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VENGRU PARTIZANU KOVOS PRIEŠ SOVIETUS
EIsenhowerio 
nauja programa

WASHINGTONAS, gruod. 10. 
— Šiandien į Washingtoną atvy-; 
ko apie 80 žymių amerikiečių, 
kurie gimę kituose kraštuose, bet 
savo kilme yra surišti su užjūriu. 
Jie organizuos komitetą, kad pa
gelbėtų įgyvendinti prezidento 
Eisenhowerio taip vadinamą 
„People to People Partnership“ 
(žmonių su žmonėmis bendradar 
biavimo) programą.

Tai bus vienas iš kelių komi
tetų, atstovaujančių įvairius svar 
bius sluogsnius, kurie domisi 
Amerikos gyvenimu ir kurie da
lyvauja veikloje, kuria bus skati
namas tarptautinis draugišku
mas ir susipratimas, pagrįstas 
tiesioginiu žmogaus su žmogumi 
kontaktu.

Pradėjus žmonių į žmones pro
gramą, prezidentas Eisenhowe- 
ris spalio 11 d. pareiškė konfe
rencijoje Baltuose Rūmuose, kad 
toji programa šiandien yra ver
tingiausia pasaulyje, nes jąja 
bus grindžiamas kelias į pasto
vią taiką.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
lietuvius šiame suvažiavime at
stovauja Leonardas Šimutis, 
Amerikos Lietuvių Tarybos pir
mininkas ir „Draugo“ vyr. redak 
torius.
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Trys lietuvių šeimos
atskrido į JAV

MUENCHENAS, Vokietija. — 
Trys lietuvių šeimos gruodžio 5 
d. išskrido lėktuvu iš Muencheno 
i
Dvi
Žadvydų. Abi š’os šeimos išsive
žė po šešis vaikus. Biknerių dvi 
dukterys pasiliko Vokietijoje. 
Viena yra ištekėjusi, o antrosios 
neišleido dėl nesveikatos.

Visi tų šeimų vaikai kalba lie
tuviškai, nors kaikurie iš jų yra 
gimę ir augę Vokietijoje.

Trečioji šeima yra Lukoševi
čių — vyras ir žmona.

Ponia Biknerienė kurį laiką 
buvo Balfo įgaliotinė Backnange.

Irano pasiūlymas
LONDONAS, gruodž. 10. — 

Iranas vakar pasiūlė Vidurio Ry
tų konferenciją, kad būtų išspręs 
tas ginčas tarp musulmonų kraš
tų.

Irano užsienio reikalų ministe- 
ris Ali Gholi Aradalan pasiūlė 
Vidurio Rytų konferenciją savo 
kalboje, pasakytoje parlamente.

Vaikų dovanos
ASCHAFENBURG, Vokietija, 

gruodž. 10. — Maj. James B. 
Bryant, JAV 40-to artilerijos ba
taliono pareigūnas, armijos šei
mų vaikams pasakė:

— Jūs galite turėti kalėdinę 
pramogą arba jūs galite savo do
vanas pasiųsti Vengrijos pabė
gėlių vaikams.

Daugiau kaip 900 žaislų buvo 
pasiųsta Vengrijos pabėgėlių vai 
kams į Austriją.

Kubos kareiviai
apsupo sukilėlius

HAVANA, Kuba, gruodž. 10. 
— Kubos kareiviai ir jūrininkai 
vakar apsupo sukilėlių būrį, pa
sislėpusį kalnuose, Niąuero apy
linkėje, šiauryčių Kuboje.

Kubos generalinis štabas pra
nešė, kad užvakar kovoje žuvo
23 sukilėliai.»' ' • ?'

33 sukilėliai pateko nelaisvėn 
netoli Jungtinių Amerikos Vals
tybių laivyno bazės, kuri yra 
Guantanamoje.

. įssKndo lėktuvu iš Muencheno .. _
Jungtines Amerikos Valstybes." Sirija Sulaikė
►vi iš jų gausios. Tai Biknerių ir -r « < -iIrako lėktuvą

BEIRUTAS, Lebanas, gruodž. 
10. — Sirijos vyriausybės parei
gūnai vakar privertė nušilę:sti 
Irako linijos keleivinį lėktuvą 
Damasko aerodrome. Irako lėk
tuvas skrido į Lebaną virš Siri
jos teritorijos.

Sirija nemėgsta Irako dėl jo 
provakarietiškos politikos.

Prieš sovietinį imperializmą
kyla jaunimas ir darbininkai

REUTLINGENAS, Vokietija. — Protestus prieš sovietinį im
perializmą reiškia ne tik pavergtosios bolševikų Rytų ir Vidurio 
Europos tautos per laisvėje gyvenančius savo atstovus, bet ir tau
tos, priverstos gyventi vadinamoje „visų darbo imonių plačioj tė
vynėje“.

Į laisvę ištrūkę jų atstovai aiš
kina sovietinio imperializmo kės 
lūs ir „žygdarbius“ laisvajame 
pasaulyje, taip pat pasiųstuose į 
Bankgoko tarptautinę parlamen
tarų uniją memorandumuose.

Armėnų atstovas pareiškė, jog 
bolševikai žiauriausiomis prie
monėmis užgniaužė 1921 m. ar
mėnų tautos sukilimą, skelbdami 
pasauliui, jog ten „užsienio im
perialistai“ norėję atstatyti „buo 
žiu ir dvarininkų režimą“. Impe
rialistinio komunizmo auka yra 
kritęs ir Azerbaidžanas, ir Gru
zija bei daugelis kitų kraštų. Bol 
ševikai žiauriausiai pasmaugda
vo kiekvieną mėginimą išsikovo
ti laisvę taip pat totorių ir baški- 
rų tautose. 1922 - 29 metais bu-

Egiptiečiai partizanai paleido 
» kulkas į britų sargybinius

PORT SAID, Egiptas, gruodž. 10. — Egiptiečiai partizanai 
puolė Britanijos sargybinius Port Saide. Egiptiečiai partizanai 
nuo stogo paleido kulkas iš kulkosvydžio ir numetė rankines gra
natas į britų sargybą.

Vienas karėivių iš ažtųonių 
karališkojo škotų dalinio sargy
binių buvo sužeistas.

Britų — prancūzų karinė va
dovybė pasiuntė protestą Jungti
nių Tautų policijos jėgų štabui, 
kaltinant Egiptą karo paliaubų 
laužymu.

Sargybiniai pasišaukė naujų jė 
gų ir apsupo apylinkę, iš kur pa
sipylė kulkos ir granatos. Ne
paskelbtas skaičius egiptiečių 
buvo areštuota.

Pirmą kartą egiptiečių pogrin
dis viešai pasirodė Port Saide 
nuo lapkričio 8 d., kai įsigaliojo

kad didelės Egipto policijos jė
gos pasirušusios įžengti į Port 
Saidą, kai tik britai ir prancūzai 
išeis iš ten.

Atidėjo-planus
TEL AVTV, Izraelis, gruodž. 

10. — Prancūzijos firma atidėjo 
savo planus pravesti naftos vamz 
dį iš Izraelio Raudonosios jūros 
uosto Elath į Haifą, praneša Da- 
var laikraštis

Prisiminė vengrus
VATIKANAS, gruodž. 10. —

karo"įaHaubos" Pirmiarį7ptie"' P“Piaž““ Pijus Jv.akar Priė’ 
čių partizanai tik retkarčiais pa- mė 15'°°° aamen'» au*enc>JOj«

Janos Kadar režimas atverčia 
naują teroro lapą Vengrijoje
VIENA, Austrija, gruodžio 10. — Janos Kadar lėlinis reži

mas šiandien pradėjo naują terorą visoje Vengrijoje. Janos Kadar 
režimas bando visai sutriuškinti Vengrijos darbininkus — prieš- 
komunistinę rezistenciją.

KALENDORIUS
%

Gruodžio 11 d.: šv. Damazas, 
popiežius; lietuviški: Valdis ir 
Dirvonė.

Saulė teka 7:07, leidžasi 4:21. 
ORAS

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — tru
putį šilčiau.

leisdavo šūvius.
Šį kartą egiptiečiai partizanai 

sutelkė didesnes jėgas ir norėjo 
smogti į britų — prancūzų jėgas,

! pasitraukiančias iš Port Saido.
Egiptiečių pogrindis vis labiau 

i išeina į šviesą, kai artėja visiš
kas britų — prancūzų pasitrau
kimas iš Egipto.

Egipto vidaus reikalų ministe- 
ris Zakaria Mohieddin pasakė,

suteikė palaimiimą ne tik susi
rinkusiems, bet ir tiems, kurie 
kenčia skurdą ar kurie yra pate
kę į pavojų.

• Meno ir literatūros paroda. 
Gruodžio mėnesį Maskvoje turi 
su bolševikiniais „laimėjima;s“ 
pasirodyti estai — ten ruošiama 
estų meno ir literatūros paroda. 
Į Maskvą dėkoti okupantams už 
pavergimą vežamas net ir Tali
no pionierių rūmų choras.

vo suruošta visa eilė bylų Kaza
nėje, Taškente ir Baku miestuo
se, per kurias žiauriausiai už
smaugti Volgos, Uralo, Vidurio 
Azijos, Kaukazo ir Krymo tautų 
sukilimai ar pastangos išsiko
voti sau laisvę.

t
Niekas kazokams nepagelbėjo 

kovoti ui laisvę
Kazokų augščiausios atstovy

bės tremtyje atstovas Poliakovas 
pasakoja negalįs užmiršti, kaip 
stepėse gulėjo išžudyti jaunų did
vyrių kazokų lavonai. Niekas ne 
padėjo kazokams kovoti už savo 
laisvę. Daug kartų kazokų tauta 
tarp 1918 ir 1937 m. mėgino su
kilti prieš tironiją, už savo tėvų 
žemės laisvę sudėdama nepa
prastai daug aukų. 8 kartus bu
vo kazokų laisvės kovotojai triuš 
kinami raudonųjų tankais, šar
vuočiais, o 1933 m. net nuodingo
mis dujomis. Tačiau kazokai ir 
toliau kovos prieš pavergimą ir 
raudonosios Maskvos imperializ
mą. Krymo tiurkų atstovai klau
sia sovietus, ką bolševikai pada
rė su Igermanlando gyventojais, 
su Krymo tiurkais, karačais, bal- 
karais, čečėnais, ingužais, kal
mukais, Volgos ir Krymo vokie
čiais, Kryme įsikūrusiais grai
kais ir daugeliu kitų tautų, ku
rias žiauriausiai naikino ir tebe- 
naikina. Kad ir kaip siautėtų 
Maskvos imperializmas, pareiš
kė Krymo tiurkų atstovas E. Ki- 
rimal, bet vis tiek neužslopins li
kusių tų kraštų gyventojų lais
vės siekimo.

Bolševikai badu numaritu 
7 mil. ukrainiečių

Ukrainos tautinės tarybos at
stovas S. Dovhal nurodo, jog 
bolševikai tik per vad. kolektyvi
zaciją numarino badu daugiau 
kaip 7 mil. ukrainiečių. Bet ukr&i 
niečių pogrindžio armija toliau 
tebeveda kovą su okupantais. 
Tauta tebeveda pasyvią prieš re
zistenciją su visais maskviniais 
imperialistais, nepaisydami jų 
visokių pažadų ir tariamosios 
„savivaldos“.

Sov. Sąjungos pavergtųjų tau
tų atstovai ypač išryškina fak
tą. jog prieš sovietinį imperializ-

Egiptas tremia
britus ir prancūzus

ZURICH, Šveicarija, gruodž. 
10. — Dr. Max Koenig, Šveicari
jos diplomatas, atstovaująs Bri
taniją ir Prancūziją Egipte, va
kar pasakė, kad Egipto vyriausy
bė tremia britus ir prancūzus iš 
Egipto.

Jis taip pat pareiškė, kad egi p 
tiečiai trukdo Jungtinių Tautų 
policijai atlikti pareigas.

Nors Egipto vyriausybė neifi- 
’eido įsakymo ištremti britų ir 
prancūzų gyventojų, bet britų ir 
prancūzų gyventojai yra gausiai 
tremiami, pareiškė dr. Koenig.

Italų laivas vyksta
į Port Saidę

PORT SAID, Egiptas, gruodi.
10. — Italija pao uU X<xi » <4 i 
Port Saidą, kad iš ten išgabentų 
750 italų. Italai nori išvykti iš 
Port Saido miesto pirm negu visi 
Britanijos ir Prancūzijoj karei
viai pasitrauks iš ten.

Izraelio gyventojų
nauji reikalavimai

JERUZALE, gruodž. 10. — 
Savaitės pabaigoje Izraelio kai
riųjų ir dešiniųjų partijos suruo
šė didžiulius susirinkimus. Kal
bėtojai susirinkimuose reikalavo 
Izraelį sustabdyti kariuomenės 
pasitraukimą iš Sinai pusiasalio.

Menachem Beigin, dešiniųjų 
Herut partijos pirmininkas, pa
sakė Haife, kad Egipto blokada 
Suezo kanale prieš Izraelio lai
vus buvo pakankamu pasiteisini
mu sustabdyti kariuomenės iš
traukimą iš Sinai.

Kiek ištremta?
KAIRAS, Egiptas, gruodž. 10. 

— Egipto vidaus reikalų rninis- 
teris Zakaria Mohieddin vakar 
pranešė, kad tik 1,452 britų ir 
prancūzų gyventojų iš 18,000 bu
vo ištremta iš Egipto.

Kaikurie Rusijos kareiviai, ku 
rie buvo atsiųsti į Vengriją, ma
nė, kad jie turi kąvoti prieš an
glų - amerikiečių „fašistus“, šian 
dien bjaurisi kraujo praliejimu 
Vengrijoje, kai sužinojo, kad jie 
atlieka žiaurumo ir priespaudos 
misiją.

Maskvos primestas Kadar re
žimas sekmadienį spjovė demo
kratijai į veidą ir parodė, kad jis 
neturi jokių pretenzijų į demo
kratiją.

Janos Kadar prislėgė kariniu 
įstatymu mirštančią Vengriją, ir 
išsklaidė visas regionines darbi
ninkų tarybas. Darbininkai pa
skelbė naują streiką.

Vengrijos komunistinė vyriau 
sybė vakar buvo nutraukusi vi
sokį susisiekimą su Vakarais, 
bandant išvengti naujo ginkluoto 
sukilimo.

Vengrija buvo nutraukusi su
sisiekimą su Vakarais lapkričio 
4 d., kai sovietų ginkluotos jėgos 
buvo pasiųstos prieš laisvės ko
votojus ir sudarytas Kadar reži
mas.

Vengrijos darbininkai paskel
bė streiką prieš masinius darbi
ninkų vadų areštus.

Vengrijos darbininkų taryba 
taip pat apeliavo į viso pasaulio 
darbininkus, kad jie protestuotų 
prieš komunistinę priespaudą.

Paskelbiant streiką, darbinin
kų taryba savaitėmis tarėsi su 
Kadaru, bet jis nepaisė darbi
ninkų reikalavimų.

Kadar režimas komunikate 
pranešė ,kad Vengrijoje karo sto 
vis įsigalios šį antradienį. Karo 
stovio paskelbimas paleis visas 
šėtoniškas jėgas prieš laisvės ko
votojus.

Naujos kovos Vengrijoje
VIENA, Austrija, gruodž. 

10. — 10,000 ginkluotų veng
rų laisvės kovotojų šiandien 
išėjo į kovą prieš sovietų tan
kus ir kareivius šiauriniame 
Budapešte.

Austrijos sostinėje gauta ži 
nia, kad laisvės kovotojams 
vadovauja gen. Bella Karoly, 
vienas iš pašalinto premjero 
Imre Nagy karinių patarėjų.

10,000 vengrų partizanų 
pradėjo kovas prieš sovietus, 
kai Janos Kadar vyriausybė 
sekmadienf paskelbė karo sto
vį Vengrijoje.

Atmetė pasiūlymą
TEL AVTV, Izraelis, gruodž. 

10. — Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus atstovas vakar pasakė, 
kad Kairo pareigūnai atmetė pa
siūlymą pasikeisti 400 civilių 
egiptiečių, paimtų Gazos ruože, 
tokiu pat skaičiumi žydų, esan
čių Egipte.

Louis Guilland, Šveicarijos 
Tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus atstovas Tel Avive, grįžęs 
iš Egipto, pareiškė, kad jam ne
pasisekė sužinoti, koks yra liki
mas Izraelio kareivių, kurie buvo 
paimti egiptiečių Sinai pusiasa
lyje prieš penkias savaites.

TRUMPAI Iš VISUR
• Irakas ištraukia savo karei

vius iš Jordano, kuris buvo pasi
kvietęs Irako kariuomenę bijoda
mas Izraelio užpuolimo.
• Kubos prezidentas Pulgencio 

Batistą dar nenumalšino sukili
mo savo krašte.

• Hussein Heikal, buvęs Egip
to senato prezidentas, užvakar 
mirė Kairo mieste. Jis buvo 68 
metų.

• Suomių studentų ekskursija 
dvi savaites lankėsi okupuotoje 
Esti jo ji, kaip pranešama Eltai iš 
Suomijos. Ekskursija buvo su
ruošta suomių studentų iniciaty
va. Studentai vyko per Leningra
dą. Estijoje buvo aplankyti Ta
lino ir Tartu miestai, taip pat es
tų studentų organizacijos. Per 17 
metų nebūta jokių tos rūšies san 
tykių. Ir estai gyvai domėjosi, 
kaip gyvenama Suomijoje. Išsi
aiškinta iš esmės, kaip reiktų su
stiprinti tarp abiejų kraštų jau
nimo kultūrinius santykius.

• Suomijoje mirė žinomas lie
tuvių bičiulis redaktorius Heikki 
Hypponen. Jis buvo gimęs 1885 
m. 1905 m. pradėjo lankyti uni
versitetą ir paskum atsidėjo žur
nalistikai. 1925 m. drauge su šuo 
mių žurnalistų ekskursija lankė
si Lietuvoje ir nuo to laiko para
šė nesuskaitomą daugybę straips 
nių apie Lietuvą, ypač laikrašty
je „Vaasa“ leidžiamam to paties 
vardo mieste. Už savo nuopelnus 
gilinant Lietuvos — Suomijos 
santykius buvo apdovanotas Ge
dimino ordinu. 1950 m. Hyppo
nen buvo pasitraukęs į pensiją.

mą kyla bolševikinėj dvasioj iš
auklėtas jaunimas ir darbinin
kai, kurių vardu bolševikai sten
giasi savo režimą grįsti. 1953 m. 
sukilimas Berlyne, 1956 m. įvy
kiai Poznanėje, 1956 m. neramu
mai Tiflise, Baku ir paskiausieji 
įvykiai Vengrijoje, užtikę Vaka
rus vsiškai panašiems žygiams 
nepasiruošusius, rodo nepalau
žiamą pavergtųjų tautų valią ir 
toliau kovoti už savo išsilaisvi
nimą. (A. V.)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Valstybės sekretorius Dulles, nuvykęs į Paryžių, nori paba

linti nesutarimus tarp sąjungininkų. Dulles vakar atskirai tarėsi 
su Prancūzijos užsienio reikalų ministeriu Pineau ir Britanijos už
sienio reikalų ministeriu Lloyd. Valstybės sekretorius Dulles ib 
Washingtono ibskrido į Paryžių dalyvauti Siaurės Atlanto Gyny
bos organizacijos metiniame posėdyje, kuris prasideda biandien. 
kė: jei JAV nori taikos su raud. Kinija, tegu iniciatyvos imasi Wa- 
shingtonas. *|

— Prezidentas Eisenhoweris vakar pasmerkė komunistų žiau
rumus Vengrijoje. Prezidentas Eisenhoweris pirmadienį buvo pa
skyręs Smbgaus teisių diena.

— Kanados lėktuvas, vežęs 62 keleivius, įskaitant keletą ame
rikiečių, dingo Britų Kolumbijoje. Manoma, kad lėktuvas sudužo 
audros metu.

— Graikų kipriečių pogrindis (Eoka) vakar paskleidė lape
lius, kuriuose teigiama, kad lapkričio mėn. 74 britai buvo užmubti 

1 ir 106 sužeisti Kipro saloje.
— Prancūzijos kareiviai vakar nužudė 76 Alžirijos sukilėlius.
—- Raudonosios Kinijos premjeras Chou En-lai vakar paša-
— IfiOO vengrų vakar naktį atbėgo į Austriją.
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Rašo DR. AL. RflCKUS būti individualiai gydytojo prie-! 
žiūroje, i

į Klausia S. L. — Ar tiesa, kad1 
nutukę žmonės dažniau ser ga! 

[slogomis? Jei tiesa, tai kodėl?!
Atsakymas S. L. — Dalinai; 

tiesa, nes nuo persivalgymo ir' 
ryti maistą, arba valgis blogai dėl kitokių priežasčių slogos i 
virškinamas, ar nėra kokių nors j prie riebulių labiau kimba. Be; 
sunkumų ar nenormalumų tušti-. to riebių žmonių nepakankamai' 
nant vidurius. j veikia tiroidinės liaukos ir dėl!

tų liaukų hormonų stokos slo
gia suminėti simpomai gali' gos labiau kimba.

reikšti vėžio pradžią, gali būti ir

sveikata brangus turtas
4342 Archer Avė.. Chicago. 32 *

Apie vėžį
Tūkstančiai daktarų ^r moks

lininkų nuolat jieško vaisto nuo 
vėžio. Jie jieško priemonių, kaip 
apsaugoti žmoniją nuo skau
džiausios ir baisiausios vėži0 li
gos, kaip išnaikinti vėžį. Kovai 
su vėžiu turtingoje Amerikoje 
nestinga nei pinigų, nei galvo
jančių galvų, nei širdžių.

Ir vilčių nugalėti vėžį yra 
daug. Kas šiandien atrodo be
viltiška ir nepagydoma, rytoj 
gal galės būti pagydoma. Ste
buklingos staigmenos gali atsi
tikti, ir iš stebuklų šaipytis ne
galima. O kas žino, gal pasku
tinę minutę koks nors didelis 
mokslininkas, kaip katalikas Pa- 
steuras, gali išrasti efektingus 
vaistus vėžiui pagydyti, ir nuo 
vėžio mirštantį žmogų bus gali
ma išgelbėti. Visagalis Dievas 
gali suteikti gabumus mokslui 
ir šviesių minčių ne tik Pasteu- 
rui, bet ir kitam rimtam moks
lininkui, kuris dabar jieško vais
to nuo vėžio. Stebuklas gali at
sitikti! O vėliausioje medicinos i m^tus. Ant mano rankų abiejų 
literatūroje pasirodė žinutė, kad rie®ū, ties alkūnių linkimais, ant 
vienas daktaras darė mėgini- šlaunų ir abiejų kojų atsirado 
mus ir atrado “Coxsakie B” vi-ltoki rausvi, paplokšti, žvilgą ir 
rusą, kuris naikina persodintą pleiskanoją spuogeliai. Tie išbė- 
iš žmogaus gyvą veži. Toje ži- riniai visada niežti, ypač niežti 
liūtėje spindi vilties spindulys, vakare. Bet blogiausia, kad nie- 
Gal pasiseks mokslininkams dą- kur išeiti negaliu, gėda, ir gero 
bar tuos “Coxsakie B” virusus darbo negaliu gauti; visada tu- 
(mikroorganizmai, priklausą in- r*u dėvėti drabužius ilgomis 
fluenzos ar slogų grupei) kulti- rankovėmis, kad žmonės nepa- 
vuoti ir juos kokiu nors būdu matytų. Kai pamato, bijo net 
panaudoti vėžio sunaikinimui ar J P3sisveikinti. ir man dėl to la-

visiškai nevėžys. Bet žmogui 
bus saugiau ir ramiau, jei to
kius simptomus pastebėjęs kreip 
sis pas daktarą, kad patikrintų. 
Reikia žinoti, kad pradžioje vė
žys yra neskaudus. Net, jei ir 
vidurius skaudėtų, tai nereiškia, 
kad jau yra vėžys.

Vėžio nebijok. Tik sulaukus 
pusės amžiaus, tai jau reikia 
budėti. 'I

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

Vsngrijoj sunaik’ntos 
parap. mokyklos

Per aštuonerius savo valdymo 
metus raudonieji Vengrijoje už
darė 3,147 parapines katalikų 
mokyklas ir 358 mokyklas bei 
kolegijas su bendrabučiais; pro
testantų, ortodoksų ir žydų pri
vačios mokyklos taipgi panai
kintos.

21 valstybė pasiūlė
pagalbą vengrams

Jungt. Tautų Tremtinių Vyr. 
komisionieriaus įstaiga pranešė,

Klausia F. P. - Ebu 39 m.!kad sav0 P’galb, vengrų pabė-
amžiaus moteris, truputį tukte- ^liams ‘'aslu\^“t 21 Va‘8t/.M' 
Įėjusi, bet šiaip rodos sveika,' Norveg.ja pas.s,ule prumt. dz.o

° x vi v* i r> lt 11 o ir mvolirliia* PnrTnara
tik gerokai nervuota. Mane la-

TIKISI MATYTI

Mergaitė atvykusi iš Graikijos j 
X«w Yoiktį tikisi, kad po operaci
jos ji vėl galės matyti. Jų pasitiko 
j s dėdė Petakas. (INS)

bai nervina kažkokia odos liga, 
kuri mane kankina jau trečius

vininkus ir invalidus; Portuga 
lija ir Švedija motinas ir vai
kus; Ispanija našlaičius

Vatikano drabužiai
Šv. Tėvas vengrų pabėgėliams 

į Austriją išsiuntė du vagonu 
drabužių. Taipgi padovanojo au 
tobusą su įrengtais operacijų 
įtaisais ir autobusą-koplyčią.

bai nesmagu. Viską dariau ir 
visokiais tepalais tepiau, ką tik 
žmonės man patarė, ir pas odos 
ligų daktarus buvau - niekas 
negelbėjo. Vienas daktaras sa
kė, kad turiu “zarajazą”, kad 
tai nepagydoma liga. Kitas gar- 
ąus odos ligų specialistas pasa
kė, kad turiu ligą, vadinamą “Iy 
kin plieinos”, ir davė tokių vais- ’ 
tų tepti ir į vidų imti. Buvo 
truputį geriau, bet tai tik tam 
kartui. Pasakyk, gerb. dakta
re, ar toji “zarajaza” yra lim-| 
panti, mat auginu šeimą. Ar J 
yra viltis man kada nors pa
sveikti ir ką aš turiu daryti?

Atsakymas F. P. — Nei “pso- 
riasis’’, nei “licben planus’’ nė
ra limpančios ligos. Odos liga, 
vadinama “psoriasis”. yra be
veik nepagydoma, tačiau apgy
dyti galima. “Licben planus”, 
kurią tamsta regis tyiri, yra pa
gydoma odos lig3, nors tenka 
ilgai ir neatlaidžiai gydytis. Ka
dangi toji liga paeina iš vidaus,

ba vėžio augimo žmoguje su
stabdymui. Juk geriau žmogui 
persirgti stipriausia influenza, 
negu mirti 'nuo vėžio.

Greta rimtų mokslininkų, ty
liai ir kantriai dirbančių, žmo
niją mylinčių ir besistengiančių 
atrasti vaistus nuo vėžio bei iš
gelbėti kenčiančiuosius nuo skau 
džios mirtis, — greta jų — yra 
ir gauja garsiai šūkaujančių 
žųlikų. Tie žulikai, organizuo
tai ir norganizuotai, gąsdina 
žmones vėžiu, vilioja iš jponin 
pinigus neva kovai su vėžiu, už
laiko raštines ir tarnautojus sa
vo bizniui, apmoka skelbimus 
televizijoje ir laikraščiuose, ir 
puikiausiai minta iš tokio savo 
“vėžiško biznio”. Gi parazitai 
moka įvaryti žmonėms baimės!

Kancerofobija — vėžio bijo
jimas — nieko gero žmogui ne
duoda. Nuo kancerofobijos dau
geliui nervai pakrinka ir svei
kata sunyksta. Patartina ne
klausyti ir neskaityti bauginan
čių žinių ir nesigilinti į iškraipy I dėl tam tikrų neurotinių ar sie
tas statistikas apie “didėjantį” i teminių sukrikimų ar dietinių'! 
vėžį Amerikoje. Statistika — i trūkumų, tai gydymas privalo'1 
tai ne matematika; statistiką 
galima iškraipyti, vieaip pa
vaizduoti, išpūsti, suploti, viso
kiais matais matuoti.

Nereikia vėžio bijot. bet. kas 
apie jį žinoma, reikia žinoti. Ir 
budėti reikia.

Svarbiausia skaitytojui apie 
vėžį reikia žinoti, kad anksti at
pažintas ir tuojau gydomas vė
žys yra pagydoma liga, kad vė
žys nėra limpanti liga, todėl vė
žiu sergančiams paslaugą teikti 
nereikia bijoti, kad kartais ir 
vėžiui įsigalėjus gali dar būti 
vilties pasveikti arba bent il
giau pagyventi, imant hormoni
nius arba kitokius atitinkamus
vaistus. Besigydant gali staiga i »n*nių odes ilgų, 
būti atrasti' specifiniai vaistai,811,0 Olntment 
vėžiui, ir žmogus gali būti įsgy- 

' dytas.
Svarbiausia yra ko anksčiau

sia? a tpažinti vėžio ligos pradus.
Budėk ir stebėk šiuos reiški
nius: ar nėra kokios nors žaiz
dos, kuri ilgokai neužgyja, ar 
krūtyje nėra kokio nors kieto 
guzo, ar neatsirado kur nors ki
tur kūne koks įtartinas guzas, 
ar nepradėjo smarkiau augti ar 
keistis esančios senos karpos ar 
apgamai, ar nėra nepaprastų 
krauiotckių arba nuolat vjrvan
čių srutų, ar nckamuoja nuola-, VartUtinmM lr Tai-o ma
tinis kosulys ar užkimimas, ku* Į K

RADIJO VAIANDA JAll/ČTUSME
TUS SKRIEJA PAS KIEKVIENĄ. 
LIETUVĮ DIDŽIOJO NEVD YORKO 
N-J. IR CONN. APYLINKĖJE KU
RIS.IEŠKO ATSIGAIVINIMO LIE
TUVIŠKAME ŽODYJE IR. DAINOJE. 

DABAR. .
NAUJU LAIKUšeS™™m?4:00,k,5:00

VAU P. P.

(1350 KILJR 940MEG. EM)
I £’•

lMVJHlTEsr 
HILLSIDEM. 
W.63K5

Labai lengvai

Anglijoje karo ligoninę vizi
tuoji generolas. Jį lydi jaunu
tė, graži seselė.^

— Kaip sekasi tamstai susi
tvarkyti su karininkais? — 
klausia generolas.

— O, labai paprastai. Tarny
bos metu visuomet sakau: “Yes, 
Sir!”, o po tarnybos: “No, Sir!”

Laimingas tėvas

O t Įso telef. LAfayette 8-82 Ii), Jei 
neatsiliepta, Raukite K Edžio 8-2801

UR. fMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGU

4146 s. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:10 v 
"•'nk pirm., antr., lt et virt 6-8:8* »’ ....Ha —

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

B.CDLK1V IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALI STB

71M South Weitern Aveliai
(MHDICAL BUILDING) 

Trmad., antrad., ketv. Ir penktai 
_ ano 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nu<

Vienoje Indlanapolio ligoninė-
je tėvas laukė, kol jam praneš, 
ar jis sulaukė dukters, ar sū
naus. Kai nieko nesulaukė, su
sivokė, kad žmoną buvo nuvežęs 
ne į tą ligoninę.

Tel. ofiso HE 4-6609, rez. pr 6-7333

DR. ANTIKAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

SeAtad’eniaif. nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. Ir sekmad

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IK 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

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

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res telef. VVAlbrook 5-5076

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą 

DS1 valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. Ir 
šeštad.

Res. tel. GRovehill 6-5003

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

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

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

Telef. pflso LAfayette 3-6048 
Rez.: VVAlbrook 5-3048

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

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 7lst Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, tree.ir iešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Western Avenue 
Chicago 29, III

pasimatymai pagal sutarties 
telefonas ltEpublic 7-4900

Rezldenciu: GRovcliUI 0-8161

vai. ryto Iki S vai. poi 'et.
Ofloe lel RE. 7-1168 

««L VVAlbrook 6-378*

Tel. ofiso X A. 7-5557. rea. RE. 7-494
DR. FRANK C. KWINH

(KV1EC1NSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1861 Vert 47th Btrert
LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 ▼. Iki 3:1 
['Moro trim diena ir BsUHad

TeL ofiso PRospect 6-2240
Pltospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEO. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. Wood Street

Priėmimo vai. pirmad ir penktad nuo 
-—I ir 6—8; antrad., ketvirt., šešt. 
-—4’. treč. ir sekmad. uždaryta.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63 r d St. 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Kezkl. telef. Gltovehill 0-0017 
valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m.

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

DR. JULIJA MONSTAVIAIUS
GYDYTOJA IB CBTRTOrttt 

Office: 10748 South Michigan Avė. 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly Hllto 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v 
Išsklrus trečlad. Šeštadieniais nuo 
Iki 4 vai. popiet

Vėl.: Ofiso — Pmitnan 5-«7S< 
Buto — BEverly 8-3946

Ofiso HEmlock 4-5818 
Rez. HEmL 4-3751

OR. A. NARBUTAS
•LAUCIŲ IP VIDAUS LTGO> 

2745 W. 69 St.
(priešais šv. Kryžiaus ligonine

Priima pagal susitarime

Oftoo tel. OLlffsIde 4-2890 
Rezidencijos: LAfayette 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 Weet 471 h Street 
(Kampas 47th ir Hermltage)

Vai.; nuo 2 iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak 
šeštad, nuo 2 lkl 6 vai., Išskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPšA
Ofisai: 20 North Wacker Urlve 

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

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

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

Kitu laiku lr trečlad. susitarus 
Rezid tel. HEmlock 4-7080

OR. VYT. TAURA* 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄc 
BENDRA PRAKTIKA EB 

8PEC. MOTERŲ LIGOS
Ofisas lr rezid.: 2410 W. 51st St 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577 
Ofiso vai Pirm. 8-10 v. ▼. Antr*. 

Tvačlad. lr Penktad. 6-9 vai. vak *•
*»*tadlentals 2-4 vs.1 pon<«*

Eel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 6-84»<

OR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

4255 South Western Avaaat

kasdien 2—4 p. p. lr 7—• v»> 
Trečiadieniais, šeštadieniais

sekmadieniais uždaryte

Tel. ofiso: DAnube 6-1125

OR. A. VAUS.LAB0KA2
4OTERŲ LIGŲ GYDYTOJAI

3267 South Halsted Street
1 iki 4 vK p. p n 6—8 » »»
šeštadieniai" ’ < - r n

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
Tie. kurie kenčia nuo SENŲ 

ATVIRI/ IR SKAUDŽIŲ ZAIDU 
nugali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti nes Jo užsisenėjusios žaiždos 
ntežėjinui ir skaudejim.-.t s< ntj atvi
ru ir skaudžių žaiždij uždėkite l 
LEGULO Ointnicnt Jos gydymo 
ypatbyes palengvins jusu skaudėj!" 
ma ir galėsite ramiai miegoti nak- 
tj Vartokite Ja tapgi nuo Skau
džia nudegiau. Ji taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos P8ORIA- 
SIH. Taipgi pašalina, peršėjimą ligos 
vadinamos ATHbETE.H FOOT. su
stabdo džiovinimų odos ir perplyftlmą 
tarppirščiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiflstanėtos suskllsios odos dedir- 
vintų, odos Išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo iš-

et., »1.2B, lr »8 50 
Pirkite vaistinėse Chi 
nagoj Ir apyllnktee- 
Mdlwauke«, Wisc.,fle 
ry. Ind.lr Detrolt, Mi 
htgan arba rašyki 

te lr atatųaklta H« 
ney order t

LEGULO, Department I)., 
5618 W. Kddy St., Chicago 34, III.

P.&JJOKUBKA

rio įiygali ilgokai alaikralyti, ar ichlcago 82t |U- _ Tel
nepastebi, kad kartais suku nu-

o. Archer Avė.
LA 8-861.

4
PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA

TAUPYMO
BENDROVĖ

4038 IrchM AVBBMB Tel. LA3-6719 

AUGUST SALDUKAS Prezldam* J'

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

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

Z64I West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAJbroek 5-5934

IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI O/D£U TfiOKAI-NAUJAM KBAU$TW0 (PANK/AI 

tlSU A!£TU PAJrfNMAS-PISUS Uf SPININGAS AAMAMAVJ/fAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Alkook 5-3209

CRANE SAVINGS
2555 WEST 47th STREET LAfayette 8-1083

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pletklewlcz, aekr. Ir advokatai 
Mokame augStug dividendup. Kešluojamc čeldna. Parduodame Ir 
iAperkame valstybės bonus. Taupytojama patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SASKAITA ŠIANDIEN.—Apdrausta iki 810,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 Iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. VIrginia 7-0036. 

Rezidcnci.jos tel. REverly 8-8244

DANTISTAS

OR. J. A. PAUKŠTYS
<S53 S. Whipple Street

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 lkl 12; 2—4; 7—9 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta

LAfayette 3-4949 
Namu — CEdarcrest 3-7 786

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

DR. J. J. PUKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

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

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted St. 

Kasdien 3—7 vai. vak. šeštad. auo 
1—6 vai. vak.

rrbčlad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd St.. tel. RevubUo 7-8818.

"l ofiso PUospect 6-94UU
Rezid. J’Kospect 6-944'

DR. ONA VAŠKEVIČIUI
(Vaške vičlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURG1 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-3 p.p. ir nuo 6-3 yai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečladlealai.
'r kitu laiku tik susitarus

l'el ofiso Vlctory 2-1581
Rez. Vlctory «-4*»*>

OR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGO

802 West SlBt Street
Kamp. Halsted lr 31-mos gatvių) 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
ir nuo 6-8 v.V. šeštad. 1-4 vai. poolet

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3156

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; « iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė.

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

Ofiao telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ. 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzle lr Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

TeL ofiso CA 0-0257, rea. PR e-
DR. P. Z. ZALATORIS

1821 So. Halsted Street
reL ofiso CA 6-0257, rez. PR e

Rezid. 0600 S. Arteslan Ava.
VAL. 11 v. r. lkl 8 p. p.; «—» T ,

Ofiso telef. Y Arda 7—1166 
. Rezidencijos — STeaart 3-4511.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Sl’EC. CHIRI RGINftN IK 

ORTOPEDINES IAGOS 
2745 West 69th Street
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4455 So. California Avė., Chicago 

šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 Iki 9; šeštad. 
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Finansų tvirtovė Wall Street dar nėra visa Amerika, šalia 
jos yra dideli ir maži namai, žalieji laukai, neišmatuojami miškai, 
dykumos ir fabrikai. Ir New Yorke yra vargšų. Amerikiečių tau
ta yra jauna, besiformuojanti, pilna energijos ir priešingumų, 
neisškiriant trūkumų ir silpnybių.

Amerika šiandien yra viso pasaulio tautų ir rasių mišinys, 
gamybos šaltinis, milžiniškos energijos teikėja, dvasinio atgimi
mo įkvėpėja, šis periodas likp istorine Amerikos misija. Amerika 
šiandien vadovauja ekonominiam ir politiniam pasauliui, kovoda
ma už tautų laisvę.

Žinome ir tai, kad jaunystė yra pilna pavojų, kad ir politi
koje esama mirtinų nepasisekimų. Ši problema šiandien stovi 
prieš Amerikos akis. Kiekvienas laisvojo pasaulio žmogus, ypač 
europietis, yra susirūpinęs šia problema, nes joje stovi pasaulio 
likimas.

Ką Jungtinės Amerikos Valstybės darys su savo milžiniška 
technika, ekonomija, politika, kurios nesulaikomai auga? Kur 
nueis, arba kaip tvarkysis savo produktyviniame vyksme? Ar 
turės užtektinai išminties ir ištvermės tarptautinės taikos sta
tyme, pagrįstame teisingumu, neaplenkiant ir mažųjų tautų, pvz. 
Lietuvos.

* AMERIKIETIŠKA LAISVE

Amerikietis turi įgimtą laisvės supratimą. Jis gerbia kitų 
turtą ir nepavydi, nes žino, kad kiekvienas, jei tik moka gyventi, 
gali visus patogumus ir malonumus turėti. Patyrimas jam sa
ko, kad galima sugyventi, nors ir skirtingiausiais esant. Be to 
amerikiečių tauta, nežiūrint turto ir galybės, turi nusižeminimo 
dorybę. Amerikietis nėra išdidus.

JAV eina garbingu civilizacijos keliu. Jos yra lojalios su 
visomis tautomis. Bet ar jos turi intymų įkvėpimą, nepalau
žiamą dvasią, kad galėtų vadovauti pasauliui? Atrodo, kad būtų 
galima atsakyti teigiamai. Tai įrodo turimi idealai laisvei, de
mokratijai ir tėvynei.

DVASINIS VIENINGUMAS
- • • . . I

Kaikas prisibijo, kad JAV, stokodamos dvasinio vieningu
mo, pristigs ištvermės. Nesumaišykime dvasinio vieningumo su 
etniniu, kuris formuojasi ant politinio ir juridinio pagrindo.

Religijų ir sektų margume, kur dažnai matyti keistų ir net 
juokingų reiškinių, vienok randama daug sveiko ir normalaus 
psichologiniai dvasinio elemento. Ir jo yra užtektinai Dievo su- 
pratimui, kuris kaip tik ir apjungia amerikiečių tautą. Čia yra j 
konkretus Jungtinių Amerikos Valstybių pagrindas.

Katalikams priklauso duoti JAV sielą. Ir, jei ji bus 
duota, ji bus krikščioniškosios civilizuotosios Europos siela, įkū
nyta naujame kūne, kuris didele dalimi jau yra sudarytas iš euro- 
pietiškos medžiagos.

Jungtinėms Amerikos Valstybėms yra reikalinga dvasios 
vadų ir šventųjų. Vien mokslininkų, technikų, filosofų ir teisi
ninkų tautai neužtenka. Tai būtų nepilnas pastatas, kuriame 
ne tik nejauku gyventi, bet ir pavojinga. Visada yra reikalinga 
dvasia. JAV šiandien yra reikalingas žmogus, kaip šv. Benedik
tas, kuris buvo Europos civilizacijos tėvas.

Šiame kruviname sukrėtime, kaip koks milžinas, stovi virš 
visų Amerika. Jauniausia iš tautų. Čia sutapo visų tautų atsi
nešti dvasiniai ir intelektualiniai lobiai. Čia individas jaučiasi 
laisvas ir žino, kad jis yra šis tas. \

JAV šiandien valdo pasaulį, vesdamos kovą už tautų laisvę. 
Jų ryžtas neabejotinai triumfuos. B. Mikalauskas

JIS PASIRINKO LAISVĘ

Ordogh, vienas iš 45 Vengrijos žaidėjų, kurie pasirinko luisvę, atsi
sveikina su savo draugais grįžtančiais, į Vengriją. (1NS)

pą kelią vardai, taip pat šimtai Są jungoje nėsą ir kad priešingi 
l'kitų arktikos. Sibiro, Altajaus,! tvirtinimai esą be pagrindo, o 

Mongolijos vi< > įvardžių dar ir pateikti prievartos darbams įro 
šiandien nėra tik Stalino buv. dyti dokumentai esą netikslūs, 
nusikaltimų simboliai. Deporta- tendencingi, šmeižia, suklastoti, 
eijos, vergų stovyklos, genoci-1 sufabrikuoti Vokietijos fašistų, 
das tebėra ir Stalino įpėdinių Kaip tuos savo atstovo tvirtini-

< kolektyvinės diktatūros politi
nės priemonės sun’ikinti žmo
gaus dvasioje glūdinčiam lais
vės troškimui.

Bet iš kitos pusės, iš laisvojo 
pasaulio viešosios opinijos ir JT 
pusės, deportacijų nusikaltimo 
klausimu padaryta didelė pažan

mus ir patį atstovą Maskva 
vertina po Chruščevo reveliaci- 
jų kompartijos XX kongrese, 
— mes nežinome. Tačiau pats 
faktas, kad šepilov tebenaudo
ja deportacijų byloje stalininį 
faktų ir tikrovės neigimo meto
dą, rodo, kad destalinizacijos mi

mūsų pastangos draugėje su 
laisvojo ■ pasaulio pastangomis 
prieš deportacijų negandą lašas 
po lašo prakals sovietinės ti- 

į ronijos uolą.
. Sovietinio nežmoniškumo au- 

ikoms mes tegalime tarti: Lais- 
! vasis pasaulis jus žino. Žino 
i jūsų likimą. Jūs nesate užmiršti. 
Jūs esate pasaulio sąžinė. Pa
saulis taip pat žino vardus ir 
veiksmus tų, kurie vykdo šiuos 
baisius nusikaltimus jūsų ir mū
sų numylėtose tėvynėse.

ga. Dar Bandungo konferenci-1 ^as Sov. Sąjungos politinėje tak 
joje didžiam Indijos valstybės! tikoje savo dienas jau baigė, 
vyrui Nehru padėtis Sovietų pa-, Kiekvienu atveju, idant sovieti- 
vergtuose kraštuose atrodė taip,, n's melas neklaidintų laisvojo 
kaip ją vaizduoja Maskva ir į pasaulio, mes turime jam teikti 
jos batlaidžiai. Šiandien Indijos Į faktus, vėl ir Vėl pabrėždami tą

SVEIKI SPRENDIMAI
Žymusis amerikietis komenta

torius Walter Lipman Montrea- 
lio, Kanadoje, “Gazette” rašo:

“Seniai sakiau, kad Eisenho- 
werio vadinamoji taika iš tikrų
jų buvo pasitikėjimas paliaubo
mis, kurios, tiesa, prie mūšių 
neprileido, bet nieko pagrindi
nio neišsprendė. Arabų pasau
lyje griūva ne vieno ar kito kraš 
to užsienio politika, bet politika 
visų didžiųjų valstybių ir Jung
tinių Tautų. Iš griuvėsių buvu
sio indo jau niekas nebeatlip- 
dys. Washingtone visgi pada
ryti trys sveiki sprendimai. Mas 
kva buvo įspėta prieš ginkluotą 
įsikišimą. JT pastangoms buvo 
duota visa parama. Ir paskelb
tas ryžtas padėti Vakarų Euro
pai nafta. Aišku, čia toli gra
žu ne arabų pasaulio nuramini 
mas, bet radimas tikrojo kelio 
kuris bus ilgas, sunkus ir dul
kėtas".

KOMUNIZMO KRIZE
“New York Times” vedama

jame rašo:
"Sunku nepasidaryti išvados, 

kad komunizmo pasaulis gyve
na vieną didžiausių krizių. Tito 
ginčas su Maskva ir lenkų pa- 
linkams jo pusėn stoti gal ne 
viskas ir gal net nepagrindinis 
dalykas. Gal dera klausti — ką 
Sovietų Sąjungos žmonės galvo
ja apie savo vadų žygius? At
ėjo žinių, kad dėl Vengrijos stu
dentai Maskvoje ir Leningrade 
kėlė aštrius klausimus. Mask
vos ‘Pravda’ juk nedrįso tuo 
klausimu įdėti visus Tito žo
džius. Atsiminkime, kad rusai 
jau ne vienų mužikų masė, bet

LAŠAS PO LAŠO PRAKALSIME 
BOLŠEVIKINES TIRONIJOS UOLĄ

LIETUVOS DELEGACIJOS NARIO PJT V. VAITIEKŪNO 
PAREIŠKIMAS DEPORTACIJŲ KLAUSIMU

Kaip žinoma, PJT deportacijų I tik tas, kad 1941 m. Serov di- 
reikalu yra priėmusios raportą rigavo deportacijas iš Maskvos, 
ir rezoliuciją jau 1954 m. lapkri; o dabar diriguoja iš Budapešto,

atstovas jau nori dalyvauti JT 
komisijoje padėčiai Vengrijoje 
tirti. Vengrijos byloje mes ma
tome ir pačių JT pastangas de
portacijų nusikaltimui pritaiky
ti tarptautinės teisės nuosta
tus. Mes matom Pietų Ameri
kos ir Azijos valstybių vyriau
sybių ir viešosios opinijos gy
vą susidomėjimą sovietų paverg 
tais kraštais ir nuoširdų palan
kumą jų laisvės kovai. Kuba, — 
jos delegatas Jungtinėse Tau
tose dr. Nunez-Portuondo tei
singai vertas yra laikyti sovietų

čio 7 d. Pateikdamos Jungti-Į iv kad tada jis buvo tik III-jo ^vergtų krantų laisvės čempi.
1 jonu, — Argentina, Uragvajus,

Tautinė Kinija, Irakas ir kiti 
P. Amerikos, Azijos ir Afrikos 
kraštai sovietinio komunizmo 
pasaulinę grėsmę jau yra paju
tę. Belieka tas jų nusistatymas 
palaikyti gyvas ir stiprinti. Y- 
pač ryškus viešosios opinijos 
posūkis sovietų pavergtų valsty

nėms Tautoms ir laisvojo pašau laipsnio saugumo komisaras ir 
lio dėmesiui sovietinių deporta-1 tik Berijos padėjėjas, o dabar 
cijų konkrečius duomenis, Pa-1 jau pasiekęs enkavedistų gene- 
vergtosios Tautos jau tada sau- rolo laipsnio ir vyriausiojo en-
kėsi intervencijos prieš Sov. Są
jungos vykdomą tarptautinį nu
sikaltimą. PJT reikalavo depor

kavedi3to posto.
Pastarųjų dienų nauja depor

tacijų banga savaime kelia klau
tuosius grąžinti namo, o nusi- simą, ar PJT pastangos kovoti

šventą tiesą: jei pasaulis nori 
gyventi taikoje — teisė ir tei
singumas yra būtinybė. Niekam 
neturi būti atimta laisvė ar de
portuotas, išskyrus bausmės 
vykdymą pagal nepriklausomo 
bešališko teismo baudžiamojo 
proceso tvarka priimtus spren
dimus. Kad žmogus tikrai būtų 
žmogum, jis turi būt laisvas. 
Mes esame įsipareigoję ir pasi
ryžę kovoti dėl laisvės ir teisin
gumo ir mes esam tikri, kad

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotosjafiįos 

mūsų specialybė
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(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS,
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Telefonas VIrginia 7-2481

turi milionus mokslą išėjusių 
žmonių. Be abejo diktatoriai jų 
bijo. Čia gali būti bus tikroji 
komunizmo krizės priežastis”.

NESITIKDJO LAIMĖTI

Bostono “C. S. Monitor” spe
cialus korespondentas Vengri
joje rašo:

“Sukillėliai iš pirmųjų dienų 
tartum suprato, kad kyla nevien 
savo, bet viso laisvojo pasaulio 
naudai Sykiu juto, kad pergalė 
bus ne šiandien, bet kada nors 
ateityje. Joks rimtas vadas ne
tikėjo, kad tuojau bus viskas 
laimėta. Visos optimistinės vil
tys matyt buvo Vakaruose — 
užsienyje. Tačiau, nežiūrint to
kių liūdnų nuotaikų, kovota iki 
galo ir tebekovoja ma.

Dar peranksti sukilimą į jo 
tikruosius istorinius rėmus dėti. 
Tik aišku, kad čia vyko vienas 
smarkiausių (po Tito) pirštinės 
metimas sovietinei diktatūrai 
Kodėl Maskva pasiryžo jį krau
ju je nuslopinti? Ar vengrai ne
galėjo kokiu nors politiniu gud
ravimu jo išvengti? Maskva 
matyt .nusprendė slopinti, kai 
tik vengrai paskelbė savo neutra 

1 lumą ir pasitraukimą iš Varšu
vos sutarties bloko. Maskva ir 
jos bernas Kadar tuščiai paša 
koja, kad čia būta ‘kontrarevo- 

I liucionierių’. Netiesa: kilo stu
dentai, dartnninkai, jaunimas. 
Reiškia — kaip tik tie, kuriuos 
komunizmo diktatūra laikė sa
vais ir sau auklėjo”. V.

kaltėlius prieš žmoniškumą, 
prieš JT Chartos principus, prieš 
Žmogaus Teisių Visuotinės De
klaracijos ir Genocido Konven
cijos nuostatus pašaukti atsa
komybėn. Tuos savo reikalavi
mus PJT kartojo 1955 m. balan
džio 14 ir 1956 m. birželio 22 
nutarimuose.

Šiandien mes vėl grįžtame 
prie deportacijų dalyko, nes mū 
sų žygių išdavoje ne tik nėra 
likviduotos Stalino padarytų 
tarptautinių nusikaltimų pasek
mės, bet nėra sukliudytas de
portacijų nusikaltimo nė toles
nis vykdymas. Tas pats Serov, 
kuris jau 1941 m. deportacijoms 
iš Baltijos kraštų “pavyzdingai” 
suredagavo žinomąsias savo in
strukcijas, neužmiršdamas net 
pamokyti sav0 enkavedistus, 
kaip jie deportuojamos šeimos 
galvą be triukšmo gali atskirti 
nuo savo žmonos bei vaikų, tas 
pats Serov tvarko ir pastarą-

su deportacijų nusikaltimu nėra , . , . . _
tik vox in deserto? Kelia klau-,*”' nauda, matyti V Europoje. 
Simą, ar ir kiek PJT pastangos Be .abejojimo, tą laisvojo pa-
naudingos ir paveikios? Man 
džiugu konstatuoti, kad atsaky
mas į šiuos klausimus neabejo
tinai yra teigiamas.

Tiesa, lig šiol PJT pastangos 
nėra likvidavusios Stalino tarp
tautinių nusikaltimų padarinių.
Šiurpu dvelkiąs Vorkutos var
das dar nėra tik buvusio so
vietinio košmaro prisiminimas.
Dar ir po šiai dienai Vorkutos 
regione tebėra didžiausias de
portuotųjų vergų stovyklų tel
kinys. Dešimt mėnesių metuose 
didžiausių šalčių kaustomo j Vor 
kutos srity tebėra iš visų Sov.
Sąjungos pavergtųjų kraštų de-i Tautas, kad išeitų ginti žmo- 
portuotųjų per 300,000. Jie turi' gaus pagrindinių teisių vykdy-

saulio nusistatymą daug lemia 
šio meto bendra tarptautinė pa
dėtis. Tačiau ir pačių paverg
tųjų tautų vaidmens netenka 
mažinti.

Tiesa, mes neturime priemo
nių Sov. Sąjungai tiesiogiai pri
versti, kad apstabdytų depor
tacijas ir deportuotuosius grą
žintų namo. Bet taip pat tiesa, 
kad sovietai negali nepaisyti pa
saulio viešosios opinijos, nega
li ignoruoti JT forumo opinijos. 
Todėl mes turime vėl ir vėl ape 
liuoti į pasaulio viešąją opiniją, 
vėl ir vėl apeliuoti į Jungtines
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PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU

BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują didelį sunkvežimį 

Ir apdraudaa
MIS W. Blst St. Chicago, UI. 

TeL PRescott 9-2781

Nė vienas žmogus nėra lais
vas, jeigu jis negali įsakinėti 
sau pačiam. Pitagoras

pakelti neįtikinamai sunkią da
lią.

Lygiai yra tiesa, kad Intos, 
Norilsko, Potmos, Taysheto, Ka 
ragandos, Irkutsko, Krasnojars 

. ko, Pečoros, Solikansko, Nari-
sias deportacijas iš Vengrijos mo, Janiseisko, Kingiro, Alma 
ir Lietuvos, iš Rumunijos ir Len Ata, Baikalo, Kolimos, Magada- 
kijos buv. teritorijų. Skirtumas no, Kamčatkos, Sachalino šiur-

mo. Mes turime liudyti pasau
liui tiesą prieš Šepilovo ir jo 
talkininkų, niekšišką melą, kad 
jokių deportacijų išvis nėsą. 
Mes atsimename, kad, JT Ekono 
minei ir Socialinei Tarybai svar 
stant prievartos darbus Sov. Są 
jungoje, jos atstovas įrodinėjo, 
kad jokių prievartos darbų Sov.

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRIGHTON SAVINGS AND 10AN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Califomia Avė 

CHARLES ZEKUS, Sekretorius 

OFISO VALANDOS:
Plrmad., antrad., penktas, ir Tredlad. G ryto Iki lt vai. 
GeAtad. • ral. ryto lkt «:S0 P-P Ketrlrtad. • vai tkl « <raX <ak

M. KRUPAVIČIUS

1926 METŲ GRUODŽIO 17-TOJI 
Liūdna 30 metų sukaktis

Z

14 tęsinys
Skubiai iš savo guolių pakilę, bėgdavom pas Smaily- 
tes atsišildyti. Tą mūsų gyvenimo žiemą Mairon’s iš 
kažkur žinojo. Jis man pasiūlė savo namuose kamba
riuką. Sunku buvo skirtis su savo vargo draugais, 
bet egoizmas nugalėjo. Netrūkus visi kiti mano ben- 
drakambariai taip pat įsikūrė kas sau. Tokiu būdu 
visai netikėtai su Smetonais pasidarėm kaimynai. Jie, 
rodos, čia įsikūrė, vėliau. Su Smetona niekad nesusi- 
tikdavom, bet su Smetoniene — kasdien. Virtuvė buvo 
bendra — ir Smetonų ir Maironio šeimos — sesers 

' Marcelės ir dviejų jų giminaičių — studenčių. Tam 
apytamsiam koridorėly — kely į virtuvę susitikda
vom kakta į kaktą. Ji visada mane maloniai prašne 
kindavo. Susirgau. Teko išgulėti lovoj apie 2 savai
tes. Žilutė, auksiaširdė Marcelė buvo mano tikra pa
guoda ir pagalba. Ligoje ji mane ir maistu aprūpinda
vo ir kambarį prišildydavo ir vargui prispaudus pini
gų paskolindavo. Ji buvo mano bankas. Paskolos be- 
nuošimtinės. Mane ligonį kasdien aplankydavo ir Sme
tonienė. Tai kokį skanėstą atnešdavo, tai arbatos puo
delį, svarbiausia — poperosų. Ji rūkydavo daug ir 
man negailėjo. Tada rūkiau pypkę. Pypkirtio tabako 
dar kiek turėjau. Bet išdykusios studentės pasiėmu- 
sios mano pypkę išvalyti taip ją užpleišijo, kad tiko 
tik krosnei pakurti — vis iš širdies gerumo, kad at
pratintų mane'nuo rūkymo. Marcelės neįprašysi po
perosų nupirkti. Tad Smetonienės poperosai man buvo 
Užgavėnės, kartais net Velykos. Smetonienė užtruk
davo pas mane paprastai ilgokai. Kalbėjo daug ir įdo
miai. Pasakot mokėjo. Moteriškė buvo apsiskaič usi 
ir inteligentinga. Politikos nei žodžio. Juk žinojo labai 
gerai, kad mudviejų santykiai su Smetona — ledas,

bet už tai laikraščių siltys — karštas kautynių fron
tas. Pradėjau pagaliau po kambarį rioglinėti, kaip tas 
pavasario ėriukas. Kojos dar nestipriai rėmė. Geroji 
Smetonienė užprašė pas save užkandai. Atsikirtau — 
Smetonai nesmagumo sudarysiu. — Antano nėra na- 
mieje. Trys — keturi žingsniai kelionės. Nuėjau. Ant 
stalo ir arbata, ir užkandis ir taurelė atsirado. Besi
kalbant ir besivaišinant duryse pasirodė Smetona. Še 
tau ir Jurginės. Nežinau, ar jis tarė kokį pasveikini
mo žodį, bet praėjo pro stalą neužkalbinęs ir rankos 
neištiesęs. Tokie buvo mūsų santykiai ne tik su Sme
tona, bet ir su Voldemaru. Niekad dėl politinių pažiū
rų skirtumo su nieku nesu nutraukęs santykių, išsky
rus gal vieną Venclauskį, kuris mane Seimo posėdyje 
buvo išvadinęs Kauno tolkučkės žodžiais, kurių čia 
nedrįstu pakartoti. Bet jei kas tokių santykių nenori 
su manim turėti, žinokis — ant kakįlo pats nepuolu. 
Bet visa turi savo galą. Mūsų tokiems santykiams 
padarė galą perversmo sukelti Lietuvai pavojai. Jie 
susodino mus — didelius priešus į vieną suolą. Bet ir 
viename suolė sėdėdami draugystės nejutom.

Atėjo rinkimai į m Seimą. Laimėjo kairysis 
sparnas. Rinkimų rezultatams paskelbus, ateina pas 
mane į ministeriją A. Merkys. Po trumpos įžangos 
pradėjo įkalbinėti neperleisti valdžios liaudininkams, 
nes jie sugriausią valstybę ir atiduosią ją bolševi
kams. Jis tautininkų vardu žadėjo mesti su mumis— 
krikščionimis demokratais — beprasmę ir žalingą ko
vą ir mus remti visur. Jis pats žadėjo eiti paprastu 
raštininku, kad tik gelbėtumėm Lietuvą iš susidariu
sių po rinkimų pavojų. Įtikinėjo ir graudeno mane 
Merkys ilgokai ir karštai. Mano atsakymo jam buvo 
toks turinys — liaudininkai yra valstybinė partija ir 
patriotinė. Ji turi nemaža nusipelnusių Lietuvai žmo
nių ir tautą gaivinantį ir už nepriklausomybę 'kovo
jant, ir nepriklausomybę kuriant. Mes turime su jais 
sąskaitų ir nemažų skirtumų. Mūsų sugyvenimas ne
buvo tokis, kokis turėjo būti, bet ateities darbas (mat 
tikėjau, kad kairiųjų didžiuma pasirinks mus į koa
liciją) turės mūsų nelygumus užtrintl Aš tikiu, kad

liaudininkai galų gale supras, kad katalikai turi tei
sės būti katalikais ir turėti visas priemones, kurios 
reikalingos katalikybei išlaikyti. Sulaužymas konsti
tucijos ir demokratybės dėsnių, tautos valios panei
gimas ir smurto įvedimas į valstybės gyvenimą dau
giau padarytų Lietuvai žalos, negu ta žala, kurią liau
dininkai galės padaryti blogiausiu atveju savo valdy
mo metu katalikybei ar valstybės tvarkai. Pagaliau 
užbaigdamas pridūriau, kad tos ar kitos partijos pra
laimėjimas demokratinėj tvarkoj yra kasdienis reiš
kinys, tai nėra katastrofa. Seimo rinkimai kartojami 
kas kelinti metai ir piliečiai Seimo kadencijai pasibai
gus turi teisės patikrinti savo valią. Naujuose rinki
muose jie savo balsus galės atiduoti už kitą partiją, 
jei pamatys, kad jų įsodinta į valdžią partija jų no
rams neatitiko.

Merkys reaguodamas į mano pareiškimą vėl iš 
naujo kalbėjo apie liaudininkų nepriaugimą prie val
stybės tvarkymo, apie pavojų valstybei jiems atida
vus valdžią, apie tai, kad tautininkų ir krikščionių de
mokratų koalicija yra labai natūrali, nes tos dvi par
tijos į daugelį valstybės reikalų žiūri vienodai.

Tuos jo teigimus man teko kategoringai paneig
ti. Aš pažymėjau, kad tautininkų partija yra nauja. 
Kokiais ji keliais nueis, nežinoma. Iš jų trumpo gyva- 
nimo praeities iškilo daugelis neaiškumų, kurie nieko 
gero nežada. Gyvenimo praktika parodė, kad mes 
krikščionys demokratai nesuradom bendresnių kon
taktų su tautininkais ir kad jie yra artimesni liaudi
ninkams ne tik dėl to, kad yra išaugę iš vieno demo
kratų kamieno, bet ir dėl to, kad rinkimuose jie blo- 
kavosi su liaudininkais. Blokuojamasi gi dažniausia 
tik su tokiomis politinėmis grupėmis, kurias jungia 
kokie giminystės ryšiai ar bendresni uždaviniai ir 
tikslai. Ir dabar į šį Seimą tautininkai įėjo tik liaudi
ninkų dėka. Jei ne jų pagalba, tautininkai ir dabar 
nebūtų nieko laimėję, kaip nelaimėjo ankstybesnių 
Seimų rinkimuose.

(Bus daugiau)
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ĮSPODŽAI IS MEKSIKOS (4)
1>R. J. BCDZEIKAZ

Po dviejų savaičių bastymosi priežastis yra silpni žemės pa
po centrinės Meksikos miestus grindai. Mat, toje vietoje, kur 
ir miestelius pasiekėme krašto! dabar stovi Mexico City, ispa- 
sostinę — Mexico City. Čia mes nams ateinant buvo didelis eže- 
pamatėme didelį, gražų, ir tur- ras ir visa eilė salų, ant kurių 
tingų miestų. Juo galėtų gėrė-' aztecai buvo pastatę savo sos
tą betkokia tauta, ir jis yra tinę. Tuo metu tas miestas va- 
Meksikos puošni pažiba. Jame dinosi Tenochtitlan ir jis turėjo 
matėme daug gražių pastatų, apie 300,000 gyventojų. Corte- 
bažnyčių, paminklų, aikščių ir zas, Meksikos nukariautojas, 
bulvarų, kurie prilygsta gražiau buvo nugalėjęs šį miestą, bet 
siems pastatams kituose pašau- tai buvo žiauri kova ir jam te- ’
lio m estuose. Mexico City tai 
lyg graži gėlė išaugusi skurdo 
ir vargo jūroje. Savo statyba, 
gatvėmis, ir parkais šis miestas 
yra daugiau panašus į Europos 
miestus. Amerikos miestų įta
kos jame nedaug, ir ji pradėjo 
reikštis tik paskutiniaisiais lai
kais. Savo netvarkingu automo
bilių judėjimu Mex:co City irgi 
daugiau panašus į Europos, ne
gu Amerikos miestus. (Kas lie
čia automobilių judėjimų, tai jis 
čia blogesnis negu Paryžiuje). 
Bendras miesto judėjimas yra 
gana lėtas. Žmonės čia neskuba 
ir gana lėtai savo tikslo siekia. 
Lyginant su New Yorko grei
tuoju tempu, susidaro labai di
delis kontrastas.

Mexico City gyventojai ski
riasi nuo viso krašto gyventojų. 
Tai natūralu, nes didelis mies
tas visuomet auklėja skirtingą 
žmogaus tipą. Šiame mieste pri
sideda dar viena aplinkybė, ir 
būtent tai, kad Mexico City mie 
sto gyventojų didelę dalį suda-

ko imti namų po namo. Užėmus 
visą miestą, ispanų užkariauto
jai iš pykčio ir keršto sugriovė 
visas likusias stovyklas ir na
mus ir griuvėsius supylė į eže
rą. Vėliau jie irrigacijos būdu 
nusausino visą slėnį ir tame 
slėnyje pradėjo statyti naują 
miestą, dabart'nį Mexico City.

DISKUSIJAS DĖL ATSITRAUKIMO

g« n. Būrus, Jungtinių Tautų šefas Sucz.e. kalbasi dėl Iziuelio 
niiiiijos atsitraukimo su Izraelio karo jėgų viršininku niaj. gen.

(1XS)Davau.

PERVERSMAS ŽEMES ŪKYJE
Kai ekonomistai (Malthus ir j vabzdžius ir parazitus. Jie ma- 

pan.) dėl pasaulio gyventojų . žiną gyvulių bei augalų ligų po- 
nuolatinio daugėjimo niūriai j veikį. Jie puola ir žudo grobuo-i 

universitetinis miestas. Jis yra pranašavo žmonijai neišvengia- niškas piktžoles. Jie gerina gy- 
imesto periferijoje, ir buvo pa- mą bado grėsmę, jie neįkalkulia vulių pašarą bei sveikatą. Pa-i 
statytas 1950 — 1955 metais, vo mokslinės technologijos pa- galiaū, jie padeda apsaugoti ū- 

žangos, kuri ypač

Puošnūs universiteto rūmai 
Kita Mexico City pažiba yra

Tai yra naujų ir moderniškų pa
statų kompleksas. Jis užima 
didelį plotą, ir yra didingi, gra
žūs, ir turtingi pastatai. To
kiais universitetiniais pastatais 
galėtų didžiuotis kiekviena tau
ta, įskaitant Ameriką, nes čia 
mes mažai turime tokių puikių 
universitetinių pastatų. Bet ant 
kiek išorė daro impozantišką

sparciai vy
ko per pastaruosius 20 metų. 
tapdama pagrindine jėga per
versmo žemės ūkyje.

Pvz., kad ir Jungtinių Ame
rikos Valstybių nepaprastai pa
didėjusi gamyba žymiai nuver
tino Malthus’o pranašystes. Ir 
nors Amerikos metodai galbūt 
neturi visuotinio pritaikomumo,

kininko investicijas ir krašto 
maisto išteklius.

Laisvojo ūkio sistema, kokia 
yra JAV, įgalina žemės ūkio 
cheminių tyrimų bei gaminių ne
paprastai intensyvią konkuren
ciją. Atskirai net pati stambio
ji bendrovė gamina, palyginti, 
tik mažą žemės ūkio suvartoja
mų cheminių gaminių dalį.

įspūdį, ant tiek vidus apvilia, tai betgi mokslinis mitybos klau Pažangos keliu

Daug salių ir auditorijų dar nė- < simo svarstymas, pagal kiekvie- Amerika žemės ūkio chemi-
ra vartojama, b'blioteka pusiau nos žemės ūkio srities savybes,, niams tyrimams panaudoja įvai 

ro (ispanų kilmės) baltieji) tuščia, vidaus įrengimai gana gali būti lemiąs. irių kraštų įvairių sričių moks-
žmonės, ir jų nuošimtis yra pa-' primityvūs, techniškų įrengimų Europa, kur ariamos žemės , lininkų talentus. Šie vyrai su
lyginamai daug didesnis negu nedaug. Kas liečia mokslinį ly-! plotas-yra pastovus, o to plo- į kombinuoja ir patikrina tūks-
kituose Meksikos miesteliuose 
ar kaimuose. Jie yra užėmę vi
sas geras ir atsakinga^ pozici

nį. atrodo, kad jis yra žemesnis' to maitinamų asmenų kiekis to- | tančius chemikalų. Kiekvienas 
negu pas mus Amerikoje. Ben
drai, šis puikus universitetinio

1500 bandomųjų cheminių jun- 
i ginių pasirodo turįs praktiškos 
! reikšmės ūkininkams.

Mūsų planetos žemės ūkiui 
I tinkamos žemės plotas siekia 
apie du su puse bilionų akrų,

' taigi vienam žmogui išeina vie
nas akras. Tačiau dirbamos že
mės ploto pasiskirstymas yra 
labai nelygus. Pvz., vienam ja
ponui tetenka vienas ketvirta- i 
dali3 akro; iš jo japonas turi 

į pramisti. Amerikietis gi gali 
naudotis 7.9 akro produktais. I 
Atrodo, kad ši 7.9 akro norma, 
amerikiečiui per ateinantį pus-į 
šimtį metų žymiai sumažės. Ne
paprastas gimimų daugėjimas,
prasidėjęs trečiojo dešųntmečit 
vidury, prašoko visus spėjimus, 
{'r.andien jau skrfčiuojiama, 
kad per ateinančius 25 metus 
JAV gyventojų skaičius pasieks 
200 milijonų. Jei gimimų kiekis, 
toliau išlaikys dabartinį santy- Į 
kį, tai jau ateinančios kartos j 
amžiuje JAV gyventojų skaičius j 
galės pasiekti 300 milijonų. Ta-! 
da vienam amerikiečiui prasimai į 
tinti tenkanti dirbamos žemės 
norma sumažės, priartėdama 
prie dabartinės padėties tokių 
tirštai apgyventų Europos vals
tybių kaip Olandija, Danija ar 
Anglija.

Vienintelė ateities maisto ga-1 
minių viltis yra technologijos! 
pažanga. Nuo 1920 m. vis augą, 
daugėjančių Amerikos gyvento-1 
jų reikalavimai galėjo būti pa
tenkinti iš dalies dėl patobulin
to ūkininkavimo būdo, iš dalies, 
dėl arklių išnykimo; praeityje; 
arkliai buvo svarbūs grūdų var
totojai. Tik aiškiaregis galėtų 
šiandien mėginti detaliai pavaiz 
duoti perspektyvas, kurias at-

vos savybių pažinimas. Tyrimo , ty grūdų gamyboje chemikalai 
darbai su dirvos cheminiais re-! galės papildyti gamtos įnašą 
guliatoriais ir dirvos organinės! Lėk, kad bus toli pralenktas 

šiandien pačios gamtos atlieka
mas vaidmuo.

kaitos studijos mokslininkams 
duodi pagrindo tikėti, kad p.tei-

SIUNTINIAI
greičiausiai pasieks gavėją LIETUVOJE ir kitur siųn- 

čiami be eilės per lietuvių kontorą „LĖVUO” —- 

Overseas Parcel and Gift Service, Marquette Parke,
6653 So. Artesian Avė., Chicago 29, Illinois

aCI.: PRospect 6-6848. Kasdien ir šeštadieniais nuo 12 iki 8 vai. 
vak. Kitu laiku ir šventadieniais, pašaukus WAlbrook 5-8715.

Visi mokesčiai sumokami vietoje.

jas, ir jie yra to miesto valdan į pastatas atrodo yra pastatytas
čioji klasė. Be to, per visą 19 
amžių to miesto gyventojai vi
są laiką buvę Europos kultūri
nėje įtakoje, ir todėl Mexieo Ci

10 metų peranksti. Visas kran
tas yra nepaprastai biednas, 
žmonės nemoka rašyti ir skai
tyti, jiems reikia daugiau pra-

ty gyventojų kultūrinis lygis džios mokyklų, gimnazijų, ir gy
yra nepalyginamai augštesnis 
negu visame krašte. Sostinėje 
mes randame .visus kultūrinius, 
meno ir politinius centrus. Čia 
yra įdomaus “spohistication” ir 
intelektualinio veikimo. Dvasi
nių gėrybių išalkęs žmogus čia 
gali rasti sau gerą dirvą, lygiai 
kaip betkok’ame dideliame Va
karų kultūros mieste.

Mexico City
Mexico City išbuvome 10 die

nų. Per tą laiką apžiūrėjome vi
sus pagrindinius pastatus, me
no paminklus, bažnyčias, par
kus, teatrus. Iš jų visų tenka 
pirmoje eilėje paminėti Chapul- 
tepec pilį ir parką. Jis buvo pa
statytas imperatoriaus Maximi- 
liono 1865 metais, jo trumpo 
valdymo laikais, šiuo metu 
Chapultepcc pilyje yra labai 
įdomus Meksikos istorijos mu- 
zėjus. Iš Chapultepec parko yra 
nutiestas į miesto centrą d'delis 
bulvaras, vadinamas Paseo dc 
la Reforma. Charlotte, Maximi- 
liono gražioji žmona, norėjo šį 
bulvarą prilyginti Paryžiaus 
Champs de Elysces, ir padaryti

venamų namų plačiosioms ma
sėms. Vietoje to valdžia pasta
tė impozantiškus universiteti
nius rūmus, kurie dar nėra pil
nai naudojami, ir jais giriasi 
prieš užsieniečius.

Mexico City pasižymi taip pat 
kaipo kultūros, teatrų ir pramo
gų centras. Jie turi-gražius ope
ros rūmus, pastatytus prieš 50 
metų, su įspūdinga stikline sce
nos uždanga, ir keletą teatrų 
pastatų. Yra taip pat apstu pra 
mogų, lokalų, kurie giriasi sa
vo augštu programos lygiu, būk 
tai prilygstančiu Paryžiaus ly
giui. Tuo tačiau tenka abejoti. 
Jie turi taip pat gerą simfoni
nį orkestrą, kuris tačiau atro- 

Įdo esąs silpnesnis už New Yor- 
' ko vienetus.

Bulių kautynės
Kalbant apie Mexico City ne

galima nepaminėti bulių kau
tynių, kurios ispan'škai vadina
mos “corrida dc toros”. Jas te
ko matyti pirmą kartą, ir jos 
paliko įdomų įspūdį. Jos pasi
rėdė labai įdomios, ir žiūrovas 
seka jas su dideliu įtempimu.

lydžio auga, stengiasi intensy- j jų yra didelė palaima žmonijai, skleis žemės ūkio sr ityje moks- 
vinfi •ŽrM'YlAo Inilfinrovimn Irorl .Iii H Q pBa nJ.nto VI *71V i TA crn m Q ivvinti žemės kultyvavimą, kad 
žemės ploto vienetas duotų kuo 
didesnį derlių. JAV, kur asme
niui išeina 7,9 akro ariamos že
mės, stengiasi didinti atskiro 
žemės ūkio darbininko produk
tyvumą.

1920 m. vienas JAV žęrrtės ū- 
kio darbininkas pagamindavo 
maisto bei pluošto sau pačiam 
ir dar 7 asmenims. 1940 m. jis 
jau galėjo pagaminti sau ir dar 
10 asmenų. Šiandien jis jau pa
gamina sau ir dar 18 asmenų. 
Tuo tarpu jo kolega Sovietų Ru 1 
sijoje tepagamina maisto sau ir 
tik dar 3 asmenims.

Dėl to, kad 80-90 r'r gyvento
jų turi savo jėgas skirti apsi
rūpinimui maistu, nors dažnai 
vistiek nepajėgia apsiginti nuo 
bado, daugelyje kraštų pramo
nės visai nėra arba yra tik la
bai nereikšminga.

Chemijos ir biologijos labo
ratorija šiandien yra kovos su 
piktžolėmis, vabzdžiais ir ligo
mis arena. Moderniosios chemi
jos gaminiai tręšia dirvą ir ke
lia jos derlingumą. Jie naikina 
gyvulius ir javus kamuojančius

Jų darbo plotą, rizikingumą ir liniai tyrimai ateityje
pramonės investicijų dydii gali, ... . . .* ° * Cheminiai gaminiai

mažina ligų, vabzdžių

NARIAI LIETUVIU TA6P. IR SKOLINĖJO
B-VIŲ LYGOS, KURIOS!

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I R

Paskolos Duodamos Namy Įgijimui 
________ Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO' SAVINGS & LOAN ASSN.
6234 S. Westera Avė. Chicago 36, III

CHANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, UI

OISTRICT SAVINGS S LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct„ Cicero 50. Ilk. Tek TO 3-8131-32

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

tir

pailiustruoti kad ir Du Pont 
Bendrovės laboratorijų pavyz
dys: vidutiniškai tik vienas iš

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

t

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

tolydžio 
ir para

zitų daromus nuostolius. Chemi 
jos ir biologijos jungtiniai ty
rimai įgalina laukti greičiau au
gančių javų ir gyvulių bei mais- 
tingesnių grūdų. Be to, pažan
gos daro ir paties ūkininko dir-

jį miesto pažiba. Ir tai jai pa- Lygiai įdemu yra stebėti visas 
sisekė ,ncs šia bulvaras, pilnas ceremonijas prieš kautynes, o į 
žaliumynų, paminklų, ir gražių taip pat žiūrovų reakcijas, ku- t 
pastatų ,yra didžioji ir puiki vi- rios kartais būna labai karštos. Į 
sos sostinės arterija. i Norint gauti pilną satisfakciją '

Į iš bulių kautynių, reikia pra
džioje pastudijifoti visą jų eigą

Kita Mexico City įžymybė ka ir žinoti visų matadorų ir pika- 
tedra. Ši katedra yra pastatyta dorų judėsiu tikslą ir reikšmę.

Katedra

ant senovės aztecų šventyklos 
griuvėsių. Ji buvo pradėta tuoj 
pat po Meksikos užkariavimo ir 
buvo baigta tik 17 amžiaus pa
baigoje. Ji yra baroko stiliaus, 
didelė ir įspūdinga, nors patys 
bokštai nėra augšti. Ši katedra 
yra taip pat garsi tuo, kad ji vi
sų savo svoriu slenka į žemę. 
Nuo kelių dešimtmečių yra ve
dami gelbėjimo darbai, bet abe
jojama ar pasiseks ją išgelbėti 
nuo visiško sugriuvimo ar toli
mesnio slinkimo į žemę. Šis pa
statų slinkimas į žemę yra viso 
miesto problema. Pavyzdžiui, 
operos rūmai per paskutinius 
45 metus įslinko į žemę 6 jtėdas, 
gi Guadelupe bazilikos kairysis 
šonas yra išlinkęs daugiau negu 
dešinysis. Šio paskalų slinkimo

Daug turistų žiūrovų nesupran
ta kautynių eigos, ir todėl ne
retai jomis nusivilia, ir pasa
koja, kad jos neįdomios, žiau
rios, ir pa n. Mexico City arena 
yra pati didžiausia pasaulyje. 
Ji talpina 50,000 žiūrovų. Žiū
rovų tarpe didelę dalį sudaro 
amerikiečiai turistai, ir jų tar
po visur met yra daug moterų, 
kurios taip pat su įdomumu kau 
tynos stebėdavo. Bet reikia pa
sakyti, kad mūsų grujiės mergi
nos į kautynes ėjo tik vieną 
kartą. Vienoms jų kautynės pa
sirodė neįdomios, kitoms žiau
rios, ir vėliau jos .jomis nesido
mėjo. Mes gi vyrai į kautynes 
ėjome kiekvieno sekmadienio 
popietę, jeigu tik tam pasita'kė 
proga.

ALUMINUM
STORM WINDOW5

$15.95
Oombination Aluminum

STORM DOORS
$39.95

Instalation Extra
NO MONEV DOWN ,

KRIDE COMPANY
2719 W. 71st St., HE 4-911'

OPEN SUNDAY 
Lietuviai Savininkai

II

FEDERflL
5AVING5

STATYBAI 
OR NAMŲ 
PATAIS YMU' 
PRISTATOM 
visokių Rūšių 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS LITWU4AS, Prez.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Apkainavimą ij Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštinė atidars kasdien nuo 

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

iiiiitiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiumiiiimiiiiii

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• Įsteigta Chiregoje 1905 metais.
# «

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

• Augštus dividendus išmokėjo visada be per- 
stojimo. \

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

• Pinigams padėti nereikia važinėti.

Juos galite pasiųsti paštu.
Mes apmokėsime pašto Išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN 1

b/ tbr n.
* SuperTtiml 

H. (*,,«»*rnment

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III.
Phm VI 7-J747

JOHN J. KAZANAUSKAl, Pm.

Obartered ir BnparriMd by tha United Btataa Oovaininaat
Jilaigo* VAIANDO8: Ksadina ano 9-toa ryto iki 6 vai. po pietų. Ketvirtadieniais ano 9-toa valandos 
ryto Iki 8 vai. vakaro, šeštadieniais nuo 9 vaL ryto iki 1 vaL po pietų. Trečiadieniai! viaai neatidaroma

£

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADĮO, INC.
3240 So. Halsted St. CAIumot 8-7252

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

DALIS TUOJAU PAT 
Saugus baldų perkraustymas as-

menų turinčių ilgy patyrimą.
STASYS FABIJONAS

2146 So. Hoyne Avė., , Telet. Vlrginia 7-7097

JONAS GRADINSKAS
vokiški 
radijai

Ijtbni patobulintas trumpi, bangu nustatymas; gerai girdėti Kuropa
J. G. TELEVISION COMPANY

BLAUPUNKT

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

BALYS RADIO & TELEVISION
SALES AND SERVICE

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

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

2646 West 7lst Street
Chicago 29, Illinois

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

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

Universal Savingn and Loan Assoclation užtikrina sangu- 
mą Ir gražų pelną.

Saugnmą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
110,000 90 kiekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąJningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bos grei
tos Ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

- UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnoist
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PAGERBKIME LAISVES ČEMPIONĄ
l olusis pavergtųjų gynėjas. Retas tiesos balsas Jungtinėse Tau
tose. Ar gali pakakti vien mūsų laiškų? Pate laikas i»agalvoti 
apie didesnio [mąsto pagerbimą, {vertinkime šaunias pastangas.

AL. (1 IMANTAS

tume tuoa, kurie juodžiausiomis 
mūsų tautos dienomis yra su 
mumis ir be jokių kompromisų 
stovį su pavergtaisiais, kurie 

j dieną ir naktį budi ir atstovau- 
i ja tik Genį ir Tiesą. Kuba ir 
Lietuva, tiesa, abi labai tolimos
ir viena kitą mažai pažįstančios 
šalys. Ir kas anaisiais laikais

Amerikinėje ir ypač mūsų jau iššauktų didelį susidomėji- 
spaudoje dažnai skaitome apie mą ir žymiaj prisidėtų prie pa- 
kilnųjį žmoniškumą ir drąsą, gi- vergtų tautų reikalų išpopula- Salėjo tikėtis, jog didžiosios ne- 
lų valstybingumą ir tiesą, ku- rinimo. Kartu tai būtų pagerbi-i laimės valandą, Lietuvą tarp- 
riuos taip dažnai pademonstruo- mas ir mažosios,'bet kilniosios tautinėje plotmėje minės ir už- 
ja Jungtinių Tautų forume mi- Kubos tautos, kuri pasauliui y- s^°8 tolimo kontinento šaunios 
žosios Kubos didysis atstovas, ra išauginusi stambaus masto 
ambasadorius dr. Emilio Nunez asmenis, kokiu yra ambasado- 
Portuondo. Šis tiesos gynėjas rius Nunez-Portuondo. 
ir neabejotinas pavergtųjų tau-Į Kilniąsias Kubos delegato pa
tų užtarėjas ir draugas, pelno stangas gražiai aprašo savo a- 
dar didesnio mūsų dėmesio ir, pybraižose iš Jungt. Tautų kol. 
atitinkamo pagerbimo. Geras Saliomėja, o taip pat neretai iš
darkas rašyti padėkos ar pasį- samiai mini ir -rhe NYT”, ku- 
gėrėjimo laiškus, bet dar svar- rįg paprastai, pateikia pilnus 
fciau tinkamai iškelti ir atžymė-(kalbų tek3tus. Gaila tik, kad 
t i tuos ne taip jau dažnus vei- tokių miestų, kaip Chicaga De- 
dus, kurie į nieką neatsižvelg-^roitas, Clevelandas, Los Ange- 
dami ir niekam nepataikauda.mi, jes įr kį spauda, dažniausiai 
\ ien tik teisybės vardan, drįsta nesivargina tokiomis “smulkme: 
ryžtingai baltą vadinti baltu ar į n0mį8
juodą juodu.

tautos atstovas. Jauskime ir 
skolą ir pkreigą bent simboli- 
nai išreikšti mūsų jausmus ir pa 
dėką dr. Portuondo. Be to, ga
lime būti tikri, jo misija ir pa
reigos Jungtinėse Tautose tqli 
gražu nėra baigtos. Galimas da
lykas, kad jo intervencija ii* 
Lietuvos vardo iškėlimas gal 
net ir netolimoje ateityje mūsų 
reikalams galės būti nepapras
tos svarbos ir reikšmės. Paro
dykime, “kad jis nėra vienas, bet 
jo užnugary stovi visa lietuviš- 

... v y. , .. . i kosios išeivijos milioninė masė, 
‘r„t? Lkuri, savo ruožtu, jau gali kai-

IR ČIA TAIP PAT

Vengrijos pabėgėlis Camp Kilmei-, 
X. J., džiaugiasi Šv. Mikalojaus 
dieną, radęs rytą savo batukuose sal
dainių. Vengrijoj Šv. Mikalojaus 
šventė yra tradicinė dovanų dalini
mo diena. (IXS)

■T""'"’"'F
V ;r; 
r ■
p*'»H

( Smailys, Linkuvienė. Avižienis, 
Sidzikauskas, Palukaitis, Bab- 

Iškilmingoji Amerikos Pade- no dolerio kalėdinės aukos. Už- rauskas, Rauckinas, Račiūnas, 
kcs diena jau praėjo. Daugelis sakymai reikia daryti kuosku- Biliūnienė, Mitkienė ir P. Burnei 
dėkojome Dievui už laimingą at- blausiai, kad pasiektų vietas lai kis. Tai Kalėdinės dolerio duok-

NEPAGAILĖK VIENO DOLERIO

vykimą į šią laisvės ir laimės 
šalį. Graži diena praėjo nuotai
kingai ir labai gaila, kad ji me
tuose tik viena. Tačiau kaip bu
vo su Padėkos diena Lietuvoje? 
Džiugu ię linksma seniau buvo 
Lietuvoje rudens metu, nes vi
sos gėrybės buvo po stogu. Pa
šarų pilnos daržinės, o javų pri
pildyti pilni klojimai... Kodėl ne 
sidžiaugti, kai džiaugsmas ir

ku ir praturtintų m ?kyklų ruo-; lės aukcs iki gruodžio mėn. 2 d.
šiamas iškilmes Kalėdų proga. 
Aukas galima siųsti iki Kalėdų,

Aukų lapais gauta: “Edison 
Company” per Jakavičienę 28

todėl dar kartą laukiame ir kar- doki 108 būrelio per D. Šleževi
čienę 10 dol., J. Steikūnas 5 dol. 
ir Chicagos Liet. Fronto bičiu-

tojame: dolerio nepagailėk ir 
tremties moksleiviui padėk!
Siųsti: A. Gulbinskas, 6324 So. iiaj 42 dol.
Bishop Str., Chicago 36, III. < ..............................

Komitetui malonu pažymėti, Į Nors pirmoji siunt.nių siun- 
kad iš pirmųjų aukotojų yra I -)au ^išsiųsta., ^et Ia^kia- 
šie: L. Gail. Seserų valdyba 100 rae iš kiekvieno nuoširdaus lie-

padėkos jausmai nesulaikomai dol., dr. Ant. Lipskis — 100|^uv*° m°ksleiviui paramos: vie-
veržėsi iš jaunos ir senos krū
tinės. Skambėjo dainos:

“Šokit vyrai, šokit bobos: 
Gražaus turto pilnos trobos, 
Pilnas tvartas, pilnas kluonas, 
Nebus bado — užteks duonos.

Tikrai, kad jau greitai sėsi
me prie apkrauto Kūčių stalo ir 
visi turėsime antrą Padėkos die-

dol., inž. V. Petraitis 20 dol., po 
5 dol.: dr. B. Paliokas. Jaku
bauskas, G. Songin3s, Banevi
čius, X. Y. ir A. G., 4 dol.#-p. 
Stungevičius, po 3 dol.: Trakis, 
J. Mitkus ir St. T., po 2 dol.: 
Navikas, Yurkšas, Pakeltis. Šur
kus, Zabarskas, F. ir B. Šimu-*
kėnaitės, Jasėnas. Šiaučiūnas,

no dolerio kalėdinės duoklės, 
nes manome, kad tuo galėsime 
tikrai visus moksleivius aprū
pinti.

A. Gulbinskas,
K-to pirmininkas

į jai nevisada turi progą susipa- .... ... , .i . ... . . ; ..bėti ir uz visus pavergtosios
Kiek daug kartų dr. Portuon-i 74ntl su zodziais ir mintimis kai1

do yra kėlęs ir minėjęs Lietuvos kurių valstybininkų, 
ir kitų Pabaltijo valstybių var- Tiesa, jau buvo kontaktų su 
dus tuo pat metu, kai galingų Kubos atstovu, jam buvo įteikta 
kraštų atstovai sąmoningai ven-l g’ėlių, jis yra gavęs nemaža laiš
kia pavergtųjų reikalų iškėlimo kų pabaltiečių. Dabar tegali 
ir tuo patarnauja tik melui ir kilti vienas klausimas — ar to 
apgaulei. i užtenka? Jei ne, tuomet jau

Lietuviai patys vieni, o gal ir būtina pagalvoti apie didesnio 
su kitomis Pabaltijo tautomis, j masto pagerbimą ir tuo išskiri- 
turėtų imtis iniciatyvos tą tik-'iš visos eilės kitų Jungt. 
rąjį laisvės čempioną kaip nors į Tautų diplomatų, kurie ir toliau 
pagerbti Toks pagerbimas gal i tebekliupsčiauja ir svyruoja 
būtų galimas besiartinant Va< tarP “neutraliųjų” blokų, kartu 
sario 16 sukakčiai, gal garbin-;su visais neapsisprendusiais ir 
gasis Kubos diplomatas sutiktų bailiais. 4
būti centrinio mūsų minėjimo Išties, kaip gaila, jog neturi- 
(Chicagoje, New Yorke?) svar- rae savosios valstybės, kuri ga
biausiuoju kalbėtoju. Ta proga lėtų suteikti atitinkamus orde- 
galima būtų įteikti atitinkamą nūs, gaila, neturime savų uni- 
diplomą, adresą, gal galima bū- versitetų, kurie galėtų pagerbt: 
tų suteikti Pasaulio Lietuvių nusipelniusius bent garbės dok- 
B-nės garbės nario pažymėjimą.' taratais. Tas turės palaukti, kol 
Gal, pagaliau, susitarus su kito-' Lietuva, drauge su kitomis pku 
mis tautybėmis, būtų pravartu; puotomis tautomis, sulauks lai?

Lietuvos gyventojus.

Milwaukee, Wis.
Lietuvių eglutės žiūri 30,000 

žmonių
Be jokios reklamos, tačiau di

deliu pasisekimu, š. m. gruodžio 
1 ir 2 d. d. LB Milwaukės apy
linkė dalyvavo Milwaukee Holi- 
day Folkfair, kurią kasmet ruo
šia Milwaukės Tarptautinis In
stitutas.

Šiai metais Holiday Folkfair 
dalyvavo daugiau 30 įvairių tau
tybių, pasirodžiusių savo liau-

tėvynę ir jos papro 
čius. Užkąsime ir užkersime. 
Daugelis suvesime kalėdines apy 
skaitąs ir pasidžiaugsime laimė
jimais. Pasvajosime apie ateitį.

Į žiūrovų susidomėjimas mūsų eg- Mielas skaitytojau, jei būtu- 
lute, taigi ir šiemet buvo norėta, ( mei likęs anoje geležinės uždan- 
kad dar daugiau lankytojų pa-jgOs pusėje, kur nors šaltuose 
matytų ir pasigrožėtų mūsų liau- barakuose, o gal kur nors toli- 
dies dirbinių gražumu ir kruopš mame Sibire, kaip tuofoet švęs- 
tumu. Didžiausi būriai žiūrovu tumei šventes ir koks tavo bū-
ilgai stovėdavo prire lietuviško
sios parodėlės, domėdamiesi Lie
tuva, klausinėdami apie mūsų 
meną, papročius ir kt. Klausy-

įsteigti kokį žymesnį, kaip Lais
vės čempiono, medalį ar ką ųęrs 
panašaus. Reikėtų galvoti, kad 
vienos ar kitos rūšies akcija vis

vės aušros. Bet, dabartinėmis 
sąlygomis reikėtų daryti visa, 
kas tik galima, kad tik kuo 
ryškiau išsiskirtume ir pagerb-

-;x

Šiais metais padėkime kai ką g e l e S n i 0 po eglutę...■ ** ,*£ ’ r

Kas yra Hi-Fi, laisvai verčiant, 
tobulas perdavimas? Reikia iš-

Janulaitis, Valteris, Jasėnienė, 
visi turėsime antrą Padėkos die- Steikūnas, Skreblys, Dr. Biežis, klausykite tikrų Hi-Fi radijų, pi
ną ir susikaupimo vakarą. Pri- Pr. Čepėnas, Badauskas, po 1 tefonų ir televizijų. Gradinskas, 
siminkime tėvynę ir jos papro- dol.: Mikšienė Petokas. Kana-'G .TelevisionCo., 2512 W. 47 St.,dol.: Mikšienė, Petokas, Kana 

peckas, J. V., Kareiva. Čepulis. 1 
Tijūnas, Chodeckas, VepštasJ 
Karnočius, Vaičiūnas, Vaičiūnie
nė, Juknevičius, Palšis, Žilis, 
Žilys, Stankus, Urbonas, Varia 
kojis, Kubilinskas, ŠumSkis, Tu 
mėnienė, P. Žilys, Janulaitis 
Vyt. Janulaitis, Bruškys, Gude
lis, Indrė ir Austė ^aliokaitčs,

FR 6-1998. Atdara ir sekm. 11-3.

Nauja maldaknyge
“Viešpatie, Išklausyk 

Manęs”

tų švenčių stalas ? Imdami iš pra 
eities stiprybės ir artimo mei
lės pavyzdžių paremkime nors 
vienu doleriu lietuvį moksleivį Radzevičiūtės 

tojams paaiškindavo pasikeisda-1 likusį anapus vandenyno. Už 1 4r?f e ČVEMTAII
mos, tautiniais drabužiais apsi- dol. bus siunčiama kiekvienam S V EiN AUJJL

Knyga, kurią {vertino V.ncas Ku
dirka, kurią pats ėmėsi versti — ne
gali būti mums svetima. Tai Marijos |

rengusios Mitkienė, Torganienė, moksleiviui maisto siuntinys. Tai Žemaitijos knygnešių romanas,
Vita Aleksandriūnaitė, I. Ka-1 Tepa junta tremties moksleivis, naujai 1Sve'.ataH 

dies meno dirbiniais, menine pro1 zakevičienė ir Nijolė Vardienė -kad jis nėra mūsų apleistas ir perzlurcja K A 
grama bei įvairių tautybių cha- Pęr dvi dienas 30,000 žiūrovų pgliktas žūti svetimų tarpe.
rakteringais valgiais. Lietuviai ; aplankė visų milwaukiečių be ga i šiais metais mokinių sumažėjo rojua Lau,'>nas Kareivis, prasiskynęa 
šį kartą dalyvavo liaudies dirbi- ]0 mėgstamą ir ištisus metus1 bet padėtis pasunkėjo. Su Care keH“ ‘ laivo kapit<>nua- gr»žta ‘ sa'
nių parodėlėje, parodydami lie- ! laukiamą Holiday Folkfair.Į centru susitarta. Laukiame vie
tuviškus audinius medžio droži- Prieš kiekvieną meninę progrd-, __ _______
nius (inkrustacija ir medžio rė- : mą buvo visų tauybių, dalyva-
žiniai) ir lietuviškais papuoša- vusfų tautų pasirodymuose, tau- 
lai — šiaudeliais papuoštą kalė- i tūliais drabužiais Susirengusių 
dinę eglutę. Kadangi praėjusiais ' atstovų, paradas. Buvo prista-

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELĘ EGZAMINAMS

mėtis buvo nepaprastai didelis

SUNNY
BROOK

fyta kiekviena tautybė atskirai. 
Lietuvius atstovavo Nijolė Var
dienė ir Vita Aleksandriūnaitė. 
Sekmadienį 1:30 vai. meninėje 
programoje Racine lietuvių mo
terų kvartetas padainavo šias 
harmonizuotas liaudies daineles: 
^Vaidilutė” — M. Petrausko. 

-•“Grėbėjų vakarienė” — J. Stan
kūno, “Mergyte jaunoji, ką pa
sakysi”. Lietuviškasis pasirody
mas visų žiūrovų buvo šiltai pri
imtas. Sekmadienį vakare 10 
vai., uždarant parodą, dar bū
riai žmonių domėjosi ekspona
tais ir sakė, kad kitais metais 
ateisią dar anksčiau, kad galėtų 
dar geriau viską pamatyti. K.

KAIP 
I A V

PASIRUOŠTI
PILIETYBEI

Pagal šią knygelę daugelis tapo 
JAV-vių piliečiais. Siūlome kiek
vienam ateivių ją įsigyti, kas pa
lengvins išlaikyti egzaminus.

Klausimai it dtauKyiiisi nglh 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Well9. Kaina 
60 centų.

Pasiskubinkite įsigyti reikalin
gą knygelę, kuri tikrai palengvins 
įsigyti JAV pilietybę

Pinigus su užsakymais siųsti:
'DRAUGAS”, 2334 8. Gaklry avė 

Chicago 8, III.

C. 'Petriko, 
Andriušio.

kalbą

Knyga vaizduoja Žemaitijos kaimą 
spaudos draudimo metu. Knygos he-

vo šventąją žemelę, apie kurią atsi
liepiama: "Kas bent vieną lašelį sa
vo prakaito į tave paliejo, tas amži
nai jau susijungė su tavimi’’..

Suredagavo

Kun. K. Matulaitis, M.I.C.
Išleido

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugija

640 puslapių: 3/. colio storumo

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

Tai viena iš pilniausių maldakny
gių, spausdintų Amerikoje: visos li
tanijos: 1 1 novenų; visų Sakramentų 
aiškinimai: psalmės; pilnos rekolek
cijos; visų sekmadienių evangelijos 
tretininkų maldos susirinkimams ir 
aboliueijai; maldos apaštalystės mal
dos: šv. Valandos maldos: 33 giesm.i 
Velykų ir Vėlinių apeigos; Kryžiaus 
keliai; Sopulingosios Motinos stotys 
ir 1.1.

Maldaknygė "Viešpatie. Išklausyk 
.Manys” yra labai gražiai išleista; at
spausdinta ant balčiausio ir geriau- 

Lauryno meilė Rozalijai, dievdir-r.s^° popievio: tvirtai įrišta su paauk- 
blo Rūpino mąstymai, žandarų įvyk- jSasimu ar be: nemažos raides; daug 
lytas knygnešio švedo suėmimas. vi-,į]7,'t''*'l iliustracijų.
sa tai sudaro Intryguojančią . pyne*K ,
štame veikale. Knygą išleido Austrą- J . maldaknyge yra geriausias pir- 
lijos lietuviai, minėdami spaudos fk’nr«'’A merikoje. t žsisakyklte tuo- 

i F.P m sulenkti .Tu jUU. Gražilaisvės atkovojimo 50 m. sukaktį. Jų 
pastangomis negalime nesidomėti.
Knygos kaina $2.00.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

DRAUGAS 
2334 South Oakley Avenuc 

Chicago 8, Illinois

ALGIRDAS LANDSBERGIS
KELIONĖ-

V. Adamkevičlaua apianka 
fTisakymus su rlnigals siųskite:

259 psL, kaina $2.59 
DRAUGAS 3XXI S. Oakley Ave^

GMceao 8. III

dovano Kalėdoms.

Užsakymus ti pinigais siųskite:

DRAUGAS

2334 S. Oakley Avė.
Chicago 8, Illinois

šios nuostabios Ir nepaprastos Kny
gos personažus iltalp įvertins, ra
ižytojas GUauda: “...Wetaas — pa
niekintas niekintojas, bet turi* 
savyje fra Augeli co angelų »ar»„ 
garr i. Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgęs 
Skaistumo Ir nesuvokiąs jo samia.
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa- 
voįaus haprotljlmo prooess”.

KENTUCKV STRAIGHT BOŪRBON

pi*'

$169
* 4/5 Qt.

TAIP l’AT TI KIME:
Kentucky Hleiidr'd VVIiiskey 
tradicinėje apvalioje boukoje 
ir lionieti iu Bond 100 I’roof.

010 SUNNY BROOK CO . DIVISION 0F NAT10NAI DISTIllFRS PRODUCTS CORP0AMION. LOUISVILLt; 
KENTUCKY. BOT H 86 PROOF. KENTUCKY BLENDCB VVHISKEY CONTAINS 65% GRAIN NEUTRAL SPIR1TS.

Chicago Savings and Loan Associatlnn naujai 
•totemas namas, kuris bus baigtas ftlų metų gale.

Mes Iš anksto kviečiame visus atsilankyti | 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą IGrand 
Opening, įvykstantį 1957 m. sausio menes].

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

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojai, visada Išmokėjo Ir išmoka aukštesnius dividendui 
Ir telkia pelningesnius ir naudingesnius patarimus. 1

Chicago Savtngs nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per (langiau, negu 32 metus, vlsadii Išmokėdavo tau py tojams visas taupy
mui {dėtos sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai telkia patarnavimus, iškdčiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
kis* pinigines operacijas.

Chicago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $ 1 R,090,090.
Kviečiame visus pee mus | mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstal; ą. Gyvenantieji toliau gali taupyt* laiškais —- atsiklauskite

. / i

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 South Westem Avenue T^I. GRovehilI 6-7575 Chicago,Illinois

UUBRKNTUY — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PA1D UF LNVEHTMA^kTV HK Y KIAUS.
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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
nos nuo $55.
LAIKRODŽIAI šveicarų ir kitų firmų reto gražumo ir gerumo. 
FOTO aparatų nuo pigiausio iki brangiausio.
GINTARO KRISTALO įvairiausių dirbinių didelis, didelis pa- 
sirinkmae.
Devynios galybėa LIETUVIŠKŲ plokštelių, KNYGŲ, ALBUMŲ 
ir kitokių prekių dovanoms, viską išvardinti neįmanoma, reik 
pamatyti. Katalogus ir prekes siunčiame į visas pasaulio ša
lis. O kalėdinių sveikinimų marios.
J. Karvelis, 3322 S. Helsted 9t., Chicago, III., tel. YArds 7-0677.
P. S. Vaikams vežimėlių iš Europos įvairių rūšių kaina nuo $30.

--------------------- - --------------- ---- f

Nedidelis prašymas
, Policininkas sako girtam, ku
ris negali patikyti ,įkišti raktą {Valkininkų, — klausia keleivis 
j durų užrakto skylutę:

— Pone, duok man raktą, aš 
pagelbėsiu.

— Ne, nereikia... Tamsta tik 
palaikyk namą, kad jis nesvy
ruotų...

Ne taip kvailas
Kukurūzų skynimo metu ūki

ninkas nueina į miestuką pasi
samdyti darbininką. Sutikęs sto 
vintį prie krautuvės vyruką, jis 
klausia:

— Ar galėtum padirbėti pas 
mane porą savaičių?

— O kiek tu man mokėsi ?

Gali atspėti
Ei, Petrai, kaip toli yra iki

dzūko, dirbančio lauke.
-» O iš kur gi ponas žinai ma

no vardą?
— A, bandžiau atspėti.
— Tai atspėk ponas ir kelią 

į Valkininkus.

ĮKVĖPIMŲ KNYGA
Jurgio G baudos

Raidžių Pasėliai

Romanas

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADS
REAL ESTATE

MARQ1'ETTE PARKE:
Mūr. 4 kamb., du inleg., pečiais 

ftlld., geroje vietoje, tik $10.500.
GAGE PARKE:

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

Naujas mūr. 2 po 5. ant didelio 
sklypo, įuodern. Įrengtas, tuoj gali
ma kraustytis.

BRIGHTON PARKE:
Med. 5 ir skiepe 3 kamb., gara

žas, centr. šildymas karštu vandeniu 
alyva. $1 1,650.

Turime daug ir Jvairlų -namų, pa
dedame gauti paskolas, esame lietu
vių apylinkių centre Brighton Parke.

ŠIMAIČIAI
Realty. Bulldera. Insuranos

2737 West 48 St
CLiffside 4-2390

REAL ESTATE

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

R1ĄLTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Callfornijos g-vės) 
LAfayette 3-3384

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 5»th St. Tel. Proepect 8-5454

BUILDING & REMODELING

VIKTORAS SIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidencinius Ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4226 
arba rez. tel. BI 7-3310. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Rullders - insuranos 

2737 West 43rd Street

PAJIEŠKOJIMAl
Jieškoma Stasė Norvydienf, ki

lusi iš Joniškio m. Turėjusi ke
pyklą Chicagoje. J ieško Ona Kliau- 
Bevičiūte iš Lietuvos. Atsiliepti šiuo 
adresu: Delta Poškus, 5931 North- 
vvest Highway, Chicago 31, III.

J ieškoma Ijovila Naučienė, d. 
Leono. Jieško brolis Vincas Dalys. 
Atsiliepti adresu: Aldona Plioplie- 
nė, 309 W. Renrose, Rockford, UI.

ŠI knyga, pasakodama kovos ui 
spaudos laisvę žygius, yra (kvėpimų 

Tiek, kiek būsi vertas, — Knyga, paskatinanti mus tvirtai lai
atsakė ūkininkas.

— Aš nesu toks kvailas,
už tiek dirbčiau.

kad

Jieškomas Antanas Jasaitis-Jasu-

LINKSMIAU
Įėjimas tik vyrams

Londone vienas kino teatras
tis, s. Kazio, gyv. Chicagoje nuo , didelėmis raidėmis skelbė:
1904-05 m. .Tiško sesuo Ona Misiu- 
lienė, M. Melnikaitės , g-vė Nr. 9, 
Mažeikiai, Lithuania.

Henrikas Krištaponis, gi m. 1922 m. 
Ukmergėje, yra jieškomas jo arti- 
mijjų Lietuvoje. Smulkesnių žinių 
suteiks: St. Džiugas, 2503 W. 45th 
St, Chicago 32, III.

Jieškomas Jonas Butkus, s. Vin
co. Atsiliepti šiuo adresu: Marija 
Butkutė, Oirdaičių km., Raseiniai, 
Lithuania.

J ieškomi: Justinas Balickas, gi
męs 1910; Vitalija Balickaitė, gi
musi 1914; Viktorija Balickaitė 
Klimienė; visi gimę Stanaičių kai
me, Kybartų vaisė.; Klimas Juozas, 
gimęs Pajevonyje. Jieško brolis: 
Stasys Balickas, Gorkio g-vė Nr. 15, 
Kybartų miestas, Kybartų rajonas, 
Lithuania.

“Įeiti gali tik vyrai!”
Praeiviai teiravosi, koks fil

mas ten rodomas, kad moterims 
negalima žiūrėti.

— Galima, — atsakė vedė
jas, — bet vakar net 30 jų ap
alpo.

Kas protingesnis
Vienoje kompanijoje buvo 

pradėta diskutuoti klausimas, 
kas yra protingesni — vyrai, ar 
moterys. Pagaliau viena ponia 
ir sako:

— Dar nesutikau moters, ku
ri sekiotų vyriškį vien dėl to, 
kad jis turi gražias kojas!

knyga, kutu visada įdomi 

IR NESENSTA 
Tai Juozo švaisto

šioje knygoje gražios mūsų žmonių 
pasakos, su paveikslais. Jas miela) 
skaito ir suaugę Ir jaunieji. Labai 
tinka lietuvių kalboe pamokoms. D 
viso 78 pasakos. Kaina $2.50. Pla
tintojams dldelS nuolaida.

Užsakymus kartu su pinigais siųskite

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois

Jieškomas Liudas Kavaliauskas, s.
Veronikas, gira. 1924. VIII. 25 d. 
Nemunaičių km., Alytaus apskr. ir 
vaisė. Jieško motina. Atsiliepti šiuo 
adresu: Veronika Butkienė, T. Ar
mijos g-vė Nr. 116, Alytaus miestas, 
Lithuania.

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butą.

Jieškomas Andriejus Diską arba 
Dziska, s. Nikalojaus, gim. 1922 m., 
Rygos m. Paskutinį laikų gyv. Liet. 
Linkuvos vals., Linkuvos vienkie
my. Jei kas turi žinių apie jį prašo
me pranešti jo seseriai — Emilija 
šnipštonienė - Dziakaitė, Lithuania, 
Linkuvos miestas, Komjaunimo g-vė 
Nr. 4, Šnipštonienė Emilija.

Motiejus Razminas, sūnus Juozo, 
kilęs iš Kelmėes vaisė., Lašinskių 
kaimo, gyvenęs Chicagoje, yra jieš
komas giminių. Rašyti: Lietuva, 
Kelmės rajonas, Liolių apyl., Liolių 
paštas, Elena Tereseviėiūtė, Būzie- 
nė.

Juozas Višniauskas, Antano sū
nus, jo dukterys: Aldona ir Liucija 
Višniauskaitės, yra jieškomi gimi
nių. Kreiptis: Lietuva, Tytuvėnų 
rajonas, Ežero g. 15, Ona Rama
nauskienė (Višniauskaitė).

Stasys Paulauskas, Juozo sūnus, 
prieš 15 metų gyvenęs Montevideo 
miefete, Uruguay, S. A., yra brolio 
pajieškomas. Atsiliepti: Lietuva, 
Užvenčio rajonas, Luokąs paštas, 
Tryškių g. Paulauskas, Vladas, Juo
zo sūnus.

Jieškoma Aldona Trepttauskienė, 
d. Stasio, gim. 1915 m. Kas žino jos 
likimų prašomi pranešti šiuo adre
su: Vytautas Jurevičius, Laivų g-vė 
Nr. 9, būt. 2, Klaipėdos m., Lith-

Jieškomas Jakovicksp. Jieško se
suo Marija Digrienė. Rašyti šiuo 
adresu: M. Janilionls,* 36 Stirton 
St, Hamilton, Ont., Canada.

, Albinas Derančius, jo sesuo Eleo
nora Derenčiūtė, iš Lietuvos išvykę 
apie 1912 m., yrą jieškomi sesers 
Anastazijos. Albinas Derenėius 1928 
m. gyvenęs Kansas City, Mo., o Ele
onora Derench — Waterbury, Conn. 
Juos pačius arba jų likimų žinan
čius prašo pranešti: Lietuva, Ky
bartai, Salomėjos Neries g. 5, būt. 
8, Anastazijai Klimauskienei-Deren- 
čiūtei, Kazio d.

f

kytl lietuviškų žodi. JI yra pulki do
vana jaunimui.

Lietuviškos Knygos Klubo leidlnyų 
311 psl., Broniaus Mūrlno viršelis, 
kaina t*.00.

IJetuvlškos literatūros ugdymas 
yra visu susipratusių lietuviu darbas 

Užsakymus su pinigais siųskite
D R A U G A S”

2384 So. Oakley Avenue
CHICAGO 8. TLL.

Savininkas parduoda mūr. namų 
su Mėsos ir Maisto produktų krau
tuve ir 5 km. butu. 2 automob. ga
ražas, tuščias sklypas.

Telef. LAfayette 3-2561
6530 8. HONORE ST. 

Savininkas parduoda 2-jų butų
mūrinį namų. Didelis sklypas, dideli 
kambariai. šviesaus ąžuolo medž. 
papuošimai Tile vonia. Cablnet 
slnka. Autom, alyva-garu apšild. 2 
autom, garažas. Abu butus galima 
bus užimti. Prieinama kaina. HEm- 
locfc 4-2207.

BEVERLY SHORES parduodami 
2 sklypai 60x150 pėdų, arba vila. 
Interesuojantiems kreiptis—K. Čiu- 
rinskas, 4222 Euclid Avė., East Chi
cago, Ind.

MALDAKNYGE

‘‘JAUNUOLIU MALDOS’.
Korių paruoš®

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

Užsakymas adresuokite

DRAUGAS
2334 South Oakley Avenue 

z CHICAGO 8, ILL.

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduodama RŪBŲ VALYKLA.
Įsteigta prieš 11 m. 4 kamb. butas 
užpakaly. VIrginia 7-8195.

Perskaitę “Draugą”, duokite 
kitiems!

Nepraleiskite progos! Marųuette 
Parke 6 apartmentų mūr. namas, 
3x4 Ir 2x3. Mūr. 3 karų garažas. 
Mėn. pajamų $417. Namas tikrai ge
rai užlaikytas. $44,000. A. Linas.

Pilnai (rengta grosernS prie 71 Ir 
CaJifornla Avė. Pelningas biznis. Tik 
$2,700 pilus visos prekčs savikaina. 
Volodkevičlus.

I rytus nuo Marųuette Parko 6 
kamb. gražus mūr. bungalow. 2 maš. 
garažas, rūsys, šildymas karštu van
deniu — alyva. $16,000. K. Juknis.

RETA PROGA. LEMONTE prie 
trijų didelių kelių virš 6 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 d61 to, kad jis gavo palikimų 
kitur. Įmokėti $4,500. Kaina $18,000. 
A. Rėklaitis.

3 būtų namas Brighton Parke. Pa
jamų $150 j mėn. Garažas. $16,800.

8 apartmentų gerai prižiūrėtas, 
švarus mūro namas Marųuette 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: WAlbrooli 5-6015

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiii
ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 Nesi 7lst Širšei

BUILDING OONTRACTOR8 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Tel. — HEmlock 4-5881 
iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiuiiuiuiiiiiii

Uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii £
Į LIETUVIŲ STATYBOJ 

= BENDROVE
| MORAS |
~ Bullders, Gen. Contractor* S 
5 Atlieka planavimo Ir staty- S 
S bos darbus gydytojų ofisų, gy- 5 
B venamųjų Ir viešųjų pastatų. — 
= Namų Įkainavimas ir Įvairūs S 
S patarimai nemokamai. ~
B Kreiptis šiuo adresu: 5
= IONAS STANKUS |
S Kasdien nuo 8 vai. ryto Iki S 
3 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus 3
= TeL PRosDect 8-2018 E
= 6800 80. CAMPBELL AVIL. = 
E Chicago 29, Illinois E

iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiimiiiiminiiiiiiimiiai

UŽ LIETUVOS

GERIAUSIŲ FIRMŲ 
PEČIAI,

pradedant nuo #28.00 
pas

Roosevelt Fumiture 
Company

(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 
2310 West Roosevelt Road 

Tel. SEeley 3-4711 
NeUlti Bertulis Ir Fellz Raudon la,

savininkai
Krautuve atidaryta kasdien Iki 8 
vai. vak. Plrmad. Ir Ketvlrtad. Iki 
9 vai. vak. ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto Iki 4:30 vai. po pietų.

MARQUETTE
RADIO & TV SERVICE

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

JUOZAS RAKŠTYS Tel. PRosped 6-5216

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

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo 
kus.

40 įvairių vokų >1.00
Užsakymus ir pinigus siūs 

kitę:

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami į Liet. Knygų Klubų 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 na
riais — lietuvybės kalviais gali būti 
visi, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Club)

2334 So. Oakley Avė.,
Chicago 8, Illinois

1111111111111111111111111111111111111111U1111111111
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti. pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640.

<iiiiimiiiiiiiiiiiiuiimimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmimiiiiiiiiMiimimiiiiimMiimii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii

f

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

VTSTJ RŪSIŲ APDRAUDIMAI
J. .BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Estate 
General Insurance, Notary Public 

6916 S. \Vestern Avė.
REp. 7-6886 arba HEin. 4-7085

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

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
WAlbrook 5-6030 

PRospect 8-8579 (vak. ir sekmad.)

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

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

ACTOMOBtLEb — TRLOKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO2ICO8 
lietuviška gasollno stotis tr

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, skubiai,
gerai ir pigiai.
Saukite DAnube 6-27S3 nuo S vaL 

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

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

AGE^miALIET. APDRAUDĘ
Vlaų rūšių ap«raudoe."~imtomo’bl- 

tlų finansavimas. N o taria ta*. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pa* mus.

JONAS KIRVAITIS. 
VVAlbrook 5-5671

tNTERSTATE INSURANCE AGENCTf 
6108 S. Ashland Avė- Chicago 36. III

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

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

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

OLymplc 2-6752

TRANSFORMER ENGINEERS
WORK WHERE

ADVANCEMENT OPPORTUNITIES 
MULTIPLY FAST

& New developments, broadening business and far-reaching plans are oontrl- 
buting to a steady expansion at the Specialty Transformer Department of 
G. E. ... a department which G. E. management anticipates will grow to 
double its Bize in the next 10 years.

Such progresą plūs the diversity of specialty projects provide the engineer- 
ing ataff here with:

• CREATIVE ASSIGNMENTS
• PROFESSIONAL RECOGNITION
• RAPID ADVANCEMENT

Right now additional top-flight openings exist for Creative Electrical and 
Mechanical Engineers well grounded in fundamentais to solve the continuous- 
ly uniąue design problema that oome to General Electric’s Specialty Trans
former Department. Here too, you can combine the advantagea of urban 
and rural life, in this ideal city-in-the-country.

ALSO OPENINGS FOR 
ENGINEERING ASSISTANTS

Write us today for a ehance to start using all of your engineering knowl- 
edge and intelligence. Your reply will be held in confidence.

(Apply in personų vvrite or wire)

Mr. C. D. FERGUSON — Specialty Transformer Dept.
GENERAL ELECTRIC COMPANY

1635 Broadway, Fort Wayne, Indiana

Atliekami motoro remontai, lyginimo 
dažymo darbai ir keičiamos daly*

CALL-ME-MOTORS C0.
575» 8. WE8TERN AVĖ. PR 8-6533

Skelbkitės “Drauge”!

Statome
NAMUS IR
GARAŽUS

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

MASTER BUILDERS
General Contractlng Co.

(Sav. V. Sodeika Ir J. Skorubskaa) 
1600 S. 48TH CT., CICERO 60, ILL. 
Tel. OLymplo 2-7381: TO 3-4236

HELP WANTED — MALĖ

SOLAR Al RCRAFT COMPANY
Challenging opportunities for competent men to build secure 

futures in the Industry of Tomorrou.

ENGINEERING
• Maintenance Engineers • Process Engtneer
• Tool Engineers
• Production Plamiers
• LBalson Engineers
• Project Planners
• Production Engineer
• Maintenance

Supervlsor
• Estimator

• Project Engineers
• Metallurgists
• Tool Planners
• Plant Layeut

Draftsmen
• Draftsmen
• Tool Design Engineers
• Tool Designers
• Tool and Die Makers

PRODUCTION SUPERVISORS
Previous experienoe supervising machining or tooling 

operations preferred.
Engineering degree not reąuired where suitable experience has 
beeą aąuired in addltion to good salaries, opportunities for rapid 
advancement and permanent. Solar offers a profit sharlng prog- 
ram, vacation plan, payment of relocation expenses, group In
surance and other benefita. There are In addition to the p ręsti ge 
of tvorklng with a company that 1h a national leader In sheet 
metai fabrication. For lntervlew wrlte, call or visit M. J. D. 
BATTEN.

SOLAR AIRCRAFT COMPANY
DĖS MOINES, IOWA

Ve r
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PAS BUDRIKĄ
ATVAŽIUOKITE

Jūsų laukia graži dovanėlė

Dykai

See tlie JACKIE GLEASON 
5how—CBS-TV every

M1SS AMERICA
17 |«wels, 

onbreakabl* 
malnspring, 

«X))*n»lon bractlat 
«575

t
PRESIDENT

, 17 jewels,
uobreakable mainspring.

•taock resistaot 
$4950

(Mto available vrltk 
charcoal dial)

CllICAGOJE
Kaip sutvarkyti Rusiją?
Senato respublikonų vadas ir 

JAV delegatas Jungt. Tauto
se senatorius Knowland per 
radiją paskelbė penkių punktų 
planą, kaip reikia priversti Ru
siją ir jos pastatytą Vengrijos 
režimą, kad būtą atsisakyta 
prievartos ir teroro prieš veng
rus:

1. Jungtinės Tautos turi pri
imti rezoliuciją, pasmerkiančią 
sovietų akcija Vengrijoje ir re
komenduojančią ją išmesti iš 
Jungt. Tautų, kol ji neatitrauks 
savo dalinių iš Vengrijos.

2. Paraginti laisvuosius 
kraštus, kad jie atšauktų pripa
žinimą Rusijos ir jos pastatyto 
režimo Vengrijoje, kol bus ig
noruojama Jungt. Tautų rezo
liucija.

3. Paskatinti laisvąsias tau
tas, kad jos panaudotų sankci
jas prieš Rusiją ir jos pastaty
tą vėngrų režimą.

4. Paraginti darbininkų uni
jas ir verslo bendroves laisva
jame pasaulyje, kad atsisakytų 
iškrauti sovietų laivus, vykdy
ti sovietų importą ir eksportą, 
kol Rusija nepaklausys Jungt. 
Tautų nutarimų.

5. Suorganizuoti karinius da-i 
liniuis, kurie per 24 valandas 
galėtų nuvykti reikiamon vie
ton, kad nesitęstų per mėnesi i 
laiką svarstymai, kaip tie vy- 
kusieji dėl Vengrijos sukilėlių 
šaukimosi pagalbos.

PIRMAS ŽINGSNIS

Berniukas 10 m., kuris prarado abi kojas automobilio katastrofoj, žen
gia pirmų kaitų su dirbtinėmis kojomis Kesslcrio Institute, \Vest 
Orangc, N. J. (1NS)

IŠ ARTI IR TOLI
j. A. VALSTYBĖSE

X Mirė Tėv. Vincentas, Bo
naventūra Zajenčkauskas, O. F. 
M. Gruzdžio 6 d. Pitsburge mi
rė pranciškonas T. B. Zajenč
kauskas, palaidotas gruodžio 
10 d. Šv. Kazimiero kapuose 
Pittsburghe. Velionis gimė 
1884 m. Molžėtų vals., Pumpe- 

' riškių km. Mokėsi Petrapilio 
į gimn., Vilniaus kunigų semina- 
I rijoje. 1907 m. pašventintas ku
nigu, studijavo Petrapilio Dva-

! sinėje akademijoje ir Friburgo 
Šį savo planą Knovvland pa-i Katalikų universitete, kur ,ga-

AMERICAN GIRL
Bracelet and vratch 

comblned in one 
glamort* s ensembla 

17 |ewels,
uobreakable mamspring. 

$4950

įskelbė per WGN radiją Chica
goje.

Būtų gerai šen. Knovvland 
parašyti padėkos laiškute. Ad
resas : Honorable Senator
Knovvland, Senate Office Build., 
Washington, D. C.

1,000 kalėdinių dovanų

kind message and assure you į 
that th?3 Administration vvill 
strive to prove vvorth of your 
continued support and confi- 
dencc.”

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Rūpinasi rašytojų prie

augliu. Lapkričio mėn. 2 d. Ra
šytojų sąjungos rūmuose sub
rinko Vilniaus jaunųjų rašyto
jų sekcijos nariai laisvai pasi
kalbėti poezijos klausimais. Pir
masis prabilo Alg. Baltakis, 
paliesdamas poezijos vystymo
si kryptis, jaunųjų poetų kūry
bą ir jos trūkumus. Toliau tra
ko gyvos diskusijoj apie poezi
jos ryšių su gyveaijnu, liaudiš-

viena iš svarbiausių tarybinės 
dramaturgijos atsilikimo prie-j 
žasčių yra ta, kad ji bekonflik-j 
tiškumo “teorijos” poveiky { 
daugeliu atvejų ėmė prarasti, 
savo žanrinę prigimtį.” Tvirti-j 
narna, kad daug dėmesio nusi-1 
pelnė neseniai užbaigta J. Gru-' 
šo istorinė tragedija “Herkus! 
Mantas”, kurioje autorius, pa-1 
sinaudodamas isterine medžia
ga, kelia “svarbias problemas,! 
turinčias didelę reizšmę šių die-1 
nų žiūrovui ir skaitytojui.” Šį j 
veikalą mano statyti Kauno 
Muzikinis dramos teatras.

— Troleibusai Vilniaus gat- 
i vėse. Lapkričio 6 d. pirmą kar
tą naujai ištiestais Vilniaus 
troleibusų linijos laidais pra
važiavo pirmieji troleibusai. 
Tie laidai apima Komjaunimo, 
Stalino prospektą iki Antakal-

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILUS GELENYClA 
Jerlausloe gėlės dėl vestuvių, banke 
a laidotuvių ir kitų pasuosimų.

S44S WEST «3RD tiTUELT

nio pakraščio. Šiuo metu trolei- reguliariai važinėti Stotis-An- 
busai atlieka tik bandomuosius! Lakalnis linija. Troleibusai yra 
reisus, bet netrukus žadamai vienaaugščiai.

A. + A.

PULKININKUI JUOZUI MUSTEIKIUI mirus, jo 
broliui, savanoriui-kurejui, generolui

KAZIUI MUSTEIKIUI
su šeima ir giminėms, nuoširdžią užuojautą reiš
kia

L.K.S.K. S-gos Čikagos Skyr. Savanoriai

PAY AS e | 
UTTLE >1

Geriausiu vb-ta pirkti Kalėdų dova
nas. l’us Budrikų Deimantai, Brili- 
jantai. Žiedai, Auksinės Plunksnos, 
manieure Setai, Sidabro Kryželiai, 
Kankinės Perlai, lavalierai, Auks- 
fcarai, Gintaro išdirbystės, Armoni
kos, Rašomos mašinėlės, manketai, 
Kaldros Servyzai. Toasteriai, Itadios 
K. ii., A. ik, Hi-Pi, Automatiški 
I’atefonai, gražus mažutis ltadio už. 
61 9.95.

Gražus Automatiškas Patefonas ir 
Kailio vertės 69.00, už ............ 49.00.

RiStžl

kurnu, kovingumu ir k. klausi- į 
mais. Iš jaunųjų įkalbėjo G. 
Astrauskas, Br. Mackevičius, 
A. Maldonis, A. 'forilinga, J.

vo filozofijos daktaro laipsnį.
1912 m. grįžęs j Vilnių kape- 
lionavo Vilniaus mergaičių 
gimnazijoje, o pirmojo Pasau
linio karo metu klebonavo Viš- 
niavos ir Geranainių parapijo- 
isę. Po karo 1919—1930 moky
tojavo Vilniaus Lietuvių moky
tojų seminarijoje ir Vytauto j Jakštas ir k. Pokalbio .metu 
Didž. gimnazijoje. Vėliau 1932-1 kalbės pasakė Ed, Mieželaitis: 

Chieagietė Anna Strojny, gy- į mokytojavo Švenčionių ir Eug. Matuzevičius. kurie
venanti 2941 N. Lovvell, Pa' Lietuvių gimnazijoje. Dirbo i ragino jaunuosius aktyviau da- 
ruoš 1,000 dovanų ir įteiks jas taįp pat yįetuViškw laikraščių lyvauti poetų sekcijos darbe ir 
Raudonajam Kryžiui, kad jas re<įakcijOse, išvertė Bažnyčios diskusijose dėl poezijos spau- 
išdalytų, nes ji dėl arthritis, jSĮorįją jr Liturgiką ir parašė doje. Spalio 29 d. rašytojų 
ligos pati negali vaikščioti. Tas Lietuvių literatūros vadovėlį, dramaturgų susirinkime apie 

Nepakeldamas lenkų okupaci- dramaturgijos žanrų klausimą 
jos režimo 1934 m. atvyko į pranešimą padarė J. Lankutis, 
nepriklausomą Lietuvą ir įsto-j Po j0 kalbėjo J. Grušas, L. 
jo į pranciškonus, gaudamas j Kalvelis j Vaičiūnienė, J. Lo- 
Bonaventūros vardą. Vienuo Į 
lyne būdamas Kertingos pran-j 
ciškonų gimnazijoje dėstė lie
tuvių literatūrą, filosofiją iri

dovanas supirkti jai padeda 
Lenkų Veteranų Motinų klu
bas.

Piketavo Jugoslavijos 
šokėjus

Serbų Kultūros klubo narįai 
Chicagoje piketavo Jugoslavų
muzikus ir šokėjus, kurie buvo; lotynų kalbą. Prie/ bolševikų 
atvykę pildyti programą Ope-' okupacijos apie du metu buvo 
ros rūmuose. Piketuotojai ne- gimnazijos direktorius. Vokie-; 
siejo plakatus su įrašais, kad ■ gjų okupacijos metu proza iš- 
Tito yra didžiausias Amerikos: vertė Dantės Dieviškąją Kome- 
priešas. ( diją, bet rankraštis liko Lietu

voje. Antrą kart bolševikams 
grįžtant pasitraukė į Vakarus 
vėliau atvyko į JAV ir kurį lai 
ką gyver.6 Greene, Mc., vienuo
lyne, o paskutiniais metais 
dirbo Bridgeville, Pa., pranciš
konų parapijoje r mirė eida
mas 73 metus

(T. V. Gidžiūnas, O. F. M.)
— Dr. J. Januškevičius, pre

zidento Eisenhovver perrinkimo 
proga, nusiuntė jam sveikini
mo laišką, į kurį gavo atsaky
mą: -

“I deeply appreciatc yourWhat You Do 
When You Buy

CHRISTMAS
SEALS

Gražus l’ortnble Televizija, - 89.09 
ir augftčiaii. Zenith. l’hilco, General 
Klcetrlc, Admiral, lt. C. A. Vlctor, 
Travlcr, Budrlk Lapei T.V.

Pirkėjai Televizijų gaus dykai laik
rodėlį Dėl Televizijų Pataisymo pa- 
telefonuoklto CAIumet 6-7237.

Nauji Įšilk indėliai 17 akmenų ver-j 
tčs |3».OO, už 814.50.

BUDRiK'S.
3241 So. Haisted St.

Iki Kalėdų krautuvė utilaia kl»-|»vle. 
nų dienų nuo 9 v. r. iki 9:30 v. v., 
Hckniadienlals nuo to vai. ryto tkt 
6 vai. po pietų. Kudrikn ltadio 
Valanda Iš Stoties VV.H.F.C. 1460 
Ketvirtadieniais nuo 6 Iki 7 vai. va
kare, bu gyvais Talentais ir dideliu 
liauju Orkosti u.

Thls Is an actual photo- 
graph taken in a tubercu- 
losia hospital . . , of two 
siaters, aged 3 and 4. 
They are orphans. They 
both have tubėreulosts. 
They caught it from their 
niother, who died of TB. 
When you buy and ūse 
Chriitmas Seala, you do 
two thlngs: You help 
prevent TB . . . you 
help fesearch flnd 
better wara of treatuif 
patlenta likę thls, 
f*»d In yoar 
Conlr.feutton, today.

TM
Annual Sala

ftaraut* the im- roriancą nf tbe adote uii nage. nua •Carą h»i h (YOUR NAME HERE)

zoraitis ir k. Nustatyta, kad

IcL PRoepeet S-OSS3 ir PR M-OSSz

MYKOLAS JUŠKA
Gyv. Sauk Trail, Park For- 

est, III., tel. SK 5-5738.

Mirė gruodžio 6 d., 1956 m.,
6 vai. vak., sulaukęs 7 9 m.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Pušaloto par., 
Ąžuolų kaimo. Amerikoje iš
gyveno 55 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
duktė Franees Ktulges, žentas 
John; anūkės Lendre ir Susan 
Stulges, James Gallagher, Fe- 
licia ir John Steffens, dvi se
serys — Veronika ir Konstan
cija Kirkilas ir jų šeimos ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų. Lietuvoje pasiliko 3 
seserys ir brolis.

Priklausė prie Liet. Ūkinin
kų ir Teisybės Mylėtojų drau
gijų-

.-•* KūnaW®5p'a5iirtotas Lai-kasvicz 
koplyčioje, 2424 W. 69th St7 
laidotuvės įvyks trečiad., gruod. 
12 d. Iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas į švč. Panelės 
Gimimo parap. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

, Nuliūdę: duktė, žentas, anū
kės Ir seserys.

Laid. direk't. St. Laekatvicz, 
telefonas ltEpubltc 7-1213.

A. 4- A.

JULEI YLIENEI mirus, 
jos vymi JONUI liūdesio valandoje, reiškia 

gilią užuojautą ir kartu liūdi

Povilas Burneikis su šeima

Viena kultūringiausių ir gra
žiausių dovanų V. Jonuskaitės 
plokštelių albumas, kuriame tel
pa 15 įvairių dainų. Reikalaukite 
visuose knygynuose ir pas J. Kar
velį, 3322 S. Haisted St., Chicago 
8, III. Tclef YA 7-0677.

Tik ta3 užsitarnauja '"laisvę 
ir gyvenimą, kuris kasdien dėl
jų kovoja. Goethe ~

Tinkamiausia KALĖDINE Dovana 
savo šeimai, vaikučiams, draugams!

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

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

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

Kaina $1.50 vienas. Galima užsakyti ir per paštą. PrkJuntimas 
ir aupakavimas $1.00.

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

iiHiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiitiiiMmimuiiimiiiiiiiMiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimtt

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus sąžiningas darbaa. Visi apdraudimai. U artimų ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8415 8. UTUAN1CA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontter 6-1882 
iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Į

LIOOĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditloned koplyčia 
BEpubUc 7-8600 — 7-8601 AOtomobiliama vieta

Tiems, kurie ryvena kitose miesto dalyse; gaualOM 
koplyčių arčiau Jūsų namų.

4NTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

6812 S0 VVESTERH AVĖ. 1410 S0. 501h AVĖ. 
CHICAGO, ILL. “ CICERO, ILL

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arbS 
- TOwn ha II 3-2109

JOHN F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605 07 South Hermitage Avenui
Tel. Yfl 7-1741-2 ir LA 3-9851

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETIVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patarna- Mes turime koplyčias^
' vimas dieną ir nak- visose Chicagos ir
I tį, Reikale šaukite Rosclando dalyse ir
(mus. tuojau patarnaujame’

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

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

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREEET Tel. SĖeley 3-5711

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITLANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

' VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, UI. Tel. OLympic 2-1003

ZiGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46tli STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET REpublic 7-1213
2314 VV. 23rd I’LACE Vlrginia 7-6672
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KOVOS IR VILTIES METAI 
Paminėta 1941 sukilimas ir žuvę rezistentai

X Emilija Rudytė Balfo ban
keto metu paaukojo Balfui 30 
dol.

X Medikų ateitininkų korpo
racija Gaja ALRKF Jaunimo 
stovyklai paskyrė 200 dol.

X Ramonienei Bronei Drau 
ge yra laiškas iš Lietuvos. Jur
barko miestelio.

X Dail. Z. Kolba, Chicagos 
apyg. dail. s-gos pirmininkas, 
priimtas j LB Kultūros Fondo 
Tarybą nariu. K. F. tarybos 
posėdis įvyko gruodžio 1 d.

Sekmadienį šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčioje minėjimas 
pradėtas pamaldomis, kurias at
našavo kun. A. Linkus. Pa
mokslą pasakė kun. dr. V. Rim
šelis, MIC, išryškindamas kan
čios ir kovos prasmę.

Iškilmingas minėjimas įvyko 
Marijos augštesn. mokyklos sa
lėje, dalyvaujant tūkstančiui 
Chicagos lietuvių. Minėjimą pui 
kiu žodžiu pradėjo Vytautas 
Vardys, pastebėdamas, kad lie
tuvių tauta nėra tik kenčianti 
tauta, kaip mes dažniausiai mi
nime, bet yra ir kovojanti tau
ta, ir tos kovojančios tautos su
kaktis ir minima. Lietuvos kon
sulas Chicagoje dr. Petras Dauž 
vardis savo trumpoje kalboje 
pastebėjo, kad sukilimas buvo 
didingas, kad tautos dvasia yra 
tautos stiprybė. Mes turime pa
dėti kovojantiems, šaukdami ir 
jieškodami draugų. Mes esame 
dalis tos kovojančios lietuvių

X Giedra Kizlauskaitė, veik
li Korp! Giedra narė, uoliai 
dirba studentų ateitininkų 
Naujų Metų sutikimo baliaus
komisijoj. Ji rūpinasi staliukų tautos, mes neturime verkti, bet 
papuošimu, o taip pat ir plati- mes turime kovoti, 
na pakvietimus į balių.

kiam minėjimui žodžiu. Dail. 
A. Valeškos gražiai dekoruoton 
scenon, kurioje buvo trys gedulo 
kaspinais perrištos trispalvės, 
simbolinis partizano kapas, dvi 
nišos ir pora žvakių, dvi tautiš
kais drabužiais apsirėdę lietu
vaitės įnešė gėlių puokštes. Sa
lėje nuostabi tyla. Ne vienam 
nurieda ašaros. Nei paskaitinin
kams, nei programos atlikėjams 
neplojama ir išlaikoma tokia 
rimtis, kokia ir turėtų būti iš
laikoma, minint žuvusiuosius, 
nukentėjusius kovoj už laisvę ir 
kovojančius. Aktoriaus H. Ka
činsko padeklamuota “Daina a- 
pie arą” šį kartą buvo labiau vi
sų suprasta ir įvertinta, negu 
paprastai.

Sol. Vacį. Verikaitis progra
mą pradėjo Naujalio “Oi neverk, 
motušėle”, ir daug kas vos ga
lėjo sulaikyti ašaras. Po to dar 
padainavo trejetą dainų, ir buvo ' 
jaučiama, kad tai vienas iš pir
maeilių mūsų menininkų.

NAUJAI ĮDUKRINO

Aktore ,Įtinę llaver ir vyras MaeMurray, Santa Aloniea, Calif., lai
mingi žiūri j naujai įdukrintas mergaites. Pora turi dukterį 16 m. 
ir sūnų 12 m. (INS)

Bernardas Brazdžionis paskai vos vyrais kovojo partizanų ei

Du mirė dėl šalčio KAS KĄ IR KUR
Savaitgalio šaltis buvo dvie-l Pakvietimai ir staliukai į stu- 

jų mirčių priežastimi Chicago-Į dentų ateitininku ruošiamą tradi- Įje: raataa sužalęs darbinga. S"Uld"“ Ba,la

Clarence Winter, 50 m. am
žiaus, nakvojęs sunkvežimy 
ties 1539 N. Ashland. Be to — 
bevalydamas sniegą nuo savo

rezervuojami:
A. Valavičiaus Krautuvėj, 4359

S. Campbell, BLshop 7-9475, A. Šle
žo krautuvė, 2543 West 69th St., 
VVAlbrook 5-9691, Manigirdas 
Motekaitis, 714 W. 30th St., VIc-

automobilio gavo širdies ataką, tory 2-4324. Giedrė Kazlauskaitė, 
• 1^37 S. 48th Court, Cicero, OL-Joseph Preston, 76 m. amz.,;

gyvenęs 6602 S. St. Louis gat. 
Dėl šalčio pasidarė gerokai 
slidžios mažosios miesto gat
vės.

Didžiausia
“kalėdinė kortelė"

Pati didžiausia “kalėdinė

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. MadLson St.

— Tėvų Marijonų bendradarbių
Bridgeporto skyriaus susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, gruodžio 13 d. 
7:30 vai. vakare, S v. Jurgio klebo
nijos patalpose. Susirinkimas yru

kortelė” pasaulyje yra paruoš-Į metinis ir bus su arbatėle. Visi na
ta Chicagos Merchandise Martt riai ir norintieji įsirašyti į rėmėjų 
pastato pietinėje ienoje, ir jau '
ji pradėjo šviesti nuo pirma- • 
dienio 5 vai. v. Ji bus iki sau-
šio 2 d. Jos augštumas — 50 Į to klubo valdyba š. m. gruodžio 16 
pėdų ir platumas — 200. čia d., sekmadienį, šaukia visuotinį 

j elektros lemputėmis Švytint. Z“’"
i žvakė išsitiesia nuo antro iki rėmėjai bei šia sporto šaka susido- 
I trylikto augšto, paskiau didelė mėjusi visuomenė.

X Korp! Kęstutis Chicagos! 
skyriui šiais metais vadovauja! 
pirm. Juozas Končius, 6515 S. 
RockvvelL sekr. Feliksas Palu
binskas, 6838 S. Campbell avė., 
ir ižd. Vytautas Dudėnas, 3521 
W. 64 PI.

X šv. Vardo draugijos, šv. 
Jurgio parapijoj, naują valdy
bą sudaro: Jurgis Slakiaą pirm : 
Edvardas Puišis, Bruno Sar- 
gant, Raimundas Žadenetz, 
Juozas Gaidis, Pranas Naujo
kas, Antanas Silanskis, Alber
tas Sarocka ir Robcrt Ežers- 
kis.

X 40 vai. atlaidai Šv. Anta
no parapijos bažnyčioje Cice- 
roje baigiami šį vakarą iškil-

Žmogaus sukilimas prieš 
niekšybę

Prof. dr. A. Damušis ilgesnia
me, labai puikiai paruoštame, žo 
dyje priminė, kad lietuvių tau
tos drama pilna tragizmo, kad 
tautos rezistencija vykdoma ne
įprastu karžygiškumu. Žmogus 
sukilo prieš niekšybę, žmogus 
kovoja už savo dvasios laisvę, 
rezistencija visada žėri. Lietu
vių rezistencija skirstoma į tris 
dalis: 1941 m. sukilimas, lietu
vių partizanų kovos, streikai 
Sibire. Mes visus tuo3 pasiryžė
lius turime įvertinti su nuosta
ba. Žmogus turi būti paliestas 
kančios, kad įvertintų už ką 
reikia mirti. Kankinių kraujas 
turi labai didelę jėgą ir didžio
mis kraujo aukomis yra ati
dengta tikrovė. Visa tai padaro

tė niekur nespausdintų eilėraš
čių, rašytų pirmaisiais okupaci
jos metais ir vėliau. Prasmin
gai nuskambėjo eilėraštis “Tele
grama iš Budapešto ir Washing-

lėse (belgas Jean Charles Hem- 
pelberg). Ja žavėjosi svetimieji, 
kurie drauge su jais kentėjo 
Vorkutoje (vokietis J-oseph 
Scholmer). Ją pripažino sveti

tono”, kurios vienoje dalyje šau ji, kurie prieš ją kovojo Lie- 
kiama talkos kovoje už laisvę, tuvoje (MVD pulk. Burlickis). 
o antroj — džiaugiamasi gerai Lietuvos rezistencijos prisimi- 
sužaista golfo partija. nimas išreiškia ne tik dvasinį

Prudencija Bičkienė, kaip ir solidarumą su kovojančia ir ken 
visada puikiai atlikdama savo čiančia Lietuva. Jų prisimena

didvyrių, nors jie vadinasi da
bar Nastėmis ir Pušelėmis, Ka
zimieraičiais ir Daumantais.

Minėjimas, kokio nebuvo 

Minėjimas tikrai buvo kitoks,

žvaigždė ir eilė mažesnių mirk
sinčių žvaigždelių. Pagamini
mui to viso panaudota 7,500 
elektros lempučių ir 19,000 pė
dų vielų.

Vyrai virė moterims
negu buvo įprasta matyti per ei-, gv Jurgio parapįjoje, Chica- 
lęmetų. PirmaeUiai menininkai - goje> praeitą sekmadienį buvo
su pu įai parengta programa, moĮerų rekolekcijos, kuriose 
su puikiu pravedimu, retai kada

pasirinktus dalykus, puikiai pa
dainavo ketvertą dainų Solis
tam akompanavo prof. VI. Ja- 
kubėnas.

Henrikas Kačinskas paskaitė

mos aukos dydis gaivina svetur 
esančių lietuvių pasiryžimą au
kotis, o be aukos dvasios ir čia 
neįmanoma išlikti veikliu, kovo 
jančiu, kuriančiu lietuviu. Aki-

keletą eilėraščių iš partizanų vį“
poezijos. Programą baigiant ik 
torius A. Dikinis, gražiai vado
vavęs visai meninei daliai, pa
deklamavo J. Aisčio “Draugys

dų, kai tebėra paslaptis, kada 
laisvės kovošT^bps laimėtos, re
zistencijos dvasios prisiminimas 
palaiko viltis, kad laisvės ir pa 

tę", ir posmai apie visada pasi-1 siPneS“”>° dvasia nebus su- 
liekančią jauną širdį buvo lyg| "a,klnta- 0 k»> dvasia busmingais mišparais ir procesi- —w — - f—,1^104 jaunų uuvu wsili t tol laisvės kovu sa-

. a k t j -i r meile laisvei ir nepakanta ver-1 patvirtinimas, kad žmogaus šir- , e,„ laisves kovu sąja. Muz. A. Mondeika, par. var- _ 1 . . judis bus laikomas tautos isto-eomninkas mišnarams Giedoti glJaL Profesonus Pnmine visada jauna, nenugalima, vi JU s dus laiKomas tautos isto
g ’ P . g . kupo V. Brizgia žodžius, kad ne gada siekia laisvės. Minėjimas,

tal^ą pakvietė visus kaltas kraujas šaukia visam pa- kuris užtruko be pertraukos a-chorui į
Chicagos lietuvius vargoninin- saukui Galingoji žmogaus dva- 
kus. Giedojime chorui vargo- sja nenulenkiama. Niekas nepa- 
nais pritars vargonų virtuoze jėgia nukryžiuoti žmogaus lais-

-M. Mondeikaitė.
X Cecilija ir Romualdas Sta-» 

siūnai, gyvenę Chicagoje, da
bar gražiai įsikūrė Phoenbc, 
Arizonoje, rašo, kad dabar ten 
labai gražu. Lietuvių Klubas 
gerai veikia, jau platina biletus 
Vasario 16 d. minėjimui.

Stasiūnai maloniai suteikia 
informacijas lietuviams, kurie 
nori sužinoti apie Phoenix. Jų 
adresas: 3428 N. 17th Avė., 
Phoenix, Arizona.

X Frances Buczek, buvusi 
Sadauskaitė, pirmadienio va
kare, gruodžio 10 d., davė pa
skaitą bendrame susirinkime 
Society of Savings & Loan 
Controllers ir Illinois Society 
of Certified Public Account-

vės tikėjimo. Mes, prisimenant 
dr. Baltinio mintį, turime daiktą 
palenkti žmogui, o ne žmogų 

i daiktui. Prelegento žodis ver
tė ne vieną giliai susimąstyti.

Oi neverk, motušėle

Meninę dalį pradėjo aktorius 
Dikinis prasmingai parinktu to-

X Lietuvių Profesorių drau
gijos valdyba nutarė prisidėti 
prie Skautų akademikų drau
govės ruošiamo prof. J. Kon
čiaus 70 m. amžiaus minėjimo. 
Draugijos valdybos pirminin
kas supažindino posėdžio daly
vius su užrekorduotu tekstu 
pasikalbėjimo, kurį jis yra da
vęs Voice of America reporte
riui ir kuris bus perduotas už 

ants. Frances yra buvusi viena geležinės uždangos. Tas teks

pie tris valandas, buvo baigtas 
vienu posmu giesmės “Marija, 
Marija” ir Tautos himnu.

Živilės ir Daumantai

•Negalime nepmainėti progra
moje išspausdinto prof. J. Bra
zaičio žodžio, kuriame sakoma 
kad “Tauta esti tiek gaji, kiek 
jos žmonėse yra gyva pasiauko
jimo ir aukos dvasia. Aukos 
viršūnė yra nuosava gyvybė, ka 
da ji atiduodama už kitus laisva 
valia, savanoriškai.

Lietuvių tautos gajumas iš 
naujo gaivališkai ir masiškai 
prasiveržė 1941 metų birželio 23 
sukilimu prieš bolševikų okupa
ciją. Jis liudijo tautoje gyvą 
aukos dvasią. Jis taip pat liu
dijo, kad lietuvių tauta nori bū
ti laisva ir dėl laisvės negaili di
džiausios aukos. Tai buvo atsa
kymas į bolševikų propagandą, 
kad esą lietuviai savu noru at-

rijoje nepakartojamu aukos dva 
sios prasiveržimu, suspindėjusiu 
šimtais živilitj, Šimtais Pilėnų

sutinkama rimtimi, prasmingai 
papuošta scena, rūpestingu pa
skaitos ir kitų kalbėjusių žo
džių parinkimu, minėjimas su
darė neeilinio minėjimo įspūdį, 
ko ir lauktina, minint žuvusiuo
sius, nukentėjusius kovoj ir te- 
bekovojančius nuostabiu herojiz 
mu už savo krašto laisvę, šiuo 
atveju tenka padėkoti Chicagos 
Lietuvių Fronto bičiuliams, įro- 
dantiems, kad norint galima vi
sus šabloniškus ir standartinius 
minėjimus atšviežinti, kad gali
ma surasti ką nors naujo, įro- 
dantiems, kad galima pakilti iš 
kasdienybės. Malonu pastebėti, 
ir tai, kad dalyvavo daug aka
deminio jaunimo. AL B.

CHICAGOS ŽINIOS

dalyvavo netoli 150 moterų ir 
mergaičių. Konferencijos joms 
buvo tai bažnyčioje, tai salėje 
Jos turėjo bendrus pietus, ku
riuos paruošė Šv. Vardo drau
gijos vyrai, norėdami visas 
moteris atleisti rekolekcijoms. 
Pietus gamino daugiausiai bu 
vusieji virėjai kariuomenėje, 
ir jiems gerai pasisekė. Mote
rys rekolekcijoms labai paten
kintos.

Ištirti tautų užgrobimą
Dienraštis Sun-Times aprašė 

lietuvių 1941 m. sukilimo ir re
zistencijos 15 m. veiklos minė
jimą sekmadienį, pažymėda
mas, kad konsulas Daužvardis 
jame iškėlė mintį, jog Jungti
nės Tautos privalo ištirti so
vietų nusikaltimus ne tik Veng-

_ . rijoje, bet ir visose jų užgrob-
Siluva pne Chicagos | Filmas ligoninei tose šalyse.

Ketvirtadienį Palace teatre _ . A k. D T T T I C
bus rodamas cineramos filmas i L V A j r 1 J U □ 

apie septynis pasaulio stebuk- istorijoje yra pirmasis kunigas 
lūs, ir to seanso pelnas bus ski- •niris turi Kristaus žaizdas. Tė- 
riamas Mercy ligoninės nau- vas Pijus yra garsus nepapra

stais darbais ir Dievo malonė 
mis. Knygoje aprašoma pra-

Vaikams po $5 dovanoms našysčių dovana, nuostabūs iš-
Chicagos Jaunių Komercijos gijimai, ekstatiniai persikėlimai 

sąjunga iš 10 našlaitynų su- ir Lt. Iš Tėvo Pijaus gyvenimo 
rinks 300 vaikų, juos automo- yra įdėti 32 paveik&rai. Kaina 
biliais šeštadienį nuveš į mies $2.00.
to centrą, kur krautuvėse jiems Galima gauti “DRAUGO“ 
bus vaišės ir dovanos. Kiekvie
nas iš vaikų gaus po $5 ir ga
lės pirktis ką tik norės sau ar 
savo artimiesiems.

Susirinkimo metu numatoma se
kanti dienotvarkė: valdybos prane
šimas, revizijos komisijos rinkimas, 
kandidatų registracija antrajai ko
mandai. Ypatingų dėmesį mes no
rėtume atkreipti į jaunimų norintį 
papildyti mūsų eiles. Kviečiame vi
sus norinčias žaisti gausiai daly
vauti.

Susirinkimas įvyks Vyčių salėje, 
2447-51 W. 47 st. Pradžia 1 vai. po 
pietų. — Valdyba

— Seserų Kazimieriečių rėmėjų
dr-jos susirinkimas įvyks sekmadie
nį, gruodžio 16 d., 2 vai. po pietų, 
vienuolyne. Visų skyrių rėmėjos 
prašomos atvykti susirinkiman, nes 
turime aptarti planus ateinančių 
metų veikimui. Prašome visų laiku 
atvykti, 2 vai. punktualiai.

A. Nausėdienė, pirm.

Sekmadienį įvyko gražiai nu 
sisekęs parengimas tėvų sale
ziečių naudai. Žmonių prisirin
ko pilna vyčių salė. Buvo šau
ni kalakutienos vakarienė. Kun.
P. Gedvilą parodė filmą iš atei-1 dai. 
tininkų stovyklavimo salezie
čių naujai įgytoje vietoje
Crown Point, Ind. Kun. A. Sa
baliauskas ir kun. V. Endriū- 
nas pasidžiaugė, kad jau suė
jo metai, kaip saleziečiai įsikū
rė prie Cedar Lake ežero. Jau 
pastatyti namai jaunimui, val
gykla, vieta paruošta organi
zacijų išvažiavimams ir pikni
kams, taipgi -— uždarams re
kolekcijoms. Ateinančiais me-

Administracijoje 
2884 80. Oakler Avemu 

CHICAGO 8, ILLINOIS

STASYS DŽIUGAS
Kiškučio Vardines

Tai gražiausia dovana mūsų 
mažiesiems skaitytojams. Meilė 
tėvų žemei, mažųjų džiaugsmai ii 
dail. VI. Stančikaitės gražios iliu
stracijos šią knygą padarė dau
giausia mėgiama mažųjų skaity 
tojų tarpe. Kaina $1.50.

žjshK b tu m- K».rttj nu pinigai* siuskite:
“DRAUGAS” 

2384 80. Oakley Avė.
y • Chicago 8. HL

■rss-ajssrajsrojsrsjsfas
MALDOS KULTfRA — SIELOS 

RULTCRAt
Šią. tiesų gyvenlmiSkal, trumpai > 

išsamiai nušviečia vienintele šios ri 
Sies mūsų kalboje studija —

TOMO Z1CRAIC1O, O.P.,_

Nevystančios Rožes
šv. Rožančius ir Gyvenimas.

II laida
"Sąmoninga, kultūringa malda yra 

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

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

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

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Avenue

Chicago, Illinois

iš direktorių Chicago Savings tas buvo visų vienbalsiai už- aisakę nuo nepriklausomybės ir jau pianuojama steigti
and Loan Assn. ir pastaruoju girtas. ! įsijungę i Sovietų Sąjungą Pre- berniukų mokvklą; vietų jau

zidento Eisenhovveno žodžius ’ • J

Malajai, Burma, Thailand

laiku kaip partneris J. P. Var-j-----------r r--------- ------- -- Prof. Rukuiža iškėlė suma-. ... . —
kala & Co. firmoje yra gerai nymą padaryti prieš Kalėdas! °3an5’ tal buvo a a ymas
susipažinusi su taupymo b-vių LPDA narių pobūvį, skirtą su ar ir 8avu rauJu-
reikalais. Ji via vienintelė mo
teris Illinois valstybės audito
rių tarpe, kurie tikrina tokias 
bendroves.

X The Marian. ’ Marijonų 
kongregacijos leidžiamas žur
nalas, gruodžio mėn. numeris 
pasirodė iš spaudos. Žurnalas 
metams kainuoja 2 dol., gali
ma užsisakyti adresu: 2334 S. 
Oakley avė., Chicago 8, III. Šia
me anglų kalba žurnale galima 
rasti daug Lietuvą ir lietuvių 
literatūrą liečiančios medžia
gos. Jis tinka užprenumeruoti 
čia gimusiems, bet savo dva
sia nuo Lietuves nenutolusiems 
lietuviams. Žurnalą redaguoja 
Pranas J. Jančius, MIC. Re
dakcijas kolegijoj dar yra kun. 
P. Cinikas, MIC, (moderato
rius), Stanley Pieža, Josephine 
Daužvardis, kun. A. M. švedas, 
MIC, kun. Ignotas, MIC. Kun 
J. Budzeika, MIC. yra 
oistratorius.

laukusiems garbingą 70 me- Nuo tada aukoa dvaaia tebi- 
tų amžių nariams-profesoriame ™ gyva mažoje Lietuvoje ir Si
pagerbti. Prie tokių, pašventu
sių ilgą savo amžių Lietuvos 
mokslo pažangai, priklauso 
mums visiems brangūs šie gar
bingi profesoriai: Biržiška My
kolas, Biržiška Viktoras, Čiur
lys Jurgis, Graurogkas Julius, 
Končius Ignas, Kodatis Ber
nardas, Krikščiūnas Matas, 
Oželis Kazys, Prapuolenis Pra
nas, Tumėnienė Vanda ir Šimo- 
liūnas Jonas. Tam sumanymui 
buvo vienbalsiai pritarta ir 
pats iniciatorius sutiko pasirū
pinti to pobūvio suorganizavi
mu. Tėvams Jėzuitams malo
niai sutikus duoti patalpą, po
būvis įvyks Chicagoje sekma
dienį, gruodžio 16 dieną, 3 va
landą Jėzuitų namuose, 5541 
So. Paulirta St. Tą patį rytą 
8 vai. 30 min. ten pat Jėzuitų1

admi- koplyčioje bus atlaikytos pa
maldos už mirusius narius.

biro plotuose. Ją liudijo tie sve
timieji, kurie drauge su Lietu-

LIETUVIŠKŲ KORTELIŲ
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 
teles siunčiamos k etvirtos klasės 
paštu, todėl kelionėje užtrunka iki 
2 savaičių.

Sveikinkite savo prietelius lietu 
viškomis kortelėmis ir jas pirkite 
DRAUGE.

Užsakymus su pinigais siųskite 
šiuo adresu:

“DRAUGAS“
2834 So. Oakley Avė. 

CHTCAGO 8. ILL.
3BSSS! fe

Šios savaitės pradžioje teatre 
Today (Madison, ties Dear 
bom), Chicagoje, rodomas

susilaukti daug berniukų ato-trumPaa aPalvotM «■»»• aPia 
vyklautojų. Toliau - pirmas PP«»u“li. apie Burma
rūpestis bus Įkūrimas Šiluvos r Thailand. Tie pietų-rytų Azi- 
Sventovžs. Prof. A. Varnas ja. i0“ kraStal dcmina mus skil" 
ruošia Marijos paveikslą. Suda
romi planai pačiai Marijos kop
lyčiai, kuri bus panaši, kaip 
Lietuvoje.

Saleziečius parengime svei
kino ir jų darbus augštai ver
tino kun. B. Sugintas ir kun. 
dr. J. Prunskis. šio parengimo 
metu atsirado nemažai lietuvių, 
kurie įsirašė amžinais nariau, 
o viena šeima amžinais nariais 
įrašė ir savo vaikus bei vaikai
čius (anūkus).

Kard. Mindszenty kančios
Dienraštis "Sun-Times" Chi

cagoje pradėjo spausdinti atsi
minimus kard. Mindszenty.
Spaudai juos paruošė kun. J 
Veaeey. Kardinolas buvo per 
16 dienų tardomas be miego, 
aikinamaa, terorizuojamas.

paruošta dėh_^200 jaunuolių; 
ypač ateinančią vasarą norima

tingais gyvenimo papročiais, 
labai puošniomis, auksu kloto
mis savo šventovėmis. Be to 
programoje gausiai sporto 
naujienų, politinio gyvenimo 
vaizdų, pvz. iš kovų Vengrijo
je. Programa tęsiasi vieną va
landą, kainuoja 40 et., keičia
ma ketvirtadieniais.

Los Angeles lietuvių parapijos 
klebonijoje reikalinga šeimininkė ir 
janitoriiiH. Pag-cidaujamn vedusi po
ra arba ir pavieniai asmenys. At
lyginimas ir darbo sąlygos geros. 
Skubiai rašyti: Rev. J. A. Kučin
gis, 2716 St. George St., Los An
geles 27, Oalifornia.
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Skelbtis “DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems.

KAS BUS NAUJAS “DRAUGO” 
ROMANO KONKURSO

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

7:30 vai. vakaro
SOKOL SALEJE 

2345 South Kodzlo Avenue,
Chicago, llllnoii

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 STEMPl’ŽIENfi, 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.


