell Associates, 
I’. O. Box 529, lowa Kals, Iowa.

Any parish priest or parish group 
interested in Marytag for fund- 
raising purposes, ean obtain Infor
mation from the šame address.

Patikslinimas
J. R. Jimenez “Palšis ir aš’’ 

XLV Kiemo medis elegioje, ant
roje pastraipoje praleistos dvi 
eilutės. Reikia skaityti šitaip: 
“Per visą tą laiką, kai ją laikiau 
užuomarštyje, tarsi jos bute ne-

Ml'ItlNIS, 2-jų butų 4 ir 4 kamb. 
50 pėdų sklypas. 4 uutom. garažas. 
»l00 pajamų. Įmokėti $2,000. Tiktai 
$12,900. Arti Harding ir 25tli. LAwu- 
dale 1-7038.

Mf'RINIS. 2-jų butų. Arti 27th ir 
St. Douis Avė. 5 ir 4 kamb. Gazu I 
apšild. Uždari porėiai. {kainuotus t
skubiam pardavimui dėl turto pasi- I 
dalinimo. Tik $13.500. DAwndale
■ -7038.

MeKlNJ.l'iy KAUK. 4 butų mūri
nis. Stokcriu-radiatorių apšildymas, 
vonios. $1X0 pajamų ir savininkui 
hutas. Tik $*15,500. A. Vaina, ‘‘VAR
PAS”. H E public 7-0880 arba HKm- 
lock 4-7085.

MARQVETTE I’AKKE:
Mūr. 4 kamb., du mieg., pečiais

šild., geroje vietoje, tik $10,500. 
GAGE PARKE:

Med. 2 po 5. centr. šild., garažas, 
tik $16,000.

Naujas mūr. 2 po 5, ant didelio 
sklypo, modern. {rengtus, tuoj gali
ma kraustytis.

BR1GHTON PARKE:”
Med. 5 ir skiepe 3 kamb., gara

žas, centr. šildymas karštu vandeniu 
alyvų. $11,650.

Turimo daug ir {vairių namų, pa
dedame gauti paskolas, esame lietu
vių apylinkių centre Brighton Parke.

SIMAIČIAI
Realty, Bulldera. Insuranoe 

2737 West 48 St 
CLiffelde 4-2390

2-jų augštų mūrinis namus su mė
sos ir gioserių krautuve. Parduoda 
dėl mirtie^ šeimoje. 1631 W. 38th 
Place. LAfayette 3-9408.

IŠNUOMUOJAMA

REAL ESTATE
, . . Paskolos. Ne j. Turtų Valdymas
butų metai po metų pavasans VKŲ rosiu APDRAUDIMAI 
ją suformavo ...

ĮVAIRIOS ŽINIOS
K. MALONIS, 

Namų PRospect 8-2071

Relig;aio meno paroda
New Yorke. Burr galerijoje 

(Manhattan) gruodžio 30 d. ati 
daroma religinio meno paroda,
kuri tęsis iki sausio 12 d. Ją 1-7038. 
organizuoja Katalikų Dailinin
kų sąjunga.

$12,900 PILNA KAINA. 2-jų bu
tų mūrinis. 25th 'ir Christiana Avė. 
4 ir 4 kamb. 2 autom, garažas. $88 
į mėli., plius butas. $2,800. SVOBO- 
DA, 3739 W. 26th St. LAwndale

IŠNUOMOJAMAS 5 km. gazu ap
šildomas butas I-mc augšte iš kie
mo pusės. Karštas vanduo.

Teirautis 4513 So. Wood St.

IŠNUOM. 4 kamb. butas Gage 
Parke, 5242 S. Artesian Avenue

Tel. PRospect 8-4246

MARUUETTE PARKE išnuom. 
5 k. šviesus apšild. butas.

PRospect 6-5015
Išnuom. mieg. kamb. 6837 S. 

Campbell Avė;
WAlbrook 5-4161

ŠTAI, ČIA! — 3-jų butų mūrinis

Išnuom. kambarys. Šviesus, šil
tas, su atskiru įėjimu ir vonia bei 
kitais patogumais. 7143 S. Tal- 
man Avenue, tel. GR 6-3069.

Išnuomuojami 2 atskiri kamba
riai vyrams: vienas iš jų prie žel

iamas. Apylinkėje 26tb ir Savvyer. , mos> antras su atskiru įėjimu.
J luitui 1'KZK ,1 1- l kvl» t 1 r» 11 , , n , I I rl / t u j • *-» a a ar3 butai po 4 kamb. Gazu apšild. Ga
ražas. Turi būt parduotas. įkainuo
ta skubiam pardavimui. $15,900; 
įmokėti $4,000. SVOBODA, 3739 W.

REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
ir parduoduml uždirb
site por šią įstaigą.
AL. BUDRECKAS

B BALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Californijos g-vės)
ItAfayeUe 3-3384

Šioje nejudotno turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar parduodant, Jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2000 W. 59th St. Tel. Prospcet 8-5451

Kepraleiskito progos! Marųuotte 
Parko 5 apartmentų mūr. namas, 
3x4 ir 2x3. Mūr. 3 karų garažas. 
Mėn. pajamų $417. Namas tikrai ge
rai užlaikytas. $44,000. A. Linas.

Pilnai (rengta grosernč prie 71 ir 
Callfornla Avė. Pelningas biznis. Tik 
$2,700 plius visos prekės savikaina. 
Volodkevičius.

J rytus nuo Marąuette Parko 6 
kamb. gražus mūr. btmgalow. 2 inaš. 
garažas, rūsys, šildymas karštu van
deniu — alyva. $16,000. K. Juknis.

RETA PROGA. LEMONTE prie 
trijų didelių kelių virš 5 akrų 
žemės su dviem gyvenamais na
mais, 2 garažais, 4 paukštidėm. Vie
nas 5 kamb. namas išnuomotas už 
$75 mėn., kitas 8 kamb. namas — 
savininkui. Patogus susisiekimas au
tobusais su Čikaga. Savininkas par
duoda dėl to, kad jis gavo palikimą 
kitur, {mokėti $4,500. Kaina $18,000. 
A. Rėklaitis. '

3 būtų numos Brighton Parko. Pa
jamų $150 j mėn. Garažas. $16.800.

8 apartmentų gerai prižiūrėtas, 
švarus mūro namas Marųuctte Par
ke, labai geroje vietoje. Namas išsi
moka per 7 metus. $68,000. A. Siru
tis.

P LEONAS
REAL ESTATE

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

BUDJJING & REMODELING

Statoma
NAMUS IR 
GARAŽUS

Ir atliekame visus statybos Ir per
tvarkymo (remodcllng) darbus.

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika Ir J. Skorubskas) 
1600 S. 48TH CT., CICERO 50, ILL. 
Tel. OLympio 2-7381; TO 3-4238

VIKTORAS SIMAITIS
General Contractor

Stato rezidencinius Ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-422* 
arba rez. tel. BI 7-33 40. Kreiptis —

SIMAIČIAI
Reatlty - Bulldera - Insuranes 

2737 West 43rd Street

Jieškomi: 1) Kazimiera Dijokaitė 
Montvydienė, kilus iš Žagarės mies
to. 2) Stasys Beniušis. Yra žinių iš 
Liet. Jie patys ulba apie juos žinan
tieji {įrašomi atsiliepti — M. Brad- 
chulis, 1125 W. 63rd St., Chieago 21, 
III. Tel. WAlbrook 5-1062.

Jieškomas Petras černauskas. 
Jieško jo se.>uo iš Sibiro. Jis pats 
ar apie ji 'žinantieji prašomi atsi
liepti šiuo adresu: V. Plečkaitis, 30 
Hepbome St., Toronto 4, Ont., Ca
nada.

Lenku katalikams
Vladislovo Gomuikos vyriau 

sybė paskelbė duodanti daugiau j 26th St. LAwndale 1-7038.
teisių Lenkijos katalikams: 1)------------------------- 7------- -----
Vyriausybė atsisako nuo teisės BROOKFIELD. Bargenas. 5 kam. ;
skirti vyskupus, 2) Tikybos pa- ,n/senillnOi $14J00; illlokėti <h,000. !
mokos bus įvestos 4 mokyklas, 1 SVOBODAš 6013 Cermak Road, BI- '
3) Katalikai galėsią leisti tris ishop 2-2162.
laikraščius, 4) Bus leista apim- ~ ~ ' f’ r . Marųnette I’arke parduodamasti pareigas apaštališkiems admi .“.-jų imtų mūr. u, 4 ir 3 kanu,. Arti

__ . n;;,,’ liet. bažn. ir mokyklos. Augšta pa-nistratoriams, kuriuos Pijus stOKg jr rūsys. Karštu vand.
apšild., stokeris. 3 atskiros vonios. 
$142 mėn. pajamų ir savininkui 6 
kamb. butas. WAIbrook 5-5030 arba
KEpublic 7-7321.

Tel. FRontier 6-6695

ĮŠMOMUVOJAMI 2 KAMBARIAI 
su atskiru įėjimu.

0008 So. Rieliniond 
Tel. PRospect 6-3979

17 e”m”e~s" I~O

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūpinima"

VISŲ RCŠIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Estute
General Insurance, Notary Public 

591(1 S. \Vestėm Avė.
REp. 7-0880 arba HEm. 4-7085

llllllllllllllllllllllllllllllimiillllllllllliiiin

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 71st Stred

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

Tel. — HEmlock 4-5881 
......................................................................n

ĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIll^ 
Š LIETUVIŲ STATYBOS 
= BENDROVE

I MŪRAS
S Bulldera, Gen. Contracton s 
5 Atlieka planavimo Ir staty- S 
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- g 
S venamųjų ir viešųjų pastatų. S 
= Namų Įkainavimas ir Įvairūs s 
S patarimai nemokamai. S
S Kreiptis šiuo adresu: S

i I0N AS STANKUS|
S Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki S 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus S
5 Tel. PRospect 8-2018 =
= 6800 SO. CAMPBELL AVĖ, 5 
= Chieago 29, Illinois S 
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XII paskyrė į diecezijas, pir
miau priklausiusias Vokietijai.

P L U M B I N 6
Licenaed, bonded plumbers 

Joks darbas nėra didelis ar mažas 
Saukite dabar. Kalbame lietuviškai

Tel. REpubUo 7-0844 
WAlhro.»k 5-8454

3S

Dovanojo spaustuvę ’ ATDARAS AUZIfRĖJIMl I ŠEŠ- JAV Kolumbo vyčiai padova- tad. ir sek.mad. nuo u iki 5 vai.
nevio La Paz miesto IBoliviioie ,'Naujas 1 v- augšur mūrinis 2-jų bu- nojo Eia raz miesto (CUIIVIJUJC, tų paRal užsakymą pastatytas na- 
Pietų Amerikoj) arkivyskupui mus. Karštu vand. ‘'Radiant" apšil-

, , ____ ii ;» i dyrnas. Keramikos koklių vonios irspaustuvę, kurios vertė iŠ viso , vjr)UVgs .^šuoliniai papuošimai. An- 
apie $400,000. Tą spaustuvę Bo ! gliškas rūsys. Insūliuotos sienos, st.

j Marv Star of the Sca parapijoje.livijos katalikai panaudos gero- $33,500. «i28 s. kolin avė.

PROGOS — OPPORTUNITIES

MARQUETTE PARKE, 2447 
W. 69th St., parduodamas 

RESTORANAS-VALGYI^LA 
Gausi klijentūra. Teirautis vie
toj ar telef. GRovehill 6-9504.

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar ūkiu> 
atlankykite mus

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-5030 

PRoooeet 8-3579 fvftk. Ir sekma*!.*

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

E. KURŠIUS

REAL ESTATE SALES
KEpublic 7-9400

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 

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

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skabiai, 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-27S3 nuo * vai. 

ryto tkl 7 vai. vakaro.
Tel. OLympic 2-5121 nuo B vaL 

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

M1SCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

LIET APDRAPDŲ AGENTCRA
Visų rūšių apdraudos. automobi

lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bes patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kltul 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAIhrook 5-5B71

INTERSTATE INSCIIANOE AGE1SO1 
BIOS S. Ashland Avė- Chieago 38. IU

ŠILDYMAS

The coniing of winler mcans a 
tougher proposition for the man be- 
hind the wheel of a motor veliicle. 
More hours of darkne.is cverv day 
mean that more (au'ion mušt be cx- 
ercised by the motorist. It may 
help if cach driver remernbers tliat 
lt is just ns hard for you to see as 
It is for other drivers and for po- 
destrians.'

Ifriving Is inado more diflicilt by 
snow. rain, sloet and ic.e. These 
condilions are an automatie signal 
to rediice spred. Speod redilction is 
the most importąnt proteetion a 
driver has against bad tveather haz- 
ards ro often cncountered during 
the tvint.er.

Tire chains ->vill aid immensoly 
ln redueing yoųr stopping distaned 
on snoiv or ice eovered pavement:-. 
The driver mušt alway.s be on the 
lookout for ice putehes on serm- 
lngly dry pavements. Tiltu is espe- 
cially trim arnund eurves, beyond 
hillere.Rts and in sliaded spots.

Jieškmos seserys gyv. Chieagoje:
Aleksandra Lipskaitė-Požerauskienė, 
Bronislava L.-Juškevičienė, ir Joha- 
nos L.-Sosnickienės sūnūs: Petrą', 
Juozapas ir Adolfas. Turiu žinių. 

(Atsiliepti: Jonas Kvietys,
i Walter St., Dayton 1, Ohio.

1927

Konstancija Ručinskiene, duktė 
Milto Kugieniaus, kilusi iš Vilkaviš- 

' kio apskr., Gižų valse., yra gyvenusi 
New York apylinkėse, prašoma pura- 

i syti savo giminaitei: Lietuva, Yilku- 
I viskio m., Daukanto g. 31, Aldona

Y ikšraitienė.

Jieškomas Kleopas Stasiūnaitis, 
1 gyvenęs Vokietijoje, Selnveinturto 
1 stovykloje. Gauta žinių apie šeimų 

iš Lietuvos. Rašyti “Tėviškės Žibu
riai’’, 911 Dundas St., W., Toronto,
Ont., Canada.

Proper vehlcle inalntcnance dūr
ina tho ninlor Is a miirt. VVIrd- 
Bhlekls and wlndows should be kopt 
rlear of snnw and Icc at a,l tlnjes. 
Many motorlsts carrv a serapor 1n 
their car ai all times to clean wiu- 
dows.

A copy of the cnmpletely nevv 
"Rulea of tlie- Road” booklet will 
be sent to you free upon reųuest. 
Write to CUARI.BB F. UARI’KN- 
T1LR, Heeretary of blate, Spring- 
flcld, Illinois.

Jieškomas Dr. Algirdas Kudirka, 
gimęs 1923 Iii. Medicinų studijavęs 
Kaune ir Tubingene. Jieško tėvas iš 
Liet. Atsiliepti adresu: P. Švitra, 
85-67—85th St., Woodhaven 21, Ncw 
York.

Dr. Juozas Zubrickas ir Pranas
Gustas yra jieškomi giminių iš Lie
tuvos. Kreiptis: Genovaitė Kazlaus- 
kaitė-Mušinskienė, 6118 So. (’aniĮs- 
bell Avė., Chieago 29, 111. tel. WA1- 
lirook 5-4866.

Perskaito “Draugą”, duokite 
kitiems!

MALDAKNYGE

“JAI'NUOLIV MALDOS’
Kurią paruoM 

Kun. P. Kirvelaitls 
Kaina: >2.50 ir U-50

CRnakymiM Mlrauuoklt*

DRAUGAS
1

2331 South Oaklcy Avouue 

CHICAGO 8. ILL.

TRANSFORMER ENGINEERS
WORK WHERE

ADVANCEMENT OPPORTUNITIES 

MULTIPLY FAST

Ncw devclcpments, broadening business and far-reaching plaus are eontri- 
buting to a steady expansion at the Spccialty Transformer Department of 
G. E. . . .a department which G. E. management anticipatcs will grow to 
double its size in the ncxt 10 years.

Such progress plūs the diversity of specialty projects provide the cngincer- 
ing staff here with: ’ .

• CREATIVE ’ ASSIGNMENTS

• PROFESSIONAL RECOGNITION
• RAPID ADVANCEMENT

Pught now additional top-flight openings exist for Creative Electrical and 
Mcchanieal Engincers wcll grounded in fundamentais to solve the eontinuous- 
ly unique design problcms that tome to General Electric’s Speciali y Trans
former Department. Here too, you ean combinc the advantages of urban 
ahd rural life, in this ideal city-in-the-country.

ALSO OPENINGS FOR 

ENGINEERING ASSISTANTS
Write us today for a chance to starf using all of your engincering l.nowl- 
edgc and intelligencc. Your reply will be held in ccnfidcncc.

(Apply in person, writc or wire)

Mr. C. 0. FERGUSON Specialty Transformer Dept.
GENERAL ELECTRIC COMPANY

1635 Broadway, Fort Wayne, Indiana

AOTOMOBlLEb — TKLUKs 
Aoiouiohllial — Sunkvežimiai

► » aa o m aa — — » «- -r r i ■ j ■ ą

VIKTORO KUŽIUOS 
liemvlta* gazolino Motia u autu 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygtnim A. Stančiauskas instoliuoja vi- 

tuo darbai ir keldamos dalys sų geriausių Amerikos firmų gazu
f* All U C unrnnc sn !ir kūrenamus pečius (fur-

-VHLL"lvlCalnU I liną vila maces), visų dydžių oro vėsintu-
575B s. tVESTERN avė. pr M-B53J j vus (Air conditioners) ir atlieka 

ivisus skardos darbus.
1546 S. 49th OOURT, CICERO 

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

I Telefonas nno 5 vai. vakaro: 
OLympic 2-6752

VIRAI IR MOTERYS

VAIkiYkl.Af reikalingas vynsnio 
amžiaus indų plovėjas - valytojas ir 
Patyrusi padavėja, dienos metu.

20.38 W. 35tli St.

HELP VVANTED MALĖ

SOLAR AIRCRAFT COMPANY
Challcnging opportunitics for compctcnt men to buiid securi 

futures in the Industry of Tomorrow,

ENGINEERING
9 Ma:nJenartc^ Engineers
• Tool Engineers 

Producfion Planners _ 
Lufsen Engineers

• Project Planners
• Producfion Engineer
• Maintcnance

Supervisor
9 Estimator

t

Procoss Engineer 
Project Engineers 
Motallurgists 
Tool Planners 
Plant Layouf

Draffsmen
Draftsmen
Tool Design Engineers 
Tool Designers 
Tool and Die Makers

PRODUCTION SUPERVISORS
Frevious cxpcricncf: supervising machining or tooling 

operations preferred.
Engiitncring degree not retitiired whcrc suilable experle>nce has 
hcen aąuired in addition to good salarics, opportunitien for rapid 
adiancrmnit and perinanent. Solar offcrs a profit sharing prog
iniu, vacation plan, payment of relocation R.vpenscN, group in- 
Miranoe and other benefits. There are in addition to tlie preetige 
of uorking uith a cc.mpany that U a national leader in ahret 
metai fabrication. Eor Intervietv write, call or visit M. J. D. 
BATTEN.

SOLAR AIRCRAFT COMPANY
DĖS MOINES, IOWA
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MŪSŲ KOLONIJOSE
Chicagoje

Pavykęs kenčiančių lietuvių 
minėjimas

Town of Lake Balfo skyrius 
lapkričio 25 d. buvo surengęs 
Sibire ir tėvynėje kenčiančių lie
tuvių minėjimą. 8 vai. ryte Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčioje, 
už juos buvo atlaikytos pamal
dos. Vakare 7 vai. Šv. Kryžiaus 
parapijos salėje įvyko oficiali 
minėjimo dalis su koncertine 
programa.

Paskaitos ir koncertas
Minėjimą atidarė paaakyda- 

mas atitinkamą žodį skyriaus 
pirm. Anatolijus Lekečinskas. 
Kalbą pasakė žurnalistas, rašy
tojas Vladas Butėnas. Jis su
sirinkusius vaizdingai žodžiu per 
kėlė į tėvynę Lietuvą ir Sibirą, 
kur bolševikai kankina mūsų 
brolius. /

Koncertą pravedė žurn. VI. 
Butėnas. Kelias solo dainas su
dainavo mūsų jaunosios, dainos 
meno pajėgos — solistai Elena 
Blandytė ir Antanas Dagelis. 
Jiems akompanavo muz. Nakas 
Pianinu pora kūrinių paekambi- 
no jaunametė gabi pianistė Zi
ta Litvinaitė. Publika pro
gramos atlikėjus lydėjo ilgais 
ir gausiais aplodismentais.

Koncertinei programos daliai 
pasibaigus kalbėjo Chicagos 
Balfo Apskrities v-bos pirm. 
kun. Stasys Šantara3. Uždary
damas programą skyriaus pirm.

Gary Post Tribūne įsidėjo di
džiulę nuotrauką V. Skericnės 
ir W. ir R. Albrechtų, pagami
nusių liet. pyragą, raguolį, su
kėlusį dide’ą susidomėjimą ame
rikiečių tarpe. Reklamuojant 
tautų pasirodymą, buvo įdėta 
nuotrauka "M. Klimaitytė3, pa
sipuošusios tautiniais drabu
žiais. T?s parodė, kad lietuviai 
buvo dėmesio centre ir jų var
das plačiai nuskambėjo po visą 
Gary miestą.

Įvairių pyragų it tortų liet.1 i>ril(ienci.įa

Los Angeles, Calif. Hartford# Conn.
Demonstracija prieš raudonąjį Naujų Metų sutikimas

siaubą Hartfordo skautų Tėvų komi- veiksle pamatėme, kaip jauna
Š. m. lapkričio 25 d. vengrų tcto rengiamas Naujųjų Metų balerina (studentė Gulaitytė)

patriotai, gyveną Los Angeles sutikimas didžioje Amerikos Lie rengiasi į Hollyvvoodą. Jos sva-
mieste, surengė masines demons tuvhJ Piliečių klubo salėje, 227 jone yra būti pasaulio žvaigžde.
tracijas prieš šių dienų moder- Lavvrence St. susilaukė gražaus Antrame paveiksle autorė mus
niuosius žmogžudžius — komu- ^garsio plačioje rytinio Atlan- nukėlė į anuos senus laikus,
nistus. Į tą demonstraciją jie pakraščio lietuviškoje visuo- kada gimė Kristus. Nors vai- mą ir aukas, kurios bus Mari
sukvietė visas tautas, kurios menėje. Jau dabar gyvai užsi- dovo žvaigždė vilioja jaunas jOg šventovės skoloms sumažin
vos bealsuoja po raudonojo siau sakomi staliukai ir įsigyjami mergaites į pasaulio linksmybes, ti
bo letena. Tų tautų laisvėja gy- kvietimai. Svečiai bus vaišinami1 bet kandidatė paseka kitas sa-I 
veną piliečiai gausiai rinkosi j karštais ir šaltais užkandžiais, vo drauges ir keliauja ten, kur!
Exposition parką, kur gausybė |taiP P3t nauJ°ji sale yra visais Kristaus žvaigždė pasirodė, t. y. 
plakatų, vėliavų, (deja skaudu, atžvilgiais žymiai patogesnė. Šo į Betlejų pagarbinti gimusį Kris

Buvo suvaidintas Nelės Ma- 
zalaitės dviejų paveikslų vaidi
nimas žvaigždės. Pirmame pa-

nuolyno auklėtinės. Ypatingai 
įdomus paskutinis šokis, paim
tas iš vestuvinių ape1gų-mcrg- 
vakario.

Hartfordiečiai padėkojo sese
lėms ir studentėms už gražiai 
atliktą parengimą, o seselės dė
kojo atsilankiusiems už atvyki-

J. B.

Mandagus japonas

Bičkienė išpildys pro- kad toje vėliavų jūroje nebuvo
valgių paviljonui pagamino E. graną 1941 m. sukilimo ir rezisten- matyti lietuvių vėliavos) ir mar 
Atkočienė. S. Adomaitienė, P. cijos kovotojams prisiminti pagcr- l , . . .Atkočienė, S. Adomaitienė, P 
Andrew, E. Baranauskienė, O. 
Janušaitienė, Jokūbaitienė, M. 
Klimaitienė, M.. Kamžienė, U. 
Nevarauskienė, A. Nenienė, W. 
Gudauskienė (iš Chicagos), K. 
Lupeikienė, U. Mickevičienė. J. 
Pamkanen, Petraitienė, Rudavi- 
čienė, V. Skeirienė, K. Pečkai- 
tienė, N. Vaichulis.

Biletų platinimo vadovė buvo 
M. Klimaitienė.

Šis tautų pasirodymas praė-

l,|OS
bime. gaspalvių tautinių rūbų minia 

apsupo tribūną. Apie 1,500 de- 
ne kariuomenę, bet tuos asme- I "lon^antų susirinkus, vengrų 
uis ir -Tautos vadus", kurie sa-■ k.atahk1 k,un«as N?gy pasakė 
vo asmens egzistenciją rėmė ka Įžanginę kalbą pabrėždamas, 
nuomone ir jai pataikavo, o kai vl1s°s Pavergtos tautos turi
atėjo kritiškas tautai momentas, 
tai net nesugebėjo jai įsakyti 
ginti Tautos laisvės.

Į minėjimą vietinių negausus 
skaičius buvo atvykęs. Įsidėmė

būti išlaisvintos iš kruvinojo bar 
baro — komunizmo. Jo kalba 
buvo šiltai sutikta. Po to pada
rė priesaiką vėliavai, kad ‘visi 
prižada kovoti iki pergalės už 
visų tautų laisvę ir laisvą apsi-

jo didžiuliu ir nelauktu pasise- rango karininkai nerado reikalo
tina, kad net buv0 augštesmo 1 sprendimą laisvėje gyventi. Po

kiams gros vokiečių orkestras.
Kvietimai į sutikimą dar ga

lima įsigyti pas vietovių skautų 
vadovus arba rašant: J. Benešiū 
nas, 96 Maple Avė., Hartford, 
Conn. s. v.

Įdomus parengimas
Jau ne vieną kartą Putnamo 

seselės ir jų auklėjamos lietu
vaitės žavėjo hartfordiečius sa
vo įdomiais parengimais. Bet, 
atrodo, įdomiausias buvo gruo
džio 2 d. Šventos Trejybės salė
je.

tų.
Po vaidinimo, muziko Jurgio 

Petkaičio diriguojamas, mergai
čių choras gražiai padainavo ke
lias daineles.

Po to buvo, seselės Paulės pa
ruošti, tautiniai šokiai; juos 
gražiai paseko tos pačios vie-

Vienas japonas, atsėdėjęs ka
lėjime dvejus metuš už nusikai
timą, kurio jis nepadarė, buvo 
paklaustas, kodėl jis dėl netei
singo teismo sprendimo niekam 
nestekund'ė, atsakė:

I

— Aš nenorėjau niekam da
ryti nemalonumų.

t /

kimu, sutraukęs virš 5 tūkst. 
žmonių. Visas šio parengimo pel 
nas buvo skirtas Tarpt. Institu
to naujų namų pirkimui. V. Sk.

Worcester# Mass.

Maldos diena už pavergtą 
Vengriją

minėjime dalyvauti.
*

Įsikūrė studentų ateitininkų 
draugovė

Šiemet Worcesteryje, atsira
dus didesniam studentų ateiti
ninkų skaičiui, įsikūrė atskira 
nuo Bostono studentų ateitinin
kų draugovė, kurios valdybą su 
daro- pirm. R. Marcinkevičius, 
vicepirm. J. Micutaitė, iždinin
kas R. Jakubauskas ir sekre
torius R. Pauliukonis.

Bendruomenės susirinkimas

Gruodžio 16 d. 4 vai. bendruo 
menės patalpose kviečiamas vi
suotinis apylinkės narių susirin
kimas, kuriame valdyba pa
tieks savo veikime apyskaitą, 
bus renkama nauja valdyba. Be 
to, susirinkime padarys prane
šimą apie lietuvių padėtį Vokie
tijoje tik ką iš Vokietijos atvy
kęs A. Giedraitis.

Skautai įsigijo vėliavą

to sekė įvairių tautybių atstovų 
kalbos. Jų buvo gausu: čeko- 
slovakų, lenkų, latvių, lietuvių, 
estų, ukrainiečių, gudų ir kitų. 
Visi prašė gelbėti Vengriją ir 
kitas pavergtas tautas. Vienas 
kalbėtojas priekaištavo Jungti
nėms Tautoms, kad jos neranda 
tiesaus kelio. Tos tiesos, neįgy
vendintos tiesos, pasakymas ne 
vienam išspaudė ašaras.

Toje margaspalvėje minioje 
buvo mątoma įvairių gražių tau 
tinių drjbūžjų, tik deja — nė 
vienos lieuivaitės. Po visų kal
bų minia skirstėsi prie automo
bilių ir su plakatais ir vėliavo
mis važiavo per miestą. O. V.

Illlllllllllllllllllllllfllllllllllllllliijiiilllill

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS

Bernardo Brazdžionio poezljo> 
rinkinys. Nedidelis skaičius šio* 
knygos gautas šiomis dienomis 
“Drauge”, 2334 So. Oakley Avė

Per Padėkos šventę Worces- j 8, DLL. Knygos karna
kietais viršeliais $2.

PADĖKA 
A. f A.

JOSEPHINE MASĖNAS
Mūsų mylima motina mirė 

1956 m. lapkr. mėn. 21 d. ir 
palaidota iapkr. mėn. 26 d. šv. 
Kazimiero kapinėse, Chicagoje.

Mes norimo padėkoti vi
siems, kprie suteikė jai pasku
tinį patarnavimų ir palydėjo j 
jos poilsio vietų.

Nuoširdžiai dėkojame didž. 
gerb. kunigams: kun. F. Kelp- 
Sui, kun. J. Kužinskui ir kun. 
.1. Malin, kurie atlaikė gedu
lingas pamaldas už jos sielų. 
Ypač dėkojame kun. F. Kelp- 
šui, kuris palydėjo velionę j 
kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, ku
rie užprašė šv. Mišias už jos 
sielų. Dėkui visiems, kurie pri
siuntė velionei gėlių. Dėkoja
me grabnešiatns ir visiems, 
kurie pareiškė mums toje liū
desio valandoje užuojautų.

Dėkojame laidotuvių direk
toriui Jurgiui lludminui, kuris 
maloniu patarnavimu atėmė 
mums rūpesčius tose liūdesio 
ir skausmo valandose.

Dėkoja.nie visiems laidotuvė
se dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės pa
dėkoti. Visiems, visiems nuošir
dus dėkui.

< *
MAGDALENA RAČIUS 

(Paužiūtė)
Gyv. 4234 S. Maplewood Avė:

Mirė gruod. 6 d., 1956, 7:30 
vai. vak.. sulaukus 67 rn. aniž.

Gim6 Lietuvoje. Kilo iš Ma
rijampolės apskr., Sasnavos 
valse., Vosupėlio kaimo.

Amerikoje Išgyveno 7 m.x
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Albina, žentas Kazys Lu- 
kaševičius, anūkė Birutė, se
sers sūnus Antanas Ambrazie
jus su šeima, sesers duktė Al
bina Lukaševičienė su šeima 
sesers sūnus Alfonsas Jonaitis 
su šeima, žento brolis Stasys 
Lukaševičius su šeima, giminės 
Ona Kardokas. gyv. Worcester, 
Mass., Margarita Karas su šei
ma, kiti gimines, draugai ir 
pažįstami.

Lietuvoje liko 3 seserys 
šeimom.

Kūnas pašarvotas John 
Eudeikio koplyčioje, 4330 
California Avė.

laidotuves įvyks pirmad., 
gruod. 10 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto liūs atlydėta į švenč. 
Panelės Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Duktė, žentas ir
anūkė.

laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. LAfavette 
3-0440.

su

F.
S.

sumaniai, graz.ai pavaisino sve 
čius.

terio skautai turėjo didelę šven
tę, laike šv. Mišių Šv. Kazimie
ro parapjos bažnyčioje buvo pa
šventinta jų vėliava. Vakare įvy 
k0 iškilminga skautų ir skaučių 
sueiga ir skautų tėvų susirinki- i 
mas.

Naujų Metų sutik.'nas
Gruodžio 31 d. bendruomenės 

patalpose apylinkės valdybos 
niciatyva rengiamas Naujų Me 
tų sutikimas. Norintieji sutiki
me dalyvauti privalo iš anksto 
užsisakyti vietą pas valdybos 
pirmininką V. Macį, 71 Harri- 
son St., Telef. No SW 9-9503. 
šeštadieninės mokyklos eglutė

Gruodžio 30 d. vakare Aušros 
Vartų parapijos salėje šeštadie
ninės lituanistinės mokyklos tė-
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Duktė, sūnus, marčios, 
tas, anūkai ir broliai.

t
zen-

PADĖKA
Prisimindami visus dalyva

vusius A. A. POVILO ILAL'S- 
KIN laidotuvėse ir įvatyrę visų 
mūsų prietelių gilių užuojautų, 
reiškiamo nuoširdų dėkingu
mų.

Už išreikštų didelę , pagarbų 
ir užuojautos dvasių dalyvau
jant šermenyse ir laidotuvių 
apeigose esame giliai dėkingi 
fe-erb. kan. kleb. Paškauskui už 
atkalbėjimų rožančiaus koply* 
čioje, kun. Makarui už atlai- 
kymų šv. Mišių Ir palydėjimų į 
kapines, kun. Vaišvilui už šv. 
Mišių atlaikymų. šv. Kazimie
ro Seselėms už aplankymų 
koplyčioje ir už šv. Mišių aukų.

Taip pat dėkojame šv. Var
do draugijai ir p. Oškielūnui 
bei visiems grabnešiatns už 
paskutinį patarnavimų velio
niui. Irgi dėkojame T.T. Ma

rijonams už šv. Mišių aukų ir 
už atkalbėjimų rožančiaus kop
lyčioje. Taip pat dėkojame T. 
T. Jėzuitams už šv. Mišių au
kas ir apsilankymų koplyčioje. 
Dėkojame kun. Adominui už 
sukalbėjimų rožančiaus koply
čioje ir už šv. Mišių aukų.

Dėkojame laidotuvių direk
toriui P. Petkui už nuoširdų 
patarnavimų.

širdingai dėkojame visiems 
giminėms ir pažįstamiems už 
šv. Mišių aukų. už maldas, už 
dalyvavimų laidotuvėse ir už
uojautų pareiškusiems mūsų 
liūdesio valandoje. Prašome 
priimti mūsų gilų ir nuoširdų 
ačiū.

Nuliūdę lieka: Žmona, 
dukra, žentas Ir anūkė.

po-

Miesto burmistro įsakymu 
gruodžio 3 d., pirmadienis, pas- 

A. Lekečinskas visiems pade- į kelbtas susikaupimo ir maldos 
kojo ir programos dalyvius bei; diena už bolševikų naikinamą 
visus minėjiman susirinkusius Vengriją. Visi buvo prašomi 
pakvietė apatinėn salėn prie ben melstis, kad kenčianti vengrai 
droš vakarienės stalo. ! greičiau atgautų laisvę. Vidu-

Kenčiančių lietuvių šalpai au- dienį, 12 vai., visų bažnyčių var- 
kojo 10 dol. Aleksas ir Bronė ’ pai 3 minutes gaudė, kviesdami 
Urbonai. Po 5 dol. — J. Nas- į laisvąjį pasaulį pabusti iš susnū- 
vytis, K. Keblys, V. Brinienė ir dimo ir gelbėti raudonojo komu 
Jonas Kareiva. 4 dol. P. Giedri- nizmo pavergtas tautas. Wor- 
mas. Po 3 dol. — Jautokų šei- cesterio vyskupijos Šv. Pauliaus 
ma ir P. Saliukas. Po 2 dol. — katedroje visą dieną vyko Šv. 
kun. S. Santa ras, A. Dzirvonas, i Sakramento adoracija už Veng- 
K. ir E. Umbrazai, Tamošiūnie- rijos išlaisvinimą.
nė, P. Levickis. S. Šurkus, Z. Maldos dieną už Vengrijos iš- Į 
Litvinienė ir J. Janulaitis. Kiti laisvinimą primena prieš 500 
po mažiau. metų (1456 m.) popiežiaus Ka-

Vakarienei maistą aukojo V. liksto 111 įsakymą visoms kata- 
Brinienė (4 dol.), B. Urbonienė, dikll bažnyčioms skambinti var-
C. Mikašauskicnė, B. Platakis l'ais ir melstis- kad Dievas aP‘ 
ir Lietuviška seklyčia bonka gė- saugotų nuo tuo metu krikščio- 
rimo. Šeimininkės - Juzė Ūse-i niškaJai Europai gręsiančio O- 
lienė, Ona Lenortavičiūtė, Bro- tomanų Turkų pavojaus, 
nė Maleckienė ir joms i talką Būtų gynę tėvynę, bet nebuvo 
prisidėjusios — Aleksandra Ki- įsakymo
vinienė, Grigaliūnienė ir kt. tik- . .
rai paruošė skanią vakarienę ir Gruodžio 1 d. Maironio parko 

salėje lietuvių karių sąjunga 
Ramovė surengė kuklų nepri
klausomos Lietuvos kariuome-

Town cf Lake Balfo skyriaus ngS įkūrimo 38-tos sukakties 
valdyba nuoširdžiai dėkoja pro- paminėjimą. Minėjimą pradėjo 
gramas dalyviams — Vladui Bu ramoviečių pirmininkas VI. Ži
lėnui, Elenai Blandytei, Anta- džiūnas, apibūdindamas sukak- 
nui Dageliui, Zitai Litvinaitei, tįcs mįnėjimo reikšmę ir kariuo 
muzikui Nakui, kun. kleb. A. L. mcngs svarbą valstybiniame gy- 
Linkui._ už nemokamą suteiki- venime. Sugiedojus himnu-s, niu
rną sales, kun. S. Šantarui, kun. zjk0 j Petkaičio vadovaujamas 
Domeikai, Alb. Dzirvonui, raū- Hartfordo skaučių choras pa
sų šeimininkėms, aukotojoms, į, dainavo keletą dainų.
minėjimą atsilankiusiems ir vy- TI .r , . -•. . .... ,,, Hartfordo ramoviečių atsto-rams, kurie pagelbėjo valdybos AT . . .....z * , i.J. vas Nenortas trumpai nušvietėnariams sutvarkyti ir prireng- T . . . . . . .,. . . ... . 1 b Lietuvos kariuomenes kūrimositi salę minėjimui. ... ...r J eigą ir jos reikšmę lietuvių ne-

Tikrai šis minėjimas labai priklausomybei bei kultūriniam daro įspūdis, kad jie tai laiko 
gražiai pavyko, tik palyginti pub gyvenimui. Prelegentas pareis- už normalų dalyką. Meksikiečių

vų komitetas rengia lietuvių 
vaikams eglutę.

Įspūdžiai iš Meksikos
(Atkelta iš 3 pusi.)

likos galėjo būti daugiau
J. J-ti:;

Gary# Ind.
Gary lietuviai Tautų festivaly

Š. m. lapkr. 17-18 d. d. Gary 
mieste įvyko Tarpt. In3tituto 
suruoštas Tautų festivalis, ku

kė. kad kariuomenė būtų kovo 
jusi, tik nebuvo jai duotas įsa
kymas, o kodėl, gal parodys a- 
teitis.

Atrodo, kad didžiausi pacifis
tai neneigia savanorių reikš
mės Lietuvos laisvei iškovoti

nuomone, kiekvienas kitas tokio: 
jo padėtyje panašiai darytų. Tai 
labai aiškiai rodo, kaip giliai pasj 
juos yra išsiplėtusi valdžios ko-( 
rupcijos idėja. Būnant Meksiko
je teko daug iš vietinių gyven-i 
tojų prisiklausyti apie valdžios

KAZIMIERAS STUPELIS
Gyveno 57 E. lopth St.

Mirė gruod. 6 d., 1956, 7:45 
vai. ryto, sulaukęs pusės aniž.

Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 50 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Monika, posūnis, Krank 
Petkus, marti Valerijų, anūkas 
AJlan, giminaičiai Stanley il
stelia Shimkus, jų duktė J?er- 
nice, Leonas Geniotas, kiti gi
minės. draugai ir pažįstami.

Priklausė Chicagos Liet. 
Draugijai.

Kūnas pašarvotas Bukausko 
koplyčioje, ies 21 So. Miehigan 
A.vo.

leidot tįsės įvyks pirmai!., 
gruod. 10 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Visų 
šventų parapijos bažnyčių, ku
rtojo įvyks gedulingos pamal
dos už vellonii-s sielų. Po pa
maldi) bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: 'Žmona, posūnis,
nuirti Ir anūkas.

Tol. OLympir 2-1003.

A. A.

ELENA U. MACAITIS 

(Kibortaitė)
Gyveno 10818 Avenue N.

Tel. Essex 5-5303
Milė gruod. 6, 1956. 1 vai.

ryto, sulaukus 51 m. amį.
Gimė Chicagoje, III.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Jonas F.. 3 sūnūs: Jobu 
B.: Kobert B. ir ltieliard lt.: 
hi-suo Bertlia Yurgaitis. 3 bro
liai Frunk C.. Joseph ir Ktcphen 
Kibortai, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas šeš- 
tad. popiet Sauer koplyčioje, 
10 515-17 Evving Avė.

lxiidotuvės įvyks gruod. JO 
d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėta į šv. Juozapo pa
rapijos bažnyčių, SStli St. & S. 
Saginavv Avė., kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų Ims nu
lydėta. j šv. Kazimiero ka.pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, di.-ingus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, sūnūs ir ki
ti giminės.

I«tidotuvių direktorius M. 
Sauer. Tel. SOutli Chicago 
8-0 170.

KUN. PETRAS GASIONAS
ŠV. PETRO IR POVILO PARAPIJOS KLEBONAS 

12300 S. Emerald Avė., West Pullman
Mite gruodžio 4 d., 1956, 11:30 Vai. vak., sulaukęs 54 m. am

žiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo iŠ Biržų ajiskr. ir parapijos.
Amerikoje išgyveno 49 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 seserys: Valerija Petro,litis, 

švogeris Kazimieras; ir Adelė Janulis, švogeris Albinas; brolis 
Kazimieras, brolienė Kristina ir jii šeimos; pusbrolis Jurgis Osbal, 
jo žmona Janina, kiti giminės, drangai ir pažįstanti.

Buvo narys: Kuights ot' Colutnbus, Gardinai Couneil.
Kūnas pašarvotas klebonijoje. Sekmfnl. 4 vai. jiopiet kūnas 

bus nulydėtas į bažnyčią.
Gedulingos pamaldos už voliotiies sielą įvyks pirmad., gruo

džio 10 d., 11 vai. ryto. Po pamaldi; bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kailines.

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

Nuliūdę: Seserys, brolis, broliene, švogeriai ir kiti giminės.
Isiidotiniu direktorius Antanas Petkus. Tel. TOunball 3-2109

Jei kyla kritikos balsai, Ui ne korupcija (žymiai daugiau ne-
dėl pačios kariuomenės iš cs-

riame tarp daugelio tautų, da- j mes, bet dėl per didelio vyriau- 
lyvavo ir lietuviai su savo pro-1 sybės skirto dėmesio kariuome- 
grama. paroda ir lietuviškais nei, apleidus kitas svarbias tau 
valgiais. Programą atliko sese- tos kultūrinio ir ekonominio gy-
rys Blandytės iš Chicagos. Pa
roda buvo gražiai įrengta S. A- 
domaitienės. Lietuvių valgių pa
viljonai. kurio vadovė buvo

veninio sritis. Jei nepriklausomy 
bės metu būtų pastatytos erd
vios kaimo mokyklos, tai jomis

gu betkokiame kitame krašte) 
ir todėl tenka susidaryti išvada, 
kad tai yra labai svarbi proble
ma jų gyvenime.

Stebint jų bendrą politinę san 
tvarką tenka pastebėti, kad da
bartinė Meksikos santvarka duo 
da jiems taiką ir tvarką krašto 
viduje, ir ribotas pilietines lais
ves. Tai sudaro labai palankias

ir šiandien pavergto kaimo vai 
V. Skeirienė, turėjo didelį pa- j kai taip pat naudotųsi ir ma 
siaekimą festivalio lankytojų žiau dulkių gertų, negu ūkiniu 
tarpe. Lietuviški pyragai ir kiti! ko ankštose trobose. Ir daugiau | mui, ir jeigu pagal tai spręsti 
skanėstai buvo išparduoti iki panašių kultūrinių gyvenimo 1 valdžios gerumą, dabartinė poli-

sąlygas ekonominiam klestėji-

spragų parodyta. Tenka sutikti 
su prelegento mintimis, kad pa- 

A. Nenienė. M. Klimaitienė ir ti kariuomenė nekalta, jei jai 
K. Lupeikienė. Lietuviškų vai-j nebuvo duotas įsakymas ir jai 
gių paviljono nuotrauka pate-i vyriausybė perdaug dėmesio į lietinėmis laisvėmis, kurias mes
ko į amerikiečių spaudą. The J skyrė. Šiandien reikėtų kaltinti turime Amerikoje.

paskutinio kąsnio. Čia daug pa
sidarbavo pati vadovė ir ponios:

tinė santvarka yra labai gera. 
Bet reikia pabrėžti, kad tai nė
ra pilnoji demokratija anglo
saksų tipo su tomis visomis pi-

t?

SŪNUS PALAIDŪNAS
8tudija Apie Vakarų Civilizacijoa Krizę

Vietoj

1,000,1100
DOLERIŲ

i i DBA
2384 So. Oakley Avė.

^a=

fiiofl knygos autorius vysku
pas 7. J. Sheen prlel UaK 
laiko pradėjo savo TdevtaA* 
jos programą per "Da Ifoot*1 
stotį. Televizijos aparatų fir
ma “AdmiraT tial programai 
finansuoti paskyrė vieną mi
lijoną dobA
Listuvlikos knygos Klubas 
dtisugissl galėdamas zavfl
skaitytojam pateikti iio įžy
maus kalbėtojo mintis ui da 
dolerla.

UBAI i a

Chicago 8, III.
f

A. f A.

PULK. JUOZUI MUSTEIKIUI mirus, 

jo žmonai, dukrai Jolandai ir Vytautui Mi

kuliui reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Gvidas Valantinas su šeima

K.

ARCHIT. JOKŪBUI GEDIMINSKUI

mirus, jo šeimą ir artimuosius nuoširdžiai už

jaučia ir drauge liūdi

Zigmas ir Valentina Braziai
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X Sv. Antano parapijoj, Ci
cero, III., 40 vai. atlaidai pra
dedami sekmadienį, gruodžio 
9 d. 10:30 vai., sumos metu.
Atlaidai tęsis 3 dienas. Baigsis 
antradienio vakare. Pamoks
lus įsakys kun. A. Spurgis, MIC.
Klebonas prel. I. Albavičius 
kviečia visus parapiečius pasi
naudoti, šių atlaidų proga, tei
kiamomis Dievo malonėmis.

Vilniaus Aušros Vartų mokyk- 
x Neploti ir nevartoti loje. pirmoji paskaita bus 14 

aparatų lietuviškąją visuomenę ' gruodžio.
prašo 1941 m. sukilimo 15 me
tų sukakties rengėjai. Iškil
mingojo minėjimo metu siekia
ma išlaikyti visuotinę rimtį ir
didingumą. Scenoje apšvieti-j 31 d. 9 valandą vakaro Key- 
mas tvarkomas specialiais pro- ^en klubo didžiojoje balių sa- 
žektoriais. Minėjimo paskirčiai ^je, 4711-21 W. Madison St. 
pavaizduoti dail. A. Valeška' Pakvietimai ir staliukai rezer- 
pagamino scenovaizdį. Minėji-i VTl°jam' anksto.
me nebus organizacijų sveiki
nimų. Visa lietuvių visuomenė 
kviečiama minėjime dalyvauti 
toje pačioje lietuviškojo vie-
ningumo dvasioje, kuris taip m. sukakties minėjimo metu
gyvai ir patvariai pasireiškė 
visų lietuvių tarpe 1941 m. su
kilimo ■ metu. Minėjimo plaka
tą nupiešė dail. Al. Kurauskas.

X Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjunga dabar renka savo vy
riausius organus. Kandidatais 
į valdybą išstatyti 7 asmens: 
dr. M. Gimbutienė, adv. A. 
Juknevičius, P. , Viščinis, V. 
Kulbokienė, St. Griežė, dr. Pr. 
Galinis ir Pr. Averka. Kontro
lės komisiją — dr. St. Leimo- 
nienė, A. Marijoeka, J. Sonda, 
J. Strazdas ir ’St. Santvaras, 
Garbės teismą — prof. V. Bir
žiška, prof.. St. Dirmantas, O. 
Galvydienė, A. Stankus, Ą. 
Maskoliūnas, Alb. Prunskienė, 
G. Sirutienė. Valdybos ir kon
trolės buveinė numatyta Bos
tone, o garbės teismas — Chi- 
cagoje.

X Dr. A. Damušis, svečias 
iš Clevelando, šeštadienį at
vyksta į Chicagą. šeštadienį 
jis dalyvaus Katalikų Federa
cijos posėdyje. Sekmadienį jis 
pakviestas pagrindiniu kalbė
toju 1941 m. sukilimo ir lietu
vių rezistencinės veiklos 15 
metų sukakties rengiamame 
minėjime. Minėjime jis kalbės
apie aktyviosios lietuvių re- vo užgauta sunkvežimio Archer
zistencijos reikšmę ir didingu
mą.

X Vasario 16 gimnazijai ir
kitoms mokykloms, Kalėdų 
švenčių proga, jau aukojo pa
ketėliams siųsti: inž. V. Pet
raitis — $20, X. Y. — $5, Gail. 
Seserų draugija — $100, Lie
tuvių Prekybos Namai — Fur- 
niture Center, Ine. — $75 ir po 
$1: Z. Mikšienė, St. Petrokas, 
J. Kanapeckas, Nežinomas — 
$3 ir kit.

"V I
X Bostono tautinių šokių

grupė, vadovaujama Ivaškie- i 
nės, Omahos, Nebr., ir Toronto 
skautų šokėjų grupė naujai už
siregistravo Tautinių šokių 
šventėje Chicagoje dalyvauti 
1957 m. birželio mėn. 9 d. Re
gistruotis: J. Jasaitis, 4430 S. 
Campbell Avė., Chicago 32, III.

X J. Tijūnas, 3225 South 
Union Avė., renka knygai pre
numeratą, 50 metų sukakčiai 
nuo lietuvių spaudos atgavimo 
paminėti. Knygos kaina 5 dol. 
Ją leidžia LB Chicagos apygar
da. Minėtos knygos prenume
ratos rinkimu rūpinasi visos 
LB apylinkės.

X Vysk. V. Brizgys gruodžio 
mėn. 16 d. 9:50 vai. šventins 
Chicagos moksleivių ateitinin
kų Marijos kuopos vėliavą Ne
kalto Prasidėjimo Švenčiausios 
Panelės Marijos bažnyčioje.

Aldona ir Vladas Šimaičiai 
bus vėliavos kūmais.

X Meilutė ir l^eonardas 
E ringiai susilaukė pirmagimio 
gruodžio mėn. 4 dieną šv. Ber
nardo ligoninėje.

Daugiausia džiaugsmo susi
laukė abiejų naujagimio tėvų 
tėvai, Kazimieras Eringis ir 
Alfonsas Nevardauskas, susi
laukę pirmojo anūko, kuris bu-: 
pakrikštytas Antano Leonardo 
vardais.

X Juozas Kregždys, studen
tų sąjungos Chicagos skyriaus 
pirmininkas, labai palankiai 
žiūri į šiuometinį Lietuviškų 
studijų instituto paskaitų cik
lą : Modemiškų kultūros ap
raiškų vertinimas. Paskaitos 
bus penktadieniais 7:30 vai.

X Studentų ateitininkų ruo
šiamas Naujų Metų sutikimo 
balius įvyks gruodžio mėnesio

X Alf. Brinką ir R. Matule
vičiūtė, dramos aktoriai, pa
skaitys porą ištraukų iš prof. 
Igno Končiaus kūrybos jo 70

Chicagoje XII. 9 d. 3 vai. 
YMCA salėje, 6235 So. Homan 
st.

X Dail. A. R ūk stelės kūrinių 
paroda lankytojams pageidau
jant pratęsiama ir be gruodžio 
8 ir 9 d. bus dar atidaryta kitą 
šeštadienį ir sekmadienį — 
gruodžio 15—16 d. Paroda pa
pildyta keliais įdomiais dar
bais. Meno mėgėjai jau įsigijo 
10 kūrinių.

X Dr. Balys Poškus išlaikė 
plaučių ligų specialybės egza
minus prie American College 
of Chest PhysicianS ir tapo tos 
kolegijos nariu.

X Valerijonui Šimkui pasiū
lius, LAS vakare buvo surink
ta 74 dol. studentų leidžiamo 
žurnalo Lituanus parėmimui.

X StAsys P i e ž a, Chicago 
American redaktorius, grįžta 
į Chicagą šį sekmadienį po il
gesnės kelionės po Europą.

X Va lčan a v ičienė-Survilaitė 
Sofija yra atsiuntusi laišką iš 
Lietuvos, Priekulės rajono. 
Jieško giminių. Laišką atsi
imti Drauge.

X Magdalena Račaitienė bu-

ir Califomijos gatvių sankry
žoj ir nuvežta į ligoninę mirė 
gruodžio 6 d.

X Dail. A. Rūkštelės paskai
ta apie Lietutių dailės draugi
ją įvyksta šiandien 6 vai. va
karo, Lietuvių auditorijoj.

X Jonui Bortkevičiui, gyv. 
Chicagoje, yra Drauge laiškas 
nuo sesers.

X Vytautui Budriui arba 
Mociskiui Draugo administra
cijoje yra laiškas iš Sibiro, 
siųstas Kasparo Mačinsko.

Kalėdinis parengimas per 
10 dienų• •

Elektros darbininkų unija 
savo nariams, kurių yra 35,000, 
ir jų svečiams, surengė kalėdi
nę pramogą. Kad galėtų visi 
ją pasikeisdami pamatyti ir jo
je dalyvauti, ji tęsis 10 dienų. 
Ta unija apjungia 113 fabrikų 
darbininkus. Parengimas vyks 
unijos salėje 5427 W. Madison, 
Chicagoje. Parengime dalyvau
ja ir darbdaviai.

Visuomenės rūmai parke
Horner parke, ties Montrose 

Avė. ir California, Chicagoje, 
pastatyti nauji rūmai visuome
nės naudojimui, kainavę $785,- 
000. Juos atidarant buvo su
ruoštas banketas, kuriame da
lyvavo apie 600 žmonių, jų 
tarpe ir miesto mėras Daley.

DTKNRAAflft DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIB

BRITAI GRĮŽTA KALĖDOMS*

Britu kariai džiaugiasi palikdami Port Said. jie tikisi per Kalėdas būti namie. Pagal Jungtinių Tautų 
rezoliucijų prancūzų ir anglų karo jėgos turi būti atitrauktos iš Egipto. , • (IKS)

CHICAGOS ŽINIOS
Nušovė pilicininko žudiką

Policijos valdininkai, panau
doję ašarines bombas ir palei
dę apie 60 šūvių, Chicagoje nu
dėjo žudiką Hector Garcia, 24 
m. amžiaus, kuris buvo nušovęs 
policininką Osboume Sims, 33 
m. amžiaus, keturių vaikų tė
vą. Policininkai buvo nuvykę 
tyrinėti plėšimo, apie kurį 
jiems buvo pranešta. Pamatė, 
kad plėšikas bėga. Tada vie
nas policininkas nusivijo jį vie
na puse, kitas — pasuko kita. 
Pasigirdo šūvis ir krito polici
ninkas Sims. Tai įvyko ties na
mu 1337 W. Floumoy, Chica
goje. Antras policininkas pra
dėjo šaudyti, atvyko daugiau 
policijcs ir plėšikas krito.

Pabrangs važma?
Patyrinėjus naują 1957 me

tų Chicagos Susisiekimo vado
vybės biudžetą, atrodo, kad 
nuo birželio 1 dienos už naudo
jimąsi miesto ‘Autobusais ir iš
keltais traukinėliais važma ga
li būti pakelta iki 25 centų; 
kiek pigiau gali atsieiti tiems, 
kurie naudos tuos metalinius 
ženklelius, pirkdami jų iškart 
didesnį kiekį.

Išsiplėtė laivininkystė
Šių metų laivininkystės se

zone Chicagosr uostą aplankė 
264 užjūrio laivai, palyginus 
su 255 praeitų metų sezone. 
Priskaitant dar ir Kanados 
laivus, svetimiĮ valstybių laivų 
šį sezoną į Chicagą buvo ap- 
plaukusių 533. Vien lapkričio 
mėnesį iš laivų muitinė turėjo 
$5,361,074 pajamų.

Nutroško du vaikai
Leong šeimoje, gyvenančioje 

4128 W. West End, Chicagoje, 
įvyko šiurpi nelaimė — moti
na atrado nutroškusius du sa
vo vaikus, 2 ir , 4 metų, miega
majame, kur jie buvo atsigulę 
pasilsėti. Manoma, kad juos 
nutroškino dujos, prasiveržu- 
sios iš šildymo radiatoriaus. 

Skubins salės statybą
-i

Parodų vadovybė Chicagoje 
nutarė paskubinti didžiosios 
salės statybą. Numatyta sudt*. 
ryti pastovų štabą žmonių, ku
rie planuotų ir pravestų tos 
salės statybą. Jos kaina gali 

, būti tarp $25 ir $34 milionų.

Sugavo plėšikus
Net 41 žmogus atpažino, kad 

sugautasis plėšikas George 
Jackson, 20 m. amžiaus, ir jo 
sėbras Curtis Sutton, 22 m., 
juos apiplėšė. Iki teismo jie te
gali būti paleisti už $100,000 
užstatą kiekvienas.

Lojolos krepšininkai 
sumušė North Dakotą

Lojolos universiteto krepši
nio komanda Chicagoje laimėjo 
krepšinio rungtynes prieš 
North Dakotos valstybės ko
mandą santykiu 94 — 61.

Prieš nepadorius filmus
Chicagos arkivyskupas kard. 

Stritch išsiuntinėjo parapijoms 
ganytojišką laišką, kuriame 
primena, kaip daug dvasinės 
žalos daro blogi filmai. Taipgi 
primena, kad saugodami žmo-j 
nių gerovę vyskupai yra suda
rę Padorumo legioną, kurio už
davinys yra atžymėti, kurie 
filmai yra netinkami ir vesti 
prješ juos kovą. Kiekvieno ka-' 
taliko pareiga yra būti to le-j 
giono talkininku. Siekdamas i 
sustiprinti pastangas prieš ža
linguosius fūmus, kardinolas 
prašo, kad kunigai gruodžio 9 
d. per visas šv. mišias papra
šytų žmones atistojus pakar
toti šį pasižadėjimą:

Vardan Dievo Tėvo ir Sū
naus ir šventosios Dvasios.

Aš pasmerkiu nepadorius ir 
nemoralius filmus, ir tuos, ku
rie augština nusikaltimus ir 
nusikaltėlius. : - • > - .

Aš pasižadu daryti viską, ką 
galiu, kad sustiprinčiau viešo
sios nuomonės pasisakymą 
prieš gamybą nepadorių filmų 
ir aš jungiuosi bendratį protes- 
tan prieš tuos filmus.

Aš pripažįstu savo pareigą 
sudaryti tinkamą sąžinės 
sprendimą apie tuos filmus, 
kad jie yra žalingi mano gy
venimui. Kaip Padorumo le
giono narys aš pasižadu tokių 
filmų nežiūrėti. Toliau, aš pa
sižadu šalintis tų pramogų vie
tų, kurios pastoviai tokius fil
mus rodo.

Ko siekia jaunimas
Chicagoje visą dieną posė

džiavo 300 jaunimo atstovų iš 
32 augštesniųjų mokyklų. Jie 
sudarė komitetą, kuris rūpin
sis gauti papigintus biletus jau
nimui į operą ir kino teatrus, 
kad jiems būtų atviresnis ke
lias naudotis kultūros verty
bėmis. Antras komitetas suda
rytas siekiant susitarti su mu
zikų federacija, kad būtų leis
ta mokyklų parengimuose pa
naudoti moksleivius muzikus. 
Dabar teleidžiama tokiuose at
vejuose rodytis tik unijai pri
klausantiems muzikams. Pa
galiau sudarytas dar trečias 
komitetas, kuris spaudoje gar
sins pagyrimo vertus jaunimo 
darbus ir jų veikimą.

Parama tyrinėtojui
Lojolos universiteto, Chica

goje, psichologas dr. Horacijus 
Rimoldi ir Pittsburgho univ. 
psichologas , dr. John Cowles 
gauna dalį iš $108,097, kuriuos 
New Yorko Bendruomenės fon
das paskyrė finansuoti tyrimus 
— kaip nustatyti žmogaus su
gebėjimus ir mediciniškus tin
kamumus.

Amerika bus stipri
Kalbėdamas Chicagoje mobi

lizacijos įstaigos direktorius 
Arthur Flemming pareiškė, kad 
prezidentas Ęisenhoweris yra 
nusistatęs, jeigu reikės, net ir 
biudžeto subalansavimo nepai
syti, kad tik JAV visada būtų 
karišku atžvilgiu stiprios ir ne
prarastų pirmaujančio vaid
mens.

Nedarykite kitam to, ką jūs 
J norėtumėte, kad jis jums dary
tų. Jo skonis gali būti visai ki- 

įtoką, kaip jūsų. B. Shaw

IŠARTI IR TOLI
KANADOJ

— Eleonora Ališauskienė - 
Alšėnienė, Lietuvoje ir tremty
je, Vokietijoje, buv. mokytoja, 
dabar gyvenanti Toronto mies
te, 101 Evelyn Avė., telef. RO 
9-4291, lapkričio mėn. 13 d. To 
ronte baigė plaukų dėjimo ir šu 
kavimo mokyklą (Marvel Hair- 
dressing Schocl), išlaikė, nusta
tytus egzaminus ir gavo Onta- 
rio Darbo ministerijos atitinka
mą pažymėjimą (Certįficate of 
Qualification), tuo įsigydama 
naują profesiją.

VOKIETIJOJE
— Dr. K. Girtautas, kuris lan 

kosi Europoje šiuo metu moks
liniais reikalais, lapkričio 24 d. 
skaitė paskaitą Kariuomenės 
šventės minėjime, Vasario 16 
gimnazijoje.

— Vasario 16 gimnazija nuo 
1956 m. liepos 1 d. ligi 1957 m. 
birželio 30 d. yra numačiusi gau 
ti pajamų 290,195 DM. Dau
giausia pajamų sudarys 180 
gimnazijos rėmėjų būrelių au
kos, viso apie 181 tūkstantį 
DM. Dalis pinigų bus surinkta 
plačioj Vokietijoj už pajamas iš 
kiaulių, daržų, lankytojų ir kt. 
Taip pat bus gauta pajamų iš 
25 mokinių mokslapinigių for
ma.

•4 ISPANIJOJ
— Madrido radijo lietuviškos 

transliacijos eina kas vakarą į 
Lietuvą ir lietuviškąjį pasaulį. 
Kun. Kaz. Patalavičius, salezie
tis ir p. Lukošius (kun. Lu
košiaus, saleziečio, giminė) la
bai gražiai praveda kasdienines 
programas. Juodu mielai kvie-

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll

BOKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami į Liet. Knygų Klubą ir 
įmokėdami 5 dol. metinio mokesčio, 
mes įgaliname per vienerius metus 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu 
uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa
sirenkame už 7.50 dol.

Lietuviškos Knygos Klubo ba
riais — lietuvybės kalviai* gali būti 
visi, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Club)

2834 So. Oakley Ava.,
. Chicago 8, Husais

IŠ ARTI IR TOLI
Didelis knygų išpardavimas, kurį 

paskelbė Gabijos leidykla, tęsiasi 
iki gruodžio 31 d. Pasinaudokite šia 
proga apsirūpinti kalėdinėmis do
vanomis. Knygos atpigintos nuo 
25% iki 90%. Didelis pasirinkimas 
įvairių leidyklų leidinių. Knygų są
rašas siunčiamas nemokamai, para
šius šiuo adresu: Gabija, Straight 
Path, Wyandanch, N. Y.

STASYS DŽIUGAS

Kiškučio Vardines
Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meili 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai b 
dali. Vi. Stančikaitės gražios lliu 
stracijos šią knygą padarė dai» 
iriausia mėgiama mažųjų akalty 
tojų tarpe. Kaina $1.80. 
atsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS”
. 2334 fto. Oakley Avė.

Chicago 8. DL

čia visus pro Madridą prava- KAS KĄ IR KUR 
ziuojančius lietuvius atailanky-Į •

PRANEŠIMAS BUDŽIAMS

Chicagos Rudžio laivo nariai, bu
driai ir karpi. kviečiami į bendrą au

ti ir prabilti į svauosius. Kun.l 
Urtaitta ir p. Poškienė, čika- 
gietė, taip pat turėjo progos pa
siųsti savo žodį tautiečiams. | «‘gą, kuri įvyks S. m. gruodžio mėn
Antrašas: Rev, K. Patalavičius, I ? A ™ vaJ'. P'to įun> sk- būkle — 
T ■ . a, 15710 bo. Kiehiuond avė. Bus anta-Lietuviskas RcuijaiS, Paseo Ge-j riami svarbūs reikalai. Dalyvavimas 
neral Prirno de Riveira, 25, Ma- būtinas. — Laivo vadas 
drid (Ispanija).

JAPONIJOJ
— Kun. Albinas Margevičlus, 

misionierius Japonijoj, prane
ša. kad anksčiau buvo sudegusi 
misijų stovyklos mokykla ir 
šiuo metu atstatyta. Misionie
rius sveikina vi3us geradarius, 
padedančius savo aukomis sklei 
sti Dievo žodį Japonijoj, kur 
kasmet vis daugėja katalikų. 
Kun. misionieriaus adresas: Fr. 
Albinas Margevičius, Salecian 
Trade School, Hachinari-cho 
90, Suginami-ku, Tokyo, Japan. 

AUSTRIJOJ Pakvietimai Ir staliukai į stu- 
— Austrijoj 1955 m. buvo |dentų ateitininkų ruošimą tradi- 

188 lietuviai, Šiuo metu yra 13oJ SutIkimo BaUų
A. L. Bendruomenės naujiem A. Valavičiaus Krautuvėj, 4359
įstatam parengti buvo sudary
ta komisija iš Mgr. K. Razmi
no, kun. V. Pupinio ir dr. I. 
Joerg-Naudžiūnaitės. Naujon 
valdybon išrinkti Mgr. K. Raz
minas, kun. V. Pupinis, SJ, dr. 
Irena Naudžiūnaitė, Silva Slio- 
nertas. Rev. komisijon Alf. Him- 
mel, H. šatkus, B. Vokietaitytė 
ir E. Blauzdžiūnaitė. Garbės 
teismo pirm. kun. L. Olšauskas. 
Kitus du narius pasikviečia be- 
sibylinėjantys. Linze gyvena 35 
lietuviai, Vienoje 29, Salzburge 
22, Tirolyje 18, kitur po ma
žiau. Bendruomenė leidžia infor
macinį mėnesinį leidinį Austri
jos lietuvių informacijos.

Galima mylėti tik kas ištve
ria, o kas neturi ištvermės, tas 
mylimas tik vardan to, kas ga
li ištverti. L. F, Ramuz

Jei turite parduoti ar ižauomo- 
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduot 
telefonu: VTrglnl* 7-6640.

MAUDOS KUUTfRA — SIELOS 
KUUTCRAt

Šią. tiesą gyvenimiškai, trumpai ie 
išsamiai nušviečia vienintele šios r| 
Sies mūsų kalboje studija —

TOMO 2ICRAIČIO, O.P.,

Nevystančios Rožes
šv. Rožančius ir Gyvenimą*.

U laida
"Sąmoninga, kultūringa malda yr* 

galingi kiekvienos asmenybes dvasios 
sparnai J žydriąsias gyvenimo viršū
nes” (Autorius).

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

T6vų Domininkonų leidinys, 87 
pusi., kaina tik 60 centų. Užsakymus 
iir pinigus siųskite —
Užsakymu* kartu su pinigais siųskite:

‘‘DRAUGAS’’ 
2334 So. Oakley Avenue

Chicago, Illinois

Be

KAS BUS NAUJAS “DRAUGO”
ROMANO KONKURSO

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

7:30 vai. vakaro
SOKOL SALEJE 

2345 South Kedzie Avenue,
Chicago, Illinois

Amerikos visuomenė bus supažindinta 
su nauju laureatu.

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

Paskelbus laureatą, įvyks koncertinė dalis. Dainuo
ja ALDONA STEMPUžIENft, 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.

ėejtadienis, gruodžio 8 1956

— Šventos Cecilijos d r-jos prieS- 
metįnis susirinkimas įvyks gruo
džio 16 d. 11:30 vai. prieš plot, 
Švento Mykolo parapijos salėje. Vi
si nariai maloniai kviečiami daly
vauti. Bus valdybos rinkimas 1957 
metams ir kiti draugijai svarbūs 
metiniai reikalai. — Valdyba

— švenč. M. Nekalto Prasidėjimo
seserų vienuolyno rėmėjų 2-ras sk. 
šaukia susirinkimą sekm., gruodžio 
9 d., 3:30 vai. p. p., 6605 S. Fuir- 
field Avė. Kviečiame visus narius 
dalyvauti. —Valdyba

— Tėvų Marijonų rėmėjų 35 sky
rius šaukia susirinkimą gruodžio 
9 d. 1:30 vai. Nekalto Prasidėjimo 
parapijos mokyklos kambary. Daly
vavimas būtinas, nes bus valdybos 
rinkimai. — Valdyba

S. Campbell, BIshop 7-9475, A. Šle
žo krautuvė, 2543 West 69th St., 
\VAlbrooR 5-9691, Manigirdas 
Motekaitis, 714 W. 30th St., VIc- 
tory 2-4324. Giedrė Kazlauskaitė, 
1437 S. 48th Court, Cicero, OL- 
ympic 2-9335, Povilas Kilius, 3915 
Euclid, East Chicago, Tel. East 
Chicago 3998R

Balius įvyks gruod. 31 d., 9 vai. 
vak., Keymen’s Klubo balių salė
je, 4711-21 W. Madison St.

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 tt, Iš y Pjjaų* gyvenimo 
yra įdėti 32 paveik&mL kaina 
$2.00/ K i • ii ' ,

Galima gauti “DRAUGO"

lec Avenue
CHICAGO 8, ILLINOIS

LIETUVIŠKO KORTELIU
KALĖDŲ SVEIKINIMAMS

GALIMA GAUTI “DRAUGE'
16 korteliu už #1.00

(su persiuntimu)
Jau laikas užsisakyti Kalėdines 

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

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

Sveikinkite savo mietelius lietu
viškomis kortelėmis ir jas pirkite 
DRAUGE.

Užsakymus su pinigais siųskite 
šiuo adresu:

‘•DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8. ILL.

3$
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